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УВОД

1. Драгачево је област у југозападној Србији. То је бивши драгачевски

срез, који је припадао рудничком округу. Са севера је омеђено Западном

Моравом (од ушћа Ђетиње и Скрапежа до Овчарско-кабларске клисуре).

Одатле му границу чини венац планине Јелице, која се протеже у правцу ју

гоистока све до Каоничке реке. Ту досеже до планина Троглава и Чемерна,

нагло скреће ка северозападу и пресеца Лучку реку, Моравичину притоку,

и долази до потока Жировња. Даље границу чини тај поток све до ушћа у

Западну Мораву, одакле настаје Морава као западна граница Драгачева. Ова

граница је дата по Ердељановићу (Д. Драгачево 5), а села која су тада чинила

драгачевски срез су: Дýчаловићи, Марковица, Ргари, 3ёоке, Грüб, Рдгача,

Горачићи, Губёрёвцн, Мілатовићи, Властёљице, Кйона, Горњй Дубац, Доњй Ду

бац, Вйча, Жйвица, Турица, Тfјање, Пухово, Нёгришорн, Лисице, Лучани, Дљйн,

Пitлатовићи, Крстац, Лйс, Гуча, Рrн, Кpйвача, Пийнüк, Кдтража, БёлЙ Кймён,

Вучковица, Лйса, Осдница, Луке, Брёзовица, Горња Крâварица, Дбња Крйварица,

Лдпаш, Вірово, Цёрова, Трбовац, Мйросальци и Трёшњевица. Данас се, међутим,

Драгачевом сматра територија општине Лучани, мада његови становници зна

ју која су све ссла раније припадала драгачевском срезу, а доцније припојена

пожешкој, чачанској, ивањичкој и ариљској општини. Дијалекатска грађа је

прикупљана у селима која се данас сматрају драгачевским, тј. припадају

општини Лучани).

2. Овдашње становништво не сматра Драгачево Старим Влахом, као што

га није сматрало ни раније (Ердељановић: н. д. 7). И у народној песми Бан

Милутин и Дука Херцеговац се кажc:

„... Оде право уз воду Мораву,

Докле с” прими ломна Влаха Старог“ (Вук: НП II, 127), а даље стоји:

„... Здраво Дрину воду пребродио,

А маши се ломна Влаха Старог,

Докле дође до Ужица града,

Па се спусти у Пожегу равну“ (Исто, 129).

Географски положај учинио је Драгачево изолованим „од знатних исто

ријских догађаја у средњем веку“ (Ердељановић: н. д. 8). Оно представља

велики басен омеђен планинским венцима. Отворено је само на северној стра

ни, према пожешкој котлини, куда су ишле најзначајније саобраћајне везе

3. Први писани докуменато имену Драгачева потиче тек из 1718. год.

На једној аустријској карти поробљених српских крајева записан је и дра

гач е в с к и дистри кат (Новаковић: Прилози ХИIII, 102). Следећи помен

је из 1811. У дипломи Проте Гучанина стоји да га је Карађорђе именовао за

војводу драгачевског. Највероватније је Драгачево добило име по неком по
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знатијем човеку који се могао звати Драгач. По њему је, вероватно, име до

била и река Драгачица.

4. Читава област се дели на Горње и Доње Драгачево, а границу између

ова два приближно једнака дела чини највећа драгачевска река Бјелица (Бё

лица). У Г. Драгачеву су села: Губерёвци, Милатовићи, Властёљице, Кйона, Гор

њй Дубац, Доњй Дубац, Вучковица, Белй Камён, Котража, Пийнйк, Pти, Крй

вача, Жйвица и Вйча (Јовановић: Г. Драгачево 313—314). По некима овамо спа

дају још и Брёзовица, Тôлйшница, Луке, Осаоница, Трёшњевица и Миросальци.

Ова села Јовановић није обухватио својом студијом. Остала села спадају у

Доње Драгачево.

5. Конфигурацију драгачевског краја дао је сликовито Ј. Ердељановић у

поменутој студији (15): „Да бисмо добили јасну представу о драгачевском зе

мљишту, ваља нам само замислити Шумадију много јаче заталасану, тако да

јој сви облицу буду оштрији, у већој мери изражени.“ Због природних погод

ности, велики број домаћинстава се бави земљорадњом и сточарством. Нај

више се сеје кромпир. У Котражи постоји Институт за кромпир, јединствен

у земљи. Он се у јесен откупљује у свим селима, као и малине и јагоде, чије

се гајење овде показало прилично уносним послом. Иако Драгачево има

нешто оштрију климу, ипак успевају разне врсте воћа, нарочито шљива.

Поред граничних планина Овчара (998) и Јелице (967), у Драгачеву су

највише планине Сјекира (овде је обичније Сикира), са висином од 741 м, Лис

(726) и Голубац (700). Остало земљиште је између 300 и 500 м надморске ви

сине. Највећа река је Бјелица (Белица), која извире испод Јелице планине и

улива се у З. Мораву.

6. Поред живог народног предања о пореклу појединих породица, о томе

сведоче и две поменуте антропогеографске студије, базираним на подацима

прикупљеним крајем прошлог и почетком овог века. Највећи број драгачев

ских породица је пореклом из динарских крајева (Црне Горе и Херцеговине).

Досељавање је махом обављено током 18. и 19. века. Сеобе су често имале

етапни карактер. Истичемо ово због тога што је приличан број досељеника

из области Старог Влаха, рудничког и ужичког округа, дакле из предела који

су у прошлим вековима насељавани из матичних динарских крајева. Од укуп

„о 190 породица настањених у Г. Драгачеву, 150 их је досељених из југоза

падних крајева. Осталих 40 породица „овде су од када се памти“ (Јовановић.

н. д. 356). Осим три породице, које су се овде настаниле пре 300 година, и

једне из 1901, све су се доселиле током 18. и 19. века. У 18. в. досељена је 51

породица, а у 19. веку њих 95. у првој етапи (18. в. и раније) дошле су овде

54 породице. Ни ово досељавање није обављено одједном већ у два маха.

крајем прве и крајем друге половине 18. в. Јовановић сматра да је пред прво

досељавање ова област била слабије насељена због одлива ранијег станов

ништва у крајеве које је заузела Аустрија од 1718. до 1738. Он такође додаје

да је „могућно да су се неке породице из сеобе под патријархом Арсенијем

IV у своме путу овде задржале“ (н. д. 358). После свиштовског мира био је

положај српског становништва безбеднији, што је довело други талас досе

ЛЬСНИКd.
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7. У другом, прилично кратком периоду, доселило се 38 породица, што

представља, с обзиром на кратко време, врло знатан број. Ове су породице

дошле с Карађорђем (кад се вратио од Сјенице).

8. У трећој етапи (19. в.) Г. Драгачево је примило 58 породица. То су

била појединачна досељавања.

9. Од укупно 273 породице, колико их је крајем прошлог века у Д. Дра

гачеву затекао Ердељановић, 233 су досељене. Од тога су 203 из Старог Влаха,

Црне Горе, Херцеговине и рудничког и ужичког округа, „што значи да на

досељенике из самих југо-западних крајева наших долази 87,12% од свега бро

ја досељених породица а преко 74,35% од броја свих породица у Доњем Дра

гачеву“ (н. д. 96). За 40 породица се не зна порекло.

10. И у Д. Драгачево становништво је долазило у етапама. У првој фази

(18. в. и ранији векови) дошло је 70 породица, највише крајем 18. в. Боље

прилике у Србији тога доба привукле су ову групу досељеника.

11. У другој фази (1804—1813) досељено је 40 породица. То је било „до

сељавање у маси“ (Ердељановић: н. д. 87). Тада су ове породице дошле са

Карађорђем, при његовом повратку са похода у Стару Србију. То је време

веома значајно за насељавање Д. Драгачева јер му је довело масу народа.

12. Трећи период у насељавању ове области траје од другог српског

устанка до средине 19. века. Политичке прилике су тада у Србији биле врло

повољне. Држава је досељеницима давала разне олакшице да би привукла

што више новог становништва, пошто су многе области биле ретко насељене.

Тако повољни услови привукли су у Д. Драгачево б8 породица. У II половини

19. в. досељено је 55 породица, али оне чине врло мали број становништва

јер су „ове новије породице мале, инокосне и готово увек сиротне“ (Ердеља

новић: н. д. 88).

13. Кад се сведу бројеви староседелаца и досељеника, види се да су у

Драгачеву крајем 19. и почетком 20. в. биле 463 породице. И за старе поро

дице (њих 80) може се претпоставити да су се однекуд доселиле, али знатно

раније. Укупно имају 383 досељене породице. Највише их је из Старог Влаха

(202), затим из ужичког, рудничког и чачанског округа (68), Старе Србије

(37), Црне Горе (24), Херцеговине (19), других крајева Србије (9) и Босне (4),

док се за 10 породица не зна одакле су дошле. У I етапи дошле су 124 поро

дице, у II 78 а у III 181. Поуздано се зна да је из југозападних (јекавских)

крајева у Драгачево насељено 346 породица.

14. Стари Влах је, током миграционих струјања, имао улогу прелаз не

земље (Цвијић: Б. полуострво СLХIХ). У њему се динарско становништво

краће или дуже задржавало, а затим кретало даље. Постојале су двоје ме -

та на стаз ич к е в ратни це. Једне чине Мокра гора и Кремна, а насеља

вају златиборску површ, Ужичку Црну Гору, Горње и Доње Драгачево итд.

Друга, још значајнија, станица је Кокин Брод. Ту је била и нека врста границе

између Србије и Старе Србије. Кроз ову станицу пролазе исељеници из читаве

источне Херцеговине у једном краку велике динарске струје. Насељавају се

по данашњем златарском крају, око Муртенице и по суседним пределима,

преливају се потом, крајем 18. и почетком 19. в., у драгачевско подручје.
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Ову етничку структуру треба посматрати и у вези са сеобама из Васоје

вића и са пештерско-сјеничке висоравни. (У свести народаје да све што отуда

долази, потиче из Арнаутлука, Сјенице, Турске). Проценат овог становни

штва није тако велик.

15. Посебно је важно, у опису појединих дијалеката и њиховог формира

ња, утврдити супстратски слој датих области. То је, уједно, и једно од нај

тежих питања историјске дијалектологије. Драгачево није кршевито, као, ре

цимо, суседни ужички, моравички и студенички крај. Равније је и погодније

за основне делатности старог становништва — земљорадњу и сточарство —

од свих крајева у југозападној Србији. Стога је разумљиво да та зона није

била ненасељена пре доласка динарског становништва. Ердељановић и Јова

новић наводе, рекли смо горе, 80 старих породица. „Али ваља знати, да су

породице из 18-ог века готово све веће и разгранатије од породица из 19-ог

века“ (Ердељановић: н. д. 85—86). Исто тако, косовско-метохијска метана

стазичка струја, појачана становништвом моравске Србије (нарочито из ибар

ске и западноморавске долине), могла је, у походу на прекосавске равнице,

оставити део свог становништва (в. Цвијић: Метанастазичка кретања 9—10;

Јовановић: Г. Драгачево 358). Иако је тешко доказати докле су се породице

које су овде остале кретале уз долину Западне Мораве, ипак се улога суп

страта не сме занемарити. Тај слој ће делимично утицати на физиономију

драгачевскога говора.

16. Драгачевски говор испитивао сам у више наврата, од 1984. до 1989.

године. Дијалекатска грађа прикупљана је у више села снимањем на магне

тофонске траке, попуњавањем упитника и бележењем у радне свеске. Особе

са којима се разговарало биле су, у највећем броју случајева, старије од 60

година и добро су репрезентовале овај дијалекатски тип. Говор испитиваног

подручја је уједначен: нема ниједне изоглосе која би делила терен. То је млађи

говор херцеговачког типа у југозападној Србији. Има новију акцентуацију,

разликује сва четири новоштокавска акцента и релативно добро чува постак

ценатске дужине. Међутим, карактеристично је метатаксичко повлачење

кратких акцената на кратку пенултиму двосложних и тросложних речи: жена

> жёна, потдк> пдток, топлина ~ топлйна, домаћйн > домаћин. Такође су

бележени и примери кановачког дуљења: пбток, сёстра.

17. Говор Драгачева је у основи ијекавски, што је и разумљиво с обзиром

на масовно досељавање из крајева са ијекавским рефлексом старог гласа ѣ.

У новије време, међутим, јак је утицај екавске говорне и писане речи (путем

школе, администрације, штампе, радија и телевизије). Зато је ијекавизам знат

но нарушени, чини нам се, у повлачењу. Ово и због тога што је одавно пре

кинут приливијекавског становништва из југозападних крајева, па сада ути

цај долази само са истока.

18. Говор наше зоне има највише сличности са источнохерцеговачким и

шумадијско-војвођанским идиомима. Поред наведене супстратске базе, у

овом случају можемо говорити о два адстратска слоја. Први је источнохер

цеговачки, који је дошао у току метанастазичких кретања током 18. и 19.

века. Други је онај шумадијско-војвођанског типа, присутан нарочито у но

вије време.
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19. Циљ овога рада је дескрипција драгачевскога говора и одређивање

његовог места на дијалектолошкој карти штокавског наречја. С тим у вези

пратићемо поједине изоглосе и покушати одредити њихов правац. Све то,

опет, подразумева и теоријска разматрања појединачних феномена, као и

поређење са суседним и удаљенијим сродним говорима.

Рад на терену обављен је у следећим местима:

БёлЙ Кймён (БК)

ВЙча (Ви)

Властёльице (Вл)

Вучковица (Вуч)

Гдрачићи (Гор)

Горњй Дубац (ГД)

Грäб (Гр)

Губёрёвци (Губ)

Гýча (Гу)

Дыйн (Дљ)

Ддњй Дубац (ДД)

Дубље (Дуб)

Дучаловићи (Дуч)

Ђёрäh (Ђ)

Зёоке (Зе)

Кôтража (Кот)

Крстац (Кр)

Лüс (Лис)

Лійса (Л)

Милатовићи (Мил)

Пийнüк (Пш)

Pти (Рти)

Турица (Тур)

Нёгришори (Нег)

Пајовићи (Пај)

Од 25 испитаних села само Лиса припада Ивањичкој општини, мада се

и она сматра некадашњим драгачевским сетом.
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ФОНЕТИКА

А. В ОКАЛИ

20. Драгачевски говор има стабилан вокалски систем. По томе је близак

источнохерцеговачком говору, као и изговору вокала у стандардном српско

хрватском језику. Уопште нема осцилација у изговору вокалских фонема у

правцу отворености или затворености. Појединачна, врло ретка одступања

нису вредна пажње и могу се сматрати резултатом експресивности у казива

њу. То је, уосталом, особина свих говора и не спада у домен ове врсте

истраживања.

Вокалски систем драгачевскога говора има, дакле, пет вокала и сонант

р у вокалској функцији:

И у

С o + р

d

21. Сви вокали познају квантитативне опозиције. И вокално р такође

може бити дуго и кратко. Овде би ипак требало истаћи две ствари:

1. Дуги вокали су нешто дужи од одговарајућих вокала у говорима шума

дијско-војвођанског типа,

2. Вокали под дугоузлазним и краткосилазним акцентом понекад имају

карактеристичну интонацију. Дугоузлазни акценти немају типичну интонаци

ју коју имају херцеговачки говори. Краткосилазни акценат је са приметном

силазном интонацијом, управо онаквом каква је у херцеговачким и староцр

ногорским говорима. На то указује слушни утисак а права природа њихова

може се експериментално утврдити.

Што се квантитета дугих вокала тиче, та појава је позната већини запад

нијих говора. Више пута сам од саговорника на терену чуо како Ужичани,

Ивањичани и Чачани „отежу кад причају“. У Горњем Милановцу, опет, кажу

да Чачани и Драгачевци „млого отежу“, док за просечног Београђанина, ре

цимо, „отежу“ сви од Београда до Јадранског мора.

И друга особина (интонација вокала) својствена је говорима који се на

лазе западније од нашег, пре свега онима херцеговачког типа, у Херцеговини

и Црној Гори. Тако и реченица има карактеристичну интонацију, таласасту,

са уочљивим тонским осцилацијама, за разлику, нпр., од стандардног језика

чија је интонација више равна, без већих амплитуда".

* Мислимо, пре свега, на говорну реч, рецимо, радио- и ТВ-спикера која се, незванично, узи

ма као образац правилног изговора. То би она, у ствари, требало да буде. Интонациона компо

нента, познато је, није нормирана.
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Вокално р

22. Квантитативна дистинкција сонантар у вокалској функцији добро се

чува у овом говору.

а) кратко р

— бркови Ка Вл Вуч Тур Пај Дљ Пш, бржй, -а, -ё Тур Кот Пај Гор Губ

Пух Кp Зе Вл, тѣка Пух Гу Вл, крсна слава Вл Пух Нег, вѣд е дрёш Кот,

Царевбг врха Дљ, гѣлити Зе, дѣжала Тур, дѣште, држи, држд Вуч, истрчак Вл,

кЁс Лис Тур ГД, скрштенй руку Кот, Мрчёвци Вуч, прс Гу Лис Вуч Вл Ка Кот,

прстен Тур, првешче Вл, Бba Гр Лис Гу Вл Пух Зe Губ, Pти, Рrüри (свуда),

прсти Гу Гор Пух Пш, Србин, српскй (свуда), тѣлица Вл Вуч Гор Губ Нег Пух

Лис Гр Пш, тѣлй Зе Кр Пух Гр Вуч Вл, цѣко Ви Губ Гу Пш Кот БК Лис Кр

Дљ, црвен, црвёна, црвёни Тур, утѣчак Лис,

бришћеле (= брстиле) ГД, у брскüм Гу, у брскд* Кр, бѣбљати Гу Вл Вуч

БК, дѣндāh (= пацов) Тур, врсница Вл Зe Гр Ћ Пух Дљ, врховна Гу, дѣкrд Тур,

гѣлати Пај, држава Гор Губ Пај Кот Гр Ћ Л, државна Лис Кр ГД, заврзуе Л

ДД, задржава Гу, дѣктй Пш, крштенд йме Вл, кршћава се Лис, мрцина Кот,

рђаво Пај, рђава Вуч, црквица Губ, Врњачка Бања Вуч, крстачкЙ Тур, прекршити

Ви;

— бркóва, бркдвима Л ГубЗe Гр Ви Пух Кр Лис Вл Дуч, Васкрс Лис Вуч

Кот Ђ, задрште Тур, врдалама Лис, врстамо муруз Тур, йзврдб Пај, йздржд

Гор Дљ Нег, крштавд Лис, крштёно Гу, раскрштено Лис, прёкрстüм се Пух,

напрсла Вуч, пдврзица Вл, распрћâc Вуч.

б) дуго р:

— брк Вл Ка Вуч Дљ Пш Тур Пај, брз (свуда), грм Гор, жртве Губ, црв,

— црви Тур, крв Вуч Кр Пух Ћ Вл Пај, црква Вуч Дљ Нег Ви Мил Зe Гр, трн

Пух БК, грње Рти Вл Ка, ис Црног вра Кот Вуч, први Ка Лис Дль Зе Ви;

— брза, -д (свуда), врћеги Губ Гор Лис, врли Тур, врста Пај Кот, грдан

Губ Нег Ви БК ДД, нагрдила Вл, дрва Пај Кот Дуч, брда Вуч БК Пш Дљ Кр,

загрнд Тур Нег Ви, овршёмо ДД Пај Дуч, завршили Пух Гор Лис, стрпљен Лис,

свpбü Пш ГД, трпüй Вуч, трпљб Кот Губ, мрзйм ГД Зе Дуч, црна, -д (свуда),

црвü Тур, црњац Вл, црњци Гу, напрскó Губ Пај, четвртак Пај Гор Вуч Пух;

— завБнем Пух ГД, загБну БК, закдвБне Пај, умрла Ви Пш Губ Тур Кот

Вуч, раскршће Вуч, чётвБrй Тур, учётврћен Вл, зацрни Гу, заврши Пух, нагрди

Гор, підтврде Вуч.

У погледу квантитативне дистинкције вокалног ристо стање је у другим

говорима овога типа, а у говору Дубровника“ и Цавтата“, међутим, вокално

р је увек кратко.

23. Појава секундарног вокала иза слоготворнога гласар је природна

тенденција да се тај глас десилабизује и да се функција носиоца слога пренесе

на, за језичко осећање, „нормалан“ вокал. Поред ретких примера:

* Будмани: Дубровник 156.

* Брозовић: Цавтат 497.
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—јёtрве Губ, свёкрва Вл, —

много су обичнији:

—jётрова Вл, јётрова Тур Вуч Лис, двёјётрове Вл, јётрову Гр Губ, свёкрова

Гр Кот Тур Лис, са свёкровôм, — свёкрову Губ.

Тако је и именица острво забележена у облику дстрово Тур.

Исти феномен констатован је у облицима глагола Бвати се, с тим што се

као секундаран јавља вокал y:

— руё се, — руäли се Тур, да се руемо || руемо, — пдруемо се Гр;

— pвё се, — Ёвају се Л, Бвања, — у Бвању Вл.

24. Девокализација гласар испред вокала у радном глаголском придеву

глагола умрети обична је на целом терену: — замpб, йзумрд, пдмBли, умрб,

умрла, умрло, прёмpб.

25. Десилибизација вокалног р је појава општијег карактера која обухва

та и екавске и јекавске говоре. Од екавских говора познају је сремски“,

тршићки°, мачвански“, левачки”, трстенички“ и други. Такође је позната је

кавским говорима”.

26. Старији испитаници немају девокализовано р у примерима:

— грко, — — грчё, — грку каву Вуч, грко Губ БК Дль, грка Пш Гор Ви,

гавран гѣкћё Тур.

Код облика именице върхъ (који су изгубили сугласник х), такође нема

девокализације:

— на вѣ цркве Лис, на вѣ сёла ДД, у вё астала Вл, у вѣ собрё Губ, у вё

Пајевйћа Ка, до вра Губ, ис Црног вра Вуч, на вфу Губ, по врy Кр Вл.

ЗАМЕНА ВОКАЛА

27. Често се у овом говору међусобно замењују вокали. Појава је обичнија

у речима страног порекла. Фонетски лик једне речи прилагођава се сопстве

ном изговору, зависно од перцепције говорника једног дијалекта. Вокали који

нису под акцентом подложнији су променама. Узроци супституције вокала,

најзад, могу бити и морфолошке природе.

Вокал а

28. о м. а

— бојаги Вуч, понäија поедена Вл, жандомёрија ГД, у концолариду Кот,

отäроси се, — послужбвник Гу, пдложcaонüк йдё прво и положЙ стóци, — дође

* Б. Николић. Срем 334.

° Б. Николић: Тршић 404.

* Б. Николић: Мачва 245.

"Симић. Левач72.

* Јовић: Трстеник 41.

9 Вуковић; ГПД 38; Пиж.: Колашин 59--60, Кашић: Конавле 17.
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пдлажбник Вл, пдложоник Вуч, páсоднйк Кот, митрдљёз Нег Вуч Пш Губ Ка

Лис Гу, од митрольёза Пај, митрольёзе Тур, на митрољёзу Кр, митрдљёско оде

лёње Гор, чаршови Лис, чаршдва Вл, чаршдвüh Вуч, шнôле Кот, шдловање, —

шдловати, — идлуеш Вл.

Морфолошке узроке супституцији имамо у примерима:

— склдњају се Кот, склдњали ђёцу Вл, склдњâш Тур, уклоња Ка, уклоња се

Губ, —

где је на замену вокала а утицао вокал о из основног облика склонити.

На целом терену, сем ретких изузетака, а је замењено вокалом о у при

Логу онамо:

— дномо Дуч Гу Вуч Мил Губ Кот Лис ДДТур;

— днамо Вуч ГД.

Исту замену познаје и прилог за место долёко Тур ДД.

Из Пшаника је потврда заисто, са о м. а, према књижевнојезичком заиста.

29. e м. а

Сродни говори херцеговачког типа° често имају вокал е м. а. У Дра

гачеву се та замена сусреће у примерима:

— беги ГД, беäги Вуч, бёдаги Пај, бејäги Кот, беаги Гор, на бугён гас Вуч,

вашер Тур Пш Кот Лис, два вашера Гу, вашерйците Губ, на вашерйшту Пух,

о вашеру Гр, не дозвољёвам Вл, Ивењица, — у Ивеници Вуч, више Ивењицё

Рти, у Ивењици Вуч Л, шécёт кдњенüка Вуч, златну мёдељу Лис, пèрећёга

сапуна, — пёрёћи сапун Вл, пёчет Кр, чаршев Тур, чаршеве Вл, за чаршеве Кр,

у Швайцерско“ Кот.

30. Прилог за време сутра и сутрадан бележили смо у књижевном облику

али и са е на месту а.

— сутре, — прдсутре, — и сутре и прбсутре Вл, čутре Губ, čутрёдан Лис

Гр, сутрёдан Лис Вл Вуч, сутредан, — сутредан Дуч, čутредан Кот,

— сутра Вл Пш, сјутра Кот, čутра Губ Вуч, сутрадан Л Зе Ка, сутрадан

Вл Гор, čутрадан, — до čутрадан Губ.

31. Супституције у неких прилога су морфолошког порекла. Поред веома

ретких облика када, сада, куда, на целом подручју је:

— кüде Губ Вл Тур Гор, сäде Мил Кот Губ Вуч ДД Гор Пш Пух Дуч Гу

Гр, садё Гу, куде нйсам прôшб Гор, нёмам куде Гу, кудё сам прошб Ђ, кудё

ћу Пај, куда Вл Дљ Ћ, вудё Вл, тудё Вл Вуч, дrуде Ђ. Исто тако су ови прилози

у честој употреби без финалног вокала (в одељак о „покретним“ вокалима).

У примерима:

— грйновача има вёћй калйбер Губ, калйбер дваес Л, бдем у катастер Вуч,

мйнистер Тур, Вл, —

задржава се фонетски склоп преузет из страног језика.

* Пецо: ИХ 33—35; Вушовић: ДИХ 12, Вуковић: ГПД 8—11; Пиж.: Колашин 60—61; М. Ни

колић: Горобнље 659.
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32. у м. а

— амбулажу Вуч, жандумёрија ГД, фудумёнте Вл, фурдумёнте Вуч, фур

думёнти Вл.

33. и м. а

— биjаги Пух, биjаги Губ, бидаги Гор, вальди Ка, на ваширима Вуч, гледидци

(= они што су дошли да виде девојку пре просидбе) Вл, дйљй рôд Вуч, про

дужи дйље Гор.

34. У Драгачеву се равномерно употребљавају облици прилога ддста и

ддсти. У вези са тим можемо констатовати да је вокал и овде дошао анало

гијом према прилозима дóли, гдри и сл., али је исто тако прихватљиво Ваја

НОВС) тврђење да су ови прилози двојаког образовања: старије do sуti и новије

do sуta**.

Вокал о

35. а М. о

— спрема се алуја Губ, аперација Ка, аперација Лис, апёрисала слепо цpé

во Вл, апёрисали га у Чачку Кр, апёрисали му простату Гу, апёрисан прё два

дана Лис, апёрисани Тур, апёрисär Вуч, апёриши Кот, на њо° бајйнёт Л, öвб е

бäнсек Лис, бацнё ме"? Гу, упанё у вртљаг Вл, пантдњёрско оделёње Гор, öпё

тй рâвариш Лис.

36. у м. о

— буланџа!? Вуч, буранија Тур Кот Вуч Ка, буранијё Кр, буре по образима

Тур, вудёница Тур Гр Губ, у вудёници Губ ГД, уз дукумёнте, — дођу кармуни

каши, — кармунику Губ, носиле се кундре“ Вуч, на куференцију Гор, пољу

прйвредё Вл, о пољупрйвреди Пај, у пољупрйвреди Кот, пољупрйвреду Гр.

37. е М. О.

— има јёдна зарёзетина Вуч, нè меже Лис, у вр Пајевйћа Ка.

Речце ево и его бележили смо са финалним е:

— ёвё га Вуч Мил Лис, евё Вл, ёвё ти Дль, ёвё мёне, ёвё тèбе Вуч, ёвё га

вôђ на брду Вл, ёгё влас, ёгё га Вл, ёгё ти ГД Вл, ёвё и Гу, ёвё га Милутин

Вуч, ёнё мёне кућё Мил, ёвё ти прбина лёба Вл.

Аналошког је порекла е у облику:

— код двег домаћина Дуч.

38. Бројне именице и збирни бројеви имају увек -opo : чётворо, лёторо,

шёсторо, дèветоро; чётворица, пёторица, шёсторица, девёгорица. По тој црти дра

гачевски говор се подудара са говорима северне Црне Горе°, који такође

* André Vaillant: La langue de Dominko Zlatarić I. Тravaux publiès par L'Institut d' ёtudes slaves VI, I

Рhonétique, Paris 1928, 257.

*У РМСМХ се упућује на одредницу бдцнути, -нём (I, 152).

* Исп. итал. Balanza (Boerio, Dizionario del dialetto Иeneto).

* У турском је kundura (Шкаљић: Турцизми 425), мада имамо и потврду кондура (= обућа од

гуме) Тур.

° Станић: Ускоци 59; Вуковић: ГПД 67; Пиж.: Колашин 65.
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познају само облике на -оро. Од територијално ближих говора тако је у Го

робиљу°, Љештанском" и Гружи°, док напоредну употребу облика на геро

и -оро налазимо у источној Херцеговини“ и југозападној Црној Гори“.

Вокал е

39. а М. е

— ветрањача, — началник Губ Нег, тастамёнüт Ка, тикванд сèме Гу,

участвује° Вуч, ийгарица Тур, од ийгарицё Губ, ийгарицу Ђ, зайтина? Пух Вл.

40. О М. е

— запропастила се Вуч, у концоларију Кот.

Непроменљиви придев тазе, преузет из турског језика, чули смо и у фор

ми тазо Вуч Гр.

Облици 3. л. јд. с. р. придева врућ, лош и наш бележени су са о м. е.

— врућо гвожђе Лис, врућо млёко Губ, врућо млијéко, — врућбг млијека,

— у врућдм млијёку Тур, лдшо Гу, нâшо порекло Дуб,

—лдше Мил Губ, лдше жйто Пш, наше Нег Пух Зе Ви, трёћё Зе Тур, гуђё

имање Вл, туђё дијёте Гор.

41. и м, е

— зйтин Вл Тур Лис, кйло зйтина Губ, узми влашу зйтина Вуч, узмёш

зйтина па позйтиниш Гр, зйтином Тур, на зйтину Кр, иванђеље, — у Израилу

Лис, ималüрани бакрач, — позйтињавЙ се Вл, прдфисор Лис, циментäнё цёви

Губ, шпйдитёр,— шпидитёра Тур, донёси тази вóдё Гр, инжйњёр Кот Вуч Пај,

инийњёр Тур, за иuињёра ГД, гйомётар Кот, два гйомётра Вуч, гйомётри ГД,

са гйомётром Лис, бирйћет Губ.

У Правопису се препоручују три облика једног прилога: лане, лани и

лани°. У Драгачеву је увек.

ланü сам бйо у Студеници Гу, ланü јёб мôль Вуч, лäни Вл Губ, нйсам

га вйђб од ланй Кот.

* М. Николић: Горобиље 679.

"Тешић, Љештанско 225.

* Стевовић: Гружа 606.

* Пецо: ИХ 37.

20 Вушовић:ДИХ 65.

* Вероватно под утицајемјезика богослужења.

* Из Котраже је пример зейтин, облик који је фонетски најближи изговору у турском језику:

zeytin (Шкаљић: Турцизми 650).

* Правопис 399.
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Вокал у

42. о М. у

— бобуљица Лис, обеди га нёкако ГД, кад ми пäнё нä ом Лис, дмила се,

— чйм се дмием Вл, у Рдмунии ГД, турбеколôза Кот, турбеколдзан Гор, лôжй

се ћумор Ка, фёбровар Тур, öсмог фёбровара, — фордумёнти Вл, докомёнта Лис.

43. и м, у

Облици презента помоћнога глагола бити добили су и из инфинитивне

основе, па се овде, поред ређег будём, будёш, будё, најчешће говори:

— да не бидё, — кад бйнёш, — бйди дóбар Вл, бйдёш, — бйднё ГД, бйдё

ГубЛ, колко бйдё Кот, а мёне шта бидё Ћ, ако бйдё мôрало Гу, бйдём Мил,

кад бйдём бйбни за шта Вуч.

Прилози дању и ноћу у Драгачеву гласе дäњи, ндћи. (О томе в. у Мор

фологији).

Вокал и

44. e м. и

— комёсија Пај, летературу Пш, легурђија Вуч, медёцüнска сёстра Пај Л.

учила медецйну Гу, мёнђуше Гр, узимала нёкё намернице Вуч, реквёзйциу ГД,

рёцетуe Гу, pёцетују Дљ, фамелиа, — фамелија Мил, вёлка е наша фамелија

Губ, там има мôја фамелија Кот, шёшарка на бјèловôм дрвету Пш.

У облику да йзвйнеш имамо е место вокала и. Међутим, ову супституцију

су условили морфолошки разлози. У нашем говору је инфинитивна форма

извйнути, што се, уосталом, врло често чује и у говору образованих људи.

Према глаголима типа тонути — тонем могли смо аналогијом добити ликове

извинути — извинем. Ипак је много распрострањенија појава морфема -ни- м.

-ну- у инфинитивној основи глагола III Белићеве врсте. Тако облике као што

су бринити, скинити, погинити и сл. истраживачи бележе у многим говорима

штокавског наречја, нарочито икавским. О тој појави, са доста примера из

различитих идиома, говори проф. Пецо у чланку „Глаголи типа крениги —

кренем у српскохрватском језику“, ЈФ ХХХV, Београд 1979, 141—145. (В. и

литературу која је тамо наведена).

Кад је реч о туђицама попут, рецимо, фамелија, медецина и др., треба

полазити од облика које те речи имају у изворном језику.

Итеративни облици глагола ноћити овде су:

— ноћёвала, — ноћёвале Вл, ноhéвд Гор, ноhёвб е вóђе Ђ, —

што је добијено угледањем на глаголе са -ева

45. а м. и

— гäзданска кућа Лис, газданскй сйн Вл, исцељавд Лис, кäста“ле Ви, пара

мйда Губ, прäзалук Вл Гр Вуч.

У Речнику МС—МХ постоје три равноправне одреднице којима се дефи

нише направа којом се сади: сада.ька“, садилица и садЙька. Овде је забележено.

— сäдаљка Вуч, сäдаљком садим Губ.

* РМСМXV, 606—607.
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САЖИМАЊЕ ВОКАЛА

46. Једначење двају вокала у суседству честа је појава у нашем говору.

Пошто међу вокалима нема артикулационе границе, они се сажимају. На тај

се начин најчешће уклања хиjат. Процес се врши увек „на штету“ једнога

вокала из вокалске скупине, па можемо констатовати да се он, практично,

губи. Упрошћавању вокалских група свакако погодује одсуство ортоепских

и семантичких ограничења. То ипак не значи да су асимилацији искључиво

склоне групе које нису под акцентом.

Асимилација финалних вокалских група у овом говору је скоро увек ре

гресивна. Ниједан од вокала није акцентован и увек се једначење врши у

корист другог који, по правилу, постаје дуг.

47. -ао - д

— бјёжб Пух, бацд Губ, бpйјд се Вуч, брдjб Кот Дль, вард Зe Пух, вређб

Гор, вѣд Ка, врähд Лис Дуч Вл, вёровб Кр, вyкд Ћ Ви Гу Тур, вйкд Мил Губ

Л, вёзд БК Пш Кp Дљ, гађб Вл, глёдб Ка Гу Тур Лис, гурб Вуч Вл, ддгнд Пух,

дйсб Пш Л, дѣкrд Тур, дѣжд Нег Ви Вуч Ка Вл БК Мил Л. Лис Дль, засп0

Пш, задимљавд Лис, заклд Ви Губ, ймд Вл, йздб Пух Гр, јад Гу, кдпд Кр Вуч

Вл Зе Тур Дль Нег Ка, кажњавб Пух, кршћавд Ка, лагд БК Кот, лйпcд Лис,

лёјд Мил, лýпд Вуч, лактó се Губ, напд Кот Лис, насrд Дљ Нег Ви, нècrд Гор,

дбрд Вуч Губ, дбальд Пух, дстаљб Кp Гор, дсrб Вл, оступљб Губ, пјёвб Зе, плакб

Ви, прйчд Вл Губ, продавб Нег Кp БК, прдлд Гу Вл, дрб Кр, пдбегд БК, прёбјегд

Пух, прèпраљб Кот, прдгнд Гу, прддб Нег, разгрћд Вл, радовб се Ви Губ Ка

Кот Л Дуч Ћ Зе Кр, ратовд Гор Дль, распродб Вуч, cйјд Ка, смйјд се Лис, спасб

ГД, становд ДД Мил Пш Зе Кр Ви, стрпд Дуч, углбЛ, узјд Гy ГД, умирд Мил,

ýздб се Вуч ГД Ћ Пух Пш Л Мил Лис Ви Губ, упд Пај, устальд Гу, чёкд Пај

Пух Гор Лис Вуч, чйrб Дль, чупд ДД, шйшб ГД Пш БК.

48. Тако и у облицима у којима је -ыл - -ao 2 -б.

— зäшб Кp Нег Ви Вуч, йиб Пух Губ Гор Ка ГД ДД Вл Пај Кот БК Лис

Тур Зe Гр Мил Гу Дль Ћ Дуч Кр, йзишд Вл Л Кот Пш ДД Кр Ћ Тур Дуч,

прдшб Вуч БК Зe Гр Дљ Пух, пдшб Ка Мил Вл Кр Пух Л. Пш, прёшд Ћ Кр

Зe Гор, увишд Вл, дтишбЛ Гр Лис Тур Ка, pёкд Пух Вл ДД Ви Нег Тур Пај

Кр, ддрека Вл Кот, підтёгд БК Губ, помогд Ћ Вл Дуч Гр, пдсд Вуч Мил Гу Ка

Дуч Кот Пај Гор ДубЗe Гр Л Губ Пух Ћ Лис Кр Ви Дљ, свѣдд Тур Вл, дpлдв

Вуч Тур.

Из Котраже је неваљб.

49. Скупина -ао није се контраховала у р. прид. м. р. од глагола брати,

дати, звати, знати, клати, прати, слати, стати. Увек је:

— брäо, дäо, знüо, клäо, прäо, слäо, стао, — где је један од вокала из ску

ПИНe dО ПОД aКЦeНТОМ.

Бележили смо округал Вл Гр Кр, гдпал Лис Тур.

50. У следећим примерима је након редукције сугласниках у скупини -ахо

упрошћена секвенца -aо-> -б.
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— грôровина Лис, од дровинё Гр, стрбба Вуч.

51. Унутар речи скупина -aо-> -о- у примерима:

— стäо сдбраћа“ Вуч, дóље су сдни дугачке Лис, вóзймо на сбнима зйми

Тур, са сбнима Нег, ћёрб на с“бнима Лис, преко сднйца Вл, сами правймо

сбнице Лис, да имам каке сбнице Тур, натоварйш на сбнице Гр, нè видё се

сбнице Дуч, вйдй се сбничак Губ, кое го° ймб сднке Вл, шљôскало умйвбнüк

Вл, здкупй Губ, сдпштü Вл.

52. Именица полажајник има облике:

— пдложаонйк идё прво и положЙ стóци, — дóђе пдлаждник Вл,

пдложоник Вуч, пдложâ“ник Гу Гр, —

где је након фонетских измена -ао - о. Разлози су морфолошке природе и

треба их тражити у наслону на глагол положити.

53. Прогресивна асимилација је реткост у овом говору. Само у примери

ма жака Вл, дра Вуч Тур, секвенца -aо-> a.

54. Поредбени везник као, поред обичнијег ко, има -а (< -ao):

— дèца ка дèца, — ка сад Ка, ка но тй бвце, — ка и свуђ Вуч, кä нйси

кући Гор, ка öсталй народ, — ка кèрина, — да сам ка нёкё Вл, ка й сад ДД

Вл, ка й ја Мил, ка до Краљева ГД;

— ко но бвцу Вл, ко да си пäб с крушкё Гр, ко да е мёне пйтó Гор, ко

да смо се договарали Губ, нёма ко прýт Гу, тó е ко сад ципеле Вуч, ймам ко

й тй Вл, ко вôлина Ка, кó да е сймсбнка Вуч, ко да се рва Л, ко во сад Гр,

кд нô трнка Вл, кó нô да смо кумови Мил, ко бjаги Тур, кд оно што сад

с облаче, — ко бjаги Кр.

55. У већини наведених примера (за везник као) вокалска група -ао даје

кратко а или кратко о. То се дешава у случајевима -ao + вокал и -ao + кон

сонант. Ако бисмо претпоставили да је поменута скупина упрошћена због

нагомилавања вокала у речима које чине акценатску целину, било би при

родно очекивати били й (што имамо само у два примера). Но и другачија

дистрибуција (-ao + конс.) оповргава овакво евентуално тврђење. Склоност

ка прогресивној или регресивној асимилацији потпомогнута је, свакако,

чињеницом да се везник као иначе изговара без акцента. У посебним ситуа

цијама чују се примери типа:

— пôштовб га кäо бôга ГД, као и јагњад Вл.

56. Понекад скупина -aо- остаје неупрошћена:

— Копаоник Вуч, наоколо Гу, дсаоница Пај, падца Лис, пäоце Вл, пäоци

Лис Тур, päоник Пај Лис Тур, саднице Вуч. Такође се у целом Драгачеву го

вори Кйона, Кйонё, Кйони, Кйону.

57. Са изузетком неких пограничних села која гравитирају Никшићком

пољу, Пива и Дробњак такође имају -ао г -о?°. Тако је и у источнохерцего

* Вуковић: ГПД 20—21.



Говор Драгачева 27

вачком2°, у коме су „одступања од оваквог сажимања незнантна“. Исту слику

дају нам ближи и удаљенији екавски говори”.

58. -ау-> -у-

— зуварица (= корист, заувар)* ДД, да га нôђе зуставй Вуч, зуставише се

код продавнице Кр.

Примери типа јављу (< јављају), враћу, стављу и сл. непознати су овом

говору”. |-

59. -ae-> -ё-

Упрошћавање ове вокалске скупине, поред примера од МЁчеваца Гу,

Мpчёвци Вуч, ограничава се на облике бројева од једанаест до деветнаест:

дванёс гôдйна Вл, девётнёс Мил, једанёс дана Вл, нас петнёстину Нег,

петнёстина дана Вл, трйнёс, четрнёс . . . девётнёс, једанёсти, -а, -о, дванёсти, -а,

-о, трйнёсти, -а, -о... девётнёсти, -а, -о (свуда); — за двёс пара Гр.

60. -eо 2 -о најчешће у радном придеву (-ел > -eо 2 -б):

— больд ме прс Тур, вйђд сам га Лис Гу, бôк те не виђд Вуч, вакб сам иг

вйђд Ка, відб сам Вл, вдлд сам Дуб, вдлъбЛ Вл Кот Лис Вуч Гу, ддвб кући

ДД, ддвб са соббм Гу, öма долёћд Гу, дднбга прёт кућу Кот, дднб му на ноге

Вл, шта си дóнд Пај, дôспб сам, — дôспб си Губ, жёльд пријатељство Мил,

жёльд е да се врати Вуч, жcйвльд Мил Губ, жcйвд народ ГД, завд нас Вуч, завдльд

ме Дуб, загдрб Вуч, заклд се бôгу Л, свё сам йзва на пут Пух, йзво га Вуч,

излуђб Лис, налёћб Губ, нäчд Лис, обнёвиђб сирôма Вуч, већ сам обнёвиђд Губ,

обнёвиђд е Лис, оглäдњб Губ Лис, ддвд би те Дуб, ддна му свё Камбраш

гласнијё, оглувља е Гор, дrд сам се ГД, пёлд Тур Вл Пух Вуч Губ Гр Гу, мало

побиёльд Вуч, кад је погуђб да бежй Пш, пдјд Гу Вл Кот Тур, полудб Вуч,

полуђбјадан Вуч, підпд се Лис, поразбдлѣд се БК, прёвб Дљ, прегдрб Губ, прёнд

Вл, шта сам свё претрпб ГД, прдвд се лёпо Губ, прдвб ме свý° Гу, прдврд Тур,

прогдрб Лис, пройзвб Кот, разбдлд се Гу, разбдльд се ДД, Лис, разумб сам Гор,

сäгд се Тур, сагдpб од ватрё Лис, светльд Пај, čёђд Вуч Л, спрдвд се Вуч, увд

Вл Тур, ува кôња уз мôе вôлове Вуч, узбДуч, умљд Вел, умд сам ДубЛ, успб

Губ, штёђб Вл.

61. У новопазарско-сјеничкој зони Д. Барјактаревић бележи седд, вйдо и

вйђд30, не наводећи више примера те врсте. За гружански, у коме се група

-eо ретко контрахује, И. Стевовић наводи три потврде (где је вокал е из те

скупине пореклом од јата): відб, вдлд, сèдб°. У горобиљском је од глагола

ćёђети гл. прид. радним. р. јд. ёёдио и ёёђб. Лик ёёђд Николић изводи из

èéheо „где је секвенца је директно унета из осталих инфинитивних обли

* Пецо: ИХ 41.

27 Исп. Стевовић: Гружа 450, Реметић: Шумадија 122—123; М. Николић: Горобиље 657—658;

Барјактаревић: Новопазарски 48; Симић: Левач 148—149; Б. Николић: Тршић 402, Тешић, Љештан

ско 198 и сл.

* Исп. РМСМХ II, 241 (одредница заувар).

* В. нпр. Симић. Левач 149.

* Барјактаревић: Новопазарски 48.

* Стевовић: Гружа 451.
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ка“. У другом западносрбијанском говору, љештанском°, ненаглашена фи

нална група -eо контрахује се у примерима дднб, нäнб, дднб. Ту је увек вйдиЈо,
обдлиЈо.

62. Драгачевски говор, у основи ијекавски, има донекле нарушен ијека

визам па је у језичком осећању у извесној мери поремећен однос и : e (< ѣ).

Зато се створио слободан простор укрштањима различитих категорија, као

и аналошким процесима. Резултате тих процеса видимо и у примерима:

— мйшльд Рти ГД Губ Вуч, ндћд сам код њёга Гор, чйњд Вл, шућд Лис Ка.

63. Финална група -eо (< -ел) > -о у још понеком придеву.

— вёсд Тур, дèбд Лис Вуч, —

мада се чују и примери:

— дёбел Гу, анђел Тур.

64. У медијалној позицији такође се врши ова промена — чак и када је

ВОКdЛ АКЦЕНТОВаН:

— вбма БК, горгйна Вл, грбга е Лис, грбга Вуч Губ, занобријанио се Л,

Прôбражёње ДД, о Прббражењу Лис, пробучё се Пух, прбčутра Лис Вуч Кот,

прôсутра Гор Вл Гр, й сутре и прбсутре Вл.

65. У невеликом броју случајева скупина eо се не упрошћава:

— вйђео си Вуч, вдлео Вл, вдљед сам Кот, ддвео, — завдлео, — ддвео Вл,

пдjeо Мил, полудёо Вуч, čёђео у ладу Л.

66. Група eо може остати неизмењена ако је под акцентом:

— врёо, жёо, зрёо, јёо, клёо, мёо, сёо, сjёо, čёо, плёо итд.

67. -yо > 0

— заманд да ме ударй Вл, сагнд главу Гор, погледнд Гу, нйсам му помёнд

Губ, кад Рус нè би заврнд Вуч, вако се окренд Дљ, преврнд се Пај, сам йскопб

и загрнд Пух, звйзнд му шамарчину БК, дунд Дуч.

68. Предлог уочи има у говору Драгачева ове облике:

— очü Божића Вуч, тó е дчи Божића Гр;

— учи Божића Гр Тур Губ Гу, учи Мйтровдана Л;

—увечи Божића Вл,

— уочи Божића Гр.

Форма увечи лако се доводи у везу са прилогом вёчи. (Ојутри, дањи, ндћи

в у Морфологији).

69. -о-(j)-е-> -е- у два случаја. Бдревић ДД, кад је мало мёсёђа Кот.

70. -ои-> -о- у лексеми размимдшб се Кр.

71. -eа- (< -е-д-а-) > -а, после редукције сугласника д:

* М. Николић: Горобнѣе 658.

*Тешић, Љештанско 198.
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— јама мало патйну Гу, пôмолй се од јама преко јалака Ка, од јама се

ствôрише Вл, бйб сам само јймпут Вуч, нёш мôћи одампут Тур, одjäмпýт му

нёшто дуну Вуч.

Иста група се регресивно асимилује након губљења х:

— мäha Л Вл, мähâ Тур.

72. –e(j)e-> -ё-, -e(x)e-> -ё-, опет након редукције:

— свёдно Вуч Вл ГД, свéдни су ми Тур, свй смо ми свéдни öвди Гу, сад је

код маћё Тур.

У облицима бројева двадесет, тридесет, четрдесет и шездесет настаје вокал

ска скупина -ее- после редукције сугласника. Она се такође асимилује:

— двäес Ћ ДД, двäес пёт Вл, дóђе по дваéстина ГД, такó око дваéстак Гу,

по двадес чёљади Губ, дваёстину дана Мил, дваестü Лис, Тур, за двёс пара Губ,

трйес кућа Дљ, двäес-трйес Пух, трйес у једнбм вôду Мил, трйec apй Мил,

трйде сёдме Пух, триёстину мётара Лис, триèстину срёзбва Гу, чётрёс друге

Лис, по чётрёс ДД, око чётрёс ГД, од чётрёс Мил, чётрёс öсам Вл, чётрёс шёсте

Губ, чётрёс Дуб, Лис, чётрёс кућа Кр, ймам четрёстину јунйца БК, бйли смо

на чётрёсници Вуч, од њйг шёсёт Вл, шёсёт пёт Пух.

И у другим случајевима, нпр. у сантхију, када се после губљења гласај нађу

у суседству два вокала е, долази до једначења. У крајњем исходу је е дуго:

— hё шкôла Мил, јё сèбе Радова кућа Гор, bё бйла Пај, ђё њйна Вуч, јё

сèбе отишб ГД, hё била до сад Ка, нё де лёба, —jёдё— нёдё Вуч, нё да слуша

Кот, нё да ради Гу, нё да рôдй Пај.

73. -аа-> а у Гмн. и у сантхију:

— дра Вл Гр, дако и мањкам скоро Кот, да ко будё бољи Вл, турйм

н йстал, — насталу Вл.

74. -оо-> -о- само у коперант Гу, коперација, — коперйрају Вуч.

75. и(j)и > и:

— бäскйце Кр, бджcй Гу, брд#нй Мил, вучй, — вучй зёв Вл, вучйца Губ,

гаднü Л, hувёгйн мôмак Гу, здравй Пај Лис ГД Тур, јевrйнЙ Мил, више Кйдйне

вôдé Ка, мäчü Вуч, Мйлüна кућа Гор, у мілйци Мил, на“богатй Пух, на“писмёнй

Гор, напредній Кот, несрётнü Пух, пантъйвü ГД, писмёнй Пај, пдзрёлй, — пд

старü Вуч, ракüца Дуч, päкйцу Кр Вл, старій Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зe Pти

Мил Вуч Дуб, Тёрзüh Вл, на hупрй Лис, чй си Вуч. |-

Интересантно је да се у приличном броју примера секвенца -ии- не

сажима. То говори да процес није доведен до краја:

—у авлии Пај, у Аустрии Вуч, баскиице Кр, у Голии ГД, делиица Гр, здравии

Гр, Йлиићи! Зе, Јеремиина Вл, у канцеларии Ка, на капии Губ, у Јеремиинд*

кући Ка, у пешадии Ђ, у пдзüции Дуб, у кофёкции Лис Пш, у Љубдвии Вуч, по

Македбнии Кот БК, найстариим Гр, у пензии Вуч, на рдбии Кот, у Русии Вуч,

у сèпии ГД, у Србии Кр, у ћёлиицама Лис, ћёлйице, — ћупринца Лис, у чаршии

Губ Гу. |-

76. У сантхију се сажимају два вокала у;

— у ста Вуч Дљ Лис, турйм у ста Вл, учибни Дљ, тёли су ме стрёљају

срёд кућё Вл.
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ЕЛИЗИЈА ВОКАЛА

77. Елизија је својствена ширем говорном подручју штокавског наречја“,

али не и подједнако. Она је честа и у драгачевском говору. Карактеристична

је за сантхи и настаје због непрецизног и бржег изговора.

78. Вокал а најчешће се елидира у везнику да:

— дейзедё штагођ ГД, д йзданёмо Кот, öћёд йздану Вуч, нё зна дойдё Дуб,

мбраш дойдёш Пух, йма дойма Лис, нёмош дойдёш Пај, дойзвйнеш Вл, нè море

д_йзмакнё Лис, знала би доймам Гу, пушти дійзйђе Тур, pèче д има Мил, мô

рала дойдё Зе, нё зна д йгра Дуч, само д йзађем Мил, мёне срамдта дjшrём Вл,

немб“ д избегаваш дойдёш Вл, мбра дойма Лис, каже, Жйвота, дойдёш у Пожегу

Нег, дійшколуемо ђёцу Вл, не смёш дійшrёш Тур, ја нумедо дойдём Вл;

— дLéмо Вуч, мбрамо д ёмо Ђ, узмёш д ёдёш Вл;

— доддём дóле, — са доддём у бôлницу, — нйсмо мôгли гôрнаг додпста

нёмо Вл, д_дднесё Вуч, командуе додступимо Гу, нём нйштад дкусйм Тур, нёће

ддкуси, — ја ћу додперём Пух, нё мож додстанё Мил,

— öћед убије, — не могу дустанём, — не мош дувйјаш, — дузмёш Вл,

думирете öд глади, — тй мôш дузмёш Кот, шћёла сам дубиЈем бôга у њёму

Гу, öћу думрём, — нёће д учё, — ђё дунесём Лис, нёма кó дуслужй Губ,

бнђе дузмём Пух, öћу вóђе думрём Тур.

У осталим случајевима елизија није тако фреквентна:

— док сам била з двüм, — н_дно лйшће,— вамо н_дву страну Губ, да бок

сачув у народу Лис, ал нём устó сад вйше нйшта Вл, нём о тога нйшта Губ,

нём о чёга Гу.

79. Вокал е

—нöcй с о себе Губ, сад с дблаче Кр, да с мало излепша Мил, ка су с двй

вратили ГД, нйје имало с купи, — љутй ми сосна Лис, да с удаем Кот, ка, с ти

ôбрија Ка, да мôже с умрё ГД, како с увече мёти Дуч, нйка с обукла нйсам,

— пôбегнём ја те č_йкрием Вл;

—ја нумедо дойдём, — öће а н умё Вл, бôга ти н. ё.. м Гор, штä м бpйга

Ћ, ако м убијеш Вуч, двó јунади ГД, öнда“ нй мало (= није имало) Ка.

80. Вокал у ретко се елидира:

— како ћ ја, — стôк дћераше Кот, да модправйш мйно лёба ГД.

81. Вокал и

— штó с йшла Кот, кä с се удала Мил, да с на мôе место Вл, ја б йиб

Пај, штаб радио тй Вл, öтровб б се кад бузд Ка, па б. му се предб Мил,

Нйсам н йиб Вуч, öтерал неке кљусад, — прдгун де, — стантй Вл, бјёж у лад

Тур, скйн тб дијёло Ђ;

* Белић.ДИЈС 248—249; Стевановић, Ђаковички 30; Симић: Левач 156—159; Пецо — Мила

новић: Ресава 254, Јовић: Трстеник 47; Вуковић: ГПД 25; Б. Николић: Срем 321; Б. Николић: Мачва

243—244; М. Николић: Горобиље 657 итд.
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— позйват нёћемо Вл, уват се нбћ Ка, оћеш поћ за мёне Пух, йзвýћ је

мбрамо Пај.

Речца ли често се у нашем говору појављује без крајњег и:

— дä л је мôћи сам, — да л је жйв Гу, смёмо л да се подватимо Пај, да

л смо нашли,— дал пôзнае, — да лмджете да мойзаткёте! Мил, дал сам жива,

— да л си нашб, — мёсител вй Вл, дä л је узб, — је л ви свôина ГД, јёл им се

јёде млада јаретина Вл, йде луй Вуч, дће л да се опёришёш Ка.

Ову појаву ређе бележимо код везника али и или:

— ал нём устб сад вйше нйшта, — донесёмо прёт кућу, ал не уносймо

Вл, четри аллё дана Зе, ил се нам да љёба ил нè да Губ, йл у воду ил конопац

на врат Вл.

82. Вокал о се елидира само у неколико случајева.

— доднда се сйјало Мил, дóшб д у Пожегу Л, свё ак дћеш Тур, ак дће

Прôтић Гу, сам ножом Вл, да му дустанём Гу, кôё но гôдинё, — кó нд да смо

кумови Мил, конд трнка Вл, ко во сад Гр, кано тй бвце Вуч, ђе во Срећко

направио кућу Губ, скйн тó диЈёло Ђ.

Сантхи који чине везник па + прилог онда често има за резултат елизију

ВОКdЛd 0;

— панда° Гр, па нда Мил, панда° Вл.

83. Прилично често се у сантхију, због непрецизног изговора, врше ре

дукције и асимилације које дају овакве облике:

— дд ё вамо Л, ћу дё, дйдете Губ, ћу дё, ко да нèко зôвё Гу, ћу дё, pёкó би

да се чу Вуч, ћу дё тамо Вл, нёhâ, дóћ е жена Дуч, нёh a да радим Лис, шта

ћа, — дóћ е ти прôсци Кот, сä ћа, само да истóварйм Вл, кý ћ а гó Пај, дóћи

h a čутра Гу, сä hâ да ти прйчам Ђ, дöh еш öпё, — найЈі емо ка се вратимо

Вуч, изй ће бвце Гор, дó h емо мало вечерас Мил, отйЛ у у Брёзовице Вл;

— йћи ће земљбм, — дóћи ће време ГД, pёћи ће ти он Гр.

АФЕРЕЗА

84. Почетни вокал губи се углавном у случајевима познатим и другим

говорима:

— иза боланrё ГД, да знам будуће БК, валйдё нёмаш Пај, нёмам ни пёнзије

ни валйндё, — каку валйнду Тур, његов двдкär Вуч, имамо, душё, љёба и ш

љèбом Лис, за десетину дана је копирали Вуч, малüране судове Гу, не мади/аше

код Радулё Ка, лётричар Лис, лётричнй Вл, Енглёзи и Мериканци Вуч, нâвора

Ка, нёкције Гр Вл Губ Лис Пај, бйо у пдзйции Дуб, рани/a (= велики котао

без поклопца) Вуч, йма ону рôму Пух, Саило Губ, о Јовану Секдванију Вл,

сдвина Тур Губ, Устрија Вл, устрüнска вóйска Вуч, устрійнски рат Губ, утдмаски

Вуч.

Изостављање иницијалног вокала је редовна појава код неких заме

ничких и прилошких речи:

— вакй Вл Гор, вакó Вл Гр Лис, вам Вуч, вамо БК Нег Тур Вл Пух Вуч

Лис Мил Гу Дуч, войшнü Вуч, волйка Кот, волйкй ДД Лис, вдликд Кот, вуда
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Ћ Пух Тур Гр Л, вудё Вл, вýде Пај, вудијё Вл, нака Пух, накав Кот, накй Вл,

накб Губ Вл Тур Л, накбг Пај Вл, нолйкй Губ Пај, ндликд Пај, ндмад Губ Гу

Вуч Вл, нôмâдне Пух, нуда Тур, нуде Вл Дљ.

СИНКОПА

85. У Драгачеву се, као и у суседним говорима°, често изоставља вокал

у медијалној позицији. Та појава је у великом броју случајева праћена и ре

дукцијом некога консонанта.

86. Вокал и је највише склон редукцији“. Он се губи иза сонаната и кон

СОНdНаТdº

— вйдла сам Вл, вйте, — нйсам је там вддла Губ, вддли Вл, öва гддна ће

да öмульи Кот, пётнёс гддна Мил, дванёс гддна, — ни öва гддна Лис, седам

десёт гддна Губ, седам-ôсам гддна Кот, за трй гддне д отплатиш Мил, пôсле

двäес другё гдднё Л, седамдесё трй гддне су њёму Губ, и öвё гдднё и ддгоднё

Вуч, пôла гдднё, — чётрё шёсте гдднё Пш, за гддну дана Кр, пунй сад гддну

Ка, ни цёлу гддну Вл, госпддне судија Вл, госпддне мајбре Гу, стó днара Вл,

четрнёс днара Губ, довёдге га, кае, вамо Вуч, изддте, вйкнем Гор, нарёдла Гу,

дмладна Вуч, јесам погддла Гу, порддла се у кући в6° Кот, радла Кот Лис Гр,

páдло се, мучило се Вуч, páдте Вл Дуч, урадти Кр, čёте Вуч Тур, сёте Губ, јёте

Гор, йте вуда преко башчё Дуб, йте оним јутарњим Гу, навёте Губ, сpéдли смо

се БК, убра?те мараму Л;

— газла бôса по снёгу Вл, прёгазли свё Пух, дóлазла Вл;

— дозволтеми Пух, извдлге Пај Вл Лис Вуч, за калма”, — мобилсан четр

нёсте у јесён, — упалше свётло Вуч;

— диванте вй мало јôш Кот, извйнте ме Вл, извйнте Вуч, не кунте се Лис,

напунла кућу и таван Вл, начйнли кућу у Чачку ДД, ожёнли смо се БК, пшёнца

Лис Тур, пшёнца Вуч, сланинце са сйром Лис, станте, људи Вуч, öне су га

учйнле такйм Вл,

вparла се öцу и майци Кот, вратло се, — десётна гôдйна Вл, десётна дана

ДД, зарагло се Мил, Милутна Ка, о бану Милутну Кр, дr“д сам, — пуштла, —

спуштла Вл, увагла га патрóла Вуч, ка су га уватли Вл, трй-чётрЙ Гу;

— йшли смо за њйм наздрцё ГД, отвдрла Зе, отвдрли Л, прёгурла се Кр,

сrвдрла Кот, турла да надбђе Гр, турла у тópбу Губ, турли му у цёп Пш, турге

те испèцте Тур, ударла буба Губ, запослила се у тркотажи Нег;

— млôго сам забдравла Кот, здвте ја сам у кући Тур, поздравге Гу, дóлазла

сам Вл, нйје данас прдлазла ДД, бацте Лис, турте те испёцге Тур, обýцте сýкњу

Л, дбђге о Труби ГД, пронађте га како знате Ка, па дóhте нам Лис, једну

кäшчицу Гу, пйште Дуч, дрште, — задрште, — ужна Тур, закдљте Вуч.

** Исп. Пецо: ИХ 44; Симић: Левач 162—164; Стевановић: Ђаковички 30; М. Николић: Гороби

ље 656; Реметић: Шумадија 133.

*То је разумљиво, с обзиром на његов квантитет и природу.

*? Изузимајући колектива на -ад и именицу људи (ређе), падежни наставак за Д—И—ЛМн.y

драгачевском говору је -нма.
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Количинске заменице и прилози изведени од њих су у говору Драгачева

ца углавном без вокала и, док су облици са овим вокалом реткост:

— кôлко öћеш Кр, от кдлко до кдлко, — кдлко јôш имаш, — кôлко ћеш му

дати, — колко го“ имаш Вл, кôлко-тдлко Лис, нйсу кдлко су могли Гу, кôлко

йма Пај, кдлко — по петнёстину лйтара Кот, кóлко пута Гр, колко могу Губ,

кдлко е тó бéсно Мил, кôлко е сатй Пух, ймам колко ми трёба Тур, нас нёколко

устало Пш, нёколко дана, — нёколко пута Вл, по нёколко пута поскупљава

Мил, оставио сам нёколко Кр, узимаш пó неколко Гр, нёколко џакбва öстало

на њиви Кот, нёколко оваца Дуб, нёколко смо прôдали Лис, нёколке Кот, уне

колко, — вёлкü bäвб Лис.

Вокал и може се чути и делимично редукован:

— говдр“ла,— пйјан“ца Вл, учйн“ла Гр, у Ивањ“цу Вуч, шарён“це Лис, уваг*ла

Вл, ндс“ли Дль.

Вокал и губи се и између два сонантал, као и у положају између сонаната н:

— увијек сам тó вдлла Гу, ка су се браћа дијёлла, — дијёлло се имање, —

чйм си дозволла Лис, вôд се досёлли Л, запалли кућу, — изди/ёлли се Губ, извалли

Гу, како сам мйслла Лис, мдлло се бôгу БК, навалле муштёрије Вуч, насёлли се

Дль, öнди га обалло Вуч, отёлла се Гр, тёк се помдлли Гу, попалли, — сатрулло

свё öт кишё Лис, попалли Ка, крава се тёлла Пух, раздёлли се Л;

— слâнна, — у сланну Вуч, сланнё Кот, Штáвљанна Ка.

Последица губљења вокала и у секвенцама -лил-и-нин-је извесно дуљење

сонаната л и н. То нијел (и н) вокално, какво налазимо у неким говорима“

после такве редукције. Оба сонанта имају исту артикулациону базу при из

говору, говорна оруђа имају исти положај. Уместол и н чује се л и Н. Ако

упоредимо, нпр., облик попали (2. л. императ.) са попали (радни прид.), лако

ћемо уочити квантитативну разлику међу сонантимал у та два примера.

Такође није тешко запазити да сонант н има различиту дужину у примерима

сланё кôре и парче сланё.

Облик 2. л. jд през глагола видети понекад је са редукованим вокалом и.

— да виш тй Лис, а вйш касти Ве упут дан Кот, да виш сад Пух, да виш

кäка му е кућа Вл.

87. Вокал а редукује се у много мањој мери:

— бjäги Гу, кобјаги Тур, кобјäги Лис, казла за шећер Вуч, казла Миливоју

Гу, касти Вл, грната Губ.

Облици 1. л. јед. през глагола немати чују се са редукованим вокалома:

– — да нём карактеристику Кот, ја нём пô°ма Зе, нём крви ГД, сäд нём

никога Лис, нём млôго, — нём ни судбва Вуч, нём другб нйшта, — нём жйвё

вёзё Вл, ја тó нём, — нём пô°ма Пај, нём нйшта Тур, нём нёшто мало још Мил,

нём тё никакё бôлове Пух.

88. Вокал у такође је мање склон редукцији:

* Дешић: Западнобосански 66; Пецо: Икавскошћакавски I 150—151, где ова појава није честа,

Симић: Обади 50.
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— у вргбнима Вуч, врýна Гр, вруна Лис, вруница Губ, у љёбнйм фрунама

Кр, йзгинло свё Вл, кундре Вуч, пдгинло свё Зе, пдгинло Пај, потднла ДД, у

предзёћу Лис, шäпhё Ђ.

89. Редукција вокала о лексички је ограничена на неке прилоге:

— чýеш, здоговорено за прёкčутра Вуч, дtуд и ддвýд Гр, ддвуд Лис, ддвуд

Дуч, дднýд Кот ГД Кр, вôдйћ дднуд, Шйфтар Вуч, ддýд Вл Дуч, повукла лôнце

ддуд Кот.

Ови прилози представљају сложене речи (од овуд, од онуд), па је, веро

ватно, у свести говорника присутно још увек осећање да су то две речи од

којих је други део сложенице, у самосталној употреби, склон аферези (исп. у

одељку Афереза ликове вуда, нуда).

90. Вокал е редукује се у примерима:

— трй мёсца ДД, пднла да продам Вл, пднла књйжицу Гу, имају вакб

прчаге Вл, сагдpло, била суша Губ, ткéмо сриаде°, ћйлиме Пш, ставйм сриаду

да се пресушуe Губ, црвљйнйк Кp Вуч.

Неки облици глагола моћи, хтети, казати и композита глагола ићи прво

губе вокал, а онда африкату или фрикатив (не можеш > мож°ш 2 можш г.

мош):

— нё мош ако лäжёш, нё мош дувЙјаш Вл, нё мош дйдёш Пај, нè мбш

прйћи од народа Гу, нёмош на срёћу Гр, ако мдш, ако нё мош Гор, мдш йћи

Губ, мдш да јёдёш Дль, мдж да наплати БК, колко год мдш Ка, мдш ми тó

набавити Вуч, нё мош од водё Кот, pёци ако не мош Лис,

— ако дш — ди, ако нёш, — ако нё сутра (= ~ нећеш ~) Вуч, ђе и бйти,

— ако и дати Лис, нёш вйшё Вл, ђёш тамо Дуч, кý и у овб дóба Пај, нёш

ме вйђети Мил, нёш тй мёне такó Губ, ако нёш, само му каш Пух, како штй

да знаш Ка, па ш йћи Рти, са ш й тй Л, ти и отйћи, — нёш мôћи Кот;

— нè да кам Гр, ја вам кам Вл, да каш тй Гу, нè каш кó е Вуч, кад каш

Гор, само му каш Пух, да ти право кам Гр;

— на крају ја дóм öпё за њега Вл, дди до мёне Ка, ако п0°ш тамо, — ако

ддеш вамо Дуч, ја шћёла дóм ко тебе Гр, кад прди тудијё, — кад пдш преко

Расбвца Гор, нè мош да наш ДД, мôгу да нам вунё Губ.

РЕФЛЕКСИ ГЛАСА Б

91. По замени старога гласа ѣ драгачевски говор спада у ијекавске говоре

херцеговачкога типа у западној Србији. У вези са тим морамо дати неколико

НаПОМе.На:

1. Ниједно испитивано место у Драгачеву нема класичну, вуковску заме

ну ѣ у дугим слоговима (-ијё, -йје).

2. У говору Драгачева наилазимо на флуктуирајућу ситуацију у вези са

континуантима јата у дугим слоговима: ие, и/e, ије и "е.

3. Данашњи драгачевски говор је мешовитог ијекавско-екавског типа.

° У том облику, поред распрострањенијег сериада, бележи ову реч и проф. Пецо (ИХ45).
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4. Овај говор у своме гласовном систему нема е < ѣ.

5. Различити рефлекси овога гласа су факултативне природе, недослед

ност постоји код свих информатора, без обзира на старосну, социјалну и

образовну структуру.

6. Присутне су све категорије јекавског јотовања, изузимајући уснене су

гласнике п, б. м и в у облицима типа пљесма, блѣежати, мљера вљера.

7. Наш говор познаје икавизме којих има и у стандардном језику ијекав

ског изговора.

92. На месту старога вокала ѣ под дугоузлазним акцентом у Драгачеву

се изговара:

а) -ије, дакле двосложни ијекавски рефлекс у коме је на вокалу е дугоу

злазни акценат. Вокал и изговара се јасно, али је сонант ј у овој позицији

(између вокала предњег реда) делимично редукован:

---- на бијёлбм кôњу Вуч, бијелце Тур, нема вијека Дуб, у вијеку Тур Вуч,

вијёнац Лис Тур, Вијёнац Гу Вуч, вијенци Тур, дијёте Л Гр, Тур ГуЛис, звијезде

Л Тур, издијёлило се Кр, исцијёдио Лис, клијёшга Вуч, немалијека Дуб, лијекове

Лис Пш, лијекови Тур, лиJéпе године Гу, лидёчио Вуч, млијéко, — Нидёмци Гр,

одијелио се Губ, одијело Тур Лис Дуч Кот, у одијелу Гу, озлијёдио Тур, олименно

се Гу, без опијёла Кот, осиёдио Кр, осиЈёчё Лис, осиёчёш Гр, пи/ёвца Тур,

лијевци Гр, плијёвили, — плијёвити Тур, позлијёдила се Тур, поцијёпд, — ријека

Лис Ђ, ријеке Вуч, низ ријеку Губ, на ријеци Бјелици Гу, лиЈепу Тур, свидётло

Лис, у свијету Вуч, свијећа Лис Вуч, свијећу Кр, сијёна Тур Пш, сијёче Дуч,

сијéчё, — смијёнићеш се Вуч, у снијегу Дљ, на стијёну Ђ, стијёном Пш, Сти)ёла

Дљ, стијёна, — стијёну, — ти)ёсан, — умијёмо Тур, умијёсила Гр, по цијёвима

Тур, циЈёни га Гу, циJéдик се Вуч;

б) -é, дакле, са класичном екавском заменом шумадијско-војвођанског

ТИПа:

— беда Кр, белё се Вл, блёда Пш, у вёку Вл, у вёнац Пај, по венцу Дль,

време Кр, врёсло Вл, глёто ДД, дéлбва Тур, дете Вл Зе Лис Кот, дрводељац Кот,

на Дрёнку Ка, заплёнили Дљ, звёзда Тур, изблёдЙ Кот, изделили се Мил, изделили

Вл, исцёдиги Тур, лёкове Л Вл, лёпили Вл, лёпо Л Вл Кр, лёске Кот, лёчёње Гор

ДД, мёсила Кот, мёсила сам Вл, лілёка Вл Мил Пух Дуб Гр, млеко Пш Вл,

Немци Вл Ка Гор Вуч, оделио се ГД, одёло Дуч Кот, у одёлу Гор, да осёдйш

Вл, осёци, — осечё ГД, Вл, осéчем, — осечём Пај, оцёдид Лис, пёсак Пш, пётао

Губ, погрешио Гу, поделили Гор, посёчё се Дуч, примётили га Гу, на рёци, —

увели светло Вуч Вл, свérбва Л, по свету Лис, свећа Ка Вуч Гу, свеће Кр, свећу

Дуч Вл, сёвале Мил, сёна Тур, слёпа, — сёчё се Кот, снёжак Вл, у цвёту Пај,

цёвкама, — цёвке Вл, цёђом ДД, цёло Лис Дљ, цёлог Лис, у целом свёгу Гор,

цёлбме Дль, цёлу Пш Кот Дуб, цёна БК, цёне Л Мил Кот, цёнили Вуч Вл, цёнио

Л, црёва Вуч Кот.

Један од најтежих задатака пред којим се нађе истраживач на терену

свакако је бележење ијекавских рефлекса дугогјата. Неуједначеност показују

и говори са „вуковском“ секвенцом ијё (< ѣ), йје (< ё) у основи. Тако проф.

Пецо у источној Херцеговини бележи напоредни изговор лијёло и лијепо, чак

у истом месту, уз констатацију да ијё преовлађује у планинским пределима,
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мада је, признаје аутор, „тешко повући тачну границу између ових рефлекса

за ѣ“. Секвенца иjé објашњава се утицајем суседних централнохерцего

вачких говора, али је прихватљива и теза да дуго е у ије треба тражити у

дифтоншком рефлексу ѣ» йё“.

Данило Вушовић је запазио да се у Пиви, Голији, Бањанима и неким су

седним местима на месту дугогѣ изговара и°е, „где се између и и е чује само

нека врста прелазног и, а каткада као да се чује и само ие“. Он ту појаву

објашњава лакшим и пасивнијим изговором, за разлику од никшићке околине

у којој се говори одсечније и где се добро чује група ије. Прелазно и не чује

се у речима риёка, миёна, циёна, стиёна, биёда, сиёна. Вушовић не разматра

даље ову појаву, иако примери са редукованим гласом ју „јатовској“ секвен

ци имају дугоузлазни акценат на вокалу е и захтевају известан коментар. Он,

дакле, остаје при лакшем и пасивнијем изговору као разлогу те редукције.

Јован Вуковић се донекле слаже са Вушовићем и износи да се у пивско

-дробњачком говору глас ј у рефлексу ѣ под дугоузлазним акцентом слабије

чује, што зависи „од тога да ли се извесна реч мање или више изразито из

говара у реченици“. Он, даље, секвенцу ије (одѣ са дугоузлазним акцентом)

чује са полудугим акцентом и тумачи га дуљењем „гласа е у извесним пози

цијама... Слабљење, дакле, претходног вокала проузроковало је, непотпуно

још, дуљење другога“.

Занимљиво је да ијекавизам Вуковог типа данас чувају само источнохер

цеговачки и северозападни црногорски говори. У осталим крајевима, у које

је током сеоба допирао тај динарски елеменат, не налазимо класичну ије

кавштину. У нашем случају, као и у сличним ијекавским говорима у западној

Србији, разлоге треба тражити у томе што се тип дијёте сучелило са дёте. У

додиру са екавским супстратом и суседним екавским говорима са ё <ѣ, ијё

је уступило место моделу ијё. Таје промена могла бити итекако потпомогнута

пасивнијим изговором гласа ј, али не треба занемарити ни онај део досеље

ника који потичу из крајева у којима је и данас ијёсијё“. За босанске говоре

бисмо у том смислу могли говорити о икавском утицају. У њима се млијёко

„сукобило“ са млйко, па је после тога у таквим случајевима уопштен дугоу

ЗЛaЗНИ aКЦeНаТ.

Само неколико примера имају секвенцу ије <ѣ са краткоузлазним ак

цснтом:

— дијёте Вуч, лtлијёко,— пијёвац, —— тријёзан Кот, пијёсак Лис, поред Ријёкё

Вл, —

али нам не говоре много пошто су изговорени у емфатичној ситуацији па,

према томе, не представљају структурну особину говора.

* Пецо: ИХ 52.

* Исто 52.

* Вушовић:ДИХ 7.

* Вуковић: ГПД 13.

* Исто 13.

* Пецо: ИХ 52.
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Глас ју секвенци иде (< ё) изговара се исто као у пйје, крйје, Алексије,

уши/еш, што значи да је слабљење његове артикулације позиционо условљено.

Оно (j) је артикулисано онолико „колико је ... потребно за прелаз од арти

кулације гласа и до артикулације гласа е“.

93. У знатно мањем броју случајева на месту старога вокала ѣ изговара

се иё. Глас ј овде је редукован, а вокал е је под дугоузлазним акцентом:

— преко Виёнца Вуч, нäма двиёма Кр, диёте Вл Губ, лиéка Гр, млиéка Мил

Гр, млиéко Вл Гр, према млиéку Гр, опиёло Зе, подиёлио Гу, риéка Гр, риéчü

Рти, у сниéгу Вуч, тиёсно Кот, мало побиёльд Вуч;

— кдлиёвка Губ, насмиете се Вл, пдлиёжемо Вл Дуч, у риёку Вл.

У овим примерима је процес слабљења гласај (у ије < ё) спроведен до

краја као и у облицима са и(j)е које није постало до ѣ:

— підпüе Вуч, пдпием Мил, да убие Вл, пдкрие Гр, Петрониевићи Зе.

Секвенца ие (< ѣ) може се у овом говору објашњавати последицом судара

екавског и ијекавског изговора. Овакво тумачење допушта нам непостојање те

секвенце у источнохерцеговачком“, пивско-дробњачком и ускочком говору.

94. У дугим неакцентованим слоговима на месу ѣ изговара се:

а) ијё, дакле, опет са делимично редукованим гласом ј:

— дднијёла Тур Гр, дднијёre Ђ, дôнијёто Тур, йзнијёго, — йcцијёдё Гу, йс

цијёла Пух Тур, једндцијёвка Губ, колијевка Лис Тур, колиЈгвку Гр Лис, кôри ён,

— обезбијёђено Тур, дблијёћу, — дднијёк Вуч, дднијёла Пух Дљ, дднијёли Вуч,

длиЈёпи се споља, — дtријёзни се Лис, дцијёди се Пш, дцијёдим се Вуч, пдли

Јёжемо Гр, поплијёси Гу, припдвијёда Тур, припдви/ёдамо Лис, прдмигшаш Гр,

прдсијёца БК, разумијёш Л, увијёк Гу, умије Лис, умијем Гу, умијёсё Вуч, уми

Јёсим Тур, умијёсимо, — умиЈёшено Гр, умри/ё Дљ, успи/ёва Кот.

б) ё (спорадично кратко е):

— дднёли Дль, йсцёди се Гу, једндцёвку Губ, кдлосёк Дљ, у кдлёвци ГД, на

прёд Дуч, наследи Мил, наслёдили Ка, обезбеђено Тур, ддёле се Дуб, дсек (=

Осијек) ДД, дтрёбљено Л, дтрёзни се Лис, пдднёла Вл, пдзлёди се Кот, пдлёжу

Дуч, пдсмек Вуч, прдцёди се Губ, прдцёдимо Пш, разумёш Дуб Дуч, разумёш и

тй Нег, разумёш и Тур, разумёш тó Вл, убедиш Мил, увёк Дуч Дуб Лис, увек

Пш, умёсимо Вл, унёк Губ, успёва Вл Мил.

Видимо да дуго неакцентовано е даје исте рефлексе као и оно под ак

центом ије: е. За разлику од источнохерцеговачког у коме је ије или ијё*

(дднијёла и дднијёла), овде је вокал е увек дуг. Објашњење ове дужине исто је

као и за ону у ије од акцентованог дугог е.

95. На месту гласа ѣ под дугосилазним акцентом у Драгачеву данас имамо

двојак рефлекс: ијекавски и скавски.

* Вуковић; ГПД 13.

* „Оно неколико примјера са це мј. ије, које сам забиљежио у овом говору, никако се не

могу сматрати његовом органском особином, тим прије што сам и од оних лица, од којих сам чуо

ове примјере, иначе редовно биљежио ије“ (Пецо: ИХ 50).

* Пецо; ИХ 55.
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а) Уијекавском изговору такво ѣ > йје, ређе йје и йе, а врло ретко 9е и

рефлекс са дугим неакцентованим е:

— из Бијелд Камена, — црно на бйјелд Вуч, вйјек Губ Кр, дйјете Ћ Тур

Вл, дpйјем, — дpйјемаш Гр, ждрй}ебе Лис, зйјева Тур, на лйЈево“ нôзи Вуч,

лйјеву нôгу Кот, лйјек, — лйјен Тур, лйјеп Гу, лйјепиш Вуч, лйјепй се Лис, лйјело

Пух, мйЈењам Вуч, плйЈес Гу, pйЈеч Лис, pйјечи Гу, на свйјести Мил, свйјет Гу,

cйЈева, — сйЈевају варнице Лис, cйЈено Дуч Лис, слйдепй мйш, — слйјепд око

Тур, не смије, — не смијем, — смйЈенüмо Гу, снйјег Губ ПухЛ ДД Кот Вуч,

снйјегК Тур, од снйјега, — снйјегом Нег, тйјесто Вуч Лис, цвйјет Тур, цијела

Лис, цйЈепâто Кот,

— дйјете Пај Гор, двйје Тур Дуч Кот Губ, дpйјење, — испо дрйјења ГД,

плйјеви се Дуч, с öвйм свйјетом Губ, брёме сйјена Вуч, cйјено ГД, БК, снйјег

Гр ГД Кот Губ, rйјело Кот, у тйјелу Вуч, на цйјев ГД, цйјеђ Вуч;

— дйете Вл, ваздвие Мил, у Бйелдм Камёну Кот, мйешаш Гр, прйе Вл,

смйем Гр, слйежу Зе, снйег Кот, pйечи Вл, rйесто Гр, цвйеће Гор, цйедй се Гр;

— бијелйм, — за Бијељину, — в"ёка Лис, дчёте Вл, л9епо, — м"ёсиш, —

трпб счёно Кр, сн"Јёг (х 4) Ћ, мôи в*/ёк Тур, сваку сp"Једу Лис,

— на бриёг! Губ, снйёг Кот, цвйјёr БК.

Примарном заменом ѣ под дугосилазним акцентом овде треба сматрати

йје, дакле двосложну замену у којој се вокал и изговара стабилно јер је под

акцентом, док је глас ј опет пасивнијег изговора. Вокал е није дуг“, чак ни

полудуг°. Одсуство те дужине, која је, вероватно, постојала у ранијој фази*

јасно говори о немогућности процеса йle = це. Примери као што су с"ёно,

л9ёпо не могу бити противаргумент оваквој тврдњи јер су врло ретки. Њих

објашњавамо пасивном артикулацијом вокала и ~ и, док се ј у том положају

редукује.

б) Гласѣ под дугосилазним акцентом има екавску вредност ё:

— бёдно Гу, бёлü Лис, вёк Кот, вёнце Вл Ка, двё Дуч Вл Дљ, дёлймо, —

дёљена Тур, у овом делу Зе, лёп Гу, лёпљено Кот, лёпо Гy Пш Мил Гр Вуч Л,

мёси Вуч, мёсител вй Вл, мёшамо се Пај, плёс (= cкрама која се ухвати на

сиру) Гу, свёт Лис, сёно Дуч, сёна Ка, слёп Кот, два смёра, — смёсимо Вл, снёг

Гор Вл, тала Тур Мил, тёло Тур Губ Мил, тёсто Вуч, цвёће Вл Гу, цёђ Гу Вл,

цёви Губ, цёли дан Л, цёпам Пај.

96. Гласѣ под кратким акцентом у говору Драгачева има ијекавску и

екавску замену.

а) Примери са ијекавским рефлексима имају је:

— у бјёжању, — бјёжд Нег, бјёжй Гр, бјёжи Кот, бјёжд Кр, Бјелица Гу,

Бјелицё Пух Вл, у Бјёлици Вл, у Бјелицу Гу, вјёверица Тур, вјётар Вуч Дуч, према

вјётру Дуч, дjёд Губ, дjёловб Гу, са дјётетом Кот, дjёвдёку Губ, дјецё ГД, мјёнице

Пух, мјёpй Дуч, мјесто Дљ, пјёва Тур, пјёвају Вуч, пјёвала, — пјёвали Гр, пјёвам

49 По Решетару, йјё представља прелаз од йје ка иё (Штокавски 89).

39 Пецо: ИХ 48.

* Решетар: Штокавски 89.
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Вуч, пјёвамо Гр, пјёваш Кр, пјёна Пух, пјёнй Гр Пух, пјёнила Гу, пјесма Тур

Лис, пјёшкё Вуч Гу, побјёшњела Гу, сjёднём Вуч, сjёли Дљ, сjёме Гу, Сјёница

Дљ Гор, у Сјёницу Пух, сjёрава, — сjёрина Пај, трава сjёруша Гр, сjётила се

Вуч, Стјёнйк (= брдо према Чачку) Губ, стjёнкача Тур, стjёнкаче (= стенице)

Кот, тјёснац Гор, тјёшийм Пш, цвјётови, — цjёдило Тур, цjёлüва га Лис, цjёланица

Тур, цjёпаницу Нег.

б) Примери са екавском заменом кратког ѣ:

— бёжала Тур Вл, бèжй Гр Тур, бёжи Дуч Тур Вл, бёжд Пух Ка, Белица

Гу, на Бёлицу Лис, бёше Вуч, како му бёше йме Лис, вёра Вл, вёровб ко, не

веровд Кот, вёруем Губ, вёpyеш Гор, вётар Мил, вёћнüк Гу, вёчита Лис, вёчито

Вл, вёшали Нег, вёшд Гор, двёста Мил Гр, дёвёр Вл Вуч, дèвојака Тур, дèвдика

Вл, дёда Вуч Вл Зе БК Дуч Кp Дљ, мôга дёдё Гу, благодёди Дуч Кр, мôме

дёди дёда Дљ, дёдовина Мил, дёду Вл Лис, дёловођа Л. ГД, йскосё и дёну ГД,

дёо Вл БК Мил ДД Гу, дётелина ГД Мил, дётелину Ка, дётлüh Вл, дёца Гу Вл,

двôе дèцё Пај, дёцу Зе, дèчак Ка Кот Лис Пух, дёчка Вл, дèчкüh Ка, дёчко Л,

Збёг (= топоним) Кр, збёг Кот, звёрка Лис, исёкли Пај, исèчено Вл, ктёо Кр,

лёб Губ Вл, лёба Кот Вл, парчёнце лёба Гор, лёбац ГД Лис Вл Л, с лёбом Л.,

лёпчић Гор, лёпише Гор, лёса Ка, по лёсама, — лёсама Вл, лёсе Дль, лётина Мил,

лёто Дль Ка, мёра Тур, мёсто Дуч Л, у мèстима Дль, млёкар Вл Губ Гр, од млёчній

произвбда Дуб, недёљива ймовина Лис, пёва Ка Гу, пёвало Вл, пёвам Пш, пёсма

Вл, пёсме Пш, пёшкё Мил, плёва Дуч, побеђуe Гу, просёчен,— просёчена Вл, свè

тлица Тур, йма светлости Губ, свёћица Вуч, сèдео Гу, сèдети Тур, сèдй Вл, сёди,—

сèдüм Мил, седимо Тур, сèдите Лис Тур, сèдйш Дуч, сёднё Губ, сёднём Пш Вл,

сёднёмо, — сёте Тур, сèкира Пај Мил, сèкирдм Вл, сèкиру Ка, сёкли Мил, сёкд,

— сёла Вл, сёме Мил Вл Гу, сёмена Пај, о Сёницё öзгб,— сётва Мил, сётила се,

— сёrüм се Вл, сёhâм се Пај Мил, сёћи Вл, слёдовала Пух, у слёпилу, — смёша

Кот, смёсу Вуч, снёгови Мил Лис, стёд Пух, телеснбКот, тёо Вл Гор БК Гу, тёo

Вл Гор БК Гу, тёра Вл Дуч Гр, тёрали Гу Пух, тёрамо ДД, по хлёбу Гр, цвёта

Кот, цвёrüh Вуч, Цвётко Кот, цёлüва Тур Вуч, целокупну Лис, за цёо жйвот Кот,

цёо Гу Гор Гр, цёд Губ Кр Вуч Гу.

97. Исто се рефлектује кратко ѣ у неакцентованом слогу.

а) Ијекавски рефлекс:

— Бјелдшевац Ђ, да се вјенчäмо, — вјенчање Гр, дјетёнце Дуч, задјенё Гу,

зäпјевају, — запјевати Гр, намјешrй ми Гу, дбјесили Лис, дбјетина Дљ, дбјешено

Гр, дtјеста Вуч, нè пјева Тур, пјевчйћа Гр, пдбјегнём Ђ, пдбјегд Тур, пдвјесму

Гр, пдсједамо Дль, пдсјекó Гу, прёбјегд Пух, прдпјевати Кот, у прдсвјети Гу,

прôсјед Л, разбјегнý се Лис, савјетовд Вл, цвјетбва Тур.

б) Екавски рефлекс:

— бёз венчања Кот, вйдео Пај, вйдећу, — вдлела Вл, девд°чица Гр, дедбё

Губ, на дебби Лис, дечäци Гор, долётео Гу, дôнд Кот, ддтера Мил, ддтерд Вуч,

живела Гу, жcйвели, — живео Мил, живети Вл, задеља Лис, заседање Гу, йзбе

гли, — йзлепша Мил, йстерати Гр, колено Кр, лекару Кот ДД, лешнйка Гр,

наследници Лис, найпоследњи Гр, нёдельбм Гу, дбесили Дљ, дбесйш Мил, дбесиб

се Вуч, дваес оделёња Мил, оделёње Вуч Гор, у оделёње Зе, дденули Пај, ддеће

Пух, дсекла Зе, дсетио, — дсечито Вл, дсечена Тур, дсећаш Вуч, дтерали Вл,
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дтерам Губ, дтерамо Лис, дцёди Вл, пдбегнём Ка Вл, пдбегб Кот Мил, пдбегосмо

Ђ, поверёње Дуч, пдвесама, — пдвесмо Вл, пдзледа Лис, покйпело Вл, полудго

Вуч, понедељак Гу Кот, піднео Дуч, пдсекла Ка, пдсетüм Вуч, пдсету Гу, пдсечили

Вуч, поскупело Мил, пдследња Ка, до пдследњё Вл, пдследњй Гу, напдслетку

Гор, пдтеру Лис, прадеда БК, прадеда Кр, премештен Гу, прёсекб Вл, пример

Мил, на пример Пух, до прдлећа Мил, прôсек ДД, прдсекд ГД, размерйш, —

саветовала Вл, седдчити, — седдчüш Лис, нè сетик се Губ, нè сећам се Нег Вл,

нё тера Дуб, уверен Вл, уверење Пух Лис, умели Губ, умео сам Кот, уметан Вл,

услед, — усмерена Мил, yцветало ГД, цедуљача Пш, целйвају Тур.

98. На основу прикупљене грађе о рефлексима ѣ могли бисмо констато

вати да су у Драгачеву у подједнакој употреби и екавски и (и)јекавски лико

ви. (Примери са јекавским јотовањем наведени су ниже). Изговор са е или

(и)je je факултативан, изузимајући секвенце ре, ел, еј (в даље). Од свих ин

форматора су напоредо бележени облици са обе замене при чему се, колико

се могло приметити, није „фаворизовао“ неки од два изговора. То ће нам

потврдити групе речи у којима су у непосредном суседству лексеме са екав

ским и (и)јекавским секвенцама:

—лёпо пјёвд Гу, завиЈб снёг Гор, дёца сва пдлиёжемо Вл, кад запјева лётао

Губ, дpйјење уцветало ГД, цёлог в*ёка Лис, цёo свйler Гу, увёк пјесма Лис, оста

ви двде, остави нође Кр, цёло љёто Лис, цёо вйЈек, — бјёжд једно време, —

лёбац округал, лідеп Кр, сађенута дётелина Губ, двидеш на вётру ДД, тёра пљёву

Губ.

Нешто отворенији изговор вокала е <ѣ ретко се чује:

— свё*та, — свé“тло, — издé“лили, — да не се“днё Вл, лё“по, — цё“ло сёло

Губ, сё“мена Мил, увё“к Дуб, —

што је ипак индивидуално и резултат експресивнијег изговора, као и затво

рено е у трима примерима:

—— смё*ла Гр, млё“ко Тур Гр, вре“ме Вл.

99. Извесну неуједначеност показују и облици са секвенцом рѣ.

а) Екавски рефлекси:

— не вредй Вл Гор Кот Гу Вуч, време Ка Кот, одрёшили Гор, погорёлцима

ГД, погрешио Гу, порекло БК Пух Дуб Губ Мил Лис, пореклом Л, pётко Губ

Кр, решила сам Вл, péшио ГД, стреља Тур, стрёљали Ка Гор Пш, стрёљање Пај

Губ, по среди кућани Л, стрепели се ГД, не стрёпЙ Мил, срёда Вл, црёва Вуч,

зрёње у салашу Мил, сређеви, — у среддпосну срёду Вл;

— брег Гр ГД, грёше ГД, pёђа се Вл, pётко Зе, pёч Вл, pёчи Лис Вл, pёше

Лис, срёђ Вл, стрёља Кр, црёп Тур Лис Кот Вл;

— брёшчüh Кот Лис, брёгови, — вpёти Тур, врёћа Гор КрЛис Тур, на

врёhу Вл, грёшан Кот, грёшка Губ, грёшке Лис, дрёнина, — дрёново дрво Гр,

дрёњина Вуч, он йзрекó Вл, нйје зрёо Вуч, зрёo cйр Губ, сазрела Гр, мрёжа

Тур, pёђг Гу, старешина Ка Губ, старешине Вуч, старёшину Ђ, речице (Гјд. од

речца) ГД, урёђати Гор, црёпљика Тур Лис, у црёпљици Лис, црёпови Тур, црё

пуља Кот Кр, црёпуље Вл, у црёпуљи Губ, црёпуљу Гр, стрељица кад погодй у

цёр пайсцијёпа Тур;
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— брегдвима Тур, корела Гу, решавали Мил, решёње Лис, и решёњу Ка, у

средôпосну срёду Вл, покорети Кр, ждребёнце, — прекдрела Губ.

б) Ијекавски рефлекси:

— дри)ёњак Вуч Гр, мријёти Кот, отријёзнио се Дуб, помријёти (х 3) Лис,

ри'ёка Тур, cри/ёда и пётка Лис, сриЈёда Тур Лис, да стријёпü Гу, умријёти, —

цри/ёво Тур;

— на бриёгу Гу, погриёшили Мил, стриёпила Гр;

— брйјег Гу Тур, бpйдега Тур, дpйјем Гр, дpйјема Вуч, дрй}емаш Гр, ждpй

Јебе Тур Лис, pйЈеч Лис Гу Тур;

— бpйјег Губ, бpйjec Вуч, дpйјема Губ, дpйјење ГД,

— по старјёству Лис Кр;

— ддријёшим Зе Вуч, дждријёби Губ, дtријёзни се Лис, свè помријё Ђ,

умриЈё Л, умри/ёти Вуч, умријёћу Гу, підгриЈёши Губ.

100. У облицима глагола горети увек рѣ > ре:

— гдрела Тур Гр, гореле Ка, горео, — гдресмо Гу, загдрела Вл, изгдрело Гр

БК, погдреле Губ, погдрели ГД, погдрело Вл ГД, прогдрело Гр, сагдрела ГД,

сагдрели би људи Вуч, сагдрело ГД Лис Пај, не сагдресмо Гу.

О облику прилога горе в. ниже.

По материјалу се да закључити да је дуго ѣ у секвенци редало исте ре

зултате као ѣ у дѣте и сѣно. Међутим, рѣ (са кратким вокалом ѣ) даје ре, из

узимајући неколика случаја. Примећује се и одсуство ликова типадстарјело,

изгдpјело које источнохерцеговачки има°.

101. У Драгачеву се углавном чува разлика међу префиксима пре- и при

— прйјавиш Губ, прйвјенчó се, — прйвенчб се Вл, прйкрану, — пригрйјава,

ôпё ће кйша Тур, припдвиЈёдамо Лис, прйповијёс Кот, прйтиснёш Гу Вл Пух

Лис Ћ Вуч Гор Губ Нег Пш Дуч Ви БК Гр Зе, прйпарена Гу, припдможём Ка

Гу, прймакó се Вл Зе Лис Пух, приступид Кот, прйслонüш Пух, прймёте Ђ,

привржен Гу, прйпрёмимо Вл, признд ГуЋ Дуч Рти, да прйпалим Тур, прйкувёш

Ка, не прйлази ми Нег;

— прёпуно свè Гу, презндиб се Вл, прёзнаја се Лис, прёпала се Кот Дуч,

мало прёпио Гу, Предбражёње Кр Дуч, прёварй ме Губ, прёстала Вуч Ка Вл

Ви Нег Ћ Кр, премештё га Тур, прёћерд Кот, прёдана Л, прекађуемо Гор, пре

садид Тур.

Наведени однос поремећен је у следећим случајевима:

— препрёмили Дљ, прèпрёмимо увечи Божића Вл, прёвикнё се Вуч, пре

вржен Гу, прёмёгё Нёмци ГД, премётили Ка Гу, премérйм Вл, премётио Вуч

Пај, прёмёти Л, премётиги Вуч, премёгйш Ка, премётй човека Губ,

— прйслава Лис, приградио Гу, прйбрало се Губ, пришутйм Вуч.

Уместо про- бележили смо пре- у примерима:

— прёцёди, — прёзüва, — прёзваше Вл, прёзЙва Губ.

* Пецо: ИХ 57.
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У подједнакој су употреби облици прилога пръ: прйје и прё.

Осим усамљених ликова прина сунцу Тур, прикд прага Вл, прико телевй

зора Губ, у Драгачеву се говори преко, пред и према.

102. Облици са ѣ испред j доста ретко имају е:

— бёјак ја Кот, бёјаше Гу, засејавд Л, нâceјеш, — сёје се брашно Дуч, сёјем

Зе, сёЈемо Дљ, сёје се Вл, сёјати, — сёјало се Вл, грёје Дуч, —

док су ликови са иj < ѣј неупоредиво чешћи:

— нâcй Тур, непрдсијано, — пдсијано е Гу, пдсијемо тежину Губ, пдсијеш

Кот, пдсијемо Тур, пдсид Вл, прдси/ёмо Гр, прдсидемо, — прдсијё се, —расиало

се Вл, cйјала Кот, cйјала се тежина Гр, cйјали Вл Гу, cйјали Пај Кот Л, cйЈало

се Вл, cйјан Лис, cйјато Гу, cйјати, — cй Тур, cйе Вл, cйем Мил Пај, не сием

Мил, cйје збб ГД, cйје жйто Вл, нè сије Кр, cйЈёмо Кр, cйЈд Мил, cйјд Лис,

cйју муруз Вуч;

— віјавица Вл, вйјање пшенице Дуч, машйна врше и вйје Вуч, вйје, —

вйјеш Гу, вйју пшеницу Дуч, завиЈо снёг Гор, двијати пасуљ Лис, двиЈеш на

вётру ДД;

— грйје Вуч, грйје Вл Дуч, грйјемо се Вл ГД, грйјали се Лис, грйјем се Гу,

загријавају се Кр, загријани Кот, дгрија Ђ, дгрй}еш Кот, да се угрие, — угријемо

Гр, она се угрије Кр;

— исмйјава Вуч, да се исмију Лис, насмид се Мил, посмијавају се Кр, смй

јала се Тур, смйјање Вл, смйјасмо се Гу, смиЈанција, — смй се, — смйте се вй

сад, — смйаће се нèко Вл, смйдём се, — смйјд се Тур, смйју се мёне Вл, смйју

се, — смйју се Гу, смйју се Гр;

— біjäше Губ Лис, бйјаше тóпал дан Лис, бйјаше Гу, биjаше Ћ, бйјагу Гр;

— разумију Лис.

103. Вокалска група ѣл такође се двојако рефлектује:

а) ѣл > ѣo - ио:

— вдлиб Тур, мрзио, — пожйвио Кот, жйвио, — пожйвио, — прежйвид

Гу, прожcйвид Гор, дднио Кот Лис, жёлио Гу, вйдио Кот, дстарио Лис Губ,

запдвидио Кот, смйд Тур, нйко нйје смйо, — цйо дан Пух.

Именица биднчуг Дуч једна је од фонетских варијација турске речи bilezik

која је посуђена врло давно. У нашим говорима она има разноврсне облике

(н је овде *******и сугласник), док се у м. и налази у старој позајмљеници

биочуг < бѣльчугъ?“.

б) ѣл > ѣo - еo:

— трпео сам Вл, живео Мил, живд народ ГД, полётео Вл, бдлѣд Тур, вйђб

Гу, вйдб Вл, вдлд Дуб, дóнд Кот Пај, дôспб си Губ, жёльд Мил, загдрб Вуч,

живљб Губ, смёо Вуч, čёђео Л, дднд Ка, пдјд Гу Вл Кот Тур, полудб Вуч, прёнд

Вл, претрпд ГД, прогдрб Лис, разбдлд се Гу, разумд Гор, сагдрб Лис, успб Губ,

умд ДубЛ, шћёд Дљ Гор Вуч.

** Исп. Скок I, 136, belénéük.
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104. Ако у секвенци ѣл није било фонетских услова за вокализацију со

нантал, добијали смо од кратког ѣ прилично ретко е:

— жйвела Гу, живели Губ Мил, мрзела, — пожcйвели, — пожcйвела Вл,

сèдели Лис, доживела Пш, вдлела Гу, трпела Вл, — а много чешће је, са

извршеним јотовањем гласал (л + је <ѣ > ље) и д (д + је <ѣ > he);

— живјела сам Вл, споразумјели се Дль, вдљела Гор Гр Кр Вл Лис Тур Ка

Гу, вдљели Гр ГД Гy ДД Гор Вуч, бдљела Вуч, бôљело Вл Кот, бдљети Кот,

жёљели Гу, вдлѣеле, — вдљело се, — жёльела, — забдљела, — разбдљела се Лис,

вйђела Нег Гу ДД Вл Тур, на°вдљели Гр, обдлѣела Губ, разбдљела се Вуч,

пожёљети Гор Вуч, вйђеле Вуч, нађела йме Гу, полуђела Лис, čёђели Вуч Гу,

изблёђела Зе, свйђело се Лис. Више примера наводи се у одељку о јотовању.

105. Ликови у којима данас имамо и <ѣ (испред гласал који се није

вокализовао у тој позицији) аналошке су природе:

— вйдила сам Лис, доживила Пш, жйвила Вуч Лис Зе, живили Гор Гy Дль

Гр Лис Тур Л, жcйвило се Пух, жýдила за ма“ком Лис, надживила мужа Зе,

нажcйвила човека Вуч, пожйвили Вуч, прежйвило се, — мрзили Гу, свpбиле Кр,

èéдила Гу, ожёднила Вл, дстарила Вуч Тур Губ, дстарили Кот, дстарило се Тур.

Истога су порекла и облици глагола са и <ѣ у инфинитивној основи:

— вётити Вуч, дожcйвити Кот, жйвити Тур Губ, надживити Вуч, трлиги

Губ Вуч, шутити, — дстарити Тур.

Аналошким путем успостављене су алтернације палаталан — непалата

лан консонант у инфинитиву и радном придеву:

— вдљео Кр, жcйвљети Губ Дуб Лис, жcйвљд Губ, трпљёћи неправду, —

жcйвљели Лис, жcйвљело се Л Дуб Вл, мљёо Вуч Губ, оживљеће Лис, преживље

ли, — прежcйвљб päто Дуб, самљео Губ, мржљело Вуч.

106. Вокалска скупина -ѣлѣ- у лексеми бѣлѣг углавном даје -иље-, где је

вокал и настао дисимилацијом“. |-

— биљег Вл, бйљега Вуч, Бйљеге Гор, нöcйм бйљегу Вл, биљежcй угарком

сланину Гор, биљежицу Вл, забильёжава Тур, забиљежено Рти Тур, избиљежё

се Вл, обиљежили Мил, обиљежено, — обиљежcйм Гор;

— обележиш Вл, забёљежио Губ.

Овде се говори:

—у нёђељу Вуч Пух, нёдјељбм Пух; нёдельдм Гу, понедељак Зе, у понёдеонüк

Вуч, у понёдеоник Пух, понедељак, — понедељнЙк Вл, понёдионйк Ка, понёдиб

ник Тур.

Забележено је мйјур, — мйјови, — самијдвима Тур, лйда, — у лйЈама, по

садим у лйје Губ, ó смида Губ Вуч, где такође имамо и од секвенце еј (< ѣх).

107. Глаголи смѣти, доспѣти и разумѣти имају облике:

— не смё Вуч, нити смё до њёга Вл, смём Гу, смёмол, — не смёмо Пај,

не смёш Пај Вл, дôспети, — дóспб сам, — доспб си Губ, успёва Пух Вл Мил,

успеју Л, разумёш Тур Нег, разумёмо, — разуму Тур, споразуму се° Дуч,

* Исп. и Пецо: ИХ 58; Вуковић: ГПД 17 и сл.

* Овде је, након редукције гласај, извршена прогресивна асимилација.
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— не смй Вл, тó не смй бйти Гр, не смйм Вл, не смиу Зе, не смије Гу, не

смиЈем Ћ Губ Гу, смјёло Пух, ка_ддспй Нег, ддспй Гр Ка, ка_ддспüш Гр, кад

сäспй чôек у наше гôдине ГД, успй Вуч Кот Лис, изумила,— йзумим Гр, разуми

се са њима Губ, разумим, — разумити Лис.

108. Прилози горе, доле, овде, онде, где, негде и свyгде у говору Драгачева

имају различите ликове:

— вóђе Тур БК Лис Вуч Дль Кот Гу Мил Пш Губ Л;

— bё си Лис Вл Пај, како ћё Ка, hё су Гор, ће се зовё, — bёйма, — bё

су, — bё Је, — hё öтишла, — hё Вл, јё ћете Вуч, јё Кот ГД Вуч Нег;

— нёђе Вл Мил Вуч Кот Гу Пај; нйђе Вл Гу Лис ДД Пух Кот Гр Пај;

— нôђе Кр ГД Лис Вуч Кот Гу Тур; двђе Тур Гу Пух, бђе Кот БК ДД,

бнђе Пух піднеђе Гр; свуђ Вуч Тур Ћ Гу Кот Губ Вл, свуђе Вуч;

— ддље Пух Вуч ДубЛ Кот Зe Губ Вл Гу Мил Дуч, дóль ГД Л. Вл;

— дóле ГД Вл Зе Мил Кот Гр Пај Дуч Дљ ГуЛ ДД, дóл Вл,

— бвде Вуч Мил Пух Вл Дљ Кот Гу Дуч Зе Ка Кр, вôд Вл; бвди Мил Вл

Вуч ГД Гу Пш Ка Тур Кот,

— гôре Пух Мил Вл Дуч Пај Вуч Губ; гôри ГД, гдр Вл;

— öнде Вл Пај; бнди Вл Вуч Мил; нôди Пај,

— нёгде Мил Дль, нйгде Гу Дљ Мил Пух Пш Вл Губ; нёгди Вл; свýгде Мил,

свуд Кот;

— гдё Кр, дё је Нег, дй је Гор, гдјё Мил.

Облици овде, онде, вође, нође немају секундарно ѣ него партикулу де°.

109. Кад се слог са кратким ѣ дуљио, добијено је ё или јё.

— на млёго мёста Зе, на вйше мёста Вл, пётнčс мёста, — на дваèс мёста

БК, сèдам нёдёља Вл, без деца, — десеторо деца, — четрнёс дéца Гор, шёс

деца ГД, дрводељац Кот,

— вйшёльёта и гôдйна Дуч, на шёс ліјёста Гор, сèдам нёђёља Гр, Нёђёлько

Тур, без дјеца, — четрнёс дјеца Гор.

110. Лик дéца (дjёца) познаје секундарно дуљење које је морфолошке при

роде (в. т. 407).

111. У Драгачеву је само нёко, нёшто, нёшта, нёколко, нйсам, нйси, нйle

(нйје), нйсмо, нйсте, нйсу.

112. Поред сèкира и čёкира у овој лексеми се чује и и < ѣ:

— Сіікира (брдо у Д. Драгачеву), — йсекли се људи са сйкирама Нег,

cйкира Кр Дуч, cйкире Вуч.

113. Однос рефлекса ѣ и и у флексивним наставцима неких категорија у

драгачевском говору изгледа овако:

а) Д— Лјд именица -а- основа је као у нашем стандардy:

— жёни, сёстри, зёмљи, ндзи, ма°ци, глави, души, планйни.

* Исп. Маретић: Граматика II, 41.
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б) Генитив мн. заменичко-придевске промене ређи је са ије (ије) а обичан

је са -и:

— овйје дечака, — о гије оваца, — овüје баба, — од двüје Плазйна Губ,

јакиЈег* Тур, начињёнидег, — дниЈег“ Гу, од туђијег Гр, старйнскије Вуч, лиЈёпие

Рти;

— нёма бдлый, — нёма и гдpй, — од нä*бољй, — код нашй, — услед њёни

расхбда Вл, ко свди ДД, вёликиг Кр, гôркиг Гу, другйг Лис, какиг имаш Гр,

лёпиг Гу, од малиг Пух, млађйг Лис, мдйг Тур Гр, нäийг Пш, нёкйг Дљ Пух,

од днйг Гу Пух, разниг, — стариг Тур, сличнйг Губ, о тйг Гр, од малиг, — од

днйг Пух, од мдЈйг Л, од двй, — код мдій Губ, од карпатски гôра Кот, гBднü

дана, — сувй Вл, код нашй Мил, младиг дана Гр.

в) Инстр. јд., Д—И—Л мн. заменичко-придевске промене имају наставке

тврде деклинације као изузетак а меке као правило:

— са тием, — тйјем трговцима Лис, сасвйјом! Дљ, са сôком овијем Пух,

rйЈем радом Дљ, са овием, —— синовица наша за његовијем найстаријем сйном,

наша унука за на°млађиЈем му сйном, — у онијем шйбу ГД;

— под öрасом нёкüм Гр, öћу с двüм Пух, слідйм Губ, над днüм Вл, пó rüм

Зе, с његовйм öцом Кр, нёкйм ћацима Лис, мдйм вôловима Тур, с нёкüм људма

ГД, по тЙм кућама Вл, по нашüм Пух, за вашйм Вуч, з ддбрйм Ка, с таким Кр,

ддбрйм домаћинима Дуч, на вёликйм мукама Пш, о његовüм Кот, са свдйм Пај,

у зёмљанüм лôнцима Ви, са нёсретнüм Рти, сувüм Гу, у лёлüм Гор, о крснйм

славама Гр.

г) У локативу мн. је редовно:

— на леђима, на вратима, на кдњима, на кдлима.

д) 2. л. м.н. императива увек је са и:

— дóђите, кажите (каште), ставите, узмите, мдлите.

ђ) Д—Лјд. л. заменицаја, тй и повратне заменице сваког лица гласи мёне,

тёбе, сёбе, што је морфолошке а не фонетске природе:

— öбрћё се к мёне Губ, ми ћемо тёбе да дамо Вл, нйје мёне бранио Лис,

и тебе, да имаш й тй Кот, а мёне нè да БК, о себе да прйчам” Вл.

е) Облици компаратива и суперлатива свуда су на ији, углавном са реду

кованим гласом ј (ии, й);

— брд#нü Мил, гаднü Губ, здравии Гр, здравй ГД Лис Тур, јевтйнй Мил,

лдиий Вуч, писмёнü Пај, старЙ Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зe Pти Мил Дуб,

—нällбогати Д Пух, нâtписмёнü Гор, найстарій Вуч, найстарийм Гр, нä“стари

Пух, найстарій Лис, нätпознатü Кр.

114. Прилог после (и њему етимолошки сродне речи) има (са партикула

ма) ове ликове:

— пдсле Гр Ка Кр Пух ДД, пдслије Вуч, пделён Пај Губ, пдсленак, — пд

сленäке Губ Вл, пдrлье Пух Лис Вуч Тур Губ, пдtльён, — пдтљен Губ, пдrле Гр

Губ Вл Вуч Кот, пдtлё Пух, підтљене бôрбе Кр, до пдгледњдг! Гор, последн0

*? В. и:Вуковић; ГПД 58; М. Николић: Горобнѣе 655.
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суђёње Лис, ддсле Пш, ддсле Вуч, пдследица Вл, под ислеђењем Л., наслёди Губ,

наслеђувёте Мил.

115. Навешћемо и облике лексеме човек.

— чдвек Гр Пај Гор Вл Вуч, чдвёк Тур, човека Вл Вуч Лис, човёка Кот Л,

човёку Кот, чдвече Мил, човéчüh Гор,

— чдек Ка Гy БК Рти Лис Дуб Кот Вуч Гор Губ Вл Гр Дуч, чдёк Лис,

чбек Гор, чоёка Вл Тур Ка Гор Губ Лис, трй чоёка Вуч, чоёку Лис, чдече Вуч,

чдече Гор;

— штä ћеш, чдче, да јёдёш Пух, —

што се не може узети као особина говора већ као индивидуална црта. (У том

облику имају ову реч неки црногорски говори).

116. Изведени облици од глагола лити могу бити са превојним дуљењем

или са уношењем секундарног ё (уп, lёјо: lѣјо°):

— налЙваш Вл Вуч, налЙва, — налЙва“ чаше, — нäлијемо, — разлüвамо

млёко, — разлйвају се Вл, залüвам Губ, саливёна Гор, прдлиЈё Тур;

— долијёваги Тур, заљева Лис, прбљев Кот, разлиёва Вл, саљева карлице,

— саљевала, — ддљевâш Гр.

117. У говорима шумадијско-војвођанске зоне има велики број примера

са и < ѣ. За готово све те случајеве проф. Ивић сматра да су настали ана

лошким уопштавањем или гласовном асимилацијом (О неким проблемима

наше историске дијалектологије, ЈФ ХХI, књ. 1—4, Београд 1955—1956, 97—

129). У истом чланку аутор одбацује тезу о икавском утицају и закључује „да

правих, слободних икавизама у шумадиско-војвођанском дијалекту немамо.

Кад бисмо примили хипотезу о икавцима, остало би необјашњено зашто ниг

де не долазе примери као пивати или млико“ (нав. д. 108).

118. Сви примери са и < ѣ у драгачевском говору су „икавизми“ карак

теристични за говоре источнохерцеговачког и шумадијско-војвођанског типа.

Секундарно ѣ

119. И овом говору су познате секундарне вредности гласа ѣ. За разлику

од неких ијекавских јужних говора, овде нису познати ликови типа густијерна,

бандијера, цистијерна°. То објашњавамо географском удаљеношћу од језика

из којих су неки дијалекти посуђивали те лексеме. Тако је изостао и псеудо

јекавизам типа пастијер, кромпијер и водијер јер није имао ослонца у помену

тим посуђеницама. Именице кдси/ёр и колиЈёр чују се спорадично.

120. У неким глаголским облицима наилазимо на рефлексе секундарног

вокала ѣ:

— бдрављёћи Вл, мйшљели Пух Вуч Лис ГорЛ, чйњело Пш, учйњела Кот,

бришћеле кôзе ГД, мйшльд Рти ГД Губ Вуч, чйњб Вл, утрњд се (= yбо се на трн)

Кот; —

* Скок II, 309, подлйти.

° Пецо: ИХ 60.
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што говори о продуктивности процеса успостављања односа палаталан —

непалаталан консонант (в горе ликове вдлъб, жёльд, вйђд).

121. Секундарно ѣ има и именица засиок || засидк, поред засеок и засjeок

ДД, што је, у ствари, хиперјекавизам. Овде је и пдтидк Тур Вл, мада немамо

потврда типа затјелак, -иока, затијељак, затијељка°.

122. Овамо спадају и облици сикйрала се, — čекйра се Губ, čекираш се Гор,

секирација Вуч, čекирацијё ГубЛ Вуч. Усвојени су преко немачког sekieren, уз

чврст наслон на домаће речи сећи и секира.

123. Поред дётелина чује се и ћётелина, hётелинё. Секундарни рефлекс овде

се развио на месту некадашњег назалног вокала е.

124. Уместо очекиваног рађати, овде смо од родити добили облике са се

кундарним ѣ: рддёва, — родёвала, — родёвало се и липсйвало, — рддијёва, —

родиёвале. Слично је и са обликом запги/ёва ме Тур, у коме је према турском

zapr° добијено заптити, а онда је за итератив уместо -ива-узето -ије

125. Поред обичнијих форми кйсел, кйсб, кйселй, кйсела Тур, кйселили, ки

селйну, yкиселй се Вл, yкисели Губ, кйселüмо Кот, траг секундарногѣ имамо у

јотованом претходном сугласнику с: кйčело, — киčелйну Лис.

126. Могли бисмо, на основу изложене грађе у вези са заменицима гласа

ѣ, закључити:

1. Драгачевски говор је данас екавско-ијекавски, али му је у основици

ијекавски рефлекс на месту ѣ.

2. Место гласа ѣ у дугим слоговима под акцентом узлазне интонације

имамо најчешће иЈé (ређе иé) и ё.

3. На месту ѣ под дугосилазним акцентом овде је йје (ретко йе, *е) и ё.

4. Дуго ѣ у неакцентованим слоговима рефлектовало се у ијё (понекад

иё) и ё.

5. У кратким слоговима ѣ> је, е (ако се дуљило, онда јё, ё), и и у познатим

категоријама (смѣјати се, вѣјати, смѣти, грѣјати, мѣхур).

6. е > и у флексивним наставцима неких категорија, својствених и другим

говорима, са изузетком дат. — лок. јд. заменица мене, тебе, себе.

ЈЕКАВСКО ЈОТОВАЊЕ

127. Крајем века, када је неправи дифтонгѣ гије, је на ијекавском те

рену, нашли су се у суседству непалатални сугласник и глас j (< ѣ). Процес

јотовања у секвенци лѣ имамо у примерима:

128. Резултате јотовања у секвенци лѣ имамо у примерима:

— йзљепша Мил, йзљеже,— изäмљело Губ, до кдљена Кр, кôљена Тур Вуч,

до кôльёни Тур, у кољенима Рти, кдљено Вуч Тур Губ, љеб Ћ Гр, љёба Лис Тур

Гу Губ Гр Гор, бèж љеба Гу, пôла кйла љёба Вуч, лёба и шљёба Л, љёбац Тур

Гог Вуч Кот Губ Лис Гр, сó и љёбац Дуч, љёбну врýну Гор, љёбове, — Љёпо

* Вук: Рјечник.

* Исп. Шкаљић: Турцизми 646.
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савине, — љепдта Губ, љёпше Пш Губ Дуч, љёпшё Вуч, љёса Лис, љёто Гр Лис

Губ, до љёта Вуч, љёти Дуч Лис, на љето Гр, у љето Пух, љётдс Кот Вуч,

љётошњё мäче Губ, љёшнйк Тур, љешнйке Кот, мљевёно Гу, мљевёно мёсо Вуч,

мљёла Губ Вуч, млйва ћёралите мљёли, — мљёло Лис, мљёо Губ Вуч, на“љёпша

Тур, наљегли Губ, осмољётка Гу, пљёва Вуч, прдљепша, — прёљетак Тур, прё

льетнд жйто Вуч, прдљегдс Мил Пш, прдљетошњё Гу, самљевёно Ђ, самљећу

Тур, смљёчавина (= пена на млеку), — смъёчавину Вл, шљёгд° БК.

У Вучковици смо чули нй љёк. Ту је, вероватно, након преношења ак

цента, вокал и редукован па сел јотовало, или је, можда, по среди аналошка

појава.

129. Секвенца нѣ:

— из гњёзда Вуч, cњёгови Лис Гу, нёма вёликй сњегбва Губ, пôчё нèка ко

cycњежица Вуч.

130. У секвенци н + је <ѣ јотује се назални сугласник:

— зацрвёњело се Вл Пај, зацрњело Пај, изгладњели, — искдпњело Гр, оглäд

њели ГД Дль, побјёшњела Гу, побјёшњело свё Лис, поцѣњело Вуч, поврањели од

мраза Гор, майка поцѣње Гу, позелёње Губ.

131. Скупина в + је (< ѣ) > въ само у примеру поплављело месо. Иначе,

ликови типа пљесма, бљежати, мљера и вльера нису забележени у овом говору.

Вредно је поменути облик пјёва, дакле са нејотованим плозивом п, који смо

у Лису забележили четири пута. Јотован сугласник м у скупини мје имамо у

примеру умљела сам (х 2) Вл.

132. Највећи део ијекавског подручја захватило је најновије јотовање ден

талних сугласника ти д у позицији испред је < ѣ. И у Драгачеву су ти при

мери најбројнији.

— врћели Гор, врћети Вуч, ддћера“ Дуч, изврћели Вл Губ, излёће Гор,

йшћера Лис, йшћерб Гу, нè кћеди ГД, лёћела Вуч, лёћели Ка, лёћеће људи испод

небéса Лис, одлёhe Гу, одлёће Вуч, дћера БК Тур, дћерају Гу, наћерали Вуч,

дћерали Гр Вуч, дћерамо Зе, дћерати Пух, дћераше, — наћерали Вуч, дћераше

Гор Губ, дћерб Кот, пламћело Вл, пожуће муруз Тур, пдћера ГД, пдћерам Вуч,

пдћерати Гу, бн сашуће Ка, hёдок, — hёла Вуч, hёд Дуб, hёо ГД Вуч Пај Вл

Губ, hёра Дуч Вл Вуч, не ћера га Кр, hёрају Вуч, hёра“те говеда Губ, hёрали

Вуч Кот Губ Гу, hграм Дуч, hёраш Кот, hёрат сам Вуч, hёрат Тур, ћерб Пух

Кот Лис, улёћело Губ, ушуће се, — ако нè шћеднё Вуч, шћёла Гр Ка Лис Вуч

Дуб, шћёли Пух Дуб Вуч Гор, шhёло Губ, шћёо Вуч БК Губ Лис Гу Гр, шћёд

Гор Дль Вуч, шућели Губ,

— вйје Тур Лис, вйђела Нег Тур ГуДД Вл, нй виђела, — вйђеле Вуч, вйђели

га Гу, вйђели се Нег, вйђели Гр Ка Вуч Дуб Рти Губ Тур, вйђело Гу Тур,

виђељача Губ, вйђети Пух Тур Гр Гу Вуч Вл, вйђећеи Вл Пух, вйђи Лис Тур

Вл Гу, вйђд Тур, вйђок Вл Тур Лис, вйђите, — вйђоше Тур, вређело Гу, дрвдђеља

Вуч, bёвёр Гр Тур, ђёвери, — са ћевёрима Губ, bёвовала Лис, bёвојака Гу, ђёвдика

Тур Губ Гу Вуч, ђèвд#ке Гр Пух Дуч Гор, bёвд°ку Губ Вуч, hèвд#чин Тур,

ђевдинице Гр, јёд ТурЛ Вл Кот Вуч Пај, јёда Гу КрЛ, ку се ђёде Ка Лис,

*? Исп. *lèsti, lèzo (Скок: II, под laziti).
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ђёдо Губ, hёдови Тур, јёљање, — hёлька (= алатка којом се деља) Вуч, ћенавали

сёно (х 2) Губ, bёнё Вуч, ђёнула Гр, куд би се ћёо Вуч, ђёгелина Тур ГД, по

ђётелини Кот, bётелину Губ, бетёнце Тур Пш, код hèтета Губ, са ћётетом Лис

Тур Пух Ка, ђетёнцета Тур, о ђётету Гр Тур, о ћегинства Губ, од herйнства Лис,

ђèrйнство ГД, bётлüh, — bётињй, -а, -ё Тур, hёца Кот Гу Тур Пух Пш, hèцё Вл

Нег Пш Кот Гу, јёци Тур Вуч Кот, ђёцо Тур, са ћёцом Вуч Вл, hèчице дôста

Дуч, речурија Лис, жђёнёмо сёно Вуч, зађеља се Лис, запдђенё се Вуч, заруђело,

— засмрђело Губ, изблёђела Зе, йзђељамо Кр, излуђд Гу Лис, нађела йме Гу,

нёђеља КрЛ, сèдам нёђёља Гр, Нёђёлько Тур, у нёђељу Пух Вуч, дђенёш Вуч,

осёђети Вл, полуђела, — полуђели Лис, полуђело ГД, прађед ТурЛ, прађеда Гу,

сађену, — сађенута дèтелина Губ, свйђд ми се Гу, свйђело се Лис, čёђели Вуч

Гу, сёђд Вуч, сjёђели Пух, ycйђелицё Вуч.

О облицима прилога где, негде, свyгде, овде, онде в. у одељку о рефлексима ѣ.

133. Велики је број случајева у којима је секвенца съ 2 &е, дакле јотован

фрикатив с.

— гуčеница Тур, ддčerй се Рти, ддčerймо се, — заčедали, — заčели Лис,

йčекли Вуч Кр, йčеца се Вуч, наčекó Лис, дčекла Кот, дčекли Кр, дčеко га Тур,

дčекó Гор Вуч, дčerй Лис Вуч, чйм дčети Гр, дčетила Пш, дčетио Губ Вуч, дče

менй Вуч, дčетити Губ, дčehâ БК, дčећи Вуч, пдčеда у круг Вл, пдčедали Лис,

пдčедаше Кот, пдčек Лис, пдčекб Кот, пдčекó се Вуч, пдčела вóёска ГД, пдčели,

— пдčечймо Губ, пдčечио Гр, прёčекли Гу, шёс пријёčёка Лис, прдčекли Вуч,

прдčекó Тур, прдčечан Пух, pačећи Тур, päèечено Гр, čёвёр, — čёверу Гор, не

ćеда у крйло Губ, čёда“ те Гу, čёдамо Губ, нè čедамо Кот, čèдё Нег Лис, да čёдг

Лис, čёдём Нег, čèдü Кот ГуЛ Губ Вуч, čёди Кот Лис Гу Вуч Тур, čèдила Гу,

èéдüм БК, čедймо ГД Кот Лис Губ, čёднё Вуч Гу Гр, čёднём Кот, čёднёмо Тур,

ćёднемо, — čёднёш Гр, čёдница Лис Гр, на čёдници Губ, ёёдок Лис, два čеддка,—

ćеддке Кот Лис, čеддци Тур Кот Лис, čеддчü, — čеддчиб Тур, čёдочид Пух,

ćёђела Гор Кот Нег, čёђели Гор Ка Вуч, čёђео Лис, čёђети Тур, čёђд Л Тур, čёки

ра Губ Тур, čёкирäма Вуч, čёкирбм Лис Вуч БК, čёкиром Гр, čёкиру Лис Вуч, čё

кли Рти, čёла Гр, ёёли Тур Кот, čёло Тур, čёме Вуч Тур Кот, čёмена Губ, да ёёме

нй,— čёменски компйр Вуч, Сёница (од презимена Сјеничанин) Губ, од Сёницё

Гу, око Сёнице тамо БК, йдући Сёници Вуч, у Сёницу Л, čёо Ђ, čёте Вй Тур, čёте

Гор Лис, čё rü Тур, да се čёrй Гу, čёти се Вуч, čёrйм се Кот Гу Губ, čётио се Лис,

ćёћи Гр Лис, ёёчено Лис, čёшћу Л, уčеви Тур ДД, čёрав°, -а, -о Вл, уčepй се Губ.

134. Фрикатив з јотује се испред јатовског рефлекса је у:

— йзедё се Губ, йšести Тур.

135. У ијекавским говорима заједно са јотовањем сугласника т, д, с из

иде и јотовање африкате ц у групи цвје-. У говору Драгачева је цвѣ > ц6је -

цје > ће у неупоредиво мањем броју потврда, између осталог и због дистри

бутивних ограничења:

— hèпаница Лис, hèrä Вуч Тур, heráвала Вуч, ћётала, — hèтало Тур, ћётд,

— yhèта Вуч, Ћётко Гy Л.

* У основије прасловенски придев "sèr (Скок III, 231 —-sijer).
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136. Сугласници с из јотовани су често ако су се нашли у додиру сај које

није настало одѣ. И овојотовање се вршило у ограниченом броју лексема:

— за пäèбм вечербм, — прёкčутра Вуч, прбčутра Тур, čутра Вуч ГуЛ Дуч

Гр Лис Губ, čутрадан Кот, čýтре Гу Тур, čутрёдан Вуч Гр,— а у Лиси, надомак

Ивањице, за лиснате гране које се накрешу стоци да бpсти (брст) каже се

крёčина;

— йšедна Губ, йšутра Пај Рти Гр Вуч Дуч Губ Гор Кот Кр Дљ Тур Нег,

йšутра Гу Кот, кд3ё мёсо Лис, кдšё млијéко Вуч Кот, узала, — узаше, — jºšд

Тур, уђб, — уђаше Вуч, Брё3је — са јотованим з али и са очуваним ј Пај.

Поред наведених примера сајотованим констриктивима с из испред про

тетичкога ј у прилозима čутра и йзутра, подједнако често се чују и облици

сутра, йзутра. Прилог сутра има ширу ареy“, а йзутраје могло имати ослонац

у њему, поготову што су ликови сјутра и йзјутра права реткост у нашем го

вору. На тај начин је успостављен однос сутра — čутра і йšутра — йзутра.

137. О неким облицима у којима су јотовани сугласници угледањем на

друге категорије говорено је у одељку о замени ѣ (в горе). Навешћемо и

примере:

— больд ме прс Тур, вйђб Лис Пух Гу Вуч Вл Ка, вдлъб Вл Кот Л Гор Лис

Вуч Гу, долёhд Гу, жёльд Мил Вуч, жcйвљб Губ Мил, завдльд ме Дуб, излуђб Лис,

налёhд, — залёћд се Губ, обнёвиђд Вуч Губ Лис, оглäдњд Губ Тур Лис, оглувљб е

Гор, побиёьд Вуч, погуђд Пш, пожућд Тур, полуђд Вуч, поразбдльд се БК, разбдльд

се ДД Лис, свétльд Пај, čёђд Вуч Л, умљд Вел, штёђб Вл, шућд Ка Лис, —

за које је природно претпоставити да су добијени фонетским путем: видѣл >

видјеo 2 виђео > виђо. Изузев усамљених примера вйђео си Вуч, čёђео Л, вдљео

Кот који поткрепљују ову констатацију, немамо више ниједан, због тога што

вокалска скупина еo 2. о. У овом говору су присутни и ликови вйдб, вдлд.

138. О променама непалаталних сугласника врло исцрпно и аргументо

вано говори проф. Пецо°. На основу писаних докумената у којима се у истом

периоду јављају ликови уља — разбољеше се (XV в.), рођак — ћецу (XVI в.),

имање — прињели (XVII в.), аутор с разлогом закључује да хронолошко одва

јање новог и јекавског јотовања није оправдано.

Најновије јотовање у говору Драгачева не може се ни по обиму ни по

броју захваћених категорија поредити са матицом ијекавских говора, пре све

га са источнохерцеговачким. Но и без обзира на то, јекавскојотовање пред

ставља структурну одлику његову која га спаја са осталим говорима ијекав

скога говорног комплекса. Притом треба имати на уму чињеницу да је он

под јаким утицајем екавске говорне речи. Ако бисмо прорицали његов дальи

развој, могли бисмо претпоставити узмицање ијекавице. Друго, лексеме са

извршеним јекавским јотовањем такође се морају повући пред екавским фор

мама, дакле, виђети и ћерати уступају место ликовима видети и терати, не

враћајући се на старије видјети, тјерати.

б4 В. нпр.: Б. Николић: Тришић 420, Тешић: Љештанско 182 (прёкосутре, сутре, сутрёдан);

Симић: Обади 78; сутре (čутре).

° Пецо: Непалатални 172—173.
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ВОКАЛИЗАЦИЈА СОНАНАТА

139. Секвенца въ-> y- као и у другим говорима штокавског наречја. По

тврде је сувишно наводити, али ћемо издвојити лексему Ускрс која гласи:

— öнда долазй Ускрс,

— код пôпа о Васкрсу Вуч, данас је Васкрс Гр, Васкрс пада увёк у неђељу

Тур.

Такође је -л > -о, а карактеристични су следећи облици:

а) Именица понедељак овде се изговара:

— у понёдеонйк Вуч, у понёдеоник Пух, понёдионüк Ка, понёдидник Тур,

понёдельнйк, — понёдељак Вл.

б) Аналогијом према падежним облицима са -oца < -льца добили смо и

у номинативу тај завршетак:

— тó каже његбв бранидц, — браниоца Вл, затидк || пдтиљак, — крäнидц

Вл, ндсидц, — од ндсидца = ген. мн. Зе, трёба ми пратиоц ГД, прâтибц Вл, бйо

му пратибц Лис, старабц Губ, старадц Лис, тужидц Лис, устадц Пај, хранибц

Вуч Вл, чуваоц Вуч, нйсам циција, ја сам чувадц и штёдидц,— чувадца, штёдидца

Тур, жётидца, пластибца Пш, ндсибц, — жётеoца Гу.

Именица заселак (настала од синтагме за селом) овде се угледала на прет

ходне случајеве код којих је уклоњена алтернација -лац : -оца:

— Станишйћа џèмат је заседк Вл, само наш засеок Губ, засиок || засеок ||

засидк || засjeок ДД.

Глас л се изговара још у придевима округал Кp Гр Вл и гдпал Тур Лис.

Аналошки номинатив именице босиљак добијен је и у овом говору угле

ДаЊеМ На ГeНИТИВНИ НастаBaК -ОКа:

— бдсиок Вл, бдсидк, — босибка° Тур.

НЕПОСТОЈАНО А

140. Рефлекс полугласника је, наравно, а. Издвојићемо неколика случаја

у којима се непостојано а појављује углавном путем аналогије. |-

а) Поред облика предлога у којима се а развило фонетским путем (ф Р

а) као што су:

— прёда ме, — уза зйд, — нйза страну, —

има и случајева у којима се оно јавило без фонетских разлога, по принципу

аналогије:

— öстó бёза њи, — бйли су прошлбг лёта кдда нас, — и кдда нас и кдда

вас, — свё жёне подолазиле кода нас, — вали се кдда нас, — дóлазила кдда

нас Вуч, мука е кдда нас, — кдда нас Кот, öвдикдда нас Лис, кдда ње, —

кдда њи Губ, ёвё ти управника кдда нас Гу, кода шљивё Губ, Нёмци јачй дда

* Исп. Вук: Рјечник 78.



52 Петар Ђукановић

њик, — дда њи кôд мене, — прољетôс купиб дда њи Вуч, нйкбме дда нас Гу,

йзнесе па прёда нас Дљ, прёда њега Гр.

б) Као и у стандардном језику, и овде бележимо:

— од нас обäвёзника ДД. пддасули пут Губ, пддастрёмо жар Вл, обäврела

је супа, — дрво прё сатрулй, — обазирём се Губ, —

али се чују и облици као:

— податрёсб се (= потресао се, узбудио се) Губ, податрёсок се од стари

пёсама Лис, податурё, — податурају ГД, податурüм нёку дäску Вл, да саведёш

диёте, — савёло Гу, сагубили нёђе БК, морам неђе да се сагубüм ГД, самёшала

бôје Гу, сäнесё буре Гор, санијёти до пута Вуч, сäносü се на гôмилу Лис, да и

сäперё Губ, пôла сäтрунё ДД.

Изнети материјал показује да је поремећен односу употреби глаголских

префикса по- и с(a)-.

в) Рускословенски префикс воз- сачувао се у облицима:

— вдзрас БК, вдслüгано Губ, Возвёсёње Кр, свакако под утицајем бого

служења у цркви.

„ПОКРЕТНИ“ ВОКАЛИ

141. Изостављање или изговор вокала а, е и о у прилошких речи и у

облицима заменица и придева овде је факултативно. Примери типа:

— мртвога међу жcйвüм Лис, од кдга до ког Вуч, тâм й амо Дуб, са овима

мдйм, — нёкомё рôђаку мдм Гу, по дномё нашём обичају Вуч, —

говоре о необавезности изговора крајњег вокала.

142. а) Вокал а:

— са лідüма Ћ Губ, двüма мдüма Вуч, препоручи гвдима тамо Вл, с двима

Дуб, гôренак двйма Гор, дали двйма Дль, тйла женама Гу, öдём днüма ГД,

пред днйма Вуч, онима људима ГД, и днüма комшијама Гу, прикључили се

днима, — по кладама онема,— двópй свйма дсталима Вл, помогб сам млдгüма

Кот, тó е се свйђело млдгйма Лис, прôпало с млдгйма Гор, казб свôйма Рти,

нёкüма дали кôла Дль, јавили нёкйма Вуч, међу првима Зе, другйма Гу;

— мдга ђёда Гу, измдга амбара, — за лідга брата Гор, од мдега öца Вл,

имање лідга дèдё Л, мдега брата Мил, његовбга брата Вл, њёговбга öца Ћ,

лйшћа купуснбга, — брашна мурузнбга Вл, нôсибцатдга Ка, тдга и тдга Кр,

скйдава" се са тога пламена Губ, којёга öтера полиција Вл, нёмам бдљёга Гор,

од нйчега пôшб Вуч, нёма нйкога Кот, првдга по стардме Дљ, нађем другбга

жcйвбга, — око првбга Лис, њёга јüдндга, — нашёга зёта ГД, једнбга сйна Мил,

за ёднбга Губ, нйсам слôвета јёднбга учила Вл;

— — дrуда Вл, о сада Пух, вуда Ћ Пух Тур Гр Л.

Речи са завршетком -ист, преузете из страних језика, обичније су са крај

њим (1.

— туриста Гу, комуниста Гу Пш Ка, националиста Гу.

Без финалног вокала а су примери:
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— за уддвичког сйна, — мурузног брашна, — трёба наћи сигурнијег Вл,

црквёндг одбора Гу, двчи)ёг мёса Пух, о белим покладима Ка, за прдсrдг сељака

Вуч, дóђи код мог оца и майкё Губ, њйндг войнйка, — нйкдг нёмам Вл, пйтам

јёднбг Ка. |-

На основу материјала којим располажемо да се закључити да су бројнији

случајеви са крајњим а. Међутим, прилошке речи се изговарају у „краћој“

форми ИЛИ Са суПСТИТyИcaНИМ ВОКaЛОМ a:

— ддкад Вл, дrкад ддкâд Вуч, дrкад Губ, дrкуд мôж да има Ђ, дrуд Пај,

дrуд иддвуд Гр, ддвуд Лис, ддвуд Дуч, дднýд Кот ГД Кр, вôдйћ дднуд Вуч,

ддýд Вл Дуч, повукла лбнце ддуд Кот, досад Ка Вуч, сäд смо добри комшије

Вуч, ддсад Вуч Ка, кад сташёш, — кад је öна сèбе умрла, — кад је сèбе она

кућа направљена Вл, кад пôш Гор, куд се ђёде сèпетка Ка, нёмаднём куд Гу,

нек вйду Вл.

Прилози када, сада, куда, овуда, туда изговарају се „нормално“ са е место а

— каде Гор, сäде Гу, кудё сам прôшб Ћ, вудё Вл, тудё Вуч.

143. б.) Вокал е изговара се у облицима:

— староме народу Кр, млађёме, — туђёме чоёку Лис, о Станку пдкоњёме

Вуч, о Свёгоме Сави, — о турскоме рату Кр, Славковбме, — на млијеку кра

вљёме, — по његовбме гласу Лис, свакомё, — нёкомё рôђаку, — у нашёме гô

вбру, — у нашёме народу Гу, са њиме Лис, са њйме Вл, с њйме Гор, са тüме

БК, са киме, — у томё, — брату мдме, — по дномё обичају, — другбме Вуч,

свблte cйну Кр, туђёме чоёку, — њёноме сйну Лис, у нашеме сèлу, — у нашеме

брду Пух, по нёкомё Пај, првбга по старбме Длъ, о свдметрóшку Зе, трёба се

надати гдреме Ђ.

Потврде без финалног е:

— у йстбм рёду, — у дóму првом, другом, — бйли на рддитељскйм у Кô

тражи Вуч, нёкбме рôђаку лідмі Гу, твом лекару Пај, у цёлом свету Гор, у

целокупнбм мучёњу Кот, кдм прво, — кôм свёдно Вл, кôм ће прйпасти Лис,

кдм ће овб бйти, — кôм будё Л, нйси ніком крйв, нйси нйком дужан Кот,

ôвди рётко са кüм Вуч, са кüм БК, са чüм Вуч Пај, с тим што су му дали Вуч,

са њйм Губ, са њйм у средини ГД, за њüм мртвйм Гор, ó том Мил, пô том

Пух, у свдмі цёпу Вуч, дóл öнйм Вл.

Факултативан је изговор вокала е код прилога горе, доле, овде, свуда:

— дôнбддле код Милёнтија ГД, заврћено ддле, — ка_дбђеш гôре, — кућа

му е гôре на брду Вл, ддље имало да се оженй, —— гбре мôш само пёшкё Вуч,

горе нам је забран Губ, ддље Л Вл Пух Губ Кот Дуб, свуђе Вуч, вôлймо вó*

нёго кући ддле ГД;

— дд.ь у пôтоку, — дóль код Радёнка ГД, ддлѣ у пôдрум Л., гдp што се

зôвё, — дóль се вратила, — ддъ низа шуму Вл, ка и свуђ Вуч, ддл öнйм Вл.

144. в) Вокал о:

— вамо се наложй ватра Вл, вамо краве водиле Ка, од Турскё па двамо

мало Губ, й бн двамо Рти, касам пôшб тäмо Губ, препоручи твоима тäмо Вл,

вôлймо вó* нёго кући ГД;
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— там се и оженио Кот, там й амо Дуб, свак узмё Вуч, свак öће да вйдй

Лис, свак се поклонй мèиту Дуч, свак се чудй Кот, јача наука нёг природа Пух.

145. Факултативан изговор вокала е среће се у примерима:

— млађёме, — гуђёме чоёку Лис, о Станку пдкоњёме Вуч, на млијёку кра

вљёме Лис, у нашёме гôвбру Гу, трёба се надати гдреме Ћ, били на родитељским

(састанку) у Кôтражи Вуч итд.

СЕКУНДАРНИ ВОКАЛИ

146. Они нису чести у нашем говору. За разлику од секундарних сугла

сника који имају „јаче“ фонетске разлоге да се појаве, код секундарних во

калати разлози изостају:

— скýвам га накó да бйдё ардвито Вуч, гôр на вфу задшійљи ГД, тёнак

Гор, Л., канатски тёнак Гор, тёњак Ђ, цуцула Тур.

ХАПЛОЛОГИЈА

147. Обичнији облици у Драгачеву су:

— муруз Кот Тур Губ Гор Вл, муруза Кот, мурузнй Лис, мурузницё Вуч,

мурузнд брашно Гр, мурузнбг брашна ГД, на мурузüшту Пух, брашна муру

знбга Вл, —

а ређи су:

— кукуруз Тур Лис, кукуруз Гор, тôвар кукуруза Лис, кукурузнй Пух.

Изостављање читавог слога у изговору бележено је у:

— нйкЙ дан (= ниједан ~) Вуч Дль, нйкё пôсте Лис, нйкй чôек Тур, свакав

чôек (= сваки ~) Вуч; — у кланёт Ка, кланёти (= кларинети) Пш.

Б. КОНСОНАНТИ

148. Консонантски систем драгачевскога говора је стабилан. Основна

вредност његових јединица не разликује се од њиховог изговора у станд

ардном језику. Факултативни изговор појединих сугласника и уклањање гла

сах из фонолошког система повезује овај говор са већином прогресивнијих

говора штокавског наречја:

Сонант ј

149. Изговор сонанта ј, зависно од положаја у речи и брзине говора,

креће се од стабилног преко делимично редукованог до потпуног губљења.

150. 1. Стабилан изговор има увек на почетку речи изузев, наравно, у

сантхију:

—ја, јак, јабука, јавити, Jäћим, јатак, jäýк; — јёдан, -дна, -дно, јёзик, јёло,

јёс, јёсён, јётрова, — Јдван, Јдвањдан, јдш; —југ, јули, јунак, јýне, јупка, јутро.

151. 2. Унутар речи гласј има стабилну артикулацију између вокала зад

Њег реда.

а) Секвенце а-y:
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— бацају Вл, гйгају се Тур, дају Мил, йздају Вуч, ђе ймају Вл, кдпају Пај,

крају Вл Вуч Зе, да се купају Гр, лају Гу, по обичају Тур, одужају Зе, озивају

се Вл, пјёвају Вуч, пдзнају, — презйвају Тур, прйкваћају, — прйстају Дљ, са

слушавају Ка, састају се Мил, свирају Вуч, cйпају Дуч, склдњају се Кот, у случају

Зе, убијају Пух.

б) Секвенце у-о:

гд — Вујовић Гр, Грујo Гу, с кујом Пух, Мујо Вуч, олýјбм Л., струјом Зе, гујбм

в) Секвенце у-y:

, — болуб, — вёзују Гу, верују дљ, гладују гд другују Пух, дугују Гор,
зâкују Губ, изразују се Вуч, купују Л, мйлују Лис, мйрују ДД, нäкују Вл, дснују

Кот, на струју Лис, ујутру Вуч.

г) Секвенце у-а:

— буја, — бујан Кр, гуја Вуч, зýјати Вл, олýја Зе, Рýја (брдо) Нег, струја

Вуч Пух ГД ДД Кот, ујак Тур Ћ Л.

д) Секвенце о-о:

— бójб се Зе, брдjб, — у Добоју Губ, Вójo Л., кôјд“, кójбм, мдјд°, мôјом,

твдjб’, гвдjбм, свдјд“, свójбм (свуда), за разбојом Кот, стдјд Вл, Стдjo! Вуч.

ђ) Секвенце о-а:

— Богојављёње Кр, од зндja Лис, крдjа Пш, од Миливоја Мил, кôја, мдja,

твдја, свдја (свуда), нёкоја Гр, пôјас Мил Лис Тур, преко појасића Гр, пдстојала

Вл, прôбоја Дљ, прôја Тур Пух, Рйстивоја, — Стојановић Тур.

е) Секвенце а-а:

— броймо јаја Вл, јајаре Лис, остајала Гу, пдгнаја || пддгнаја Тур, снајама

Вл, стајала БК, удаја Губ, уређаја Пух, Цаја Кр.

ж) Секвенце о-y:

— прôју Пух Вл Кот Л, Радоју Вл, Миливоју Губ Ви Ђ, у сtрдју Гу, у бдју

Вуч, у рдју Лис. |-

152. Глас ј се такође добро чује испред вокала:

— бjäги Гу, Брёзје Пај, йзједна Пух, кд3је Кр, дбјава Гу, одјавили Пш, од

једама Вл, одјурио Вуч, с дружјом ГД, због дружја Кр, сjärё се Лис, налйчје

Кот, сjёдüни Зе, йзјаву Лис, дбјаве Гор, надjäчати Гр Гу, бјёжд Зе.

У тој позицији ј је редуковано у лексемама:

— полумоће Лис, у наручу Дуб, у наручу Лис, бджа Вл Пај, бджу столицу

ГД, двчё млёко Вл, мäчй, — двчй Тур.

153. Редукован изговор гласа ј бележили смо увек на крају речи:

— брди Вуч Ћ Губ Дљ ГД Тур Гу, у Дугб* Péси Гу, гнд* Тур, на еднб*

врби Лис, избацу* Пух, копа“ Гу Пух, купу“, — у кра“, — њд°, — два“ Тур,

дђељан Лис, дна", — дндай Гу, пüra* Мил, пдда“ Вуч, прôбд* Дљ, Пддга“, —

підпраља“ Тур, рд* Лис, стд* Ђ, тишљёра“ Тур, разбо° Гр, гвд° Пш.

154. У положају између вокала и и е гласј најчешће има делимично ре

дукован изговор ():
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— бйје Гу, бйјён Тур, крйјем Пш, лйје Вуч, сакрије се Гу, не пије Вл, од

туђијег Гр, не смијем° Гор, ушијеш Кот, ийје Пш, разбијем БК.

155. Делимично редукован сонант јчесто се чује у секвенцама иjа, ију:

Аустрија, комшија, капија, вёлија, Русија, Србија, прй}у, Русију, авлију, сèпију,

пдпију, убију, прдлију, пдкрију, али се све ове лексеме могу чути и са потпуном

артикулацијом тога гласа.

156. Исти степен редукције има фонемај испред сугласника:

— брд°ка БК, вб#ска Тур, у вбисци Гу Пш Вуч Гор Гу, майка Л Пух Нег

Гр Пш Мил Лис Зе, Райко Вл, бд#но Кр, а“дуци Ка Вл Кp ГД, свдата Кот,

сна“ка Кр, yºtна Л, од займа ДД Вуч, дайте Губ, Радбика Мил, милдсгика Гр.

157. Случајеве потпуне редукције гласа ј наводимо по секвенцама.

а) Секвенце о-е:

— Благое Губ Вл, Благоева Вл, Благоевићи Пух, двё бде Вл, Бдревић (>

Боројевић), где је после губљењају овој позицији дошло до асимилације ДД.

осамдесёт брдёва Вл, брдеве Лис, брдеве Зе, Вйдое Гр, Вйдоев дёда Зе, двде Вл

Губ Гу, наз двде Вл, двоё-трде БК, двоёнице Кот Вуч Лис, Добривде Гу, Добри

воеве кућć Пух, кде године Вл, кде ствари Мил, й кое како Гор, кое ме нама

мило Вл, коега ГД, коёшта Гор Тур Лис, коешта Вл, крде Вуч, Љубивое Вл,

Миливое Мил, Мйливде Гу Тур, Мйлде Ка, лидё, — мде, — мде унуче Гу, мде

гôдине, —мде грађевине Кот, мде муке Гр, код мдёђецё Губ, код мдё куће Зе,

мде Рти Вл Лис Дль Тур Вуч Гр, преко мдёг Вуч, мдём Вл, нёкде мушко Лис,

дбадвое Тур Мил Гр, ддвоено Пај, под деoем Вуч, пдедё Гу Вл Лис ГД, пбеде

(praes.) Гр, пдедём Вуч Вл, пбедем Гр, пдедоше Вуч, пдели Кот, пдели Лис, пде

сти Мил Кот, прбё, — Рйдое Кот, раздвоено, — рдеве Лис, свакое Дуб, у свакоё

ме дóба помогла Вл, свде Дуч Кр, свде Тур Дуб, скрдено Вл, Спâcoе, — Спасое

вић Тур, Спâcoевића Мил, спдено Вл, Срёдое Вуч Кот, Стёпбевац Вуч, стдё Гу

Гр, сrдёhe кошуље Гу Гр, по гвде родитеље Мил, гвде ГД, трде Вл.

б) Секвенце у-е;

— бетаљуe ГД, бдлуе Пај Гр, вёзуе Вуч, вёзуем Лис, са се вёзуе ДД, вёруем

Кот, нè веруелі ГД, вёpyеш Вл, гарантуе Вуч Пух, доказуе Кот, ддручкуемо, —

досähyем Вл, дочёкуe Гр, дугуем, — заврзуе Гу, закуе Вуч, замäyе, — запйсуё

Тур, запйсуe Гу, зймуемо Лис, йзуеш Гр, испйтуe Губ, испйтýе Вуч, казуете Лис,

кандитуe Нег, командуе Вуч, од* Крагуёвца Лис, по Крагуёвцу Кот Ка, кріти

куем, — куем, — нè куем Вл, куё Тур, купуем Мил, купуемо Вл Мил, купуеш

Пш Пај, кад насађуем Гр, обрађуе Мил, дбуе Лис, дбуе Вл, дбуем Вуч, да се

дбуe ГД, дбуеш Гр, дкýе Лис, дснуемо Вл, осуђуе Лис, откупљуе Кот ДД, дТруе

се Тур Дуб, пъyё Тур, пљуе, — пъјем Вл, подмазуе се Дуч, пдкладуемо Ка,

подміруем Вл, помрачуе Кот, пописуемо Губ, пдседуем Вуч, послужуемо се

Дуч, нè поштуе ме Кот, прекађуемо Гор Гр, предбуем се Вуч, претплаћуем Зе,

присуствуем Лис, продужуемо Гр, псyе Мил, пcyе Вуч Кот, т.бм се радуем Вл,

да се радуемо Мил Вл, распоређуе, — рёцетуe Гу, рукуеш се Вл, смањуе се Кот,

снуемо Кр, стабилизуе се Мил, труе се Пај, упйсyе, — царyеш Гу, чуе Кот Ка

* У тој позицијијима исту вредносту не крием и не силем.
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Мил Вл Вуч, чуг Лис, чуем Мил Пај Вуч Гу, чýеш Вуч Губ, чуёш, — чуёш дуч,

шкдлуe, — шкдлуем Мил Л. Пај; — гује Тур.

в) Секвенце о-и:

— нôкте бдй, свёкровё се не бдй Гр, бдüм се Зе, да не брдüм, — да брдимо

Мил, броймо Тур, брдићемо Губ, Вдин Вл, Вдислав Кот, Госпойна Вуч, Мала

Госпойна Пш, двдица Вл ГуЛ, двдицу, — дóй Тур, Живдин Пај, Живдина Ка,

завоица Пај, на завоици Лис, избрдила Кот, како смо кôй Мил, Милдица Нег,

мди Вл Вуч, ймамјамдй БК, смдйм Лис, обадвдица Гор, дбоймо Пш Вл, обдици

Зе, ддвой (3. л. јд аор.) Гу, одвдиб Вл, побрдили Лис, да поймо ДД, пдü се Зе,

на пдишту Вуч, постдü Мил, пресвдила Нег, прбинога брашна Вл, прôицу Кр,

Раддица ДД, разбои, — раздвдило Вл, раздвой Гу, на раздвоицу нам имање Вл,

разройм, — рдй се, — рдила се Лис, рдйћ Пај, свди Ка, свдüма Рти, свойна Лис

Мил, у свойну мôју Кр, спдй се Вл, стóй Ка Вл Мил Гу Гр, стдüм Мил, стоимо

Зе, Стбић, — Стбићи Кp Pти, трдица Ка, Трдице Вл Гр Тур, Трдичиндан Тур.

г) Секвенце а-е:

— гde | гајё Кот, дае ти дóларе Мил, дае се стóци Гр, дае Лис Кот ДД,

даем Вуч, даем Кр, не даемо БК Кр, дäеш БК, заедница Лис, заедница Вл Лис,

заеднички ДД, заедно Гу, заедно Лис Гу, испрддае, — с краёва Вл, крäеве ГД,

краеви Мил, крäеви БКЛ, у краёвима Пух, у öвйм краёвима Пш, крâем Зе, лäе

Вуч, лäе Лис Тур, лäемо Гор, од Мрчеваца° Л, под наездбм Мил, наело се Губ,

нёстае Зе, дбáе Лис, дстâе Вл Л. Вуч, дстаё Лис, пдзнаё Вл, пдзнаё се Пш, пдзнаем

Лис, не прёдаемо, — прддаемо БК, прддâе се Мил Гр ГД, прёдаем Гор, прёдаеш

Гу, Сараево, — у Сараеву Ћ, Сараево Гу, сâcrüемо се Зе, трае Вл, тёчаеве Дљ,

удüе се Вуч Лис, нит се удае Пај, да с удаем Кот, устаем Губ, — дајёмо, —

пдзна/ём Тур. |-

д) Секвенце а-и:

— из Баинё Башчё, — гаü Губ, гайм Мил Кот, гаим Вл, гаио сам Зе, гаиб

сам Кот, даи Лис, јай (ген. м.н.) Пај, крайћи, — мójó4 маи (= ~ мајци) Лис,

одгäила Вл, одгdили се Зе, одгаити Мил, дбичаи, — дбичаима Пух Зе, са Раићом

Кр, Рйичић Зе. |-

ђ) Између вокала и у Драгачеву се не изговара глас ј:

— у áвлии Пај, у Аустрии Вуч, бäскиице Кр, бджcй Гу, брд°нЙ Мил, Vучй

Вуч, вучü зéв Вл, вучüца Губ, гаднй Губ, у Гдлüи ГД, дèлинца Гр, ђувёгйн мôмак

Гу, здравии Гр, здравй Пај ГД Тур Лис, Илиићи! Зе, јевrйнЙ Мил, Јеремиина

Вл, више Кйдйне вôдё, — у канцеларии Ка, на капии Губ, у кофёкции Лис Пш,

лдиий, — у Љубдвии Вуч, по Македбнии Кот БК, мäчй Вуч, Мйлйна кућа Гор,

у лійлüци Мил, нättбогати Пух, на°писмёнй Гор, найстарій Вуч, найстарийм Гр,

напрёднü Кот, неслäнü Гр, несрётнй Пух, пантљйвü ГД, у пензии Вуч, у пешадии

Ћ, писмёнй Пај, пдзрёлй, — пдстарü Вуч, ракüца Дуч, ракüцу Кр Вл, на рдбии

Кот, у Русии Вуч, у сèпии ГД, у Србии Кр, старій Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зе

Рти Мил Вуч Дуб, старüи Гр, Тёрзüћ Вл, у ћелиицама Лис, hёлйице,— на ћупрйl,

—— ћупринца Лис, у чаршин Губ, чй си Вуч.

* До асимилације је дошло после губљењају секвенци -аје



58 Петар Ђукановић

Изговор другога вокала и у примерима типа у Аустрии, дèлиица, Јерёми

ина, Илиићи, на капии, у ћёлиицама нешто је редукован, ослабљен. Друго, по

следица губљења гласа ј у овом положају је сажимање и дуљење вокала у

облицима компаратива и суперлатива. Остале категорије је тај процес обу

хватио делимично: ракЙца, hёлйце, Мйлйна, Кадüна : бâскиице, дёлиица, Јерё

миина, ћуприица.

158. У позицији између вокала и и е глас ј се често губи.

— бйе Гр Вл, лдшие Мил, млиéко° Гр, нäбиеш, — навüемо Вл, нйе Мил

Вл, Петронйевићи Зе, пдкрие Гр, пдпüе Вуч, пдлием, — пдлиеш Мил, päниегäl

päта Вл, сакрием Вуч, сäкрием се Мил, да сашüе, — сйе се конопља,— стариём,

— да убие Вл, умриё Л.

У тој позицији ј је у највећем броју случајева изговорено са првим сте

пеном редукције (в горе), а врло ретки су облици у којима је његова арти

кулација потпуна.

159. Поред примера са делимично редукованим гласом ј у секвенцама

ију, обични су облици у којима се тај глас не чује:

— бћу Вуч, гдстüy ДД, из косrüу Вуч, пйy, — пйучу Вл, ракиу Мил, реквё

зüциу ГД, из Рrйy Кот, у Русüy Дль, свйу пёт Гр, за свйý трóицу, — шћёриу

Вуч.

160. Карактеристично је губљење овога гласа у облицима императива:

— да ми кошуљу Дуч, да ми пйво Ка, крй ГД, нёмб Гу, нёмд д идёте Вл,

нёмб, cйне Лис, па нёмб, па нёмбЛ, нёмд да замерйш Кот, нёмб снймати Вл,

нёмб тó Мил, нёмд да се напијеш Гу, нёмд öнда носити, — нёмб ти да ме

осрамотйш Дуч, нёмд нйко да пёва Зе, пй Тур, пдпй Гор, пдсЙ Кот, Гу, прйвй

кôприву Гу, сакрй се Лис Кот, cй Мил, чёка Вл, пдпüте Вуч, нäcüте ДД, разбüте

БК, завüте ми Губ.

161. И у секвенци уји редукује се сонант ј:

— Вýин, — Вyиновић Губ, Вýица, — Вýичйн Вуч, дóђем у Вyичиће Губ, зýй

Тур Ђ, код Луића Вуч, Луићи Тур, Љуићи Нег, рýй се (= црвени се) Вуч.

162. У ограниченом броју лексема губи се глас ј на почетку речи:

— Евреина Гор, по ёдан пук Ђ, бôга ти ноёбём Гор, по ёдан ћйлим Кот,

д ёдём, — да ёдём Губ, једна по ёдна, — с ёднё Вл, с ёднйм Гор, по ёдно Губ

Вл, за ёднбга Губ, на ёднб* Лис, на ёднбм весёљу Губ, по ёдну Вуч Вл, на ёдну

гомилицу Лис, на ёну страну Губ Лис, не можда ёду Вл, ёндек, — ёндеке Дуб

ГД, у ёндеку Кр, Ендечић (топоним), — ёс (< јест) Вуч, дмужа Вл.

163. Неке од ових потврда могле би се, вероватно, објашњавати губље

њем гласа ју сантхију. У највећем броју случајева сантхи има о, а + j + e;

— грбга е Лис, да е гледам Вл, нёг да е празна Гр, да е öн у граду, ддста

е Мил, Ева е дóшла Кот, ја е нè волйм Пух, куда е прешб Гу Губ, мдjа е глава

ту Гу, мука е Кот, мучйла еме, — прдила е гôдина Вл Лис, рдба е вóђе Гу,

* Исто се, дакле, понаша сонант ју секвенцама са јатовским рефлексом и у секвенцама у

којима је оно другог порекла.
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срамдта е Вл Гу, судбина е Ђ, та е слйка Гу, флäша е пйва кôд нас Мил, шта

е öн, — шта е, да е Вл, штä е Мил ГД Кот;

— äко е гôло Кот, дóбрд е Гр, знäлб е се Зе, исплатило е се Мил, како е се

нôсио Зе, како е се напатио Пух, како е — да е Гу, кó е Вуч Гу Лис Вл, мдглб

е Мил, њёговб е Гу, двд е бн, двд е нам ћёрка Мил, двд е рађено Вл, дкó е Кот,

пднекбе Пух, пдитó е Вл, pётко е кó Ћ, самбе се борио Гу, такбе се тó радило

Гр, и где Мил Вл Лис Губ, свё е то туко, то е свё тýко, — итó е — тý е, —

цёо е дан Вл, она што е га звала Гр;

— одакле му е ма°ка Мил, жена му е, — йме му е Лис, ту е Вл ГД Вуч

Кот,

— бдлѣе ё Вуч, вддё е имало, — мёне е дóста Гу, hё е, да е Губ, одводио

ме е и доводио ме е Вл, свё е öвде пôпаљено ГД, одаклё е Кр, свё е млађё Ђ,

свё е зубе погубио Мил, тё е се служило Пух.

(О дуљењу вокала након губљења гласа ју сантхију в у поглављу о ак

центима).

164. Прилог изјутра бележен је без j иза констриктива з: йзутра || йзутра

(или са јотованим сугласником з: йšутра).

Из Властельица су облици йзедём, — да се йзедё.

За губљење сонантај коме у сантхију претходи сугласник такође немамо

много потврда: јдш е жйв Вл, нит е имало, — он е мôрб ДД.

165. Секундарној факултативно се изговара између вокала и и о:

— заваријо, ухватиЈо, вддијо, купиЈо, разбијо, повредиjo, истдпиЈо се, пдлиЈо,

прёвариЈо, авйЈбн, камйЈбн, БриЈбни, —

где такође има редуковану вредност, док се добро чује у лексемама:

— тирјанисбЛ, jónё Б Вл Гу Кот Лис Вуч, јолёт Гр ГД Вл Кот Губ, —

а јављање му је условила потреба за попуњавањем хијата.

166. Из материјала се види да је гласј у драгачевском говору нестабилне

артикулације. Могли бисмо издвојити следеће гласовне вредности његове:

1. Потпун изговор (j) — на почетку речи, између вокала задњег реда и

испред вокала.

2. Делимично редукован глас () — у секвенцама ије, ија, ију (пун изговор

или губљење ретки су у тој позицији). |-

3. Артикулациона вредност неслоговнога и (*) — на крају речи и испред

сугласника.

4. Потпуно редукован глас (g) — у секвенцама оje, yје, оји, аје, аји, ији и

у императиву неких глагола.

Овакве вредности гласај имају многи штокавски говори". За нас је ин

тересантно запажање проф. Симића. Разлика се међу гласовима уочава кад

су у непосредном додиру јер тада долази „до међусобног сливања сличних

артикулационих (па самим тим и акустичких) елемената, уз задржавање оних

"Чини нам се да и књижевни изговор у неким секвенцама имај полуредуковано или са

вредношћу неслоговнога и (*).
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који се разликују“7°. На материјалу из левачкога говора аутор закључује да

се делимично редуковано ј () у највећем броју примера чује при кретању

артикулације од вокала и према неком другом вокалу. Ту сонант ј чини (са

вокалом и) границу слога. Оно по чему сејразликује од и је удаљавање језика

од предњег непца (физиолошка страна) и нешто што је слично експлозији

код праскавих сугласника (акустичка страна). У положају испред сугласника

и на крају речи глас ј немате две компоненте па се, разумљиво, изговара

КаО ВОКАЛ И.

Сонангил и н

167. Њихов изговор једнак је изговору у стандардном језику и већини

новоштокавских говора:

— матеріал Мил, ћенерал Гу, алкокал ГД, Аранђел Вуч Пух, бокал Губ Пш

Дуч Кр, фузбал Лис, апрüл Л. Зe, pèгал Гор Губ Вуч Ђ, тôлмач Нег Кот,

— астал Нег Ви Кр Губ Гр, калскй Ка Вл Кр, погорелцима ГД. болница

Гу Рти Лис Пух Дљ, салце Гу, биЈёлце Тур, прёшколско Вуч, дёбел, — дбал, —

тдлал, — округал Тур.

Карактеристичан је придев стёлна Тур Мил Лис, поред стёвна крава Гр.

168. За сонант н наводимо само неколико примера у којима, налазећи се

испред веларних сугласника к и г, добија, као и у другим говорима, веларну

артикулацију:

—јдвánка (врста крушке) Вуч, ратка Губ Пух Вл, Ратко Пух Гу Зе, Статко

Вуч Гу, Разумётка Л, чуткови Вл, ђёрздmка Пај Вл, Тјйткуша, — Лйшапка, —

Туричатка, --- Гучајка, — Јатковић, — Милйтковић, — Братковић (свуда);

— вánгла Тур Губ Гр Лис, прађгија Губ, дрёбајг, — дрёбатга Лис, кратглу Л.

Сугласник х

169. Проблем фонетске и фонолошке егзистенције гласах појављује се

код свих испитивача говора штокавског наречја. Вук га, познато је, није имао

у своме матерњем говору и у првим радовима га није ни писао. Тек пошто

га је чуо у Дубровнику и Црној Гори, почео га је бележити. Но и он га је

„слабо ђе здраво, постојано и на сваком мјесту у ријечи чуo“?? изузев у Ду

бровнику. Вредности фрикатива х ће, касније, у црногорским говорима до

бро уочити проф. Бошковић7°. За херцеговачке говоре, међутим, Вукова кон

статација „да се ... ово слово ... на крају ријечи изговара као г н.п. Ораг . . .

али ... сув и глув“?“ делимично је модификована, пошто проф. Пецо} источној

Херцеговини овај глас налази добро очуван у говору Муслимана°.

7" Симић: Левач 107.

72 Вук: Пословице 18.

7° Бошковић, Радосав: О природи, развитку и заменицима гласах у говорима Црне Горе, ЈФ ХІ,

Београд 1931, 179—196.

74 Вук: Граматички и полемички списи III, 4.

7° Пецо: ИХ68.
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170. Драгачевски говор у овом погледу има само резултате фонетско-фи

зиолошких процеса који су довели до губљења гласах, за разлику, рецимо,

од неких црногорских говора који чувају све прелазне фазе развитка овога

фрикатива. У нашем говору он се углавном изгубио у свим позицијама. Мали

је број потврда у којима се х чува, што је резултат књишког утицаја:

а) Почетак речи:

— хаљину Мил, хранидц Вуч, хранилице Лис, Хрват Кот Тур, Хрвати, —

Хрваска, — хрваскй Тур; — ха“, ха“ (узвик којим се терају коњи у вршају)

Вуч, хеликдптер ГД, по Херцеговини Кр, хибрика (= хибрида) Кр, хüмна Гу,

xйљаде Мил, Хитлердв Гу, другй хёмüнске Ви.

б) Унутрашњи слогови:

— вpxбвна Гу, грёхе Кр, јахб Губ Кр, њйхдв Гу, њихови Кот, њйховüк Дль,

прйхранё Кот, Пухово || Пухдво Пух, сахраним Пај, на сахрану Пш, Царевôг

вѣха Дљ; — парохйЈан Вуч, у Чехословачкд* ГД.

в) Крај речи:

— лёпйх, — тйх Вл, тёпйх Пух.

171. Консонант х се изгубио у највећем броју случајева:

а) На почетку речи:

— äльйна Пај ГД, аљина Губ, лад Вл Тур, ладан, -дна, -дно (свуда), ладндha

Вуч, ладндће Кот, залёбац Гу, лёб,—лёба Пух БК Кот Мил, љёба,— заладњачу

Кот, дће, — дћеш, — дћу Мил Гу Вл ДД Кот Ка ГД, дћемо ли, — ђё дћеш

Тур, рани, — рани га Кот, ранимо Тур, раним Вл, ранили Пај Лис, ранити Гор

Мил, раници Гр ГД, рану Пај, рас Тур, рдмд Губ, тёла, — тёли Вл, тёо Гy БК

Гор, нè ћеднём ГД, hёла, — hёли Вл ГД, hёо Мил Губ Л; — у айдуке ГД, авдуку

Нег, а“ дýци Кр, о а°дуцима Л Нег Вуч, у й“ку Лис, артије ГД, ёклало се Кр,

ёктар Вл, ёктара Лис, ёљда Ка, ермуника Губ, трйес йљада Вл, йљаде Гр, йљада

| йљада, — й.ѣаду, — диа Тур.

б) У средини речи.

— до вра Губ, вѣд е дрёш Кот, по вру, - — на вру, — у врy Гр Кот Вл Губ

Лис Кр Вуч Ка ДД Пај, грôта, — дóитим Тур, грбровина, — увётами заглунула

Лис, заманё Гу, замäyе Тур, йздане Лис, йзданём Л., йзданёмо Кот, йзодЙ Вуч,

изддила Мил, изддило се на грббље Пух, изддио Вуч Мил Пух, издди (2. л.

императ.) Нег, јйала Гр, јйати, — jäб Гу, кожуар ГД, манёш Вл, мâовина Гор,

мäом Гу Гр Губ Вуч Лис Пај Вл, лійћа Гр, мähâ Тур, код маћё Вл, са маћдм

Лис, мähу Вл, мёови ДД, муа Вуч, нäодё Пај, наддио Вуч, нёотично Гр Гор,

одрäнила, — длâди се Вл Гр, дра Гр Лис, од дровинё Гр, дсмену се Губ, под

пäзу Ка, пдrпазу, — пот пазyом, — ис Пдова Тур, Пдово Лис, пдоде || пдоде,

— у пооде Вуч, прбино брашно Гр, пустäида Тур, сäрана ДД, о саранама Пух,

на сáрани Вуч, саранио Мил, сарањен Гр, сарањуe Гор, сирдма (ген. јд.) Тур, сна

ДДТур Вл Губ, снаä Вуч, снäама Гр Пух, снäе Гр ГД Пух, снадди се ГД, с мójóм

снäблі Губ, са снüом Вл, с његовбм снабм Лис, снäу ГубЛ Гр Кот Вл, сде Кр

Дуб Кот ГД, стрёа Тур, до срёё Вуч, ó стра Вуч Тур, дд стра ГД, Сtpйин Лис

Вуч, Сpйин, — ко Срäина Вуч, срйовала цёо вй'ек Кот, стрüовала Гр, стрüy“
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Кот, стрбба Вуч, — Амегбв Л, о Светбм Аранђелу Лис, мейничара ГД, у мèану,

—меäнии/e Гу, öнô што сам рат жйвила Лис, ратније Ка, сайбија Зе, чда Вуч.

У речима муа Гор, скуа, yо Пај изгубљен је глас ха хиjат није попуњен.

Томе, вероватно, помаже и осећање факултативности ове фонеме.

в) На крају речи:

— нè би ја Гу Пај, нёма бдљй људй Вл, Старй Вла Вуч, у вр || у вр Гу Тур,

гра (ном. jд.) Тур, дäдо Гор, знäдо Кот, нёма и гдpй Вл, куда сам й дóгнб Гу,

ја ћу и чувати Гр, ёвё и Гу, мä, — један мä Вл Ка, не мого Пај, од найбольй

људй Вл, мбрадо Пух, нёмадо Ка, код нашй, — кôд њй, — услед њёни расхбда

Вл, код њй Мил, њй трбе јёло Гор, између њй Вл, ддма Дуч, одједама ГД, ја

дби рôсу Вл, ја ддо Кот, дма Вуч Губ, дра (ном. jд.) Тур, дчу, —ја пбђо Вл, ја

пдчё Мил, ко свди кућа ДД, сирдма Мил Вуч БК, стра ГД Гр, стра öд њй Мил,

тЁбу Гор Тур, ја шћèдија Вл.

172. Често је глас х замењен другим гласовима. Његови заменици су к и

г. Велар кјавља се као заменик гласах у свим позицијама, а у 1. л. јд аориста

скоро доследно.

а) Иницијална позиција.

— кладно време Губ, клёбови, — у кдднйку Лис, крабро Кр, кранё ДД,

кранили Вуч, Кранислав Пај, крану, — нè кће ГД, — кармуникаши,— кармунику

Губ, кйбpйд Вл, кйљада Лис, кйљаду Дљ, Кйтлер, — са Кйтлером Ђ, кдклица

Вуч, Кдландија, — Коланђани Губ, Кpйста Пај, Кpйстова майко ГД, Кpйстос

Губ Лис, Кpйсто се роди Вл, ка Крисrдси Вуч, крйшћани, — крйшћанйн, —

крднично Тур.

б) Медијална позиција.

— у Бйкäh БК, по ваздуку Вуч, дôкодак Лис, дукдвнё cйле Лис, кджуке

Кр, кукињскб Вуч, Микäило ГД Ћ Гу Вуч Зе, са Микäилом Губ, нäбукле очи

Вл, њйково Дль, пôјакају кôње Кот, предyкитрио Гу, прекрамбена, — прёкрана

ДД, прекранила Гу, прёсакнý Лис, са прикодом, — прикрањуе Вуч, прйкрану

Тур, раскод Лис Гу, раскоди, — раскоде Пух Лис, од сакранё Гор, сакарйн ДД,

на сäкрани, — сакрану Лис, о страка Лис, под страком Ка, Стракинића Бана

Дљ, Tйкомйр Пух, Tйкомйрову кућу Гу; — од алкокола ГД, аркйву Вуч, од

брука Губ, од лідкера аљина Вл, монакиње, — плёкана вpуна Лис, плёкану, —

у плёку Кот, спакија Вуч, тёкника Вл Л. Гор Вуч, тёкничар Ка, у тёкничкд*

шкôли Губ, тепйкара Вуч, цймплека Лис, чдку Кот.

в) У финалној позицији замена је најчешћа у 1. л. јд. aор.:

— бацик Вл, ја бйк лäни јача Гр, вёнчак Кот, вйђок Лис, Вôду гäзик — не

yгазик, чёдорддик— недпазик Гр, дäдок Кот, дóђок, — ддни/ёк Гу, заборавик

Гр, заљубик се Гу, запушик Лис, заспак Тур, изађок Вуч, ймадок Гор, казак

Губ Лис, корачик Губ, мôрадок Кр, награбусик, — да направик Вл, наставик

Гу, ддок Вуч Кот Губ Гу, дслабик Кот, дстадок Лис, дrкидок Вуч, падок Вл,

повукок Вуч, подвалик Пш, показак, — пдпик Вуч, пôчёк Лис, Кот, прёварик се

Гор, прекинук Губ, преобукок се Кот, приндвик Вл, прйчак Вуч, прддадок Лис,

прдпустик Вуч, па рёкок ја тéби Дуч, pёкок ти ја Гр, pёкок Гу, свађак се Вуч,

скйдок се, — слдмик нôгу Кот, смрсик Вуч, спасик Ђ, тражик Вуч, узёк Лис,

урадик Вуч, умријёк Лис, не урадик Вл, угдлик се Вуч, утрчак Лис, чук Ка; —
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чувам ик Ка, мдйк Гор, код њйк ГД, öда њик Вуч, двüк Гр, пйсменüк људй

Вуч, тйк Дљ;— ваздук Тур ГубДД Кот, за грёк, — свети дyк Лис, кджук Вуч,

кджук БК, пдсмек Вуч, страк Тур Дль; — брук Вуч Губ, пäyфлек Гу, плёк Пај

Гр, тёпик Лис, цёк, — цймплек Вуч, шарлак Кот.

173. Гутурал г је врло често заменик фонеме х у медијалном и финалном

положају.
|-

а) Медијални положај (само у облику 3. л. м.н. имперфекта глагола бити):

— бйјагу Л, бйјагу Зе, биjäгу Вуч Л,

б) Финални положај (највише у облицима придевских и заменичких речи

и, ређе, у 1. л. јд. aориста):

— вёликиг Кр, гôркиг Гу, другЙг Лис, нема иг Гу, да иг пйта Лис, ја иг

шкôловб, — ја иг познајем Тур, йма иг jóш Дль, потучу иг Гу, јакиЈег“ Тур,

какиг ймаш Гр, лёпиг Гу, од малиг Пух, млађйг Лис, йма мдЙг песама Гр, од

мдйг Тур, начињёнијег Гу, нäийг Пш, нёкйг Дљ Пух, њйг Гу Кр Кот, од њйг

Гр Вл, код њйг Лис, турймо двôицу њйг, — њйг“ трй Гр, кôлко њйг öдё Пух,

днЙг, — дниЈег“ Гу, од днйг Пух, йма и слйчнйг Губ, разниЈег, — стариг Тур, о

rйг Гр; — вратиг Губ, платиг Гор, прекрстиг Губ, pёког Гор Губ Кот, слдмиг

нôгу Кот, стäдог Губ, не умриЈёг Кот, цѣког Лис.

174. На месту ишчезлога гласах појављује се сонант в:

— бýва, — буве, — бýва Тур, зäувар Гу Мил, вёлика е тó зуварица ДД,

јôвё Вуч, кува Ђ, мува Вуч, до пот пазуво Пај, пувдр (= пепеo), — сдве Вл, под

стрёвом Мил, суве Вл, уво Дуч, увода, — ча°уре Пај, — hулав Вуч, —

дакле у случајевима познатим језичком стандарду и другим говорима.

175. Тако се на месту редукованогах појављује и глас ј:

— у јармунику Тур, направй се ко го° јермуничице Вл, — Мијйило Ка, Ми

Jäилово Мил, прôја Тур, снäја Губ Вл Пш, снају Мил, тйјакно Вуч, — чдју Гу.

176. Навешћемо још неколико случајева у којима х у додиру са сугласни

ком т прелази у к:

---- кrёо Кр Вл Вуч, ктёла Вуч, дѣктавац Дуб, дѣктйм, дѣкrйш, дрктй Дуб

Вуч Зе Вл Гу Лис Ћ, дѣкrд Тур, зактёва Гу, зактёвд Вл, закти/ёвала Кот.

177. Вероватно је у свести говорника хиперкорекција кад замењују к гла

СОМ x, ШТО МОЖе бити потпомогнуто и колебањем у употреби овога сугла

СНИКdº

— Махарије Кот, леyхемија Мил, стäхло, — стахлета Пај.

178. Прилично је ограничен фонд речи у којима се глас х чује. Он се ту

спорадично задржао највише под утицајем „цркве, школе или књижевно-ад

министративног језика“7°. Но, и ту се он може заменити другим гласом и,

наравно, изгубити. Све то говори у прилог констатацији да је глас x ишчезао

из консонантског система драгачевскога говора. Тамо где се изговара, он

има артикулациону вредност тога гласа у стандардном језику. Стабилна ар

тикулациона база његова (у тим ретким примерима) може му омогућити, у

7° Белић: ДИЈС210.
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каснијој еволуцији овога говора, учвршћивање у фонолошком и фонетском

систему. То је за левачки говор констатовао проф. Симић: „Међутим, и поред

солидне артикулационе базе за његов изговор, припадници нашег говора ра

дије изостављају глас х или га замењују гласом к . . . Према томе, не може

бити речи о гласу х као саставном делу фонолошке системе левачког говора.

Овај глас у Л. је само једна неискоришћена артикулациона могућност“”.

Сугласничка група хв

179. Она се појављује у ограниченом броју лексема.

а) Примери са очуваном секвенцом хв су врло ретки:

— прйхватёДљ, прйхваћам Гу, ухватё Кот.

б) хв > в:

— вала бôгу Вуч Гр Лис Пш Губ, вали се, — вäта Лис, вärâм Вуч, вáтано

Ка, вürüно Ка, вäтат Гу; — на довür Вуч, довäтали Кр, ддватам Гор, доватити

Гу, пдвата Вуч, пдватали Гр, пдватани Гу, пддватимо Пај, подуватили Дуб, ру

ковâт Дуч, свürüм, — свähâм Мил Вуч, уват се нбћ Ка, уватй га Мил, уватЙ Вуч

Дуч Вл, кä су га уватили Гр, уватим Вл, уватио Мил, уваћен Рти, уваћен Ка.

в) хв > xф > ф:

— фала Вуч Вл Нег Дуч Гу; — прйфатио Дљ, yфатили Пш, yфатид Тур.

г) хв> кв:

— зäквалан, — закваљуем, — пдквали се Губ, прйкваћају Дљ, другй прй

кваћају Вуч.

Сугласник ф

180. У малом броју лексема изговара се сугласник ф. У тим случајевима

он се ни по чему не разликује од фрикатива ф у стандардном језику. Његова

судбина слична је судбини сугласника х. Он се, дакле, или изговара (спора

дично) или се замењује другим гласовима.

а) На почетку речи ф се изговара у примерима:

— фалй Вл Мил Ка, нè фалй Пух, фамелиа || фамелија Мил, фамелија Губ

Кот, фёбровар Тур, бсмог фёбровара, — фордумёнти Вл, фурдумёнге Вуч, фу

думёнте, — фудумёнти Вл, фёбрувара Кр, фёрмам Вл, фйкнд Лис, фйн Губ, Фран

ца Фёрдинара Л, Французи Вуч Ка Дљ, Француска Гу, Француску Пај, фрднr,

—фрднта Дљ, фрднту Гу, фрталь Нег, у љёбнйм фрунама Кр, фуруна Кот, нйle

било фузбалё Лис.

б) У средини речи ф се чува у примерима:

— йсфигуе дуге Лис, кафёција, — кафу7° Пај, кафане Нег, кламфе Тур, два

кдферта Лис, са Крфа Гу, куфер Гор, лафа Кот, пäyфлек Гу, пдфронћено Гор,

тйфус Гр, целдфан Пај, шифбна Вл.

77 Симић: Левач 118—119.

° исп. kahve (Шкаљић: Турцизми 381).
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181. Најчешће се фрикатив ф замењује гласом в, што је и природно с

обзиром на њихову сличност по начину творбе.

а) Почетак речи:

— вâбрике Вуч, на вüбрику Л Пај, вäбричнд тестёре Вуч, од вазана Вуч,

ванда Кот Вл, вандё Пај, валй Вуч Пај Губ, нè валй Лис Губ, валило Вуч, вамилија

Кр, вамилија Рти, вамйлије Гу, вантазйра Вуч, вдрба (praes.) Гр, вёдер Тур, вёњер

Лис Вуч, са вёњером Лис, Вердинанда Л, вёрмен Тур Вуч, вйгуе дуге, — вйгуe

дугу под вйmглу Лис, виjакера Губ, Вйлип Дль, Вилипдв Кр, вйшек Лис, под

вишёклијама Ђ, вйшецима Ка, вйшечић ГД, влаша Л Тур Вл, влäшама Вл, влаше

Вуч Вл, влашу Гор Гу Пух Пај Гр, Вранцуз Губ, Вранцузи, — из Вранцускё Ћ,

у Вранцуску, — Врањо Вуч, врднт Гу Лис, врднта Вуч, на врднту Вл Гор Лис

Вуч, трй вртаља Ка, врýна БК, врýна Кот, у вруни Гу, вруница БК, вуксаре Лис,

земљана вуруна Вл, вуруница Нег, вучију (тур. fiec) Гу, вучЙца Губ.

б) Средина речи:

— асвäлтйран Пух, затревљавали, — затревё (= задесе, нађу, затекну) Вуч,

зашрављено Лис, јýвка (тур. уufka) Губ, у каванама Вуч, искаване Гу, каванйца

Нег, кäвенý кашичицу Пај, у кавани Вуч, магнетовбн Лис, нäвора Ка, овйцüр

Кот ГД, овицири Вуч, диіравили,— дшравйм бôмбу Губ, пдтреви (2. л. императ.)

Дуч, підтревй Нег, підтревüм Кр, прёсевио (= погрешио) Вуч, свйгуе дуге Дуч,

сёвüм, — сёвио, — сёвити Гор Вуч, Сдвија Тур Пух, стрёви га (= cретне га)

Гор, телёвбн БК, трёвüм Гор Лис, Тpйвýн Губ, шивдњёр Лис, штдванбг Пух.

в) Крај речи познаје ову замену само у два примера:

— телеграв Тур, hёв Кот.

182. Уместо гласа физговара се б у лексеми турског порекла софра:

— сдбра Вл, за собрам Пух, сдбру Губ, Сдброније Вуч.

183. У лексемама јупке Кр, за јупку Дљ, два „папа“ Губ, сугласник пје

заменик гласаф, а у облицима због луктације, — луктйрам сôбу Тур појављује

се на његовом месту велар к.

184. У Драгачеву је увек јёвгин, -а, -о.

185. Говори се:

— какё канäвёДД, канавицу вуда превёжемо Гр, канавйцу Гор, канавицу,

— канавно тестёре Вуч, канавбм ДД, канафбм Пај. Вук у Боки бележи канава 9

у значењу тежина, мада има и канап, — áпа у данашњем значењу. Биће да је

у нашем говору у питању несигурност због чега се успоставља алтернација п

— в — ф. Тако од тур. dolap овде имамо дóлав.

186. Лексички слој који је дошао касније такође потврђује ову нестабил

ност:

— кафäльёр Тур, кафурмё Вуч, коферта Лис, профијйнт Гор, фиолйне ДД,

фиолйна, — фиолинисте Губ, фärё Вуч, фластичнё Лис.

187. Именица Шиптар има групу -вт-добијену дисимилацијом у контакту

(в ниже), али се чује и са гласом ф: Шйфтар Вуч, Шйфгари Вуч Л, Шйфгари Гу.

7° Вук: Рјечник 375.
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Фрикативи ё и 3

188. Примери у којима се појављују ови гласови наведени су у одељку о

јекавском јотовању. Они су саставни део консонантског система драгачев

скога говора. По тој гласовној црти наш је говор сличан источнохерцего

вачким и црногорским говорима“. Међутим, иако се сугласници с из јотују

не само испред рефлекса краткога ѣ него и испред гласај који није јатовског

порекла, ипак је та појава овде мањег обима. Ту се, даље, не чују хипокори

стичка образовања типа Пёća, Mäèа, Сâта, Саја и сл., што је у црногорским

и херцеговачким говорима обично. У њима су č и 3 стабилизовани гласови и

сматрају се фонемама, док у говору Драгачева нису стабилизовани (бар не у

тој мери).

Африкате

189. Добро се чува разлика између два пара африката: ч — и, ћ — ћ. По

својој артикулационој и акустичкој компоненти ови су гласови једнаки гла

совима ћ, ), ч, и у најпрогресивнијим штокавским говорима:

— час, часком частити, чётири, Чёмёрно, чйнити, чйча; — диак, цукела, иа

рати, диа, диак; — hyприда, Ђалдви, кућа, Вукићевићи, Милатовићи, — Ђдкано

вић, јаци, рдђак, сређеви.

190. Извесну нестабилност у изговору приметили смо у речце год и при

лога свуд, овде, онде и синоћ. Тако су поред:

— кудгођ Губ, која гдђ, — штäгођ ГД, свýђ Вуч Тур Ћ Гу Кот Губ Вл; —

фреквентни и ликови:

— ће гдѣ, — ко е гд* ймó Вл, шта е гд* реко ГД, понёси вó“, понёси

нб", — нд* ће трёба, — вôtнак Вл, вд°, — нд* Губ, вóје Вуч, свy“ Мил, cйној

ôстала Вуч.

Ова појава је позната црногорским, сремским, мачванским и косовско

-ресавским говорима“.
~ |-

191. Африката д3 не постоји у драгачевском говору. Факултативна вари

јанта овога гласа може се чути у примерима типа надзорник, Прйндз Гаврило

и у још понеком случају познатом и изговору у књижевном језику. Не постоје,

међутим, ликови као што су дзвезда, дзвоно, дзундзара и сл.

ЈОТОВАЊЕ

192. Све категорије старог и новог јотовања познате су драгачевском го

вору:

1. Композита од глагола иги је као и у осталим централним штокавским

говорима:

* Пиж: Колашин 86—89; Милетић: Цраница 341—342, Вуковић: ГПД 44—46, Пецо: ИХ92—

93; Вушовић:ДИХ 18; Стевановић: Источноцрногорски 34.

* Исп. рецимо: Стевановић: Источноцрногорски 39; Вуковић; ГПД 33; Б. Николић: Срем 315;

Б. Николић: Мачва 233; Алексић— Вукомановић: Жупа 294; Симић: Левач 121.
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— дóћи, наћи ући, заћи, прôћи, прећи, прйћи: ддђем, нађем, уђем, зађем,

прдђем, прёђем, прйђем итд.

2. Збирне и глаголске именице (— + је):

— грање, камёње, кдље, пруће, грджђе, лйшће, сндлље, грббље, — бацање,

глёдање, кување, прйчање, свирање, —

а јотовани су облици оваквих именица преузетих из језика богослужења:

— Предбражёње, Јдвање, Нйкбље, Благовештёње || Благовёштёње, око Ва

вёдења, Вёдёње. У Губеревцима је забележен облик са нејотованим конс, у

називу црквеног празника Аведение (са иJe).

3. Облици придева:

— дйвљй, крављй, гдвеђй, пйлећй, тèлећй, јагњећй; — ндшен, гäжен, купљен,

враћен, загубљен, урађен. Овамо иду и називи празника Јдвањдан, Лучињдан,

Бджњй дан, о Нйкољуднё, о Нйкољу, на Стёвањдан, Савињдан || Савињдан.

4. Именице на —ьјак.

— рдђак, нёhâк. |-

5. Облици редног броја три:

—- трёhй, трёћа, трёhё.

Аналошко успостављање алтернација палат./непалат. сугласник

193. Знатан је број случајева у којима се непалатални сугласник јотовао

путем аналогије. То је дошло отуда што смо у историји нашега језика имали

више јотовања у различитим фазама развитка (ново јотовање, подмлађено

јотовање, најновије јотовање). Тако су се једном успостављене алтернације

нарушавале наредним јотовањем у том смислу што су се шириле и на облике

који нису имали фонетске услове за такву гласовну промену. Успостављање

алтернација палаталан — непалаталан консонант на бази аналогије каракте

ристично је за глаголске облике изведене од основе пусти- и намести

— йзмјештйм Лис, намештü Губ, намештио Кот, намјештü се, — намјештиће

њйма нèко Лис, прёмештё га Вуч, прёмештüм нôе Гор, прёмјештё Гу, смјёштё

се Пај, сліёштйш Вуч, смјёшгü се Лис, размештüм крёвет Вуч;

— йспуштй, — испуштик све Вл, йспуштила Гу, ако будём йспуштио Гор,

напуштй пöcб Кот, напуштй жёну и ђёцу Гор, напуштй шкôлу Кр, напуштили

Вуч, напуштио Гор БК Вуч Кот, öни дтпуште ДД, пдпуштё Ка, пдпушти Гр,

пдпуштило мéтар й пб ГД, док нису и öни пдпуштали Губ, нёћемо нй мй да

пдпуштüмо Ка, пушrё стôку Вл, не пуштёДД, нè шћедну да га пуштё Лис, öма

га пушrё Тур, пуштё нам вôду Гр, пуштй Лис Ка Вл Гор Губ, да од срца сузё

не пуштила Кот, пуштили ме Л, пуштило ме мало Вуч, пуштйм Кот Ка Лис,

пуштüм крају, — не пуштйм Вл, пушгімо Гр, пуштио Лис, пуштиб Тур, пуштио

низ ова“ пут Гор, пуштине Л, распуштила се Тур, спуштй Вуч, спушти пушку

Губ, спуштü се Вл, спуштила Лис Вл, спуштид Вуч, спуштио се одавно Лис.

194. Примери са нејотованим гласом с врло су ретки:

— испустила Гу, напустио, — прдпустити Дуч, спустио Гор.
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195. Појавом подновљеног (подмлађеног) јотовања пореметили су се од

носи успостављени старим јотовањем. Тако се поред алтернација типа:

— крштавд са водбм Лис, крштенд йме Гвоздёнија Вл, öћу да мбе дијете

будё критёно Гу, раскрштено Лис, скрштенй руку Кот, —

јављају и односи:

— кршћава се Лис, прекршћам Вуч, бйшће Вуч, намешћену Тур, нäрашћа“

Губ, пдплашћено Кот, пушћен Ка, спушћд Тур.

196. Код глагола I врсте гристи, мусти и композита од нести коренски

сугласник з алтернира са ж у трпном придеву:

—грйжена јабука Лис, донешёна аљина Губ, изнешёно Дуч, потрешен Дљ,

пдмужена, — пдмужене крäве Тур, пренёшено Мил, унёшен, — унешёно Вуч,

извéженй öпанци ДД. |-

197. Трпни придев од глагола запослити гласи:

— запошљен у кофекции Лис, запошљен у задрузи Вл, је л ти жёна

запошљена Тур, запошљено Кот, запошљени Вуч.

198. Аналогијом су успостављене алтернације и у примерима:

— вäћање Пај, дкрећање Вуч, öнда° тó свё полако откишёљава Вл, спашёње

Вуч.

199. И у неколико наредних случајева имамо умекшавање коренског су

ГЛaСНИКd.

— поравња Вуч, њйх мало да поравњамо Дљ, поравњање Гор, равња се

Губ, равњали Гу, уравњам Гор;

— ка сам свё прерачуњд Вуч, рачуна Губ Вуч, рачуна“ Л, рачуња“те Вл,

рачуњају Гор, рачунала Лис, рачунало Кот, рачуњати Мил, рачуња се БКДД,

рачуњд Лис ГД;

— ближйна Тур, у ближйни Кот Губ Пух;

— будалаштиња Вуч, глупдштиња || глупбитиња Губ, гребањање Вл,

лёнштиња Тур, маглуштиња ГД, нёмаштиња Кот, сирдмаштиња Пш;

— гдвеђина Тур, гдвеђинё Гор Дуб;

— бäљега Губ Кот Лис, баљегу Мил, бјёљуша = врста земље од које се

прави цигла Лис, брђскй ДД, врагољаста Кот, Дpйњци Кот, жуња Вл Тур,

жсуњац Тур, искљувале жyње кућу Вуч, кутљача Гу, машињёрида, — Паљежс

(топоним у Горачићима) Гор, прёкључе Вуч, самджљив Гу, стотйњак Мил Гу,

тёжињаво, — трйња Губ, упуњâш чôвек Вуч, црњац Вл, цёњци Гу, штаљско

ђубре ДД, дóльна кафана, — Дольни Дубац, — Дольнй Дупчани ГД, стреља, —

стрёљица Тур; йстýљи се Вл,

— брвњара Тур Гр, бѣвњарё Гу Вл, у брвнарама Кр, у брвнари Вл.

Утицајем аналогије треба објашњавати и топоним Брёжђе Вл, који се у

Пајовићима изговара:

— Брёзје, Брёжје, Брёжђе и Брё3је.
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Изостанак алтернација палаталан/непалаталан сугласник

200. Мањи је број облика у којима се, и поред постојања фонетских усло

ва, јотовање није вршило. То је нарочито карактеристично за неке глаголске

именице. Појава је везана за онај период развитка наших дијалеката у коме је

у језичком осећању нестало чвршће везе између трпног придева и глаголске

именице. Зато се она фонетски удаљавала од трпног придева и више се прикла

њала инфинитиву. Тако се коренски сугласник л није јотовао у примерима:

— запалёње Пај, оболёње Л, трй оделёња Лис, сèдам оделёња Тур, оделёње

ДД, митрóљёско оделёње Гор, осветлёње Кр, тёлёње БК Вуч.

Овакви примери могу се врло често чути и у говору образованијих људи.

Образовани слој је често под дијалекатским утицајем, као што се и онај не

образовани труди да говори књижевним језиком. То значи да су у интерфе

ренцији два слоја; књижевни и дијалекатски.

Од осталих облика са нејотованим коренским сугласником наводимо:

— у мôм баталјбну Кот, дôселени ДД;

— наместено Мил, напустено Вл, не пуста се да се рой Лис, напустају Зе,

чёсто ја пустам Вуч, спустати Дљ, по старјёству Кр Лис,

— раније е пдштено Лис,

— у Йвеници Вуч, Јдвандан Зе, о Јдвандану Лис, краёна кућа ГД, краёни,

— крайну сôбу Вуч, лёпину, — лёпинице Гр, лётнд време, — у лётнбм месёцу
• "

ДД, милостину Губ, последнд суђёње Лис, Рйдонић Тур, Тијанац (= етник из

веден од топонима Тијање) Гу.

СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

201. Стару групу стр забележили смо само у примеру стрчд сам у школи

Ка. Иначе се говори дштар, -тра, -тро, нäоштрй, уштрой.

202. У нашем говору је само шљйва, шљйвар, шљйвовица.

203. Реч трёшња изговара се тако у свим облицима. Тако и црн, црвен,

црв, црёво || цри/ёво.

204. У Драгачеву се говори свpйка || шврäка, шврâкац (мужјак).

Иницијална позиција

205. Ако је у консонантској групи неки оклузив, онда се она често

упрошћава. Недоследност је везана првенствено за групе пш- и пс

а) група пш-:

— шёница Дуч, шёницё Тур;

— пиёница Гу Пух ДД Губ Мил Кот Дуч Лис Вл, пшёнца Тур, пшёнца

Вуч, пшёницё Гр, пшёницу Гор, cйlб пшёницу Пух, пшёничнд брашно Гр,

Пийнйк (свуда);
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б) група пс

— штó с ми сдвала майку Вл;

— пcдвб Губ, псуем Лис, псуеш Вл, псýё, — псују, — пcдвали Тур;

в) група пт

— rйца Кот Тур, o rйца, — тйце, — rйчари Лис, тйчијё ндге Гр;

г) група пч

— чёла, — чёлё Кот, чёле Лис Вуч Ка Тур Гу, чёла Ка Лис, чёлама Тур,

чёлари Ка;

— пчёле Кот, пчёлар Пај;

д) група кћ

— ћёр Лис Губ, ћерка Пш, трй ћерке Гр, ћерке, — о ћеркё, — ћёрима Вл,

ймам ћёpй ГД;

— шћёри Кот Тур, шћёрију, — шћёрима Тур, шћерка Тур Вл Пух, шћер

кама, — шћеркё Тур, двё шћерке Губ, шћерком Тур, шћерки, — шћёрко! Кот,

шћерку Тур Кот Вуч, шћёрци Тур;

ђ) група гд

— дè Губ Л. Зe Гр, пйтали дè је Нег, дè ћеш Пај, мôжда знаш да Бела

Црква Вл, де ћемо да стрпамо Дуч, ди. Јe Гор;

е) група тк

— кала сам Кот, — док су остали облици од глагола гкати са тк-: ткём,

ткёш, ткё, ткёмо ..., тканё, откйва;

ж) група б3-: свуда је збва, а у Горачићима и збвка.

206. Глагол вйрити и композита увек се изговара тако, дакле без иници

јалнога гв-: вйрила, вйpйм, надвйруем се, али се спорадично појављује гутурал

г у облику гмйлй.

207. Прелаз фрикатива ш. и ж у африкате ч и и је појава која је лексички

ограничена°. Тако се поред:

— шкдла, шкдлуе, шкддй, шкрйлй, —

где је изговор фрикативних гласова стабилан, чују и облици:

— чкâрт Гор, мёничкддй, — чкддиће ти Вуч, чпдрет Гор, иäндар Дль ГД

Тур, uандари Пш Тур.

208. Такође се у ограниченом броју лексема појављује секундарно с из

у иницијалној позицији:

— според бунара Пух, според браздё Тур, друг спдред мене, — спдред мене

ćèдй Губ, спрема öномё Кр, спддигла сам ДД, спддигло се Вл, спровддила се Гр;

— зддговор важй, — од њйнбг зддговора, — здогдворено, — здогдворймо

се Вуч, здоговдрили се Лис Вл, —

али понекад изостају тамо где им је место:

— поразумила се, — да се поразумёмо Вл.

* Исп. Симић: Левач 176; Пецо — Милановић: Ресава 284; Алексић— Вукомановић: Жупа

300; Стевановић: Источноцрногорски 52.
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209. Група иб- уместо жб- забележена је у примерима ибан = дрвени суд

за воду ГД, и ибун Тур Губ.

210. Секвенца дг-> г на целом терену: гуња.

211. Супституција сугласника на почетку речи по принципу дисимилације

ограничена је на ове случајеве:

а) група мн-:

— млдго Ка Вл Рти БК Зе Пај Пух Губ Дљ Лис Пш Мил Гор Л. Вуч Кот

Гу Тур, млдгё Л, млдга тёла Мил, млдгй Вл Л, млдгüм Кот; — намлджило се

Ђ, размлджило Пај, —

а знатно су ређи облици са неизмењеном групом мн-:

— ліндго Пух Гу Вл Губ Пш ГД;

б) група дл- глијёто Тур, глёто ДД.

в) група см-: цмйља Тур, Цмйлька Вуч:

Група длt- се чува у драгачевском говору и не прелази у гм-:

—Дмйтровдан Кот Кр, Дмйтровић ГД Вл, Дмйтар Вуч.

Медијална позиција

212. По принципу асимилације по звучности супституисан је сугласник у

двама примерима (након редуковања вокала и):

а) у облику императива 2. л. мн. глагола дбћи — дóhте Лис.

б) У облику придева слäтак Вуч, аналогијом према облицима у којима је

било услова за ово једначење. Понекад то једначење изостаје: ддђте Лис, про

нађте га Ка.

213. Асимилацијом по месту и начину творбе имамо замењене сугласнике

у овим случајевима:

а) мт > нr.

— нè пâнти ГД, пантим Тур ДД ГД Лис Кр, пантйм дóбро Вл, пантиб Ка,

пäнтљив Пух, пантљйвü ГД, има пантљивости Вл, öтку сам ја запантила Лис,

запâнтила Губ Вл Гр, ђёда нйсам зäпантио Лис, незапüнћени ДД, упантила Вл,

упантио сам га ДД, упантити Гр, плантй Кот.

б) нб> мб.

— говори се зелёмбаћ, бомббна.

в) нп > мп:

—једалыпут Тур, јампут Мил, јампут Вуч, одампут Тур, одједампут Кот.

г) нк > њк:

— тёњкар (= возач тенка) Ђ, тёњкови ГД, чýњкови Губ, —

па су наслањањем на ове ликове у номинативу јд облици са њ:

— тёњак Ћ ГД Губ, чуњак Вл Губ.

д) вн > мн:

— сем потврде обрамній ДД увек се изговара група -вн-.

ђ) ил > шлъ:

— öстó jóш тишљёра“ Лис, трёба ми за тишљёра“ Тур.



72 Петар Ђукановић

е) њч > нч:

— наконче се зовё Гр, узмё накбнче Вл.

ж) жcб> иб.

— вб°на вёиба Вуч, на вёиби Губ, вёибü ДД, пôзвали ме на вёuбу Л, öтишб

на вёшбу Пух, йзвеuбамо се° Вуч.

з) нж > ни:

— инийњёр Тур, удала се за иџињёра ГД.

214. Супституције сугласника на бази дисимилације реализују се: а) у кон

такту и б) на одстојању.

215. Дисимилацију у контакту потврђују следеће ссквенцс.

1. мн > вн:

— гйвназија Мил, из гйвназије Тур, упйсб га у гйвназију Пух, гýвно Лис

Дуч Гу Вуч Тур, осäвнёс Кот.

2. мњ > м.ъ:

—ја у тó сумљам, — сумљамо Тур, нёшто ми сумљива Гу.

3. мj 2 мль:

— Дамљан Вл, ђё си, Дамљане Лис, тäмљан Дуч, тамљана Вуч Гу, мётй

тамљана Губ, тамљаном Вл. У Каони смо чули тамњан. Овде је процес најве

роватније текао овако: мj 2 мњ > мљ“. У Гучи је забележен лик Дамјан.

4. ћн > гњ:

— кôљёмо бджитњаке, — бджитња Вл, бджитњй пôс Лис Кот Губ,

бджитњи Вл, гäтњйк Кр, кутњица (= кућаница) Кот, кутњй Кр, дкутњица Губ

Лис, у дкутњици Тур, дкутњицу Губ Тур Вуч, помдтњйк Тур, йма помотњйка

Вл, прдлетњй снёг Вл, ндтња смёна ГД, ндтњй Тур, слагали смо се лёпо, као

срётный другови Вл, срёrњй Бôжић Вуч, срётњо бйло ГД, нâ“сретњй Мил, нè

сретња ГД Кот, срётњи и дугôвеки ДД,

— срёhна слава Дуч, нёсретна Вл, срёtна сам Лис, срётан, -тна, -тно Тур

Гр, срёћан Пух, прдлетна Мил Лис;

— кућу нёсрекња Вл, нёсрекња ја Пај, ô мб* мйле нёсрекњй, говеда ти у

штети Мил.

Не располажемо потврдама типа кућњи, божићњи. По Решетару, глас ћ

изгубио је палаталност и прешао у т, пошто се иза њега, у суфиксу, већ налази

палаталан глас њ°. Проф. Симић је уочио да у левачком говору оба гласа

могу бити полуyмекшана: помот нак, плутна марамица“. Тако и Б. Николић

у тршићком говору бележи помог ньйк, кут њи°7.

* „У Левчу се чује изговор вёиба и инџињёр поред вёжба и инжињёр“, где нема „никаквих

гласовних процеса у основи“ (Симић: Левач 185).

* Исп. Симић:Левач 199.

85 Решетар: Slavia XI, 594. Исп. и Вуковић: ГПД 48; Вушовић: ДИХ 28; Пецо: ИХ97; Симић.

Левач 199; Реметић: Шумадија 194.

* Симић: Левач 199.

*? Б. Николић: Тршић 409.
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5. ћн, - тњ:

— вдтњак Л. Губ Кот ДД Лис Ви, вдтњак Пај, вотњака Вл, вотњаке Мил,

вдтњаке Дљ, под вдтњаком Лис, по вдтњаку, — у свом вдтњаку Мил.

6. шч > кч:

— на брекчйћу ГД, дамокдкчице пакчету Ка, пакчад öврљала нёкё кôно

пље ГД, пакчади. Мил, пакче Губ Мил ГД Гр, йде пакче низ бакче°, нöcй

кдкчину (у шали се говори у Губеревцима), кдкчине Ка Вуч, рдкчине Гор;

— брёшчüh Кот Лис, брјёшчићи Лис, башча Вл Лис Тур, башчица, — из

башчё, — из Баинё Башчё Губ, у башчи Гу Тур Ђ, по башчи, — башчй Тур,

башчина = пејор. Ћ Кр, у башчици Пш, башчовани Вуч, у башчу Гор Лис Кр,

башчовäлук Тур, грашчица Гр, кошчäну бôлёс Вуч, öстале кошчурине, — дрошчић

је öроз у пушкё, — лају пäшчâд Лис, да те не нападну пашчад Гу, пâшче Лис,

пâшчећй, — пüшчй Тур, пâшчету Ка, пушчадара (пејор. од пушка) Ђ.

С пуно оправдања се може прихватити Ивићево објашњење по коме шч

> хч > кч у речима где је х изворно: bahсе°. Б. Милетић у Црмници има

пäxче, где се к развило преко х“. Гласовну групу кч (< шч) имају и други

говори°.

Ликови по бахчи Гр, на пёштар, — на пёштару Пај су усамљени и не могу

се сматрати општијом цртом овога говора.

7. пч > вч:

— неће да се заковча Гр, заковча се Вуч, заковчам Гор, дтковчаш Гр,

уковчали Вуч, уковчам Губ, кдвча, — кдвчй, — кдвчама Тур;

— клупчад, — клупчади. ГД, клупчёнце, — клупчета Губ, кдпче Вл, клупче Л;

— клуче Тур, — где је плозив п у скупини пч редукован.

8. пт> вr:

— Шйвrüри Тур Мил Гу, Шйвтарка Вл, шйвтарска кућа Вуч, шйвтарскй

Ка, дптужи га Вуч.

О ликовима типа Шйфтар в. у одељку о сугласнику ф.

9. п.к - вк:

— узме се јёдна шйвка Ка;

— шйпкама Губ, шћкй Гор.

10. пш - вии (такође ретко):

— двиите (= yопште) Вл, двшину Кр, љёвше ДД.

— дпштина Тур, удпште Губ, лёпише Вл, лёпшё ми је Кот, љёпшё Вуч, љёпши

Кот, нäliьёпиша, — прољёпша Тур, лйпшём Губ, лйлши Кот.

* Исп. тур. bahçe (Шкаљић: Турцизми 123).

* Ивић: Дијалектологија 100—101.

* Милетић: Црдница 364, напомена.

* В. нпр.: Белић: ДИЈС 217—218, Стевановић: Источноцрногорски 50, Симић: Левач 200;

Јовић: Трстеник 70; Ивић: Дијалектологија 100, Барјактаревић: Чумић 16.
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11. пc & вс само у тёвсија ДД, а много чешће се говори:

— лйпсала Ђ, лйпcб Лис Тур, лйлсуети Вл, длстó Дуб, лдлилсале бвце БК,

пдлипсало свё Кот, полипсаше ГД, сапсуе Пај, пдалсили Нег.

Овде бисмо навели и облике за које сматрамо да су добијени дисимила

цијом у контакту:

— добро родијёва конпüр Л, крнка Губ, кбншија ГД.

Дисимилацијом у контакту супституисани су сугласници и у наредним

случајевима:

— мешто мôй синôва Гу, мешто мёне Лис, не мёшто стражара (= уместо ~)

Губ, намешто мбе°2 (= место мене) Гу.

216. Дисимилацију сугласника на одстојању потврђују примери:

— шйњёр, — са шињёром Нег;

— у рёлни Вуч;

— дрман Вл, у орману Пух,

— нäýтка (= махуна) Тур;

— слймали Гор Гр, слймио Вл Губ, слймити Вуч Губ, слймаш Гор, пресли

мавају Кот; — снймим се Тур;

— полумоће (= пуномоћје), — опулумоћи бн Бôгосава Лис;

— квартüљ Вуч;

— од мёрмена Пух;

— кандитован Пш, да се кандитуe Нег, кандитују ГД,

— лёнгер Пај ГД;

— фурдумёнте Вуч, фудумёнте, — фудумёнти ВЛ, где је, након дисимила

ције, редукован глас р;

— имам жйта дломлањског Тур, дловлањске гôдине Вуч.

Поред чёсма, облика који је књижевни и који се развио по закону диси

милације ти— и 2 ч– с од турске позајмљенице се$те, овде се чува и старији

лик те речи:

— чёшма Вуч Мил ДД, ко чёшмё, — вйдећеш једну чёшму Вуч, чёшме, —

ко чёшмицё ГД.

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА И УПРОШЋАВАЊЕ СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

Сугласници д и т

217. Дентал д склон је губљењу у интервокалном положају у облицима

глагола гледати, у облицима бројева двадесет, тридесет, четрдесет и у неким

другим случајевима:

* Ликови типа мде, гвде, шта е и сл. прокоментарисани су у Акцентима.
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— гла пôсла Лис, глёа е мало попреко ГД, глёају Ка, глёâм ГД Вл, глеамо

пöcб, — глёб си, — нè глеа стôку Вл, глёб Вуч, ни да пдгла Губ, ја пдгла — 1. л.

јд. aор. Л, пдглаш Ка Вуч, пдглеüте Вуч, углб мёне Л, прёглан Дуб, заглёам Вл,

— дваес Пух Ћ ГубДД, дваес јёдан Тур, двäес пёт Вл, за двёс пара Губ,

дваéстак Гу, дваестй Лис Губ, по дваéстина ГД, дваèстину дана Мил, дèвестб

двâесте Кот,

— трйес Пух Дљ Мил, трйес ápй Вл, триёстину срёзбва Гу, триёстину мё

тара Лис,

— од чётерёсте Нег, чётрес Губ, чётрёс Мил Губ Лис Дуб ГД, чётрёс кућа

Кр, по чётрёс, — око чётрёс ДД, чётрёс öсам Вл, од чётрёс Мил, чётрёс дèвёт

Ка, чётерес трёћё Пух, на чётрёсници Вуч, имам четрёстину јунйца БК,

— да виш тй Лис, да виш Вл Пух, а вйш касти је упут дан Кот,

— одјама Вл, јампут Вуч, одäмпýт Тур, од јама Ка, јама Кот,

вйте Вл Губ, јёте Гор, навёre Губ, сère Губ Вуч, čёте Вй Тур, čёте Вуч,

убра"re мараму Л, йге вуда Дуб, йге само право Гу;

— вбе, нде Губ.

218. Сугласник д није се редуковао увек у облику 2. л. мн. императива

после губљења вокала и:

— довёдте Вуч, изддте Гор, радге Дуч Вл, урадти Кр.

219. Сугласник д се понекад губи у 1. л. м.н. презента глагола ићи кад се

испред њега налази елидирани везник да: д ёмо Вуч, мбрамо д ёмо Ђ. Везник

је овде елидиран, а нагомилавање денталног елемента у овим говорним це

линама условило је редукцију. Тако и у а°дёмо Нег, й rй са децбм Лис, й дё

Кот.

220. Дентални сугласници т и д се у највећем броју случајева редукују

испред струјних консонаната:

— богäство Губ Мил Тур, жйвймо брäски, — бpйство Гу, дёвесто Кр, дё

вестд пётнёсте Вуч, дёвестó дваестé Кот, занâство, — бôй се проклёства Зе, свё

скй Кр Губ Лис, свёскй рäт Вл, свёска рäто Губ, свёскага рата Мил Лис, да се

супрдставЙ Дль, супрдставио се Пш, утдмüски Вуч, у Хрваску Гу, хрваскЙ Тур;

— кљусе брско Ђ, брско мёсто Л, брскó имање, — у брскйм Гу, у брскд*

кући Кр, љуство, — из наслёства Лис, осёлило се ДД, дčекó га Тур, осёлио се

Мил ДД Вуч, дčећи Вуч, дсечена грана Тур, осéчё Ка Вл, дсечито Вл, дсјече (3.

л. аор.) Гор, дскочи, — дслужимо вó*ску Вл, дслужиш Вуч, дспüва Гр, дспавам

Вл, мёно дспавам Зе, тражи дècёт öстó БК, на остојању Вл, два месеца дсуста,

— дсусто Губ, дступато преко Албаније, — додступимо Гу, вó*ска оступила

Пај, оступала Вл, оступали ДД Дљ, дступамо Вуч Ђ, оступање ДубЛ, ако дступи

Лис, оступио, — оступите Ка, оступљб Губ, дступницу Ћ Губ, пдсмек Вуч, по

смијâвају се Кр, ка се пдсетüм Вл, за прёседнйка Пш, прёсобље Лис, прёстави

Пш Гр Л, прèставимо Мил Лис Нег, прèстаља Кот, прёставља Гу, прёстаљају

Вуч, прёстальд Дљ, по прёстражсама Вуч, руковдсто ДД Гор, нёма срёстава Вл

Губ, сpèстава Пух, срёства Мил Лис, свôја срёства, — од срдста, — сускЙ Вуч;

— нажcйвила човека Вуч, нажcйвио сйнове Кр;
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— дшколуем шћéрку Лис, да дшколују сйнове Мил, дшравили,— дшравйм

ббмбу Губ, дштету Вуч Ка, прèшколскб Вуч.

Усамљени случајеви људство Тур и светског Кот, као и одсуство африка

тизације (изузимајући лик љуцки), говоре да је губљење дентала испред фри

катива редовна појава у драгачевском говору.

221. Глас д је склон губљењу испред сонанта н:

— дóланути се Вл, запанемо Вуч, йспану Гу, напане Вуч, дпане Тур, дтпане

Гр, пäнё Вл Лис Кот Пш Тур, пäнём Лис Кот, пäнёш Ђ, бн пäни ГД, пäну Гор,

пдглёнем Вл, прдланё Гр Вуч Лис Ка Тур Губ, прдланём ГД, прдпанёш Кот

Губ, прдпанý Лис, спäнё Ћ Гу, не спанё Губ, упанё Ћ Гу, упанём Вуч Гор;

— у Меснб* зüеници Дљ, заено Лис ДД Гор Губ, зäено Кот,

— йзјена Вуч, јёна Л, јёна баба Дуб, јёнâка Вуч, јёндга ДД Вуч, ош јёну

љуту Гор, н ёну страну Губ, на ёну страну Лис, по ёну крäвицу ДД,

— згдно Л Тур, пднезгоно Мил,

— јйна ћерка Вл, јйнй Радое ГД, јйну Милéну Пух;

— од нäницё Лис, трй нанице Л, пó нанице БК;

---- учи Пётровунё Ка, до Аранђеловане Кот, о Јереминунё Ка, по Јдвањунё

Гор, о Нйкољу"нё ГД,

— знäни Гу; нанесём се Л; вôна, — пдглёнем Вл; дма Гр ДД Вуч Губ, дма

Ћ Губ.

222. Гласовне промене у вези са секвенцом дн су непостојаног карактера.

Да је то тако, показаће нам наредни примери:

— западнё Гу Пај, нападну Кр Гу, пâднё Лис Тур;

— заедно Ка Лис Мил Вл Кот,

—јёднако Вл, ја мôли једнбга Кот, пйтам једнбга Мил;

— нâдница Вуч Тур Губ, по надници Вл, нäдницу Губ, нâдничили Вл, нâд

ничим Губ Вуч, нâдничио сам Гу;

— Аранђеловднё Кот, ö Ђурђевудне ГД, о Нікољуднё Вуч, о Пётровуднё се

пале Ка;

— čёднё Гу Лис БК, сёднё Гор, čёднёмо Тур Вуч; дäднёш нèком Лис, дäдну

Гор; ако нёмаднё Кот;

— згддно Тур, пôднё Ка Тур Лис Дль, гладан, -дна, -дно (свуда), днд, дна,

задно, задна, задну (свуда).

223. Дентални оклузивт губи се испред сугласника п, што је у наредним

случајевима резултат деловања народне етимологије:

— препдстави Вл, да се препдставим (= ~ представим) Губ, прёпоставка

Мил, прёпрошлё гôдинё Гу, прёпрошлё зймё Лис ДД Мил.

224. Као и у другим говорима, реч астма има облике са редукованим гу

интерконсонантској позицији:

— áсма Вуч, йма йсму Дль Вуч.
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225. Дентални оклузив понекад испада у позицији с + x + p:

срадам Л, Срдин, — ко Сраина Вуч, на срану Л, срäовала цёо вйјек Кот,

до срёё Вуч, срёљали Ка, срёљамо Л, са сpйцом Кр.

226. Дентал т редукује се иза консонанта с у лексемама:

— бдлесан Лис Вуч Вл Губ ГД Ка Гу, жалосан, — масан Тур, ддрâco ГД,

дпасан Вл Пај, пакосан Гу, пдрасан (= који је висока раста, крупан, развијен)

Вуч, прйсупачна жёна Лис, пдсан Вуч, радосан Вл, свёсан Вуч Вл, дóшла шума

до лисäвања, — лисавд Лис.

Већина ових случајева добијена је аналогијом према другим облицима:

бдлесна, -сно, -сни, -сне, -сна итд.

227. Иза фрикатива с изгубљен је сугласник т у речи сочарством Лис,

највероватније зато што су у њој две секвенце ст.

У претконсонантској позицији ишчезава сугласник т у лексеми ротква:

рдква Вл Лис Гр.

Једном смо забележили поцёњуем Вл, где је туклоњено испред африкате

у којој је садржано. Исто тако објашњавамо печäнй дан (= петак, кад се по

сти) Вуч.

Такође се овај глас понекад уклања у речима дирёкно Лис Дљ и „вâрбур

га“ због тежег изговора у интерконсонантској позицији. А испред сугласника

к ишчезло је ту примеру: да га дкрâвиш Губ.

228. Сугласници д и т губе се често у сантхију под већ познатим условима,

тј. ако наредна реч почиње сродним гласом.

229. Сугласник д:

— дôка Драгб*ла, такб Вл, й д*ете, донеси воде Лис, ка доспй Нег, ко

Данйла, — ко добрије људи Тур, кодôктора Кот, ко Драгића Зе, ко другбга

Гу, јёдно кд другбг Мил, кý да га чйстйш Вуч, о два брата Губ, о децё Гу,

о дйма Вуч, одôбйти Ка, одобрё породицё Вуч, о дрвета Гу Лис, један д

другй Гр, једно д другбга Пух, одувана Вл, о Душана Гор, подудом Вуч,

пре Драчом Дль, сä доль шйрё Вл, сä душё Дуч;

— ка трёвё Турци Вуч, котвôй Гр, костёбе Гу, ја шћёла дóм костёбе Гр,

о тё наградё Вуч, остйквё Лис, откйва Кот, о тог мôг човека Гр, дrку ти Пух,

о Трйглава Гу, öва° млёкар је покрйвен по тачку Вл, посту вйmглу Лис, по

тèmкове Гор, прё тоббм Гу;

— вó се довела Вл, ка_сам бйла Гр, ка сам дóшла Вл, ка се замисим Кр,

ка сам наишó Пш, ка су били Рти, ка се заврши Дуч, ка се посетйм Вл, ка_смо

прёшли Дрйну Гор, ка су наишли ГД, ка су дóшли Вуч, ка су бйла Лис, ка сам

пôшб Вуч, ко сèбе Мил, ко сèстрё ГД, ко. Сраина Вуч, кý си, шта си Дуб, кý су

прôшли Л, кý су се иселили, — дrка сèбе Губ, дтка си у Гучи Тур, дTку сам

ја запантила Лис, д сад Гр, о сада Пух, о самё мукё Лис, о свäчега Вл, д смија

Губ, црчед смија Вуч, о Србина ГД, д_смрти Вуч, о старйнё Лис Губ, достоке

Вл, вйше о стóтинё Кот, д стра Тур Вуч, о страка Лис, о стрйца Вл, по сра

мôтóм Лис, сä се вйђä, — сä се радй дóбро Губ, сä су на положину Гу, сву сам

прôшб Ђ;

— д земљу Губ Дуб, прё зору Гу Зe Губ,
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— кошнайдера Вуч, о шпôрта до шпôрта Лис, дошта Лис Вл, о шћерију

Вуч;

— ко Чачка, — ко чешмё Вуч, ко чешмицё ГД, о чёга Вл, о чатмё Лис;

— кä ће Вуч, кä ће дóћи Ђ, кä heмо Вл, кä ће öни Мил, кä ћу БК, шта

ће, куће Мил, кућ-а гó Пај, кућеш Вл, кућеш тй Ка, кý ћеш тй, cйне Дуч,

кý ћу Вуч Тур, ђё ћу, кj hу Ћ, кý ћу га Кот Гор, о ћёркё Вл, са ћа Ћ Л, сä he

Лис Вл, сä ће бйти БК, сä hе мушкарци Вуч, са ћемо Гу;

— ко цара Кот, ко Црногораца Дљ;

— ударйш о прäг Вл;

— öвб би са било, — ка буде Вл,

— поре ријеке Тур;

— о глади || од глади, — пушку під главу Вуч;

— о живаца Вл;

— о ђетйнства Губ.

230. Сугласник т:

— дnё се мй срётймо Мил, длё сам га мôлио БК, длё смо дóбро прôшли

Губ,

— падпё дóбро Лис, и Јдпё долазй Кот, бн длё доћера пуна кôла Вл;

— дпё му кам Тур, дпё ме пйта Вл, длёмётйш мёно Гор, опё мушка ђёца

ôду Пш;

— за са два, — чётри ал пё дана Зе;

— пё стóтйна Тур;

— по пешёсторо Вуч, пешёсторо, — двадесе шёстё Пај, по першёсторо

народа у кући Вл, шёсё четири Мил.

Сугласници с, з, ш и ж

231. Фрикатив ж ишчезава у интервокалском положају у неким облици

ма глагола моћи (обично у одричној форми) и казати:

— колко год мдин Ка, мідж да наплати БК, мдж да јёдёш Длъ, мдш йћи

Губ, мди ми рёћи Вуч, ако мдш Гор, нёмош Кот, не мош Лис, ако нё мош

Гор, нè мош на срёћу Гр, нè мош ако лажёш, нё мош дувйјаш Вл, не мош да

наш = ~ да нађеш ДД, нё мош дойдёш Пај,

— кае неће Вуч, дäће, кäе, мёне Лис, кае Дуч, кäем Гр Кот Губ Вуч, ја

вам кам Вл, да ти право кам, — нè да кам Гр, да каш тй Гу, кад каш Гор, не

кâш кó е Вуч, само му каш Пух.

Остале редукције фрикатива бележене су у сантхију.

232. Фрикатив з.

— бе зйтина Кр, и земљанй ћäса Вл, и Зäичара Гу;

— бре судбинё се нè мрё Лис, бре становника Зе, й салаша Губ, и села

Вл;

— бе čемена остó Ка, кро Сеницу прођемо Л.
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233. Фрикатив ш:

—јд жйв Лис, jó жйва Пш, зна Живôина Ка.

234. Фрикатив с.

— дана се тó не гледа Губ, ја са мôгб да Ва слажем Кот, вôлй бн на свйју

Гу, Кpйсто се родЙ Гр, чётре седме Мил, шё стóтйна Тур, по шё салаша ГД;

— двäе шёстог маја Вл, трйе шёс Дљ;

— дана сутра Ка.

Африкате ћ и ђ

235. Редукција гласова ћ и ђ остварује се у неких облика глагола хтети и

доћи (и композита).

236. Сугласник ћ.

— ђё ш бйти, — са ш й тй Л, па ш йћи Рти, ако ш дати Лис, па ш öтйћи

Кот, како ш ти да знаш Ка, кý ш. Пај,

— Нё да ради Гу, нёсш вйшё Вл, ако öш — öш, ако нёш,— ако нё сутра

(= ~ нећеш ~) Вуч, нёш Губ Мил, ако нёш, само му каш Пух, нё да ради

Пај, нё да слуша Кот.

237. Сугласник I):

— на крају ја дóм öпё за њега Вл, ја шћёла дóм ко тёбе Гр, дди до мёне

Ка;

— нè мож да га нäеш БК, мôгу да нам вунё Губ, можда нäеш, — нè мош

да наш ДД,

— кад пди, — кад прди тудије Гор.

Губљење африкате ћ објашњавамо последицом асимилативно-дисимила

тивних процеса. Није ли се и ћ, наслањајући се на свој безвучни опонент,

стога губило у наведеним облицима? У оба случаја се ради о ограниченом

броју лексема.

Плозив п

238. Он се губи врло ретко, а његов звучни парњак никада:

— кäнё пôнека кап Губ, са ће да прдканё Тур, из рдства Ка, од рёцета

Лис, шâнём, шüнула, шäнули Тур.

Сонанти

239. СОНант в.

Из групе въ често се губи сонант в у облицима глагола стављати, ()ба

вљати, ()здрављати и ()прављати:

— настаља Гу, настаљало Л, настаљено Вуч, нйје одустаљб пйће Кр, дстаља

Вуч, дстаљало Дуб, дстаљам Лис Вуч Кот Дуб, дстаљамо Тур Гр, дстаљати Лис,

дстаљено Тур, пдстаља Гу, пдстаљена Лис Вл ГД, пдстаљени Гу, у средини пдста

љено Губ Вл, прёстаља Кот Гу, прёстаљају Вуч, прёстальбДљ, састаљају Гор Гр,

састаљам Вл, устаља се Гр, устаљала Тур, устаљали млôго кôла Лис, устальо Гу;
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— ддбаљају Вуч, забаља Пш, набаљам Лис, нäбальд Мил ГД, дбаља услугу

Гу, дбаљају Дљ, дбаљамо Ђ, прдбаља Лис, прдбальб вpéме Гор;

— пдздраљам Тур, пôздраљам влас Губ;

— дпраљб ГД, пдпраља“ Тур, прёпраљају Вуч, прёпраљати ГД, прäљено

Вуч, упраља ГД.

240. Код ових глаголских облика сонант в се ређе чува у претконсонант

ској позицији:

— набављб Кот, дбавља се Губ, поздрављам Кот, підправљüт Вуч, прављена

Лис, прављено на руке Гор, пдставља Лис, стављб Вуч, свйју прёставља Гу.

241. Спорадично се в редукује у групи цвѣ-> цвје- и свѣ > свје

— ћёта, hётала, hèтало, čеддци, čеддчй, čеддчид, Ћётко.

242. Поред много чешћег облика прилога вóђе (< овдѣ), понекад се чује

са редукованим в:

— бђе Кот БК ДД.

243. Елиминацијом сонанта в упрошћене су сугласничке групе -ство и

-lИТ60;

лôше друсто Вуч, у друсту Вл ГД Л, друшто Вуч, воћарстом Пај, домаћинсто

Лис Вл, два мёсёца дсуста, — дсусто Губ, пдчастовани Гу, првенсто Вл, рдпсто

Вуч, у рдпсту ГД Вуч Гу Губ, руковдсто Гор, свökсто (= родбинска веза) Губ,

од срдста Вуч, сточарстом Пај.

Напоредо са овима чују се, додуше, ређе, и облици у којима сонант в у

поменутим секвенцама није редукован:

— друство Вуч Лис, у друству Пај, другарство Гу, здравствену књйжицу

Кот, пријатељство Гу.

244. Глас в изгубио се између два сонанта у двема речима страног поре

КЛа.

—йнтерју Гу, pёзёрнй Дљ.

245. Облици без придевских заменица за каквоћу редовно су бележени

без сонанта в у положају иза консонаната:

— кäка школа у Краљеву, тó е сйтна пôсла Гу, кака е Кот Мил, кака сам

Вл, кäке паре Нег, какü Тур, кáки необично Мил, вйш какй е Вл, какй е, да е

Губ, чује ли се трапат какü Вуч, какй пут Пух, каки су тó људи Гу, лёпшё ма

и какü гôдети Губ, под какйм условима Мил, какбг Пух, каку Вл, срамôта е

нака да дође Гу, нйкака Тур Кот, нйкака неће Гр, нйкакё Вл, нйкакЙ Кот Вл,

нйкакбг Мил, нйкё пôсте Лис, нйкЙ Тур, нйкй дан Вуч, така Кот, два-трй газде

су имале такё Гу, такй ДД Дль Вл, таког Вл.

Овде спада и тип брёска, брёскй.

246. Још у неколика случаја сонант в се редуковао у међуконсонантском

положају:

— йзлаче Вуч, йзлачимо влас, — йзлачиш Вл, све и сја, — сраћале су Вуч.

У једном примеру се в редукује у интервокалском положају:

— печени брйови кра“ вäтрё Вуч.
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247. Сонант л најчешће се губи иза фрикатива с у случајевима који су

познати и другим говорима:

— благосдв, — благосдвиги Тур, опулôмоћи он Бдгосава Лис, више Бори

сављеве кућё, — Борисаву Вуч, Милёва Вёлисављевска ГД, јес пйтó Бранисава

Пај, Рäдисав Ка Вуч, Радосава (ж. име), — Добросав Вуч, ка се замисüм Кр,

Љубисав, — не мисе Лис, öна мйcй Кот, ја пôсле мйси, мйси Лис, како мйcйш

Тур, лійсüм || мйсим Мил, мисüм Гу, нè мисüм Кот, шта мйсите Лис, одраси

смо Мил, пдсё Вл, пдс пôднё Вуч.

У сантхију је понекад елидиран везник ли у примерима:

— знаш и, — разумёш и Тур, разумёш и тй Нег.

Преостали случајеви губљења гласал:

— Печурија Лис, мекарüh Вл, матретйрд Гу, муштика Вуч.

248. Сонант р најчешће се губи у речима страног порекла:

— гутне Тур, жандомёрија ГД, јёзга Тур, у кланёr (= кларинет) Ка, кланети

Пш, кдмпüр Тур Вл Мил Пај Губ Вуч Гу, компйра Гор, компире Вуч, компири

Пш, трй-четири компирйћа Гр, повирйвале на прозор, — у „Полетépy“ Кот,

прекулач Гор, ра°фешyс Гу, центирају Вуч, шагарёла Тур.

249. Сонант н је такође најчешће редукован у позајмљеницама:

— амёстија ГД, главна е срж домаћйстава бвде Дљ, домаћиска кућа, —

домаћйство, — Дортмуд Гу, ижйњёр Вл, интересатна Лис, интересатнй стварй

Гу, интересатно ГД Лис Гу, йспектор Лис, иструмёнте Вуч, итересäтна Лис, за

иџињёра ГД, једйствени Мил, кёлер Вуч, келёра“ Мил, комадант ГД Кр Гу, ко

мадâнта Вуч, кдмба° Пух Гу, кдмбаЈи Гу, концётрüт Вл, концепрата Лис, кофёк

ција Гу, радила у кофёкции Лис, нè кћедём Пај, модерйстичкй Вл, мдметално

Вуч, на разним фукцијама БК, хипермаган Вуч.

250. Сонант м редукује се у мањем броју случајева у позајмљеним речима:

— бдбардован, — абасада Тур, анёстију БК, сенréбар Тур.

Карактеристичан је облик глагола немати у 1. л. јд. през. са редукованим

ЦeЛИМ СЛОГОМ.

— ја нём пôима, — ја тó нём Пај, ја ö тóм нём жйвё вёзё, — нём другб

нйшта, — ал нём устó сäд вйше нйшта Вл, да нём карактеристику Кот, ја

нём пôИма Зе, нём нйшта докусйм Тур, нём никога, сам сам Лис.

Појава је, као што примери показују, ограничена на категорију 1. л. јд.

презента. Процес је могао потећи од елизије вокала у 3. л. јд. през. у сантхију

па се проширити на 1. лице. Овде значење није долазило у питање, док је у

другим лицима, након овакве редукције, могло бити замагљено.

Из финалне позиције ликвидиран је сонант м у прилогу углавном због

тога што то није семантички релевантно и што се ослања на тип главно:

— углавнд Вл Гу.

Велар к

251. Губи се само у неколико случајева, углавном у позајмљеним речима:

— Алècüндар Кот, Алесандра Тур, āљаво Лис, елётричар Вуч, еспедйција Гу

Ћ, есплддüра Вл, из Нйшüћа Кр.
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Упрошћавање финалних сугласничких група

252. Упрошћавање група ст-, шт- и зд- распрострањено је на огромном

подручју. Оно је, наравно, захватило и драгачевски говор.

253. Група ст

— бескра“нос Дль, Благовијёс ГД, бућмурас Вуч, бдлёс Гр Вуч Кот Гу Лис,

брёс Тур, влас Зе Кот БКЛ Вуч Пш Гор Губ, вдзрас БК, вреднос Кот, гдс Гу

Тур Вл, гус Губ, жалбс Зе Тур, на жалбс Гор, забравас Вуч, заповёс Лис, за

повијёс Тур, Јован Златдус Дъ, кдpйс Кот, крс Лис ГД Гр Тур Гор Кот, кумс

(нем. Кипst): затб е кýмс да се баци штó даље Вл, лйс Ка Лис Вл, лиЈёндс Лис,

лйчндс Зе, лудбс Кот, мас Гу Тур Лис Ћ Гр, мудрбс Лис Тур, младбс Кот Гр,

стäрачка невиднос Кот, нёрâc Вл, дблас Зе, дкрушас Вуч, пійсмендс Лис, плас

Губ Тур, покрётнос Лис, пдс Вл Губ Лис Кот, прйчес Лис, прдпас Дль, прдилбс

Гу Гор, прдс Мил Гу ГД, пѣс Гу Лис Вуч Кот Вл Ка, рас Тур, реткос БК Зе,

pёткбс Гу, савес БК, слабос Дуб ГД, слâc ГД, слаткбс Пај, способнос Кот, стардс

Дуб Вл Губ Гр, укрс (= унакрст) Губ, унакрс Дуч, црвенкас Тур, час ГД Дуч

Тур Кот Дуб, чйс Губ Гу Мил Вл Дуч БК Кот Вуч Тур;

— шёс, једанёс, дванёс, трйнёс . . . девётнёс (свуда);

— јёс (свуда).

254. Група шт

— прйш Лис Тур Гр Пух Гу Вуч Губ Пух Гор.

255. Група зд-упрошћава се на целом терену:

— грдз.

ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА У САНТХИЈУ

256. У везама двеју речи (које најчешће чине акценатсу целину) асимилује

се крајњи сугласник прве речи са почетним сугласником следеће речи (ако

за то има фонетских услова). Ово једначење је општа појава у свим штокав

ским говорима:

257. Звучни + безвучни:

— бес тèлета Мил, брес пара Гор, ис каванё Гу, ис Крстäца, — йс куће

Лис, ис пиштóља Вл, ис Пôова Лис Тур, испôтбка Гу, ис Прйзрена Ка, ис

Тайcйћа Лис, крос тó рäто Дуб, крдс кућу Мил, нйс пут Гор, на протестамо

= на протези ~ Лис, ус кућу Вл, ус пôсте Зе, ус тё пôсте Вл, ус пôток Ђ;

— кôт куће Пух, ког пôпа Кот, от кäт сèбе Мил, от кога Гу, от корена

Вл, ни от кога Лис, дт куће Кот, дт сад Гу, от пйскäвца Лис, пдт кровинбм

Вуч, пдr пазуу Вл, пот планйну Мил, прёт кућбм Тур;

— нй беш чега Пух, беш чоёка Тур, двадеш чёљади Л, иш чабра Гр, иш

Чачка Ка Вуч,

— здп тако йстó Дуч, зуп ка сам вадио Губ.
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258. Безвучни + звучни:

— з брда Л, ћёра з бичајбм, — з га°таном Вуч, з Голије Ка, з гребенима,

— ка и з друге стране Вл, даназ-дањи Гр Мил Тур, з ђёвб*ком Ка Ђурђеви

стуббва Кот, наз двôе Мил Вуч, наз двбе Вл, наз двôе, — наз двôица Гу, наз

двие, — ваздвие Мил, дванёз гôдйна ГД, пдз за Божић, — трйде шёз гôдина

Вл, трйез децё Мил, шёз годйна Лис,

—jдж горё Вл, жс ћёцбм, — нâж глас Вуч;

— догôре лýи до ноката Мил, без йи биЈёлйг Пух;

— ндђ бйла Кр.

259. Једначење сугласника по начину и месту образовања врши се онда

када се с и з нађу испред сонаната ль и њ:

— лёба и и љёба Л, и њйм Вл, са и њйм ГД, и њйма Вл, и њйме Вуч,

са и њбм Кот,

— бёж љеба Гу Кот, бёж њё Вл, бежс њёга Вл, брежс њёга Лис, брёж њй

Гор Гр, ужс њй Вл.

Ликови трёба и лёба и и лёбом Кот, нижс лёђа Вл су усамљени и настали

су аналошким путем.

260. Примере са једначењем по звучности унутар једне речи нећемо на

водити. Али ћемо поменути неке случајеве у којима до очекиваног једначења

није дошло:

— из Горњег Дубца Нег, из Дубца ГД Губ, до Дубца Вуч, у Дубцу ГД Гор

Вуч, дубкё ДД, зубци Вуч, озёбсти Тур;

— бýб"ци Тур, Дôњега Дупца Вл, зупци Гор.

Сличну појаву имамо и у примерима:

— довёдге га Вуч, изддre, вйкнем Гор, радге Вл Дуч, урадти Кр, убра°те

мараму Л, ддђте Лис, пронађте га Ка.

Појава је факултативна и практично се везује за плозиве би д испред

безвучних сугласника. |-

За ову и претходну групу примера је од велике важности граница слога

која спречава једначење по звучности. Истина, граница слога је померена

након редукције вокала и. Она раздваја плозиве д и ти омогућава изговор

ових гласова са уобичајеним физиолошко-акустичким својствима. Наша пра

вописна норма такође дозвољава, у неким случајевима, писање дентала дис

пред безвучних сугласника (Правопис 67).

У и-шћа говорима западне Босне проф. Пецо је забележио много примера

типа вйдr, ублажт, тужћеш га, пазте се, рддца, убти, вйдћеш. Он закључује да

је у питању психофизиолошка појава. На редукцију вокала и „свакако је има

ла утицаја и фреквентност датих ријечи: због честе употребе њихове, а по

општем језичком закону да се минимумом утрошка енергије постигне инфор

мативни максимум“ (Икавскошћакавски I, 256).

261. Африкатизација није позната овом говору ни у оквиру једне лексеме

ни у сантхију. У секвенцама дентал + фрикатив углавном долази до редукције

дентала. Само је ретко -дс-> -тс-> -ц-:

— љуцки Лис Мил, људи љуцкй Губ.
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ЈОШ НЕКИ КОНСОНАНТСКИ ОДНОСИ

262. Навешћемо неке појединачне случајеве супституције сугласника који

нису обухваћени у одељку о асимилативно-дисимилативним процесима:

д: р: свáрба, — свáрбицё, — на свüрбу БК,

г: д: уместо речи грâм употребљава се и реч дрâм у истом значењу. Исп.

тур. dirhет — 3,207 грама (Шкаљић: Турцизми 219, 225);

т: д: у удроби Мил, што може бити народном етимологијом доведено у

везу са именицом дроб, дургуље Губ;.

лъ : л: ёлда ДД;

л : в: извäпй ГД, извалио Губ,

ч : ш: кашймак Лис;1

ш : ч: чйпра (= шипражје, шевар) Губ;

м : н: сентéбар Тур;

с : ш: пâшош Гор;

д: к: хибрйка Кр;

н: к: йксан, иксана Губ.

УМЕТАЊЕ СУГЛАСНИКА

263. Претежно се секундарни сугласници изговарају у речима страног

порекла.

а) Сонант в:

—— завyшњаци Мил, нёпреставно Гу, увйђе Гор, увЙђем Вл, увЙђемо, увишла,

увинили Гр Вл, увишд Вл, увишло Гр.

Хијат настао после редукције гласа ју секвенцама у{j}е и о(j)е понекад

се попуњава сугласником в (који може бити и делимично редукован).

— чуве Мил, не чуве ГД, чувём Кот Гр, чувёш Вуч, вёрувем Вл, са чйм ћеш

да вдјувеш Лис, йзувем Гр, двовèнице Вуч, месдвеђе Вл, мёсовеђе Губ.

Глас в уметнут је и у наредним примерима:

— петнёстог јанувара, — у јанувару Мил, на Каравулу смо йшли Лис,

наеклала сам лиљёва Кр, фёбровар Тур, фёбрувара Кр Вл Губ, бсмог фёбро

вара Вл, |-

б) Сонант н:

— аустрüнски лекар Вл, аустрüнског рата Лис, у Енглёнску Мил, устрйнски

рат Губ, шумадпнска Ћ Ка, шумадпнски Тур, бйончуг Дуч, комендйla Гор, он

коллендијйше Л, комендіјају Вл, кдмёндију Гу Лис, кранглу Л, мандраца Губ,

шалüнтра = фосфор на дрвцету шибице Вуч, другй хёмйнске Вл.

в) Сонант лі:

— „мамузере“ (= пушке „маузерке“) Кр, октóмбар Тур Лис, октóмбра Вуч

Лис, девčтог окrôмбра Пух, у октóмбру ГД Вуч Пш, дктдмбра Губ.
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г) Сонант р:

— брёз другог Губ, брез Дука божијег Лис, брез лёба Ћ, брез мараме, —

брезобразлук Лис, брес пара Гор, брес цигара Зе, кавёриија Кот.

д) Дентал д:

— ждрäка Тур Лис, ждрäку Вл, сунчанý ждрäку Гор.

ђ) Фрикатив с.

— спуж Тур Лис.

е) Велар к:

— ёксёнције Тур, öће од ёксёнције Пух.

Неке измене сугласника на крају речи

264. Затварање крајњег слога имамо у речима бирбв Гр и купё* Мил,

пошто језичко осећање тежи ка унификацији, тј. прилагођавању позајмљени

ца овога типа постојећем морфолошком и прозодијском обрасцу.

Именица багрем у Драгачеву се изговара:

— бâгрён Пај Вл Лис Вуч Тур, на вр бäгрена Кот, бäгреново буре Губ,

бäгреново дрво Гор Лис.

Супституцију сугласникам сугласником н имају примери:

— Јёврен ГД, трён Губ, трён Тур.

Остале консонантске односе на крају речи показују потврде:

— нäковалъ, наковäља Кот;

— вддüh Вуч Губ;

— гдл, — гдлили, — утолüмо јуницу БК, можда са ослонцем на значење

глагола утолити глад, жеђ;

--- славуль Тур;

— плдд = ограда од летава Тур, где је глас т „соноризован“,

— жйвй дган Лис,

— першум Тур, лик познат широј дијалекатској ареи;

— йшиjак Кот;

— властич Тур;

— дрёбађг || дрёбајг, — дрёбајга Лис,

— сёрвйз Вуч, циркуз Губ,

— ндп-стóп Лис, — под утицајем сугласника п из другог дела полу

СЛОЖЕНИЦе.

Ређе се уместо зар говори зал:

— зал öна може Вл, зал ти то трёба туна Ви.

Десоноризација звучних сугласника

265. Појава нема такав домашај као у неким другим говорима, нарочито

кад је у питању финални сугласник. Примери типа бок, роп, грат ван
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одређених позиција — бок ти дао — нису познати нашем говору. Крајњи су

гласник понекад губи звучност само делимично. У примерима:

— глад“, лаж“, Тур, дrкад° Лис, раж“, снйЈег“, гдг“ Тур, чује се, поред

звучног сугласника, нешто и безвучнога гласа, његовог парњака, што је фо

Нетски разyМЉИВо.

Делимична десоноризација нема шире размере ни у сантхију:

— да бог“ сачува Вуч, из° кôга краја Кр, куд” тй öћеш Вуч, од* Крагуёвца

Лис.

Потпуну десоноризацију налазимо у невеликом броју (махом позајмље

них) речи, које познају и други дијалекти:

— áтресу Тур, параддис Губ Вуч Пш, парадаиса Кр, парада“са Вл, пукёт

цвёћа Тур, пукёте цвећа Гу, у пукéry Тур, на стулац Вл, гдбош Ка Губ Тур,

тобдшар Ка, тобдшчüh Вуч, тôлмач Нег,

што зависи од пута којим су ове туђице стигле у наш говор.

МЕТАТЕЗА

266. Метатеза, измена места појединих сугласника, прилично је честа у

драгачевском говору. Гласови у речи замењују своја места у непосредном

додиру и на одстојању.

1. Замена гласова у непосредном додиру:

— аргар Вл Мил Вуч, барјак Гр Гор, барјактара Губ, близнаци || близнаци

Вл, вбвде Лис Пај, öвб вдд, — вдд, вдде Вл, вôде Мил Вл, вôдна ДД Пај, вóђе

Кот БК Гу Мил Тур Губ Пш Вуч Л. Лис, вд* Гр Мил, кôлко ги је дóшло Пух,

ибрицида (= xербицида) Л, у квардату Вуч, кранглу Л, öшб на манёрву Вуч,

нбде Ка, Вуч Вл, ндде, — ндд, — ндди Пај, нође Кот Гу Вуч Тур Лис ГД, нбе

Гор, нôи Вл, одкале Л, однадё ГД, ддна“ Кот, дднак, — дrкалё е бйо ГД, откале

сам ја Пај, дrкалё си Л, кое дrкале ГД, снäдбије, — султиЈаш Кот, узрупирали

Мил.

2. Метатеза на одстојању.

— боз мраза Гор, боз° сушарё, бос тóга Губ, нè ваља приносити бос

кокôшйy, бос кôкошäка Вл, земљйникама (= земљакињама) ДД, на зйнür Вуч

Губ, калагија (= oклагија) Губ, мёндревине Вуч, дндалё Вл Вуч, дчкоперан ГД,

прёндек || пёрдек (= пендрек) Кр, прока“ ватрё ГД, родомбљци (= домороци)

Вл, у тикотражи, — турбеколôза Кот, турбеколдзан Гор Губ Кот.

Узрочнике овој гласовној појави налазимо у тежњи говорника да олак

шају артикуалционе процесе у говорном низу.

У Драгачеву се увек говори манастир, манастири, манастира.

Код облика отале није реч о метатези већ о редукцији гласа т. Овако

објашњавамо и облик бjäги Лис. Ту не видимо метатезу јер је тешко претпо

ставити да се редуковао вокал под акцентом: бајüги – бjáги.
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267. Изнесена грађа допушта нам да у консонантски систем драгачевског

говора унесемо следеће јединице:

В р ј (4,5)

ль

Мі Н Њ

з Ж. 3

ф С III ć

II ђ

ч ћ

б Г

П К

Ако се узме у обзир и табела вокалског система, дата на почетку рада,

можемо констатовати да драгачевски говор има 26 консонантских и 5 вокал

ских јединица у фонолошком систему. Као алофоне јављају се три консонант

ске јединице (“, Ј, ј). Табела гласовног система драгачевскога говора пред

ставља оне фонетске и фонолошке јединице које, углавном, имају и сродни

говори. Изузетак је одсуство африкате дз.



III

АКЦЕНАТ

268. Данашњи драгачевски говор има у свом прозодијском систему ак

ЦeНаT млађих новоштокавских говора. Он познаје, ДaКЛе, ТОнске и квантита

тивне опозиције. Релативно добро чува постакценатске дужине. Сва четири

акцента су са карактеристикама које су познате млађим говорима. Једино

слогови под дугоузлазним и краткосилазним акцентом имају карактери

стичну интонацију.

Дистрибуција акцената је, изузимајући неке двосложне и тросложне

речи, као у стандардном језику. Изузетак чини краткосилазни акценат

повучен са ултиме двосложних и тросложних речи на претходни кратки слог.

У тим случајевима се померање врши у метатаксичком духу, па на пенултими

добијамо опет краткосилазни акценат:

— вода — вдда, нога - ндга, срамота - срамдта, топлина - топлйна; погдк

> пдток, језйк > јёзик, домаћйн > домаћин, Милутйн > Милутин. Тако ће, у

целини гледано, на целом терену бити:

— бдса, вдда, гдла, гдра, лёгла, мдгла, ддшли; пдток, јёзик, гдчак, унук, мд

мак, зёлен, дивљйна, ближйна, врућйна, тежйна, срамдга, ведpйна, висдка, зелёно,

далёко; Бедград, самдук, Вукдман, близäнац, синдвац, угрчак, изнёшен, комийлук,

репёљак.

Овакво повлачење (") акцента јавља се и код четворосложних речи: до

ведёну Губ, заврзлама, — оплетёне Вуч, количйна, — у околйни, — руковдство

ДД. (Више потврда наведено је у т. 330, 337, 343 и 368).

269. Ако се, у падежним облицима, на кратку пенултиму повлачи дуги

циркумфлекс, редовно се добија (") акценат:

— бдсё, вддё, гдрё, жёнё, кдсё, кдзё, врућйнё, ведpйнё, Топдлё, срамдrё, бд

сбм, вддбм, гдpбм, жёнбм, кдсбм, кôзбм, врућйнбм, ведpйнбм, Топдлдм, срамд

тбм, планйнбм.

Исто тако, ако се у појединим облицима речи овога типа повећава број

слогова, наглашени вокал ће бити под краткоузлазним акцентом. Одступања

су ретка и аналошке су природе:

— вддама, гдрама, жёнама, кдсама, кдзама; висинама, планйнама; пдтока

— пдтоку — пдтоци — пдтоцима, домаћина — домаћину — домаћине— домаћини

ИТД.

270. Ликови типа глава, рука, Јдву и сл. непознати су нашем говору.

271. Оваква ситуација у прозодији драгачевскога говора упућује нас, по

Белићеву мишљењу, на косовско-ресавске говоре (Диал. карта, 31). Љ. Сто
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јановић такво повлачење акцената бележи у Врњцима и околини, али (") ак

ценат који се добија након преношења „звучи мање експираторно“, па се, по

њему, исто изговара вдда и вдду (Archiv für slavische Philologie XXV, Вerlin 1903,

212—213). Таква је и гружанска акцентуација: редовно је жёна, ндга, али

жёнбм, ндгбм (Стевовић: Гружа 420 и даље у анализи по категоријама речи).

Пошто косовско-метохијска метанастазичка струја није донела досељенике

у Гружу, Стевовић појаву краткосилазног акцента на пенултими тумачи по

следицом додира са пограничним левачким говором (н. д. 423). Много раније

је Решетар у Озринићима, у Катунској нахији, поред акценатских ликова

вйно, вйла, дала, пйсат, чуо и примере типа јёдна, ддбра, сёстра, пёћи, pёћи

(Вetonung, 36). У истом делу (стр. 37), Решетар констатује у дубровачком го

вору однос: вбда, дóбра, рећи, пећи : врућйна, срамдта, печёно, искдпат.

Драгачевски говор у типовима вдда, жёна (вддбм, жёндм); пдток, јёзик

(пдтока, јёзика); врућйна, срамдта (врућйнё, срамдrё); домаћин, Милутин

(домаћином, Милутином) има додирне тачке са гружанском акцентуацијом,

док у погледу кановачког дуљења не иде заједно с њом (в. Стевовић: Гружа,

422). У осталим случајевима драгачевска акцентуација слична је оној у Гружи.

Разлике постоје у неким појединостима.

У том погледу наш говор показује сличност са неким централношумадиј

ским говорима, и то са тзв. „ерском“ зоном (Реметић: Шумадија, 45).

Прихватајући Белићеву тезу о косовско-ресавском пореклу типова вдда

и сёстра у шумадијским говорима, преостаје нам да те ликове у говору Дра

гачева тумачимо последицом додира ових двају говора. Но овде, ипак, мора

мо претпоставити постојање екавског супстрата на подручју данашњег Дра

гачева, јер је нелогично мислити да су динарски досељеници долазили у пот

пуно ненасељене пределе, поготово што је овај крај доста погодан и за по

љопривреду и за сточарство. Ијекавски досељеници су затеченом станов

ништву, без сумње, с обзиром на бројност, наметнули свој говорни образац.

С друге стране, они су морали доћи у додир са становништвом у долини

Западне Мораве, које је добрим делом донела косовско-метохијска миграци

она струја. Кад је такав контакт остварен, и кад се монотонски акценатски

систем сучелио са политонским, настале су прозодеме типа зёмља и жёна.

272. За нас је, даље, краткосилазни акценат ундга и срамдта, по својим

акустичким особинама, једнак по пореклу старом кратком акценту у ндго

сpймото°. Он је, раније, вероватно био мање експираторан, што је и природ

но, и развио се код говорника са старијом акцентуацијом. А носиоци поли

тонске акцентуације, кад им је тај акценат наметнут, изговарали су га исто

као и „нормалан“ краткосилазни. Уосталом, и типичан (") акценат, добијен

повлачењем кратких акцената са унутрашњих слогова (пдтока, вддама, жёна

ма), не говори у прилог евентуалном колебању у правцу мање експиратор

ности.

273. Двосложне речи са Даничићевим (") акцентом и кратким финалним

слогом, које у драгачевском говору, у целини гледано, имају (") акценат,

* Исп. Кашић: Конавле 105, где аутор каже: „Чињеница да се акценат у овим случајевима

није пренео на проклитику потврђује његову друкчију природу.“
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често се чују и са узлазном интонацијом иницијалног вокала ако иза њих

следи енклитика. Чинећи тако интонациону целину од три слога, ови су об

лици у свести говорника перципирани као тросложни. Тако је успостављен

однос:

— жёна ми : жёнама, склдни се: склдните, ддбро сам : пдтоком.

Ради илустрације те појаве, наводимо све примере:

— жёна ми радила дóбро Тур, жёна ми се ослабила Пух, жёна му е тамо

Лис, жёне кад напйлё живйнё, — жёне су врло бпасне, — дтац ми не даде

Пух, дтац ми рёкб, — дтац нам је казб, — дтац је Зе, дтац ми је Мил, сёстра

ми тражила Кот, снäxе су ми Зе, hèца кођёца Лис, јазук је Гр, öбјесили пёшкйр

о куку за öтирање знôја, — тдчак је о дрвета Лис, о пдслу се бавйм, — памук

се ткё, — памук је основа Пух, пуне руке пдсла и кот куће Вл, јёлек и сукња

Кр, лула и казан Дуч, дни су досељени Зе, дни су бйли (= ~ бйли) Мил, дни

су дóшли Ђ, дни су знали Гу, њёга да свё претражуе Гу, мёне се чинй Тур, гдлем

је Дљйн Кр, ддбро ми је, — добро смо жйвили Гу, добри су по души Вуч, добро

е Мил, ддбра е била Пш, добро сам ја и жйва, — скором смо пёкли Лис, кака сам

бйла Вл, кäки су тó људи Гу, за кдга сам дóшла Кр, таки су људи йшли Гу, и

бдсо се било Губ, мди су другови Пух, штó ће ти Мил, штó ће ми Ви, мдгло е да пук

нё Гр, не могу ја њёму да öдрекнем Тур, мдгли сте Пај, мдгли би да направе Л, йћи

ће кôла ГД, йшла сам на тёча* Вл, йшли смо Лис Вл Гу, йшло се у цркву БК, пдшли

за дèвбику, — пдили да нападну Кр, дошли су сватови Гу, прошла сам й ја Лис,

прдили смо Мил, прйшла те пйтала Кр, зашла са мушкйм дететом, — дде у

Јéжевицу Вл, дде ти ујак Кр, йде л тй, — ддети Мйлан Вуч, pёкок ти ја Гр, pёкла

сам Гу, дћел да се опёришёш, — здвну ме Вл, pёкок ти, — склдни се Кр, сrйша се

(aор.),— дћули Лис, нёкага Тур, дrкути ова влаша Пух.

Ова особина се, у извесном смислу, може посматрати у вези са помера

њем старих кратких акцената у неким архаичнијим говорима. То померање

се врши у метатаксичком духу, па старије женä — жёна, али ће у енклизи

бити „фалä ви / фала бôгу, jecй ли /jёси, оћё ли / дће и сл.“ (Пешикан: Старо

црногорски, 26). У бјелопавлићком говору се (") акценат не преноси са уну

трашњих слогова, али ни са ултиме ако је иза ње енклитика: жёна: жена ми

ие, зелёна: зелена не (Ћупић: Бјелопавлићи, 64). Много раније је Белић у ка

ставском говору запазио да чакавски (метатонијски) акут на апсолутном кра

ју речи прелази у дуги циркумфлекс: Он грё. Он грё з Волôскёга (Ореченичном

акценту у каставском говору, ЈФ XIV, 151). Све нам то казује да „крај говорног

такта — то значи и пауза, и у штокавским говорима, и у нашем стандардном

језику, има својих специфичности које нису својствене почетку и средини

реченице, и то не само у конзервативнијим говорима штокавског дијалекта

... Та позиција, исто тако, зна и за губљење неакцентованих дужина, чак и

за губљење квалитетских одлика акцената“ (Пецо: Акцентологија, 89).

Косовско-ресавски говори, међутим, ову појаву у енклизи познају знатно

ређе. Само неколико примера забележених у ресавском говору даје право

ауторима на констатацију да „зависност акценатског преношења није везана

. . . за положај речи у реченици“ (Пецо — Милановић: Ресава, 296). Изузима

јући ретке случајеве у којима краткосилазни акценат остаје на ултими (оhёш

ли, возй га и лекару и сл.), проф. Симић такође закључује да „енклитика нема
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свуда већег утицаја на акцент ултиме. Наш говор, тако, не познаје примере

типа сиромй си ...“ (Левач, 49—50). И у трстеничком говору се ретко

задржава акценат испред енклитике у двосложним речима (које су у књижев

ном језику са краткоузлазним акцентом). Ту је жёна е, дтац га, сёстра му итд.

(Јовић: Трстенички, 26).

Тросложне речи у енклизи ретко добијају краткоузлазни акценат на пе

нултими:

— помдгни ми, — одмдри се Гу, голёма е Пај, затèкла нас нôћ Лис, довёли

Је Кр, голёма су срёства Мил.

274. Двосложни облици са кратким задњим слогом јављају се са (") ак

центом и онда кад иза њих не стоји енклитика (или неки други ненаглашени

облик), и, чак, на крају говорног такта:

— купују памук Пух, нёшто што нйје добро Зе, мой дтац умрб Нег, тако

сам и у рдду радила Пш, шалё се жёне Вл, прё рата Пух, вйшё злä нô добра

Кот, зёт ми и сёстра Л, његова жёна, — у рдду Гу, жёни дäо зграду Губ, нйје

дцу ударена Кр, за Божић, — бйо е лдвац Лис, на пдгон Гу, мбра да стой

жёна, — у марту месецу, — ко дóбар чабар, — имó двё сёстре Пух, прйча

бн мёне Гу, и њёму кућу Губ, по ёдан пук Ђ, трй пута јёдна, — мдја говеда

Лис, како су ми мди преносили Кр, ма°стор ддбра öка Лис, добру де

вô"чицу Вуч, било гдло свё Кр, ддбро й jec Лис, па добро Губ, ни за каке

паре Нег, по чёму Тур, кое ђёшта Вл, јёсу, јёсу, свё су наше Вуч, дде народ

Вл, йшли чак у Тйјање Зе, йшли крстоноши Лис, у ёндек Кр, дћу, брё Вл,

да сам за њёга дóшла Кр; —

док су тросложни облици много ређи са (") акцентом:

—ђё су га одвёли, нё знам Гу, богати људи Кр, шарёна тôрба Дуч, öгрбмнё

тешкоће Дль.

275. По нашем мишљењу, за драгачевски говор је правило вдда, пдток,

ведpйна и домаћин, пошто се ти ликови појављују неупоредиво чешће од оних

типа жёна му, памук је, голёма е и сл. Међутим, чињеница да се вдда, тдчак,

сокола, синдвац итд. чују често на крају говорног такта или ван реченичног

контекста, изоловано, указује на утицај екавске говорне речи путем јавних

медија, као и на утицај суседног пожешког и ужичког говора.

Кановачко дуљење

276. И овај говор познаје дуљење краткоузлазних акцената на слоговима

испред кратке ултиме двосложних и тросложних речи.

О кановачкој акцентуацији доста је писано у нашој дијалектолошкој ли

тератури. Још је Вук у Додатку „Граматици“ (испред „Српског рјечника“

од 1818) писао да „у Бијоградској наији ђешто говоре лôнац, кбнац, кукуруз,

сёло итд. (мјестолонац, конац, кукуруз, сёло)“. А на 295. страни Рјечника, под

одредницом Кановци, Вук каже да „по неким селима у Бијоградској наији

имају људи обичај те говоре готово уза сваку ријеч каном, каном

бат о. На Врачару 1804. године прозвали су и (Бијограђани и други бећари

којекакви) зато кано в цима...“

94 Вук: Рјечник LXXI.
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Нешто је прецизнији у одређивању кановачке зоне био М. Ђ. Милићевић.

Он каже да се кановачки акценат јавља на подручју Авале, Космаја, Шума

дије, Колубаре, затим у неким селима смедеревског, крагујевачког и руд

ничког округа°. П. Ђорђевић, потврђујући Милићевићеве податке о терито

ријалној распрострањености кановачке акцентуације, констатује да се крат

коузлазни акценат дуљи у свим двосложним и тросложним речима, под усло

вом да су неакцентовани слогови кратки“. Ту су наведени примери Аврам,

магла, вйсок, бтац. . .; вретёно, брзйна, лепбта итд.

Проблемом кановачке акцентуације бавио се и М. Московљевић°7. Ову

прозодијску појаву П. Ивић је забележио у говору галипољских Срба“ и до

вео је у везу са шумадијско-јужнобанатским говорима. Повећавањем броја

дијалектолошких истраживања и попуњавањем празнина на дијалектолошкој

карти, употпуњавала се и слика кановачке акцентуације на србијанском и

војвођанском терену°.

Разматрајући детаљно радове ранијих истраживача" у Хрватској, М.

Храсте закључује: „Како се види, много је већи број мјеста с кановачким

акцентом у Хрватској него у Србији“°. То је и разумљиво јер су на терену

Хрватске у додиру сва три српскохрватска наречја: штокавско, чакавско и

кајкавско, дакле архаичнији и прогресивнији акценатски системи.

Оно што су за кановачко дуљење рекли Московљевић и Белић једино је

прихватљиво и могуће. Оно се појављује код говорника са старијом акцен

туацијом у контакту са носиоцима политоније. Не поседујући у свом прозо

дијском инвентару тонске опозиције, представници тих говора су (њима стра

ну) нову интонациону вредност перципирали као квантитет. Осим тога, во

кали под краткоузлазним акцентом иначе су напрегнутије артикулације, која

се могла „растеретити“ његовим дуљењем. (Тај физиолошки моменат је могао

бити важан и у процесу повлачења силазних акцената са ултиме у архаични

јим говорима).

277. У нашем случају важно је одредити откуда кановачко дуљење у дра

гачевском говору, кад знамо да он има четвороакценатски систем млађих

штокавских говора. Из Херцеговине то дуљење, наравно, није донесено. Не

мају га ни говори западније и југозападније од Драгачева: ужички крај, Зла

тибор, Нова Варош и Полимље°. Они, изузев неких села која гравитирају

Сјеници, сви имају источнохерцеговачку акцентуацију. Стога узроке овој ак

* Милићевић: Кнежевина 118, 171, 302, 305.

* Пера Ђорђевић: Еiniges iber die Катотипdart in Königreiche Serbien (Archiv für slavische Philo

logie XVI, 1894, 134—135).

” милош Московљевић. Дијалектолошка карта Војводине (Гласник Југословенског профе

сорског друштва XVIII, 1937/38, св. 11—12, 1064—1065).

* Ивић: Галипольс 28—30.

* Пецо— Милановић: Ресава 297; Симић: Скица 103; Ивић: Банат 142; Реметић: Јат 23 итд.

* Исп. само неке радове: Будмани: Дубровачки 156--157; Ившић: Шаптиновачко 116—118,

Решетар: Вetoнинg 28.

"Храсте: Кановачки 70.

* Према усменом саопштењу Мирослава Николића, асистента у Институту за српскохрват

ски језик у Београду.
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ценатској појави морамо потражити у источнијем суседу— шумадијским го

ворима, у којима је она посведочена. Овде је важно додати да јужни део Дра

гачева има у суседству села која припадају краљевачкој регији.

Кановачко дуљење треба посматрати у вези са преношењем (метатак

сичким) кратких акцената на претходни кратки слог (в горе). Кановачка

црта се развила код представника архаичнијега говора, који су је предали

досељеницима, исто онако као што су динарци ијекавци у неупоредиво већем

броју акценатских категорија наметнули свој модел.

278. Занимљиво је да гружански говор не познаје кановачко дуљење,

иако нека села према Крагујевцу имају непренесене акценте. И. Стевовић,

додуше, каже да је гружански говор „најтипичнији у свом средишном делу“

(Гружа, 411).

279. Потврде кановачког дуљења у Драгачевy:

— Аврам Ка, пред Божић Губ, борба Вуч, бýчук Дуч, и вбда у кући Вуч,

вôла Л, врýна БК, Драган Вуч, мôја дрва Гр, дугме Зе, жёна Зe Гу, жёне, —

земља Дуч, jäстук Вл, капак Рти, катран Дуч, бес кôња Лис, с кóњем Вуч, прва

кôпња Губ, кревет Дуч, кýпа Гу, златну купу Кот, куфер Гор, лёто (= отвор на

кошници), — пред лётом, — испред лёта Пај, мётла, —— Мйлан Лис, намћор

Гор, Обрад Гу, двас Вл Вуч, брах Дуч, у пбља Губ, пброд Вуч, пбрез Лис, да

вйди пôсла ГД, пôток Зе Кот, plја Кр, у рôју, — сарма, — сёдло Лис, сёстра

Вуч, сёстре Лис, Скадар, — у Скадру Дљ, тёмель Дуч, т.бчак, — на тóчку БК,

тужбу Вуч, чаир Лис, Турчин,— чёнгел, — шйњел Вуч, штйкла Тур, и тёбе Кот,

тéби Дуч, кôме Вуч, и бôси Гу, ббсо Вуч, дóбри Кот, дóбру Вуч, дрво Дуч, чйста

Вуч, по један Вуч, по једно Гор, дóбро Л Дуч Кот Пај Губ, пёшке Вуч, дбшла

Гу Вуч, дбиле, — дóшли, — дóшло Вуч, нашли Вл, прошли Кот Вуч Лис, узми

Кот;

— бурёта, — Веселин Лис, комийлук ДД, већйну, — губери Кр, на дебби

Лис, дужcйна Кр Лис, ис Крстаца Лис, у мокрйни Кот, муштулук Вуч, свойна

Лис, скупôћа Л, дугачко Дуч, поштени БК, голёмо Кот, найшли Губ.

Један број наведених лексема чине позајмљенице. Даље, од истих особа

се, поред ликова као што су вбда, жёна, пбток, земља, сёстра, Милан, Драган,

околйна, дужина итд., неупоредиво чешће чују те речи са краткосилазним ак

центом. То показује да кановачко дуљење није у већем обиму захватило дра

гачевски говор, па ту појаву можемо свести у оквире факултативности. Број

потврда ипак није незнатан, па смо их стога и навели, иако ова појава нема

у нашем говору карактер чврстог, стабилног система.

Постакценатске дужине

280. Тенденција скраћивања дугих неакцентованих слогова делимично је

захватила и овај говор. Идући од запада ка истоку штокавског наречја, ова

појава је све израженија. Такође је познато да је скраћивање ненаглашених

дужина захватило шумадијско-војвођанске говоре, који чине основицу екав

скога стандарда. Као што је експанзија говорне и писане екавске речи у но

вије време зауставила ширење ијекавице ка истоку, тако је прозодија екавске

говорне речи подстакла ликвидацију неакцентованих дугих слогова у гово
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рима који тај квантитет иначе добро чувају. У свему томе веома важну улогу

играју већи културни и административни центри. Тако и овај говор не познаје

тип пйповёдâка, док је лик пдrбка прилично редак19°.

Судбина Даничићевих неакцентованих дужина зависи од природе акцен

та (квалитета и квантитета), броја слогова акцентогене речи и природе фи

налног слога. Тако ћемо, имајући у виду ове чиниоце, и посматрати нена

глашени квантитет. Свакако би било добро ову појаву пратити по категори

јама речи, што би омогућило уочавање неких специфичнијих законитости.

Такву анализу остављамо за касније, а овде ћемо тај феномен дати глобално.

А. Отворени финални слог

281. а) Облици са очуваном дужином после краткосилазног акцента:

— свäну — аор. Ка, пäнё, — нёкё, — зрёлй, — дäднё, — црний, — врушћа

Вл, плачё, — кућё Мил, глупшй Губ, cйјё Вл, смёштё Пај, пдчнг Вуч, код маћё

Вл, hёне Вуч, мäкну Пух, мäчкё Гор, бањё Гу, лäжё БК, мйчё Лис, чкддü Вуч,

днда Пш, другй Кот, слаба, — цйба се Рти, и млдгй Л, бйднё, — бйдё ГД, рёжё

Дуч, čёднё, — сäбљй Губ, нйчё, — трёба ДД, сдбё Ка, другё, — пёшкё — пдtлё

Пух, йстó Кр, скупü Гу, бýдё Губ, вдлй Дуб, сдвигй Вл, рдкнý Лис, ндсй, —

шйнё, — здвнё, — кот чйчё Гр;

— ддмдва Вл, Бугара, — запалü се Пух, пдмёну Гор, гдpдва Ка, избукава

Вуч, пâдца Лис, из Лйcйца,— дйнара Ђ, мёсёцü Пш, ја се укбчй ГД, гддüна Пух

Вл, вдлдва Лис, йљада Вуч, pёдбвно издржавање Гу, ёктара Вл;

—ýдала се Гр, турüмо Дуч, длâсна,— другбга Лис, дпштинё Вуч, бёз јунади

ГД, кућйшта Дуч, дградё Вл, бäвüмо, — кућани Кот, чйшћёње Вл, чёљади Дуб,

cйјато Гу, зђёљамо Кр, пдмрли Вуч, мучёња, — сäгнути, — вёликё Пух, jäднйци

Гу, пёрёмо Тур, čёднёмо Губ, ддгнато Вуч, пдчёло Дљ, бёјаше Вл, прдсуто Рти,

глёдâте Зе;

— нёпокрётну ГД, крйвачевй жйвот Пај, краставаца Губ, кдњанйка Дль,

уређаја Пух,

— рачунало се Дљ, глäдовало се ДД, задржала Вуч, прёколâни Пај, Мйло

вана Губ, знаменита мёста, — прдкопали,— нёпреставно Гу, слёдовала Пух, дсно

вали Кр, нäперјаго, — нёперјати буздовани Вуч, ддниЈёла Дљ, ис Крäварицё Гу,

ддбровольно ГД, кäстилицё Вуч, закопате БК, нёопрана Вл, Мйловане Лис, до

кдловођё Гу, америчкЙ Ка, шкідловала се БК, бдловала Вл, куповали Мил, из

Вучковицё Вуч, ліддёркиња Гр, првешчари Вуч, Рйдаљево Л, пёвајући ГД,

— наоружано Гор, дбичаима Губ, Благовијёсти, — Mйломйрчина Вл, нё

скресäна Пај, мймогрёдно Губ.

б) Облици са скраћеном дужином:

— кйше, — тёра, — стó пдсто ДД, чýе Ка, први, йсто, — кува Кр, пјёва,

— узму, — друге. Гу, буде, — чују се, — код наше Губ, трёба Дуб, нёку Вл,

пукне Вуч, сваку Лис, свако вечё Вл, ндсе, — слäме, — квдче, слäме, — узме

Гр, pёкне Лис, жёни сйна Дљ, стрёви га Гор, да јёде, — трёћи део Вл, скдле га

Вуч, уби (aор.) Вл, разби се (aор.) Дљ;

* „Одатле се ова појава шири и на екавски стандард где се данас толерише уклањање једне

од двеју дужина, ако следе једна за другом.“ (Пецо: Дијалектологија 44).
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— лднаца Губ Тур, пдмёну Л, тдвара, — дуката, — нёдёља Кр, чётнйка Вл,

узйца Пух, ндваца Вл, йљйна, —jäстýка Пај, гдчкбва Вуч, између Бджcüha Гр,

ёксёра Мил, дйрёка Вуч, кдњйчки Губ, пдслбва Лис, удаја Мил, вдлдва Ђ, уради

Вл, зубаца Гор, пдглёдну Вуч, гддüна Пш, лёбдва ГД, странака Зе, пдњава, —

ћйлЙлма Вл;

— дйнара — Гмн. Мил, калема — Гмн. Кот, баскија Лис, дгрија Ђ, бёжали

Дљ;

— радикалну странку, — у рёзервару Гу, дбичаја — Гмн. Тур, пдбачаја Вл,

Милошеве њйвё Вуч;

— заповијёсти — Гмн. Тур, из Дрёкаловüha Л.

282. а) Очуван квантитет после дугосилазног акцента:

— пара Вл, шалё, — дpйнска Ђ, спасй (aор.), — кола, — слйка, — стард

Лис, вада Кр, прйчй, — майкё, — самй бôг Губ, ниже Сüга Пух, првü Вл, првü

ма° ГД, прва Пш, права Гу, мала Гр, ма“кё Вл, црнй Вл, бёлü Лис, малü Гр,

нашй старй Губ, њёнй чôек Гор, малд звање, — ис Црне Горё, — сплавй Пух,

Старій Влä Вуч, гладнй гôдйна Гор, радй, — прдђё, — пёra, — гурнё Вуч, Дольнй

Дупчани, — пукй сирома ГД, пйта Гор;

— првбга, — по старбме Дль, дёлüмо Тур.

б) Примери са редукованим квантитетом:

— спрёма се Кр, нёма Вуч, прво Вл, шљйва Л, дође Губ, баци Кот, тражи

се Вл, кôшта Мил, каже Губ, варилади, куса Вл, свадба Губ, вали се, — крайни,

— прйме га, — први, — бйшће, — öсам брата Вуч, руче, — прйчи Л, скйће, —

нађе, — прве ГД, из Гуче Губ, ради Дуб, мёста Пух, стрйне, — купи, — пласти,

— старо,— спава, — гађа,— пара,— прво, — мбра, —ради Гр, ддђу, — горњи,

— о тйца, — крёну, — тужи, — пйше, — стара, — пдђе Лис, плате, — прдђу

Вуч, прйђе, — крава, — ддђу БК, вйче, — мали, — лйња, — стари, — штйте, —

пüта, — љута Вл, прва, — прве, — први, — пёге, — бомби Дуб, кажу, — кйла

Вл, лtлати,— служи,— вйкне,— прйча,— вйчу, — пдђу Гу, páдно дóба Кр, врате,

— храни Вуч, врёћа, — прдђе, — мôё ма“ке Ка, штаљско ђубре ГД, раду Гор,

|- — вйкаше Губ, плаћамо, — спремата Вуч, cйђемо Пух, спавамо, — љубимо,

— прйчамо, — царамо, — кажемо Гр, пођемо Лис, раднике, — пбђемо, —

вёжемо Вл, зйдано Гу, журимо, — мётара, — морамо, — прйчано Кр, радника

— Гмн. ДД, бдраца Гу, маломе Мил.

283. а) Сачуване дужине после краткоузлазног акцента:

— йма, — бдpй се, — рдй се Пај, здву, — кдпа, — бёжcй, — пдчё, — успй,

— кäвё Вл, вддё, — дугü ндhй Ка, свèrй, — земљё Кр, здрё Вуч, љута Мил Зе

Гр Пух, службё, — чйта Гу, бдрбё Вл, вёлй Гор, лджй БК, лдвё Лис, крдпй ГД.

лёжcй, — стóй Дль, пдсна Нег, бой се Ви, крстü се Ђ, звдній Л, брдй Дуб, лётй

Дуч, бèжü Дль, прдвpй Вл, кршій Пух, букrй Гр, учй Тур Гу Вл Пш Ђ, чâcrй

Губ, цвёrü, — плантй Пш, сазpй Кот, čёдЙ ДД, лдмё Рти;

— дóпуња, — савршій, — зарадй, — свањйва Вуч, у Француску ДД, јёдйнй,

— дtрдва,— цвёrüва, — свањава, — кйбрüднй Вл, пдвйшій,— прёмётё, — дкалнй

ГД, државнй,— дёжурнй Кот, услужй, — кдструтнд Губ, канатскй Гор, запалй,

— кôкдикй Ћ, зüürä Ка, стварчüца Пух, дècётё Рти;
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— пшеницё, — укува, — прдчёвље Гр, узима, — ддведу,— дкусü, — прёноћй,

гдворй,— тёжинё, — тёжана, — длучй, — бджитња, — сазрелй, — ддгрћё, —

лйвадё Вл, Нёмачкё, — здбанЙ Мил, нёђёльно Лис, ђёвдику, — прёсведё Ка,

црвенд Пај, јарећа Тур, длдвку Пш, направё Вуч, забаља, —јучашњй Кот, на

смију се Гор, ддузмё Лис, прдтурй Дуч, стйдују Вл, насложü Нег;

— дставймо Гр, сäстанёмо с Вуч;

— одвађава, — разгдвара, — из Власенüца Пух, петнаестёДљ, Станишйha

џёмат, — аустрйнскй Вл, наставате Мил, умијёсё Вуч, шумадüнска Ћ, Албанија

Дљ, поyскачý Ка;

— сађенута, — једндцёвку Гр, угрошЙмо Кот, пдранüмо, — дставüте Вл;

— запдвијёда Кот, преко телёвйзијё Мил;

— мобилисüни Гор, наслеђувёте Мил, Исидоревё Губ.

б) Примери са скраћеном дужином:

— пдкд°на Вл, дтрёзни се, — кршhâва, — дступи Лис, испале, — йзüђе, —

прёсуши,— прётрља,— прдrüви се Кр, дrёже се Пш, вурунске земљё Вл, машüнски

ДД, ужЙва Ђ, длâди Ви, пдмёне БК, разгрне Мил, распали ГД, нашара Гр, заглави

Губ, накрüви Гор, пдлёжу Кот, угасе Дуч, запале Ка, помажу Тур, прёббба Гу,

ддлучи Пух, замане Кр, пдручи Нег, пдлужи Вл, накани се Ћ, прдбуди Зе, дrёгне

Дуч, заврну Дуб, прдбуши Пш, пддёле ДД, кондура Лис, пдвдза Гр;

— срёстава Пух, кдпају Ђ, зâпане Кр, дстану Гу, дднесе Гр, пдмичу, —

ймају Лис, загрије Мил, купуве Пај;

— поскупљава Мил, дгБнемо, — нâcáдимо, — hёвојака, — йзађемо, — за

приЈёти, — услужимо Гр, дступамо Ђ, ударништво ГД, шумадüнска Гор, вёзй

вана Вл, пдгледнемо Губ, урадимо, — навратимо Кр, из Рдћевüћа Вл;

— запјевају, — изудара, — уносимо, — сäставимо Гр, прерађуе, — прёста

љају Вуч, заграђуе Лис, момёната Гу, откупљуе ДД,

— из Мйлатовüha ГД, распддијёле се, — пддијёлимо се Лис,

— пописуемо Губ, ймадијаше ГД, здогдворимо се Л.

284. а) Очуване дужине после дугоузлазног акцента:

— грёдё Гр, жcйвй Лис, трпй, — рёдЙ Ка, јай Пај, пута, — тучё, — вршё,

— вршу Вуч, дéца, — не смёду, — двбpй Вл, гусй, — бéбй Кот, руй се Вуч,

мбба, — прёла Зе, знаду Вл, вpйштё Гу, странё Лис, жёна Губ, пара Дуч, вучу

Гор, зймё Нег, pёкё Тур, гравё Пш, лýдё Кот, самё Ви, драгё Гу, жсвакй Гор,

вpчй Губ,

— обучё Гр, задругё Вуч, жандара Ка, сватбва Нег, машйна Вл, вунйцё Ка,

гласбва Л, сестара Тур, регрута, — другбва Рти, садалька, — бикбва Вуч, колёнü

Пај, дрвета Губ,

— метара Л, иљаду нарбда Губ,

— стасавају, — довучёте Вуч, сијёчёмо Гр, тучендга, — вашерйште Губ, рас

клапање Гу, прегурање Дљ, опредёмо Вл, полузёмо Кр, магарйhâ Дљ, манастира

Дуч;

— Благовёштёње Кр.
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б) Скраћене дужине иза дугоузлазног акцента:

— сати, — пута Гр, пасе Вуч, вёзе Пш;

— рёдбва Ка, пйљака Вл, путбва Пај, Нёмаца, — малаца Кот, бôраца Пш,

пýкбва Ђ;

— пјевчйћа, — оваца Гр, славаца, — имёна Вуч, ручају Кр, до лаката Кр;

— продаваца Вуч, Пајевüћа Ка;

— блокирају Лис, Босанаца Кр, украдемо Пух;

— добровољаца Пај, домаћинстава Вуч, артиљераца Дљ;

— секирације — Гід Л, испремёштају Пух,

— Аустријанаца Дуб.

Б. Затворени финални слог

285. а) Очуване дужине иза краткосилазног акцента:

— крдчйш, — чёлар Пај, вдлüш, — дбБr, Вуч, бйдём, — дйнар ГД, слушам,

— турüм, — бäдњак Гр, стардс Губ, пуштüм, — чёкаш Лис, срёrüм Ка, унёr,

— вѣтѣаг, — вдrњак, — сташёш, —ујакшйм,— збдpйм, пот стрёвбм Вл, бацüм,

— Бёзјак Мил, узёr, — мёсёц Ђ, правйм Дљ, кућбм Кр, кравдм, — стдком Дуч;

—пдложа“ Лис, распорёд Зе, cйгуран, — йзабрат,— Мйлован Вл, Љубомйр

ГД, вддоплав Вуч, пдслушан Пај, започёт Пух, буквицбм Гр, манастир Губ, Мй

тровд* Гор, под вдrњâком Лис;

— Благовијёс ГД.

б) Скраћене дужине иза краткосилазног акцента:

— пуштим Лис, мёсец Вуч, будеш, — пдчнем Ка, пљуеш Кр, вйјеш Гу, сrйг

нем Губ.

286. а) Примери који чувају дужине после (~) акцента:

— слйлійш Гор, кажём Тур, спрёмüм Пух;

— Бурђевдан Ка.

б) Облици са редукованом дужином после (~) акцента:

— páдим, — кажем Дуч, слймаш Гор, нађем, — спавам, — мораш БК,

плаћаш Лис, нёмаш Вл, ддђем Л., пйтам Ђ, cйђем, — шёстог ГД, вратиш Дуч,

крёнеш Кр, бýшим ДД, платим Дљ, мёсим Гр, купим Гу, пластиш Зе, чува° Губ,

дува“ Гор, јавим Нег, лёчим Пух;

— радником Вл, под Рудником Кот, Марковом Губ.

287. а) Квантитет после (") акцента сачуван је у примерима:

— ндhôм, — дањбм Ка, стругач, — платüh, — млёкар, — снабдйм Вл, йдём

Вуч, удам Гор, ймаш Лис, са жёнбм Пух, вддбм Зе, бдpйм се Гу, брдйм Кот,

кдсôм Гр, љутбм Дљ, слатком Нег, на лаком Ђ, два“, дна“, двдг, днбг (свуда),

вäкд* Ви, здрблі Кр, ндгдм Пш, здвёш Вуч,

— пдгађалі Гу, дпаліім Лис;

—- стакленди Зе, прйслонüм, — дrплачём, — пдњавом Гор, помогнём Нег,

дубирбг Губ, разумёш, — сутрёдан Лис, čёкирбм, — ддни/ёк Вуч, у Нёмачкд“,
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— устаљам, — ддзволйм Кот, дћера“, — рачуна“, — Трамдшњак Л, мурузнбг,

— йзедём Вл, затваран Дуб, Миодраг Губ, Tйкомüр Пух;

— бедградским Вуч, понедельнйк, — опёришёш, — ордгозйм Вл, упакован

Гу, малтёрисан Пух, са домаћицбм Дуч, дсталијег Лис,

— преко Миодраговбг Вуч.

б) Облици са редукованим квантитетом иза (*) акцента:

— вйдиш öвб Лис;

—пôпуњаш,— прёбйрам Гор, домаћим Ка, уйђем Зе, на Солунским фрôнту,

— дпалим, — йзлачиш Вл, йспýдим, — нäслужим Вуч, управник Л, прекршћам

БК, у дкружним Пај, на Јадранском мôру Пш, пдкбаном Пух, убёдиш Мил,

Илüндан Губ, са Радд#ком Кр, подвалиш Дуч, пдсланик Кот,

— напуниш Лис, дстанем Гор, дздравим Вл;

—умдљавам Вуч, распдзнавам Л, испрёкüдан Пај, неувёзан Дуч, обрађувем

Лис, усклађувем Мил.

288. а) У следећим примерима очуване су дужине после дугоузлазног ак

ЦeНТа:

— врућдлы Кот, цёлüм Вуч, дрвцад Вл, рукбм Пај, главбм Вуч БК Пух, са

Марбм Гр, прôјом Вл, вучём Л, музём Зe Гр Пух Тур Дуч Губ, трёсём ГД,

стружём Лис, вучёш Гор Вуч Дљ Пш, спасйш Ђ;

— páсоднйк Кот, нареднйк Вл, проживЙм Вл, обучём Л., подвучём се Вл,

отрёсёш Вуч, премётйм Вл, истучёш Пај, напасём Лис, истрёсёш Тур, помýзём

Гр Губ Ви Нег Кр, повучёш Ћ Кот, украдём Гор Гу, опредём Кот Мил.

б) Примери са редукованим дужинама иза (") акцента:

— нёмаш ГД Мил, вёзем Ка, дадеш Лис;

—- омётеш Гу, завучем Губ.

289. Да процес скраћивања неакцентованих дугих слогова није нагао, по

казују примери са полудугим ненаглашеним вокалима:

— познадý, — чётврти Вуч, пре бйткё Мил, гељй Л, педёсёr Вл, свањава

Пш, у Лучанима, — ддмбва, — до рамёна, — до кольёна Кот, не носй Зе, пёпб,

— мурузнб Гр, ракијёЛ, трёhй дан Гр.

Можемо, на крају, констатовати да се постакценатске дужине у дра

гачевском говору релативно добро чувају, уз напомену да је редукција нај

више захватила слогове иза дугосилазног акцента. У тој позицији редуковању

су подложне дужине у речима са отвореном и затвореном ултимом. Такође

се дуги неакцентовани слогови често скраћују при експресивнијем и бржем

говору.

290. Занимљива особина овога говора је што именице гдс(t), (и)ћёр, ндћ,

кдс(т), дко, прси, ндкат и Рти у генитиву мн. имају неакцентовану дужину

најчешће на пенултими:

— гдсrйју Вуч, гдсrйју Вл Вуч, гдстüy ДД, hёрй}у Вл Вуч, шћёрüу Кот,

ндhüу Лис, из костüу Вуч, дчüly Пух, дчüу Пај, дчйју Гу, из прсüly Вуч, ноктйly

Пај, из Рrüју Ка Гу Кр, из Рrüly Л, из Рrüу Кот; —
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поред ређих ликова:

— из дчију Ћ Вуч, hёрију Вл, о шћёрију Вуч, шћёрију, — ндћију“ Тур.

Дужине којих нема код Даничића

291. Неакцентоване дужине које Даничић није нормирао у „Српским ак

центима“ постоје и у говору Драгачеваца. Оне су морфолошке и фонетске

природе. У прву групу спадају оне на првом слогу падежног наставка -ама у

дат.—инст.—лок, мн. именица а- основе. У другој групи су дуљења фонетске

природе: а) дуљења у сантхију типа пдштб е, након редукције; б) дуљења ис

пред сонаната.

Занимљиво је да Даничић није коментарисао дужину падежног наставка

-ама. Он ту дужину, додуше, није ни записао, вероватно зато што је сматрао

да је наставак -ама увек без дужине. По Решетару, који бележи примере типа

кућама, буквама у ****** Црне Горе и Боке Которске, ова дужина је се

кундарног карактера"°. Само је он ограничава на именице у којих је испред

-āма краткосилазни акценат. Супротно Решетареву мишљењу, Белић тврди

да је тај наставак исконски дуг. Ј. Вуковић пише да је та појава проширена

на све случајеве „именица ж. р. на а где непосредно пред наставком -ама не

долази кратки или дуги узлазни акценат“ (Акц. П—Др., 226). Ту је, дакле,

пушкама, јабукама, батинама, подмуклицама, мајкама, суђеницама, али су

обични и примери без те дужине. И Вуковић се слаже са Белићевим мишље

њем да се ради о старој дужини наставка -ама.

292. Дужина првог вокала у наставку -ама потврђена је на ширем дија

лекатском подручју". У Драгачеву се дуги наставак -ама у Д—И—Л мн.

именица ж рода а-основе јавља иза (") акцента (који не мора бити непосред

но испред наставка), и иза (") акцента (ако не стоји на непосредно претходном

слогу). Погледајмо примере:

— по барама Дъ, са брадвама Нег, у Брёзовицама Пш Ка, по буквама Губ

Кот, вйлама Дуч, влашäма Вл, врёhâма Л. Гу, губицама, — гускама Тур, у згрй

дама Лис, у Зèокама Зе, с jäбукама Вуч, по кладама Вл, у књйгама Кр Вуч,

плдчама Вуч, кдвчама Тур, с кравама Кот, крлама Пух, кућама Дљ, по кућама,

— полёсама Вл, дрвенйм мäцама Нег, на мукама, —у ндвинама Вуч, на њйвама

Пух, на парама Губ, са парама Тур Кот, у парама Гор, у пацвицама Вл, пјё

смама Гор, у Плдчала ДД, прäкљачама Вл, са пушкама Вуч, на сахранама Зе,

по свадбама Тур Зе, на славама Зe Пух, по смёнама Губ, по сдбама Ка, стýбама

Гу, са сyзама Лис Вуч, тёстерама Л, yзицама Пух, сатйквама Вуч, чäшама Лис,

у шакама Вуч, ийпкама Губ, по школама Вл, у школама Гр Лис, са штакама

Вл, у италама Дљ, пó шумама Кр;

— о бäбинама ДД, на Біі.ьегама Гор, на вёригама, — о вёригама Вл, по

Власrèљицама Гу, Властёљицама Вл, у Властёљицама Мил Вл, на вдђицама Вл,

* У Гружије костију, вашију, дчију, ушију (Стевовић: Гружа 578).

° Решетар: Betonung 33—34,96; Решетар: Штокавски 89.

* Пешикан: Староцрногорски 60; Ћупић: Бјелопавлићи 67; Пиж.: Колашин 22; Станић. Ускоци

П76; Барјактаревић, Новопазарски 86, Ивић: Биограчићи 144, 158; Б. Николић: Срем 231; Ивић: Ба

нат 150, Реметић: Шумадија 69; Кашић: Конавле 119—120.
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на гдмилама Вуч, у границама Ка Гор, са дипломатама БК, у државама Дуб,

са комшијама Ка, у кошуљама Кр, кучињачама Дуб, у Лôпарама Вуч, лдпатама,

— о месдвеђама Вл, маказама Гу, маслинама Губ, са мäчугама Вл, папучама

Тур, у папучüма Пај, с рукавицама Лис, о сäранама Пух, сустолицама ГД, čè

кирüма Вуч, таљигама БК, у ћёлиицама Лис, унукама Кот, са учитељицама Губ,

уддвицама Гу, на чаралама Вл, у чарапчинама Кот, по шашинама Лис.

Кратки наставак -ама јавља се врло ретко у овој позицији:

— гумицама Губ, у Шулубурама Вуч, cйлама Гу.

293. Дуги наставак -üма детаљно је испитивао И. Стевовић на материјалу

гружанскога говора. За анализу је узео све двосложне именице, не само са

краткосилазним и дугосилазним акцентом већ и оне које имају () и (") акце

нат. Он даје врло прихватљиво објашњење: „Управо, по Даничићу двосложне

именице 3. типа змйја — змйјё, немају дужине у дат. инстр. лок. мн. бувама,

дâскама, снајама итд., међутим, према стању акцентуације ових именица у

говору Груже излази да су ови облици са (") акцентом облици колектива, а да

су облици са множинским значењем бýвама, дйскама, снйјама, сёстрама,

нähвама итд.“107

У драгачевском говору нисмо уочили ову прозодијску дистинкцију, на

равно, пошто је наставак -āма по правилу дуг.

294. Обично говори са дугим падежним наставком -ама имају дуг осно

вински вокал инфинитива на -а(ти), -и(ти), -ну(ти),ако слог испред њега није

под акцентом узлазне интонације. Квантитет основинског вокала задржава

се код ових глагола и у радном гл. придеву и футуру I. Поменуту дужину

имају неки говори северозападне Црне Горе"° и говор Конавала°. У Дра

гачеву се спорадично појављују примери типа:

— направüти Вл, прôзборйти Ка;

— мучüла еме, — прдлазйла, — дставЙла, — уграбйла Вл, дслабЙло се Пш,

узимали Губ, дшинули Ка, вёчерало Губ, прйлучала се Ка.

295. За наш говор је карактеристично секундарно дуљење у сантхију.

Овде првенствено мислимо на дуљење финалног вокала неког парадигмат

ског облика изазвано редукцијом сонантај у енклитиције, која долази непо

средно иза тог облика:

— судбина е Ђ, мука е Кот, грбга е, — шала е бйла, — чёла е здрава Лис,

срамдта е, — рідба е вóђе Гу, дка е Кот, дна е се увалила Вуч, дна е пёвала Гу,

дна е била Кот, његовб е о Трйглава Гу, мдja e cйкира Кр, мôја е глава ту Гу,

та е кућа мôја, лідjä е! Тур, чйста е Пух, богата е Гу, ддбрд ми е свё Вуч, тек

ддбрд е ГД, добрб етó Вуч, ддбрд е сад Лис, вддё е имало (= овде ~) Гу, двамд

е сäде порасло Мил, räмд е бйó Вуч, гдтовд е, — далёкбетб за мёне Гу, какб

е се напатио Пух, какбе се увалила Вуч, како е — да е Гу, пдштбе Вл, нёкд

е отишб, сäлібе се борио Гу, понекд е кошуљу мôгó да купи Пух, гдтовд е Пш,

"Стевовић: Гружа 519.

* Вуковић:Акц. П—Др. 303, Вушовић:ДИХ62—65; Станић. Ускоци II77, Пиж.: Колашин 23.

*Кашић: Конавле 120—122.
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за шта е Пух, прдила е Лис, прдшлд е Пух, удала е се Кр, пдсијанд е Гу, йме

му е Лис, знäлб е се Зе,

296. Исту појаву забележио је Б. Николић у говору Срема. Последњи

отворени слог парадигматског облика не осећа се као последњи у акценат

ском погледу. То је допринело да се дужине на том слогу боље чувају него

код истих тих облика иза којих не долази енклитика. Створени однос зёмље

: зёмљё је постао је овде продуктиван и уопштен је и на случајеве у којима је

финални вокал парадигматског облика био кратак. Отуда је добијено у рав

нйцü је, сирдма је (Николић: Срем, 229—230).

297. У Драгачеву се ова дужина јавља на вокалима који су иначе кратки.

Она, понекад, „чува“ узлазност кратког акцента тамо где је он у прозодијском

систему овога говора силазне интонације. Према односу чёла : чёлё, срамдта

: срамдтё, појављују се ликови чёла е, срамдта е.

Уважавајући Николићева запажања у говору Срема, могли бисмо за дра

гачевски говор констатовати да је дуљење поменутих вокала настало након

редукције сонантају енклитиције (чиме је створен хијат). Ово ћемо покушати

ДОКАЗАТИ ДВеМа. ЧИЊСНИЦaМа:

1. Дуљење вокала испред редукованог сонантај забележено је и на уну

тарњим слоговима засебних речи:

— Добривде Гу, Мйливде Тур Гу, Мйлде Ка, Дрäгде Вуч, Стёпдевац Вуч,

ддвдено Пај, батаљуе, — да се дбýе ГД, подмазуе се Дуч, дснуемо Вл, испйтýе

Вуч, дкуе се Лис, нäвüемо, — да се сдийе Вл, пдпüе Вуч, дбае Лис, дстае Вуч

Л Вл, пдзнае Вл, пдзнаем Лис, у Гдлüи ГД, ћёлйице Лис, старйи Гр, урёднüи

Вл, у Русüy Дль.

2. Дуљење акцентованог вокала у неким категоријама:

— мде Гу Тур Дљ Вл Вуч Гр Рти Лис Кот, твде Гор ГД, свде Дуб, двде

Вл БК Лис, нäз двде Вл, трде Гр, кó е Вуч Вл, кó е га сачувб Лис, кó е с тóббм

Ка, кó е те пôслб Гу, пбеде — 3. јд. през. Гр, пбели Лис, чбек Губ Гор, лае Лис

Тур, трае Вл, заедница Лис Вл, заеднички ДД, заедно Лис Гу, заено Гор Лис,

шга е Ка ГД, hё е, да е Губ, пљуе Вл, псýе Мил, какбе, да е Гу.

У свим местима се, иначе, чешће чују облици без оваквог дуљења.

298. Факултативне је природе изостанак дугосилазног акцента, али са

задржавањем квантитета:

— ја öстадо Вл, ја мôли једнôга Кот, ја пôгла Л, čёте Вй Тур, са тйм

алкама Вл, такó е се т.б радило Вуч; —

док се неколике категорије речи, које су у врло честој употреби, појављују

у облицима без акцента:

— ован Лис Кот Вуч, ондай Кот, ону пёну Вл, с онüм глумцом Гу, кажё

Гор Дуч Вуч, кäе Лис, онü чйча Губ.

299. У вези са дужинама у глаг. прид. радном типа уграбйла (в горе),

поменућемо и секундарно дуљење у рад. гл. прид. м. рода. У Драгачеву су

ти ликови чешћи од оних са кратким финалним вокалом о:

— біб Вл Зe Pти Кот Вуч Губ Гор Пух Дљ Лис Кр Гy Нег, бацид Тур,

бдрид се БК Зе, браниб Гу Гор, влачид Тур, вддид Вуч, вдлиб Пух, вдљед сам
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Кот, вѣчиб Рти, гаид сам Кот, говдрид Тур, дâб Лис Тур, ддвеб га Вл, дожcйвид

Л, ддниб, — жäлиб, — жáд му Тур, жёнид ГД, жcйвид Гу, животариб Зе,

завршид Пух, залангид, — запдслид Вуч, знäд ГД Вуч, изгубид Гор Вуч, изне

надид Пај, йзуб, — крйд се Тур, јавид се, — јёд Тур Вуч, купид, — мётид, —

мдлиб Тур, мучиб сам Вл, нäпатиб се Пух, направид Вуч, начйнид Лис, ндсиб Ђ

Кот, одбраниб Пш, ддвед, — одвдид Вл, ожёнид се Лис Вуч Тур, озлијёдид Тур,

окâдиб Гу, оцёдид Лис, пантиб Ка, пйд Вуч Пај, платид Гор, підпид Кот, прймид

Зе, прдпратиб Кот, пуштиб Кот, радиб сам Вл Лис Зe Гу Вуч Кот, разбиб Вуч,

садиб Ка, слâвид Лис, свёд Губ, слджиб Зе, смёб ГД, смйд Тур, сналазид се Дль,

спрёмид Тур, стёд, — čёдочиб, — тражид Пух, трдшид Зе, тужид Лис, убид Вл

Пух Лис Вуч, убијд Вуч, урадид Зе, утдпид се Лис, уфатид Тур, учид Ка, чуб Вуч,

шћёд Вуч Дль; —

— бдрио се Гу, купио сам Тур, ожёнио се, — погддио Вуч, запüнтио Дль,

ктёо Пш, пдкупио Зе, крйо Дуч, пйo Вуч, прдлазио Кр, турио Лис, звâо Вл,

дслабио Лис, йзмислио Кр, ожёнио се Тур, пдкрио Пш, изгубио Нег, вддио Ћ,

дкречио Гу, кôсио Ви, досёлио БК.

Дуљење вокала о у глаг. прид. радном м. рода настало је аналогијом пре

ма облицима исте категорије, у којима је контракцијом вокалских скупина

-aо, —eо, -yо добијен дуг вокал о. Тако је дуљење након контракције постало

продуктивно јер се проширило на категорију у којој за то није било фонет

ских услова.

Ова дужина типична је за мачвански говор. Б. Николић сматра да је до

„дуљења наставка м. р. радног глаг. придева дошло под утицајем примера

типаддчекбје, где је дужина завршетка -о добијена контракцијом -ao 2 -о, а

сачувана благодарећи енклитици.“ (Мачва, 201). По њему, ово се дуљење из

сантхија пренело на друге случајеве. Московљевић такође бележи сличне

примере у Поцерини и говори о аналогији типа сёб према лику ддиб, али не

помиње утицај сантхија (Поцерски, 77).

300. Дуљење вокала пред сонантима обухватило је више категорија речи.

Дужина придевског наставка -ав је прасловенског порекла. У пивско-дроб

њачком налазимо àлькав, бљутав, бдгальâв итд. (Вуковић: Акц. П—Др., 276).

Пљеваљски говор чува је само у затвореном слогу (Ружичић: Пљевља, 142).

У Драгачево је та дужина донесена из јужнијих говора, а чуве се и у другим

местима". Овде смо је бележили и код вишесложних придева:

йљава Вуч, āлькав Гу, бäлав Гор Тур, балава,— балаво Тур, блёсав Губ Кот,

блёсаве, — бљутâво Вуч, брашњав, — буђав Мил, буђаво Тур, гёљаво Губ, гњй

дава Вуч, гдлишав Пај, голдглав Гр, гушав Вл, гушава Лис, гушаве Вл, длйкаво

Пух, дрёчâво Вл, жcйлâво Лис, јёвтичав, -а, -о; Тур, по каљавйм путовима Пух,

крвав Тур Гу, крваве Гу, крвава Вл, лабав Гр Гор, ладњикаво Вуч Гор, љйгаво

Вуч, мѣшава Вуч, мѣшави Лис, нäздраво Вуч, дшљикав, -а Вл, пјёгав Губ, прљав

Тур БК, прљава Вуч, прљаво Вуч Пух, páпаво Вуч, phâв Кот Вуч, сjёрава Пај,

траљава Вуч, труњаво Пух, тупав Гор, hёлав Вл, hдрав Рти Кот Губ, hдрави Вл,

*В. нпр.: Стевовић: Гружа 591; Реметић: Шумадија (у „ерској“ зони) 72; М. Николић: Горо

биље 637; Кашић: Конавле 120 (спорадично); Барјактаревић: Акценат 66.
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ћдраво Пш, чйтав Дуч, чйтаве Зе, чйтüво Пај, у чйгавом Зе, чвргав Вуч, uёграво

Ка, шäнтав Вуч, шäшаве Тур, шугäв БК.

301. Присвојни придеви на -ов (-ев) и -ин:

— Адамбв Вуч, Аметбв грббЛ, Бдгољубав Лис, Бранкбв Губ Тур, Весёлиндв

Лис Губ, Вла°кбв Губ, ВдимüрдвЛис, Данилбв Тур, Драгбв Ка, Душанбв Лис, Зд

рандвЛ, Јбвбв Тур, Лёкдв, — Љубов Рти, Мйланбв Лис Тур, Мйлбв Ка, Милутиндв

Губ, Миркдв Гор, Мйшбв Губ, Млађбв Ка, Момчилдв, — Нёшбв Губ, Панrбв Тур,

Пётрбв Лис Вуч Вл, Радбв Губ, Срётенбв Вуч, Стёвбв Лис, Хитлербв Гу, —

— бдгбв Вл, кумдв, — дpлдв, — пдпбв Вуч, топдлдв" Пух; —

— Драгићёв Л, Мйлошёв Дуб, Радичёв Губ Гу, Светозарёв*** Лис, —

— дчёв Тур, царёв Кр; —

— бáбüн Тур, Богдродичйн Вл, Вёликüн Губ, газдüн Вуч, Дарйн БК, жёнüн

Гр, збвйн Гор, Јёлйн Пај, кумйн Пш, мärepйн Гу, Љубичйн, — Мйличüн Тур,

њёзйн Губ, прôйн скрôб Гу, Ружйн Кр, Тањйн° Дуч.

Присвојне заменице његов и њихов често дуље вокал о:

— њèгбв Вл Лис Пух Вуч КрЛ ДД Рти Тур Гу Губ, њйхдв Гу.

302. Ово дуљење познају и мушка лична имена са завршетком -(л)ав и -ан:

— Бдгосâв Тур, Бдгосава Лис, Братислав Кот, Добросав Гу Вуч, Добросава

Гу, Љубисав Лис, Мйлисав Тур, Радисав Ка Вуч ДД, —

— Душан || Душан Кр Лис, Светй Јдван Кот, Слобддан Гу Тур Мил Вуч

Губ.

303. Са дугим вокалом испред сонанта чују се заменице какав и такав,

затим број један и одрични облик глагола јесам у 1. л. јд.:

— какав Вуч Пш, такав ДубЛ Тур Вл; —

— јёдан Гу Вуч Губ Пух Кр; —

— нйсам! Дуб, нйсâм ДД Вуч.

304. У мањем броју примера дуг је наставак у Г—Ал. заменица 1, 2. и

3. л. јд., повратне заменице себе и упитних заменица кои шта:

— мёнё Ћ ГД Вл Вел Тур Лис Дљ Нег Гу, и мёне тамо Нег, —

тèбё Кот Дуч; —
|-

— њèга Пух Гр Губ Гу, пйтам ја њёга Нег, —

— сèбё Пај ГД, —

— кдга Гр, кдга ће Лис Нег, —

*** Уп. нпр. Вуковић: Акц. П—Др. 274—275; баббв, Маркдв, Мйтрбв поред обичнијег бабов,

брајов и сл.; Ружичић бележи баббв, брärбв, кумдв, підпбв, али: растов, вёбов (Пљевља 141), М. Нико

лић: Горобиље 637; Тешић, Љештанско 174; Барјактаревић има однос братдв: братова (Акценат б6).

112 Вуковић: Акц. П—Др. 274; Стевовић: Гружа 587; М. Николић: Горобиље 637; Тешић.

ЛБештанско 174.

** Ружичић: Пљевља 141—142; Вуковић:Акц. П—Др. 274; Барјактаревић: Акценат 67 (жёнйн:

жёнина), Реметић: Шумадија 72; М. Николић: Горобиље 637, Тешић, Љештанско 174; Симић: Обади

17; Стевовић: Гружса 587.
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— од чёга Тур.

305. Позајмљенице на -изам имају дуг вокал и.

— алкохолйзам Зе, большевизüм Вуч, комунйзам Дуб Гу Пш, органйзам ГД

Кот Кр Дуч, турйзам“ Лис.

306. Придевске речи са наставком -аст обичније су са дужином на

завршетку:

— блёсаста БК, бдкâсто, — hâволâста Вл, мушкдбањâста Л, pйкљаста Вуч,

päкъасто Гор, распрћâсто Ка, рёбрâсто Вл, ру“кâсто Вуч, ступасте нôге Гу, цр

ндмањüст Кот, црвенкас Тур, четвртаста БК, чётвprücro"° Дуч Вуч.

307. Именице на -лац (које у Драгачеву у Нјд. имају -оц добијено анало

гијом према облицима са -oца < -льца) имају дуг завршетак:

— бранибц Тур Вл, крäнидц Вл, ндсидц Зe Гу Вл, ндсидца— Гјд. Ка, ндсидца

— Гмн. Зе, прагидц Вл Л, прâтидца Вуч, посётидци Дуч, старабц Губ, тужибц

Лис, хранибц Вуч Вл, чувадц — чувадца, — штёдидц— штёдидца Тур, жётидци,

— пластибци Пш; —

а ТаКО И ДВС ИМСНИЦе На -ЛdК.

— заседк Вл, засидк ДД, затидк Тур Вл.

308. Прилози данас, вечёрâc, ндhâс и јесёнас свуда гласе тако.

309. Факултативна је дужина вокала е у именице човек.

— чдвёк Вуч БК Л. Лис Тур Гу Пух, чдёк Лис, чдёк Кр, чдвёче Тур.

310. Остали појединачни случајеви секундарног дуљења:

— ддкrдра — Гјд. Тур, у крёвёт Вл, дркестар Гу, телеграв Тур, удёс ГД,

уторак Вл, чдбанüн, — чдрбалук Тур.

Од свих наведених категорија секундарно дуљење увек имају присвојни

придеви на -ин, прилози данас, ноћac, вечерас и јесенас и именице на -лац. У

претежном броју случајева тај квантитет чувају присвојни придеви на -ов и

придеви са завршетком -ав и -аст. У осталим категоријама тај квантитет има

карактер факултативности.

Преношење акцената на проклитику

311. Акценти силазне интонације често се у драгачевском говору преносе

на проклитике. Та појава ипак није доследна у оној мери у којој је налазимо

у неким другим говорима који познају политонију. Овде пре свега мислимо

на сродне говоре херцеговачког типа - - пивско-дробњачки“ и источнохер

цеговачки*17. То је и разумљиво с обзиром на то да је овај говор запљуснут

* Такво стање је у још неким говорима: Ружичић. Пљевља 147; Тешић, Љештанско 174;

Симић: Обади 32; Стевовић: Гружа 600—601, с тим што је ген. зам. 1. и 2. лица и повратне замени

це ліёнё, тёбё сёбё, а акуз. ліёне, rёбе, сёбе. Увек је кôга, чёга, али њёга.

* Вуковић:Акц. П—Др. 276; Ружичић имајдгунüст, буцмаст..., али и жућкаст, црнкаст (Пљевља

142); М. Николић: Горобиље 637; Стевовић: Гружа 591; Реметић: Шумадија 72 (у „ерском“ крају).

* Вуковић:Акц. П—Др. (уз категорије речи).

*? Пецо: Ортијеш (по категоријама речи). Ту је преношење силазних акцената редовно „кад

се испред њих налази проклитика ако нису у питању посебна истицања неких ријечи.“
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снажним утицајем суседних екавских говорних типова, којима је преношење

мање својствено. С друге стране, јак је и утицај говорне речи са радија и

телевизије, која ову појаву скоро да и не познаје. Уопште узев, све се то укла

па у тенденцију чувања акцента засебних речи.

312. Најчешће се силазни акценти преносе на предлоге и везнике, мада

се и бројеви, иако акцентогене речи, често нађу у функцији проклитике. Ста

ро преношење на предлоге потврђују наредни примери:

— на руке Вл Гу Тур ДД, на брду ГД Вуч, на главу Кот, на кола Вуч, на

љето Гр Пух Гор Тур, на земљу Дуч Вл Пш, нй трн ГД Кр, нä Вüс Пух, на

воду Гр Зе Кот Лис Ћ Дуч Ви Вуч Вл Губ Нег, на страну тó Мил, на међу Вуч

Гу, на сат Ка Вл, на дан Вл Л. Лис, нä очи Кр Лис, на зüд Пш БК, нà pёд Губ,

на влас Вуч Кр, нä траву Губ, нä вдз Лис, нä зуб Вуч, нà pдд Пај, на жалбс

Дуб, на врат Пај Гор, на зйму Гу; —

— ý вд*ску Дуч, у главу Вл, у поље, —у гору,— у воду, — у море Гр, у земљу

Пух, у кола Ка ГД Мил, у зйму Гу, у очи Кот, ý траву, — у љето Губ, у злату Нег,

у поље Тур, у пољу Губ, у рбд Гу, у воду Вл, у брду, — у планину, — у сватове,

— у свијёr Вуч, у пролеће Кот, ý ийбЛ, у школу! Ђ, у град Л Гор Вл Дуч Дль Гр,

у лбв Лис, у лüд Тур, у лаж Мил, у главу Гу, у стан Нег, у рёд Вуч, у пёт Губ, у

трü БК, у сёну Кот, у рôд Гр, у зüму Кр, у небо Лис, у колу Л; —

— йс поља Губ, йз лова Лис, йз неба Вл, йз града Гр, йз ока Губ, йз мрака,

— йз два пута Вуч, йз гласа Лис; —

— дд бёса Вл, дд њега Ка, један д другй Гр, д другбг Мил, д ногу, — дд

глади Вуч, д камён Ви, дд рада Кот, д земљу Кр, д смрти Вуч, дr кума Нег, д

другбга Пух; —

— сä тоббм Вл Ћ, сä мнбм Вуч Кр Гр Л. Зe Нег БК Дуч Губ Гор, сä два

пара ГД, —

— зй очи Лис, за косу Вл, за врат Ђ, зä cйна Лис, за сür Вуч, за дана Гор,

за два, — зй трл Гу, зä ндс Губ, зй зüму Гр Тур, за кума Гр, за вб*ску Гор, за

гору Лис, за другб Дль; —

- прё зору Зе, прёд очи Вл, прё тоббм Вуч, прёд њега Л, прёд ноге Губ, —

— дó мрака Гр ДД, дд два Дљ, дд сад! Л, једно дд другбга Вл, дд дувара

Кот, дд зüда Кр; —

— уз воду Пух, ус камён Гр; —

— кôд мене Вуч Гу; — прй пољу Лис; -- нйж ціаду, — уж иáду! Гр.

Ако је предлог на који се преноси акценат двосложан, онда се наглашава

први слог (опет у метатаксичком духу):

— пдда мнба. Лис, прёда мнбм Мил, йспод брда Дљ, йспод њега ГД, йспод

ња Вуч, прёко брда Дљ, дко врата Зе Кот, преко њёДД, уза њега Вуч, дко мене

Губ, дко њё, — дко себе, — дда њик, — кдда нас Вуч, йзмеђу себе Л.

Метатаксичко преношење на везнике, негацију и акцентогене речи

бележено је спорадично:

— й нüh й. дан Вуч, такб й бüло Гр, тôвар й пб Гу, два й пб Губ Лис, нй

бн Вл, нй лёк Мил Губ Тур Вуч, нй о чему Вуч; —
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— нё дбђе Гу, нё ваља Мил Гу ГД, нё ваљам, — нё ваљаш Вл, нё знам Кот

Мил Тур, нё зна Вл, нё оста нйшта ГД, нё шће Кот, нё иде— аор. ГД, нёмош

д_йдёш Мил, нё би било Кр; —

— свё трій Гу, у сва трій ГД.

313. Ново преношење акцената силазне интонације на проклитику махом

је давало краткоузлазни акценат, али није занемарљив ни број случајева у

којима је добијен дугоузлазни.

Пр е н о ше ње на предлоге

— на Божü дан Гр, на Божњи дан Лис, на грббље Пух Дуч Кот, на длану

Тур, на крају Вуч, на краве Кр, на кола, — на колима Вуч Тур, на раме Вл, на

Рудник ГД, на мене Пух ГД, на прагу Вл, на пашу Пух, на свадбу Дуч, на кућу

Зe Гр Пш Лис Дуч Кр Кот БК Дль, на њиви Губ Пух Вл Кр, на трешњу Вуч,

на липи Гр, на букви Губ, на пут Лис Гу, на штали БК, на месту Дуч, на теби

Ви Нег, на јабуци Гу, на лађу Гор, на вашд* ДД, на мбм Пш, на свбм Кр, на

палицу Губ, на лёво° Гу, на њйг ГД, на славу Вл, нёма на чйм Кот; —

— у Гýчи Гу Вл, у Босну Дуб, у букви, — у добрй људй Вуч, у башчу Гор,

у банци, — у јасле Вл, у јаслима Вуч, у мене Вл Пај, у кра° Тур, у нôм брду

Вуч, у рату Гу Дль, у Краварици Пух, у Краварицу Гу, у Рráрима Нег, у Пожегу

Ћ Л, у пооде Вуч, у четнüцима Пух, у кућу Вл, у томе, — у мајб* Тур, у Каону

Ка, у подруму Кот, у првешче Вуч, у колима Ка, у собицу Кот, у Тиању Гор,

у риЈёку Губ, у ћоше, — у ћошку Ка, у школи Тур, у њд* Лис Пш Гр, у њиви

Губ, у браћё Лис, у ма°чину Кот, у малд* Губ, у вашйм Вуч, у врећу Кр, у праве

Нег, у шаке Вл, у свакб* Гр, у некд Губ, у слами Гр; —

— йз Боснё Дль, йс Краварице Лис, йс кућё Вл, йз нашё Вуч, й шумё Дуб,

й шталё Пш, йз Лисё Гу, йс пушкё Лис, й школё Тур, йш чашё Кот, йс књигё

Кр, йз њивё БК, —

— дд мене Дуч Гр, дд њйг Лис, дr cüд Гу Ка, дд вас Вл, дт кућё Кот, дд

мукё Вл, дд вашЙг Мил, дт кола Тур, дд нас Пух, дд ма“ке Лис, дд малиг Ђ; —

— сä нама Гу, са њйм Вл, са њима Вуч Кот Пух Кр, са браћбм Лис, са

скелё Губ, —

— зä кола Тур, за ваёду Вл, за здравље Лис, за оградбм Пух, за Нйш Ка,

за сисе Лис, за нас Вл, за њима Вуч, за сунца Ка, за ма“ком Губ, за срећом Кот,

за Пожегу Дљ, за Ужице Кр Гу, за мене Ђ, за нашу Кр, за брашно Гр, за вуну

Нег, за кућбм Рти, —

— дó кућё Кот Лис Ћ Вуч Дуб Рти, дó иљадё Тур, до сад Гу Ка Кот Ђ

Вуч Вл Пух Зe Гр Губ Гор, дд кад Вуч Гу, дд мене Вл, дд њега Ка, дд шумё

Губ, —

— кôт кућё Ка Вл Гр Дљ Дуч, код брата Лис, код њега Ка Гу, кдд мене

Вуч Вл, кôд нас Мил Ка, код њй Вл Мил, код њйг Лис, кдт старог Губ, —

— д другбме Вуч, д шљиви Гор, д стоци БК, д слави Вл, д свадби Гр, д њему

Пш; —

— нйз ријёку Вуч, нйс пут Гор; —

— пдт кровинбм Вуч, пдд њдм Гр, пдд јабуком, — пдт шљивдм Губ, пдт

колима Гу, —
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— прёт кућбм Тур, прёд њйм Вуч, прё стрйном Лис, прёд бољйм Гор, прёд

Гýчом Вуч; —

— пд њиви Дуч, пд кући Вл Кр, пд њему Губ, пд млађём ГД, пд нашйм

Кот, пó блату Вуч.

Ако је предлог двосложан, код новог преношења се краткоузлазни ак

ценат јавља на другом слогу.

— прекó кућё Тур, прекд куће Вл, прекд оградё Кот, преко рамена Вуч, прекд

шумё Губ, прекд прага Лис, прикд прага Вл, окд кућё Вуч Гр, вишё куће Гр, окд

ватре Гу, нижё кућё Лис, кроза сито Вл, крозä шуму Тур, прина сунцу Тур, прокай

ватрё ГД, кода нас Вуч, уза зграду Лис, иза ограде Ђ, нижè школё ГД.

Често се метатонијско преношење врши навезнике, углавном на везники:

— й бн Лис Вл Гу Мил, й ја Пух Гу, умрла й она ГД, ја й тй, — й она Вл,

й сад Гy Пш Вл Мил Вуч Гор Кот Л, й ондар Вуч, й тамо Гу, й другü Ка, живо

й здраво Вл, й тамо й вамо Дуч, й Здравка Лис, кад буде Тур, да видйш Гу Вл,

да виш Вл, да видимо Гу, да бог“ сачува Вуч, мôж да буде Гу, нй у шта Вуч,

нй на чему, — нй от кога Лис, нй кот кога Пух, кó нд трнка Вл, нёк идём Ђ,

нёк идё вамо Нег.

Прилично је често преношење акцента на негацију:

— нè видй Гр, нè враћа Пух, нè вüчемо Гу, нè слушам Лис, нè пуштамо Вуч,

нè играм Лис, нè прüма Губ, нè чувем Тур, нè треба Лис, нè мислй Гу, нè пјева

Тур, нè волüм, — нè мдш Гу, нè копам Мил, нè смем Вл, нè интересуе Зе, нè

знам Вл, нè смёш Губ, нè мислёћи Пај, нè возй Гор, нè гледаш Кр, нè гура“ Ћ,

нè сећам се Вуч, нè дадок Ка, нè режите Нег, нè смёта Зе, нè правйм Вл, нè носü

се Дуб, нè сипа° Губ, да се нё бања Лис, нè десü Губ; —

— нè може Тур Дљ Кот, нè можеш Вуч Пух Лис Ћ, нè могу Ћ Гр Губ, —

али акценат са облика 1. л. јд. през., који у Драгачеву гласи мдгу, прелази на

проклитику у метатонијском духу, аналогијом према осталим лицима:

— нè могу Губ Лис Гу Вл Мил Дуб Ка Вуч; —

као и у једном примеру 1. л. јд. aориста:

— нè мого Пај.

314. Карактеристично метатонијско преношење бележено је још код не

ких облика: |-

— штä чуваш Л, штä будё* Вуч, шта бй, — шта радиш Губ, шта мислйм

Вл, свд јутро, — свè горё, свè црњё Вуч, сва трй Губ, jдж горё Вл, ради пакдм

будё Л, добрд јутро Кот Дуч, у вѣ собрё Губ.

За овакво преношење потребна су два услова: 1. да је реч која прима

акценат обична у говору и као неакцентогена (а°де, шта чёкаш, — још само

донёси мёно сôли, — добар дан и сл.), па се осећа као проклитика; 2. да се

остварује чест додир придева и именице.

315. Такође су чести примери преношења силазног акцента са именице

појма који се броји на број. Вук је то забележио у Дубровнику: „По овијем

** В. нпр. Вуковић:Акц. П—Др. 374; М. Николић: Горобиље 634.
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јужнијем крајевима тешко је друкчије и чути“ (Грам, и полем списи III, св. 1,

стр. 17). Такво преношење је у пивско-дробњачком редовно код бројева 1—

10, 20, 30 (само у форми дваес, триес), и код броја 100 (Вуковић: Акц.*

300). Исти тип преношења познају, у већој или мањој мери, и други говори"°.

— двојй кола Вуч, двоё-трде БК, двоё-торе Ђ, по двоё прасади Вл, двије

краве Пух, троè дрвљади Гу, један другдга ГД, један ма Ка, пёт кüла Гр Вл, пèд

годüна Мил, двиè куће Рти, шёс недёља Вл, шёз годüна Лис, седам-осам Мил Зе

Гу Вуч, на дваёс мёста БК, дваёз грама Вуч, триёс кüла Пух Вл, стó иљада Кр

Пух, стó грама, — стó иљада Гу, стó мёгара ДД, стó годüна Вуч, двеста кüла

Гу, двеста мёгара ГД, триста кüла Гу.

Појава дугоузлазног акцента у резултату метатонијског преношења

обична је код бројева који су у функцији проклитике:

— два кила Вл, два прста Лис, два пара Ка, два гроша Гр, два месеца Мил,

два ліёгра ДД, два рёда Губ, на два точка! Вуч, двё краве Пај Вл, двé банке Губ

ГД, две године Мил, трй кила Вл, трй дана Пај Ка Тур Пух Гу, трй нанице Л,

трй куће Тур, пé-шёс ДД Мил, дваест пёт ньäда Вл, за двёс пара Гр.

Понекад се овакво преношење чује у примерима као што су:

— наз двое Мил Вуч, наз двде Вл, наз двие, — ваз двие, — нас трбе Мил,

њй двде ГД, пб сата Ка, дó дна Вуч, игга би Л.

Сви наведени примери имају ново преношење (у виду краткоузлазног или

дугоузлазног акцента). То упућује на закључак да се ради о појави из новијег

времена, вероватно после XVII века. Да се такво померање силазних акцената

појавило раније, несумњиво би га становништво, у току сеоба, пренело у своја

нова станишта, исто онако као што је преносило новоштокавску политонију**".

316. Уместо очекиваног старог преношења силазних акцената, у овим

примерима смо бележили метатонијско преношење на проклитику:

— на брдо Л Вуч, на брду Мил Кот Губ, у брду Дль, у брдо Дуч, у пољу

Гу Тур, у поље Гу, у руку Дуч, на жар Кот, на бриёг Губ, на страну Рти, дд

глади. Дль, у маглу Вуч, на брзине Нег, у висину Вуч, прекд брда Гу.

У нашим говорима налазимо акценатске односе типа пд.ье (Нјд.) : пдља

(Нмн.), бѣдо: бѣда, жйто : жcйта, као и сёло: сёла. Могли бисмо још у бал

тичко-словенској епоси претпоставити однос *рдl'e : *pol'а, одакле се лако

долази до Вуковог и Даничићевог односа пд.ье: пдља. Акценат Нмн. добијен

је скраћивањем старога акута на финалном слогу (насталог по Сосир---Фор

тунатовљевом закону), а затим, у процесу новоштокавске политоније,

враћањем на иницијални слог у виду краткоузлазног акцента. Тако и код

*села - селй, али је аналошко уопштавање, које је потекло од генитива плу

рала сёл, створило однос сёло: сёла. Победила је тенденција квалитативне

опозиције сингулар — плурал. Ако овоме додамо још и резултате прасловен

ске метатоније и касније укрштање акценатских типова, лакше ће нам бити

* Ружичић, Пљевља 176; Кашић: Конавле 113—114, Пиж.: Колашин 51, Тешић, Љештанско

(две године, три године) 176.

* „Ове очевидно новије појаве нема у Тршићу: два мётра, трй гддине, пет стотина и сл.“ (Б.

Николић: Тршић 393).
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објаснити напоредност појаве типа у брду : у брду, у поље: у поље (В. Јован

Вуковић: Историја српскохрватског језика I, Научна књига, Београд 1974, 129).

Овде треба, свакако, рачунати и са драгачевском прозодијском ситуацијом

која у свом систему нема тип У - .

Спорадични су примери типа:

— нё шће Кот, під дну Вл, у џеп Губ Вуч, нй праг Кот, у рат Гу, —

а представљају двосложну акценатску целину која се у овом говору понаша

исто као и двосложна акцентогена реч са кратком ултимом и кратким ак

центом на иницијалном слогу (вдда, пдток).

317. Има приличан број случајева у којима се силазни акценти не преносе

на проклитику.

— у цркву Мил, у штали Зе, у кући Вл Пух, у Ужицу, — у Прüштину, —

у слийслу, —- у пјёсму Гу, у Туриці: Тур, у пддруму Ка, у Прйштини, — у Бйтољу

Вл, на дну Мил, на сламу Губ, на пдд, — на ндгу Гу, на плугу Тур, на шљйве

Губ, надгради Ђ, на кджу, са кджё на длäку, са длäкё на свpйку, са свpйкё у

мâглу, из маглè у мідре Лис, на другу Гор Ка, на правди бôга Лис, на прво“

Гу, на вас Пух, на јабуку Кр, на трёшњи Рти, на ваздук Кот, на мёсту Пш, од

запада, — од йстока Кот, од Уoicüца Гу, од Пджегё Дуч, од њйг Ка, от првог

Вл, од кућё Зе, од брата Гр, од малиг Ка, од вашёг Лис, од мукё Гор, от Кйонё

Вл, до Вас, — до тёбе Вуч, до спдмёна Дуб, до мрака Кр, до јйбукё, — до

шљйвё Кот, из Бдснё Гор, ис кућё Вл, за кдлима Тур, за дарадбм Ђ, за кућдм

Л, за лёбом БК, за штйлбм Лис, ус кућу Вл, уз ватру Гр, кра“ вáтрё Пух Вуч

Гр, кра“ кућё Гу, низ дбалу Ка, низ њйву Вуч, о Бранку Гу, о вама Зе, о славама,

— о свадбама, о сäранама Дуч, о свбм трóшку Гу, отдме Зе, око Турицё

Тур, преко прйга БК, преко дградё Вл, преко шумё Лис, преко кућё Кот,

испод дбалё Вуч, испот кућё Губ, иза кућё Гу, према сунцу Вуч; —

— у град Мил БК, у дко Вуч, у рдд, — у жcüр Вл, у бѣдо Кот, у пд.ље Гу, на

крдв Вуч, на Андру Тур, на брду ГД, на саг, — на дан Вл, из града Губ, по камену

Лис, са сата Вл, од глади Пш, од бдга Вуч Вл, уза шљйву Лис, уза зйд Гор, преко

брда Нег, преко бдра Гу, преко ндса Дљ, испот части Нег, испод дка Зе, —

— и трёба Вуч, и наши Вл, и тй и дн Зе, и стдку ДД, и мёсо Гр, и мас Пух,

и дрво Губ, и мёне Гу, и вас Кр, и другё Дуб, ни кућё ни кућйшта Дуч, ни

кучета ни мäчета Гор, ни лёба Ђ, ни кравё Дљ, ни Урош Ка, ни Јаћим Вл, ни

ђёда БК, ни мачку Кот, ни брату Лис.

318. У посебним ситуацијама, кад се нешто жели нарочито истаћи, ак

центује се и проклитика и акцентогена реч:

— бёз јунади. ГД, бёз бäбüна, — бёз венчања, — бёз опиЈёла Кот, преко

ријёкё Вуч, прёко јавдpa, — прёко Бјёлице Гу, прёд окупатором Вуч, йспред

Уrôшёвца Ка, вйше Чачка Кр, уочи Божића Дуч, мймо шуму Вл.

319. Двосложне речи са краткосилазним акцентом и кратком ултимом

(жёна, јёзик), које у стандардној прозодији имају (") акценат, не познају пре

ношење на проклитику:

— у вдди Вл, урдду Пш, у служби Гор, у Крстац Ђ, у сёлу Пух Вуч, у

зёмљи Дуч, по врху Дљ, по ндсу Вуч, по вдди Лис, по кдси Губ, назёмљи ГД,
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на ндзи Пај, на крсту Гу, на мёђи Кр, на пдслу Ка Пух Ћ БК, преко сёла Нег,

бес підсла Ви; —

— не йди Вл, не вдзи Губ, не ндси Лис, нелдми. Вуч, не лажи Пш, не крши

Пај.

I ИМЕНИЦЕ

1. Именице мушког рода

320. У ген. м.н. именице м. рода типа град (Даничић, 19) имају овај акценат:

— бикбва Вуч Тур, брегбва, — бркбва Тур, вукбва Лис, гласбва Гу, градбва

Губ Гор Гр Дль Кр, дарбва Вуч, другбва Пух Гу Пш Ћ Дуч Нег БК Ви, зечёва

Лис, зидбва Тур Пух Кр Лис Вл Ка, репбва Пај, мијбва Тур, кумдва Гр Губ

Гу Лис Кр Ћ Нег БК Кот, синôва Вл Пух Зе Лис Дуч Гу Пш Ка Тур, судбва

Вуч, цвјетôва Тур.

321. Са Даничићем се слажу и именице типа рдђак***:

— голуббва Лис Тур, курјакбва Лис Губ, рођака Вл Губ, комада Гу Кр Зе

Гр Вуч, лешнйка Гр, љешнйка Кот, вотњака Вл ДД, будака Ка, ујака Л, жандара

Гор. Колеба се именица динар° : динара-Губ ГД Мил, дйнара Губ, дйнара

Мил.

322. Још је у прасловенској епоси дошло до значајних фонетских и мор

фолошких измена појединих речи. То је условило метатонијске процесе који

су захватили категорију именица, глагола и придева. Данашњи акценатски

ликови градбва, голуббва и сл. свакако су наслеђени из метатонијске фазе

aКЦeНаТСКОГ СИСТЕМа.

Дат. — инстр. — лок, множине

323. О проширивању измена у Гмн. на Д—И—Л множине говори А.

Белић. Према Гмн. настали су ликови који се слажу са Даничићевим моде

лом{23:

— граддвима Пш Пух Вл, брегдвима || брјегдвима Тур, бркдвима Зе Вуч Кр

Тур, дугдвима ДД, зиддвима Пух Ка Вл Тур Гр, кумдвима Губ Гу Гр Нег Кр

Лис Ћ Вуч БК Кот, репдвима Губ Гу, синдвима Ка Пај Зе Вуч Нег Пш Ви Ђ

Дуч, мијдвима Тур, другдвима Гор, цвјетдвима Тур.

*ип рдђак такође се у овим падежима поклапа са Даничићевим акцен

том**":

— голубдвима Тур Лис, курјакдвима Лис, вотњацима ГубДД, рођацима Пај

Вуч Кр, yјацима Л Пух, дуварёвима Гр, љешнйцима Кот, жандарима Гор Ђ

Дуч. |-

324. Двосложне именице мушког рода са непостојанима које у Нјд. имају

(") акценат задржавају га у Гмн.:

* Даничић:Акценти 36.

122 Исто.

* Белић:Деклинација 27.

*Даничић:Акценти 19.



Говор Драгачева 111

— бараца Вуч Пш Зе, врабаца Тур, жйваца Лис, малüца Кот, Нёмаца° Вуч

ГД КаЋ Губ, чварака° Вуч. Овај тип се не слаже са Даничићем, већ се при

клонио моделу забран°7 (дакле двосложним именицама без непостојаног а): на

рбда Пух Вл, начüна Зe Гу, затвора Кр БК Вуч, сабдра Вуч Пај Тур, тавдја Нег.

Претходни акценатски тип проширио се на именице типа мушкарац. Ни

он се, наиме, не подудара с Даничићевим богомбљац: богдмбљаца°, него

задржава (") акценат:

— Аустријанаца Пај ГД Дуб, Босанаца Дуб, вёликошкблаца Гор, доброво

љаца Пај, мушкараца Зе Вл, првоббраца Гор, продаваца Вуч, Словенаца Пш Гу,

солунаца БК Гу, Црногораца Пш.

325. Именице м. р. типа поток — потока° имају у драгачевском говору

у двосложним падежима (ном и ак. јд.) такође повучен акценат, али крат

косилазни****

— бубрег, балван, барјак, бйсер, Бджић, Вдин, дукат, јйстук, jöрган, кднак,

Мйлан, дтров, јёзик, пдток, тáван, тдвар, пдскок, унук, Ускрс || Васкрс. У осталим

ПаДeЖИМа. ОВе ИМеНИЦе имају акценат као у српскохрватском стандардy:

— пдтока — пдтоку — пдточе — пдтоком — пôтоку; пдтоци — пдтбка —

пдтоцима — пдтоке — пдтоци — пдтоцима — пдтоцима.

326. Тип свèдок — сведдка у Нјд. има (*) акценат на првом слогу, а у

тросложним падежима такође краткосилазни на пенултими:

— жcйвот, Крстац, прдитац, čёдок, чд(в)ек, Вёлес, Кpйстос, Цдголь, шáтор.

У осталим падежима уопштен је акценат типа:

— живдra— живдту — жйвот — живдте — живдтом — живдту; живдти

— живörä — живдтима — живдте — живдти — живдтима — живдтима.

327. Даничићев тип бèлбв — белдва° потврђује се примерима:

— гарбв— гардва— гардву — гардва — гарове! — гардвом — гардву, гардви

— гарбва — гардвима — гардве — гардви! — гардвима — гардвима. Овамо иду

и Ерцдв, зèльбв, пацдв, дpлдв, Ћалбв (презиме), pёдбв, ша°тбв.

328. Тросложне именице типа агäлук° имају у Н—Ајд краткосилазни

акценат на медијалном слогу.

— Бајазит, Безгäћан (надимак), Бедград, Весёлин, Вукашин, госпддин,

домаћин, Драгутин, Живдин, идйот, качäмак, комийлук, Вукдман, кукуруз, Ми

лäдин, Милдсав, Милутин, муштулук, пашёног, првдкоп, пашалук. У осталим

падежима овај тип се слаже са Даничићем.

12° Исто 26—27.

*Исто 26—27.

*27 Исто 26—27.

12° Исто 51.

12° Исто 28.

139 В. т. 268—271.

* Даничић:Акценти 35.

°Исто 44.
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329. Сродан претходном је тип Огдчац — Огдчца°.

— близйнац, можданац, покрдвац, синдвац, уддвац, котйлац, — са непосто

јаним а. Неке од њих у косим падежима дуље акцентовани вокал: синôвца —

синбвцу, удбвца — удбвцу.

330. Само неколико четворосложних именица м. рода типа арнаутлук***

уместо краткоузлазног имају краткосилазни акценат на пенултими:

— аутдбус Лис, башибдзук Вуч, безобразлук Вл, рабаийлук Вуч, хеликдптер

гд.

331. Нека мушка лична имена двојако се наглашавају:

— Брäтимüр Кот, Вйтолійр Ћ, Драгомйр ГД Лис Вл, Љубомир ГД, Мйломüр

Зе, Радомüр Вл, Славомüр ГД, Tйкомüр Гу; — Мирослав ГД, Рйдисав Вуч, Рй

дослав Вл; — Бдгољуб Лис, Драгољуб Ка; — Радивое Пух, Мйливое Лис; —

— Будимйр Вуч, Владимир Дљ, Вдимйр ГД, Дёсимüр Вл, Драгомир Дуч,

Слâвимüр Гор, Tйкомйр Пух; — Бôгосав Лис, Борисав || Борисав Вуч, Борислав

Ка, Братислав Кот, Вдислав Ка, Кранислав Пај, Радосав Вуч, Рâдисав Вуч Ка,

Станислав Вуч, Tйocüв, — Мйлисüв Губ, Томислав Вуч; — Бдгољуб Губ; — Рй

дивде Пух, Мйливде Тур Гу.

332. Колебање у акценту налазимо и код неких патронима. Они често

чувају акценат имена од којих су настали:

|- Аврамовић Зе, Богићевић Кр Губ, Вёлислављић ДД, Вёлисављевић ГД,

Вyиновић Губ, Вукићевић Мил ГД Ка, Гавриловић Тур, Давидовић Нег Зе, Да

ниловић Гу, Драгићевић Вл, Ђукановић Вуч, Ивановић Губ, Јдвановић Вуч, Мар

кићевић Нег, Мијатовић Вуч, Мйлатовић Вл ДД, Милићевић Ка, Радичевић Вл

Губ ГД Гор, Рйичевић Гр, Ракићевић Гор, Сусуровић Лис, Стојановић Тур, То

вановић Вуч, Чакаревић Кот; — Јанковић Кр, Павловић Вл; — Димитријевић

Лис, Танасијевић, — Тимдтијевић Гу; --Jäћимовић Пух, Кузмановић Вуч, Обре

новић Лис, Срётеновић ГД, Tддоровић Зе; — Анђёлüh Гу, Ђенâдüh Губ Мил,

Обрёнüh ГД, Панrёлüh ГД Зе Дуч, Сурyийh Гор, Тайcüh Пух; — Матијüшевић

Гу; — Симёуновић Вуч Кот; — Бéшевић Губ, Вуловић Гор Губ, Дуловић Кот,

Ђбковић, — Зéчевић, — Зймоњић Губ, Кôковић Нег, Лазовић Вл, Луковић ГД,

Пајовић Губ Ка, Радовић Ка, Раковић Губ.

Ређа су презимена која припадају акценатском тииу Банаћанин или Ба

новић:

— Вучићевић Л, Давидовић Пај, Драгићевић Вл, Јовановић ГД Вуч,

Милићевић Пш, Обрадовић Рти, Топаловић Нег, Цогбљевић Губ, Чакаревић Лис,

— Милбшевић Гу Тур, Кузмановић Нег, Тодоровић Пух Нег Губ, Витóшевић

Зе, Сретёновић Нег; — Бојовић Кр, Нйшовић Л, Томовић Гу.

333. Облици двосложних и тросложних именица са деминутивним суфик

сом -ић имају тај формант дуг у већем броју случајева:

— бдрüh Зе, братüh (= мали, млађи брат) ГД, брёстüh Тур, брёичüh Кот,

у гуњйhу, — коњића Гор, лёпчüh Вл, мйшійh = мали миш Гор, млitнчüh Мил,

*** Исто.

13° Исто 51.
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мдстüћ, — мостйће Гу, нджüh Вуч, ндсüh Ка, по пањйћима Вуч, прутüћ Гр,

рдвчйh Гу, рдйћ Пај, рошчйће Лис, cйнчüh Вуч Лис, станчЙh Вл, тдпчüh Лис,

церйћи Гу, црвüh, — црвйћи Тур, чёпüh Вл; —

— асталчйh Вуч Вл, бардачüh Кот, буквйће Лис, дèrлüh Вл, дечачüh Л Ка,

дйзмüh Лис, дугмüh Мил, bётлüh Тур, качкèrüh Губ, колачüh Вл Гр Гу, кольйћи

Лис, јагњйћа Гу, комäдüh Гор, компирйhâ Гр, мекарüh Вл, ндвчüh Ка, обâдüh,

— опâнчйћ Пух, дрлüh Тур, паклйhâ Гу, пјёвчüh Тур, пјевчића — Гмн. Гр, по

друмüћ, — прасйћа Гу, свирачйћ Вл, синийрчйh Ка, телйhâ Гу, уларüh Кот,

чабрüћ Гр, чаршдвüh Вуч, шешірüh Гр.

У Вучковици је забележено паприкäшчüћ.

Мањи је број потврда са кратким суфиксом -ић.

— вйшечић ГД, дечäчић! Дљ, диречићи Лис, ђачића Дљ, йспитић БК,

колачиће Дљ, лёпчић Гор, лбнчић ГД, млйнчиће Вуч, млйнчићи Гу, обручићи Лис,

опанчићи, — парчиће Вл, cйнчића Вуч Лис, тдпчићима Лис, гдпчиће Гор, ци

пунчић! Губ, чайрчић Лис, чанчиће Дль.

334. У драгачевском говору је суфикс -иште увек дуг:

— бурüите, — вашерüште Губ, вётрüште, — вйјалüите Дуб, гддüште Пш

Тур, Грдбѣйшите Лис, двдрüште Вуч Вл Мил, дгњйште Зе, на дгњйшrу Гу,

Кýhüште, — Рйжüште Тур, pèчüшre Губ, Сёлüште Гор, cйpйште Гр.

2. Именице средњег рода

335. Навешћемо још неколико именица средњег рода које у номинативу и

акузативу множине имају краткосилазни акценат на унутрашњим слоговима:

— бурёга Вуч, времёна Л, дрвёта Тур Вуч, дугмёга Вуч Кот Тур Гу, hубрёга

Нег, имёна Тур Лис Дуч, небёса Лис, парчёта Вуч, рамёна Тур Вуч Гор, увёта

Тур Лис, ужёта Гу Тур, ћебёга Тур, клемлёта Губ.

336. Исту прозодијску појаву налазимо код тросложних именица типа вре

rèно133.

— богäство Губ Тур, богатство Лис, вperёно Губ Кр, решёто Вуч Пух, вра

räнца Губ Л, ребёрце Гу, цревäнце Лис, сирдче Гр Лис, тулумбе Губ, шиъёже

Гр Вл.

337. Са тим акцентом забележили смо и неколике четворосложне име

НИЦе:

--- иностранство Вуч, презимёна Дљ, руковдсто Гор.

3. Именице женског рода

338. Именице ж р. типа вдда — вддё“ имају карактеристичан акценат

(о чему је било речи горе). Наиме, ако је други слог кратак, повучени акценат

ових именица, уместо Даничићевог ("), има (") акценат. О изузецима, пре

тежно у енклизи, такође је било говора. Тај систем илуструју следећи при

мери драгачевског говора:

** Исто 66.

*** Исто 6.
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— бдрба, вääда, вдда, гдра, мётла, кдза, жёља, лдза, дáска, мёђа, hёца, жёна,

зёмља, здра, йгла, кдса, Бја, магла, ндга, рдса, сёстра, смдла...

Ове именице задржавају (“) акценат у свим двосложним падежним обли

цима — ако други слог није дуг.

а) Вокатив једнине:

— бдрбо, ва“до, гдро, мётло, кдзо, вддо, жёљо, дäско, лдзо, мёђо, дёцо, жёно,

зёмљо, здро, йгло, кдсо, мäгло, ндго, рдсо, сёстро, смдло, пчёло, што се слаже са

Даничићем.

б) Датив и локатив једнине:

— бдрби, ва“ди, гдри, мёtли, кдзи, вдди, жёљи, дäски, лдзи, мёђи, дёци, жёни,

зёмљи, здри, йгли, кдси, мäгли, ндзи, рдси, сёстри, смдли, пчёли.

в) Акузатив једнине:

— бдрбу, вâ“ду, гдpу, мётлу, кдзу, вдду, жёљу, дâску, лдзу, мёђу, дёцу, жёну,

зёмљу, здру, йглу, кдсу, мäглу, ндгу, рдсу, сёстру, смдлу, пчёлу.

Без обзира на то што неке именице овога типа не мењају акценат у Ајд.,

нпр. суза — сузу, снаха — снаху код Даничића (Српски акценти, 7), оне су

овде обухваћене системом типа змійја — змійју. Траг њихове припадности

Даничићевом типу видимо у преношењу на проклитику:
|-

— на ногу, у воду, у зору, за косу, у гору, крдз маглу, —

али је увек:

— ни кдзу, по сёстру, на жёну, за йгу, у бдрбу.

г) Номинатив, акузатив и вокатив множине:

— бдрбе, вä“де, гдре, мётле, кдзе, лдзе, вдде, жёље, дäске, мёђе, жёне, зёмље,

здре, йгле кдсе, лійгле, ндге, сде, рдсе, сёстре, смдле, (п)чёле.

339. Ако двосложни падежни облици једнине и множине имају дуг вокал

у наставку, све ове именице добијају (") акценат:

а) Генитив једнине:

— бдрбё, вä"дё, гдрё, мётлё, кдзё, вддё, жёльё, дäскё, мёђё, зёмљё, жёнё, здрё,

йглё, кôсё, мäглё, ндгё, рдсё, глдбё, сèстрё, сдё, смдлё, (п)чёлё, рђё.

б) Инструментал једнине:

— бдрббм, ва“дбм, гдpбм, мётлôм, кôзбм, вддбм, жёльбм, лдзôм, дâскбм,

мёђбм, жёнбм, зёмљбм, здрбм, йглбм, кöcбм, маглбм, ндгдм, рдсбм, глдббм, сè

стрóм, (п)чёлбм, рђбм, смдлдм.
|-

У осталим падежима множине постоји потпуна акценатска подударност

са Даничићем. Стога их нећемо наводити.

340. Тросложне именице ж. рода типа ведpйна — ведpйнё**7 имају на месту

Даничићевог (*) краткосилазни акценат у свим тросложним падежима —уко

лико падежни наставак није дуг:

—- ближcйна, већйна, висйна, вишйна, врућйна, главнйна, даљйна, дебљйна,

долйна, дружйна, дужйна, живйна, кривйна, ледйна, љутйна, мањйна, милйна,

*7 Исто 10.
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новйна, оштрйна, планйна, прашйна, пречйна, родбйна, ситнйна, старйна, тазбйна,

тежcйна, трећйна, тишйна, — слобдда;— сирдма;— парцёла;— ладндћа, масндћа,

скупдћа, тешкдћа, чврстдћа, чистдћа, — топдла; — дедба, тегдба, — апсäна, ка

вäна || кафйна, польйна, кречйна; — будйла; — дивдта, лепдта || љепдта, сирдта,

срамдта, топлдта; — кривйца, равнйца, ситнйца.

341. Ако је наставак тросложних падежа ових именица са ненаглашеним

квантитетом, онда се, као код Даничића, на пенултими јавља (") акценат:

— ближcйнё — ближcйнбм, већйнё— већйном, висйнё— висйнбм, врућйнё—

врућйнбм, главнйнё— главнйнбм, дальйнё — даљйнбм, долйнё — долйнбм, дужйнё

— дужcйнбм, живйнё — живйнбм, кривйнё — кривйнбм, љуzйнё — љутйнбм, ма

њйнё — мањйном, милйнё— милйнбм, новйнё — новином, оштрйнё — оштрйнбм,

планйнё — планйнбм, пречйнё— пречйнбм, родбйнё— родбйнбм, ситнйнё — сит

нйндм, старйнё— старйнбм, тежйнё — тежйнбм, тишйнё— тишйнбм, прTйнё —

пртйнбм, мицйнё — мицйндм; — слобддё — слобддбм; — ладноћё — ладндћбм,

масндћё — масндћбм, скулдhё — скупдhôм, тешкоћё — тешкдћбм, чврстдћё —

чврстдћбм, чистоћё — чистдћдм; — топдлё — топдлдм; — дедбё — дедббм,

тегдбё — тегдбдм; — апсäнё — апсäнбм, каванё— каванбм, пољйнё — пољанбм,

кречанё— кречанбм; — будалё — будалдм; — дивдтё— дивдrбм, лепдтё — лелд

тбм, сирдrё— сирдтбм, срамдre— срамдrбм, топлдrё — топлдтбм; — кривйцё—

кривицбм, равнйцё—равнйцам, ситнйцё— ситнйцдм.

342. Неколицина именица из ове групе чује се са акцентом који припада

типу багина!38 и јабука°.

— дóлину Кот Л, планина Пај, у планини Ка, планину Пај Ка, прäшина, —

прашину Лис, пôшла нёкб* свдини ГД, на срёдини ДД Пух ГД;

— у планину ГД, рддбина Вуч, судбина Тур Вл, судбина е Ђ, судбинё Пш

Гу, судбине Нмн. Кр.

343. Понекад и четворосложне именице ж. рода на -ина имају на пенул

тими (") акценат:

— десетйна Гу, киселйну Вуч Вл, киčелйну, — количйну Лис, куповйна Вл,

околіна Лис БК, у околійни Л, околйну Дљ, на површйни Вуч, половйна Ка,

половйну Лис, постељйну Вуч, у трговйни Дль, трговйну Тур.

У наведеним примерима је, несумњиво, преузет суфиксни акценат име

ница типа планйна.

О акценту именица ж рода на сугласник в. т. 435—439.

II ЗАМЕНИЧКЕ РЕЧИ

344. У Драгачеву је Г—Аједнине личних заменица 1, 2. и 3. лица, заменице

себе и упитних заменица ко, шта (што) најчешће мёне, Тёбе, њёга, сёбе, кога,

чёга, мада се, ређе, појављују ликови мёнё, тёбё, њёга, сèбё, кога, чёга (очему

је говорено у одељку о секундарним дужинама).

345. Поред обичнијег дн, ова заменица се ређе чује с кратким акцентом

— дн Вл Ка Мил Вуч.

138 Исто 9.

13° Исто 10.
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346. Присвојне заменице наш и њйн понекад се понашају као придеви

одређеног вида и изговарају се са дугим крајњим вокалом:

— наша ма°ка Вл, нäий дају Гор, нüий Срби Гу, нäий старй Губ, њйна

ćедница Лис, њйна чёта Вл, колôна њйна Вуч, њйна патрóла Л, њйна полиција

Гор, њйнё знакове Кр, старй њйнй Л, њйнü чôбани Вуч, свё е то било њйнд

Гу, запалили њйнý штäлу Губ.

III ПРИДЕВИ И ПРИЛОЗИ

347. У говору Драгачева делимично се чува разлика у акценту придева

и прилога истих по облику. То се најбоље види у средњем роду, који је некада

имао функцију ср, рода и прилога. Данашњем придевском акценту млад, мла

да, младо морамо претпоставити акценат млад, млада, младо; вран, врана, вра

но. У говорима штокавског наречја акценат придева ж. рода типа млада -

млада уопштен је и за средњи род: младо, бёло, cйво. Због обличке подудар

ности адјектива и адверба у ср. роду једнине, тип брзо везао се за прилог а

тип брзо за придев. Те промене је објаснио Белић у поглављу о метатонији**9.

У новије време је уочљиво прозодијско уједначавање у поменутој кате

горији, и то у корист придевског акцента. Тако и у Драгачеву имамо прилоге

са двојаким акцентом:

— брзо Гр, давно Вл ДД Гр Лис Гор Пај Ка Мил Дуб, pёгко Ка Зе ДД

Ђ, смёшно Вл, страшно ДД Лис, тёшко ДД Губ БК,

— брзо Губ, давно Пај, ђё му драго Дуб, ладно Кот, лёпо вéзени öпат)ци

Зe, pётко Мил Кр, pётко е кó старй Ђ, мнôго ми тешко дóлази Нег, тешко се

налазй ДД, тешко да се изборй БК, тёшко држати Гор, тешко се жйвй Гу,

мôжда ће бйти тврдо Тур, чёсто посијäно Мил.

Поред придева неодређеног вида са (") акцентом:

— гладан, -дна Тур, гладни Вуч Губ, грдан Пух Губ, жёдан, -дна, -дно Гу

Тур Вуч, ладан Тур, врёдан Зе Кр Дуч Нег Ви БК Вл Гор, будан Гр Гор Пш

Лис Ђ, —

бележили смо и оне са дугосилазним:

— гладни ГД Вуч Кот, грдна Вл ГД, дужан ГД, квасан Вуч, пуста, — мё
ww.

тили је пусту у кола ГД, раван Л, стüдна Лис, стйдни ДД, тёжак Кот.

У овим случајевима се не ради о старом акценту на првом слогу. Придеви

гладни, дужан, квасан, пуста и стüдна добили су тај акценат према речима од

којих су изведени“: глад, дуг, квас, пуст, сrйд. У неким другим говоримата

је појава раширенија“.

348. У одређеном виду разни придевски типови са силазним акцентом (а

неки и са дугоузлазним), добијају (") акцснат и дужину на крајњем вокалу.

Акценатски типови млад, прдст, тäнак, раван, и мёк у одређеном виду гласе:

* Белић:Акц. студије 11—19.

* Белић: Конјугација 157.

* Вушовић:ДИХ 51—52, Ружичић: Пљевља 143—144.
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— благдм суруткбм Гр, бдсй Тур, врёлё вôдё* Вл, врућа Гу, врућд“,— врућу

Тур, главна Вл, главнЙ Нег, главнё Гу, трй дупла ГД, јакó cйрће Губ, краткü

Тур, са кратком кôсбм Вл, крупнё сôли Губ, крупнй мрави, — ладнбм вôдбм

Лис, ладну Вуч, у љёбнüм фрунама Кр, љуга Гу Пух Губ Дуч Ћ Нег Зe Гр Вл

Вуч, љуту Мил, лійснё Губ, по маснб* јединици Вуч, мѣкй лук Тур, мѣснд Лис,

за њйм мртвЙм Гор, мртвог Вуч Тур Лис, нйскй Тур, дитрё сôли Губ, плућнй

болёснйк Вуч, пдснй пасýль Губ, пдснб Гу Лис, прдста ГД, за прдстóг сељака

Вуч, прдила гôдина Мил, прдилё зймё Вуч, прдилё гôдине Вл Мил, са тóм

равнбм капбм Гу, рёдна смрт Вуч, на Рёгкüм буквама Гу Вуч, Свёrä вôда Дуч

Лис, свèrё ми недеље Вл, свèrй Сава Гу, Свётóг Николу Вуч, Свётдг Алёмпија,

— Свёrôг Ђорђа Мил, слаба, — слатка Тур, öсам пйта, кôе слäнй, кôе слаткü

— слатку Вуч Тур, стварнд Мил, стрдгý пôштеду Губ, танка Вуч, тèшкй Вуч

Губ, тёшку Вл, трулй крôмпйр Вуч, у трупну школу Ка, туђё Тур, туђу Гу,

чйстё, — чйстЙ Тур.

Интересантан је овакав акценат у једног прилога:

— ручнд кôшено Губ, радй ручнд Ка, ручнд људи радили Лис, жњёло се

ручнд ДД.

349. Много су ређи ликови:

— главнü Нег, гладній Дуб, грдна Лис, крвни ЈI, крупна женска Кот, љута,

— од љуте Вл, Дуга Рéca, — у Дугд* Рёси Гу, у земљу мёку, — мдкрйм ногама

Зе, ндвй, -а, -д (свуда), старё жентураче Кот.

350. Тип вдден“ појављује се у драгачевском говору са краткоузлазним

акцентом на иницијалном или медијалном слогу. Нешто су бројније потврде

са тим акцентом на пенултими. Нека законитост у вези са његовом дистри

буцијом не може се уочити:

— бакренü Дуч, ватреним Зе, вуненё гýње Вл, вуненý Пај, гвоздена Вл Тур

Лис, гвдзденд Кот, гумену Вл Вуч, дрвена ДД Лис, дрвенд Кот Пух Лис,

друштвенд Лис, зёмљанё Гу Вл, зём.ѣанй Лис Пух, зёмљану ћäсу Гу, каменд Пух

Кот, крштенд йме Вл, плёкана,— плёканд Лис, плёгенё сукње Вл, плётенё блузе,

— плёгенё мараме, — стакленд, — сукненё панталоне Лис, сукненý капу ДД,

срчану Кр, тёжанё Вл, црквенй Тур Лис; —

— брвнёнд Ка, водёна стругара ГД, гвоздёнüм Кр, дрвёна ДД Дуч, дрвёнё

Вл Гор Ка, са дрвèнйм рäлом Дуб, дрвёнд Вл ГД Пај Лис, дрвеном Ка, дубёћим

тестèретом Вл, земљйна вруна Гр, земљйнй суд Кр, земљйнй тањйр, — у земљй

нüм лôнцу Вл, земљйнд Кот Лис, у земљандли лбнцу Лис Вуч, камёнйм Кр,

камèнд тóцило Лис, кошчäну бôлёс Вуч, марвёнй Лис, срчану ману Кр, срчаній

Вуч, у стаклёну лампу Губ, сукнёнё чарапе ГД, сукнёну капуДД, сунчанý ждра

ку Гор, тежану Вл, цигланü зид Вуч, црквёнё књйге Ка Лис, црквёнё предмете

Нег, црквёнй лад Вл, црквёндг Гу, живчанд бôлесан Вл.

Акценатски ликови зёмљанй и земљйнй настали су по угледу на акценат

неодређеног вида типа вдден и зèлен. Даничић наводи типове вдденй: водёнй,

* Даничић:Акценти 219.
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зёмљанЙ : земљани“. Овде се вдденй директно наслања на вдден, док се зе

мљанЙ може довести у везу са нагласком неодређеног вида типа зèлен, зелёна,

зелёно. Ова прозодијска црта карактеристична је и за друге говоре145.

351. Тројако су наглашени тросложни придеви на -ски (-чки):

— äсталскё Кр, зёмаљскб Лис, крёветскё Кр, мдстовска јединица Вуч, нè

бескбЛис Кот, čёмёнски кромпйр Вуч; — грутовска лёгла Пај,

— земаљскб Кот, јавдpски пут Гу, майсторскё наднице Lис, сватдвскü Губ,

цердвачкй пйскавац Лис.

352. Тип зелен“ слаже се на целом терену са Даничићем, с тим што је

ПОВлачење кратког акцента на кратку пенултиму извршено у метатаксичком

ДуХу:

— 3ёлен, зелёна, зелёно; дёбел, дебёла, дебёло; підштен, поштёна, поштёно;

чувен, чувёна, чувёно; шйрок, ширдка, ширдко, црвен, црвёна, црвёно; румен, ру

мёна, Румёно; шарен, шарёна, шарёно. У одређеном виду овај тип има повучен

акценат и свуда је зёленй, -а, -б; дèбелй, -а, -б; руменй, -а, -б.

353. Двосложни придеви на -ски (-шки) понекад на првом слогу имају (“)

aКЦeНаТ:

— братскб дијёте, — жёнскё дèцё, без жёнскбга Лис, мушкб дéте Вл, бpй

ски Гу, Срёскй савез Вуч; —

поред обичнијих примера:

— брскЙ, пд.ьскЙ, школскй, свёскй, мушкй, жёнскій, грäскй, љускй, турскй,

лäњскй, свйњскй.

354. У нашем говору прилози могу имати кратак и дуг компаративни

суфикс“7.

— блйже Гор Вуч, бдље Кот Губ Мил БК Вл Вуч Лис ГД Тур, брже Ка,

вйше Л Мил Вуч, гдре Лис Кот, даље Гр Гор Вуч Вл Кот, дйље Гор, дуже ГД,

лакше Вуч Вл Губ, лёпише Гор Вл, љёпше Губ Дуч, мäње Гор Ка, нйже Вуч,

слäђе, — без нôвца цѣње Вл; нâвише Вуч Пај Кот Пух Л., підвише Мил, нäkвише

Гр, пдна“више БК Пух, пдна°више Пај, сувише Вуч, нäниже ГД Кот Вуч Л,

нâtгоре Гор Гр;

— бдљё Гр БК Ка Вл Вуч, бѣжё Тур Вуч, вйшё Дуб Вуч Лис Л. Пај Вл

Нег Гу БК ГД Зе Мил, даљг Тур ГД Вуч, дйљё Вуч, лёпшё Пш Кот, мäњё и

мањё Дљ, црњё Вл Вуч; навишё Тур ДД Кот, пдвишё Дуб, на°вишё Тур, пона

*вишё ГД, нäнижё Кот, нäºpäди Јё Вл.

Иако су нешто бројнији примери са кратким вокалом, ипак можемо кон

статовати да је његов квантитет факултативне природе“. Тако се чују примери:

— бдљё и бдље БК, кó ће брже, кó ће бдљё Вл, вйше, вйшё су пйли Вуч.

*** Исто 218.

* Пецо: Ортнјеш41; Б. Николић: Срем280—281; Вуковић. Акц. П—Др. 287, Симић. Обади.31.

146 Даничић: Акценти 218.

147 Нарушен је однос типа бдљё дете: бдље ради, познат неким говорима.

* Нема суперлативних форми са (~) акцентом на речци на“, као што препоручује Правопис

(445).
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355. Облици суперлатива придева и прилога могу бити:

а) Са краткосилазним акцентом на речци нај (претежно):

— на“ближи Вл, нä“боља БК, на“бољё Мил, на°боље Гу, найбольй Кот Дль,

на°веће Дљ, на“већй Мил Вуч, найвишё Вл, найгоре Вуч Гу, найгорй Вуч, най

горња грана Пај, на“љућа Кот, наёмањё ГД, наимлађй Кот, найпречй БК, най

слађе Лис, найстарій Вл Вуч Пш Мил Тур Зе Л Губ Пај, найстарийм дететом

Гр, нä“старија Лис Гр, найстаријёга Тур;

б) Са краткоузлазним акцентом на речци нај.

— на°боља Пух, на°боље Ка, на°бољег Вуч, найвеће ДД, нääвећй Гу, найвиша

е Мил, на°више Кр, на“млађёга Вуч, на“прече Пух, найстарій Гу Лис, найrврђе

Гр, на“тежсё Дуб,

в) Са два акцента — краткосилазним на речци нај и акцентом компара

тив81.

— найблйжй Вуч, найбдља Пух, найбдљё Вуч, найбдљй Тур ГД, нâtглупшü

Вуч, на“љёпша Тур, найпрёчй Пух, нâträње Губ, найбогатија Вуч, найвдљели Гр,

на“главни/ё Л, на“здравй Пај, нättлдшија Губ, нâtмйлЙ Вуч, нättocндвни је Гор,

на“пакдснй Гу, на“памётнй Мил, на“писмёнй Пш Гор, найпокварёнй Вл, найпд

следњи Гр, међу на“поштёниима Гу, нâtпѣвши лôвац Вл, нâtпрдсти је Губ, на

*способнü Лис, нäâcрётњй Мил, нä*crapй Пш Вуч Лис, найстарија Вуч, найу

грожёнија, — навугрожёнијё Мил, навчйстија Кот Тур, найчувèнија Вуч.

Облици под в) су, као што се види, најбројнији у драгачевском говору.

Ово стога што се делови сложенице још увек осећају као засебне речи°.

IV ГЛАГОЛИ

356. Глаголи I врсте који у презенту имају дугоузлазни акценат на првом

слогу у већини случајева чувају ненаглашену дужину:

— вёзём Кот, вёзё Ђ, извёзё Зе, вршё Гу Тур Лис, ђе вршёш ДД, вршёмо

Гу, овршём Вуч, вучё Дуч Гр Тур, вучём Л. Вуч Лис, извучё Лис, подвучём Гу,

подвучём се Вл, повучё Мил, обучё Л Вл, обучём Вуч, обучёмо, — пресвучёш се

Вл, развучё Ка, обучём Л., заврзё Вл, зéбём Тур, озёбё Кот, крадё Вл, искрäдём

га Губ, прикрадём се Кот, подмёгё се Вл, музём Мил Вл, музёмо Гр, музёш Лис,

помýзёТур Кот, пасё Тур, напасём Лис, предё Пш Дуч Кр Вл, предём Вл Тур,

опредёмо Пш, опредём Гу, растёТур Кот ГД, порастё Мил, спасйм ГД, спасймо

Гр Лис, спасйш Ђ, стрйжём Тур, стружём Лис, истружё, — настружё Вл,

сијéчём Гу, сèчё Ка, осёчём, — осечё Вл, насијéчёмо Кр, трёсём ГД, истрёсёш

Лис, отрёсёш Дуч, тучём Пај, истучё Лис, истучёш Вл, истучёмо Кр.

Ова дужина изостаје у пљеваљском°, а не бележе је ни Вушовић“ ни

проф. Пецо° у источној Херцеговини. Централнохерцеговачки има редовно

кратак наставак презентске основе „ако долази непосредно иза слога на коме

149 В. нпр. Пецо: Акцентологија 71.

* Ружичић. Пљевља 149.

* Вушовић:ДИХ61.

*** Пецо: ИХ 188.
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се налази било који акценат узлазне природе“°, па ту имамо: мётем —мётеш,

мётемо — мётете . . ., као и грёбем — грёбеш, грёбемо — грёбете. Ту дужину не

познаје ни колашински говор“, док у Пиви и Дробњаку налазимо трёсем,

али вршём, вршёмо°. Тип трёсти — трёсём више је особина севернијих

новоштокавских говора“.

О дужини типа трёсём говори Белић (Деклинација, 93) и закључује да је

она новијег датума.

357. Композита од глагола I врсте задржавају дугоузлазни акценат на

основи:

— заврзло, — повукла, — претрёсли, — зарасла, -сло Кот, претрёсли, —

увукла Пш, истукли,— порасло,— повући Тур, повукло се Ка, обукли Зе, отрёсти

Губ, претрёсли Длъ, порасло Пух, извукла, — порасла Лис, обýкла Кр, одрасла

Вл, зарасло°7 Лис.

358. Композита глагола типа пёћи — пèчём имају облике са: а) краткоу

злазним акцентом на основи и б) краткоузлазним акцентом на префиксу.

a) Облици са (") акцентом на основи (као код Даничића) су:

— довёсти Тур, довёсти Лис, повёсти Губ Вл, увёсти Дуб Вл, утёћи Лис,

одвёла је Гу, довёла Вл, довёли Лис Вуч Гу Дљ, довёли је Л, довёло Пух Кот,

повёли Ђ, завёли Лис, повёла Ка, увёли Вл, извёли Л, превёли Лис, одвёли Пш,

развёли Кр, савёло Гу, одвёле, — навёло Л, повёла Ка, провёшћеш Кот, затёкла

Вуч, испёкла, — отёкло Гу, упёкла Кот, оплёла Вуч.

б) Облици са краткоузлазним акцентом на префиксу:

— йспечём Тур, йспечёш Мил, исплетё Лис, ддведё, — лдведё Дль, ддведу

Лис, ддведёмо Тур, пдведём Нег, прдведёмо Губ, йзведу Лис, разведё Кр, уведё

Гу, спроведу нас Нег, ддвела Гу Вл, ддвели ГД, прèвезли Дљ.

Овакво акценатско двојство одлика је ширег подручја“.

359. Композита од глагола *nesti углавном имају краткоузлазни акценат

на префиксу°.

— донесё Кот Вл Гр Дуч, дднесём, — дднесёмо Тур, дôнеси! ГД, дôнесу Кот

ДД Тур, йзнесёш Гу, йзнесу се Губ, дднесё Пух, дднесёш Дуб, пднесёш Пух,

* Пецо: Ортијеш 45.

* Пиж.: Колашин 21.

* Вуковић:Акц. П—Др. 319.

* Б. Николић Срем 288; Тршић 383; М. Николић: Горобнѣе 628; Тешић, Љештанско 173; Мо

сковљевић: Поцерски 79; Стевовић: Гружа 616; Симић: Обади 17.

*" Тако је код Даничића (Акценти 91). Проф. Пещо у Ортијешу (45) има код сложених глаго

ла овога типа увек акценат на префиксу. Ту је дарёс(ти), дплес(ти) итд. Ово је разумљиво с обзиром

на дистрибутивна ограничења наших акцената: „Никад узлазни акценат не може стајати на по

следњем слогу.“ Б. Николић у сремском говору код сложених глагола I врсте бележи ликове пд

тукли и потукли (Срем 288), а тако и Московљевић (Поцерски 57—58).

* Исп. Вуковић: Акц. П—Др. 306—307; Б. Николић: Срел 289—291; Московљевић: Поцер

ски 78.

*Такоје за сремски Б. Николић закључио да чешће има акценат на префиксу (Срем 291).



Говор Драгачева 121

пднеси! Губ, дднесý ДД, піднесёмо Губ, пднесу Гу, унесёмо Гр; — поред ретких

примера са акцентом на основи:

— донёси Вуч Лис, понёси Губ Мил Вуч, увёсти Дуб.

360. Двојство показују и неки други сложени глаголи:

— пдтрчй Гу, підтрчи (императ.) Гор, пдтрчйм Кот, дóтрчй Ка, дтрчй, —

йстрчй, — йстрчüм Лис, пдчупа Гу, пдчупа се тёжина Лис, начупа Пух, дбећа

Вуч Лис, дбећам Гу, прдберём Вуч, дперёмо, — дперё Вл, йздржcй Губ Гу, йзлетü

ГД, пдмогле Кот, йскопа се Губ, затрпа Кр, йздржcüм Тур, ддржcüм, — ишчита

Гу;

— одржcй Вл, издржcй Мил ГД, срамдrйм Вуч Лис, срамдrйш Вуч, пропѣ

тили Вл, опёрё Гор, разврстам Губ, čеддчüм, — седдчйш Лис, закључа Кр, за

вдлüм га Гу, помдгли Пш, упдзнб, — измёкша Вуч.

361. Глагол йћи у презенту има краткоузлазни акценат:

— йдём Тур Гу Нег Мил ГД Губ, йдёш Пух Вуч, йде Гу Вл Тур Ка, идёмо

Вл Гр ГД Тур Л. Зe Пух Кр, идёте Губ Ћ Дуч Лис Гор Пај Вуч, йду Тур БК

Пш Ћ Гy Ви Нег.

Тако је у Поцерини°, док пљеваљски° и пивско-дробњачки° у јед

нини имају йдём а у множини йдёмо || идёмо. У Срему° презент глагола ићи

има претежно краткоузлазни акценат (йдём), а ређе краткосилазни (йдём). У

говору Љештанског* је увек йдём, йдёмо.

362. Увек је дóћи и наћи у инфинитиву, а у презенту дођем, нађем, ддђемо,

нађемо.

363. Инфинитив тросложних глагола изведених од ићи има (") акценат на

основи.

— изйћи Кр, изйће овце Гор, найћемо Вуч, обйћи Дљ БК, отйћи Гу Вл Кот

Тур Губ.

364. У радном гл. придеву, међутим, ови глаголи имају:

а) Краткоузлазни акценат на основи (чешће):

— найшб ГД, найшла Кот Вуч, найшли Дль, разйшли се Вл, изйшле Кр,

изйшла Вуч, изашла Губ, изашли Пш Вл, изйшли Вл Гр Мил, обйшла Вл, увійшли

Гр, одійшло Рти, изйиб Мил, изйид Л, обйшб ГД Вл Вуч, обйшли Кр;

б) Краткоузлазни акценат на префиксу (ређе):

— дгишли Кот Вл, дтишла Тур, наишли Лис, наишб, — наишла ГД, йзйшб

Ка, йзаид Тур.

365. Акценатски тип имамо, имате превагнуо је у драгачевском говору,

потиснувши ликове ймамо, ймате°

*Московљевић. Поцерски 83.

* Ружичић: Пљевља 152.

162 Вуковић: Акц. П—Др. 322.

° Б. Николић: Срем 293.

“Тешић, Љештанско 185.

° В. и: Вуковић:Акц. П—Др. 325; Ружичић: Пљевља 152; Б. Николић: Срем 300—301.
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— бацäre Гу, бјежимо Лис, борймо се Кот, броймо Вл, вјенчамо се Гр,

врвймо Лис, држймо Дуч Мил Тур, желймо Мил, зовéмо Тур Дуч, имамо Тур

Мил, имате Кот, копамо Дуч, лежимо ГуЛ, ложимо Лис, ломймо Тур, мотамо

Кр, ноћймо Вуч, печёмо Вл, плетёмо Лис Тур, поймо ДД, постймо Лис Гу, пре

дамо Дуч, продате Лис, равњамо Губ, скидамо! Гр, čедймо Кот, турамо Гр Дуч,

трошймо Вл, угнамо Дуч, чинймо Лис,

— шта будалйте Вуч, гребенамо Вл, ђаволймо Ка Пај, изагнамо Тур,

комишамо Губ, одржймо Вл, повиличäмо Пај, пречешљäте Вуч.

366. Глагол бацити (поред ређег бâцити), има ове акценте својих облика:

— бацü Губ, баци (2. aор.) Пш, бацим Кот Гр, бациш Вуч Вл, йзбаци Губ

Гу, бацили Вл Лис, бацила Пух Тур, избацили Ка, побацила Вл, пребацио Ка,

бацид Тур, бацио Пај, бачен Вуч, бачено Вл, набачена БК, йзбачен Пај, ддбачен

Гор, забачено Лис, прёбаци се Дуч;

— бâцü (през.) Губ, бійційш Вл, бâцй (3. aор.) Гу, бацило Тур, бачено Лис,

прёбачени Вуч.

367. Облици презента глагола рддити чешћи су са (") акцентом:

— рддЙ Кот, рдди дéте Вл, рддй се ГубЛ Ка Мил, да рддüre ГД;

— рддü Кот Дуч Гор.

368. Само неколико примера имају у трпном придеву акценат који се

слаже са Даничићевим типом трёсен — трёсено (Акценти, 90):

— обучена Лис, обучено Губ, довучене, — увучене Гор, увýчени Вл, тýчени

пасýљ Гр; —

док акценат типа плёсти — плетёна — плетёно (Даничић: Акценти, 93),

имају наредни примери:

— изнешёно Дуч, обувёно Дль, одбијёна Гор, ођевёна, — отпивёна Лис,

речёно Вуч, побивёне двё сôе Кот, побывёно Дуч, покривёна Лис, покривёно Вуч

Лис БК, покривёно Лис, оплетёно Вуч, прострвёно слäмё Кот, развијёна, — раз

вијёно Мил, саливёна Гор, самљевёно Ђ, убивёна Вл, уплетёно Лис, увезёну Гу,

пренешёно Кот, бијёна Вл, крштёна,— крштёно,— мљевёно Гу, печёна,— печёно

Тур Лис Гу Гр, плетёна Тур, плетёне Лис, скривёно Пш, шивёне Вл.

У вези са претходним примерима треба имати у виду тип речёно који се

наметнуо, по принципу аналогије, и неким четворосложним облицима. Они

се са Даничићем подударају условно.

Ретки и интересантни су придеви убијёна Тур, бидёни, — савијёно Лис; —

покривено ГД, покривена ДД.

369. Двосложни облици императива који у Даничића имају (") акценат на

првом слогу овде су са (") акцентом.

— вдди, жањи, здви, кдси, лдви, мёти, ндси, пёци, пдсти, рёци, склдни, узми,

тдчи, трдши.

Ако су ови облици сложени, онда је (*) акценат на основи:

— довёди, пожањи, поздви, покдси, улдви, помёти, испёци, заузми, поклдни,

налджи, извдли, натдчи, опрдсти, донёси, потрдши.
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РЕЧИ СА ДВА АКЦЕНТА

370. О двоструком акценту облика суперлатива било је говора (в. т. 355).

Међутим, још неке сложенице имају у овом говору два акцента јер се њихови

делови „осећају као две речи“. Такви су примери:

— вёликошкблâца Гор, вйсокорддній Дљ, главнокомандујући штаб Пај, глу

вонём ДД, до Дмйтровдана Кот, Лучиндан Кр, машинбрäвар, — мёђутёрет БК,

народноослободилачка вó°ска Пух, нёâчка Губ, ндворођенче ДД, пёкма“стор

Вуч, пдлубрвнарија Лис, пдлузйдану кућу, — пдтпреседнüк Губ, пдлучäтмара Л,

прäзалук Гр Лис, дваесторо прäýнука Ка, свакоднёвно Лис, сутрадан Дль, čу

предан Кот, пдвйсбк! Л., підвисдко Лис Вуч, пддалёко Кот Гр Лис, пддалёко Кот,

прёбогати, — прёгдлем Кр, прёнасељено Пш, тéшко и прётёшко се жёнё Пух.

371. Познато је да у неким архаичнијим говорима није завршено по

влачење силазних акцената на претходни слог°. У њима се чују речи са два

акцента као рука, жёна, што говори да новоштокавска политонија није пред

стављала нагао, скоковит прелаз него постепено померање. Таквих примера

има и у нашем говору:

— áстал Вл, гдвёда ГД Дуб, деднйце Вл, зауставü ГД, ймäли, — качäру Ка,

ндсйло се Вл, обйлазй Пај, на обрамйчи Вл, одèвёно Пај, пдвёсмо Вл, покрйвёно,

— pйнйЛе Ка, сагдpёло ГД, сакрйла Ка.

За нас је прихватљиво мишљење дијалектолога „који у двоструким

нашим акцентима гледају прелазне ступњеве између конзервативније и про

гресивније акцентуације“°. Интересантно је да је у свим наведеним лексе

мама слог на који се преноси силазни акценат кратак, што се не слаже са

Белићевим мишљењем да је узлазност „кратког узлазног тако малена да није

могла бити тако лако аперципирана као врло осетна узлазност“°. Још треба

рећи да су овакви акценти бележени највише у Каони, Властељицама и Па

јовићима, граничним драгачевским селима, удаљеним од Краљева око два

десет километара. Колебање у акцентима наведених речи могло је бити пот

помогнуто утицајем говора са другачијим прозодијским системом.

СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПРВОГ СЛОГА

372. Акценти силазне интонације појављују се понекад ван иницијалног

слога у домаћим и страним речима:

а) У речима домаћег порекла такве акценте углавном срећемо код

СЛОЖeНИЦА.

* Белић: Из новије акцентуације, Н} н. с. II, 229.

* Решетар: Betonung 8—16; Ившић. Посавски 152—153; Р. Бошковић. О једној акценатској

особини дијалеката западне и јужне Истре. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор ХХ,

3—4, 18.

* Пецо:Ацкентологија 73.

° Белић: ЈФ XV, 248.
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— брзомётну Лис, земљораднйка — Гмн. Зе, једногласно Ка, коештй Гр, у

међувремену Ка, међутйм Лис ГуЛ Вуч, разноразни кôла ДД, сасвйм Тур Дль,

таман пôсла Гу, удчи Божића Гр, целокупан Мил, у целокупном раду Кот, це

локупну Лис, осмољётка Гу, Југославије Дљ.

б) Непренесен акценат зетско-јужносанџачког типа јавља се у следећим

случајевима:

— Властельйца Вл, говёда Кот, на стару граніцу ГД, дебёо Гр, домаћйну

Дуч, Драгйша ГД, заклдлљени Пај, кучињача ГД, ливада Гор, на ливади Дуч,

лопâте Пај, погйбе Ка, погдђен Мил, покршено, — проговдрüм Вл, ракйја Дуч,

буре ракйје Кот, распутицу Пај, уваћен Ка, уватио Мил, уставе Вл, чутуру Дуч.

в) Силазне акценте на финалном и медијалном слогу имају неке речи

страног порекла:

— агёнт Вуч, докумёнта Лис Кот, докомёнта Лис, интересатно ГД Лис, ко

маданга Вуч, „Манифёст“Пш, моментално Гу, у момёнту Губ Вл, телевизор Тур,

фодумёнти, — фурдумёнти, — фудумёнге Вл, студёнт Гу Мил, ордонанси Гу,

дирёкно Лис, иструмёнте Вуч, колерант Гу, жиранти БК, десант Ка.

373. У неколико следећих случајева забележили смо метатонијско поме

рање акцената силазне интонације, махом у страним речима:

— Југдславију Лис, по Македонии Кот, окупатор, — пред окупатором, —

оператор, — пропаганда Вуч, реквёзйцну ГД, преко телёвйзије Мил, на терйтб

рии, — терйтдрију Дль.



IV

МОРФОЛОГИЈА

А. И МЕН И ЦЕ

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

374. Именице са завршетком -ист(а), преузете из страних језика, овде су

обичне са крајњим -а:

— националиста Гу, комуниста Гу Пш Ка, туриста, — фанатиста" Гу, а

множина им је на -и.

375. По I врсти мењају се и именице пијац и порез:

— öдём на пйјац Ка, тамо е пйјац Вуч, прôђеш пйјац Губ, сврати на пйјац

Кот, пдрез вёлкй Кот, па рôкну пбрез Лис.

376. Именице хлеб и лук ређе имају у Н—Ајд завршетак -а:

— бели лука Дуч, öвде се мёси лёба БК, ј. . . те лёба Вуч, —

али се понекад тај облик употребљава у Ијд.

— лёба и ш льёба Л, нит ймб лёба ни с лёба Ђ, лёба и с лёба Кот ДД Гор,

лёб и с лёба, — лёба нёма, с лёба нёма Пај. У осталим падежима ове именице

имају нормалне наставке.

Ова појава је карактеристична за К—Р и Ш—В говоре", док у нашој

зони, видели смо, има спорадичан карактер.

Вокатив једнине

377. Натавак -е у Вјд. имају не само именице м. рода са старим тврдим

основинским сугласником већ и оне са некадашњим меким сугласником у

основи:

— брате Вуч, Авраме Лис, Јакове Гр, büволе Тур, Рйке! || Рак Ка, Господе

Лис, bёде Л, Милутине Губ, Радоване БК, Мйловане Гр, Бедграде Зе, рдбе Лис,

куме Гу, підпе Ка, госпддине Вуч, Драгутинё Лис, Вукдмане Гор, Мйлане Тур,

Драгане Пш, Јдване Вуч, гдсподаре Кот, мајбре Гу, кдмандüре Губ, водёничаре

Лис, айршале Мил, підштаре Дљ, ддкrope Зe Пух Гу, лафе Губ, царе Кр Тур,

буразере Тур, чдече Лис, Милоше Кр, Милоше Гу, муже Тур, кдваче Кот, кдпаче

Гу, сёљаче Л Кр, ймењаче Гор, зёмљаче Ћ Вуч, cйндвче Мил, бдже Гу Зe Пух

*?" Исп. Симић: Левач 170, 222; Реметић: Шумадија 237.

"7" В. Пецо — Милановић: Ресава 331; Симић: Левач 222—223; Ивић: Галипољски 183—184;

Реметић: Шумадија 237.
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Тур, раднйче Пш, ратнЙче Зе, бёдниче Ка, не лези враже Вуч, друже Л Мил

БК, Уроше Кот, Рйдоше Вуч, Миодраже Тур, Прёдрâже Гу.

378. Наставак -у бележили смо код именица:

— Сарићу ГД, Лазовићу Вл, Симёуновићу Вуч, Вукићу, — Милићу Л, Лу

ковићу ГД, Плазинићу Губ, Николићу Гор, Вукићевићу Мил, Шулубурићу Л,

Обрадовићу Рти, краљу Кот, Ддстанићу Тур, прйјатељу Гу, младühу Ђ.

379. Ређе се чују облици вокатива јд. без наставка:

— Е“ друг Губ, мô" синдвац Гор Вуч Пух.

Једнакост Н—Вјд. имамо у именица на -о и –e:

— Ра“ко Гр, Мильб°ко Пух, стрйко Губ, Рйдёнко ДД, Срёћко Ви, Марко

Мил;

— Рйдое Пш, Срёдое Вуч, Мйлое Лис, Спâcoе Ка, Јердтије Кр, Пётроније

Гор, АрсениЈе, — ВâcüлиЈe Губ, Јанііћије Лис, Сáватије Дль.

Инструментал једнине

380. Наставак некадашњих тврдих основа (-ом) превагнуо је у драгачев

СКОМ ГОВОрy И КОд именица некадашњих меких основа:

— са тиiем ватраљом Лис, мужом,—јёжом Тур, санджом Губ Вл, мйшом

Тур, са длошом Гу, Мйлошом Гр, копачом Тур, косачом Вл, свирачом Губ Зе,

бријйчом Кр, с кројачом Пш, ложачом Пух, упальäчом Ђ, рвачом Вуч, лучом Л.,

под мењйчом БК, сонйм глумцом, — са Словенцом,— с Македонцом Гу, концом

Тур, са дцом Вл Губ Вуч, оштрйцом Вл, лôнцом Кр, са старцом Вуч, с јарцом

Пух, с мôйм стрйцом Гр, кднопцом Нег, кбцом Ви, младйћом БК, штапйћом

Лис, са Рйићом Гу, Стбићом Вл, мальом Тур, краљом Лис, крајом Дљ, с пиштб

љом Вл, путом Тур Гу, с прйјатељом Гу, под дружјом Губ, са зёљом Вуч;

— са упальäчем Тур, бйчем Зе, мäчем Нег, краљем Вуч, змајем Кот, нджем

Вл, Ђдрђем Гу, прутйћем Кр, Мйлошем Ка Вуч Дљ, лбвцем Лис, ланцем Ви,

муљем Мил.

У погледу репартиције наставака -ом и -ем ово подручје припада зони

коју су преплавили динарски досељеници, који, по правилу, имају у Ијд. на

ставке тврдих основа”. По проф. Симићу, у говорима динарског подручја

— као и у говорима који су под тим утицајем— уопштени су наставци тврдих

основа, а наставак -ем „указује да је средиште одакле се ова црта шири упра

во област централних говора косовско-ресавске зоне“°. Проф. Ивић сматра

да је заменичко-придевска промена допринела ширењу наставка -ем (О де

клинационим облицима у српскохрватским дијалектима, ГФФНС IV, 211). Изне

сено је и мишљење да иста појава на различитим странама може имати ау

тохтони карактер"?“.

*Пецо: ИХ 116—117; М. Николић: Горобиље 670, Кашић: Конавле 127.

*Симић: Левач 226 (в и литературу наведену у вези стим).

“Реметић: Шумадија 223 (и наведена литература).
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Номинатив множине

381. Именице I врсте имају у Нмн. наставак -и. Што се тиче уметања

множинског инфикса -ов-/-ев- код једносложних именица, стање је слично

оном у књижевном језику.

— бркови Вуч Тур, печени брйови край ватрё Вуч, брёгови Тур, вукови

Лис, дäнови ГД, данови Вуч, гласови Гу, градови Губ Гор Гр Дљ Кр, дарови

Вуч, другови Пух Гу Ћ Пш Дуч Нег БК Ви, дукови Лис, знакови Вуч, путови

Гу, зйдови Тур Пух Кр Лис Вл Ка, зётови Нег Гр Кот, pёпови Пај, мйјови Тур,

кумови Гр Губ Гу Лис Кр Ћ Нег БК Кот, cйнови Вл Пух Зе Лис Дуч Гу Пш

Ка Тур, судови Губ Вуч, цвјётови Тур;

— вёшеви Дуч, дрёшеви Гу, зёчеви, — нбжеви, — ндсеви, — ндсови Тур,

путеви ДДТур Губ, стрйчеви Губ, бйчеви Лис, мйшеви Зе Ка, маљеви Кот, кра

Јеви Пш, сређеви Вл, пањеви Кр Мил Гор.

382. Без овог проширења су именице:

— длäни Вл, мйши Тур, пдсги Кот Вл.

383. Неке двосложне именице такође имају проширење -ов-/-ев

— барјакови, — ддручкови, — каменови, — кдpјенови Тур, курјакови Вл,

лёмезови Вуч, лймýнови Кот, мёткови Губ Кр, opлдви Тур, орлдви, — чвôркови

Вуч, чланкови Тур, шёварови Лис, гавранови Зe Пух, стрииљенови Л, бунарови

Губ, прстенови Дуч, дбадови Гор;

—jäрчеви Тур, дбручеви Лис, пёвају пёвчеви ГД, пупуљеви Вл, старчеви Ка,

— док су без тог инфикса, између осталих, именице:

— барјаци Тур, ваљци Вуч, грёбени Вл, грёбени Пш, дувари Тур, ђёвери Гр,

калеми Ђ, курјаци Вл, јарци Тур, облаци Губ, пäоци Лис, hйлими Кр.

384. Именице типа Банäћанин, Бугарин, чдбанин и сл. бележене су у Нмн.

увек без секвенце -ин

— Банähâни Лис Вуч, Бугари Кр Вл Вуч Зе Ка Дљ Ћ, Вйчани Губ, Гучани

Губ Тур, Дубљани Губ Дуб Зе Ка Лис, Дубчани ГД, Кабнчани Гор Губ,

Крушевљани Гу, Лйшани Лис, Милат.бвчани Губ, Пуховчани Лис, Цйгани. Нег,

чдбани Л, Срби Гу, Мачвани Гр Зе, грађани Лис, Зёочани Гр, Бедграђани Гу,

касали Вуч, Краљевчани Пух, Ужичани Кp БК, Туричани Тур.

Генитив множине

385. Најчешћи наставак у Гмн. је -а:

— градбва Вуч, дйнара Пух, путёва Губ, зуба Гр Л, лбпдва Кр, крёвёта Лис,

крдвдва Ђ, ланаца Дљ, бараца Пух, добровољаца БК, курјакбва Кот Вл Вуч,

кѣшдва Вуч, сватбва Ка, драса, — путбва Пај Гу, мишева Лис, зечёва Вл Вуч,

до лаката Кр, косача ГД, бунарбва, — ноката, — лактбва Тур, каменбва, —

барјакбва, — дуварôва, — орлбва Тур, дpлдва Вуч, обручёва Лис.

386. Неколико једносложних именица немају плуралски уметак:
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— са дванёс друга Рти, трйдес нйза дувана Ка, на срёд пôста Вл, десет

пруга Лис, девет снбпа ДД, дванаеснôпа Кр, öсам иâка, — десет иака17° Вуч.

387. Краћа множинска форма у наведеним примерима ограничена је на

партитивни генитив испред кога долази број.

Тако и именица бpйг уз бројеве гласи увек.

— öсам брата Вуч, пёт брата Вл, пёт, щёс брата, — дванёс брата ГД, сèдам

брата Губ, пёт брата Гор Лис, шёс брата"7° Гу.

388. Мањи број именица има у Гмн. наставак -и:

— чётрёс арЙ Ка, дёвет градЙ Кр, дёсет градü Лис, шёс месецü, — једанёс

мёсецЙ Вл, минутЙ Кот Гр Лис Вуч Гор, има мйшій Ка, мравü Тур, нёмандкrй,

— по шёс парй Вл, сèдам рёдй Ка, црвü Тур.

Даг., инстр. и лок, множине

389. Као и у другим прогресивнијим говорима, и овде је доследно спро

веден синкретизам у Д—И—Лмн. Наставак је углавном -има:

— са бокордвима, — за свагдвима Губ, вуковима Л., клйновима, — на грё

бенима, — з гребёнима, — дановима, — другйм дановима, — о дановима Вл, са

обручёвима Губ, дуварима, — камендвима, — ноктима, — бунардвима Тур, ку

мдвима Вуч Пш Лис Ђ, голубдвима Зе, кäишима Мил Дль, бркдвима Кp БК,

чдбанима Вл, граддвима Дуб Нег Ви, компйрима Кот, прозорима Дуч, вдловима

Кот Лис, крдвовима Кот.

390. Наставак -ма у Д—И—Лмн. има само именица људи.

— са старйм људма, — помôзи људма, — према људма Вуч, свё с људма

ГД, да* лѣудма Тур, т.б су људи људма Вл, са људма Гор Ка, —

али недоследно, јер се чују и облици:

— људима Пш, са људима Зе.

Неке ситније појаве

391. Лична имена типа Василије имају ову промену:

— Алёмпије Ка, Антоније, — Арсеније, — Василије Губ, Јанићије Лис, Је

рдтије Л, Свети Матије Вуч, Милёнтије || Милёнтије ГД, Пётроније Губ, Равасије

Вл, Сдброније Вуч;

— Антонија — Антонију, Јанићија — Јанићију, Арсенија — Арсенију, Василија

— Вácйлију, Матија — Матију, Јердгија — Јердтију. Сдброни/a — Сдбронију.

Изузетак су именице Јеремија Ка и Пангелија Губ, које имају облике Је

pèмијё — Јеремии — Јеремију, Пантели/ё — Пангёлии — Пантèлију.

Мушка имена Рilстивое, Радивое, Срёдое, Благое, Миливое увек тако гласе

и мењају се по I врсти.

392. Мушка лична имена типа Бранко (која у Драгачеву имају двојак ак

ценат — Бранко и Бранко) доследно се деклинирају по I именичкој врсти:

*тако је и у неким другим говорима: Пецо: ИХ 118—119, Вуковић: ГПД 52; Пиж.: Колашин

120, Вушовић:ДИХ 37; Станић. Ускоцн 195.

*7° В. Пецо: ИХ 119, Пиж.: Колашин 120.
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— Савко — Савка — Савку Гор, Славко — Славка — Славку Лис Кот ГД,

Стајнко — Статка — Статку Вуч, Ранко — Ра°ка — Райку Кот Вуч, Ратко —

Рајка — Ратку Вуч Вл Гу, Мирко — Мирка — Мирку Вл, Ми.ько — Миљка

— Ми.ьку Вуч Нег, Жарко — Жарка — Жарку Дуч, Вланко — Влайка — Влайку

Ка, Гонко — Го#ка — Гойку Гр итд.

393. Ређе се чују називи празника у којих се задржава стара промена

именице дан:

— до Аранђеловане, — до Аранђеловаднё || Аранђеловадне,— о Дмитровадне

Кот, до Крстоваднё ГД, од Мйтровадне Ка. |-

394. На целом терену се имена и хипокористици типа Јбво мењају по

обрасцу им. м. р. -о основе:

— Божо, Брано, Ббро, Вајо, Вёљо, Гајо, Добро, Ђбко, Йво, Jóво, Лазо,

Млађо, Мйдо, Нйко, Перо, Рајо, Сймо, Славо, Тбмо, Шуко; бато, чйко, ђёдо,

стрійко, —

а присвојни придеви изведени су од тих именица формантом -ов:

- - Бождв, Раддв, Бôрдв, Ђбкбв, Шукбв, ђёдбв.

Изузетак чине неке именице које су се, захваљујући утицају екавског

стандарда, приклониле III врсти:

— о Свётоме Сави Кр, светй Сава, --- од светóг Савё Гу, у предузећу

„Мйhё Матовића“ Лис, нй чуо за Tйту Ка, „Батина“ öбућа Тур.

У Драгачеву има топоним Муйн бpйіег. Тај назив су, свакако, динарски

досељеници затекли на овом простору.

395. Прилично су распрострањени и хипокористици типа Брале, Буде,

Вуле, Доле, Дуле, Лале, Миле, Раде, Рйле, Тале, Цвёле, Цйле, који се такође

деклинирају по обрасцу о-основе.

Промена типа Јбво —Јбва, Вуле— Вула, као и придевске форме Јбвдв, Раддв,

јасно указују да су тај модел апсолутно наметнули динарски досељеници.

396. Свуда се говори Шваба — Швабё — Шваби, што је дошло под ути

цајем административног језика и војске. У мн. је Швабе/Швабе:

— Шваба бйб свё покупио, — Швабе ка су наишле Вуч, ћёрали су ме

Швабе Л, кад су Швабе биле вóди Кот, за време Швабё Губ, дóшб е Шваба

до у Лйс, — мй öсвоймо Швабу Тур, ђе су ме Швабе пôтисли Пај, Шваба бйб

до Рашкё Ћ, кад је дошб Шваба, — Шваба ти умрё Гр, објавиб Шваба рат

Тур, Шваба дóшб Губ, њёга öћерали тамо Швабе Гр, Швабе су вóђе обйшли

ôколо, — ту су нас Швабе задржали, ту су нас Швабе дóбро дочекали Дль,

Швабе су владале, — тó су били присталице Шваба Кр;

— дóђе Швабо у Србију Лис.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

Инструментал једнине

397. Поред ретких примера:

— грањем Лис, Брёжђем Пај, грњем Зе, прућем Вуч, —
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обичан је наставак -ом код именица меких основа:

— грджђом Тур, грањом Губ, весёљом ДД Пух, прдлећом Ви, кдшёњом

Кот, камёњом Пш Лис, драњом Кр Вл, крёмёњом Мил, дружјом Гу, лёмёжђом

Вуч, прýћом Ка, под Грдбљйштом Лис, уљом Нег, мучёњом Тур, пред тёлёњом

Пај, бäгрёњом Кр, бусёњом Ђ, прдчёвљом Дљ, pёмёњом Вл, поштёњом свôйм

БК, плашћом Л., бЙљом Губ, дрвећом Пух, са женскарüњом ГД.

398. У једнинским падежима у драгачевском говору је обична промена

именица -т основе по обрасцу дете — детета:

— тёле — тёлета— тёлету, уво — увета — увету, парче— парчета— парчету,

дугме — дугмета — дугмету, уже — ужета —yжету, hёбе — ћёбета — ћёбету,

буре— бурета — бурету, дрво — дрвета — дрвету, гдвече — гдвечета — гдвечету,

ћдше — ћдшета — hдшету, —

али се спорадично појављују именице са формантом -ет- иако не припадају

старим -т- основама:

— у паклету Лис, нйсам слдвёга једнога учила Вл, стаклета Тур Вуч, ста

хлета Пај, сужёње црёвета Вуч, у црёвету Пај.

Овде је формант -т- у примерима типа словета, цревета аналошког поре

кла, али та појава није доживела експанзију као, нпр., у косовско-ресавским

и шумадијско-војвођанским говорима"77.

399. У падежима једнине проширење добијају и именице са наставком -це

и -че (ове друге знатно ређе):

— бијелцета, — жу*цетом Тур, на данцету Вл, без данцета Ка, з дјетёнцетом

Дуч, на дрвцету Вл, јетёнцету Пш, два зрнёнцета Гу, на имањцету Гу, дваја°чён

цета Вуч, у оделанцету Гу, јави се једнйм писменцетом Тур, у писмёнцету Л,

свичёњцета Вуч, у ци)ёлбм öвбм селанцету Кр, из öвôг селанцета БК, на ситан

цету Кот, краву с телёнцетом Губ, штéдйм помало унучёнцету Гу, у чёлё е жака

на цреванцету Лис, јагњёнцета, — телёнцета, — пилéнцетом Гр;

— без бравчета Кр, öвб мушкарчету, öнó женскарчету Губ, купи ми ко

рдђёнчету Вл.

400. У Д—И—Лмн. колектива на -ад имају наставак -ма (примере в у т.

402), а остале -има:

— сёлима, пдљима, мёстима || мјёстима, брдима, кдлима, имёнима, кдленима

| кдљенима, рамёнима, увётима, дчима.

401. Постоје тројака образовања именица -г основе у множини:

а) колектива на -ад (пилад);

б) суплетивна форма на -ићи (пилићи);

в) множина типа бурета,

402. а) Најбројније су именице које у множини имају формант -ад. Он је

продуктиван не само код именица које означавају младунчад већ и код оних

којима се именују предмети:

"Пецо — Милановић: Ресава 316, Алексић— Вукомановић: Жупа 303, Симић: Левач 280—

281; Јовић: Трстеник 84; Ивић: Хере 336; Б. Николић: Колубара 46—47; Б. Николић: Мачва 264; Ре

метић: Шумадија 238—239; Павловић: Рача 25.
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— са тйм близнадма Гр, ймала блйзнад Пух, ова бравчâд Кр, у бурадма

стóй Ка, држйш у бурадма Тур, на бурадма, — за бурадма Вл, за бурад, —

шесторо буради. Тур, двёста буради,— дуга за бурад, — ту бурад,— већ према

бурадма Вуч, двôе дѣвљади дугачкй Ка, троè дрвљади Гу, пôвадй зѣнад Вл,

йспада зЁнад Вуч, док даш јагњâдма, — јагњâд öшйшамо, — гайм јагњâд, —

с јагњâдма Вл, у мôйм јагњâдма, — трóе јагњâди Вуч, двôе јагњади, — трчё

јагњâдма ГД, да иг пуштй јагњâдма, — прôдам јагњâд Гр, јагњâд, — нёшто

јагњâди, — за јагњâдма Тур, сä су ми јарад вёлика, — двôе јаради, — кућу с

јарадма Вл, за јунад, — да положй јунадма Гу, са керадма Лис Мил, пуштйм

кёрад прй пољу Лис, öтерал нёкё кљусад, — са кљусáдма Вл, пôвата кљусад,

— тёрäно на кљусâдма Вуч, са кљусадма се врло, — двôе кљусади Губ, нè дай

крмадма там, — држймо мало кЁмади Вуч, мäгарад Лис Кот, дèци купим оде

ланцад Гу, пакчади. Мил, дали пашчадма, — кучадй, — пашчадü Вуч, пёрад

ударена, — бйје млаз у ону пёрад, — са перадма дрвенйм Вуч, кôло с перадма

Губ, лійчад, — пйлад, — на квѣчку с пилâдма Гр, пйлüд изашла Тур, по стóтину

пйлади, — квôчку с пиладма БК, свё за пиладма, — држимо пйлâд Губ, пйлад

рањена пројбм Ка, ранйм пйлад, прйсад Вл, чапарица за пиланцад Вуч, нёку

прâcüд Кот, öстала само прйсад Пух, кýваш прасäдма Тур, четрнёсторо прау

нучüди Вуч, а ђёвери— рдђёнчад Вл, cйновчáд ГД, било нёкё слушчад! Лис, ймб

сам тёлад Вуч, о тёлади Гор, тёлад,— тёлади Мил Тур, бавйм се о теладма Вуч,

ту унучâд, ту дèцу, — са унучâдма,— мôйм унучâдма Вл, ймам öсморо унучади

Вуч, öставићу унучâдма Лис, öвб су нам унучâд Мил, мójó* унучади и прüу

нучâди Кот Пш, мôё унучâди, — међу унучâдма Л, унучâд и прüунучâд Л Дуч,

чёљäд ми у кући, — млôго чёљади. Тур, двадеш чёљâди Л, чељадма Дуб Тур, нё

колко штёнâди,— са штенадма Кот.

У нашим дијалектима колектива на -ад имају различиту промену. Једни

говори имају само једнинске облике ових именица, други познају њихове

множинске форме у Д—И—Л, а трећу групу чине они у којима збирне име

нице на -ад имају облик множине и у генитиву. Опширан преглед и исцрпну

анализу ове категорије дао је проф. Пецо (Облици колективних именица на -ад,

НЈ н. с. 7, св. 7—10, 234—246). Наш говор припада групи која познаје множин

ске (чешће) и једнинске (ређе) облике именица на -ад, и то са наставком

-и/ма у Д—И—Л°. Неки говори показују двојство у репартицији множ, на

ставака -лta/-има. Тако И. Стевовић у гружанском бележи теладй — теладма

кад ове именице имају значење колектива, а тёладй — тёладима у множ.

значењу7°.

403. Ретко се ове именице у Н—А чују са завршетком -и:

— зрнади од шйбицё ГД, мањё су држана тёлади Мил, стигла унучади и

прäунучüди Кот, гледам унучüди, прüунучüди Пш.

404. Колектива на -ад доследно имају промену:

— пйлâд — пйлади — пилâдма — пйлâд — пйлад — пилäдма.

* Уп. Реметић, Шумадија 241; М. Николић: Горобиље 672.

* Стевовић: Гружа 460.
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За ове именице је, у прозодијском погледу, карактеристично уопштавање но

минативног акцента у генитиву (пйлади), док се у Д—И—Л увек јављају са

дугоузлазним (пиладма).

405. б) Именице ср. рода -т основе често имају облике суплетивне

множине на -ићи:

— пйлићи КрЗe Гу Вл Пух Нег, дизмйћи,— кольйћи за дизмйће Лис, пâчићи

Вуч, пачйћа Л, јагњйhâ Гу, јагњйћима Пш, телйће БК, мäчüћи, — прücüћи Гр,

телйhâ Гу, унучићи Губ Дљ Мил, унучиће, — унучићима Лис Ви, прасйhâ Гу,

прасйће Ђ, прасићима Кот, дугмйћи Гор, магарићи, — магарйћа Дљ.

406. в) Овај говор познаје и множину типа бурета:

— правё се бурёта, — у бурёта Вуч, стóё бурёга || бурёта, — бурёга Лис,

стотйњак дрвета Мил, дрвёта Дуч, дрвётима БК, дрвёта Вуч, дугмёта, — дугмёта

Тур, дугмёга Вуч, парчёта Гор, ставйш она парчёта Вуч, ћебёта Тур, ћебёта

Вуч, жёне тку Лебёта Дуч, ужёта Вуч Гу, ужёта се направе Дуч, ужёта —

ужcérá — ужётима Тур.

Појединачне напомене

407. Именица деца двојако се деклинира у нашем говору:

— дёци Гу Вл, двое децё Пај, деветеро деце Вуч, пуно децё Гор, нйјеймб

дjёцё ГД, hèцё Вл Нег Пш Кот Гу, hёци Тур Вуч Кот, пôкупйм ћёцу Вуч, са

ђёцом Вуч Вл;

—трóе деца, — петоро деца Пај, двôе деца, — дванёз деца, —једанёс деца

Вл, четворо деца Тур, девет деца Вуч, нäма дёцама Гор, са ђёцама° Тур.

408. Увек се говори гдвече (Н—Амн. гдведа), а у косим плуралским

падежима је бележено:

— öрб са гдведима, — рôкчине од гдвёди Гор, гдвёди Губ Вуч Гр, чувам

гдведа, — по чйтав дан код гдвёди, — по петнёстину гдвёди Кр, код гдвёди

Лис, свйња и гдвёди Кот, четворо гдвёди Пух, по петнёстину гдвёди Губ, гдвёди,

-----
гдведи Ка, око чётрёс гдвёди, — гдведа Вл, четворо, пèторо гдвёди, — она

гдведа Зе, ђё су гдведа — гдвёди нёма Мил, гдведима Вл. |-

409. Поред књижевног облика именице рат, који се чује код образовани

јег слоја, у Драгачеву старији људи говоре рйто (ср. р.):

— кад йдё на рäто, — свёскб pйто Губ, пред овб pйто Гор, ово прôшлб

pйто Кот, преживљб pйто Дуб.

410. Разноликост у роду има именица вече:

— другб вёче, — jóш нёку вёче Кот, јёдно вёчё Нег, свакд вёчё, — вёчера,

— вёчери, — вечерй! Тур, онд вёче ГД, скôро свакд вёчё Пух, другд вёчё öпё

Губ, свäкд другд вёче Зе, другб вёчё Ка, днд вёчё Вл, гд вёчё Пш, с вёчера, — с

вёчери Губ, друго вёче, — добро вёчё Л, бйло вёче, — сваку вёче, — у днд вёчё

Гор, пред вёче само ГД.

°Тако и у источнохерцеговачкој зони (Пецо: ИХ 120).
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411. Именица ддба (ддба) увек је средњег рода:

— у овб ддба Гу, око öвб ддба ГД, мало после овб доба Гр, у ранијём

ддбу, — у каснијём ддбу, — у свако бôжё ддба Пај, у öвб ддба Вл, у öвб ддба

дбђе Ка, у свакбддба Тур, у свакоё меддба помогла Вл.

412. На целом подручју се говори тестёре — тестёрета — тестёрету — те

стёретом.

413. Напоредо са именицом јаје (код образованијег слоја увек тако),

обичан је и облик ја“це:

—јёдно ја“це Дуч, ја“це Нег Вуч ГД Тур, два-трй јанцета || јајета, —јаја,

— јаја, — јанцима Тур, по петоро јай Губ, из јай (матичиних), — јаја, — по

пе-шёсторо ја/й, — ја°цЙ Вуч, по чётерес ја“цЙ ГД.

414. Именице рäме и кдлено (кдљено) имају промену као у српскохрват

ском стандардy:

— рäме — рамена — рймену — рäменом; рамёна — рамёна — рамёнима,

кдлено || кôљено — кôлена || кóљена — кôлену || кдљену — кдленом || кдљеном.

Изузетак чине потврде до кдљёни Тур, од колёнй па наниже Пај.

415. Спорадично се говори писма (поред обичнијег пйсмо):

— двё пйсме слйка Лис, дóшла пйсма, — нöcй пйсме, — између пйсма

Тур, купи ми две пйсме Лис, преко писмё° Гор.

416. У овој зони се збирне именице на -иње ограничавају на:

— мушкüње Пух Гор Вл Гу, жёнскйње Вл Нег Вуч, мушкарйње Пај Вуч,

женскарüње Вл ГД.

417. Сматрамо да су занимљиве и збирне именице:

— има спдмёње Нег, сакрио се у спдмёње Тур, од спдмёња ГД, камёња за

млйнове су тамо Лис, тёшће (= тесто) Вл.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -а

Вокатив једнине

418. Двосложна лична имена и хипокористици са (") акцентом у Нјд у

вок. редовно имају наставак -о:

— Анђо Вуч Лис, Бдсо Дль, Вйдо Гор, Гдцо Кр, Дано Гр Ви, Даро Вуч,

Дёсо Пух, Здро Губ, Јдко Пш, Јёло Гу Кот Вуч Тур Ћ, Като Гр, Косо Гу, Љйљо

Лис БК, Маро Дуб Гор, Мйро Пш Зе, Мйцо Гу, Перо Кот, Радо Тур Ка, Рдсо

Мил, Стано Губ, Стдjо Кр, Цацо Дљ, бако Вуч Зе, сёко Вл Лис, снашо Ђ.

Остала двосложна и вишесложна лична имена, без обзира на акценат

номинатива, имају вокатив једнак номинативy:

|- Атка, Борка, Брајка, Вйтка, Датка, Жйвка, Зорка, Новка, Ра°ка, Савка,

Олга,

°. Уп. и Симић:Левач 279; Реметић: Шумадија 246.
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— Ракйна, Милёва, Радб°ка , Мйлд°ка , Мйљатка, Милутка, Јдвânка, Дд

бpйтка, Спдмёјка, Латйтка,

Раддсија, Крстднија, Љёпосава, Радослава, Анђелија, Разумётка, Гвоздёнија,—

као и тросложна мушка и женска имена на -ица:

— Аница, Вyица, Даница, Драгица, Добрица, Здрица, Јдвица, Љубица, Мй

лица, Марица, Ндвица, Олгица, Славица, Ружица.

Именица гдспођа има вок, гдспођо.

Са завршетком -о у овом падежу издвајамо именице:

— прдпалицо јёдна Губ, пијаницо Вуч Тур, кукавицо Зе Пш, йздаицо Пух Гу.

Дат. — лок, једнине

419. У овим падежима именице ж. р. на -а увек имају наставак -и (в. т.

113°). Резултати II палатализације добро се чувају:

— у Америци Лис, у банци БК, на вази, — у вабрици Вуч, вб*cци Губ, у

вб’cци Кот Пух Вуч, гусци Тур, по дücци, — дèвб*ци Вл, ђёвб*ци Тур Пух, у

задрузи Лис, у књйзи Гор Вуч, кдкдици Тур Кот, мójб° ма°ци Вуч, ма°ци и

ђетету Дуч, ма°ци Губ Вл, даде паре музици Пух, у муци Кот, науци Лис, на

ндзи Вуч, у политици БК, лорддйљци Губ, о пушци Ђ, на пушци Л., на реци Вл,

у рёци Пај, на руци Гр, ја кажем снâси Гр, стдци Лис, у странци Пш Дуб, на

тЁсци Гор, ћерци Гр Вл, унуци Ка, у фабрици Пај Лис, на чуци Ђ, идци Губ, у

шâци Гр, швäлёрци Губ,

— у алатки Вуч, на колёники Вл, на дкуки Л, на траки Дль, унуки Вл, у

фабрики Кр, на ваги Вуч, у туги Кр.

420. Двојство показују примери:

— у Пджези Ђ, ка Пджези Вуч, у Пджеги Дль Вл Л, hёрки Вл Гор, шћёрци

Лис.

421. Лична имена са основом на -к имају облике:

— Мйланци Гор, Мйлунци Вуч, Радд*ци , — Разумёнци Лис, Ра°ци Вуч,

Цмйљци Губ.

Говори источнохерцеговачког типа углавном добро чувају резултате II

палатализације. У источној Херцеговини се поред облика јёвајки, на ндги,

„који су обични, чују и облици са измијењеним сугласницима к и г“ (Пецо:

ИХ 100). Ту је и Анци, Јёлци, Рајци. И у ускочком говору „властите именице

II врсте с основом на к претварају овај глас у ц у дат. и лок.“ (Станић: Ускоци

119—120). У колашинском се „промјена велара по II палатализацији врши

код заједничких именица по правилима књижевног језика“, док лична имена

показују „изразиту колебљивост“ (Пиж.: Колашин 125). Колебање показују и

западнобосански ијекавски говори, али је тамо увек Јёлки, Мйлки (Дешић:

Западнобосански 189—190). Доследнији су у чувању резултата ове измене за

падносрбијански говори°. У Шумадији су, међутим, „у доброј мери ликви

дирани трагови II палатализације“°.

* М. Николић: Горобиље 672; Тешић, Љештанско 217; Б. Николић: Колубара 47.

° Реметић: Шумадија 247.



Говор Драгачева 135

422. Говори се само:

— вдhки, мäчки, тачки, праћки, квдчки, ручки, срёhки.

Генитив множине

423. Именице чија се основа завршава сугласничком групом најчешће

имају у Гмн. наставак -и:

— брёскй Тур, вâtpй Ђ, вёибй ДД, гускй Тур, дäскй Гу Губ, кдвчй Тур,

кдкдшкй Ђ, öсам кдкдики Тур Кот, пёт кдкбшки Гор, колијёвки Тур, кôрпü

Лис, крушкй йма Вл, лампй Губ, ластй Тур, држймо мäчкй Гор, пäткй Тур,

пётнёс пјёсмй Вуч, пјёсмй Лис, седамнё сабљй Губ, дèвет сäбљй Гор, свадбü

Гу, шёс тёглй, — торти Губ, ушкй Тур, десет шатрій Губ, шйпкй Гор.

424. Именице ж. рода са уметнутим а између сугласника на крају основе,

са генитивним наставком -а, нису честе у нашем говору:

— код букава ГД, дèвојака Тур, ђёвојака Гу, крушака Тур, оваца (свуда),

— пушака Гор, трёшања Губ, трёшања Тур, цркава Л.

425. Као интересантне наводимо и генитиве башча, — звёзда Тур, свадба

Губ.

По овој особини наш говор се разликује од неких других говора источно

херцеговачке базе. Тако проф. Пецо у источној Херцеговини Гмн. на -и

бележи само код трију именица (ИХ 126), а не налази их ни Вушовић (ДИХ

37). У пивско-дробњачком чак није потврђен ниједан ген. мн. на -и (Вуковић.

ГПД 56). И у ускочком говору су ове именице или са непостојанима или без

њега“. У западно-србијанској зони°, међутим, ширење наставка -и карак

теристично је за ове именице. Његово ширење обично је и у Шумадији“.

426. Мањи број именица са једним сугласником на крају основе има у

Гмн. наставак -и:

— бéбй Пш, жсвакй Гор, има прйчй и прйчй Пај, другЙ прйчи Вл, прйчй

Лис Губ, прйчи Л, због трубй Вуч, —

а у већини случајева су са завршетком -а:

— лађа Тур, чёза Губ, мёђа Ка, лôза Вл, дграда Нег, мана Вуч, плата Пш,

чаша Пух, вёза Гу.

427. Цело подручје познаје облике руку (руку), ндгу, а само од два инфор

матора смо чули:

— преко рукуа Гор, од мôйг руку“, — ндгу* Тур.

428. Наставак -у код именице слуга је изузетак:

— нйје имб ти слугу Вл, поред много обичнијег Гмн. слуга.

429. Из групе pluralia tantum издвајамо неколико именица:

* М. Станић у вези с тим закључује да „не треба у овом говору очекивати појаву сметњи,

већ само слётња, не ни діајки, већ само мајака итд. (Ускоци 204).

° Б. Николић: Колубара 47; М. Николић: Горобиље 674, Тешић, Љештанско 218, Б. Николић.

Тришић 415.

* В. Реметић: Шумадија 250, Стевовић: Гружа 461; Павловић: Рача 26.
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a) Овде се говори јäсле и јасли, али је у Д—И—Л само јйслима:

— jäсле нёке Мил, имају јйсле, — јйсала Тур, те се тура у јйсли Вуч, у

jäслима Тур, за јйслима, — држало у јаслима Вуч.

б) нähви БК Вуч, нähве БК, наћиви! ГД, али се, у том значењу, чује и наћвар

Тур, нähвар, — у наћевару Гр.

в) наочаре Пај, нâочаре Вл, поред ређег свйкери Кот.

г) cдне, — дóље су сдни дугачке Лис, цёле сäони, — трóе сäони дрва Гу,

вôзймо на сôнима зйми Тур, са сôнима Нег, ћèрб на с“бнима Лис.

д) свôе прси Кр, прси у прси Кот, из прсüly Вуч, тó су прси, — преко

прсију Тур.

ђ) Бёлй пдклади Вл, о Бёлим пдкладима Ка, пдклади, — пдкладе Пух.

430. Именицу чезе бележили смо у једнини.

— чёза Гр, са чёздм Лис, преврнб чёзу, — чёзу и кôња Вуч.

431. Множина од именице крстоноша овде гласи:

— носили крстдноши Вл, йшли крстдноши Гр, дóђу крстдноши Лис.

432. У снимљеном материјалу има и неколико именица м. и ср. рода које

су пришле -а промени

— нёку артиклу Гор, бйцикла, — како ће догнати бициклу по мраку, —

ôшб на манёрву Вуч;

---- из дупљё Лис, среде и пётке, — његову мйру (= мирис) Вл, péда је да

се оженйте Губ.

433. Именица усташа има следеће ликове:

— усташ, — усташа, — усташи, — усташа || усташу Губ, усташ, била е

усташ Вл, усташи — Нмн. Губ, усташи Гу.

Дат. — инстр. — лок. множине

434. Као што се може очекивати, у драгачевском говору је потпуно

извршен синкретизам у Д—И—Лмн.:

— на вддама Гр Гу, врёћама Л. Гу, на веригама, — о вёригама Вл, са вёнама

Ђ, међу жёнама Тур, нашйм дèвд°кама Губ, на планинама Вуч, по врућйнама

Лис, у границама Ка Гор, гумицама Губ, у Шулубурама Вуч, свйм сйлама Гу,

у кошуљама Кр, на њйвама Пух, о пчёлама Пај, по кдсама Губ, свйњама Вуч,

шарама Вл итд. (Више примера в у т. 292).

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК

435. У инструменталу једнине именице женског рода на консонант пре

тежно имају наставак -(j)ом:

— влашћом Лис, намучени смо глађом Вуч, пôчё крвљом да мôкрй Пш, с

крвљом Вуч, крвљом плаћено Пш, с машћом Губ Гр, с памёћом Гу, сдљом Вуч,

cдлом! Гу, бдлешћом Вл, старошћом Губ, младошћом Лис, прдпâшћом Мил.

436. Наставак -у је доиста редак и ограничава се на примере:
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— са крвљу Лис, пдмбћу чукања Пух, за памећу ДД, али су, иако ретки,

занимљиви облици Ијд. са наставком -им:

— чálјили, — са крвим, — мастим Тур, покривено бýјадим Кр.

Наставак -јом у Ијд именица ж. р. на сугласник чест је у неким босан

ским°7 и славонским говорима°. Он је, свакако, дошао под утицајем оста

лих именица ж рода. Облици крвим, чађим, мастим добили су, према инстру

менталу свих осталих именица, м на крају“. Чињеница да се у четири јед

нинска падежа ових именица појављује исти облик (кости) могла је подстаћи

појаву ликова крвљом, мастим. Они се, дакле, појављују као резултат тежње

за морфолошком унификацијом. Наведени разлог могао је иницирати процес,

који је текао у једном или другом правцу“.

437. Нису обични облици инструментала на -и:

— с пдмоћи њй Тур, са једнбм ствари Губ, с једнбм једйном рёчи Гу.

438. Неколико именица има у Гмн. наставак -ију:

— мало кокдшиу Вл, ноћију Тур, чётерес ндhüу Лис, млôго смртüly Гор,

пёт hёрлу Дуб Вл, сèдам ћёй у Гор, ћерй}у Губ, ймала майка ћёрију Вл, пет

шћёрüly Ђ, шћёрüу Кот, шћёрију Тур.

439. Са наставком -и су именице:

— дугй ноћй Ка, седам дана и седам ндћй Губ, стварй Гу Лис Вуч Кр, речй

ПухЛ Мил, ријéчй Гр Гор Дль, hёpй ГД, болёстü Ви.

Појединачне напомене

440. Увек се говори буђа — буђё — буђи — буђбм.

441. Интересантна је конгрyенција у вези са овим именицама:

— кад је глад бйд Вуч, тó су њихови ствари Кот, ймало сржа Вуч, кдсти

су били и испадали из öбалё Нег, тó е њйма бйо влас = власт Губ, излачимо

влас онан Вл.

442. За неке именице изгубило се осећање припадности м. роду:

—турйш саму жар Гр, чйста жёрав,— малко жёрави Кр, узмё се жёрави

са тйјем ватраљом Лис, прву йвёр донесу Вуч, чётврт мёсеци Тур, прва пбзив

БК, прва пбзив Пш, у трећб* пôзиви Губ, трећа пôзив бйла Гор, кад је друга

позив найшла Кот, бôжитња пдс Вл, ону своју сдс Пај, на уштрб мôју Гу, спд

мён нйje öцу ударена || та“ спдмён, — код онога спдмена Кр, она клас || она“

клас Вуч.

443. Само једном је забележено кйла ракије Мил, а обичан је облик ср.

рода кйло.

187 Исп. нпр. Пецо: Икавскошћакавски II, 86.

* Решетар: Штокавски 171.

°Белић:Деклинација 50.

190 В. рад проф. Вукомановића: О неким примерима нормализације основе у српскохрватском

језику (Књиж. и језик 2, 1975, 228—235).
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Напомена о односу падежа правца и места

444. У драгачевском говору има спорадичних случајева неправилне упо

требе падежа правца и места. Иако ова појава није општа одлика нашега

говора, она ипак говори о вези са црногорским идиомима:

—срёз је бйо у Тйјање, нйje öвди у Гучу, — овай дóм у Котражу, — бйло

буре ракйјё у кућу, — дежурни овицйр биjаше у Гучу Кот, ка су били у ону

јаружицу, — бйли на Куманово, — радило се свакй дан у поље, — доносй

бабајаја у земљанý hâcy Губ, он је бйб у Пётницу х 2, — рôђени смо у Властељице,

—прё сам на нёкцие бйла, — јёдан тамо у Брёзовице Вл, нйт се на стдлицу сèдй

Лис, нёмä тó ни у једну кућу Пух, ја сам öдбрана бйб на Jäвдр Ђ.

Б. ПРИДЕВСКО -ЗАМЕНИЧКА ПРОМЕНА

445. Наставак старих меких основа добро се чува у Нјд.:

— лдше Мил Губ, лдше жйто Пш, нäше Нег Пух Зе Ви, трёhё Зе Тур, туђё

имање Вл, туђё дијéте Гор, hётињё, — кокдшињё,— пäшчећё, — двчё Тур, бджё

ГД Лис, гдвеђё Вл, двчё мёсо Вуч, пйлећё Зе, јагњећё печёње Губ, тèлећё Пш

Дль Нег, дубёhё тестёре Вл, јунећё Гор Кр, љёгошњё мäче Губ, прдљегошњё Гу,

на данашњё време Ћ, pйбљё Мил, јучашњё Гу, крављё млеко Вуч БК, лёгњё Гу

Нег, задњё у школи Ка, Бадњё вёчё Гр Вл, свpäчије, — пäчијё, — rйчијё, —

нйчиЈё Гр, свйњећё Губ.

446. У следећим примерима, са основом на меки сугласник, бележили

смо наставак старих тврдих основа:

— врућо гвожђе Лис, врућомлёко Губ, врућомлијéко Тур, лдшо Гу, нёкако

е крњо нäма Губ, тó е шупљо Лис, нйшо порекло Дуб, свд Драгачево Губ, свд

ôружје Гор Дљ, свд вpéме Гу Тур, свд људство Тур, свд имање Лис, свд јутро,

— свд жйто Вуч, свд вóће искалемио Кот, свд сёло Гор, цијело селанце Ђераћ

— свд слави Лучиндан Кр.

У два примера имамо облик свё:

— свё мôе стање Тур, стахло свё покршено Пај.

447. У ген. и акуз. јд. м. и ср. рода добро се чува наставак меких основа:

— двчёга мéса Вуч, мдега брата Мил, дедумдёг, — Драгана мдёг, — код

мдёг ймена Вл, мідёга сёстрића, — преко мдёг Вуч, једног гвдёг Босäнца Пај,

„па пôседе на свдёг Шарйна“ Кр, свдёга ђётета Губ, ймаш ли коега Драгачёвца

ГД, којёга öтера полиција Мил, нёмам бдљёга Гор, нашёга зёта ГД, двчи)ёг

мёса трёба наћи сигурнијег Вл, трёhёг јуна Тур, до нашёг сёла Губ, преко

вâшёга имања Лис, јагњећёг Вуч, прâcehёг Кр, гдвеђёг мёса Дљ, ако има јунећёг

Ка, дóліüћега вйна Кр.

Није узела маха тенденција уопштавања наставка -ог(а) у Г—А старих

МСКИХ ОСНОВ8l:

— врућбг млијéка Тур, свдга га йзгазише ГД, скйнули га свога Вуч, исèкли

га свдга Пај, из шульдг дрвета Губ.
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ПРИДЕВСКИ ВИД

448. У говору Драгачеваца добро је очувано осећање у вези са употребом

неодређеног придевског вида:

— ýзмёш дштар нôж Вл, млôго е фйн Губ, кý ћу вакб стара Гр, cйтна

пôсла Гу, у тдплу сôбу Нег, здрави ка љèљени Гр, нашб ддбар алак пöcб Лис,

црн смо залога“ јёли Вуч, лудочељаде Тур, ја сам пдштен чôек ГД, ймала

бдлесну ма°ку Вл, одгäила лиЈёпо, здраво дијёте Пух, öнбе мртва ствар Вуч.

449. Придевске и заменичке речи, као и редни бројеви, у овом говору

имају скоро доследно промену одређеног придевског вида. Једино се у Гјд.

понекад чују облици именске промене (у дат. и лок. јд изузетно ретко). Имен

ска промена се ограничава на неколике категорије. То су партитивне кон

струкције, називи празника и неки топоними:

— майстор ддбра öка, — од сйрова дрвета, — за ндва трага Лис, за млада

чоёка Кот, нйсмо били баш сиромашна стања Вл, бôже, ддбра чоéка Губ, неће

бйти ддбра времена Кр, прбJина лёба Вл, ймб öца жcйва Л., купили кйло му

твена брашна Гр, нè да, кака лёба ГД, брата његова Вуч, дóбро ради— ддбру

се нада“ Гр, сува мёса Губ;

— до Дмитровдана Кот, од Митровдана Мил, после Аранђеловдана Вл, до

Крстова Вуч, од Лучина до Дмйтрова Кот, до Пётрова пôста Губ. (Примери

типа до Крстоваднё наводе се у т. 221);

— из Пётрова Сёла ГД, испод Чёмёрна Ка, по Чёмёрну Пај, у Чёмёрну

Гор Ка;

— са Сдлýнска врôнта Дуб.

450. Заменице његов, њен, њезин и њихов у ист. Херцеговини могу имати

именичку и заменичко-придевску промену (Пецо: ИХ 138). Аутор закључује

да присвојни придеви на -ов, -ев и -ин претежно имају промену неодређеног

придевског вида (И. 144). Међутим, у Пиви и Дробњаку ови придеви у косим

падежима чешће добијају промену одређеног вида (Вуковић: ГПД 62), мада

се придев који с именицом чини неки сталан назив-мења по именичкој де

клинацији (И. 62—63). Вуковићев закључак је да „говор Н. и Др. уопште мало

употребљава дуже облике“ (I 63). У колашинском крају, опет, знатно је ређа

именичка промена (Пиж.: Колашин 143). Присвојни придеви на -ов/-ев и -ин

могу у промени „имати и дуже и краће наставке“ (И. 145). У источној Црној

Гори „независни падежи су, може се рећи, сасвим изгубили неодређене об

лике“ (Стевановић: Источноцрногорски 77). Од шумадијских говора узимамо

гружански, у коме је нестало именичке промене (Стевовић: Гружа 464), и

централношумадијски који ову промену има у Гјд у неким ситуацијама (Ре

метић: Шумадија 267).

451. О дужој и краћој форми Г—Ајд. придева и заменица било је говора

раније (т. 142). Овде ћемо навести по неколико примера, уз образложење да

је ВИШе ОНИХ СА НАСТАВКОМ -ога/-ега:

— за мдга брата Гор, од мдга кољена Вуч, мдга мужа, — мдга оца Вл,

мдга брата Гр, мідга мужа Гу, од њйндга Вл, њёногађёда, — њёнога öца ГД,
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од њèговбга брата Тур, свак свдга, — младбга га оженили Гу, ö тдга умрб Вуч,

днбга дана Губ, двбга сйна Лис, кдга ћеш Ка, Драгомировога стрйца Дуч;

— мдг öца öтац Губ, младог сйрца Кот, од шлыйвовбг дрвета Вуч, мдг öца

Гор, мдг пдкд°ндг ђёда Вл, кёра ддбрдг БК, hдравдг Губ. |-

452. Тенденција уједначавања облика датива, инструментала и локатива

једнине присутна је и у нашем говору. Много су ређи облици са наставком

-им у дат. него у лок. јд. Наводимо све потврде:

— мдйм сёстрићу, — днüм иксäну, — днüм детету Губ, онüм малйм, —

мдйм првйм мужу Вуч, свôйм сараднйку Мил;

— у двüм Вуч, у двüм сёлу Л, у двüм рату Тур, у днüм одéлу сам öтишô

ГД, по днüм пôљу Губ, по днüм пôслу Вуч, на днйм вфу, — по днüм лёбу Губ,

у тйм раздобљу Мил, ö тüм мйслйм Вл, ó тüм се бавйм Пај, не мислйм ó тüм

Лис, у тйм наћвару, — о тйм бадњаку, — у тйм рату Вл, у тйм сёлу, — у тйм

часу Вуч, у тйм завадё се Дуб, на кйм öста Драгачево Губ, ни о кüм нè мислйм

Вл, пó чйм ћеш да га замрзйш Губ, нёма на чüм, — о нёчüм, — ö чйм се сад

занймам Вуч, ймам дрва у мдйм забрану Вл, по нашийм фрôнту Дль, у нашüм

џемату Вл, у једнüм стакленйм сандуку Губ, у другйм рату онйм, — о сувйм

лёбу Кот, на Солунским фрôнту,— у земљанüм лôнцу Вл, били на рддитељскйм

[састанку) у Кôтражи, — сéчё у друштвенüм Вуч.

У Дијалектолошкој карти (38) Белић констатује да је падежни наставак

-им у Д—Лјд. настао укрштањем екавских и икавских говора. Овај наставак

иначе је карактеристичан за већи део шумадијско-војвођанских говора°.

453. Ипак су много чешћи примери дат. и лок. јд. са наставком -ом(e).

Навешћемо само по неколико потврда:

— мôм öцу Вуч, днбм тамо Вл, лідмеђётету Гор, мдме унуку, — мдм сйну

Губ, овом човеку Пух, нашём синôвцу Кр, добрбм раднику Зе, једном нашём

комшији Ка, бдлеснбм öцу Пш;

— по мом мйшљёњу, — у мôм засеоку, — по мôм плану Кот, у нашём

крају, — у земљанбм лôнцу Вуч, у двдм пôтоку, — прем чём си светљб Пај, у

нäшём крају Рти, у мдме сёлу Зе, у нашёл одёлу Дль, на асталу мдме Кот, у

свдм имању Мил и сл.

454. Наставци старих тврдих основа углавном су ретки у овом говору.

Но и кад се чују, немају подједнаку (или бар приближну) учесталост у поје

диним падежима. Тако је ова промена најчешће бележена у Гмн., док у Ијд.,

Д—И—Лмн. представља праву реткост:

— бе зубаца гвозденије Гор, добријег места, — од мушкије глава, —

начињёније? Гу, ко_ддбрије пријатеља, — друштвеније кбла, — јакијег“ људй,

— разнијег Тур, од туђијег Гр, лијёпие риёчй Рти, двôја кôла мртвије Пш, дру

гије прйчй Лис, двије дана ГД, тйдег, — rйје његовй другôва Гу, нестало е тије

врећа Тур, rйје регрута Рти, поред гйјег Длъ, само ја отиде Лис, тйје солунаца

БК, оније златнйка Вуч, од дније што су били са њиме Лис, од дниЈег“ Гу,

1° Ивић: Банат 150; Б. Николић: Срем 345; Поповић: Госпођинци 177; Павловић: Рача 30; Сте

вовић: Гружа (аутор наставак -нд тумачи простим уједначавањем наставака заменичко-придев

ске промене) 425, 441.
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пјесмй нёкидег, — а отйца дсталијег, — нйкакије Лис, због таквије Кр, мдије

другôва Рти.

Знатно је мање потврда за Ијд и Д—И—Лмн.:

—ca rйдем капетаном, — са гијем јутарњим, — са днајем лис,

— другијем су давали, — двйјем у Гучи Лис,

— за другием женама Лис, са онијем стварима ГД;

— у тијем кућама Кот.

вање ове промене. По тој особини *****************уд****а од осталих

говора источнохерцеговачке основе“. Наставке тврдих основа доследније

чувају и босански ијек. говори°°.

455. У Гмн, придева и заменица најчешћи наставак је -иг.

— жёнскЙг, — старйг Тур, од нёкЙг Пух, какиг имаш Гр, лёпиг Гу итд.

(Више примера наводи се у т. 1735).

456. У знатно мањем броју су примери са наставком -и, -ик.

— преко старй људй Ка, суви шљйва Л, првобôраца ддбрй, — младü, —

стápй (Гор), дйвљй свйња, — нёма и гдpй, — код нйшій, — због двü, — и зе

мљанй ћäса Вл, од онй њйнй Пај, код мдЙ БК, ко свди кућа ДД;

— лідйк Гор, тйк Дљ, код њйк ГД, öда њик Вуч, двйк (Гр).

457. У дат. и инстр. мн. чешћи је наставак -има него -им, док су у локативу

увек бележени примери без „покретног“ a:

— двйма мдйма Вуч, свйма дсталима Вл, међу првима Зе и сл. (в. т. 142);

— у вёликüм градовима Кр, на нёкйм местима Пух, у земљанüм лôнцима

Вл, у стакленйм баштама Вуч, ó тйм стварима Губ, на свдйм местима Нег, по

запуштенüм имањима Ђ, у малим парчйћима Мил.

Напомене о придевима

458. Мушка и женска лична имена типа Новица, Аница имају у присвој

ном придеву на крају основе -ч:

—Аничйн Кр, Бранкичина Гу, Драгичйн Гр, Добричина Мил, Здричйн Пух,

Јдвичину Пш, Мйличинд* Губ, Мйличино Тур Губ, Љубичйн, — Мйличйн Тур,

Ндвичйн ГД, Славичино Пај.

459. Код именица са -к- у основи редовно се у присвојном придеву успо

ставља алтернација к:ч:

— у Анчину, у манчину Вуч, Дарйнчином човеку Пух, Добрйнчина мачка

ГД, уз Ддбрйнчину кућу Губ, Дpйнчина ГД, Здравчинд* кући Мил, Илйнчину

Пух, Лürüнчина браћа Лис, Љубüнчина Вуч, Мйлд*чин Тур, Мйломйрчина ћéрка

Вл, Мйъанчино Лис, Радб’чйн Тур, майчин öтац Л, hèвд#чин Тур.

* Пецо: ИХ 137—138, 140—141, 145; Вуковић; ГПД 59, 64; Станић. Ускоци 219—222; Пиж.:

Колашин 146; Кашић: Конавле 149—150.

193 Исп. нпр. Дешић: Западнобосански 250; Симић: Обади 76—77; Ђукановић: Цапарде 248.
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460. Ктетици изведени од именица Аустрија, Шумадија и пешадија и сл.

ГЛАСе:

— устрüнска вó*ска Вуч, устрüнски рат Губ, аустрüнски лекар Вл, аустрйн

ског рата Лис, шумадüнска Ћ Ка, шумадüнски Тур, пешадüнски пук Гу, другй

хёмйнске Ви.

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА

461. Наставци за компаратив су —ји, -ији и -ши. У употреби наставака -ји

и -ији нема запаженијих одступања од стандарда. Овде ће, истина, компара

тивни наставак -ији, након губљења гласа ј и сажимања, гласити (у ном. jд.

м. р.) -и:

— бдљй Кр Вуч Зe Пух Пш, дёбља Мил, жућй Тур, јйчй Нег Губ, врућё

Гр, тёжcй Пух, млађа Вуч, млађй Ви Дль, крähâ Гор, слађу Л, нйжё Кр, дубља

Гу, шйpй Ка, крähё Лис Дуб,

—лдиий Вуч, напрёднй Кот, несрётнй Пух, пантљйвй ГД, писмёнй Пај, старü

Вл ГД Губ Кот Кр Лис, лукавй Рти, поштёнија Дуб, pйниёга Вл, ладнијё Гу,

дштрија ДД.

Изузетак чини наставак -ши. Осим код придева лёл || лйЈеп — лёпий ||

љёпий, мёк — мёкий и лäк — лäкий, овај наставак смо забележили и у сле

дећим компаративима (поред распрострањенијих облика са —ји):

— глýлий Вуч Вл, бёлше, — блäкий, — у јйкийм рукама, — цѣний Вл,

мањие Вуч.

462. Контаминацију наставака -ши и -ији чули смо два пута:

мало ндвший ДД, зелёншије, — пуншијё Губ, висдкшије Вл Ка, док је у

ндвиий Тур компаративни суфикс-ши уместо обичног ндвй.

У целој зони се говори такий, -а, -ё, што представља суплетивне облике

према позитиву лош, слаб.

Ова појава је прилично распрострањена у шумадијским, косовско-ресав

ским и северносрбијанским говорима“. У нашој зони, као што и број по

тврда показује, она нема шире размере.

463. Поред компаратива врућё бележили смо и врушћа Вл, врушћу кäву

Вуч.

464. Интересантни су и облици:

— грчу каву Тур, грчё, — горкију Вуч,

— війшљй Тур, вйшљё Лис, вйшља Ка Гр;

— дуљй, -а, -ё, поред дужcй, -а, -ё (свуда).

465. Суперлатив се гради морфемом на°

* Стевовић: Гружа 468; Павловић: Рача 31; Реметић: Шумадија 281—283; Ивић: Биограчићи

163; Алексић — Вукомановић: Жупа 306; Симић: Левач 341—343; Пецо — Милановић: Ресава

341—343; Јовић: Трстеник 112—114; Б. Николић: Мачва 266; Колубара 49 итд.
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на’висдкшијё дрво ДД, нâtглупшü Вуч, на“пѣвшій Вл, нääвйшљё Лис и сл.

(Више примера наведено је у т. 355).

Напомене о заменицама

466. Присвојне заменице мд“, гвд“, свб“, (мде, гвде, свде) тако се изговарају

на целом подручју. (О дуљењу типа мде в. т. 297.2.).

467. Заменица њёзйн забележена је само једном Гу, а обични облици су:

— њён ГД, у крйла њёна Губ, њёна Ка, њёно Мил, њёно Ка Гр, њёну Вл,

њёне сёстре Л, њёнй дèо Лис, њёнй чôек Гор, нёкй њёнü рôђак Лис, од њёни

Мил.

468. Такође је само једна потврда за њйхбв Гу, а увек је:

— на њйн казан, — њйн лёбац Дуб, њйн стражар Губ, њйн звук, — њйн

јёзик Пај, њйн брат Гу, њйна дèца Вл, њйн öтац Мил, њйна сôба Тур, њйна

ćёдница Лис, њйно Вл Пај, са њйне стране, — њйну слйку Пај, њйни Мил,

њйнбг Вл, њйнбм капетану Вуч, по њйнб°, — по њйнбме Гу, под њйнбм управбм

Л, о њйнбм времену Вуч.

469. Употреба заменице за сва лица себе и присвојних заменица свој, своја,

своје није као у стандарду. Ове заменице се веома ретко употребљавају и кад

се присвајање односи на субјекат, кад предмет који се присваја треба издво

јити од других.

-------- йма и бн његову дёцу, — öна изда“ њёнога брата, и öна изда“ брата

свôг ГД, чйча ми његовб* hépци купи аљину о" сôмота, — он дбђе кући па

каже њèговд* жёни Гр, са чйм öна бранй њён жйвот, — кад öна нйје свб*

господар била њёном животу, а како ће господари сутра с кућом њёнбм, —

cйн ми мбра његовйм ћёрима,— изведё њёну ћерку, — и туђё имање приказб

и његово, — имала њёну земљу и кућу Вл, изашла међу њёно друштво Лис, он

ће га турити у њёгбв цёп, — нйје прймио једнбга његовога войнйка найбољёг

Вуч, он ће дóћи на његовог оца и ма“кё грôб Губ, лёгнё на сламу, турй дијéте

кра“ њё Кот, повб једнбга пратибца са њйм Вуч, свё мёне људи вôдили са

њима Лис, задржб главнй дёо за њега, — оног сйна што е оставио са њйм Вл,

кôд мене сам öрб Ка.

У пивско-дробњачком је ова појава карактеристична, али се заменица

свој, своја, своје (за присвајање субјекту) много чешће чује него у нашем го

вору. Вуковић је, на одабраним примерима и суптилном анализом свих

случајева, успео да уочи и законитости њене употребе“.

470. Показне заменице два“, та“, дна“ најчешће се тако изговарају. Само

се у Нјд. м. р. понекад чују облици двй и днй“.

— двü каже не може Гор, овй Љубишйн ђёд Вуч, днй каже Губ, онй дуван

Л, они дан Кр, не комиша дній чйча Губ.

Немамо потврда за облик та м. тај, а није забележно ни протетичко о

уз ту заменицу, добијено аналогијом у неким другим говорима.

* Вуковић: ГПД 59—61.

* Пецо: ИХ 139—140; Вушовић:ДИХ 55; Вуковић; ГПД 61; М. Николић: Горобиље 677.



144 Петар Ђукановић

471. Придевске заменице за каквоћу имају следеће облике:

— какй, кака, како, такй, -а, -д, накй, -а, -д. (Примере в. у Фонетици, т.

245). Ређи су ликови: какав Вуч Пш, такав ДубЛ Тур Вл, таквё Пух.

472. Облици заменице чьто овде су што, ретко, само у значењy waruт, и,

обичније, шта:

— штó да улазйм Губ, штд су ме звали Пух, штó му нè рече Гу, штд нè

уђете Лис, штó не останёш Гор.

Сложени облици нешто и нешта равноправно се употребљавају у значењу

efWas:

— ако нёшто имам Гор, нёшто рёћи Вл, да не би нёшто увишло, — такб

ме нёшто одвёло, — öставимо нёшто Гр, мôже нёшто да будё Кот,

— донесе нёшта Дуч, нёшта ће те казнити, — нёшга ми је проговорило,

— нёшга га услужимо Гр, нёшга говорила Гу, нёшга Лис Вл, —

док су остали облици увек сложени са шта:

— зашта није вйђела Гу, йма пуно коешта Гр, свäшта сав вйђб Мил, свäшта

ћеш чути Гу, не учё нйшта Лис, нйшта ми нè прйча* Вуч, свâшта било, свäшта

бЙва Гор, нйшга нёће да будё Губ.

473. У овом говору смо бележили примере у којима је негација одвојена

предлогом од заменица у косим падежима:

— нè узда“ се нй у шта Вуч, нй беш чега Пух, нй от кое странё Лис, нй на

чему Лис, нёкад чôвек пôгодй о свèму, нёкад нй о чему Вуч, нй у кога Кот,

нй за кüм Гор, нй о кüм Вл, нй у каку странку Зе, нё бринё се нй за шта Губ,

нй за каке паре Кр, нй на какй сабор Пш, —

али су чести и случајеви у којима таквог одвајања нема:

— без ничега Вл, Нйсмо без нйчега Губ, дóшла е до нйчега, — дóшло до

нйчега Вуч, од нйчега пôшб БК, — й тó за нйшга Вл, од нйђе нйшта, — без

нйшга Вуч, од нйшга свё створио ГД, нйко с нйкüм Кот, с нйкüм се нйсам

свађала Губ.

474. Иако ретки, интересантни су ликови:

— нёће нйкü, — нйкё пôсте да омрси неће Лис, нйкй дан (= никакви ~)

Дль, нйкü глас (= никакав ~) Тур, нйкб јёло да öкусй нёће Губ.

475. Поред чешћих ликова нёкй, -а, -д, и свакй, -а, -д, понекад се по

јављују и:

— нёкбе мушко Лис, нёкои од нас ГД, свакое Дуб, смéло се свакоё Губ,

свакое дéте Кот, у свакое дóба Вл, нёкоја || нёкоја жёна ГД.

476. Удвајање заменица, *****ристично за призренско-тимочке говоре,

забележено је само неколико пута”.

— нудили га њёга, — у случају да им се њйма нёшто догоди, — Мйловане,

ако штй мёне да ми помогнёш Лис, — немб° да ги пукне тèби глава Вуч, —

кó га њёга нйје затварб.
|-

* Реметићтакође ретко бележи ово удвајање (Шумадија 296).
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Личне заменице

477. Облици датива и локатива јд личних заменица 1. и 2. л. и повратне

заменице себе гласе мёне, тёбе, сёбе:

— пôшб зёц кмёне Ка, мёне сам öставио,— мёне су прйчали Гор, Цйгани

са басом из Бјелицё су били мёне Губ, нйти трёба њйма зёмља нйти трёба

мёне Кот, нит је бн дóлазио мёне Пух, његовб* ћépци купи аљину о сôмота а

мёне о цйца Гр, мёне се нйje öтимало нйшта Пај, мёне шта бидё Ћ, мёне е мби

cйн испребйlб мбе руке Лис, он мёне помаже врсту кôпати,— прйча бн мёне,

— мене се нè дäе Гу, да*те Вй мёне нёшто Нег, мёне јавио, — мёне е йме

Мйлић Тур, право йдётёбе, — тёбе сам дао Вуч, ако тёбе öстанё Л, ја тёбе

кажем Мил, наслужи тёбе Тур, док тёбе öздравй твôја ма°ка Лис, дóшб сам

сёбе на смрт Кр;

— о мёне да прйчам Вл, зна свё о мёне Гу, о мёне има да се прйча Тур,

вйcй о ліёне Гр, а у мёне кува Пух, мйслй о тёбе Гор, öће се срушй по тёбе

Кр, тражиш према тёбе Дљ, каже, о тёбе говорё Вл, у сёбе замйслим Л.,

прôчитала у сёбе Кот, нöcй се о сёбе Губ, у сёбе држй рану, — донесё ö себе

Пај, о сèбе нйсам знао нйшта Лис, мйслйм у сёбе Вл, ймају у сёбе Дль.

Ова језичка црта обухвата широку зону штокавских говора. Присутна је

узетско-јужносанџачким°, источнохерцеговачким°, косовско-ресавским° и

шумадијским° говорима.

Краће форме мен, теб, себ не појављују се у овом говору.

478. Само се енклитички облици заменице ви у дативу и акузативу мн.

не подударају са стандардом:

— прйчам ви, — кó би виготовио јёло Гор, фала ви Губ, ако ви понудй

Дуч, да ви покаже Вуч, како да ви кам Лис, тó ви нё ваља, сäд ви ја кажём,

— кажем ви Вл, кó ви купуе гöpйво Тур, испрйча ви,— нйшта ви нйје фäлило

Губ, да ви избаци ДД, ђё ви је Ђ;

— да ве нйсам вйђбЛ, штó ве нёма Вуч, кó е ве упознб, — мôлйм ве, —

пôштоваћу ве Вл, ако ве нè би чýла Ка, да ве не уврёдим БК, . . . ли ве у ста

Пај, пôзваће ве прёседнйк Губ.

Навели смо све забележене и снимљене потврде енклитичких облика ви

и ве, док је примера за форме вам и вас, разумљиво, много више. Остале

енклитике слажу се са стандардом: ме, те, се, нас, Ми, Ти, нам.

479. ЛИЧНа ЗаMeНИЦа 3. Л. он само се акценатски Не СЛaЖе са СTaНДapДОМ

јер се, поред чешћег дн, понекад чује са (") акцентом:

— дн Вл Ка Мил Вуч, —

* Стевановић: Источноцрногорски 73—74; Ћупић: Бјелопавлићи 81—82; Барјактаревић: Ново

пазарски 89.

199 Вуковић; ГПД 58; Вушовић:ДИХ 54; Станић: Ускоцн 208.

* Пецо — Милановић: Ресава 332—334; Алексић --- Вукомановић: Жупа 306, Симић: Левач

344—345, Јовић: Трстеник 120.

29" Стевовић: Гружа 469; Реметић: Шумадија 287—288.
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а у косим падежима једнине чешћи ликови су њёга, њёму, њйм || њйме, а ређе

се говори њёга.

У акузативу је увек бележен енклитички облик га. Лок. јд гласи, чешће,

њёму, а у Властељицама смо чули: да мйсли о њйме, — о њйм само мйслйм.

480. Л. зам. 3. л. ж. рода дна (ређе дна) има облике:

— њё, њд“, њд°зи, њдзи, њу, њдм (њôме).

Енклитички облици су увек јо“ и је.

481. Заменица 3. л. има у множини пуне и енклитичке облике који се

слажу са нашим стандардом. Овде треба, наравно, имати у виду судбину гласа

х (в. т. 171°).

— њй трбе јёло Гор, код њй Мил, између њй, — кôд њй Вл, кôд њйк ГД,

ôда њик Вуч, њйг Гу Кр Кот, од њйг Гр Вл, кôд њйг Лис, турймо двôицу њйг,

— њйг“ трй Гр, кôлко њйг öдё Пух;

— нёма и горй Вл, куда сам й догнб Гу, ја ћу и чувати Гр, ёвё и Гу, чувам

ик Ка, нёма иг Гу, да иг пйта Лис, ја иг шкôловб, — ја иг пôзнајем Тур, има

иг jóш Дль, потучý иг Гу.

В. БРО ЈЕ ВИ

482. Све деклинационе форме (у јд и мн.) има само број јёдан (један), а

бројеви два и трй у ж. роду имају облике двéма (ређе двиЈёма) и трима. Про

менљивост броја четири није потврђена.

483. Бројеви од 11 до 19 редовно имају упрошћену вокалску секвенцу

ае > ё и изговарају се:

—једанёс, дванёс, трйнёс, четрнёс, пётнёс, шёснёс, седамнёс, осамнёс, девётнёс.

484. Бројеви двадесет, тридесет . . . деведесет имају ликове:

— двäес (најчешће), двадес и двадесёт (ређе), трйес, трйдес (ређе), чётрёс

(ретко чётерес), педёсёт, шécёт, седамдёсёт, осамдёсёт, деведёсёr.

485. Одредних бројева издвајамо следеће:

— први Пај Дуб, првü Вл Вуч ГД Ка, првб (Вл), прво Мил Вл Ка, по двйје

прве Дуч, првбм Вуч, првй ма“ Вуч, у првом свёскбм рату, — са првбм жёнбм

Мил, осамдесет друге Вл, први Пш, другій Вл Ка, једну и другу, — у другом

päту, — дваес другог Мил, другдга Ка, другом Вуч, на другом месту Губ, код

једнй, другій, трёћй, чèrвБти Вл, трёhё Вл Зе, двäес трёhёг Мил, четрнёстог, —

пётнёстог, шёснёстог и седадынёстог Вл, дèвёсто дèвёте Вуч, осамнёсте гôдине Гр,

девётнёстог Мил, двäесrй Губ Лис Тур, чётерёсте гôдинё Л.

486. Збирни бројеви и бројне именице изводе се суфиксом -opo:

— чётворо Лис Вл Мил, пèторо Л. Лис Вл Мил, шёсторо Лис Вуч, пе-шёсто

ро Пај, сèдморо Дуб, дсморо Гр Кот Дуб, девёторо Л Зе, наз девёторо децё Мил,

девèторо свиња Вл, десёторо Дуб Гр Кот Л Вуч, по дваесторо Лис, дваесторо

прäýнука Ка, шёсёropo*? Кот;

* Само је у Вучковици од једног информатора забележено: деветеро деце, — деветеро ште

нади, —петнестеро.
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— чётворица Тур Вл, њй пёторица Вуч, шёсторица Вл, сèдморица Губ Пух,

дсморица Кр, девёторица Лис.

487. збирни бројеви двоје и троје изговарају се без гласа ј:

— наз двде Вл, двоё-трбе БК, двде свйња Кот, двдја врата на кући ГД,

двди вôлови Гор, трде Гу Мил, трде Вл, двдја кôла Гр Пух.

488. Из снимљеног материјала су и ове бројне именице:

— двдица синôва Вуч, двдица Вл Гу Л, двдицу Тур, трдица жандара Ка,

обадвдица Гор, обадвдицу Лис, дбоица Пш, обдици, — дбоици Кот, отац нам је

казб обдици Зе, двдичица, — обадвдичица! Лис.

489. Бројне именице изведене формантом -ак ретке су у драгачевском

говору (десетак кућана Зе), али су врло честе са суфиксом -ина:

— имам ја мой петнёстину, задружній четрёстину БК, дóшло њй петнёстину

на прошёње, — петнёстина дана Вл, петнёстину гôдина Пух, по дваèстина ГД,

дваèстину метара Лис, дваèстину дана Мил, трйестину оваца Гор, триèстина

кућа Вуч, триёстину мётара Лис, триёсину ђака Дљ, четрёстина Гор.

Г. ГЛА ГОЛ СКЕ РЕЧИ

ИНФИНИТИВ

490. Облик инфинитива без крајњег -и забележен је само четири пута, од

чега су три потврде из истог места:

— нйси мôго війђет, — ймат мушкб ди)ёте, — нйшта се нёмб* плйшиг ГД,

нйкад осёђет нёћете Вл;

— не мôгу се бдрити, — нè може двôе дјецё ндсиги Дуб, нёмб нôћи на

звёрку пуцати, — нй се да повёсти ни пдћерати Губ, да ти будć мёкша крава

мусти Гр, пôчб чупати кôсу, — бајати се кйшё Тур, жäо им дбћи Гор, нйсу

мôгли нйштаддбити Вуч, помаже ми врсту кдпати Гу, нёма се ни љутити, —

тéшко се снаћи, — то нйје наше знати Лис, свё са мôрала радити, — мй смо

ту дèцу помôгли йшколовати, — ако е тó вёровати, — ће мôже трактор, оно

е га рачун производити Вл.

АОРИСТ

491. Овај глаголски облик је у живој употреби у драгачевском говору.

Он је у казивању, нарочито оном експресивнијем, врло фреквентан и функ

ционалан. Обичан је од перфективних глагола, док се од имперфективних

чује знатно ређе. Облици аориста у нашем говору слажу се са стандардним.

У фонетском погледу одступања постоје једино у 1. л. јд., а условљена су

губљењем и заменом гласа х. Примери типа бацик, ймадок, дäдок наведени су

у Фонетици (т. 172°).

492. а) 1. л. јд.:
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— нё би ја Гу Пај, дâдо Гор, знâдо Кот, нè мого Пај, пдгибо ГД, погину

Гу, нёмадо Ка, ддо ГД Кот, ја дби рôсу Вл, скйдо се Кот, спушти Вуч, умедо

Вл, устадо Л, pёког Гор Губ, платиг Гор, цѣког Лис, па кад дсý Кот.

б) 2. л. јд.:

— заклё се тй Кот, ти прдби врôнт, — тй ме йзмами, — сäнијё ли га Губ,

дбђе тй Пух, дâде ли му Кр, тиме слага Вуч, pёче тй њёму Тур, уватü ли тй

шта БК, дде тй Ви, не пдзнаде ти мёне Лис.

в) 3. л. јд.:

— врати нас Губ, нё бü му мйло Кот, бй ли кôт кућё Вуч, бубну га вд* Л,

бацЙ Вл, завpйска Кот, загуђе Л, закликта Кот, замиче у собу Л, јавй Лис, изађе

Гор, йзйђе ГД, йзвуче Кот, бн крёну Вуч, нйче Пш, дде Лис, дкрёте се Вл, дкрете

се ГД Нег Вуч, дкрете се ГД, дкрете Л, дбjecй се Вуч, нё оста нйшта ГД, дста

бн Вуч, дТе ми Здравка сйр, — дстарй се Вл, дбрте Вуч, дсмену се Губ, дrкиде

Кот, отýтње Л, побд.ье га пфс, — пдгледну Вуч, пдгибе Пух, пдгибе Гор, пдгину

| пдгиде! Вл, позелёње, — потрча Губ, потéже Рти, майка поцѣње Гу, пдчё Пух,

пљёште руку ö руку Л, пâде Гор, прёврте Лис, прёврте се Л, не признаде Гор,

прйтёже Пш, прёста Пај, прдпаде Л, распласти ме Вл, пуштй Л, пуштй ме, —

пушта ме Вуч, и амбар сагдре Лис, свё сагдpe Пух, скйде Вуч, cйђе Гор Вуч,

уватü Вл, увйђе Гор, уљеже Кот, умријё Вуч, умријё ГД, устаде Нег, учинй Тур,

учини Вл, ушуће Вуч Лис, црче Вуч, чý Лис.

г) 1. л. мн.:

— бйсмо Ка Л, пдкуписмо Ка, гôресмо — не сагдресмо Гу, pèкосмо БК, йз

гинуслto Гу, не изгдресмо, — чýсмо Ка, ддбисмо Вл, дбђосмо Зе, вратисмо Пух,

уватисмо Лис, крёнусмо Зе, платисмо Кр, нападосмо Длъ, вйкнусмо Мил, завршисмо

Длъ, дстадосмо Ђ, остüдосмо Л, пдписмо Вуч, изљубисмо се ДД, уђосмо Губ.

д) 2. л. Мн.:

—прдпадосте Л, дóђосте Вуч, вратисте се Вуч, дадосте Гр, чусте Лис, čёдосте

Гор, узёсre ГД, не смедосте Мил, разбисте Гу, сачекасте Кр, упалисте БК, пре

врнусте Пш, кýписте Ђ.

ђ) 3. л. мн.:

— затрёше Ка, ддоше Гу, упалше Вуч, зашућеше се Лис, укрућеше ми се

нôге Тур, пâдоше Л, нађоше ГД, убише Вуч, ддоше Дль, стадоше Нег, сакрише

Пух, одвдише Ви, довукоше Гу, одвёдоше Кр, пдгледаше Пш.

493. Забележили смо и неколико облика аориста несвршених глагола:

--- вйка бн БК, вдљеде Лис, крёса испиштóља Вуч, кука нёка жёна, кука,

кука Лис, ја мдли једнбга Кот, објашњава Лис, прёжа и уватй мйша Губ, прйча,

— свађак се Вуч, смйјасмо се Гу, улазй, — – ддлазише Лис, болдвасмо Ка.

494. Овај говор не познаје аористе типа дођомо, дођошмо, дођоште. На

ставак -смо, -сте у 1. и 2. л. мн. aориста значајна је изоглоса која, попут ве

ликог броја осталих, има карактеристичан правац југозапад — северои

сток°. Она повезује све источнохерцеговачке и црногорске говоре, иде пре

203 вушовић: ДИх 60, Вуковић: ГПД 72, Пецо: ИХ 154—155; Пиж. Колашин 168—169; Станић:

Ускоци 252; Пешикан: Староцрногорски 178—179; Ћупић: Бјелопавлићи 93; Ћупић: Зета 280, Барјакта

ревић: Новопазарски 103; М. Николић: Горобиље 680, Тешић, Љештанско 227, Стевовић: Гружа 483.
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ко Санџака, обухватајући западносрбијанске идиоме, да би се сучелила са

секвенцом -шмо у ***рбијанској зони. Та се црта пружа даље на исток

све до Космаја и Букуље?“.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

495. Слично већини штокавских говора, глаголски прилог прошли нестао

је и из драгачевског говора. Облик бЙвши, -а, -е се употребљава, али увек са

значењем обичног придева.

ПРЕЗЕНТ

496. У 1. л. јд. презента наставак -у имамо само у облицима мдгу и дћу.

497. Глагол мдћи има у 1. л. јд. презента (ређе) и наставак -м: мджем Гу

Дуч, нè можелі Тур Лис.

498. Понекад се код глагола VII и VIII Белићеве врсте појављује наставак

-у у 3. л. мн. (уопштен аналогијом):

— вдлу, — вдзу, — грчу, — раду, — трдшу, — купу Гр, нек вйду Вл, йзводу,

— умёсу, — гдpу, свёће Кр, вйду Дль, жcйву, — ддбацу, — пддиЈёлу се Губ, виру

Пух, бёжу Дуб.

Глагол хтети у 3. л. презента ретко има облике:

— xдћеју Дљ, дheју Лис Пух, дћеју Кр, да ћеју да га нађу Гу, нёheју Вл.

Наставак -у у 3. л. м.н. поменутих глагола све је експанзивнији идући од

запада ка истоку. У архаичнијим црногорским говорима Муслимани по пра

вилу имају -у. Заједнички живот са муслиманским становништвом утицао је

на појаву овог наставка и код православних“. Источнохерцеговачки говор

такође ретко има дѣжу, гднý, дóлазý. За ову особину проф. Пецо с правом

каже да се проширила из црногорских говора (ИХ 151—152). Ову морфо

лошку особину констатовао је и Вушовић (ДИХ 58), такође спорадично. Ко

навоски говор је ова појава захватила у потпуности, што се тумачи утицајем

дубровачког (Кашић: Конавле 163). Релативно мали број облика са -у даје

нам право на констатацију да однос наставака -е : -у није битније нарушен у

говору Драгачева.

499. Различите облике презента има и глагол бйти (sein):

— будём Гор Тур Лис Гр, будем Вл, будеш Ка, будё Мил Вл БК Гр, буде

Мил, будемо Мил;

— бћдём Гр Тур Вуч Дуб Пај Кот Гр, бйдем Гр, да не бидёш Вл, бйдёш

Пај, бйдё Гор Вл Лис Ћ Вуч Кот Гу Губ Тур, бйде Лис Вл Гр Ка, бйдемо Мил

Гу, бйду Гу Гр Мил Вл, бйду Ка;

— бйднём Вуч, бйднем Вл, біднё ГД Вл, бйдне Губ,

— бйнёлі Тур Вл, бйнё Вл;

* В. Реметић: Шумадија 320 (и литературу наведену тамо).

* Стевановић: Источноцрногорски 85—86, Пешикан: Староцрногорски 174; Тупић: Зета 280.
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— буднё Гр;

— буну Пух.

500. Завршетак -ду у 3. л. м.н. презента ограничава се на неколико гла

гола, а најчешће на глаголе дäти и знати:

— дäду Вуч, даду Тур Вуч, дäду Вуч, не даду Тур Вл Гр, не даду Вуч Ка,

нè даду Кот, предаду Лис ДД Дуч, прёдаду, — предаду Вуч, продаду Гу Тур,

продаду Вуч, знаду Гр Рти Зе Гор, знаду Пај Гу, знаду Вуч БК, не знаду Вл,

упознадý се Вуч, имаду Мил, имâду Дуч, не смёду, — споразумёду се Вл, öни

ме удадý Лис, не умёду ДД.

501. Проширење сугласником -д- ретко је у другим лицима:

— Знадём, — имаде, — имäдёмо, — имäдемо Дуч.

Наставак -ду у 3. л. мн. през најчешће је бележен у сверносрбијанским

говорима. У биограчићком говору проф. Ивић га налази у свим глаголским

врстама?09. Мањи број потврда пружају мачвански?97 и колубарски?08 говор.

У гружанском се то своди на ликове даду и не знаду°, а у Рачи Крагујевачкој

је највише тих примера забележено у Вишевцу?". У Ресави је појава сведена

на ликове міджеду, скачёду и грчёду?". Глаголи дат, знат, смет и умет имају у

Левчу завршетак -ду, уз још неколико глагола (ређе)?!?. Око Трстеника се,

поред глагола дати, разумети, смети, умети и имати, наставак -ду ретко чује

од глагола хтеги и моћи“. Више потврда са аналошким -ду посведочено је у

централношумадијској зони“, али их је и ту највише од глагола знати, дати,

имати и разумети.

ИМПЕРАТИВ

502. Изузев ретких примера као што су прёставимо Лис и а°дёмоте Тур,

из Драгачева нема потврда за 1. л. м.н. императива.

503. Глаголи са сугласничком основом ретко губе наставак за облик у 2.

л. јд:

— стантй Вл, бјёж у лад Тур, скйн тó дијело Ђ.

У 2. л. мн. aориста губљење вокала код поменутих основа је чешће (при

мере в у Фонетици, т. 86).

Облици без -и (-) у императиву чести су у штокавским говорима, а

мишљења о узроцима његовог изостављања су подељена. М. Стевановић је

* Ивић. Биограчићи 165—166.

* Б. Николић: Мачва 272.

* Б. Николић, Колубара 52.

* Стевовић. Гружа 480.

*Павловић: Рача 45.

* Пецo— Милановић: Ресава 348.

*Симић: Левач 391—392.

*јовић: Трстеник 134—135.

* Реметић: Шумадија 312—313.
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мишљења да је у питању аналогија према старом императиву атематских гла

гола аждь и вѣждь?°. Б. Николић, који сличне форме налази у сремском

говору, сматра да се ради о редукцији“. М. Пешикан одбацује морфолошке

и фонетске узроке и сматра да су до изостављања -и у императиву довели

семантички разлози°7.

504. Изостављање наставка —ј редовно је у 2. л. јд. и мн. глаголских основа

На —И.

— завй Вуч, напй се Дуб, шй на машйну Гор, смй се, — смйте се Вл, убйте

Лис итд. (в. т. 160).

505. Код вокалских основа чува се наставак —j (= “) у 2. мн.:

— пürat: Мил, cйпа“ Кот, ддвд* Лис, рачуна“ Вл, прёбрд* Ка, скйда“ се

Кот, дђеља“ Лис итд.

506. Чести су примери негативне форме императива типа:

— не изддге Гор, нè чека“ ме Губ, нè слуша° га Вуч, не вйчите Пух, нè гледа“

Кр, нè игра“ се Гу, — |-

али је сасвим обична и конструкција од речце нёмд и презента савезником

да или (ређе) футура (в. т. 160).

507. Речца де понекад модификује (обично ублажава) значење императива:

— дâtде Вл, підпüде Вуч, прдгýнде Вл.

508. У експресивном казивању често се користи приповедачки импера

тив, обично уз 1. л. јд., мада се употребљава и уз остала лица. Понекад су у

говорном низу реченице са приповедачким императивима који су везани за

различита лица:

— шта гôђ ја рёци, пређу кува“, умёкша“ па извади, мдта“ па сну“ на

кôчиће, па узли вратило па навйја“, тури на разбб° па ткй Кот, пднеси

јабучица, понёси коёшта, — ий блузе, крпи панталбне Губ, шй на машйну Гор,

тури пасуља, тури кромпйра, тури купуса Вуч, öвамо застружи, убаци, онда

сонйм нагибачбм прèreоси Пај, отйдни лёгни, врати се, — преди за сукно, —

па донеси на обрамäчи; пёри, пёри, грља“ по цёо дан, — пдтрчи, мучи се, ради

Вл, јас бцом дстани, — и пдтрчи ја и пдтрчи и маши и удри Лис,

— сèдло накрёни тамо, накрёни вамо Гр, удри čёкирбм у шйну Лис, öнда“

се напü па лёзи у ёндек Дуб, дóђи прёда њи, — дóђи код мбг öца и ма“ке

йљаду нарбда Губ, öни оптужи њёга, жандари дóђи и дтера“ Радоја у затвор

ГД, нè кћеди да пбђе за њега ГД; -

— ја ради, öни кради — дћера“ у Гучу те преда“ Лис, ја тури руку преко

њега, бн фгни мёне руку, ја плачи, плачи Вл.

*Стевановић: Источноцрногорски 89—90.

** Б. Николић: Срем 317.

*? Пешикан: Староцрногорски 175.
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ИМПЕРФЕКАТ

509. У овом крају је имперфекат у фази нестајања. Он је, у ствари, већ

сведен на неколико случајева. Најчешћи је од глагола бйти и ймати:

— ја бйја Кот, бйјаше вакó у зйму Гу, бйјаше мало вёћй Кот, бйјаше снёг

Лис, бёјüше излäпела Вл, како му бёјаше йме Гу, јёдан вёпар до пôла беше

пôеден Вл, како беше öвбме йме Пај, бёше мраз Вуч, пёт кôкôшки бйјаше

Гор, нè бијасмо кућу заклопили Кр, бйјагу великй снёгови Зе, біјагу тôрбине,

— биjäгу свй Л, бијагу у старой кући Вуч, ја ймадија Ка, имадија две краве

Пај, не мадиЈаше у Београду Ка, ймадијаше ГД, ймадијаше Гу, имäдијаше Вуч.

510. Од осталих глагола имперфекат се ређе гради:

— вйкаше ГуЛ Губ, Баш мôја стрйна вёљаше Кр, како се звание Вуч Лис,

он комендијаше Л, лёжâсмо Ка, учитељица ндсиЈаше шеширйћ Зе, пјёваше Губ,

свüраше Вуч, шћа да ме закоље Лис, ја шћèдиЈа Вл, како се прёзüваше Губ.

Од Драгомира Јовичића из Лиса чули смо имперфекте: иђаше, йграху,

пјёваху, сjёђаху, брањаше, трчаше, али их не сматрамо особином драгачевског

говора јер је овај човек препричавао делове из Библије.

Слично стање у вези са имперфектом и суженошћу његове употребе на

лазимо у западној Србији?°, Шумадији*** и косовско-ресавским говорима°.

У свим овим говорима у живој употреби су облици имперфекта углавном од

глагола бити, док се од осталих глагола чују веома ретко.

ТРПНИ ПРИДЕВ

511. Као и у другим сродним говорима, источнохерцеговачким“ и шума

дијско-војвођанским“, и за наш говор је карактеристична употреба наста

вака -ан и -ат у трпном придеву. У овом говору је, отприлике, однос 2:1 y

корист наставка -ат:

— бüран Гу, вёзан Дуч, вёзани Вл, дан Кот, заклан Зе Кот, заклана Вл,

заклано Гу Вл, затваран Дуб, затваран Губ, зйдано Гу, йграно, — йзазвана Вл,

йзгласана Гр, израњавано, — изубиЈано, — клан Гор, клёпано Вл, кувано Лис,

кднтузован Вуч Пај, лäгани смо, — мобилисан Губ, мобилисани, — мобилисан

Вуч, насликана Вл, нёскресâна Пај, нёшколовано Вл, дкретано Губ, дпрана,—

дпрâно Тур, дпрано Гу, драно Дуб, дсигуран Вуч, дћерüн Л, паковано Вуч, пен

зиднисан, — пдватани Гу, підсијано БК, підтрпано Кот, прддавана Ка, рањаван

* М. Николић: Горобиље (где је сачуван углавном од најфреквентнијих глагола) 680, Тешић.

Љештанско 226.

*Реметић: Шумадија 315—316.

229 Пецо— Милановић: Ресава 352; Симић: Левач 395—397; Јовић: Трстеник 144—145; Алек

сић — Вукомановић: Жупа 308—309 (где се наводе облици имперфекта на -ађа, аналошка образо

вања према сађаине, рађаше и сл.).

221 В. нпр. Пецо: ИХ 157—158; Станић: Ускоци 255; Петровић. Змијање 122; Б. Николић.

Тршић 422; Пиж.: Колашин 170.

* Б. Николић: Колубара 53; Б. Николић: Мачва 274; Реметић: Шумадија 328—329.
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Мил, cйјйн дуван Лис, спäковано Кот, тканё ствари Губ, ткано Кот Вл, тканд

Тур, гуран Вл, турано Гу Ка, ћёрâни смо Губ, убране Вл, укувано Вуч, урезано

Зе, чувана, — икдлован Ка, шкідловано Вл;

— апёрисür, — брата Вуч, вürür Гу, дата Лис, дато Лис Ћ, ддгнат ДД,

држата Тур, држато Лис Тур, зави/ате колёнике Кот, завијато || зâвијато Лис,

задат Дљ, заказато е Дуч, заклат Ка, закопате у земљу Вуч, звär Вл, звати Пај,

звато Кот Губ Лис ГД, звäто Вл, зйдâто Вуч, йзабрат Вл, йзабрати Гу, изграђива

то Л, йскопüго Вл, йспüсата Тур, йшћерата Лис, казато Гу, клата Лис, контузо

вâт, — кдпáго Вуч ГД, крунисат Лис, кувâто Вуч, назвато Тур, наоружати, —

наперјати буздовани, — наперјато Кот, натрпато Тур, дбећüra ГД, дбраге су Губ,

дзидат камён Пух, дмазüто Вуч, дрâто Ка Лис Гу, дбнављато Л, дсигурâт Вуч,

дснüвати Лис, дступато Гу, дтерâто Пај Вуч, дћерата Лис, дћерати у лагер Пух,

пензиднticüт Дуч, пјёваго, — планüрато Вуч, пддрезата Кот, пдзвата Гу, пдзвати

Зе, пдпаковаго,— пдправљат Вуч, пдравњüто Гор, пдслâт Лис Ка, прёгнато пйће

Кот, прёкрüвато слäмбм Лис, прдбрате, — прддати Вуч, прдзвати, — прдзвато

Зе, прдкопат Вуч, сарањйвати Кр, сäсталъата Тур, cйјата збб, — сйјато Ка, сйјато

Гу, слати су öвамо Дль, слйката Вл, слйкато Гу, спрёмата,— тёрат Вуч, тёрâто Вл

ГД, ткате Пш, ћёрâг Тур Вуч, узимата Л., кад су Ђурђеви Стубови узимати Кот,

указато Губ, укопчür БК, упüсати Лис, уснüвато Губ, цйЈепато Кот.

512. У вези са односом наставака -ти -ен одступање од стандарда имамо

у примерима:

— нису дделити Пај, дделити, — пдделити били, — ддјелит Вуч, били су

пдделити Кот, сáвür Лис, дженит Гор, мй као браћа, дженйти öбадва Губ, —

док остали случајеви таква одступања не показују:

— добивёна Тур, йспуштено Вл, дбаљен пакт Пух, сакрйвен, — сакривёна

Тур, ђубрено, — рађено, — нађубрена Вл, слдмљен Гу, підтрошена Пш, убйЈен

Тур, жёњен Вуч, джењен Тур, сакривёна Гр.

513. Аналошким путем успостављена је алтернација палаталан — непа

латалан консонант у трп. придеву глагола I врсте гристи, мусти и композита

од нести (примере в у т. 196). Од глагола вёсти трпни придев је вёзен, -а, -о.

514. Наводимо још неке облике трп. придева које сматрамо интересант

ним у смислу извесног колебања:

— — зäстBг, — сäгнути Пух, ддлакнуто Вуч, сађенута Губ,

— ýнёr Вл, дднёrДД, дднијёто Тур, йзниЈёто Гу;

— пуштен Л. Гу Вл, пушћен, — пушћени Ка, напушћено Вуч, заврћено Вл,

кôзе су утрвене ДД, слäмё прострвёно Кот, тó е пйвено ДД, отливёна Лис, збб

жевљёна, — пожњевёна Лис, йсцрпљен Зе, запошљен ДД.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

515. Овај облик није чест у нашој зони. У неколико случаја се не подудара

са стандардном формом:

— узнôио се грчући Губ, грчући Вл, тражући вôлбва ГД, укôчише се ноге

ćёдући || čедући Тур, —
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што се да објаснити последицом аналошких процеса.

Остали случајеви не одступају од стандарда:

— трчёћи, — свирајући Гу, гдворећи Тур, гледајући Кот, крйјући, — вйдёћи

Зе, нè мислёћи Пај, нè мислећи, — бдрављёћи Вл, радио сам у нäдници

издржавајући ђёцу,— слушајући Вуч, радёћи,— трпљёћи неправду, — кукајући,

— крйјући Лис.

516. Од попридевљених облика наводимо:

—бйо је народ држёћй раније, — стоёћй Кот, будуће,— могуће БК, páдећй

дан ГД, падüћа бôлёс Лис, звёчёhй нôвац Гу.

ФУТУР

517. Он се подудара са стандардом и прилично је чест:

— cйла ли ћеш мукё вйђети, — говорили су како ће бйти књйжице, —

нёћу те пдрећи Вл, ја ћу вама дати Пух, кажи да ћу ндћити тамо и да нећу

ддлазити Кот, а бн he pёћи, — а бн ће њёму казати Лис, живети нёћу Вл, са ћа

вратити се Ћ, тиш дстати кући Вуч, дóћи ће бн Гор, да ће йћи код Љубишё

Вуч, са ћемо вйђети Гу, трёће нёће да ће цѣћи Гр.

518. Такође је обичан облик без личне заменице, који се изговара као

једна реч.

брдићемо Губ, ймаће сад о вашеру Гр, вратићу ти доклё вйди Драгое

Губ, јёшће и öна Гр, укупићу ти ка°мака Вуч, чуваћу га Зе, глёдаћемо нёкако

Тур, вйђећеге како е Лис, начекаћеш се Кр, купићу нов Гр, чýдиће се народ

Вуч, крйшће па продавати Нег, нèстаће й тó Пш, пази пäшћеш Мил.

519. Ако се инфинитив завршава на -h, онда се могу чути двојаки облици

футура:

— отйћу Вл, изйће бвце Гор, дóће жёна Дуч, дбће ти прöcци Кот итд. (В.

примере у т. 83);

— йћи ћеш Лис, наћи ћемо Кр, отићи ћеш, — дóћи ће, — наћи ће Вл, дóћи

ће Гу Тур Гор, дóћи ће време, — йћи ће земљбм ГД, pёћи ће ти бн Гр.

520. Футурски облици типа доћу, наћу и сл. карактеристични су за већи

део говора источнохерцеговачке основе“. Шумадијско-војвођански говори,

по резултатима досадашњих испитивања, сви познају тај облик футура“. И

косовско-ресавским говорима је ова особина позната и лако се објашњава

сажимањем супинске форме и футурске енклитике°. У мањем броју идиома

налазе се футурске форме доћи ћу, ићи hy“, са већом или мањом учеста

лошћу.

* Пецо: Их 155; Пиж.: Колашин 169; Кашић: Конавле 168; Петровић: Змијање 124; Дешић.

Западнобосански 188; Реметић: Кладањ 132; Симић: Обади. 79; Ђукановић: Цапарде 250; Б. Нико

лић: Тршић 421; Тешић: Љештанско 227.

*Реметић: Шумадија (са више потврда типа доћи ће) 322—323; Б. Николић: Срем 352; Б. Ни

колић: Мачва 274; Б. Николић: Колубара 53; Поповић: Госпођинци 70, 191.

* Пецo— Милановић, Ресава 353; Симић: Левач 399, Јовић: Трстеник 140.

*Вуковић; ГПД 75; Станић: Ускоци 257—258; М. Николић: Горобиље 681.
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521. Употребљава се и футур који уместо инфинитива има презент, са

речцом да, али и без ње:

— öвди ће да буде састанак, — ја знам да ће да ме бн прèварü Вуч, која

те вôли, она ће да дође, — зависи кôликó ће буре да буде Лис,

— како ћу ти кажем Гу, глёдам кóй ће се јави Вл, нèко ће се дбрадуе Ћ,

са ћу му кажем Вл, сам ће се повуче, — öни ће се награде Вуч, прйје ће öн

умрё нô ја ГД, мбраш нађеш Лис, и öпе ћу сейнâгим Губ.

Као што се из примера види, изостаје употреба енклитике ће за сва лица,

што је карактеристично за косовско-ресавску говорну зону”.

ФУТУР II

522. У нашем говору се и футур II подудара са стандардом:

— ако будём знäо, — ако будём слагд, нека ме стрёља Кот, кад бйдём

умрла Гр, ако се будём свйдела Вл, кад будёте дтишли у Дôњи Дубац Пај.

ГІЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

523. У драгачевском говору углавном је у употреби плусквамперфекат

који се гради од перфекта помоћног глагола:

— само знам да е првб се била прёудала у Гучу Кр, било се разрасло ђе

ће да га нёма, — пдгинд јёдан бйд, — бйли öни пдбегли, — жёна била ддшла,

— бйо ми Je $зб Радован, — бйд пâд снёг Губ, нйје се било пдчело венчавати,

— и öна се удала била, — они су се били поделили Гу, пдчд сам бйо Мил, ка

сам ја бйо пдбегб Пај, бн је укрб бйо нёкó ћёбе Дљ, дднёла мужёна скôро

кйло злата била, — пдчёли су били да вёзују, — двё куће бйд начйнио ГД, до

сёлили се гôре бйли Л, наши пукови бйли оступили Ка, а мй се сакрили били у

подрум, — дстала била трудна, — она је чôек бйо узбмёне Гр, нйсам бйо дчис

тио, — дали ми ова“ засеок били, — напунла била пётнёз гôдйна, — послё смо

одуставили бйли, — сёла бйла да доручкуe,— дёлила сам се бйла Вл, нйсмо били

ддили до Колашина Пух, сам бйо дcrб, — дóгнббн бйд кући вôлове, бйоми

пýкб öбруч,— öтац бйд дтишб у рäт, — Шваба бйд свё пдкупио, —ја сам се бйб

запдслиб Вуч, направио кафäну бйо, — бйo pёкбја бäксем да е узмём Гор, како

су били се зардвили, — ја бйо пдбегд Кот, већ је бйо завршио, — öн слдмид бйд

нôгу,— они сто били подијёлли давно Лис.

524. Облик плусквамперфекта несвршених глагола забележен је само два

пута:

— бйо сам шћёо да се запослйм Пух, нёкй мôи кôмшие били радили Вл.

525. Такође је редак облик плусквамперфекта са имперфектом помоћног

ГЛdГОЛdº

— бёјüше излапела Вл, нè бијасмо кућу заклдпили Кр, ја бйја пдчб Кот.

Употреба плусквамперфекта није много раширена ни у говорима

источнохерцеговачке базе. Тако проф. Пецо каже да је овај облик „ријетко

*Пецo— Милановић, Ресава 353, Симић: Левач 400; Ивић, Галипоље 255; Ивић: Хере 339.
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у употреби у овом говорy“ (ИХ 157). Вуковић за пивско-дробњачки вели да

је плусквамперфекат чест од свршених глагола, а да се од трајних не чува

ниједан облик (ГПД 74). У горобиљском говору у западној Србији његова је

употреба такође сужена (М. Николић: Горобиље 682), као и у босанском

Подрињу (Симић: Обади 81).

ПОТЕНЦИЈАЛ

526. Овај облик има би у свим лицима:

— саветовао би те, — ја б йшд Пај, дтровд б се кад бузд Ка, па б. му се

прёдб Мил, вй би йсправили Кот, браћа би мдгла заедно Вуч.

ПЕРФЕКАТ

527. Перфекат је врло фреквентна граматичка категорија у драгачевском

говору. Обичан је са помоћним глаголом и без њега. У раду има доста при

мера па их стога нећемо посебно наводити.

ОБЛИЦИ НЕКИХ ГЛАГОЛА

Овде ћемо дати облике неких глагола по њиховим врстама.

I врста

528. Презент глагола йћи је йдём, йдёш, йде (в. т. 361); императ. йди (свуда),

йте Дуб Гу; р. прид. йиб, йшла, йшло, йшли, йшле, йшла (свуда); пр. сад. йдући

Тур.

Сложен са префиксом из- глагол ићи има облике изйћи и изäћи:

— йзйђе КрЛ ДДТур Гр Пш Дуч, йзüђё, — йзйђу Вуч, аор. йзйђе ДД, р.

прид. изйшбЛ, йзишд Гу Вуч, йзüио Ка, йзишла Пш Лис, изйшле Кр, изйшли

Вл;

— йзађем Мил, йзађеш Тур, йзађе Л Пш, изађе (3. aор.) Гор, йзаид Вуч

Тур, изäшб Мил, йзашла Пш, изашла Губ, изâили Вл Пш.

Од инфинитива отйћи Гу Вл Губ Кот Тур бележили смо облике:

— дrйђем Губ Вл Кр, ддем, — ддёи Мил, ддё Вуч Лис Зe Пух Ка, ддёмо

Кp Ћ Пш Гор, ддý Гy Ви Нег Тур Дль, отйђи ГД Тур, orйдни Вл, orйди Лис

Ка, отйђите Тур, дтишли Кот Вл, дтишла Тур.

Глагол уйћи има двојаке облике презента и гл. прид. радног. Једни су са

непопуњеним хиjатом, а код других је зев отклоњен гласом в:

— уйђем Ка Гор Мил Тур, уиђём Вуч Гор, уйђеш Пух Ка Вл, уйђе Губ Кр

Тур, уйђу Вуч, yишд Нег Гу, yишо, — yишли Тур;

— увüђем Вл, увійђе Дуб, увüђемо Гр Вл, увишла,— увишли Гр Вл, увишло

Гр.

Глагол сйћи (ретко саћи) има форме сйђем Губ, cйђе Вуч, cйђё Лис, cйшла

вл.
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529. По принципу аналогије проширен је резултат І палатализације у 3.

л. м.н. през. глагола са основом на сугласнике к и х:

— вучý Гор Губ Вл БК Вуч Тур Нег Дуч, извучу Лис, довучý Вуч, повучу

Губ, обучу се Гор Вуч, преобучу се БК, гучу Пш Лис, потучу Вуч, погучу се

Дуб, потучу иг Гу, истучý Лис, пèчý Л. ГД Тур, пèчу се Зе, сиJéчу Вуч, осиJéчу

се Губ, да пресjéчý Гу Губ, вршу ДД Вуч Губ Тур, овршу, — површу Пух.

530. Остали облици глагола врћи:

— вёшём Тур, вршёш ДД, вршё Вл Вуч, врше се ДД, вршёмо Тур, вршёмо

Гу, извршё се Вл, овршё Мил, овршём Вуч, вршите, — врши Тур, вѣд Кот Лис

Вуч Тур, врли Гу Тур, овpли Пух.

531. Глагол спасти у инф. гласи спасити и има промену по VII гл. врсти:

— спácüм ГД Гор, спасй Тур, спâcй Лис, спасймо га Гр, спасймо кућу Лис,

спасио Пш Пај ГД, спасила Вл, спасило Ка Пш, спасили Лис, спасили се Губ,

спашен Тур, спасисмо се Гу, спасише Нег, спасавд Нег, спасавали Гор, спашавд

Дль Вл.

532. За глагол мдћи карактеристичан је облик мдгнём Кот, мдгнё Вуч Губ,

са значењем футура II. Такође се често у 2. л. јд чује облик мош (в. т. 231).

533. Неколико глагола I врсте имају промену и по III врсти:

— пдможём, — припдможём Гу, пдможё му задруга Вуч, да пдможё Гу,

пдможемо Губ, лёжи (императ.) Дуб Гор, лёзи Дуб; pёчём БК, pёчёш Кот, да

рёче Вуч; утечё Лис, затечеме на сабору Ка, затече тенбћ Кр, пдтечё Вуч; сère,

— сèдите, — čёди, — čё тй, — čёли, — čёле Тур, сjёли Дль, čёдём Нег, да čёдё

Лис, čёди Кот Лис Гу Вуч Мил;

— помогнёш Дуч, помогнё Тур, помдгни ми Гу, помдгните ме Вл; лёгнути,

— лёгнём Вл, лёгнý Тур, лёгни Вл Дуб; pёкнёш, — pёкнý Губ, ддрекнём Тур;

потекне Дуч; сёднёмо, — čёднёмо Тур, сёднём Вл Пш, сёднё Губ.

534. Глагол срести има облике по VII врсти:

— срёrйм Ка Гу, срёrй Вл, срёrüмо Гр, [они) да сpётё Немце Вл, сусретй

Гôспод њёга Лис, прёсретü га смрт Мил, срётила га Губ.

535. Глагол мрети и сложени облици: |-

— мријёти Кот, мрём Пш Лис Гор Вл, мрё Лис Гу, не мрё Лис, умрё Мил,

умра, — умрла, — умрло (свуда), пдмЁли Ка, не умриё Мил, не умри/ёг Кот,

умријё Губ Вуч, умријё ГД, помријё народ Лис, све помриё, — помри ёше Ћ,

изумријё народ Гу.

536. Презентска основа од глагола сложених од корена пA- припада II

врсти:

— пдлењём њу Пај, пдпењём се Вуч, да се пдлењём Лис, пдпењё ми још

две године Гор, пôпењемо се Кр, пдпењу се на врбу, — йспењу се Гр, пдпењу

се па скачу на њега Лис.

II врста

537. Глагол ткäти врло ретко у презенту има облике по VI врсти, док је

промена по II обрасцу правило,
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— ткам, — да се тка Вл, ткамо Мил, —

ткём Вл ГД Кот, ткёш Кот Гу, ткё Вл Пух Тур Гр, ткёмо Губ Вл Пш Мил,

тку ГубДД Гр Кот Тур, ткала Кот Тур, ткале Тур, йзаткём ГД, йзаткеш Кот,

йзаткёмо Вл, йзâткý! ДД.

III врста

538. Глагол метнути овде углавном гласи мётити и мења се по VII врсти:

— мётüм Гр Пух, мёrйш Губ Гу Кр, мёrй Вуч, мёrй се Дль Дуч, мёгё Вуч,

мёrймо Тур, мётио Вуч Дуч, мётид, — мётила, —- мётили Тур, мёти (императ.)

Пај. У Лису смо чули облик мётнё.

539. Од глагола који припадају III врсти, а облике аориста имају по I и,

спорадично, по III врсти, издвајамо:

— дкрете Л, дкрете се Нег Вуч ГД, дкрете се ГД, дкрёте се Вл, дбрте Вуч,

дгкиде Кот, пдгибо ГД, пдгибе Пух, пдгибе Гор, потёже Рти, прёврте Лис, прё

врте се Л, прйтёже Пш, скйде Вуч,

— пдгину Гу Вл.

ГИ врста

540. Репартиција презентских наставака глагола типа намигивати, казйва

ти и сл. иста је као у стандардy:

— налійгуем, казуе, досађуем. (О губљењу гласа ју секвенци -ује в. у Т.

157б).

541. Према инфинитиву ноћёвати стоје облици:

— ндћёва Вуч Тур, ноћёвају Вуч, ноћёвбЛ Гор Вуч, ноћёвали Вуч.

542. Од глагола давати и познавати само је:

— дäем Вуч, даем Кр, даеш БК, дае Лис Кот ДД, дае ти дóларе Мил, дае

се стóци Гр, даемо БК Кр, испрддае Вл, прддаемо БК, прддае се Мил Гр ГД,

предаем Гор, прёдаеш Гу, прèдаемо БК, да се удаем Кот, удаесе Вуч Лис, нит

се удае Пај, пдзнаем Лис, пдзнаё Вл, пдзнаё се Пш.

И врста

543. Сем ретких потврда:

—jäха (3. през), — увёк је јйхаћй! с кôњом ишб Кр, јйшила на кôњу Зе,

— глагол јахати има промену по V врсти:

—jäати, —jäшём Гу, јйшёш Вуч, јйшё ГД, узјаше Гр, узјашё магаре Дуб,

уђаше Вуч, jáшу Вл, узјашу Губ, јйд Гу, јйхд Кр, јйала Гр, узјд Гу, уђд Вуч.

544. Само неколицина глагола има понеки пут презент по V врсти (поред

обичније промене по VI обрасцy):

— враћё вётар дйм ГД, прёбирё Вуч, пдштапљем се Губ, скйhe ГД, шкрйлље,

—- шкрйпљу Гр, пдсилљу Губ, одузимльё ГД.
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Само је по једном забележено не йска ми се Вуч, прдтркам Л, поред

обичнијих облика по V врсти. Такође се говори мирйшё, а у Каони смо двапут

чули мирйшй.

545. Глагол жети има једном посведочен облик презента жäњём Кот, а

радни прид. без сугласника њ забележен је трипут: жёла Гр Кот, жёли Тур.

Иначе преовлађују облици:

— жњём Кот Гр, жњё Кот Вуч Гр Мил ДД, жњёмо Гу Тур, жњère

шашину Губ, жњу ДД Вуч Гу, пджњём Лис, пджњёш Кот, пджњё ДД, ужњу

Ка, жњй (императ) Тур, жњёла се Гу, жњёло се Вуч ДД, жњёли ДД, пджњели

Губ.

546. Глагол слати (и сложене форме) има ликове:

— пдильёл Лис, нè пошљем БК, пди.ьё Вуч, пдшљу Л, да се испошље, —

нека йслошљу Губ,

— шйльё Вуч, ийље Ка, шйльб, — шйљала Вуч.

И врста

547. Изузимајући ликове типа знаду, даду, имаду (т. 500), ови глаголи у

осталим лицима немају проширење сугласником -д-

— знам, знаш, зна, знамо, знате, дам, даш, да, дамо, дате итд.

548. Глаголи шётати, гађати, глёдати и свирати имају облике презента по

VI врсти. Само је једном забележено свйpй у свиралу Вуч.

ИII врста

549. Глаголски облици изведени од основе пусти- и намести- имају -шт

уопштено аналогијом. (В. примере у т. 193).

550. У Драгачеву је само бележено трулити:

— трýлй Вуч Вл Лис, трулё Вл, сатрулЙ Тур, сатрули Ка, йструлити Вуч,

сäгрулло, — прдтрулила обућа Лис, пдтрулй Пух, сатрулила Вл, дТрулило Пај,

йструлй, — сатрулио Губ.

551. Инфинитиви попут жcйвити, трпити настали су аналогијом, а такође

и облици р. прид. типа живили, ожёднила (т. 105).

552. Према р. прид. зрела, зрело итд. овде имамо инф. облик зрёлиги, а

према њему форме.

— зрёлй вóће, — сазрелити Вуч, брзо зрёлй Лис, зрёле Кот, зрёлй, —јёчам

узрелио Губ, сазрелй Лис Дуч Дуб Губ, док су ретки примери као што су сазpй

Кот, зpй у јесён Лис. |-

Д. ПРИЛОЗИ

553. Прилошке речи показују у овом говору највећу шароликост у мор

фолошком и прозодијском погледу. Оне су врло често са партикулама, које

се понекад додају једна на другу. Навешћемо све забележене ликове.
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ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО

554. Облици прилога за место, забележени у драгачевском говору, углав

ном се налазе и у сродним говорним типовима.

О ВД е :

— овде, — двди Мил Вл Вуч ГД Гу Пш Ка Тур Кот, вбђе Тур БК Лис

Вуч Дль Кот Гу Мил Пш Губ Л, бвдена Пш, двденак Пај, бвденаке Вл, вôдна

ДД, воденаке Вл, вóђенак Кот, вд°, — вдина Вл, вдёна Пш, вдинак Вл Гор, вби

нâке, — вбна Вл, вде Губ,

ту:

— ту Вл, ту* Гр Лис Пух, тун ДД, туна ДД БК Л. Лис Кот Вл Вуч, туна

Мил Гу, туне Вл ДД Пух Дуч, тунё Пух, тунак Кот, тунак ГД Вл, тунаке Дуб

Вл, тунüке ГД, тунаке Пај,

О Н Де:

— öнде Вл Пај, öнди Вл Вуч Мил, нôди Пај, нôђе Кр ГД Лис Вуч Кот Гу

Тур, нб* Вл, нôе Гор Губ, нд* Вл, нô°на Губ, нб*њüне , — ндњан ГД, ндде, —

нбд, — ноди, — нôнак Пај, бњна Вл, нôде Ка Вуч Вл,

О В а М. О :

— двамо Тур, вам Ћ Вуч, вамо БК Нег Тур Вл Гу Пух Вуч Лис Мил Дуч,

амо Дљ;

О Н d М О :

— днамо Вл Ка Пај Губ Вуч, дномо ДД Вуч Лис;

го рe :

— гбре Пух Мил Вл Дуч Пај Вуч Губ, гôри ГД, гдр Вл, гôрена Рти Ка Вл,

гдрна Мил, гôрнâк Гор Пај Вл, гдрнâке, — горнаке Вл, гôренак Гор;

ДО Л. е :

— дóле ГД Вл Зе Мил Кот Гр Пај Дуч Дљ ГуЛ ДД, дóл Вл, ддље Пух

Вуч ДубЛ Кот Зе Вл Губ Мил Гу Дуч, дóль Вл, дóльна ГД Мил, дóлна Вл,

ддљена Вуч, ддљенâке Губ, дóлнаке ГД Вл, дóлнак Гор,

О Да ВД е :

— ддавде Гр, ддавде, — одавдёДД. одавдён Пух, ддалё Губ, ддалё Ка, ова”

край ддамо! Л;

О Да Т.Л С .

— ддатле Ка, дтале ДД Гр, отäлё Гу Пај, оталё Вл БК, дтале Ка, отäлен

Кр, отäлён Рти;

оданде:

— одäнде Кот, одандё Гор;

ОДЗ О ГО :

— оддзгд Пај Пух, оддзгдр Пух, дзгд Гy Губ Кр Л;
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о до в у д:

— ддвýд Гр Лис, ддвуд Дуч, ддуд Дуч Вл Кот, ддуд Пај;

О ДО Ну д:

— дднýд Кот ГД Вл Кр, дднуд Вуч Дуч, ддонуд Вл.

Често се упитни прилог за место (где) употребљава у значењу куд:

— hё ћете Вуч, hё отишла Вл, јё ће сад Губ.

У употреби су и ликови где, де, ди и гдје, али много ређе него облик ће.

Прилог куд углавном се употребљава за означавање циља, док просеку

тивно значење имају прилози:

— куда Дуч, куде Гор Тур, кудије Вл Мил Губ Гу, куда Ка, вуде Вл, вудије

Кот, тудё Ка Вуч Вл, туда,— тудије Вуч, прôђи нёкудије,— нйкудије Вл, нудијё

Кот, ймало коешта коекуда да однесё Гр, свакуд Тур, свудена кућа од крёча

Кр, свуђе Вуч, свуђ Тур Вуч Ћ Гу Губ.

У значењу „преко пута, на супротној страни“ употребљавају се прилози

напремасе Вуч Дуч ГД и упремäce ГД Гу Вуч.

У грађи су се нашли и следећи прилози.

— кý су се веселници иселили, кућеју Губ, дrклён Лис, одаклё си Тур,

дткалё Гу, дднеклё, — jäвите се однекале Вл, уназад Мил, дзад Гор, наоколо, —

мало гôре вйшљё Гу, цурукни кôња назад, — дóндё Тур, дrуде Ћ, гдрам Губ,

пддалеко Мил, коеђё, — пднеђе Гр, камо ти џôка Дуч, ýблЙзо смо спавали Лис,

йдући ка Јавôру Кот, йдући Јерôтијевб* кући Кр.

Неки прилози су наведени у Акцентима.

ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

555. Обличку шароликост показују и прилози за време:

О НО М. Я Д :

— ондмад Мил ДД, ндмад ДДТур Губ Гу Вуч Вл Пух, онôмад Тур, нô

мâдне Пух;

да Њу :

— дäњи Тур Губ Вл, дäњбм Ка;

но ћ у :

— ндћи Л Ђ, гäдно ндћи вóзити Тур, нёмó ндћи на звёрку пуцати, —

дежурб ндћи Губ, ндhбм Вл Ка;

ују тр о: |-

—дóлазёјутри Вуч, само јутри предаемо Пш, јутру пйјем лёкове Вл, ујутру

Мил;

с к о р о:

— скôром смо пёкли Лис;

О Н Да :

— днда Зe Гy Ви, днда“ Гр Вуч Мил Вл, днда°, — онда“ Вл, ддна“ ГД,

дндар Вуч Гор, дндар Гор, дндак ГД, Пај, Пш, дндак Дуч, ГД, дндаке Вл Рти,

ондаке Вл, днда“к , — днда“ке, — онда“ке Кр;
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с ад (а):

— сäд Вуч, сáде Вл ДД Гор Пш Гр Гу Кот Дуч Вуч Губ Мил Пух, сäднаке,

— сäднакё Вл, сäдё Гу.

Облике прилога после, сутра и прекосутра в у т. 136.

556. Од осталих прилога и прилошких израза наводимо:

— дма ДД, нёгда Пух, свакад ДД, ндhâc, — данас, — јутрдс, — зйми, —

лёти || љёти (свуда), данаске Кот, нйје имало йкад (= ~ било никад) ДД, озймус

— (означава зиму која долази) Губ, ддцкан ДД, дбндћ Зе Вл, дбноћ Мил, двнбћ

Гу, ддкле ДД Мил, докад Вл, прёколüни Пај, јйко (= caда) Губ, јаком ГД Пух,

јйком се ослободило (= тек што се ~) Гу, кад јйком изгрије, тó е пýн мёсёц

Тур, йзедна (= стално, увек) Губ Лис, јёсени бёрё се муруз, — нôсё се зйми и

јёсени Лис, дбданице (= дању) Мил, ђä räмо, hâ тамо Пај, на°зад Вл, малопрё

Пај, малопре Мил, малочас Губ, ундћ (= ноћу) Губ, јёднак је пйтó (= стално

~) Мил, утйм стйгну Нёмци Вуч, даназ-дањи Мил, даназ-дäњй Вл, данас ме

дани вôлё Гр.

ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН

557. Овде ћемо издвојити оне прилоге и прилошке изразе које сматрамо

карактеристичним у говору Драгачева: |-

гредом:

— платиг грёдом Гор, грёдом плётём Гу;

м имогр ед но:

— мймогрёдно сам радио та“ занат Тур, ліймогрёдно и кóпам пôмало Губ,

м и мо Гр е да :

— садимо дуван мймогрёда Вл;

п о р е дом:

— домаћин постаља гôсте по редом Гу;

п р а в к е :

— прäвкё кôд мене Гу;

В СЛ И К О :

— вёлико пешачиш ДД,

III 8 Л. С :

— шалё се нёћеш йзвући Ђ;

беш ал е :

— бешале си га ударио Вуч;

д у П. К е :

— упанем дупкё Гор;

Н. Я. Г. Л. а. В И Ч. К е :

— избаците наглавичкё Вуч;



Говор Драгачева 163

К О С И М И Ч К. С. .

— вакб га ударио нёкако кдсимичкё Вуч;

назор и це:

—ја за њйм наздрицё Губ,

у краћи ну:

— у краћйну ти нёшто рёкнё Губ;

п р и пад но:

— чоéку треба да прйђёш прйпадно;

м ер ода в но:

— мёне е то свё било мёродавно Гу;

нь с го в ск и :

— бн то накб њёговскй смува;

ПО Л. е III К е :

— öстó на пôду полёшкё БК,

раз вла ко м :

— човек треба да пйје развлаком Гор,

ратније:

— ратнијё се жйвй Вл;

На С. С. Н. Т. :

— некад мèсечина па се вйдй, нёкад накó на сёнт идёмо Губ,

с и л. я .

— cйла ли ћеш мукё вйђети Вл;

с кр пат но:

— скѣлатно је дóћи тамо Пух;

ис тиш и н с :

— ис тишйнё да се кува Вл;

тија к но:

— куваш rйјакно Вуч;

у з а с о б:

— бйо сам трй пута у бôлници узасоб Тур;

л я. с н о :

— лашње ми се покрити ГД, лашњијё држати Пај, ласно е сад говорити,

— на“лашње е рећи нёћу Пш;

На III Т И Н О :

— узмёш по једну кашику наштино Лис,

Ч И Та. В О :

— чйгаво се сродймо Вуч;

у фа су:

— знам свё да ти кажем у фáсу Кр;
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од у ма:

—ја га навиб [сат) од ума Тур;

у кр с :

— баца јабуку (млада) укрс Губ,

друкше (друкшиje ):

— друкшё се радило (Вл), а ћйлим öпè друкшијё Кр;

ПО М. С. Н. О :

— рäткам помёно Кот.



558. На следећим страницама упоредићемо најважније фонетске, акце

натске и морфолошке особине нашег говора са сродним ијекавским говор

ним типовима. Те црте ћемо пратити у источнохерцеговачком, пивско-дроб

њачком, пљеваљском, горобиљском и, наравно, драгачевском говору. У ту

сврху коришћене су монографије: Асим Пецо: Говор источне Херцеговине,

СДЗб XIV, 1—200, (ИХ); Јован Вуковић: Говор Пиве и Дробњака, ЈФ XVII,

1—114. и Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗбХ, 187—417 (П—Др); Гојко

Ружичић: Акценатски систем пљеваљског говора, СДЗб III, 113—176 (Пљ); Ми

рослав Б. Николић: Говор села Горобиѣа (код Ужичке Пожеге), СДЗб XIX,

621—746. Поређење са североисточним млађим штокавским говорима оста

вљамо за другу прилику. Особине које сматрамобитним представљамо на

табелама.

V

А. Ф. О Н ЕТСКЕ ОСО БИНЕ

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

источнохерцеговачки горобиљски драгачевски

Ијекавски говори (са

донекле различитим

заменама дугогјата и

неким екавизмима).

Ијекавски говор (са

неким старим и неким

новим екавизмима).

Мешовити

ијекавско-екавски

говор.

ИХ ё» ијё, ијé (бијёла,

бијéсан), ѣ2 йје, йјё

(лйјепо, лйјёк),

П—Дp:ѣ & ијё (сијёло),

али и као полудуг

акценат, ѣ» йје, йје

(снйјег, cйЈено).

ё» *ие (д*иёте), ѣ» йје,

ије (вйјека, сйјено).

ѣ» ије (дијére), ё» йје

(cйЈено)

ИХ рѣ» pe/pje;

П—Др: рѣ > ре. Изузеци

су: кдpјён, гдpје и

старјёшина.

ѣ изар даје е (ретко је) рѣ> ре
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источнохерцеговачки горобиљски | драгачевски

Није нарушен однос

пре-: прѣ-, пре-: при

|прѣ-> пре- (сасвим

ретко при-), при-: при

(врло ретко пре-)

предлози: прёд, прёко

(про), прёма

Незнатно је поремећен

однос међу пре-: прѣ- и

пре-: при-, предлози су:

|пред, преко (про), према

сијати, смијати се, грй#ати, слій*д се, Најчешће је: cйјёмо, вйје,

нисам);

П—Др: а) бйјак

б) нйје

в) здравй

г) нијёсам

гријати, вијати пдси°ати смйјала се, грйјали се

ИХ: а) бйjáше ia) биваше = бйнаше а) біјаше (бијаше)

б) нйје б) нйје б) нйје (нйје)

в) водёнији в) прдстии в) здравй (здравии)

г) нијесам (код млађих д) нйсам д) нйсам

ИХ: вйђео (ређе вйдијo);

П—Др: вйдијo

вдлио = вйђд живљд, жcйвио, живео

(жcйвд)

ИХ: виђела (ретко: вйђела вйђела, вйдила, вдлела

волила);

П—Др: вйђела ! |
} I ----

бй.њег бйљега |бйљег (обележüш)

ИХ: понёђељак, |понёђельнüк (понёђељак), |понёдељак, понедельнйк

б) бђе, вóђе, öнђе (у Дри

овде, онде)

понёђельнЙк,— сйђели, — ycйђелица (понёдеонüк,

П—Др: понёђельнüк,— понёдионüк),—

cйђела |yейделнца, јеђели

ИХ: а) је |a) be ia) hё (гдё, дё

б) вбће, бђе, бвђенüрке, б) вóђе, нôђе (ређе: бвде, б) вбђе (бвђе, бђе), öвде,

бђена (вбди); |бнде)

П—Др: а) је

* нôђе (öнђе)

ćёкира |ёёкира (ретко сйкира) cйкира, сёкира, čёкира

ИХ: crйјо, шћёо,

П— Др: crйјо

шhёo
|шћёo

ИХ: мени, теби, себи, а у

селима према Ц. Гори

імёне, тёбе, сёбе,

|п-др. мёне, тёбе, сёбе

Імёне, тёбе, сèбе
|

|

Д—Лјд мёне, тёбе, себе

|
}



Говор Драгачева 167

источнохерцеговачки горобиљски драгачевски

ИХ: а) cддбријем

б) мôјије (твôјијег)

в) својијем,

П—Др: а) днијем

б) злйјег

в) дóбријем, малијем

а) јèднијем = jёднйм

б) двије (двијег) = двйг

в) свијёма = свйма

а) Ијд двйм (ретко:

двиЈем)

б) Гмн. од днüг, ређе:

код наши, спорадично:

двüle(г)

в) Д—И—Лмн. свôйм,

вёликЙм

ИХ: грија,

П—Др: смйја, лйја,

мйјови

лй°а, мй[j]урови ó смида, лйја, мйјови

ИХ: hётињиг, hёрат, ёёна,

йšес, ћётала; čутра, кдšй,

Ћёгко, узахати и уђахати,

П—Др: ljёвдјка, ћёрати,

ćёсти; йšести, čутра,

изједначити, уђаги

ђёца, hёрам (тјескдба),

ćёме, ћёпало (цјёдалька),

йзелица

ђёвд°ка , hёрати (дèвд°ка,

тёрати); čёсти,

йšести/сёсти, йзести,

hёгала, ćутра,

йšутра/сутра, йзутра; уђб,

ýäâла, кд3ё мёсо

ИХ: дôспѣет, бъёжcй, пјёсма (трпљеги), пёсма/пјёсма, вёpa/вјёра,

мільёсёц, двѣёста поред: |бјёжати (бљёнути), вјётар (мёра/мјёра,

пјёва, бјёлица, мјёсёц, (жcйвљети), мјёсто бёжати/бјёжати

вјёра; (грмљети)

П—Др: пљёсма и пјёсма,

вљёра и вјёра, мљёрити и

мјёрити
|-

К0 ікó (ретко: кâо) ко (ка)

ИХ: ддшд,— ддвд, —

|мётнд (мётнуo);

П—Др: pёкд, — узб,—

лупнд

пдиб, — узд (ддвеo), —

скйнд

глёдб,— дднб,— дунд

ИХ: брäо, дäо, стäо (дд,

жд);

П—Др: крâо, дâо, знао

дáо, звâо, стäо крйо, дâо, знйо

П— Др: кôтд вйтд, пдсб и сл. пдсб, свѣдб

једанёс и сл. једанёс и сл.

ИХ фонему хчувају

|Муслимани, а

православни само тамо

|П—Др: или је изгубљен

ИЛИ ЗАМСЊСН.

Губи се сугласник х без

трага или се замењује

|другим гласовима.
: |

где су измешани са њима,

Глас х се изгубио илије

замењен другИМ

ГЛАСОВИМа.
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источнохерцеговачки горобиљски драгачевски

ИХ: а) мдјије (rвдјијег)

б) дâдок,

П—Др: а) малијег

(старије)

б) радик

а) двије (двијег) = двйг

б) дâдок

i

а) Гмн. мдüг (ретко:

начињёнијег, нашü)

б) 1. л.jд. aор. дстадок

(стâдог)

ИХ: чувају га

Муслимани, а Срби га

најчешће замењују са в;

П—Др: замењује се

ГЛalСОМ 6.

Ісугласник ф најчешће је

замењен сугласником в

или се напоредо

употребљавају ликови

са в и ф.

Сугласник ф претежно

се замењује: Вранцуз,

овицйри, сдбра, јулка

мдреш, мдpe мджеш, мідже мджеш, мдже

*crј> шт *стj - ит *cij» шr

ИХ: час;

П—Др: рäдбс, прйш,

али: грбзд, звйжд

Упрошћене су финалне

групе -ст, -шт, -зд, -жд

|лдс, прйш, грдз
|

б) тица, чела

П—Др: крштен/кршћен јкрштен раскрштено, кршћава се

ИХ: а) cдват а) псýју а) пcдвд

б) тйца; б) rйца, чёла б) тйца, чёла (пчёле)

П—Др: а) сују

ИХ: кдвча, — льёвий,—

і - w. w.

|клувче = клупче, ковча,— кдвча/кдпча, клупче, —

П—Др: пôправљам

|дстальäмо

двшійрно; ідпштина, љёпий,— дпштина, лёпшё/љёпшё,

П—Др: кдвча,— љёвше, лйпсало — лйлcд

— двштина | |-

ИХ ретко въ > љ; дстаљйм

ИХ: и њйме,—

ражљутили се, — 3

ђёцом,

П—Др: и њйм,—

ижљубити,—ж hèвдјкдм

|

с њйм (ш њйм),— крдж

|њиву

|ш њйм, са и њдм,— бёж

љеба,— жђёцбм

-hн-> -тњ

I

|-hн-> -тњ -hн-> -тњ

Их: пäнём, јйна, али и.

гладни, jäдна;

П—Др: прёпанём

|пйнё (пâднё), čёдё

|
|

іспанё, згдно, јйна (спâднё,

|згддно, јадна)

i

млдго, седамлёс "млдго (мндго), седамнёс

|

|млдго, седамнёс

упантила
пâнтим |упантила
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|-

Б. АКЦЕНАТСКЕ ОСОБИНЕ

источнохерцеговачки горобильски Драгачевски

Нема скраћивања

Даничићевих

неакцентованих дужина.

Има позиционих

скраћивања

Даничићевих неакц.

дуЖИНа, aЛИ МНОГО Мање

него у североист.

млађим новошток.

говорима.

Делимично скраћивање

Даничићевих

НеaКЦeНТОВаНИХ дужина.

П—Др: трёсём (вршём,

вршёмо),— плётём,

Пљ: трёсем

вршём, вучём, музём,

музёмо

вёзём, трёсём, музём,—

плётём

П—Дp:јйбукама и

јйбукама

крушкама кућама, Властёљицама

Нема кановачког

дуљења.

Нема потврда за

кановачко дуљење.

Ретки примери

кановачког дуљења.

гарâв, грйваст, сёстрйн прљав, ћётâc(t), бâбйн блёсав, распрћâс, жёнйн

П—Др: -дв/-бв, — бакйн

(осталих дужина нема);

Пль: бабдв, сёстрйн

(осталих дужина нема)

Душан = Јдван, Свётбг

Јована; комунйзам;

њёгдв; Мйлошёв; сёстрйн;

јёдан; нбжом, јёсам;

плётен

Млађдв;—Драгићёв; —

њёгдв;— Бôгосáв;—

Душан, јёдан;—

организам

Ове дужине нису

потврђене.

бдсидк,—радиб,—

Лопашани

бранидц,—радиб

(недоследно),—

Банāhâни

П—Др: -à- и -а-, -й-и -и-,

-нý- и -ну-, -

Пљ: йграти, крёчити

лйпсати, пушити, гйнути плакати, мйслиги, гйнути

П— Др: нема дужине на

наст. -е у 3. л. мн.

aориста,

Пль: узёшё (узёше)

пдцркаше пдчёше, пäдоше

П—Др: данас = данас, —

бѣжё = брже,

Пљ: данас

|данас, — дй.ьё = дäльё *данас, ндhâc, јесёнâc;—

бдљё и бдље

П—Др: ліёне, тёбе, сёбе;

Плъ: мёнё и сл.

ліёнё
імёнё, тёбе, сèбе (мёнё,

|rèба, себе)
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Доследно преношење

акцената на проклитику.

Преношење акцента на

проклитику није сасвим

ДОСЛЕДНО.

Није доследно

преношење акцената на

проклитику.

П—Др: двије куће,

Пль: осам стотüнü

о(д) два брата ђёца, дваёс

пард

двојй кола, два кила, наз

Двое

Нема скраћивања дугог

p ВОКАЛНОГ.

Нема скраћивања дугог

Р ВОка.ЛНОГ.

граду

Нема скраћивања дугог

р вокалног.

у граду у граду

П—Др: љёкови,

пластови, анови;

Пљ: градови, станови,

дијелови

зйдови, жирови =

жcйрови, пластови

градови, пластови

П—Др: льекôва—

љекдвима, пластбва —

пластдвима, андва—

ановима,

Пљ: другбва—

друговима (другдвима),

жýльёва — жульевима

зидбва — зиддвима,

кључёва— кључеви

градбва — граддвима,

пластдва— пластовима

П—Др: грдбље—

грдбља,

Пљ: сндлље

ігрдбље, гвджђе (гвджђе) грббље, грджђе

П—Др: грумёну,

Пљ: на јавдру

на Јавдру

П—Др: уддвац— удбвца;

Пљ: уддвац— уддвца

уддвац —удбвца

П—Др: претежно је:

вратüh, -йћа,

Пљ: градЙh, -йha

прстüћ, цвјётüh кдњйh, -йћа

П—Др: вйјенаца,

Пљ: кдмараца (кдмараца)

ланäца ланаца, Босанаца

бурёга, -ёта, -ётима ћебёта, -ёта, -ётима бурёта, -ёта, -ётима

гладан и гладан, гладна и

гладна

|гладан, гладна

—

П—Др: сужена

употреба типа љута;

Пљ: не постоји тај

| aКЦeНаТСКИ ТИП

pјёткб cйто, мäснй сйр,

|тврдй

Карактеристичан

акценатски тип ладнй,

|блага, мёка.
*

}

П—Др: паралелни

типови бäкренй и бакрёнй |

дрвена, земљйнй дрвена и дрвена (ређе)

|
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П—Др: дн; дн дн (ретко дн)

Плъ: дн

П—Др: двојица, двојйца; двдица двдица

изйћи, йзаћи отйћи (örüћи) изйћи

П—Др: ддћи = дóћи; дбћи, пбћи дбћи

Плъ: дóћи

П—Др: довёсти и

ддвести, испёћи и испећи,

дднесём,

Плъ: дôнесём, йспечём

довёсти, дднесём довёсти, утёћи, повёла,

испёкла (ддведё, йспечём)

П—Др: вући, трёсти,

ддвући (одвући),

Пљ: вýћи, трёсти

вући, зёпсти, трёсти,

трёсла

вýћи, трёсти, обукли,

претрёсли

чёшљам— чешљамо,

жёлйм—желймо

читамо, држймо, зовёлно чйтам— читамо, жёлйм

—желймо

П—Др: пйтају и пйтају, јвјенчавају пйтам— пйтају

али је увек: запйтају,

Пљ: пйтају }

прддала прддала прддала

П—Др: дzровала куповала куповала

прйзната пдчёта узёта

П—Др: трёсен, -ёна, -ёно, |вёзен— вёзена — вёзено везен, -а, -о

али и замётен, -а, -0

в. м. о рф олошке особине

источнохерцеговачки горобиљски драгачевски

царе, вдзару, ладу царе, cйне |Вјд бpйте, Уроше,

| водёничаре, младйћу,

| краљу

ИХ: експанзија

НасTaВКа-ОЛ4;

П—Др: краљом и

|краљем,—нджићом

лучом, — (лањем?) Ијд мужсом/краљем
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|ИХ: нôжови, јёжеви; нôжеви, мйшеви Нмн. нôжеви, зёчеви

П—Др: кључеви, грдшеви

ИХ: бёзи, нджи, дани (данови) длâни, мйши, пдсти

П—Др: клйни, кључи,

крши

ИХ: дчеви, мјёсецови, дчеви, гдлубови, мйyрови, курјакови, мёткови,

поред дани, мјёсёци, —свёцови прстенови

П—Др: бýсенови,

дбадови, прстенови

пёт брата, десетрóба, дванёс друга, дèвет

сто пласта снôпа, öсам брата

П—Др: pйт (м. р.) и уз Им. рат је м. рода. Им. páт може имати и

прдилý pйт cр. род: pйго.

Бајо— Баја— Бају Бôжо— Ббжа— Божу iЈбво—Јбва —Јбву

Бајов, -ова, -ово Бôждв, -ова, -ово Јбвдв, -ова, -ово —

Раде— Рада— Раду ... Боле— Ђбла— Ђблу... |Вуле — Вула — Вулу ...

Радом | Ђôлом — Вýлом

ИХ губи се суфикс-ин у Суфикс-ин чува се у Чува се суфикс -ин ујд.:

неких именица: чдбан, синг.: чдбанин чдбанин, Бугарин

цйгане. |
| |

гôвече — гôвечета; говеда |И у Горобиљу тако. |гдвече — гдвечета, мн.

гôвёди iгдведа— гдвёди

ИХ páме и рамо, од раме, на рамену, рамёна, Іраме — рамена

рама; рамёна, рамёнима; рамёна |

П—Др: рäмо—pймена |

ИХ Анице (Даница), |Љубица від Аница

П—Др: Станица |

ИХ: сумња, жртва,— У ген. пл. именица Именице са

вärapā, пјёсама, а-основе врло је обичан сугласничком групом у

П—Др:радња, мржња, и чест наставак -и. основи имају у Гмн.

— јёвојака, мајака i јчесто наст. -и: брёскій,

сабљй, мäчкй, а ређе

облике са уметнутима:

букава, пушака.

ИХ: гусле, нähве и гусли, наћве jäсли иjäсле, нähви и

нâвћи, | наћве

П—Дp:јйсли, наћви/нähве |
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ИХ: са крви (ретко:

крвљу);

П—Др: cдли, глади

са масти, с крви Ијд обично: крвљом,

машћом, глађом (ређе:

крвљу)

кокдшій, кдстй, ушü

(ретко: кокдшију,

кдстију, ушију)

кокдшиý, кôстиý Гмн ндћй индћију,

прсЙЛy (прсију), кокдшиу

ИХ: мёни, тёби, сёби

(према Ц. Гори и мёне,

тёбе, сёбе);

П—Др: мёне, тёбе, сёбе

мёне, тèбе, сèбе Дјд. мёне, тёбе, сёбе

ИХ: дат. ви, али нам,

П—Др: спремила сам ви

ужину, али нам

енкл. дат. ви (да ви

кажем), али нам

дат. енкл. нам, вам/ви, а

у акуз. нас, вас/ве

ИХ: њёзин (њён);

П—Др: њёзин

њён = њёни (њёзйн) њён, њёна, њёно

ИХ: њихов и њијов;

П—Др: њйн, њйна, њйно

или њйн, њйна, њйно

њйн, њйни, њйна, њйне њйн (њйн), њйна, њйно

П—Др: с њèговијем

вôловима је узорб, али

су чести и случајеви

типа: öн има своју кућу.

Карактеристична

употреба присв. зам.

свој своја, своје: има и бн

његову дèцy = ~ своју ~.

ИХ: обичнија је промена

неодр. вида;

П—Др: из Нйколина

Дôла, о Лучину-днё, на

Горанску, иначе је

обичнија промена

одређеног вида.

Ретки примери именске

промене: у Милићеву

Сèлу, сýва љёба.

Именска промена је

ограничена на случајеве

типа: брата његова, до

Дмйтрова, у Чёмёрну.

ИХ: равноправно

заступљене обе форме,

П—Др: чешће се

Чешћа је дужа форма:

мдга, двбга и сл.

употребљавају краћи

облици.

Нема таквог Нема таквог Делимично

уједначавања. уједначавања. уједначавање

Д—И—Лјд. придева и

заменица: днйм детету, у

|двüм сёлу.
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pйкйскй

комитет (päкйски)

источнохерцеговачки | горобильски драгачевски

П—Др: кôмшійскй, шумâдйнски, пешадüнски

ИХ: -еро,

П—Др: -opo/-еро.

пёторо/пётеро, али само

петдрица (петорйца)

|чётворо, пёгоро, петдрица
|

суфикс -оро: чётворо,

пёторо, чётворица,

пёторица

ИХ: вâкü, такй, какав,

онâкй,

П—Др: вâкй, какй, такй

|вäкй, какй, такü

!

|

вâкй, какй, такй, накй

ИХ: бројјёдан има целу

промену, т— двјёма и

двљёма, трйма (трёма);

П—Дp:јёдан,јёдни

вôлови, сjёднијем

грабљама,— двјёма,

трёма

ідвијёма (тријёма,

четиријёма)

јёдан (јёдан), јёдни, с

јёднüм кôлима, двéма

(двиЈёма), трима

ихједанёс, двадес,

трйдес (двадесёт,

трйдесёт), четèрес,

П—Др:једанёс . . .

девётнёс, дваес (двадес),

трйес (тридес), четёрес

(четèресёт), шёсёт

једанёс . . . девётнёс,

двадес (двадесёт, двäес),

|тридес (прй*ес), чётрёси

чегередёсёт, шёсёт

једанёс . . . девётнёс, дваес

(двадес), трйес (трйдес),

чётрёс (чётерес), шёсёт

вдлйм (вдљу)

|
вдлйм вдлйм

П—Др: знају (знаду)

их будём (Борач:

бііднём/бйдём,

П—Др: бйдём, бйднём

дâм (дадём), дамо

(дадёмо), знаду (знадём,

знадёлto), ймају

-мм

бйдём (бйднём), бйду =

бйдну

|даду, знаду, имаду

(знадём, имаде, имадёмо),

али и дају, знају, ймају

будем, бйдём, бйднем,

бйнём

ИХ, могу (мджем, мдрем)}мдгу (ретко: мджелі) |мдгу (мджем)

чём, чёш, чё, чёмо, чёте,

чу (у ИХјош и ткајём,

ткäју и ткам, ткају, али

ређе)

|ткём, тку |ткати. ткём . . . тку

|

|

|

ИХ: дóбütt;

П—Др: сакрй, пдсй

пй, сäий 2. л.jд. императива

основа на -и: завй, пй
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Имперфект је жива Сачуван само код Имперфекат ретко у

граматичка категорија. |најфреквентнијих употреби.

ГЛaГОЛа.

јёдосмо дâдосмо aор. дóђосмо

Дужа и краћа форма у Чува се финално-и. Дужи облик

подједнакој употреби. инфинитива.

ИХ: пдзван, драг,— пдзват, — джењен дпрâн, тёрат,—

навйјен/cáвüта,— (чешће: жёњен), сакрйвен,—

помужёна, сашивёна, саљевèно мужен/вёзен;— дженит,

довèжен/довёзен; —дделит

П—Др: зâвјен/зâвür,—

музен, вёзен,

истрёсен/растрёшен

ИХ: наћу; дбћи ћу, наћи ћу (стиће, отйћу, дóћи ће

П—Др: йћу, пдбјећу отйће)

ИХ: ретко пèчу, стрйжý; пèчý, вучý и сл. пèчу, сéчу

П—Др: лёку, довуку

ИХ: дóлазу (ретко) правё, найлазё йзводу, умёсу, вйру (ређе)

559. Из табела се види да се драгачевски говор у највећем броју особина

слаже, потпуно или делимично, са поређеним идиомима. На основу целокуп

не грађе изложене у овом раду, намеће се закључак да је данашњи драгачев

ски говор млађи штокавски говор источнохерцеговачког типа у југозападној

Србији.

560. Стабилан вокалски и консонантски ситем је одлика нашега говора.

Он данас представља, како смо у одељку о замени ѣ констатовали, мешовити

ијекавско-екавски тип. Раније је, несумњиво, ијекавизам имао превагу над

екавским ликовима. Током својих антропогеографских истраживања 1898. и

1899. године Ердељановић је приметио: „Становништво говори врло правил

ним српским језиком и углавном јужним наречјем. Али се већ јако осећа и

утицај источног наречја . . . Свуд се запажа и то, да старији људи говоре пра

вилније а неки и сасвим правилно јужним говором— знак, да источно наречје

продирејаче тек у новије доба“ (н. д. 99—100). Важну спону са херцеговачком

базом чини јекавско јотовање, скоро у свим категоријама у којима га имају

остали сродни ијекавски говори. Остале фонетске особине познате су, у већој

или мањој мери, сличним идиомима ИХ и Ш—В основице.

561. Акцентуација је новоштокавска, са јасно издиференцираним тон

ским и квантитативним опозицијама. Релативно се добро чувају постакценат

ске дужине, мада су озбиљно „нападнуте“ у ликовима са два ненаглашена

квантитета. После (~) акцента дуги слогови се врло ретко чују. Карактери
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стично је повлачење силазних акцената на кратку пенултиму у виду (") ак

цента: вдда, пдток, али је увек вддё, пдтока и сл. Ову акценатску особину по

знаје гружански говор, затим централношумадијски, чачански и горњомила

новачки крајеви. Динарски јекавци, сигурно је, нису донели ту прозодијску

црту, коју треба посматрати у вези са говорним супстратом на ширем срби

јанском терену. Живо старо и ново преношење силазних акцената на про

клитику је црта која наш говор спаја са југозападним говорима (посебно

случајеви типа два дана, пёт пара). Кановачко дуљење није забележено у ве

ликом броју лексема, а такве случајеве објашњавамо утицајем шумадијских

говора. Акценатску подударност са говорима ИХ базе налазимо у низу ка

тегорија (датих по Даничићу).

562. Највећи број изоморфа повезује говор наше области са херцего

вачким и Ш—В говорима. Овде се, без изузетка, именице типа Јбво мењају

по обрасцу Јбво — Јбва— Јбву, а присвојни придеви изведени од тих именица

увек гласе Јбвдв, Јбвова, Јбвово. Са шумадијским говорима се ова зона поду

дара у једнакости Д—И—Л jд. заменица и придева (двйм детету, у нашйм

сёлу), мада се у истој мери чују и облици ддбрдм, двбм итд. Наставци старих

тврдих основа у заменичко-придевској промени, иако нису чести, сведоче о

вези са јужним говором. Имперфекат није жива граматичка категорија,

што је одлика многих јекавских говора ван Херцеговине и Ц. Горе.

563. Пресудан значај у формирању драгачевског говора имају досељени

ци из југозападних (ијекавских) крајева. Тај адстратски слој — херцеговачки

ијекавски — у новије време је здружен са екавским адстратом, који битно

утиче на физиономију нашег идиома. С обзиром на разгранатост старих по

родица (в. т. 15), као и на чињеницу да динарско јекавско становништво није

дошло одједном већ у етапама, не сме се занемарити улога супстрата у фор

мирању неких језичких црта.



VI

ЛЕКСИКА

А

äвољити, — йм несвр. нејасно, неправилно изговарати зубне сугласнике,

шушкати. — Авољй кад гôворй, шушка.

аидук, -укам (тур.) направа од тикве којом се извлачи течност (најчешће

ракија) из неког суда (обично бурета), натега.

äлен, алена, -о (тур.) светлоцрвен.

аљав, -а, -о који не стоји добро (о одећи и деловима одеће) — Аљйнка није

лијéпа, äљава дóђе ако прёђа нйје лéпа.

Изр. àлена паприка. — Пôспёш аленбм паприкбм.

äндрак м трње, трњак.

антрёшель м место на самару између терета с обе стране.

äталь м онај који је лоше одевен, одрпанац.

äутњак м опанак од камионске гуме.

äшлук, ашлука м (тур.) део запрежних кола у који је урезана осовина. —

На äшлук се вёже осовина кôла и цугови.

Б

багларати, -ам несвр. много говорити, брбљати.

Баглбв, -ôва м надимак изведен од глагола баглараги.

бадначица |-

* ж погача која се меси на Бадњи дан, чесница.
бадњачица

бадњара ж воденица поточара са бадњем — Имају воденице бадњаре и са

тóчком па на њёга тèчё иш чèсмё.

базва ж врста крушке.

бајиновац, -бвцам врста дувана.

бäквица ж суд у који иде ракија кад се пече, капалица.

бäксем и баксём прил. (тур.) тобоже, бајаги. —Као бäксем бн мёне предае

паре.

балдисати, -шём свp. (тур.) клонути, малаксати, посyстати. — Балдисала

СНаГа.

бäлук, балука м (тур.) свитак конца, гужвица.
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балучан, -ана, -äно (тур.) који је ткан без чунка, провлачењем балука (обично

ћилим).

банкýт, -утам врста пшенице са осјем.

бäпити, -йм свр. пасти, бубнути, треснути.

барушљав, барушљава, барушљаво мочваран, подводан, баровит — Рôгоз

растё у барушљавйм мёстима.

басати се, -ам се несвр бавити се нечим, занимати се — Йја сам се о томё

бäcб.

басташ, -ашам онај коме иде од руке, који је способан, вичан нечему.

бäта ж дрвена мишоловка, ступица.

батлйна, -йнё ж судбина; срећа. — Такё сам ти батлинё.

бéдиња ж сиромаштво, беда.

безгäћан, безгаћана м надимак човеку који није имао гаће кад је дошао у

војску.

белйини, -*на, -"но несретни, јавољи. — Есад јôш ймало нёкй бела°ни

јôвић. Он се пёо на кућу на Бôжић. — Мôја ма°ка баш нйје једама° главу

сагорела са тйм бèла°ним цёђом.

бèлило | с новац којим гости за свадбеним ручком дарују младенце. — Зè

бјèлило } тови купили бјёлило.

белйна, -йнё ж 1. бело рубље.

2. сtрна жита (овас, пшеница, јечам, раж).

Бèлица ж име овци.

бèлбв, белова, белово који је од бела. — Белова врата. — Белово дрво.

белôкапам онај који носи белу капу као део ношње. — Онё пусте белôкапе

(Турци) навалиле.

бёлош м животиња беле длаке, обично вепар.

бёнт м (тур.) брана, устава за воду.

бèросавка ж врста ране шљиве.

бёстраг м велика даљина. — Из бéстрага дође народа.

бёцнути се, -нём се свр. тргнути се.

биљежица ж нека ствар (најчешће болесникова) обично од одеће, која се даје

врачари ради врачања, белег — Гатар гледа у мёне па велй: „Дйдете, да°деми

кäку биљежицу од тёбе да нёшто вйдйм о тёбе!“

бйнтија ж врста кромпира.

бичаја ж држак од бича, бичаље. — Ђёра з бичајбм.

блёи м (обично у мн. блёови) оков на осовини запрежних кола.

ближа ж игра ближе (са новчћима).

ближњäив, -аива, -аиво који има близни, тј. различите жице (откању). —

Двё жйце у јёдан котäлац, по öсам прôстй, а ону ближњаиву у јёдан. —

Увођёње двéју жйца у јёдан коталац, тó ти се зовё ближњаиво.



Говор Драгачева 179

близнак, -äка м близанац.

бљуштурм коров.

бôднути, -нём свp. мало убости, боцнути. — Мёне е бôднула винова лôза

право у öко.

божанствен, -а, -о побожан (о песми). — Онда пјёвамо вакó нёку божан

ствену пјёсму.

Бôжй дан м други дан Божића.

бôјаџија монај који воли да се туче, кавгација.

бôкас(т), -аста, -асто који има испупчене стране, бокове.

боланџа |-

м } ж кантар који мери до 25 кг.

буланџа

бољеризовати (се), -yем (се) несвр. ићи на боље, побољшавати (се). — Бô

љеризуе се жйвот.

больйрати (се), бôљйрам (се) несвр. побољшавати се — Бйло е тéжак

живот, сад је мало бољйрало.

боравити, -йм несвр. бити на неком месту, налазити се. — Ту ни, казати,

лёти бôравй млёко и сйр.

бôстапка ж врста крушке која је унутра црвена.

бошчовäлук, -алука м (тур.) башта за поврће, врт, градина.

брадвити, -йм несвр. тесати брадвом.

бразда ж изр. у једнби бразди уједно, заједно (о њиви). — Има пé-шёс ёктара

у једнб° бразди.

брале, -ам име од мила којим је млада звала ручног девера.

братйнка ж име од мила којим је млада звала свекрве.

браца, -ём други девер (од три девера).

брвналија ж кућа од брвана, брвнара.

бpвњача ж кућа од брвана, брвнара.

бpвњачица ж дем од брвњара, брвнара.

брдина ж земља у брду, страни. — Брдинё мало имамо

брёзовача ж врста крушке.

бројёница ж (обично у мн.) весела чобанска и славска песма, поскочица.

брусара ж водир.

бубанчић м мали дечак — Ја у трећб“ гôдини, мали бубанчић, разумијеш.

бýптати, бýпћём несвр. ударати о нешто производећи потмули звук — Бупћё

звôно на говечету.

бурача ж буре за купус.

бурњак м даждевњак.

бусика ж бусен.

бућма ж врста сигног веза на одећи (најчешће на антерији и вермену).
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бућмурас, -аста, -асто који је пуних, округластих образа, буцмаст; пун,

пуначак, исп. и дкрушüс.

буцаж дрвени суд за воду са ручком (од 10 до 20 л).

бучук, бучукам (тур.) дрвени суд за жито.

бушан, -шна, -шно који има рупу, пробушен. — Бушно му кра“ срца.

В

вагаџија ж онај који вага, мери.

варовати, -yём несвр. не радити неким радним данима због празноверја.

вёлија ж кришка јабуке, крушке, кромпира и сл.

вёлико прил. непром, много, јако, дуго. — Вёлико пешачиш.

вёндер, вёндера м булдоонсер, багер.

вёњак м хладњак од лиснатих грана, кровине и сл.

веселник, -йкам јадник, несрећник.

вèтрйште с в. вијалиште.

вёштак, -äкам вештачко ђубриво.

Вйда ж женско лично име.

видбвац, -ôвцам врста пасуља.

виђељача ж полица за лампу жижалицу.

вијалйште с место где се веје жито; место на коме има ветра; исп. ветриште.

вй'ек, видёка м најпогодније време за нешто, јек. — Нйје имало пролетбc

кйшё у на"већй она“ јёк, кад је трёбало да нйчё.

Изр.: кад нёма ви/ёка, нёма ни лиJéка.

вйоглав, -ава м. 1. вратило раније са точком) око кога се намотава уже и

узима вода из бунара.

2. витао, чекрк за покретање ручне вршалице.

вйкнути и вйкнути, вйкнем и вйкнём свр. отићи. — После ја вйкнём на

мйраз, öдём. — Ја вйкнём одавде, вйкнём па у Ивањицу.

вйнковац, -бвцам трактор произведен у фабрици ,, Томо Винковић“.

вйтка и вйтка ж (ген. м.н. вйткй) а. танко цепано дрво које служи за градњу

куће чатмаре. б. дуже иверке за прављење котарица.

вйтлити, -йм несвр. окретати се, вртети се. — Камёње вйтлй гôре и мёљё,

сем онакб.

вишйна, -йнё ж у великој мери, навелико, много. — Нйle cйјато на вишйну.

влас, -и ж влакно, нит.

влашац, -шцам врста црног лука жбунастог изгледа. — Влашац нйчё у

гомйльку, једё се узелено.

влäчег, влачегам јак гвоздени ланац.

водењаја ж врста сочних, водених крушака.
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водњика ж течност киселкаста укуса која се добија од сувих јабука и

Крушака.

вôдоплавм поплава.

вођица ж везена шара на чаралама и кошульи.

вôзати, вóзам несвр. водити коло. —Кôй мôмак вóза кôло, öн зôвнёђёвб#ку.

вôзрас м пунолетство. — Док су порасли у вóзрас.

воћёвит, -ёвита, -èвито који је богат воћем. — Тó е било воћёвито вó°на.

* врäштати, -йм несвр. праштати, пуцати (о дрвету). — Нёће горй већ само

врäштй.

врг м (лок. јд. вргу) в й*дук.

вркёт, -éта м. в. преврт. — У плётёњу има глат и вркёт.

врљкати, -ам несвр. скитати.

врстати, -ам несвр. разгртати копачицом земљу између врста кукуруза, —

Трёба муруз да изврстају. — Врсташ са кљусетом.

врца ж (обично у мн.) опанак од неуштављене коже.

вpчати, -йм несвр. љутито говорити, гунђати, негодовати.

врчити, -йм свр. нагло скренути, савити.

вршкара ж кошница исплетена од лозе или прућа, купастог изгледа.

вурити, -йм несвр. радити тежак посао, теглити.

Г

гадан, -дна, -дно који изазива гађење, прљав. — Свй сте гадни на мёне.

гäљав, -ава, -аво хром, ћопав, гељав.

гарантура ж гарнитура.

гéљати, гёљам несвр. храмати, шепати. — Гёљб на једну нôгу.

гèпара ж врста вршалице коју покреће запрега идући у круг.

гигати се, гйгам се несвр. љуљати се, Клатити се.

глава ж извор неке реке — Баш на глави Тôлйшнице.

главйњати, -âм несвр. ићи љуљајући се клатећи се — Анде, главйња“

пушти теле.

главичôрак, -рка м брежуљак, главица, брешчић.

главнйк, -йка м главни обруч на бурету или каци који се прво ставља. —

Направй öбруч гвозденй и öнда нäбије први главнйк.

гледан (гледан и гледан), -дна, -дно леп, згодан, наочит — Гледна béца ко

јабуке.

глйновача ж в гриновача.

гмиза ж сачма.

гôдет м год, велики празник који се свечано прославлba.
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голадиjа ж зб. фиг. сиромаси, голаћи.

голаћина ж и м голаћ, сиромах.

Голубица ж име заови од мила.

горôган, -ôганам осоран, надмен човек.

Горунац, -нца м брдо у Драгачеву.

гостйрати се, гôстйрам се несвр. гостити се, частити се

гôтов, готова, готово сигуран, известан, неизбежан. — Онда ће готова мува

да найђе.

градити, градим несвр. правити. — Гради се од збби уже.

грбати, грбам несвр. радити тежак посао, диринчити.

грёдом прил. успут.

грйновача ж врста старинске пушке.

грмаль м стар, онемоћао човек.

грудњача ж крпа у коју се ставља сир да се оцеди.

гужварица ж (обично у мн.) чизме од танке, фине коже која се гужва,

набира.

гуња ж сукнени огртач, гунь.

гуњица ж в гуња.

гусити, -йм (на кога) несвр. љутити се, дувати. — Гycй јёдно на другб.

гуцкати, -ам несвр. у дем значењу: потајно говорити против некога, зyцкати.

— Онй гуцка, прйча прôтйв државё, а пôсле добију и öни по носу.

гуцнути, -нём свр. пронети глас тајно, пришапнути. — Али му гуцнули дру

ги са стране.

гушав, -āва, -äво који је попут гуше, кесаст. — Нôсиле се гушаве панталоне.

гушарица ж врста тикве која се користи за воду.

Д

даванција ж давање, издатак.

Дада ж име од мила свекрви из уже фамилије.

дарга ж дебља острyгана даска која се ставља преко потока.

даровнина ж дарови, поклони које обично млада добије на свадби. — Сна

јо° да од даровнйнё нёшто.

двäескиња ж пушка калибра 20 тт.

дванёска

- - }ж врста пушке калибра 12 тт.

ДВаНecКИЊa

двйска ж јагње од годину дана, шиљеже.

девèндел му изр. од ~ од давнина, од памтивека. — Он ће ти испрйчати

о девèндела.
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дёзйр, -йрам врста кромпира.

делиица ж в брале.

десетка ж мека ракија од десет гради.

Димитар, -трам име.

довести се, -дём се свр. бити доведена (о млади, невести). — Да л је се Нôвка

ôнамо довела — не знам.

догељèцати, -ам свр. догегати, доћи полако. — Догељёцам са штакама.

дођйн, -йнам пејор. онај који је доселио из другог краја.

дозвољёвати, дозвољёвам несвр. дозвољавати. — Дозвољёвате л да Вам

прйчам?

доранити, -йм свр. доћи рано, — Йзутра она hôрава бабетина доранила

[да) наложй ватру.

достоверити, -йм свр. додати, допунити, довршити.

Драгоцвёће с име заови од мила.

дрвенити, -йм несвр. стављати дрвене оплате на колске точкове.

дрёкало с привиђење, утвара, приказа.

дpèновäкм штап, прут и сл. од дреновине.

дрёнбвка ж врста шљиве слабијег квалитета.

држати, -йм несвр. имати високо мишљење (о некоме или нечему), придавати

важност, ценити. — Држй на сèбе.

дркатавац, -аваца м дpxтање, дpxтавица. — Спава“ у каналу док те не

стигнё дрктавац.

дрљав, -а, -о разрок, врљав.

дрндäћ, -аћам пацов.

другенац, -ёнцам други рој (о пчелама); исп. трёћенац.

дрчати, -йм несвр. штрчати. — Дрчё оне длаке.

дубач, -äчам гвоздена алатка за дубљење дрвета.

дубирбг, -огам рог на старинској кући кровињари који је побијен у земљу.

думèњак, -äкам (тур.) уздужна греда на таваници.

дургуља ж врста имљиве.

Ђ

ђаволити, -йм (ђаволймо) несвр. фиг. живети тешким животом, кубуриги.

ђйскати, ђаскам несвр. правити несташлуке.

ђевгâрити, ђёвгарим несвр. лајати — Кёрад лају, само ђевгаре на њега,

а нйшта му не могу.

ђёвкати, -ам несвр. в. Левгариги.

ђёвнути, -нём свр. ланути.
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ђйнђуља

ђйнђура

ђоновäк, -ака мопанак са јоном.

ђубрйштиња ж у пеј значењу: вештачко гнојиво, ђубриво. — Нёће (усев) да

рôдй сад, навадило се на ону ђубрйштињу.

ђувèчäг м врста дубљег земљаног суда, hувеч.

ђунија ж (тур.) у изр. довести под једну ђунију дотерати, удесити по својој

вольи, довести у ред.

ђутурица ж (тур.) узимање неког посла у целини. — Ова“ йде у ђутурицу,

ja öстанём кући.

}ж фиг. млада, невеста.

Е

èтемаль м припрост, глуп човек.

Ж

жёнидбина ж женидба. — Да опрйчам и о женидбини цара Душана.

живети се, -йм се несвр. имати добар стандард, добро живети — Добро

су се живели бвде.

живйна, -йнёс зб. перад, живад.

жйжалица ж мала лампа без цилиндра, жижа.

жйкинац, -йнцам Жикино коло.

жйтина ж у експрес. значењу: жито, — Имамо житинё, бôг зна кôлко.

жмиралица ж в жижалица.

жугнути, -нём свр. cркнути, — Жугнёмо мало чôрбё.

жучан, -чна, -чно љут, бесан. — Ја сам жýчан на тб.

З

забравйс, -аста, -äсто тврдоглав, својеглав. — Кôлко е бн забравас.

завалит, -а, -о који се тешко сналази, сметен, несналажљив. — Нйсмо бйле

завалите.

заваровати, -yём свр. спречити, сузбити неко зло врачањем.

заварчйвати, заварчуём несвр. спречавати, сузбијати неко зло врачањем —

Заварчуе се лйјевбм рукбм свака ббљка.

завоица ж кривина, окука, завој.

заврзати, заврзам несвр. закачивати, запињати за нешто. спречавати, омета

ти, — Очистйм овакб снёг да ме нйшта нёма заврзати.

заврзйвати, заврзуем несвр. закачивати, запињати. — Заврзйвала ми аљи

ница за орезане гиџс.
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загасан, -сна, -сно који је тамне, затворене боје, загасит.

загиликати, загилићём свр. зашкакъити.

заимавати (се), займавам (се) несвр. стицати имовину, богатити се —

Пôчёли смо да се займавамо.

займати (се), -ам (се) свр. стећи имовину, закућити, обогатити се. — Грдно

имање искрчио и пôкуповó док је займб öвб öвде.

зайтин м (тур.) зејтин.

закопиштити, -йм свр. в заимати — Нйсам ја тó закопиштио раније, већ

од добрй људй узб.

закратити, закратим свр. забранити, ускратити. — Видйш, öва* Поповић

[лекар] закратио ми је вйно.

закудрати, закудрам свр. заостати у развоју, закржљати (о домаћим живо

тињама).

залйзати, залйжем свр. преваром и сл одвести, завести. — А сад: зализб

мôмак дèвб°ку у тмушу, одвео је два кйломётра.

замка (замка) ж омча, петља.

замријёти, замрём свр. умрети; помрети. — Мô“ отац и стрйц су замрли

— нйсу се дёлили.

замчица ж дел од замка.

занадничити, -йм свр. зарадити надничењем. — Ја, јадан, ако шта занад

ничйм, донесём у кућу.

занимати, занймам несвр. І. забављати, веселити, разонодити. — Они су

занймали народе.

II. ~ се забављати се. — Нйје ти било да се девб°ка занйма с мôмком.

занймљив, занимљива, занимљиво који се занима, интересује за нешто, ра

дознао. — Занимљив сам бйб за свäшта.

заносит, -а, -о који себе прецењује, уображен.

заопкôлити, заôпколйм свр. опколити, окружити.

заôставица ж уседелица.

заôчити, заочйм свр. уочити, опазити, приметити.

заошйљити, заôшйљим свр. заоштрити, зашиљити. — Нйје имало ни рао

нйк да набије на öнб, но накб заôшйљи сèкирбм.

запатити, -йм свр. пропатити, промучити. — Свё сам ти запатио тё муке.

запатити, -йм свp. I. одгојити, умножити. — Запатй по десеторо децё. —

Запатио само свйњу.

II. ~ се закотити се, залећи се — Бљуштур се запатй у ливади.

запäштати, запаштам несвр. почињати пост. — Запашта се пред Бôжић.

заплатити, заплатим свр. лоше проћи, лоше се провести (нпр. у рату). —

Увёк су Босäнци заплатили.

запоставити, -йм свр. поставити, засновати. — Он је првЙ запôставио

машйне.
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заранак, -анкам време пред излазак сунца. — Пôђемо такбоко заранака.

зарäнити, зараним свр. почети давати храну детету после мајчиног млека.

— Ја сам зарањена кад је се јёла кôприва.

зародити се, зародйм се свр. везати се рађањем, стећи пород и одомаћити

се. — Зарôдила се бйла туна.

зарбзати се, зарбзам се свр. почети нагло плакати, расплакати се. — Радо

сава се зарбза.

затракйвати, затракуем несвр. запиткивати, заговарати, задржавати

причом. — Ја б мало затракйвала: како си, штä радиш.

затревити, -йм свр. затећи, наћи, задесити.

затревљäвати, затрёвљавам несвр. налазити, затицати. — Затревљавали

и(x) и тукли.

затрошити, затрошйм свр. иситнити, издробити (нпр. хлеб). — Затрóшила

мурузни лёбац у млёко.

зäумити се, -йм се свр. замислити се. — Кад би се заумио чôвек шта е

вам, па шта е вам.

зачикати, -ам свр. изазвати, испровоцирати. — Тамо су и нёкй зачикали

код Вčнца, пуцали на њй.

заџепак, -пкам мали иел на оделу. — Јa öнб забик у заџепак.

званица ж позив — Фала на званици.

звијёрити, -йм несвр. погледати, ишчекивати — Само звијерим ка ће да сване.

згôдно прил. добро, лепо. — Накисло е згôдно.

зграда ж брвнара, вајат.

здравити, -йм несвр. пружати, додавати некоме флашу с пићем говорећи му

„здрав си“ и сл., наздрављати. — Напијем ја чутуру па здравйм тёби.

земљapйна ж порез на ораћу земљу.

зијёвалица ж врста зељасте биљке чији цветови подсећају на уста, а користи

се за лечење крајника.

зликовнйк, -йка м зликовац, убица.

знäтан, -тна, -тно који доста зна, паметан, бистар — Й бн је знатан, бн је

бсмо гôдйште, али јако бйстар.

збр, зôрам (тур.) напор, напрезање. — Нйје ти збр показати,

зубнути, нём свр. појести мало, на брзину, гриинути. — Попијем ракију,

зубнём мало, йдём на другій посб.

зуварица ж корист, фајда. —Тражиш дйнар вйше, велика је) тó зуварица.

И

йбретити се, -йм се несвр. (тур.) чудити се — Чудио е се народ, йбретио.

изамљети, -мељём свр. фиг. доћи крају, свршити (се) — Бйло готово иза

мљело, већ пред рôк дойдём кући.

йзвраскати, -ам свр. испрскати, испуцати од кише (обично о воћу и поврћу).
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извркати се, йзвркам се свр, изјурити се, науживати се. — Она се извркала

свä, не зна се нйт је жёна ни дèвб*ка.

изврстати, -äм свр. направити врсте на њиви.

издајати, издајам несвр. устима извлачити млеко из дојке, сисати. — Теле

издаја ону öмужу.

изданција ж в даванција.

йзједна прил. непрестано, стално, непрекидно. — Такб то йзједна течё. —

О тада имам чёле йзједна.

излемёзати, -ам свр. фиг. злоставити, накињиги, — Излемёзало ме свäшта.

излёпшати се, излепшам се свр. (безл.) постати лепше, изведрити се (о времену).

изљећи, -гнём свр. изаћи.

йзмјештити се, -йм се свр. преместити се преселити се. — Да се мй једна

измјёштимо.

измôдити, -йм свр. изаћи из моде. — Нёће то јôш да измôдй.

измуртати, измуртам свp. (тур.) преварити. — Измурташе га и öћераше.

йзобла прил. у облици, неотесано (о дрвету) — Јапија се дóвлачи изобла.

изразйвати се, изразуем се несвр, говорити непристојне, грубе речи, псовати.

йксан, -äна м (тур.) људско биће, човек.

йла ж злоба, пакост. — Ни сам нёком нёшта й.лёнёкё начинила.

йменица ж телефонски именик; именик уопште.

искôсити, йскосйм свр. довршити кошење, покосити.

йскраден, -ена, -ено (само за ж. род) који се искрао, побегао (о девојци која

сама оде момку, без свадбе). — А сёстра ми се удала прё мёне, йстó сама йс

крадена, такбе и отишла.

йспит, испитам веридба, изр. узёти ~ верити се — Узёли мй йспит.

истимати се, -ам се несвр. држати се укочено, правити се важан, прсити

се. — Истимали се људи.

йстина ж изр. бйти на йстини бити мртав, почивати. — Он је сад на истини.

истовéнац, -нцам (обично у множини) они који славе исту славу. — Исто

вéнци смо, нè може јёдно другбм додёмо на славу.

истулити (се), йстýлим (се) свр. угасити (се). — Ватра се истулила.

йћмет прил. (тур.) велики број чега, много.

ишчеврљити, ишчёврљим свр. померити, изглавити, ишчашити. — Нёкако

ишчёврљи прст.

јабýчара ж пита са јабукама.

јаглица ж искокан кукуруз, кокице.

јагличица ж дем од јаглица. — Узмё по пé-шёс мурушчйћа пайспечёмо

на шпôрету, онй јагличйца једёмо.
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jäдити, -йм несвр. І. кукати, нарицати. — Жёна кýкала, јадила, несрећила.

П. радити (у емотивном говору, у иронији).

јадýнка ж невольница, несрећница, јадница. — Мйлýнка, јадýнка.

jäицара ж псего које краде јаја, положара, јајара.

|-

jäице с тег јајастог облика на кантару, јаје.
*

* *

јаичéнце, -ета с дем од јаје.
|-

јаком прил. непром, тек, тек што, чим — Кад јаком изгрије, тó е пун

мёсец. — Јаком се ослободило. — Ено јаком нёком нйчё жйто.

јакульача ж кукульица, капуљача.

јанија ж (тур.) врста јела од меса и пиринча.

јарйк, -йка м а врста пролетњег ситног кукуруза од кога се праве кокице.

б. врста белог кукуруза крупног и облог зрна.

јармати, -ам несвр. (тур.) хранити (стоку) јармом. — Јармају краве, стóку.

јатка ж јадница, несрећница.

jäýд м (ном. мн. jäудови) слабо, неухрањено, мршаво дете, — Имало ово

двôe jäудбва.

једнако прил. стално, непрестано — Ал само нйје бн код мёне једнако,

него је нèко мôи ранијё нôсиб.

једначито прил. уједначено. — Мôраш једначито допрёдёш, нё ваља ни

распредено ни упредено, но таман како трёба.

једнолико прил. на исти начин, исто — Једнолико смо гладовали и онога

päта и овога.

језёрити се, -йм се несвр. подсећати на језеро. — Да имаш да сунеш зйтина

колко öћеш па да се језерй.

језиковати, -куем несвр. много причати, пружати језик.

јёлица ж врста кромпира за јело.

јеловй, -а, -б који је за јело, јестив (обично кромпир).

јечменица ж хлеб или ракија од јечма.

јôвänка ж врста крушке која сазрева око Светог Јована јесењег (11. септем

бра).

К

кабулити, кабулим (обично у негацији) несвр. (тур.) жалиги, марити. —

Нё би кабулио шта öћеш дати да ми се тó нè десй.

казати се, кажем се несвр. рећи своје име некоме при упознавању, предста

вити се. — Вй се кажите. — Кажи се чй си.

казати, кажем свр. као поштапалица, узречица.

кäиш, каиша (у ген. једн.) м народна игра; исп. и тура.
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кäимачити се, -йм се несвр. добијати кајмак на површини — Што вйше

куваш [млеко) бôље се ка°мачй.

калавурма ж (тур.) кавурма.

калаузити, -йм несвр. (тур.) показивати некоме пут, предводити (некога) —

Да ми калаузй пут.

калймати, -ам несвр. путовати пешке, ићи, пешачити.

калкан, калкана м (тур.) таван на итали. — А и по срёћи сам ймб на

калкану сйјена на штали.

Каљуша ж име овци црне главе.

канатити, канатим несвр. (тур.) I. потпомагати, одржавати, кріпити. — Има

лёпо имањце, тó га канати.

II. ~ се тешко се одржавати, животарити.

каначић м врста цвећа.

канделйца ж врста цвећа.

каносати, -шём (трп. прид. каносäн) несвр. бојити галицом; бојити.

кантина жаугм, и пеј од канга — У некб* кантини.

капавац, -авцам врста шљиве која сама опада кад сазри; исп. црношљива.

капалица ж суд у који тече ракија из казана.

капија ж (тур.) отвор (који чине палац и кажипрст) кроз који се протерују

пиљци у игри пиљака.

каптар, -арам покривач од коре (обично трешњеве) који се ставља на

кошницу да заштити пчеле од хладноће. — Нäтнёш каптар на кôшнице да не

зéбу чёле.

кара-тäван м (тур.) в дубоки таван.

Караџа (обично у мн.) презиме.

кäстимицё | прил (тур.) намерно, кастиле — Узгредно нёмб° пропуштити,

кäстом али кäстом отйћи штёта е за кућу.

кастрóла ж тучана глеђосана посуда са ручком и ногарима.

кäтраница ж (тур.) посуда за катран (за подмазивање запрежних кола).

качара ж зграда у којој су смештене каце.

кашйкара ж (тур.) врста пушке кремењаче.

кашика ж (тур.) изр. оставити кашику преминути, умрети.

квäсан, -сна, -сно који је тек оздравио; нежсан, ровит.

кёре с пашче, псето.

кићануша ж врста шљиве.

кирити, -йм несвр. вирити, извиривати. — Кйрё ђёца.

кладара ж дугачка тестера за резање клада, балвана.

клäпина ж кашаста течност која се добија кувањем зелене орахове коре.
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класат, класата, класато у изр. класато жито: жито које има класје, стрно

э/сиг0.

класача ж врста високе траве сличне зоби, власуља.

класôвит, -ôвита, -о који је богат класјем, класат; бујан — Бујад вёлика

растё, а класовита.

клйнар м беспосличар.

клйнџав, -а, -о који је висок и танак, вицкаст.

клйчак, -чкам изр. вући (се) клйчка вући (се), теглиги клипка.

клôдити се, -йм се несвр. мрестити се.

кљук м а. млаз воде који избија на површину (обично на извору). б. клобук

који избија при врењу течности, кључ.

кôба ж штап који је побијен у земљу у игри клиса.

кобилица ж део на који се ослања вретено за подизање воденичног камена.

кôвраг, кôврагам коров, траву.ьина.

кôжара ж врста јабуке.

кôжмура ж кора воћних и других плодова (обично шљиве).

кожмурица ж дем, од кожмура.

козара ж ногари за тестерисање дрва, козлић; исп. магаре.

кôзетина ж козја длака.

кокошар; -äрам кокошињац.

колебати, -ам несвр. померати се љуљати се клатити се. — Мбра да умерй

разбб“, да бйдё равномčрно, не смиде да колčба.

колибара ж колиба.

кôлотраг м траг од колских точкова.

комйшина ж листови који обавијају клип кукуруза, ољвина.

комйшка ж чаура за метак. — Тpй џака имало кôмйшке од митрољёза.

кôрпа ж прилог који се носи о сахрани (обично у јелу и пићу). — Дôшб с

кôрпбм.

коруга (обично у мн.) ж гумени опанци.

косäљак, -љкам коса, косица у географском смислу. — Они су само про

вукли преко онога косаљка и ту је закопали.

кôструт ж предиво или тканина од козје длаке, кострет.

кôструтни, -тна, -тно који је од кострети, костретни.

кôструшни, -а, -о в кострутни.

котäлац, -äлцам место у нигила кроз које пролазе жице.

котóбан, —бäна м већа корпа од прућа у коју се бере кукуруз.

котбще с отвор на горњем воденичном камену.

кôчâtјка

м - ЖК ОКОVНЬeНИ КЛИП КУКУpУЗА, КОЧАНЬ.º| к окру укуруза,
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кôчање с зб. од кочањ.

кôштац, коштацам семенка у коштаном омоту, коштица.

кошуљара ж мотка, обрамица на којој се носи опрано рубље.

краи му изр. поставити, сёсти у горњи краи у чело софре, место за долибашу.

краснйк, -йка м љубавник, швалер.

крётан, -тна, -тно у изр. крётно и нèпокрётно (имање). — Имам право на

пôла ймовине, на крётно и нёпокрётно.

кречовњак, -äкам 1. кречњак.

2. земља, тле са доста кречњака.

крйвäк м у изр. кой ~ зашто, шта је то, који ђаво и сл. — Јёс крйвак.

крйвачев, -а, -о у изр. крйвачевй жйвот јавољи, тежак, напоран, мучан. —

Тб б му било такó за мô* крйвачевй жйвот.

крйжуља ж писалька од мекшег камена којом се писало по таблици.

крйла с мн. други дан крсне славе; исп. дкрйље.

крчеле ж мн. дрвени подупорњи који спречавају осипање (земље) при копању

бунара. — Копäмо учетврт и правймо дрвенё крчеле и тó пôткйвамо да та

ôбала нè идё.

кувйкати, кувЙчем несвр. пуштати карактеристичан глас (o hурки).

кукавичити, -йм несвр. тврдичити, шкртарити, цицијати.

кулача ж (тур.) сеоска кућа примитивно грађена, купастог облика.

куљати, -ам несвр. надолазити, кретати се у великом броју.

кундра ж (обично у мн.: кундре) цйлеле.

курезан, -анам празилук.

кутњица ж вредна и штедљива жена, кућаница. — Бйла е млôго дóбра

радница и кутњица.

кучињара

м }ж поњава од кудеље, кучина.

кучињача

кучкйнлук м нечовештво, безобразлук.

куштра ж опака жена, оштроконђа.

Л

лавâрити, лаварим несвр. оговарати, олајавати, Трачати.

ладнйк, -йка м хладњак, исп. вёњак.

лäкомица ж дрвени жлеб којим тече вода у воденички бадањ.

лашњијё прил. (комп. од лако) лакше, једноставније.

лèбарник м у псовци: хлеб, хлебац.

лёгüштер м писалъка.
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лёђа ж мн. у изр. затворити леђима врата урадити нешто нечасно, лоше,

нанети некоме штету. — Нйсам нйђе затворио лёђима врата.

лёк м у изр. нй лёк, за лёк никако, уопште не; замало, умало.

лёлек м рода.

лèпарица ж колиба улепљена блатом. — Нёка кôлибица бèше край пута,

нёка лёпарица.

лйка ж влакнасто ткиво испод липове коре које се употребљава за везивање.

лйњак м нерадник, ленштина, готован. — Да се мало пôоштрй за тё лй

њаке закон.

лйњати, -ам несвр. скитаги, беспосличити.

липcйвати, липсйвам несвр. умирати. — Родёвало се и липсйвало. Кó зна

ó шта су липсйвали.

лйстер, лйстерам врста металне глазуре сјајног изгледа.

лйтва ж лапавица; уопште кишовито време.

лйчит, -а, -о леп за гледање, наочит. — Кад су крупни вôлови и лйчити.

личити се, -йм се несвр. бити сличан некоме, личити на некога. — А ёто

штó је) мёне мрзела — што се лйчим на öца.

лôгало слога, легало. — Убијем два зéца на лôгалу.

лозивёзм вез без мустре, слободан вез.

локмара ж им пијанац, пијаница. — Онё лôкмаре што пйју.

лôкмаш, -ашам пијаница; онај који воли бесплатно да једе и пије. — Нйсу

нёкй локмäши, нёкё бèкрије.

локмашити, локмäшим несвр. пити и јести на туђи рачун.

лопäрица ж део плуга на који се ставља раоник.

лôћикав, -а, -о болешљив, слаб. — Нёшто сам данас лôћикäв.

лубина ж изнутрица, дроб.

лубура ж кора скинута уцело, уједно са трупца; исп. и шубура.

лужити, лужим несвр. стављати у луг, пепео пре прања, киселити у води у

коју је стављен пепео (о тканинама и предиву). — Лужи се прёђа у пéпелу.

лужњаков, -а, -о који је од храста лужњака, који припада лужњаку.

лулйћ, -йћа м дрвени део на казанском капку у који улази лула, рукавац.

лупље с отпад.

лучац, -чца м дрвени лук на колевци преко кога се ставља прекривач.

ЛЬ

љушкати, -ам несвр. љуљкати, трескати.
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М

мам снага, јачина. — Да има ма öна“.

магаре с в кôзара.

маја ж (тур.) материја с квасним гљивицама које изазивају врење (о сирењу).

мäичевина ж имовина наслеђена од мајке (обично пољопривредно имање).

Маквина ж топоним.

малéнкост ж рана младост, детињство. — И ймб сам памёт затó што сам

од малёнкости слушб.

малодушан, -шна, -шно који је слабе физичке конституције, слабашан, нејак.

мäнисати, -шём несвр. налазити ману, замерати.

матерйн који припада матери, који се односи на матер; матерњи. — Мäте

pйн јёзик.

мачуга ж (обично у мн.) штака.

мачужица ж дем од мачуга, мочуга.

маџарац, -рцам врста пасуља.

машка ж штап у игри клиса.

медведовача ж врста крушке.

медити, -йм несвр. пунити се слатким соком, постајати сочан (о багрему).

— Мёдио је два сата и прекинб.

мёднйк м врста крушке.

мёлыйво с млевење (процес).

мёндревине ж мн. (тур.) мердевине.

ментаж врста лековите траве.

мёродавно прил. обично, нормално; свеједно. — Мёне е то свё бйло мёро

давно.

мёрпур м врста памука.

меругати, -ам несвр. тући, ударати (некога).

мёртек, мёртекам (тур.) ексер дуг око 10 цм.

Изр. očетити мёртеке уплашити се.

металйште с место на коме се надмеће у бацању камена.

мешаја ж жена која меси хлеб. — Кôја е мешаја öвб мёсила? — Једна

јéтрва планйнка, друга мешаја, трёћа чува бвце, четврта чува гôведа.

мйгати, -ам несвр. ићи, кретати се, мрдати.

мйгнути, -нём свр. отићи, нестати,

милоцвёће с име којим је снаха звала заову одмила.

мймогрёдно прил. успут, уједно. — Мймогрёдно и кöcйм помало.

мйра ж мирис, арома.
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мйчко прил. мало, незнатно. — Врло мйчко.

мјешаица ж варјача или оклагија којом се меша.

млач ж мочвара, живобара, пишталина. — Оћерамо (стоку) на нёку млач

те напоймо.

модеристички прил. на модеран начин, модерно. — Давно смо ми правили

мају, дôкле тó сад модеристички, мора да се купи.

модёркиња и мôдёркиња ж она која је савремена, модерна. — Мôдёркиња

сам бйла вёлика. — Бôже, мôдёркиња, кôсу дôвде, ланце, мёнђуше и т.б.

мôловати, -yем несвр. у изр. бог те мôловб.

мôль м мољац.

момковати, мôмкуем несвр. бити слуга, момак, радити. — Свёму треба

момковати.

мöpäлан, -лна, -лно који се ради под принудом, обавезом, обавезан, принудан.

— Нйти је забрањено, нйти је мôрално да се доносй.

мотика ж у изр. cйјати под мотику сејати на ouак, мотиком.

мрзан, мрзанам онај који је омрзнут, кога мрзе. — На мрзану кућа остае.

мфљав, -а, -о жcгољав, неразвијен, ситан.

музике ж мн. у изр. краткё музике усна хармоника.

музувйр, -йрам (тур.) паметан, сналажљив човек; препреден, лукав човек.

мукäет (тур.) у изр. бйти ~ обратити пажњу, припазити (на некога или

нешто).

мульёвит, -ёвита, -о несигуран, буран (обично о ратном времену). — Муљё

вито време, бйо бомбардован Бeóград.

муре с метални подметач са рупом на коме се пробија гвожђе.

муровим мн. жсмарци. — Прбђоше ме мурови.

мутвен, -а, -о кукурузни (о брашну) — Кйло мутвена брашна.

мучено прил. тешко, мучно. — Бйло е мучено према данашњици. Онбе

било мучено.

мушкарйње с зб. мушкарци, особе мушког пола.

Н

набактати се, набакћём се свр. добро се најести.

набат м набијена земља (при градњи зидова), набој.

навалицё прил. намерно.

навлак (обично у мн.: навлаци) м гвоздена кука која служи за набијање

шине на точкове запрежних кола.

нагантам и ж особенак.

нагибача ж дрвена алатка за савијање (дрвених) обручева.

нагйбати, нагйбам несвр. савијати обруч нагибачом.
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награњак, -њкам в накарет.

нагрезнути, -нём свр. појавити се у великом броју. — Пуста вóёска нагрезла.

називак, -вка м надимак.

назорицё

"м • }прил неопажено, неприметно (ићи за неким).

назорце

накарет м (тур.) незгодан човек, націак — Наћи нёкôга накарета.

накбнче с мушко дете које се додаје невести кад стигне пред младожењину

кућу.

нальећи, -гнём свр. наићи.

намйнути, намйнем свр. доћи близу неког места (обично идући брдом, пла

нином). — Кад намйне над Лозницу.

намбрати, намбрам свр. натерати силом (некога) да нешто учини, приморати.

нäна ж име одмила којим је снаха звала свекрву из уже фамилије.

нäниз м било шта што је нанизано, низ, ниска.

нанос м количина јаја које снесе кокошка за неки период. — Кôлко пута

дäемо кôкбшкама на Божић, тôлико пута ёне имају на љето нанос. — Прё

стави, раниш данас пé-шёс пута, кôкôшка нöcй, нöcй, па два-трй дана пре

станё, па јёпёт öдма нöcй.

наôдити, наодйм несвр. налазити. — Али су наодили сакарйн нёкй бела°ни.

напаочити, -йм свр. ударити или измениги паоце на точку. — Па пôтле на

паочё, ударё пäоце.

напер м место на коме вода из јаза улази у бадањ. — Вôда се одвратила на

наперу.

наперјат, -а, -о који има пера, са перима, перни (обуздовану). — Нäперјати

буздовани.

напйлити, напйлим свр. излећн (о живини). — Жёне напЙлё живйнё.

напити, - ём свр. попити (нпр. из чутуре и сл.), отпити део пића. — Напијем

ја чутуру па здравйм тčби.

напртити, -йм свр. ставити на раме, понети на рамену. — Напртйм нёку

кôсицу, шта било да нöcйм на лёђима.

напудити, напудим свр. отерати, најyрити.

нарасти, нарастём свр. учинити да тесто, хлеб нарасте. — Кад шљйве стйгну

и öна пјёна кад се набаца у кацу, оно на°бôље нарастё пôгачу.

нарčдити, нарёдим свp. I. спремити, припремити, приправити, — „Оћеш

раки ё да ти наточйм?“ — Па нарёди тамо, баба нйје тý.

II. ~ се свр. спремити се, припремити се. — Нарёдим се и пбђем.

наслужити, наслужим свр. досути, долити пиће у чашу.

наставати, наставам несвр. боравити, живети, становати.

натрäвити се, натравим се свр. напити се доста алкохолног пића, опити се.

нäћевар м (лок. наћевару) наћве.
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националистам онај који воли своју нацију, родољуб.

начвбрити се, начвбрим се свр. пејор. — Идё чйча прёда њ, ја се начвôрио

за чйчбм. |-

наџйџити се, наџйџим се свр. (тур.) лепо се обући, дотерати се, удесити се.

нашламити, нашламим свр. скупити, прикупити постепено. — Мôра нёшто

да се нашлами.

нäштино прил. на празан стомак, пре јела. — Она (ракија) се пйје нäштино

са кавбм.

нашульити, нашуљим свр. скупити, уштедеги (нпр. јаја).

невиднос ж слепило (у изр. старачка ~).

нёзнан, -а, -о у изр. у нёзнаном стању у несвести.

немерен, -а, -о угледан, цењен. — Тó е бйо чôек нёмерен, чоечансто ймб.

неокосан, -сна, -сно који има мало чланова у кући.

непроменит, -а, -о без промене, непромењен. — Да буду срётњи, дугôвеки

и непроменити.

нёскресан, -а, -о који не бира речи, неотесан, сиров, груб.

несрећити, -йм несвр. 1. јадити (1). — Жёна кýкала, јадила, несрећила.

2. в. јйдиги (2). — И öно нёшто јадило, несрећило.

нёсталан, -лна, -лно немиран, несташан —Ай био сам и нёсталан у младе

гôдине.

Њ

његовскй прил. на њему својствен начин (обично тврдоглаво).

О

обаврети, обаврём свр. уврети, саврети. — Обаврела је супа.

обазвијати, -ам свр. изгубити свест, онесвестити се.

ôбданице прил. преко дана, дању. — Нôсиб пôшту обданице.

обдржавати се, обдржавам се несвр. одржавати се у животу. — И öнда

обдржава се тйм љéковима.

ôбетина ж сеоска слава, Заветина.

ôбетиновати, -yем несвр. славити обетину.

обличити, öблйчим несвр. давати чему облик, обликовати. — Тó се (тесто)

фйно öблйчи, öблйчи, öблйчи и полако се рукбм спушта у црепуљу.

обнезнанити се, обнезнаним се свр. обезнаниги се — Она се обнезнанй и

уватимо е.

обнићи, -кнём свр. свуда нићи, понићи. — Кукуруз нйje öбникб.

обрадавати, обрадавам несвр. добијати свилу (о кукурузу) — Кукуруз кад

је обрадавб.
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обрамача ж обрамица.

обрамнит (и обравнит) -а, -о који је претежно раван — Ова“ део земље

кôй ми је öбрамнит, тó обрађуем трактором.

обрежак, -шка м брешчић са равним или заобљеним врхом; зараван на брегу.

ôбрт м окретај.

ôбртањ, -тња м окретање, обртање, врћење. — Не може да стйгнё öбртањ.

обућа жјд ципела. — Беј једнё öбућё, без другё öбућё, са једнбм öбућбм.

овйзати се, öвйзам се свр. прибрати се, доћи себи. — Касам се ја овйзала,

ćёђела сам за једнйм златним асталом.

овратити, овратим свр. вратити се повратити се на другу страну у вршају.

— Кôњи трчё öколо: О, врати! Они öврате, па на другу страну.

ôвршина ж кровина на врху стога, која се баца кад се стог разврши. — Нити

да ми има овршинё на сйЈену.

ôвчећй, -а, -е који је од овце, овчији. — Са овчећйм мёсом.

огледйнце, -ета с зеница.

огребача ж в. тарак.

огребљавати, огребљавам несвр. чешљати гребенима кудељу, гребенати.

ôгрт, öгртам огртање, загртање кукуруза,

одвећати, -ам свр. постати већи, порасти. — Чйм (дуван] одвећа, öпё се

копа двапут.

ôдерина ж (обично у мн.) стара, износана ствар, збачак (о одећи).

ôдјецати, -ам свр. завршити плач јецањем, отплакати.

одмањати, -ам свр. смањити се по обиму, количини. — Опё смйчё сламу (у

вршају), па кад одмања, йстрёса.

одрећи, -кнём свр. не испунити нечији захтев, одбити. — Не могу ја њему

да одрекнём. — А ја сам одрекла њега пôслен па нйсам ћёла за њега.

одуставити, -йм свр. 1. прекинути неки посао, обуставити. — Да одуставйте

ћёрање људй. — Рёкó му да одуставй дуван.

2. оставити, напустити. — Одуставио Радикалну стратку. — Они мёне од

уставё и öду. — Одуставио земљу. |-

одушевно прил, у души, по вољи. — Тó е мёни бйло нёшто одушевно, да

се са тйм тјёшйм.

оздрављйвати, оздрављавам несвр. чинити здравим, излечивати, опоравља

ти. — Не могу та“ народ да оздрављавају. |-

озимкульа ж крава која није стеона, јалова крава.

ôзüмни, -мна, -мно који се сеје у јесен, озими.

окраина ж околина, периферија. — Како немаш неђе окраину да стануеш.

ôкрйље с трећи дан славе; исп. и крила.

окрушас, -ста, -сто в бућмурас.
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омалôдушити, -йм свр. изгубити храброст, морал за борбу. — Омалôдушио

ја, само мйслйм, прва пушка пукнё — кôм да се предам.

омйвати се, öмйвам се несвр. умивати се. — Омйваш се ту и öтале скôчйш.

ôмити се, -ем се свр. умити се — Ја сам само öвý мäицу скйнб са сèбе и

ôмио се дó пола.

омладак, -ткам деца, подмладак. — Дôда се у ону трёћу чашу за омладак:

да омлади Бог и öва° дóм мушкбм и женскбм дечицбм.

омpсити, öмpсим свр. у игри пиљака: додирнути један пиљак другим, — И

ja öнда протурам свё öвё (пильке) овакб, да не омрсим, да чукнём о та°, да

нè чукнём јёдан о другй.

ôмршäим почетак узимања мрсне хране после поста. — Омрша° је на Ускрс.

ôмужа ж прво млеко после тељења (јагњења или кожења).

омуљити, öмýљим свр. подбацити, попустити. — Ова гôдина ће домýљй.

— Омуљио у учёњу. |-

опäати, опашём свр. очистити хлеб перушком, опахати. — Опашём, jä, лё

бац очистйм, пôсле нôжом ђё сагорело öкрешёш лёпо.

* |- * ч*

описменити се, -им се у изр. ~ усмено научити читати и писати ван школе,

самоуко.

опкрајати, опкрајам несвр. служити, послуживати, нпр. госте.

оплавак, -авкам краће обло дрво.

ôпраљати, -ам несвр. слати, спремати, упућивати.

опустошити опустошйм свp. I. размазити некога.

П. ~ се размазити се, распустити се.

опучити, -йм свp. I. отиснути, hушнути, оборити — Бйју авибни и једнбга

ôпучё код Куманова.

II. ~ се отиснути се, сурвати се — Крава се сврзла, опучила се низ öбалу,

полôмила рôгове.

опчувати, опчувам свр. сачувати.

орачица (ређе орачйца) ж дрвена направа за орање, ралица.

орäшчара ж пита са орасима.

орогозити, -йм свр. ставити рогоз између дуга укаце или бурета,

бс м (инстр. јд. öсом) осје.

освраћати, -ам несвр. свраћати, навраћати.

ôсијевак, -ёвкам ситно брашно које се задржи око воденичног камена, око

лиш. — Знаш. йма у вудёници од осијёвка па умёси.

османлија ж (тур.) речита, говорљива жена.

ôстрбшка ж колац око кога се садева сено.

отäкати, öтачем несвр. оштрити на Тоцилу.

отäкање с гл. им од отакати.
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ôтарчити, -йм свр. очешљати (кудељуј гребенима, огребенати — Отрлй се

па се отарчи.

отворити се, отворйм се свр. нагло и јако почети — Отворй се рат.

ôтјеста ж житко тесто. — Отјестбм лйјепиш око капка.

отóчити, öточйм свр. наоштрити на тоцилу (обично нож или секиру).

ôтрлити, -йм свр. истући трлицом кудељу да би се добило чисто влакно.

ôтруo, -ла, -ло који је труo, истрyо. — Покривено тачкбм па öтруло.

ôчкопёран, -рна, -рно који се издваја од осталих, отмен, напредан. — Ма

бôљё сам знао да мйслйм öндар но сад, како сам ја бйо очкопёран.

очурина ж пејор. отац — Очурина се оженио.

ошйнити, öшйним свр. ставити, набити шину на кацу или буре.

ôшколовати, -yем свр. омогућити некоме да заврши школовање, ишколовати.

— Да öшколују дèцу.

ôшљикав, -а, -о који има осjа, са осјем (о пшеници).

П

пакетара ж фабрика папирне амбалаже.

пäламетаран, -рна, -рно у изр. пäламетарна нёпогода. — Још вакó кате

пäламетарна нёзгода . . . Ево сäд суша, град.

пäлица ж у изр. вући на палицу вући на страну, застрањивати, штетити,

ОД 1627 (lТИ.

памучйн, -а, -б (тур.) који је од памука, памучни. — Памучинô платно.

пäнтльив, пантљива, -о који добро и дуго памти.

пäприца ж метални део који повезује воденични камен са колом.

партизанкара ж у пеј значењу: партизанка.

патити, -йм несвр. І. гајити, држати (о стоци).

П. ~ се множиги се, котити се (обично о инсектима). — Стјёнкаче се пäтё.

патйнути, патйнем свр, ослабити (о киши).

патйшњара ж слатка проја. — Мб* је отац првй умијёсио слатку прôју у

нашйм сёлу, што се сад зôвё патишњара.

патосница ж простирка за под из домаће радиности. — Ткéмо патоснице.

пäцвица ж гужвица памука, вунице и сл.

пäчистй, -а, -б у изр. ~ утбрник.

пашалук м пашњак. — Бйли пашалуци па је йшла стôка свyкудрёдом.

пашчићи (у ген. нм.) врста дечје игре. — Играмо се пашчића.

Пéка ж женско име.

пèкарница ж пекара.

пёкмаистор м главни мајстор у печењу пекмеза, ракије и сл.
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пепељуга ж пепельара.

пёпб м и ж пепео. — Узмё ону пёпб. — Прöceјемо она“ пèпб.

пёрдаш м (мн. пёрдаши) (тур.) глађење (о малтерисању).

перлйати, -ам несвр. њихати се лепршати (о одећи) — Само кошуљицу и

вуда канавицу превёжемо и накб перлија.

петрбвац. -вцам врста цвећа.

пёћänка ж врста пушке.

пецивица ж божићна печеница.

печанй, -а, -б који се односи на петак, посни. — ПечанЙ дан.

пёчат, печатам лёчата ми (у клетви).

печёњак, -ака м клип младог, млечног кукуруза који се пече.

пёчити, -йм свр. а. убости, пецнути (о инсектима). — Пёчила ме чёла. б.

угристи, ујести (о змији) — Ако змйја пèчй кôга.

пешкйрица ж (тур.) в груднача.

пйвница ж зграда или део зграде за бурад, пиће; исп. и качара.

пйјавица ж (обично у мн.) вpпца за везивање оланака.

пйјук м (мн. пйјукови) савијени део плазова на санкама.

пйкаль м (мн. пйкљеви) в. пијук — Она“ пйкалъ растружу са кладарбм

дôнеклён па пôсле расцијёпе. Тó је онај кópён што се извадй и земљё, öнб

савијено.

пйлеж ж зб. пилад.

пйло с воћни расад.

пинкала ж наливперо, пенкало. — Даде ми пинкалу.

пинтôрлук м пинторски занат.

пирйнчара ж (тур.) пита са пиринчем.

пйскавац, -авцам врста шљиве.

пйшљак м дрвени клипчић којим се спајају сређеви, дуге у задну каце или

бурета,

пјéва ж кукавица (птица).

плавуша ж врста шљиве.

планüнка ж домаћица, редуша.

планиновати, планинуем несвр. обављати послове планинке.

платежница ж жена која прима плату, запослена жена.

платйћ, -йћа м земљани тањир.

плёс и плйјес ж скрама која се ухвати на сиру у дрвеном чабру.

плётара ж кошница плетена од лозе или прућа (исп. вршкара).

пльдсан, -сна, -сно плоснат.

побрајати, пôбрајам несвр. спомињати, причати редом. — И сад нёгов сйн

тó мёне (мени) пôбраја како е бн тó pёкб.
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повилйчати, -ам свр. скупити сено у мале пластове, попластити.

повйта ж дивља лоза.

пôвоз, пôвоза м услови у којима се вози. — Кад је зйма, дóбар пôвоз, öне

[caонице) се слабо јёду.

повбзати, повбзам свр. повести коло. — Мôмак пôвбза кôло.

повозит, -а, -о који се лако и брзо окреће (нпр. воденично коло) — Турй се

ôна° шйљак дóље у јаје) да би повозитијё бйло; чйм је тањё, öно е и повозитијё.

повозити, пôвозйм свр. повести у возилу. — Чйча, čёди, дôклёш да те

пôвозймо.

повратак, -ткам повраћај младожење и барјактара невестиној кући кад кре

ну сватови. — Миливбе се враћа на повратак и огрне га мôја ма°ка ћйлимом.

повратич м врста цвећа.

поврањети, -нйм свр. постати вран, сив, модар. — Од мраза поврањели.

повратак, -ткам враћање младожењино младиној кући по дар (о свадби).

поврзица ж родбина; лоза.

подäсути, пôдаспём свр. насути, посути (нпр. пут).

пôдатрёсак, -скам потрес изазван експлозијом, — Јa öзгб öпалим мётак у

воду, по дёсёт — дванёс убијем, јер öна“ пôдатрёсак иг (рибе) онёсвёсти.

пôдвала ж дрвени подупирач у кући чатмари.

подвоити се, пôдвойм се свр. одвојити се, раздвојити се, поделити се — Они

су се подвôили мало, öва“ се старй одвôио.

подéкати, подёкам свр. распродати, потрошити, проћердати. — Подёкали

имање.

поделит, -а, -о одељен, одвојен. — Имó сам чйче, али бйли су поделити.

подлијёпити, подлијёпим свр. успорити, заостати, погоршати се (о раду, по

слу и сл.) — Ишло е тó двйје-трй гôдине згôдно, сад је мало подлијёпило.

подложара ж онај који је подложан туђем утицају, нестабилна, некарактерна

особа.

подлубурити се, подлубурим се свр. набухнути, избочити се (о кори).

подмéсти, -тём свр. замесити, замутити. — Узмёш мурузнбг брашна па öн

да“ се тó мало подмётё.

подбћи, -ђём свр. надоћи (о тесту, хлебу). — Умијёсе жёне, јадне, пôгаче

па öнô оставй мёно . . . те пôдбђе.

подраживати, подражуем несвр. раздраживати, разјаривати, изазивати

(нпр. пca) — Кó нô мôју кёрушу подражуе, саба°ле лае.

поживети, -йм свр. проживети (обично добро). — Нйкад нйсам поживела.

позлôбност) ж злоба, пакост. — Дôк садёйма нёкё позлôбности.

појавити, појавим свр. истерати, потерати стоку на пашу.

појакутити, -йм свр. брзо појести, смазати, збрисати.
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пбимити, пб°мим свp. материјално се опоравити, кренути набоље. — Дôста

е жёна туне (у фабрици) п6°мило и сподигло животнй стандард.

полèшкё прил. на леђима, налећке.

пôличарка ж најстарија кћерка која је „на полици“, тј. за удају.

пôложâиник м онај који први дође коме у кућу на Божић, полазник

положина ж место где се стоци меће, полаже храна, метало.

пôлубpвналија ж полубрвнара. — Кућа е прављена пôлубpвналија или брв

Налија.

полужити, пôлужим свр. посути лугом, пепелом.

полупамучйн, -а, -б (тур.) који је са памучном основом а потком од кудеље

и сл. (о платну).

пôлучатмара ж (тур.) старинска кућа чије су две стране од камена а две од

дрвета.

пољаш, -ашам онај који живи у пољу. — Долазё ови пољашите ми раде.

помањкати, -âм свр. угинути, полипсати, истребити се. — На вёћб* висини

су помањкали зèчеви од нёкё бôлести.

пôодим мн, прва посета родбине удатој невести, првине.

поплести, -тём свр. исплести поплет, венац на котарици. — Умио сам да

исплетём котóбањ, а да пôплетём не умијем.

пôплет, пôплетам венац којим се завршава плетење корпе (или чега другог).

поплијёсити, поплијёсим свр. прекрити се плесом, добити на себи плес, буђ

(о сиру).

попљуцкйвати, попљуцкуем несвр. пожудно гледати некога кад једе и пије.

пôрасан, -сна, -сно који је висока раста; крупан, развијен. — Бйо чôек кру

пан, пôрасан.

порéчати се, пôрёчам се свр. посвађати се, споречкати се.

порймити се, пópймим се свр. одродити се.

поробити, пôробйм свр. опљачкати.

порувати се, пôруем се свр. порвати се. — Тй (од) мёне бй лäни јача, а“

да се поруемо.

посвбикиња ж усвојено женско дете.

посилити, -йм свр. постати силан, посилити се. — Свё је öвб се наело и

пôсилило. — Сад свё пôсилило, а ја сам освањавала на машйни.

последак, -ткам (обично у лок.) крај, завршетак неке радње.

постаја ж в капалица.

постаљати, -ам несвр. у пословици: Жёна постаља човека у вр сôврё и на

дну сôврё.

посуљати се, -ам се свр. спотаћи се, оклизнути се, посрнути.

поčечити, -чйм свр. и несвр. клаги животиње и спремати месо за зимницу.

потаванити, -йм свр. направити таван.
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пôтак, -а, -о лош, полош. — Пôтака ми öва зградица.

пôткован, -а, -о насут каменом и шљунком (о путу) — Свакб* кући пôтко

ван пут; ако нйје асвалтйран, али је поткован.

поткрвавити, поткрвавим свp. мало се угојити.

потпéтити, пôтпётим свp. I в. омуљити. — Много потпéтила гôдина.

II. ~ се пореметити се, окренути се нагоре, наопако.

потрулити, -йм свр. почети трулити, бити мало захваћен труљењем. — Ако

е обућа (у кола) пôтрулила, стóй нäпољу, бн је öнда преобува.

потрусити, -йм свp. мало посути (нпр. паприком, сољу и сл.). — Потрycйм

аленбм папрйком.

пôчасити, -йм свр. изгубити време чекајући.

почестäвати, почèставам несвр. правити честим. — Ударё се прирошци,

почёставаш рôгове.

пошклобукати се, -ам се свр. добити шклобуке, пликове, оприштити се —

Пошклобукó се ко да е се ваљб по кôпривама.

празнйк, -йка м гањир. — Нйје се јёло из празнйка, но из ћäсё.

првачити, првачим несвр. бити први, најбољи, предњачити, — Људи су вó

љели да прваче.

првенчарм в. првешчар.

првече и првешче с в пооди.

првешчар м онај који иде у првешче.

првôкоп и првôкоп м прво копање кукуруза.

пребббати, пребббам свр. а. преболеги бобање (о Ђурићима). б. фиг. пребо

лети, прежалиги.

прёвоја ж превој. — На онб° прёвои.

преврт м врста плета.

прёгнат, -а, -о много јак, прејак (о пићу).

преговорити, преговорйм свр. наговорити — Дôшб трећй пут лёпим

начином и преговорй ме и öдём за њега.

прегодйнити, прегôдйним свр. провести годину дана. — Та“ pб“ остó код

мёне, прегодйнио. — Ако прегодйни једно две године, тó б прôпало.

прёденац, -нца, м чврста веза која се прави упредањем, увијањем конопца

помоћу дрвета. — Увио на прёденац.

предерати, предерём свр. прећи, отићи, превалити део пута. — Док преде

рём ја мало даље те се спасим.

прёжати, -ам несвр. вребати. — Прёжа, прёжа и уватй мйша

преживљаи м буран, тежак живот са доста доживљаја, обично непријатних.

презвати, презовём свр. преименовати, назвати другим именом. — Се°мени

се звали öни па смо и мй прёзвали жандари, комунисти прёзвали милица“ци

— свё крстило на свб* начин.
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презиме с име одмила које млада даје укућанима и родбини. — Кôлко гôђ

йма кућана, свё мбраш да зôвёш презименом, свё презименом осим човéка:

свёкрову ма°ка или мама, свёкра тале или татица, ђёвера брале.

прёкада ж прекадња, панаија.

прекратити, прекратим свр. ускратити, забранити. — Прекратио ми лекар

вйно.

прёкрёт му изр. на прёкрёт. — Овамо йма где запнё на прекрёт и трóица

навлаче öнý шйну на öна° тóчак.

преламача ж врста пушке чија се цев преклапа, прелама.

прељетак, -ткам онај који је од прошлог лета, од прошле године (нпр. сено).

прельетнй, -а, -блањски, прошлогодишњи. — Тó нам је прељетнó жйто.

препёћи, препечём свр. у изр. нèмилбм се гôсту лёбац препечё.

препокрйвати, препокрйвам несвр. поново покривати. — Кад öва° мали

порастё, бн ће (да) препôкрйва даљё.

препокрити, прёпокријем свр. поново покрити. — Овб ћу ја сада препо

кријем.

препоставити се, -йм се свр. представити се. — Да се препоставйм.

препредача ж поњава од препредене вуне или кудеље. — Дôнијёла сам два

дес й двије препрёдаче пôњаве што сам ткала.

пресвоити, прёсвойм свр. насвојити, надвладати (о болести) — Глава ме

пресвôила.

прèсевити, -йм свр. в сёвити.

прескакало с место на огради где се прелази, прескаче, прелаз.

пресми!âвати се, пресмйјавам се несвр. подсмеваги се — Йду па се пре

cМИЈавају мене.

пресни’ётити се, преснијётим се свр. савити се скупити се превити се (од

глади, умора или болести).

преставити, -йм свp. (узречица) у изр. престави, преставимо, преставите на

Пример, рецимо.

претргнути, -нём свр, изненада нешто учинити, потегнути.

претуцати се, прётуцам се несвр. стално прелазити из једног места у друго,

потуцаги се. — По туђйм кућама се претуцала.

прèцркнути, -нём свр. умрети од страха.

пржуља ж 1. плехани суд са дршком за пржење кафе.

2. Већа посуда за печење јагњади или прасади.

прибйрати, прибйрам несвр. распремати сто. — Туна öстанё сôбра поста

љена и тó се не прибйра док нè сванё.

прйбодова ж врста пушке.

прйвидити, -йм свр. видети привиђење, приказу, призреги се некоме — Ишб

сам кроз грббље, нйшта привидио нйсам. Понеко, брате, чудй ме, каже: „Ја

сам привидио“.
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пригуслати, -лам свр. досадити, додиjати. — Пригуслало ми његово

прйчање.

придёклад м камен подметач на који се наслањају дрва на огњишту.

призрети, прйзрём свр. учинити се некоме да нешто види, привидети се —

Ја сам каже, прйзpб, мёне уплашило öвб, уплашило öнб.

приказание с приказа, утвара.

прилйњати, прйлйњам свр. косећи додати на претходну траву. — Ја сам
А |- } * |- * ", ** * ". *

оволани прилињо ... накосио сам отаву, можда има иљаду кйла.

припарити, припарим (трп. прид. прйпарен, -а, -о) свр. направити пар, са

ставити, комплетирати, спарити.

прйлепљив, -а, -о који се лако преноси, заразан, инфективан. — Прилепљива

бöЛёс.

прймитйван, -вна, -вно мали, незнаган. — Отац ми је дао прймитйван дèо

имања.

прйпадно прил. у најпогоднијем тренутку и на одговарајући начин — Чоéку

трёба да прйђёш прйпадно.

приптати, -птйм свp. (тур.) гушити, заптити (о астми).

прйрожак, -шка м (мн. прйрошци) краћи рог на кући.

прирудити, -йм свp. (о бељењу платна, умакању и сушењу на сунцу) в упо

ловачити. — А прирудй, öпёт умачи, од сунца прирудй, yполôвачи.
прйслава ж в обетина. м

прладати се, -ам се несвр. дробити се, ситнити се, трошити се (нпр. хлеб).

— Ако га хлеб) не измијёшаш дóбро, öн се прлада.

прладовина ж труло дрво које се распада, прлад.

прњавор м прње, дроњци. — Узмём öнб прњавора што мôгу да обучём.

пробаљати, -ам несвр. пробављати, обављати неки обред, обичај. — Јёдно

сёло данас прôбаља прйславу, другб другй дан.

пробурљати се, -ам се свр. проварити се (о млеку).

провирати, -рём несвр. загревати до врења, кључања, варити. — Овамо ба

крäче водё прôвирčмо.

проживети, -йм свр. оживети. — А не веруем сама сèби: дал је проживео,

кумим те бôгом!

прозборити, прôзборйм свр. проговорити, рећи, казати,

проломљен, -а, -о који има рупу, шупалъ, пробијен. — Прôломљена кôска.

промућурити, промућýрим свр. размислити. — Мбраш дóбро да про

мућуриш.

пропјевати, -ам свр. фиг. постати срећан, задовољан, богат и сл. — Кó крйво

радй, не можда прôпјева.

простотиња ж зб. прост, сиромашан народ, сиротиња.

прôтакм ређе сито за протакање стрних жита, решето.
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протирати, -рём несвр. протурати, прометати. —Тка се без чунка, прôтирё

се на гужвице.

прочапрљати, -ам свр. прочепркати.

прочёвље с део огњишта где се ложи ватра и кува јело.

пртљача ми ж онај који много прича, пртља, бpбљивац.

пругло, -гла с дрво причвршћено за косу кад се косе стрна жита.

прцбка ж пејор. мека, слаба ракија, брља.

пýвбр м пепео од цигарете.

пудити, пудим свр. терати, гонити (о стоци).

пýпулъ м (мн. пупуљеви) пупољак, изданак,

пустошан.-шна, -шно а. размажен. б. безобзиран. — Народ бйо пустбшан.

пустошити, пустóшйм несвр. пуштати на вољу, чинити некоме по вољи

(обично детету). |-

пустошити се, -йм се несвр. ачити се, мазити се у говору.

пусула ж (тур.) писани документ, потврда, уверење.

путовођа м и ж онај који показује пут, водич — Узёли га Нёмци за путо

вођу.

Р

раван, -вна, -вно једнак, исти по старости. — Ја и Мијаило смо равни.

раванчица ж у дем значењу: равница.

радећй, -а, -ё радни. — Радећй дан.

Радич, Радичам име.

Радôетам аугм. од Радоје.

рађёње с гл. им. од радити. — Злô рађёње — готово суђёње.

разговйрати се, разговарам се несвр. забављати се, љубависати. — Нйје

имало мôмак и ђёвб°ка да се разговарају ко сад.

раздвојак, -°ка му изр. по раздвоику, на раздвојак попола. — Па се йшло

цркви, па по раздвойку, једнё недељё нёколко, друге неколко, пôла, и такб.

раздвоица ж подељеност, раздвојеност. — На раздвоицу нам имање.

разрушити се, -йм се свр. престати бити рушан, скинути црнину. — Jóш се

нйсам разрушила за њйм, а прôшла е гôдина.

Разумёнка ж име.

ражабити, -йм свр. згазити као жабу, рашчеречити. — Оће öтац да е

ражабй. — А сад: зализб мôмак ђёвб*ку у тмушу — да е ражабй.

развлаком прил. радити нешто развлачећи, полако, лагано.

разлог м обично у изр. с разлогом (радити нешто) полако, натенане, без

журбе. — Нек чôек пйle с разлогом. -

päк м рачвасто дрво којим се уклешти дрвени обруч приликом везивања.
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раношљива ж врста шљиве.

päнфлаж шара на вуненим чарапама.

рањèница ж свиња која се храни за зимницу; исп. и убб°ница.

рањеничица ж дем од рањеница. — Убила сам рањеничицу.

päсвйт м зора, освит. — С вёчери још öтишб, а дóлазйм кад је рäсвйт.

расперијати, -јам свр. растрести, раздвојити, рашчешљати, расперјати.

распредено прил. меко предено.

распричавати, распрйчавам несвр. увесељавати, разонођивати причама,

шалом. — Чäвýш, тó е нёкй кôй распрйчава тамо свäрбу.

распрћâc, -ста, -сто раздвојен, растављен, са размаком. — Сједнё странё

пôтрпäм шйну, а öнб дóле öстанё распрћäсто, има трй-четири сантйма између

дýге дóле.

распустошити се, распустошйм се свр. размазити се.

распутица ж 1. кракови који се одвајају од главног пута, 2. раскрсница.

расцерити, -йм свр. испрскати, распукнути (нпр. цигла).

päткати, -ам несвр. у дем значењу: радити. — Jóш раткам дóбро.

ратније прил. (тур.) боље, безбрижније. — Ратније се живй.

рауна ж део испод казана где се ложи ватра, ложиште,

фгнути, -нём свр. јако, грубо гурнути.

péдац м жица, ред на сукненом платну.

реднй, -а, -б који долази по реду, природан. — За четрдесет дана зовемо

ôпётрёднб, као и првй пут. — Реднб се тó послужуе. — Умро од рёднё смрти.

péкла ж женски капутић.

рёндити, -дйм несвр. (тур.) стругати, рендати (о дрвету). — Он рёндйто на

тёзги.

pèпача ж дрво које везује предњу и задњу осовину кола, срчаница,

репéљак, -љкам пегељка у воћа и поврћа, коренчић. — Кад öна° репёљак

(корен печурке) öдломйш, оно точй млёко рујo.

речйште с старо речно корито.

рёшма ж (тур.) нарез, yрез (обично на металним деловима).

рёшмас, -ста, -сто (тур.) који има решму, нарезан.

pйвати, -ам несвр гурати; вући, теглиги — Рйва“ ко сирôче.

pйнути, -ём свр. грунути, навалити.

pйпа ж велики камен, каменчина, стена.

рогозан, -анам празилук; исп. и курёзан.

рогоџа и рогбџа ж 1. гање дрво са скраћеним огранцима за сушење сена и сл.

2. колац у гумну, сгожсер.

родомбљац, -ољца м домородац. — Тб нйсу вôдна родомбљци, но су

дошљаци.
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рођенчес (мн. рођенчад) онај који је у блиском сродству, рођени — Ймала

сам дёвере — [праву) рођёнчад. — Купyе ми (очух) ко рôђёнчету.

póџга ж в рогоціа (1).

рувати се, -вём се несвр. pвати се.

рудеж ж отпаци вуне који се одстрањују ваљањем сукна. — У ваљалицама

они мальеви тучý докле йзбије öна рудеж.

рудица ж вуница.

pyи, руја, рујо који је црвенкасте боје, румен, ружичаст.

pyити се, -йм се несвр. бити руј црвенкаст, руменети се — Руй се парадайс.

рука у изр. на руке радити радити ручно, — бйти с руке бити од користи,

помагати. — Да им будём са рукё.

рупоклйс м народна друштвена игра.

ручити, рýчим несвр. сипати. — Руче шљйве у кацу.

ручка ж земљана посуда са ручком.

рушваизм русвај, лом, хаос.

С

сабља ж фиг човек, борац наоружан сабљом. — Дёвет сабљй отишло на

КöcОВО. -

савршити, савршим свр. свршити студије, добити диплому. — Да саврши

за машйнског инжињёра.

сагубити се, сагубійм се свр. отићи незнано куд, изгубити се — Ја мôрам

нёку да се сагубйм, а тй да останёш сама.

садалька ж направа за сађење, садилъка.

сайбија м и ж (тур.) у изр. бйти ~ в мукает.

саковац, -бвцам врста плуга.

сакульача ж (тур.) део кола који спаја руду и предњи трап,

салаш м кош за кукуруз.

самијčпати, самијёшам свр. умешати, помешати. — У cйту жйта самијеша

и зôби. — Тó самиЈёша па пйle.

самсара ж (тур.) в. јйццара.

сандучара (тур.) ж кошница за пчеле направљена од дасака.

сан[ијјёти, -сём свр. снети. — Нек санесё ми пушку.

сапсовати, сапсуем свp. мало опсовати, изгрдити. — Она њега сапсовала.

сачма, сачмё ж (тур.) у изр. ceјати на сачму сејати руком.

сашућети, -йм свр. прећутати. — Он сашуће, jа се извуко и побего.

свадбар м обично у мн.: свадбари девојачки сватови.

свéдан, -дна, -дно (обично у мн.) једнак, исти. — Свй смо мй свéдни.
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свйкнути, -нём свр. научити нешто; навикнути се на нешто. — Свйкнём тай

пócб.

свйњећй, -а, -ё свињски. — Овчећё или свињећё [месој.

свйњац, -њцам обор за свиње које се тове; исп. дбор.

свойна и своина ж родбина, својта, фамилија. — Пôшла нёкб* свôини öва

мо. — Јел Ви свôина кака?

свôисто са родбинска веза. б. порекло.

свpäкуља ж в. сакуљача.

свркати, свpчём несвр. скинути лишће са пруга, гране — Узмём грану вакб

па свpчемо. Грабово дрво, грана . . . Ја не одломйм грану, него само свpчем

шуму (лишће).

сврзав, -а, -о неуредан, запуштен; исп. смлâтав.

свући, -чём свр. смањити, умањити. — Држали су мало стóкё па су й тó

свукли.

себе речца којом се означава просторна и временска удаљеност. — Ђё себе

Радова кућа. — Пронёверила батку, й тó öткад) сèбе. — Откајд) сèбе нйје

кйша љуцки пäла.

сёбица ж мека ракија јачине око десет гради.

сёвити, -йм свp. (тур.) погрешиги.

Сèица ж име одмила којим невеста зове најстарију заову.

Сéја ж име одмила јетрви.

сёлänка ж пејор. женска особа која трача по селу.

селанце с хип. од село,

сёнт (тур.) у изр. на сёнт отприлике, приближно. — Знамо на сёнт пут

куда е. — Нёкад мёсечина па се вйдй, а нёкад накó на сёнт идёмо.

сèпетка ж (тур.) мања котарица, прави се обично од лесковог дрвета.

сèпија ж (тур.) буре у којем се штави кожа.

cйбара ж примитивна кућа од дрвета улепљеног блатом, која стоји на четири

СОХе.

Сйгава ж име овци.

сијёрак, -рка врста крушке.

cйла ж много. — Сйла ли ћеш мукё вйђети.

симcбнка ж краљица. — Кô да е симcбнка.

cйпљити, -йм свр. стегнути.

сирйшњача ж земљана посуда за сирење млека.

сирйштина жаугм. сириште.

cйротан, -тна, -тно сиромашан. — Дôста сйротан кра“.

сирћèтуша ж комарица.

cйса ж у изр. уватити трйнčсту сйсу заостати у развоју, закржљати; исп.

закудрати.
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cйсак, -скам испупчени, истурени део резве на који се сила.

cјагњен, -а, -о бременит (о овци).

сјёрав, -а, -о који има сјерине, неопран, прљав (о вуни).

сјёрина ж прљавштина на вуни. — Сјёрина е неопранштина са оваца.

сјёруша ж врста траве.

cјузити се, сјузим се свр. ујединити се повезати се. — Он се сјузи с Турцима.

склёшит, -а, -о који није гломазан, мали, лепог облика, згодан за руковање,

Н0till:62}{b62 И СЛl.

скљбати се, скльбам се свр. срушити се, сручити се.

скôблас, -ста, -сто пљоснат.

скôзан, -зна, -зно (обично у ж. роду) бременит (о кози).

скрпатно прил. тешко, напорно, неповољно, непрактично. — Скрпатно је
* м |- |- w. |- м w |- ww. |- м

дôћи тамо. — Тб е било скрпатно, неекономично: трёба вôлови, па трёба два

пута да идёш за вршалицу, па за пôстбље.

скрчати, -йм несвр. оглашавати се шкрипањем, шкрилати — Кôла тамо

скрчё, пйштё она дрвена кôла.

славац, -вцам онај који слави крсну славу. — Од славаца има на°више

Никóльца.

слантольити, -йм свр. опљачкати, поробити. — Вôћа на тавану— свё је тó

слантољено, пôкупили и öднёли.

слёмити, -йм I. фиг. попити. — Слёмио лйтар вйна за ручак.

II. ~ се слећи се сложити се. — Да се то слёмй.

слйчит, -а, -о сличан. — Слйчита имёна.

смијанција ж смех, шала.

смйшљен, -а, -о сналажљив. — Женска глава у секунд смишљенија нег“

човек у сату.

смлäтав, -а, -о в сврзав.

смљèчавина ж пена која се ухвати на млеку кад се кува.

смбк, смôкам млечни производи, бели мрс.

сморогати, -ам свр. фиг. удаљити некога, одстранити.

смрдотина ж оно што смрди, смрдљива лешина. — Штó прйлазйш смрдо

тини?

смрзо, смрзли м мраз, мразеви. — Бйше смрзли с јесени.

смукара ж пејор. змија. — Шаран (поскок) је смукара на“љућа.

снаôдити се, снаодйм се несвр. сналазити се. — Снаоди се како знаш.

coара ж соха која се употребљава при товарењу коња,

сôдом, сôдомам уселина, ypвина, јама; исп. и урвача.

сокачара ж в селанка.
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сбница ж плаз у саона. — Узме се малъ и накуцава се ногар у сбницу. Два

ногара у јёдну сôницу.

сôничак м траг саоница.

соњити, -йм несвр. помало падати, сипити (о киши). — Сôњй те га угаси.

сôшка ж стожер, колац (на гумну).

спјёнити, -йм свр. скинути пену, нпр. са млека кад се кува.

сплачињара ж пејор, жена лошег морала.

сподићи, -гнём свр. одгајити, подићи. — А öвб двôе женскё (деце) врати

гôр, и öна тó сподигла и удала.

спôмён м споменик.

справнйк м алатка за хобловање дрвета, рапон.

спредача ж предени вунени покривач.

спроводити се, спроводйм се несвр. проводити се. — Такб сам се ја спро

вôдила.

спфштити свр. згњечити, здробити.

спудити, спудим свр. cјурити, стерати. — Спýди те тамо ка но тй бвце.

сфдачка ж цевчица од зове за намотавање плетива која се ставља у чунак.

сребранац, -нцам врста пасуља.

средњак, -äкам човек осредњег имовног стања.

сређ м (мн. сpéђеви) дуга у задну каце и бурета,

срёћа ж у изр. стати (некоме) на срећу спречити. — Стани сирôти на пут,

нё мош на срёћу.

срџйда ж (тур.) сериада.

стављати се, -ам се несвр. навијати за једну страну у спору, мешати се —

Кäзна ће ти бйти педесет йљада ако нёшта будёш се стављала. — Господине

судија, нёћу нйшта да се стављам, само да чуем.

стакларац, -рцам врста кукуруза.

стаклйћ, -йћа м мала стаклена флаша, чокањчић.

старка ж пчелињи рој, друштво које презими. — Другбга прољећа ја сам

дао њёму рô* јёдан, а мёне остала старка.

стасавати, стасавам несвр. доспевати, приспевати (о воћу и легини). — Ста

сäвају маџарке.

стасати, сташём свр. доћи, стићи.

стёпён, стèпена му изр.: по степену постепено. — Подмладак се уништава

по стёпену.

стидовати, стйдуем несвр. стидети се, устезати се. — Стидyе радити.

стjёнкача ж стеница.

стогуља ж мањи стог, обично пасуља.

стóéћи, -а, -е који се чува за свечане прилике, стајаћи. — Стóёће кошуље.
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стотињак, -äка м буре које узима сто литара.

w стóчица ж у дем значењу: стока. — Штà päднём — рäднём, полако,

сточицу Гледам. |-

стóчница ж женска особа која чува стоку, чобаница.

стражати, -ам несвр. стражарити; пазити на нешто. — Стражаш и чуваш.

стрёвити, -йм свр. срести.

стржев, -а, -о храстов — Ймам забрана стржевбга.

струмица ж најлонски конац за удицу.

стубе ж мн. мердевине.

стулити, стулим свр. потамнети, замрачити, — Стулило у ку°ни о дйма.

ступас, -ста, -сто који је као ступа, који подсећа на ступу, дебеo. — Има

ступасте нôге.

сувовица ж суша. — Погодила нас сувôвица.

сувôта, сувôтё ж наткривено место, место које не кисне. — Ка се пôтревй

кйша, морало е сувôте да имаш или трёмове.

сугласица ж сагласност, пристанак.

сударнйк м судница.

судити се, судим се несвр. у игри пиљака: одређивати ко ће први играти.

— Првб вакб турймо (пиљке) у шаку. Кôме се уставй (на руци) на°вишё, та“

првй йгра.

судланица ж длан, шака.

сукара ж змија; смук. — Зна шта су сукаре? Онè што се вучý по зёмљи.

сулдірма ж (тур.) зграда за кукуруз у клипу, салаш,

сулити, -йм несвр. (тур.) одобравати, потврђивати, признавати. — Босäнац

само сулй.

суљати, -ам несвр. ићи у већем броју сукљати (о народу) — Свё тó йшло,

суљало.

суро-црвен тамноцрвен. — А та" цвёт од те црмушицё дóђе суро-црвен.

сустати се, -нём се свр. уморити се, сустати. — Вôлови ми се сустану.

сустопица ж (обично у мн.) ногоступ. — Йдём сустопицама

Т

табарка ж буре са водом за расхлађивање при лечењу ракије.

тавањача ж таванска греда.

такуша и такиша ж врста крушке.

такшй, -а, -ё слабији, лошији.

танчица ж врста пушке.

тараблија ж (тур.) кућа од брвана, тарабе, брвнара.

тарак, -рка гребен за чешљање, огребљавање кудеље.



Говор Драгачева 213

тарлити се, -йм се несвр. фиг. мучити се.

тарчати, -ам несвр. чешљати кудељу тарком, гребенати.

тачка ж дрвени кров. — Покривено тачкбм па öтруло.

тешкй (тёшкй и тешкй), -а, -б фиг велики, огроман, исп. cйла. — Бйће ту

тешкй народ.

тежанара ж простирка или покривач од тежине, кудеље.

тèњкар, -арам возач тенка.

тёпалук м (тур.) затиљак.

тёпати, -ам несвр. звати одмила. — НЬёга тёпају Мйле.

тёпелук м капа црвене боје коју су носиле девојке и невесте.

тёпколити, -йм несвр. изговарати неправилно неке гласове, тепати.

тијäкан, -кна, -кно тих, тихан.

Тйтма ж брдо у Драгачеву.

тишйна, тишинё ж у изр. истишинёлагано, полако, — Ис тишинё да се кува.

тмбра ж тмурно време пред кишу, тама.

толмач, -äчам тумач.

тóп м (тур.) термин у игри пиљака.

точкара ж (обично у мн.) в аутњак.

траван, -вна, -вно зарастао у трави, обрастао правом. — Пшеница травна.

траисати, -шём несвр. трајати. |-

трапат м бат, топот, шум.

тргнути, -нем свр. фиг. изненада, одједном нешто учинити, потегнути. — Он

ће тргнути и отйћи.

трёнда ж врста цвећа.

трећакуша ж врста пушке.

трёћенац, -ёнцам други рој (о пчелама); исп. и другенац.

трёшња ж врста бораније.

трйнёскиња ж стог крстина пшенице од тринаест снопова.

тфлац м део грлице.

трлити, -йм несвр. тући конопљу или лан на грлици.

трлица ж дводелна дрвена направа којом се трли.

трпеза ж низак округао сто, синија.

троношка ж ниска столица на три ноге, без наслона, троножац.

трóпёрка ж марама троуглог облика. — Марама трóпёрка с нôсила плёте

на о тежине. .

трóшити, -йм несвр. дробити, ситнити (нпр. хлеб).

Труба ж велики народни фестивал трубача и смотра народног стваралаштва

и фолклора у Гучи. — Вйђб сам га о Труби у Гучи.



214
Петар Ђукановић

труњёсати, -ам несвр. пејор, играти.

трутуша ж матица која носи.

тýвити, -йм несвр. схватати, знати, памтити.

тулити, тулим несвр, гасити. — Народ пöce тулио öвё страћаре, нама било

сагорело.

тулумбе, тулумбета с (тур.) зупчаник на ручној вршалици који обија клас.

туњати, туњам несвр. лоше играти, трапарати, — ја се јёдём ко мёсёц кад

вйдйм нёко да туња и н умё да йгра.

тупикав, -а, -о приглуп, туп.

тура ж (тур.) в кйиш.

турити, -йм свр. ставити, метнути.

турковац, -бвцам врста цвећа.

Турска ж cјенички крај, Санџак. — Од Турскё па öвамо мало.

тутомйш |-

тутумйш |м (у ген. једн.) народна игра.

тутумрак м фиг глупак, будала.

тучити, -йм свр. ударити.

Тl

hâса ж (тур.) земљана посуда.

hèпенак, -ёнкам пањ или даска на чему се сече печење.

ћёрпич м (тур.) непечена цигла.

ћёрт м (тур.) урез, усек на греди.

ћйврије ж мн. (тур.) материјал, прибор, грађа уопште што служи за правље

}{b62 Ч622(1.

ћилймача ж (тур.) вунена поњава.

Ћôрлаш, -äшам (тур.) надимак.

ћуша ж предњи део раоника.

У

убити, убијем свр. заклати свињу за зимницу. — Убила сам рањеничицу.

уббиница ж в рањеница.

убратимити се, -йм се свр. узети некога за брата, побратимити се. — Узео

га јёдан место брата, убратимио се са једнйм вôд комшијбм.

убрушен, -а, -о тврд за мужу. — Првó кад подой тёле, öнда се измузё да

се вйме мало омèкша да нё би остало убрушено.

увикнути, -нём свр. навићи, навикнути.
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увитлити, -йм свр. бацити, зафрљачити, — Увитлйм ша°качу у нёкё

шљивиће.

w увфљати, -âм свр. изгазити, замрсити. — Бйле нёкё конопље па свё пакчад

уврљала.

ýдвбини -°на, -*но удвојен, дупли. — Ставймо удвб°ну стражу.

удрвенчити се, -йм се свр. укочити се, удрвенити се.

ужак, -шкам даждевњак.

узасоб прил. узастопно. — Бйо сам трй пута у болници узасоб.

узрёч ж узречица.

ујармити, yјармйм свp. (тур.) самлети за јарму, самлети слично јарми.

уклизнути, —нём свр. склизнути, омаћи се.

укбpба ж прекор, укор.

укрс прил. унакрст. — Баца јабуку (млада) укрс.

уктати, -йм несвр. гласно певаги.

укупити, -йм свр. скупити, накупити, прикупити. — Двадестôвара за дан

мôба укупила шљйва.

уламбити, -йм свр. подвалити, подметнути. — Ја вäма уламби.

ýм м у изр. од ума отприлике, одока. — Ја га навиб [сат) од ума.

умâкалом пејор. дете које умаче хлеб у некојело — Бôгати, умакало, кô

е мóä bувèгија.

ýмак, умакам у изр. бйти на умаку при крају живота, на измаку живота.

— Жёна слаба, на умаку.

умерити, -йм свр. поставити равно, водоравно. — Мбра да се умерй разбб°,

да бйде равномёрно, не смиде да колеба.

уметан, -тна, -тно вешт, умешан.

уметрити, -йм свр. сложити дрва количине једног кубног метра.

умеша ж мешавина.

умљети, умељём свр. намлети, самлети. — Кад има водё, умељё људма.

уморба ж умор.

унутрашњица ж унутрашњи органи, изнутрица.

упечењачити, -чењачим свр. постати печењак, добити зрна, зазрнити. — Да

упечењачи малко.

уполовачен, -а, -о који је неком радњом доведен до половине, напола готов.

уполовачити, -лôвачим свр. постати напола готов, напола припремљен неком

радњом.

упоштовавање с поштовање.

упоштовати, -yем свр. указати поштовање, почаст.

упредено прил. тврдо предено.

упреденчен, -а, -о који је чврсто свезан „на преденац“.
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упрцати, упрцам свр. побећи, одмаглити. — Нйсу мôгли да упрцају нйкуд.

упуњâc, -ста, -сто пун, пуначак, дебеo. — Нйје такб крупан, упуњäс чôвек,

него мало мањй и мало тањй.

урвача ж в сддом.

ургёнта ж врста кромпира.

уређати, уређам свр. ређе нешто радити.

уријёзм фиг. оштрина, чврстина (о људима) — Нема уријёза нйко.

урушан, -шна, -шно који је затворене боје, таман, црн.

усвоити, усвойм свр. победити, надвладати, насвојити. — Не могу ту слабос

дусвое.

усйнити, ycйним свр. усвојити мушко дете и дати му сва права која има син,

гтоСИНИТИ.

услужити, услужим свр. послушати, послужити. — Вакб нёшта га

услужимо.

услушати, -шам свр. услужити, послушати. —Та два ђёвера мôш услушати

и човека. |-

установити се, установйм се свр. настанити се, сместити се - И jäдно,

бёжало и тó се установило око Чачка.

устаоц, -оцам и ж онај који је радан, вредан, предузимљив.

усулити се, -йм се свр. усудити се одлучити се. — Не смије да се усулй

да йдё.

уčерити се, -йм се свр. накупити се сјерине, прљавштине (о вуни).

утањити, утањим свр. свести на најмању меру, умањити, смањиги — Утањи

а не прекини.

утицати се, -чём се несвр. мешати се у туђи посао, петљати се. — Да се

утичём у твб* пócб.

утора ж дрвена гредица којом се са доње стране учвршћује задно каце или

бурета,

ýторач м в утора.

ýторити, -йм несвр. стављати утору, причвршћивати утором. — Има уторач

што ýторй буре.

утрнити се, утрним се свр. убости се на грн.

утрошен, -а, -о (околу) које играју и омладина и старији, мешовит. — Тб е

утрошено кôло било., нйје бйвало посебно, да каже, е öвб йгра омладина,

ôвб йграју стари.

утрошити, утрошйм свр. удробити, иситнити (обично хлеб).

ýтук, утукам незгода, несрећа, малер.

учетвртити, учетвртим, свр. тешући учинити четвртастим. — Кôлика е грё

да, öдё цёо дан једнбме док öтешё, учетврти.

учйљети, -йм свр. ослабити, ископнети. — Учйље за öцом што е бôлестан.

учинити, учинйм свр. ставити (некоме) чини, омађијати, урећи — Учинле

ми чињарице.
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уџилйсити се, уџйлйсим се свр. постати кашаст, густ након дужег кувања.

ушнйк, -йка м метални део алатке у који се утиче држаље, ушица. — Удри

ушнйком у шйну.

Ф

фаса ж у изр. казати у фäсу тачно, прецизно, у длаку. — Знам свè да ти

кажем у фäсу.

фркёт, -ётам в преврт.

ц

Цаја ж име.

царёвка ж врста крушке.

цвèкерица ж цокула поткована ексерима обле главе.

цйбање с гл. им, од цйбати.

цйбати (се), -ам (се) несвр. јако (се) љуљати, дрмати (се). — Цйба се крёвет.

циклйнг м алатка за глађење обрађеног дрвета.

цйкнути, цйкнем свр. фиг. умрети, пресвиснути, скикнути. — Како нйсам

цйкнула, нё знам.

цилиндраш, -āшам пејор. човек са цилиндар-шеширом.

цйпун м дрвена славина кроз коју тече вода из бадња.

цйцовина ж 1. врста цвећа.

2. врста платна, циц.

цмйља ж врста траве која се сеје.

Цогбљевић и Цôголь (мн. Цогôљи) презиме.

црвљанйк, -йка м дрвени чекрк за намотавање пређе на цевчице.

црмушица ж врста траве (која цвета у фебруару). — А та° цвёт од тё

црмушицё дóђе суро-црвен.

црношљива ж врста шљиве.

црњош м име животињи црне длаке.

цртак, -äкам гвоздени део плуга, цртало.

цунути, -нём свр. попити (обично алкохол), цугнути.

Ч

чäзбен, -а, -о поштен, честит.

чаканац, -анцам чекић за откивање косе.

чампати, -ам несвр. 1. чупати.

2. гребати.

чäпак, -пкам (мн. чапбњци) папак,
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чапарати, -ам стварати карактеристичан шум при ходу.

чапарица ж мања, обично дрвена, посуда, чанчић.

чапница ж уска дуга.
-

чäтма ж (тур.) зид од дрвених летава, прућа и сл., облепљен блатом.

чатмара ж (тур.) кућа од чатме.

чёкало с (тур.) дрвена дашчица (наслоњена на воденични камен) која истерује

зрње из коша, чекетало.

чёљуска ж жлеб у трлице — Йма трлица, ймају вамо трй чёљуске.

чепёрак, -ёркам мера за дужину.

чёрен м мотке о којима висе вериге.

чёренац, -ёнцам мрежа за ловљење рибе.

чётвртно прил. учетврт, у четвртастом облику. — Направйш базён од бетó

на, било четвртно било öбло.

чечварица ж в чечварка.

чèчварка ж шевар, жбун.

чибульица ж бубуљица. — Баба, сунце те спржило, свё joj] вудёнёкё чибу

љице испуцале, а отишла тамо на пйјац, зайта јäгбда.

чйвт м (тур.) лар. — Чйвт вôлбва.

чйм м грубо влакно које остаје при преради конопље, кучине.

чймкати, -ам несвр. грицкати.

чињарица ж она која „чини“, врача, врачара.

чйпра ж шипраг, шипражје, грешта.

чйсталица ж отирач за обућу.

чйтâво прил. одиста, зацело, yистину. — Чйтäво се срёдймо.

чоечанств]о с карактер, човечност. — Тó е бйо чôек немерен, чоечансто ймб.

чöpбалук м (тур.) порцуланска посуда за вариво, чорбу, супу.

чópбар, -äрам (тур.) велики казан у коме се кувају шљиве у пекмезари.

чошица ж дем, од чоха.
|-

чукара жаугм, и пејор, од чука.

чула ж бубна опна. — Мйслио сам да е пукла чула у увету.

чучавац, -авцам врста мањег казана за печење ракије.

II

џабалйш, -йша м (тур.) оно што је добијено иаба, иабалук — Џабалйша

јёсти и пйти.

џабалучар м онај који воли бесплатно да поједе и попије. — Нйсам бйо нёка

фђа да сам бйо џабалучар.
|-

џакати, -ам чесвр. псовати, грдиги.

џаб-џабё прил. (тур.) врло јевтино, у бесцење.
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џбан м мањи дрвени суд за воду, жcбан, — Џбан и буца, у тйм је ношена

вôда.

џёгра ж кржљаво и чворновато дрво.

џёграв, -а, -о који подсећа на иегру, квргав.

џôгара ж неугледна, лошија кућа или колиба, иагара.

џôгарица ж дел од иогара.

III

шаитбв, -ôвам славина на бурету.

шалйнтра ж фосфор на шибици.

шäран, шаранам змија шарка, поскок.

шашина ж осушене стабљике кукуруза, кукурузовина.

шёвар, -арам шипраг,

шепурак, -ркам врста цвећа.

шётколити, шётколим несвр. шеткати.

шйбм шума.

шйљак, -љкам в рогоца (1).

шйпуран, -рна, -рно који се односи на шипурњачу.

шипурњача ж врста земље од које се прави цигла.

шкрчати, -чйм несвр. шкрипати. — Кôла шкрчё.

шлам, шлама м разни отпаци који се бацају на буњиште, смеће. — Тури

шлама на огњйште да пушй.

шљйвовйк м сирће добијено од преврелих шљива, иибре.

шлъбскати се, шљбскам се свр. в скльбати се.

шмёкљив, шмёкљива, -о који има лош укус или мирис.

шôкати, шбкам несвр. пеј од пити (алкохол).

шôкња ж пеј. нос, њушка, ћуша.

шôнтула м и ж подмукла, подла особа.

шôрав, -а, -о који има велике усне.

шпôрт м плетена ограда око њиве. — О шпôрта до шпôрта пó пољу.

шталётиница ж дем од штала.

штäнац, -нцам гвоздени клин у вратилу воденичкога кола који се наслања

на јаје.

штивлётица ж кратка женска чизмица. —Идёш у штивлётицама, öнё чара

пе само шкрйпљу. Ко вб сäд öвё чйзмице.

штрйка ж чипка на ивици чаршава.

штукâтор м плафон.

шубура ж в лубура.
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шума ж лишће дрвећа и повртларских биљака.

шумка ж лиска.

шумчйћ, -йћа м (разг.) партизан.

шуркати, -âм несвр. помало радити, радукати. — Он шурка, ради кот кућё,

а има плату или пёнзију.

шушкавац, -вцам врста цвећа.

шушкар м шум.

шћукорити, -йм свр. скупити, сабрати —У ћошéнце мало слäмё шћукорй.



VII

ТЕКСТОВИ

... Прёстави, мй ђеца, није било вакó да спавамо на каучима и на то,

него се простре слäме по соби, па нёка овако шарёница, па пôлиёжемо ђёца

свä, знаш. Такó е било ёнда“, нйје имало. Каже, штó е Ката вако мала? Она

е мала, нйсу ми рôдитељи били малй, али ја сам зарањена кад је се јёла кô

прива, празалук, купус, расб, цёле се овё пôсте великё до Васкрса, сèдам

нёђеља, пôстй. Укува качамака па турй вёлику трпезу, па на шёснёсторо у

кућ има: кôе ђецё, кôе чйча, кôе стрйна. Ја сам била сирôтица котчйчё и

ко стрйне, нйсам имала оца и мачку, пôмрли ми рано, нйсам упантила. У

Атенци сам рôђена а у Грабу сам живела ко чйчё, а öтац се бйо подијéлио

па отишбу Атеницу на имање. И била сам котчйчё, знаш, нас пé-шёс ђево

јака, па нёма се, једну сукњу сäшијемо па обучемо једна те изађемо некуд,

па öна дóђе — обучё друга. Нйје то имало ко сад, колко год öћеш. Ондай ти

нйје имало. Тако сам се ја спроводила. Чйча ми, шта ће, његовб* ћépци купи

аљину о сôмота а мёне о цйца. Одемо обадвије на сабор: она ципеле — ја

опатке, ја до кôловође, а öна гледа йза мене. Ја била сирôтица, ал само била

раднија. Онда" ти нйје било да узмеђёвб"ку ко во сад: бôже, мôдёркиња, кôсу

дôвдё, ланце, мёнђуше и т.б. Онда) е било само која е радна, само која дóбро

копа, дóбро жњё, брзо пласти. Аја сам то свё радила, ја сам и сйјено ђёнула.

Ја сам се удала, нйсам имала нйкаке ни спрёмё ни пара, нйшта, само као

сирôче узели ме — радница дóбра. И остала радница и даназ-дањи... Сад је

свё друкчије, свё другб. Али бôгами, запäнтила сам дôста, само што менйle

вуденица мљёла. Знаш какб е сирôче. Свака майка свбм ђётету бôље да него

мёне, али мене, вальда, бôг сачува те сам öпё здрава. Седамдесёт ми е и трёћа

гôдина сад:ја јôш йдčм те радим.

. . . Мôмак повôза кôло, коју бн öће— бн зôвнё. Ако ли öдё нёкоја сама,

он öдмä свирачима: нё свйра“те. Не свйђа му се која е дóшла до њёга.

... И ёто ти, сам могу да ти кажем: старо време, да ти право кам, дôста

сам и заборавила. Само нйсам öнёмбе муке заборавила што сам ја прôпра

тила по раду. Свё мôе сёстре о стрйца одошё да мало провpљају коекуда, ја

у кући да останем да пребйрам пасуљ сутра за ручак да се кува радницима,

да помогнём снäси. . . Вйшё су ме тёрал и тô.

Удала сам се млада. Нйсам тó се удала што треба да се удам, него сам

се удала да нађем мôју кућу, да не бидём у туђб* кући. Овдека сам дóшла,

нашла сам свčкрову. Удовица, млада. Свёкра нйсам, пôгинб у рату. Jó“, какй

чôвек, какй бôг, да спавам ја са човеком, само зви'épйм кä hс да сване. Она

мёне запријёти увечё док је свануло да сам уми ёсила и укувала и воде дôни

јёла. Само слушам кä ће пијéвци да запјевају. Нёкй чйча вам ймб пијёвца па
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пјёва прије поноћи. Ја устанём. Вôда пôдалёко. Мбраш на брамачи дойдёш

да донесёш. А сад нёће. Кô те пйта за свёкрову и свёкра, спава до десет сати.

На једномёсту ми се жалила јёдна, кажё, трёба да пуштимо говеда, да öће

устати само да помогнё йстерати у поље, ја ћу чувати. Она, кажё, öтвори

прôзор па вёлй: кó нô моју керушу подражуе, саба°ле лае! Ја нйсам смјёла,

јб°. Мене изудара свёкрова, па ме изудара чôвек. Ја мало прислонйм уздувар,

ôдjёцам, öтплачём па öпё зôвё: ма“ка, шта ћ“ш са да радим. Сад неће, ако е

само човек шйнё — оде. Оставй, ако има, и дијете, све. Оде.

. . . Васкрс. Како се славй? Па ето, не славй се, тó се бôё јаја данас, дйјелё

се ђёци, ђёца се чукају. Ово мбе стигло куда није јутрбс, почукало коекуда.

А Бôжић је бôљй. Славили смо Бôжић дóбро. Учи Божића кад будё, уносимо

сламу. И онда° ћёца, што има ђèцё öна пйјучу, а ја прибавйм вамо, знаш,

бäба нам прибавй бра, јабука, шећера (у кôцке онда имало дóста). И тó, ђёца

пйјучу а öна квôче и баца. Саставимо жйта и пасуља, пшеницё и зôби, свäчега

ôвб што се сйје, у сйто. После йде један и уноси. И онда" бн однесе у шаци

тамо и У рукавици и öтуд бн гађа, нöcй бадњак на рамену. Йде право у кућу.

Онда" било прочёвље, знаш, дóле. Кућа брвньара, прôчёвље па ту* по кäмён

јёдан öна“, турају то. Отуд идё: Дôбро вèче, чёстит Бôжић! Овй öдвуд бацају:

Ваистину, чèстит Божић. И пôсле умијёсимо колач и турймо ту* на нё бадња

ке, па онда° љубимо: „Како мй љубимо бадњак такó крава телёнце, öвца јаг

њéнце, квôчка пилéнце.“ Тó прйчамо и љубимо. Тó е öчи Божића. А на Бôжић

пôсле пôранймо и öнда° йзйђе тамо јёдно и зовё по имену:„Ђё ти нôсе

кôкбшке?“ Ми кажемо: „У кући на тавану.“ Ондай нёћеју нйкудиз двöpйшта.

А ако тó нè прйчамо, öнда° оне öдоше по туђб* авлии, нарочито овакбђе су

овб куће честе. И онда" узмёмо те бадњаке, сијéчёмой чесницу печёмо на

тóме. Й шарамо, са тйм бадњäком џарамо ватру. Кажемо: „Кôлко жара вôли

ко пара, вôликó оваца, вôликб гôведи, вôликб свйња“... Кó нам дóђе рано о

туђијег (онда e се сйјала тежина), мй га огрнемо пôњавбм вако и даднемо по

вјесму те пребаци преко грёдё на кући. И кажемо да нам бйду вôликё кôно

пље. Т6 мй зовéмо пôложайник, čёднемо и вакб нёшта га услужимо. А трећй

дан пôсле износимо слäму. Уочи Божића унесёмо. Стóй на Бôжић и на Божій

дан, а на Стёвањдан, трёћй дан йзносймо и тô турамо по калемима, вако свè у

päкље, пôмало, пôмало, пôмало, пôнеђе и пôсле нёшто öставймо ка се прво

расквоче квôчка, мй тусламу турймо у сандук и онда“ насадимо кôкбшку, ту*

турймо јаја и турйм вакб у јёдан суд, кад насађуем, и узмём, ова“, и свё турам

по трбе; кам: трй кôкице, шёс (а пётнё се тура), трй кôкице, посе öпё трбе,

шёс кôкйца, дèвёт кôкйца, дванёс кôкйца и трй пјевчйћа, на°пôтље, те тó се

йзведе вйше кокйца него пјевчйћа. Тó врачамо мй такó на Божић... Йде се и

дäе се стóци, него шта, оно што смо сäд ставили мй, мёкиње, yöчи Божића,

онбрећи жйто и öнб, то мбра да се да свб* стóци. Колко пута дајемо

кôкôшкама, толико пута öне имају пôсле на љето нанос. Прёстави, раниш да

нас пé шеспута, кокошка носй, нöcй па два-трй дана престане па јôпёт нöcй.

Такó се то ради.

Ката Илић, 73 год., Граб
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Ја сам убйіб јазäвца, разумјеш, у пећину се ја забијем за јазавцом и нађем

једнбга мртвбг, рањен бйб и мртав. Кёрад öтишла прёда мнбм у пећину и у

пећини нађем другбга, жйвбга. И попб се ко гôд на гбрњи спрат, ко нôђе да

се пôпење, кёра дóђу, лају, нйшта му нё могу, разумёш, само ђёвгаре на њега,

а нйшта му не могу. А ја са вењером, турио вењер споре себе и пушку, и

ôномо ка сам прйшб на јено трй мётра до њёга, öпалим испушкё, а öна“ дйм

загуши, вењёр се йстýли, ја поново после запалим вёњер — нёма јазавца ни

кёради, нёма нйшта. Изйђем нäпоље, öна га извукла, кёрад, напоље. Чёкала

двôица вамо напољу, разумјёш. И извучём га напоље. Пôсле убијб сам и на нё

колко места. Абд јазäвца мёсо у јесен кад га убијеш, оно мнôго дóбро. Мас.

Нёма лб*, мас као свињећё. Тó е дóбро за реуму, залијéкове нёкё се узима она

мас. Мене су давали овй вамо Шушићи два кила масти свињскё за кйло öнё.

Свё истрампљавб. Ја, ранијё нйје имало масти свињскё. Куповали мй, бйли сй

ромашни, а öни газде, узму за мазање амбва кôњима, знаш, за коечёга, каише

ôнё, за све тó е та мас öпасна... Како месо, неће га ни пäшче, неће га гавран.

Од лисицё и одjäзавца нёће мёсо нйшта да öкусй. Оно е кйčело. Има киčелйну

у себе, вальда, те га неће нйшта да јёдёјел öно у земљи живй. Тpй месеца, мй

слйм, бн презйми у пећини. Не изоди нйшта да јёдё. Само се савије у круг и

cйса задњицу, разумјёш. А у јесён је бн дебб ко гôд вёпар, пôправй се, једё

печёњке, јёде коечёга, муруз.

... А отйца осталијег убијб сам голуба, крёју, грлицу. Тб ваља йксанда

јёдё.

... Йшб сам у а“ку ал нйкад га нйсам убијбни сам га вйђб. Једнбм смо

йшли у Голубац гôре у пôтеру, цёла öпштина, разумјёш, и нйје ниједан ймб

да се нађе у шуми.

... Бйли џандари, раније, пре рата. Пушку öће да ти одузмеђе ти нађе

ако нè плаћаш лбв. Ако плаћаш лбв, и идёш рёдбвно ка треба да идёш у лбв.

А мй смо йшли, кријумчарили, йшли и љёти и зйми, крйýћи, разумјёш.

... Одёмја, чекају овй са керадма, ја одём са керадма, прй пољу пуштйм

кёрад дóље, разумјёш; МилôАко Лазовић й Владимир чёкају на брду гôре

зёца, ја убијем два, на лôгалу. И изнесём пред њйг, са два зёца изађем, öни

гôре чёкају, нйшта убили нйсу. Кёрад öћерају једнбга, бjäги, или два, они

сагубё. Елисицу сам једнбм свега убијo. Једнбм. И пушка ми е пукла, видиш

ôвб. Ја месец дана нйсам на очи вйђб нйшта, у болници. Ова“ пфс начисто

прèбило, ёвё га познае се како е прерасло. Она пушчётина била старинскб,

скраћена цёв па öдвуд зашрављено бйло, оно искочило. Пуњено барутом, као

танчицу, напуниш барутом. И сад, мpäзови јаки, оно преноћй, заледй. Сутрё

дан бйб Стёвањдан, ја пôранйм одäвдё. Цёлу пецивицу нйсам ни начб. На

Божни дан, на Божни дан, ја. Одäвдё кёрушу и пуштим ту° гôре, öпалйм йс

пушкё. Пушка прште, кундак, öста само мало у шакама, ја се претурим; и зец

тамо пäо. Овй дôкопају зёца, разумёш, öнбга и мёне доведу öдма. У бôлницу

ме упуте и пребôлйм. Брё судбинё се нè мрё.

Сад пуште двапут, трйпут неђёљно, суботбм, како ли, и пôтље нёма вйше

нйшта. Сад йду у групама. Има у пољу јёдна група, има у брду једна öвде,

сад öвй нôвй лôвци. Кёрад крёну, а тй ймаш пôложай ћё треба да чёкаш.

Чукаре нèкё, брјешчићи, нёђе. Вôђе е страна, нйје пôље ко у Банату. У Ба
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нату, ја сам глёдо, расподијеле се и соббм йду. Вôдё и кёрад, бjаги, али не

може öд њйг да побјегнё там. Блокйрају са свй страна лôвци. Баш ја сам бйо

око првог у Банату, йскупй се по њйг двадесет имä. И сад тамо они йду, цёла

она група, и расподијёле се öколо. Блокйрају јёдан круг па пôсле се öпё

пôмичу. И кёради имају, мабм тйчари код њйг öнй, ћёрају тйце. Кёрад, круп

на, шарена. А ја о шпôрта до шпôрта пó пољу, по шашинама. Ја сам бйо и

кёр и лôвац, а код мёне нйle öстало да га нёма. Шпôрт је тó преко њйва што

се заграђуe, öнбте се уплећё, такó тије, öбашка су кôда нас њйве, нйје то гру

писано. И сад, öнё врбице су нйкле, У она“ шбун се он забије и лежй.

Коста Николић, 77 год., Лис

А свèкар, бôг да га прôстй, бйо ми је бôљй од рôђенё ма°кё. Јёс мало

свèкрова, дóђе вакб: „Драгутинё! Не може то такб!“ Он мёне нйје звао йменом

него „мôе дијете“. Бôг да га прôстй. Свёкра накбг нйјеймб нйко. Ал дó прав

де, била сам ја прčм њйм. Он јôш мёне нйје изреко реч, ја лётйм. Од мёне

нйје имало иксäна да је мого пбћи и послушати, ал свёкар ми е бйlб сунце и

сунце. Само да сам ја била на његовб месту, ја би била друга. Али свёкра

сам имала и имала. Имала сам и дéвере. Јёдан, ми Једёвер бйо вакб мало,

знаш. А дèвере — рођенчад. Па рођенче ми није било. Ал само, дó правде,

майка ми је била усташ. Рођена мачка. Нйкуд", на сабор. Штó ћеш, д извйнеш,

дйете, йгранка, нёма, какайгранка. Аустријанци, они су свако вечё правил

_йгранке. Однесещ трй врљике, знаш, те се тó стави на ватру, и öни су све

правили йгранке. Иду друге жене са туђбм децбм... И не палимјо° свећу нй

ћу пäлити. Усташ. А другу ћерку— њу је пуштла како она зна. И на сабор, и

да се обуче, и свё. А ёто штó мёне мрзела: што се лйчим на öца. Ето, на бца се

лйчим. Само смртно е ме мрзила, смртно. Мучила е ме. Мучила сам се и код

мужа. Мужје ме убијб кó змйју. Кó змйју, да Ви кажем. Мучиб еме, пијаница

е бйб, курварчйна е бйб. Бйла сам за њйм двадес једну годину, крвав сам лё

бац јёла. И ја сам њёга збо курве убила. Мôрала сам. Ил бн мёне, илја њега.

Дôшб е от курвинё кућё, кäзо е да закоље мёне и ћеркуми. Дôшб ту с

једнйм, што кажем ти, Сарићем. Дошб увече пйјан. Свё тó ти зада, свембраж

да радиш. Само нйсам кôсила ливадё. Свё самôрала радити öсим кошёња

ливадć. И нйе било ва"да... Дôђу увече, свё та“но, свё öвб, свё öнб. Каже:

„Прв5 закољём тёбе па закољём ћерку.“ Па ми је дијетектёо нанйзати (ову

сад Раду што сам помёнула); бацијо е преко сбнйца, тёо је га нанйзати живога

на ступац. Пä сам ноћéвала коскудиё, по папрати.

Здравка (Гвозденија) Мајсторовић, 84 год., Властељица

... Она севольела са преседнйком öпштинё. А маћа мёнс свё: „Мйлунка,

каз5 ти је Милисав да не равариш“, то маћа. А она подговарала ту мôју јč

трову свё да мёнейшћера. Завадила ме и са човеком, узела мои машйну. Д6ђе

Крстонија и каже: „Прôдан лйваду у Краварици.“ Имам два ёктара тамо лй

вадё, те продадок. Мčне дóђе пôрез, узёше ми волове, каже: „Не могу ја са да

ти нйшта помогнём.“ Не можда помогнё затó што препйсали мôи очевину,

са чоéковину, те ја плаћам у два срёза пôрез. Аймам ја ôчевину у Чачку а
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ймам и чоéковину, а имам и вóђе. Имам тамо у Пôову öчевинё и чоéковине,

ймам у Лйсу. Аймам у Крäварици, тó ми е чоéковина...

... Jä, пôдијелимо се ја и мôја јётрова (што е на завоици). Тб су били ђёда

Савё cйнови. Тpй су öтишли ајёдан је остб са њйм. Е та° што е остó са њйм,

тó е бйб Мйлан, а öвй су отишли од њега. Е сад, тó сам ја öстала у той кући

ђё та“ бйЈо. Та“ мô* cйн и синôвац, öни су отбга. Тай мôи чôёк... Стéво и

Љубо. А Љуббв је Драгољуб (што имам ток синбвца), а Дёсимйр је Стёвбв. . .

Есад њйма мука: „Штä ће Мйлунци тôлика ймовна“, па рôкну пôрез...

Овб пôсле попйшемо; нёћа да радим. Дôђе она: „Милунка, тй нађи кôга

тй öћеш, ја ћу да узмём Срећка Стевановића да само покосймо заедно.“ „Дô

бро“, реко, „а“де.“ Пôкосймо ми и пôжњёмо пшеницу, она öдё у бању... Дôђе

Срећко, а ја узмём Миљка Старчевића... те се то попйше и пôдијёли. Свё,

сваку парцёлу пôпола. Такб нам и припада. . . Тужи öна мёне. Ја, кад бй. . .

пôпйшемо... Ка смо шћёли да тó, да се пйше, öна каже: „Па дóбро, Мйлунка,

зна шта е, јёдна, каже, да се измјёштимо, јёдна д идёмо у Грôбљйште (Грô

бљйште се звало, било грôбље), а једна д останёмо гôре.“ А начинили кућу

једну, овая, дóље има сутёрён и пôдрум, гôре трй сôбе. Нёбатили кућа, реко,

она стара, реко, те пôмријё вôлики народ. У Грôбљйште смо дали дóста, реко,

а у Гробљйште нčћу ја а не вёлйм ни твôја ђёца да йду у Грôбљйште. Јёдна

ћемо у поље, а јёдна да будемо гôре у брду. Пôђемо ја и Срећко и та°, Миљан

ка, јéтрова, и пбђе ми та“ бранибц мô*... Гôре окутњица öстаё сва на једну

страну. А друга остаё дóље, зна се, отбга Гробљйшта, ђе качара била моја, па

о тё качарё свё је мбе чак тамо... Има око пé шес ёктара што ми је у једнб*

бразди. То су свё избацили кója öдё вамо дóље, знаш, они то, вёлё, да мёне

ôткачё одозгб. Кад бй после да се тó потпйшу, да се потпйшемо, кад öна: „Ја

нёћу да се потпйшем.“ Они оскочише, и онй људи, неће нйко да се потпйше, а

пôдијёљено. Дeóбничарка Мйлýнка и Мйљанка, трта— врта, й öстанё... Мёне

дôшло да измјештйм ја мôе грађевине вóђе, за пет година да измјештйм. Реко,

Мйловане, ако штй мёне да ми помогнёш да, реко, подијелим се ја са Милé

вбм. „Не мош тй, само мôш, кäе, да препйшеш.“ Паја бйдём прймбрана па

препйшем... И то бйднё, ја препйшем ибн мёне ко бајаги помагб, а свё ми

крали. Шеснёс тôвара миракијё украду. И тó свё са мójбмђецбм. Ја ради, öни

кради, јаради. И онô што урадим, öћера“ у Гучу те преда“. О бôже, сачува“,

пôрези, држи, удри. Кад öни савдокодак мёне рôкнý: Стевановића дôкодак.

Милунка Стевановић, 68 год., Лис

Ов5 да испрйчам само о Статку покоњёме и Гуљи. Погодё за Савез

чабрице за сйp. И направё уговбр. И они направе чабрице. И предаду чабри

це. Овй ставё cйр и наспý сôк, сôк сав йзиђё. Тужи Срёскй савез пôкб°нога

Милорада и Стämка да им је изишб сбк. „На уговору не пйше, мй нйсмо

погодили за сбк но за сйр. Сйр нйје йзашб, стóй у чабрицама.“ А сбк йзашб.

И добију и Мôрали да плате. Истб погодио кацу за купуса нйје за расб.

Главице неће дейзйђу. А од рäсола и сôка... И мёда. Мёд на°опаснй. Мед,

Љубиша, прôлазй кроз дрво ријётко. И расб и сбк, й тó йсто кроз дрво прô

лази ријётко. И тумбраш да имаш чупу бйстру шта радиш, да промућypлиш

па да пйшеш и да се протёгнеш. Ја бôгме.
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Тó е било послије овё окупације. Ја сам правио бурад за пèкмез йстó те

гôдинё за Савез. Да нè идём на изградњу. Општина ми (пошаље) пôзив да

йдём на изградњу. Ја идём код њй да ме ослободё да осjéчём дужице за бурад.

Бёше она“ Луића Велимира сйн,, Јёздо, директор: „Брäдву типа у шуму.“

Нйшта, ја вратим се öпет кући. Овй свё пôзив за пôзивом. Мбраш дойдёш.

Вратим се пôнова и други пут. Ја чупб се, и овамо и öнамо док сам испоручио

бурад. Чйм испоручиб бурад, у Београд на Аду Циганлију трйез дана. Й одём

ја пôнова код Лућа у канцеларију, јёс. Каже: „Брадву тй па у шуму.“ Шта

брадву па у шуму. Знаду öни ђё шума, друже. Тй мёне да° црно на бйјелб, и

йзвадйм уговбр: „Евёти уговора па прави тй бурад!“ Не могу на двйје стране.

Он нёмаднё куд, напишё да ме нè смё нйко тéретити док ту öбавезу не

завршйм. . .

Бранисав Шуба вyко му дѣва, овоме. Они не смију вуде да прбђу, оћу ја

да и бйјем. Ја и чёкам само вó° да ми наиђу. Ја тó нè кријем нйшта. Вйђели

сте ову раскрсницу: он идё оном горњом путањом, путем, а ја дóље. Јебё ми

майку лôповску, а йде кроз мбе. И нôси онаа бокал што са му разбиб. И

лôнчић. (Евё оног лôнчића, нашб јучё, онôмад Љубиша. Дôшб вôд у ноћ да

вôдй бйка да му оčемени краву. Дошб вóе да вóдй бйка а нйје довб краву.

Аја пôшб нанижё. А звао Срётена; бн му нйје дóшб. Он прет кућу з бйком,

Срётен öздб с мотóром). Идёш кроз мôе, да извинеш, сунце ти, и лаеш, што

нè идёш путом ко чôек но йдёш ко дандара, онам бн!

... А ручак нйсу смёли да нôсе тамо; она пôслие отишла чä гôре, ал öпет

преко мôёг и преко Миодраговôг, те прôшла тамо да им помаже. И öни öнб

йскосё и уставё две косачице у овой мójб* ливади. А пôшб ова* Кркљо гôре

у планну па ка сам ја њёга тамо напудијб, он пошб вамо. Кý ћеш вамо! Иди

кý си пôшб, нёмб° да ти пукне тèби сäд глава!

. . . Вйђећеш дóље, само да ти пôкам. Па оно е мртва ствар, ја мôгу да

му нôћас, ёво наш четири чôека, па ја мôгу свè да му уништйм оно што има.

Прйпó крäву у обалу тамо, не дóлазё по трй дана. И öна нйје његова. Крава

се сврзла, öпучила се низ обалу, полôмила рôгове. Каже, ја му, ова“, слôмио

крäву... Ја нè бй, ёво, не прекрстиб ce, ја кад би тó радио, ја б. му свè утрб,

нё б имó ни пйлета. Тó е грôта ако има Ró памёти.

Драгиша Равић, 70 год., Вучковица

Такб тó, штä да ти кажем. Да е сèљак дóбар, нё би бёжали свй у град.

Свй бèжё. Ја сам даб паре, и ова мôја два синôвца те смо дóшли пý до прёт

кућу. И са случайно имамо пут. А штä ће она“ у брду што не можда прйђе,

нёзгодно. Продавали смо раније млёко, сад не даемо, сад мй, онакб, бавймо

нёкё јунице и продаемо те јунице. А млёка нёма; двé краве па бäвймо сйр.

Имамо унука тóга у Скопљу те бн то тамо прôтура. Бôља мало рачуница.

Иначе прôдају млеко овде свй на путу. Изгôнио сам, (ймб по пé-шёскрава),

извучём ту млёко на колйцима, предам. Бйла е лёпа пара. Е сад нй тó нёма

рачуна, скуп консèтрат, скупо сёно, скупо свё. Касаберёш, узмёш öлбвку,

немаш нйшта. Само без олбвке ако радиш, може. Сад не предаемо. Бавймо

се ó јуницама. Ишло е тó двијё-трй гôдине згôдно, сад је мало подли)ёпило.
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Како ћ йћи, ја не знам. Стала цёна, нйје родило на пуно места. Тешка е била

ситуација за сйдено. Код нас је вóђе па нёшто, нйје лôше. Али сва околйна дру

га лошија. Лôш је компйр, лôша ливада, лôш кукуруз, лôше свè. Око Сèнице

тамо пôлипсале су бвце, нёма нйшта. У Македбнии— нёма нйшта, у Вô°води

ни јёдан кра° — тéшко пôсијано, лôше. Свй су краеви подбацили. Околйна

Чачка нйде баш на°горе. Мало укрстило, ал ипак мôже.

Јунице мй гаймо дог буду пре тёлёње на једно месец дана, па се онда“

прôдају, лёпбм цёнбм то йшло. Мôш и да öбйђеш тôл тамо. Имам ја мôй

петнёстину, имам задружній четрёстину. Ја, тó мôж да погледнеш. Ми утолймо

јуницу, кад буде пре телёње, узмё се лёпа пара. Млôго бôље нô да чёкажда

се тёлй, да ти вучёш млијéко, да öвб, да öнб. Прôда се јуница за пётнёз, дваес

милиôна, йдё на нёка мёста тамо ђе људи нёмају. То е пôвёзано са задругама

некйм... Треба да се провучёш на нёчему, нёђе изгубйш, неђе добијеш. Задру

га жйвй о тог народа, от пољопривреде, не може друкчиё. Како би она напре

довала. Има стó службеника, стó педёсёт. Свё су тó људи са великбм платóм.

Ако тó мй сељаци не помогнёмо, тó мбра да станёјёдан дан и нёма нйшта. Свё

йма свбе. Не може без рада нйђе. А поготову сељак. О не пйта кад лйјеже,

кäд устајё. ја устајем у четири, пё сатй и нè пйтам данас кóлкó е сати, но ра

дим нèумбрно петнё- шеснё сатй. Вёровбил нè, jа, матор чôек, седамдесет и

пé-шёз година, док, мôи кућани спавају, ја остварим пó нанице. Они увечё

ôћё да čедё, öћё да прôзборё. Дôђу комшије, дóђу пријатељи; ту е телевизор,

тý е радио.

Радован Вујичић, 76 год., Котража

У деветнёстó* сам ја гôдини дóшла вôде за мôга човéка, удала се. И та“

сам живот поживела са њйме четрёс öсам гôдйна. У првб време кат сам

дôшла, бн је бйЈо јёдан бèкрија великй, а разбойник — нёмаж гôрёга. А прёд

очи — дèлија (коё ме намамило тако). И öн је мёне дéте у стомаку убио. А

каке сам ја убое пôднёла... Ја сам побацила дете, мушко, у пето месецу.

Отишла сам код лекара. Каже: „Tй саймала пôбача“.“ Јесам. „Намёрно ал

случайно?“ Реко, случайно; шта да се распраљам. „Остала ти — каже — пô

следица от пôбачаја, нёждёцу вйше ймати док не извршиш чйшћёње.“ Штó

ћу се чйстити, öвб е йшло нôрмално па не могу доймам сугласицу, а некмол

да се чйстйм... Вйше дјецу нйсам имала.

Са њйм крв и нôж — чётрёс öсам гôдйна. И испиштóља е ме гађо. А

да е такй наспремёне бйб, ја би себе осудила, мада öсуде нёма: тýко и бабу,

туко и дèду; майка му се прёудала, њёга е једнбг сйна öставйла а на пет је

ôтишла те глёдала за онога штó е се удала. И öн је свё то туко, а мёне веђ,

бôже, сачув. Ис пиштóља ме е гäђб, öвбм трôношкбм ме е у вйлицу гађб —

два зуба избио: ёво вйте ова“ ожиљак вóе, воликó око било, вйте öва“ пфс,

вйте и öвай — свё су то његови убои. Сёкирбм и сèкирбм и сèкирбм у главу, и

ôћед убије, ја се борила и борила и те борбе више нйсам имала, изнемогла

сам. Ја ставйм руку овакб, вйше нèам борбё, öће у главу и у главу. И öпе крос

ту бôрбу ја сам секиру уватила рукбм, ёво вйдите, те сам спасила те öвб нйle

исéчено начисто. У Чачак ме öтерале комшије лекару и четири су кôвче уда
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рили. Пйтају ме: „Кô те ово удариб?“ Реко, чôвек. „Какй ти је ово чôвек

вакй?“ Паја такбг ймам, бôљег нёмам. „Па ово е идй!от!“ Пä, реко, ёто ти.

Тó сам трпела и трпела и трпела. Ис пиштóља! Ударио ме тýн у нôгу,

вôде, куршум, йзмеђу овие дамара амо дóље йзишо куршум. Йс пиштбља.

Ћутите, jó“, па кажум: „Удари спôмčн.“ Ја кат пôчем о њйм да зборйм, мёне

нйђе нёма. Е, öгранака и öплавака и лёба и шépпй, и млёка пôнесём — он

ýзми по цёлу ону шéрпу па гађа“, п оно прôспи по мёне па удара. На крају

нôжом у лёђа. Стани, нёш вйше! Па спôдбијем па га џйбнём. А било се осла

било колко е шлемало. Снёг је под њйме се копнио. А пољупрйвредё нйкакё

радило нйје, само йшло накб. Двадес и четири је ёктара земљё прôдало.

Нйшта öно приновило нйје. Ту сам качару ја премешла, та“ самёкар ја на

péдила после њёга. Овб вôд йсто, нёколко jа, нёколко братанац, пôмогб ми

само колко да притворйм... И овб вамо, йстó сам тако после њёга купила.

Е, на крају вёћ нôжом кад је било (а вёћ је било изнемôгло, и само куд идё

да идё, вйче: „ôћу крви, öћу рôбију, öћу крви, öћу робију“), е стó“, кôга ћеш

вйше! Па такó ми е бôг и мôја судбина дóдала, па ка сам узёла па џйбнула!

Тамо е било... ималајараднике па... Ј6°, нйје ти било мёне да сèднём и овакб

код њега да попијем него само дузмёш тањйр ил у нешта и грёдом дойдёш и

д ёдёш и д избегаваш öд њега. Такав је жйвот чётрёс öсам гôдйна. Еда сабе

рём: öт пôднё до поднё, са сата на сат, на дан, нйкако пéд годйна нйсам се ш

њйм поразумела. Да се поразумемо заедничкбг живôта. Бёжала сам, враћб ме;

уватй коно бвцу курја кад нöcй, па заклопй. Глёда" бôга нô* ка. Не дóћ кó да

т отклопй. Пôбегнём. Нйle öнда" бйло... Стó сам пута казала: Jóй, Тйто, штó

не завлада кад ја бй млада! Не можеш, не можеш, нйсамја, брё, й ја сам от

крви и од меса. Одо, наћи ћу неку судбину мôју. (Ондак је било ако побегнёш,

нйко те нйзашта не рачуна. Нйко нйзашта.) Е, такй сам ти живот поживела. Е

пôсленакеја, пöслёкôкни, кôкни. Е, нйје се дйгло више оданде. Е, нйle. Жйве

ло е једанёс нёдёља. Једанёс дана! Е, пôсле ти је цркло... Како сам ја рйнула,

ôно е трёснуло о нёкё жйле, знаш, E, ту није могб бйти свёсан вйше. И умрё.

Е, после ме овй пôчну тужити, тёрати дузму имање: убила ја њега. е,

ôндай ти долазй суд, и дóлазе милиција и мёне саслушава како е било. Свё

ја од а до ш, како сам увишла у кућу до последњега часа, ја њйма свё ис

прйчам. Ја нйсам знала, öни то држё нёшто, ја нё знам шта они држё. Ја

прйчам öнб што јесте. Свё. И кажем: суду и власти, ётё влас, ёте закона, ёвё

мёне, вй радте вашё, а мёне гöpe póбијё нёма нô што сам је досад йздржала.

Й тако тó, и на крају ка сам ја öшла пред йстражни суд... Пфсми мали није

забôлео.

Нйшта вó дідете, нйје имало да се изедё, знате ли, нйшта. Другй сйle

жйто, другй та“ компйр и коешта, пасуль и тó, бн то за ракију испрôдäе. Кад

бйнё до Божића, од Божића ни жйта ни пасуља ни сйра ни ка°мака ни убб

Инице ни масти, нйшта. Само мôж дуйђеш да ваташ мýе по ћôшковима. Ђе

у јесён убије се рањеница, по сèлу мйрише, бн öтера медійштем у сёлу. Ђё

ћеж дійштёш, йштёш данас, йштеш сутра. Гледа на прбзор за колико да

дбђем. Не прекрстйм ти се у свету недељу жйва да нйсам ја смёла да мёне

друга даднё залогай дейзедём, ако сам ожеднила, да пред њйм пйјем вôдё, зна

се да сам се најела ко другбга а нйсам дôнčла — уби. Иако не донесём и сёла,
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уби јербо што нйсам дôнёла. Лёжй и лйња ка кèрина, а нагна мёне те идём

те кôпам ја скопачима. А сôвштй да не смём увече да вечерам, узмем парче

cйра и лёба, донесем да раним кèрину.

Стари његбв дёда из Губéреваца, бн јё брат бйіб пôпу, нèком Авраму. Он

је имб мнôго, та“ Аврам, ймовину, дóшб на мйраз, па е брата зовнб, довеб

га у задругу туне заедно те радили. Ту га оженили. И његбв öтац, тогДрагишё

ôтац, он жйвеб двадёс й пёт гôдйна и имб сёстру штó ё за öвйм била. И тай

Драгиша (и једна млађа бйла), кад је бн умрб, ова млађа што му е сестра,

она е öстала посмрче, нйде бйла рôђена. А бн двäес пёд гôдина и умрё. Е,

ôв сäдёда и баба (ôни су одељени вóт пôсле öдонуд, дал је се Нôвка öнамо

довела, ма°ка његова, да л нйje — нё знам). Епôсленакё бн умрба бн пôстó

(зна штати је деда и баба, унуче мушко, а сйна изгубили рано, младбга)... й

да гледају само свéца да се не йстýљи у кући. Е кад је порасто и дóшб до

свôга пунолества... б. нйје служио ни вóёску, а дèда и баба размазили. Майка

да уведе у рёд, дана сутра, дана сутра — не ферма е нйшта, бйе, а öвй га

штйте; она напусти, преуда“ се и отйђ за чоёка кои пет синôва йма. Он кад је

пôрасто, он туко и бабу идёду. Онда° ти је било: кó се уда, да има имовина дó

бра а да се не дёлиш, тó се рукуеж з бôгом. Аја сам бйла öтмена, маћу имала,

ма“ка й мене рано умрла, очурина се оженио другом женбм. Кô те пйта, айд,

оћ с удам. Прёд очи га глёдаж — бôже једйни, то нёма! А у мôзак нйсам се

увукла да вйдйм.

Драгојла Плазинић, 77 год., Властељица

Мôй ћёд... имó два презимёна. Бèжб е о Турака, бёжб од öвбг, од öнбг

и öнда“, на°зад побегб, ту дóшб. Ту кад је дóшб, он је öвде öпстó и узео га

један место брата. Убратимио се са једнйм вôд комшијбм. И ту жйвљб нёки

гôдина и оженй се од Јèчменйца, па öнда" бн пребаци йме јèчменица, по

жёнинбм имену Јечменици. Само да не зовё се Јечменица на Јечменић. Такб

тó било време и онда“ с они одёле. Останё му чётрй сйна... Дôчекали су

вёлику старбс. Ка се заратило са Турцима на“пријёд, из нашё кућё öтишло

е сèдам во°нйка. То е била задруга вёлика. И послё прôшло тó рäто. Остало

е тó по рату. Вратило се пёт. Мô“ отац пôгинô на Вишеграду четрнёсте гôди

нё. То е било нёпрекйдно рато дванаестё па трйнёсте з Бугарима, па Аустрија

четрнёсте гôдине. Њй пёт је дóшло жйва са Солунска фрôнта, а двôица су пô

гинули у тóм рату. Пôгинули су четрнёсте гôднё, нй су дванёсте ни трйнёсте...

Т6 е бежало, носило дèцу у наручу и остаљало јадно дéцу у канале, не

може двбе дјецё носити. Ишб сам ја у Чачак, бйо сам öнда дванёс, трйнёз

гôдйна. Жёне нôсč; & потерало стôку, пôтерало кôње, пôтерало говеда и јадно

бèжалб и тó се остановило око Чачка, околинё Чачка й између Краљева и

Чачка установили су се тй. И мй смо прймили Босанце од Ма“каловића ва

милије, њй петоро чёљади. Бôравили су до двадестё гôднё. Осамнёсте гôдне

дôшла вó*ска, öнй су йшли тамо вйдели има ли кô. Остó им нёкй ђёд... Дô

лазио е та" cйн, Ма°каловић Мйлош, дóлазио кôд нас нёколко пута. Па ка

су Немци найшли, он побегб, та“ Мйлош Ма°каловић, из Бôснё. И побегне

ôтуд и бйдё вó двије године, трй... Држали пёт крава, претерали, öни. И тó су

држали туна до дваес прве гôднё. Дваес прве гôднёдбђе им та“ (осамнёсте, де
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вётнёсте дбђе им та“ cйн, преживљб й бн тó рато) Марко Майкаловић. Он је

преживљб тó рäто и дóшб и öдвб и одäвдё, и Слатине. Такб смо и подуватили

и чували й. Бôже, што су тó људи поштёни, и накб. . .

Пантим и öвб чётрёс прве ка су заратили са овима. И öнда° су били

заедно свè док дóђоше партизани и чётнйци и љôтићёвци, па и öнй и öнй,

свё групе нёкё. У тйм, ова“, они се раздијёле, нёшто öде у чётнйке, нёшто у

партизане. У тим партизанимаймбја брата, Душана једнбга. Имб сам четири

брата. И ёни ёду, њи четири, у комунисте а ја у чётнйке. И ка смо били на

Краљеву у бôрби (то било е свё јёдно, ђё кó вôлй), бн бйо командйр тамо

вôда, ја вамо, И у тйм завадё се. Али друкчија е бôрба кôд њй, ја сам вйђб.

Звали öни мёне на њйн казан, та“ мô“ брат, дойдём ја тамо, па нйје тó важно

ако си тй тамо, ја сам вамо. И бйдём туна. Одједампут, каже, завадё сё. (Ту*

сам бйо месец дана, у Краљеву, у борби са партизанима док смо били заедно,

знаш). Пôсле командйр чёте био нёкй Бópйс, Словенац. Иja öндай пред њега.

остаљам, реко, пушку! „Штó?“ Такб. Имам трй брата у партизанима. Ја не

могу се борити против њй. Евёти пушка. И, дó правде, бн мёне прймио. Прй

мио ме и ја кућй. И о тада после нйсам нйкуд мфдб. Дôшб вóђе, бйо у Одбо

ру, узео ме нёки Ћйрјак Миљô°ко те бйдём у на“теже време ка треба да се от

купљуе. Трёба вó*cци слäти, трёба рана, трёба кукуруз откупљйвати од наро

да, трёба мёса, треба... А ја сам њйг помагб и раније. У први ред сам дао, ка

су пôчёли öни, трйес — чётрёс кйла öднијб пшеницё те прёдб. И тó су öни

упантили кб е штó давб öндай, четрёс прве гôднё. И узё бн мёне тунаке за од

ббрника те сам бйlб öдббрник од чётрёс пёте... четврте, ка су дóшли öвй,

чётрёш чётврте, и бйдём дó педёсè другё. . .

. . . Јер нäшо порекло... Пôкб#нй Душан кад је отишб у ту бôрбу, он је

ôставиб породицу цёлу његову, и одјампут је узб пушку и öтишб. У öдред

нйје ћёб вóђе никаки дойдё, нйје ћёб за Љубйћ нит је у Драгачеву се прймб.

Отшб е у öдред Прва пролётёрска у Ужице. Пролазио је вудијё на Краљево

кад је била борба, й війшё га ја нйсам вйђб. Мй смо о два брата сйнови. Мб*

ôтац и његбв — браћа рођена. А такó смо се пазили. Мй смо се родили у

једнба кући. Ту* смо порасли. Крôстó рäто öпасно е дóбар тай чôвек бйб,

бôрац и слôбодан. Па кад је на Краљеву бйло, разумёж, да е öна° Богдан

Капелан њйн... вучё, разумёж, два сандyка мунйције. „Вôднйци, а“д овамо

за мунйцију!“ И мй за мунйцију, један сандук бôмби. И мёне е га жäо, тó Ка

пелäна. Тб е бйјб чôек нёмерен, чоечансто ймб. Ибн йстó Босäнац. Толико

ме завôльб, пазили смо се. И öни мёне зову за вечеру увек на њйн казан, ако

сам ја вôднйк вамо у öвбм чётничкôм одреду. Али сам и раније бйбутб*

пôзйции, у земљорадничко° странци.

Благоје Јечменић, 83 год., Дубље

. . . Пред рäто тó се показало. Прво свёскó рäто. Тб се знало, ка ће да

се заратй, дóђу дрёкавци тй, плашила. Ја ка сам бйла девô°чица и мôја сестра,

имале брата, мало бйо млађй öд нас. И, ова“, вакó месечина с вёчери, мй

ђенавали сёно öнамо у пôљу. Ђенавали према месечини. И пôшли кући, ка

смо били у ријéци, дóле у потоку, пљёште нёшта нйз воду, öзгб нйзбрдо.

Пљёште, пљёште, пљёште. Погледнемо мй: ка гô* ждребёнце ка се ождријёби
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кôбила, па ждребёнце свё на печате, црно и бело, црно и бело. То е нёкб

приказаније било. Мй само смотамо брата и једна и друга, једна сједнё, друга

з другё, смотамо га и бежймо путом. Онб пљёште и öде нйз воду. Одёмо кући

и прйчамо ми код ма“ке наше како смо вйђели. Каже: „Јесте ли штäгой про

говорили ка сте тó вйђели?“ Мй кажемо нйсмо, само смо шућели. „Да сте

проговорили, нё бй ваљало нйшта. Нйшта нè бй ваљало!“Й пôслён, овай, бô

јали смо се за брата дал ће нам жйвити кат смотó виђели, знаш. „Само ако

нйсте нйшта проговорили, нйшта неће да будё,“ öна велй. И нйје нйшта бйло.

Тб е раније имало, то приказаније.

В кад је шћёло да се зарати, прво свёскó рäто, тó сам запамтила, дóђу

тй дрёкали. Такбјасно дpéчи да звéчё судови пó соби, престави, и она кôфа

и öна“ пôклопац дрма се на кофи. Такбјако звéчй од öнога дрёкала. Епôтљён

кажу, старй народ — öће да се заратй. Такó е и било. Ја сам бйла мала, не

знам, три-четири, пёд гôдйна, такб сам имала. Пé-шёс гôдйна са имала. А

свё сам запантила. Тата наш, мô* отац, бн öтишб у рато. Четрнёсте се гôдне

заратило, а пётнёсте пôгинб у Краљеву. Тамо више Краљева, у Пёкчаници.

И тамо погинб, и мôја ма°ка отишла са једнйм старйм човеком и дóтерала

га. И, ова“, сарäнили га. И такб, тó е се свё знало, ка ће да се заратй, да тй

дрёкали дóђу. Епôслён, кад је шћёло öвб päто да буде, йстó су дpéкалй дóла

зили. Нè видйш ти њёга, само га чýеш по пôтоку ђе дpéчй. Пôдвбено, нёкЙ

тамо, нёкй вамо. А сäде нема да се чују, само тó ка йерато.

... У Йвањицу нйсмо йшли, йшли смо у Чачак. Па пешке, понесёмо по

дваес, по трйескйла на обрамачи. Нôсимо сйр и ка°мак, вакб коёшта да

продамо, пйлеж, кôкбшке, ћyрке. И тô турймо на обрамачу, вежемо и нöcй

мо. И преко Тópлака тамо, преко брда, нöcймо, пёшкё идёмо. Продамотб.

(Асад не би ти отишла пешкё. Не могу ни дойдём, болй ме нôга). Пођемо

прè зору. Устанёмо, такб, у четири, у четири, у пôла четири Иёкад и у трй.

И, тако, пбђемо. Знамо на сёнт пут куда е. Нёкад месечина па се вйдй, а

некад накó на сёнт идёмо. Касијају звёзде, йма мало светлости... Јаймала

сёстру у Трнави дóле, й нйсам имала кат прйје да пођем него у зала сунца.

Ка сам йзишла горе на брдо, залазй сунце. Аймају öпасну керад, öће да ме

исцијéпају кат стйгнем дó њё. Аја пôтрчи, а нöcйм на леђима по дваес кЙла,

й стйгнём док нису попуштали кёрад. Мртва пала док сам стигла до сёстрё.

Црн залогай льёба бйјо раније, да ја тёбе кажем. Сад је лакше. Јез да се ради,

ал је лакше.

Велика Плазинић, 78 год., Губеревци

Мôй отац ис Прйлйка, рôђен у Прйликама. Бйо на Солунском фронту,

ôндай дóшб са Солунског фрôнта, био једну гôдну дана гôре, после оженио

се, дóле му насочио нёкй комшија мôју ма“ку. Ожениб се öвде и нас петоро

ймô. Пёт сесара и мёне шестог. И такб, жйвило се, мучило се, радило се. Ја

данас имам свё. Бёдно. Бёдно се жйвило. Свё тó на руке. Орато са ралицбм,

са вôловима, странбм, па сйjäто на оџак, ђубре нôшено у корпама па тó cй

јато. Данас јёк. Данас растуриж ђубре, извучёш, пôсидеш на сйјач, Нёко кро

пй, нèко не крôпй. Па су сйјали под мôтику, свё између ошäка сйlё, пасýљ се

пôсе пôчупа... на стóгуље, па се осуши једно време, пôсе се млати, прёвие
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на вјётру. Пшеницу смо вфли, само смо вфли са вршалицом, није мотбр бйjo...

а нйје имало овй дрешёва и тó.

, Кукурус кóпа првôкоп и öгрт. Ал на руке свё. Сад јôк. Сат копачица.

Ишли смо у пôза°мицу, звало се тó, йшло. Сад нёма, нёма, тó изумрло. Сад

је савёло књйга на два слова. Мй стари што држймо мало још, пôсле... Мй

ôдемо једнё седмицё (први кôЈй је одрёдијб) у понедељак. И у понедељак вёче

распоређуe: тй уторак, срёду, четвртак, такб свакй дан да имамо. Копамо

код тèбе дана, сутра код мёне и такб даље.

Пшеница се жњёла на руке. Нйје имало жетелицё, није имало нйшта, све

на руке. Има по петнё се скупй и дваес жётебца. Жёне жњу, људи везују.

Снôпови великй... Ужёта, правй се, ужёта от пшеницё. Усýче се па се везуе.

И онда се осуши тó и трпа се у стóгове. Пôсле зôвнёш нèкога са мотóром те

тó овршё. Овршё на гôмилу и пљёву и свё, пôсе ветрењача вйje öнб, дан један

вйјеш на гувну, посе уносйш тó у џаковима, врёћама, са чим ймаш. . . Једнбм

пантим да е било код нас на гёпло, на гёпло вршено. Тб е ручна вршалица,

тäмо стóй, па вамо као црёпуља има јёдна, па два пара вôлбва ћёрају тó и

ôкрећу. Нйсам купово (брашно), ни данас не купуем. Онда емљевёно на ри)ё-

ци Бјелици. На ријёци имало водёнйца и öћераш двеста кйла, триста кЙла и

самељёш. И тó за једно време служи... дóђеш öпё кад бйдё до краја, самељёш

и такб. А данас има млйн туне, самељёш. Ја самељём једнбм годишњё и бйднё

ми то.

. . . Брвњаре бйле, полубрвнаре. Полубpвњаре имале брвна гôре, дóле

сôба, ил једна ил двйје. Гôре су брвна од стржевинё, стржева брвна. И букова

су била. А дóље цйгла. Била е пôчела цигла пôслè да излазй, само нёпечена

цйгла. Зйдано на пб циглё, турäни дизмйћи... Лôжено на огњйшту, вамо, у брв

њари. На огњишту лôжено, лôжено унутра, ложй се стално й загрйјава се,

Огњйште било — два при)ёклада побијёна, камена, дóље цйгла пôтурена мало,

да не горй. И нôђе лôжено, прйстаља се нčђе, кýва се, није имало шпбрет.

Миливоје Милутиновић Белегија, 65 год., Гуча

... Ми смо радили онда у њйвама. Радило се, јаком се ослободило. Тб е

бйла она партизанија, öнбослобођење. И свё се йшло у поза°мицу, ја. А öн

је мнôго лёпо пјёвб. Он вйкне пјесму, а ја сам бйла овако преко Бјелице, тамо

живела. Мôи су рôдитељи се поделили са једнбм стрйном пä онда су прёшли

ôни у варошицу, те живео ми отац у варошици. Аја сам жйвела на селу. И

сад, ја вако у прйстрањку тамо а тамо Гуча варошица, знаш. И сад бн зна

ђе сам ја, да ја йдем öвцама. Мангуп, нег шта е него мангуп. А ја сам бйла

дöбра девојчица, стварнб. Нека прйча кó шта öће, нек бн каже. Па онако,

пјёва да ја чуем. Пjёва. Аја сам вôлла пјесму. Над мёне нйје имало, стварнб,

да запјева, йграла сам ишлагере и народна кола. Пјесме свё могуће, игратске

и чôбанске, свё сам вóлла да пјевам. Ја сам, пошто сам се удала и породиё

вала ђёцу, била матора. Пjёвам öвде, нарот станё ономо путом кат прбђе,

како ја фйно сам пјёвала. Мнôго сам лёпо пјёвала. Ай бн је згôдно пјёвб, само

нйје баш йгрб згôдно. Ал заљубик се у ону пјесму његову. Дана-_cјутра, дана
_cјутра, заедно идёмо, ако сйјемо жйто — заедно, ако копамо, он ми помаже

врсту кôпати, ја за њйм и он мёне помаже, и прйчамо такб й... Па ёто, некад
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је имало момената ка смо ћутали, само ћутймо, само идёмо једно за другйм и

ћутймо. Ако жњёмо пшеницу, па само фйкћёмо узбрдо заедно, свё заедно. И

ёто, мало помало; људи тако вйчу: „Бôже, лёпё судбинё да се узму Миливое и

Ракйна, бôже, лидёпок пара што би било.“ После ми тó нёшто упаде у главу и

такб, завôлйм га па пôсле јёдва чёкам ка бу да га чýем да пјева и ђё ћу да га

вйдйм. И ђё га гôд вйдйм, ја у коло до њега, до кóловођё, вôлла сам да йграм,

то сам йграла кó, ко прёденац. И кад гôд он пôведё кôло, ја до њёга. Йграла

сам и до другйх; пôсле су се интересовали нёки младйћи да пбђу са мнбм да

играју, ал ја... И да ме пйтају да пбђем за њйх, ја кажем кäсно си се јавио, не

вpéдй. Вôлй Миливоја и готово. Али смо вóљели се на прос начин, накó што

вйкала она, на сèоски начин, сèоска љубав бйла. Нйје то косаде... На месец

дана пред удају, касам шћёла да се удам, öнда си ме пољубио —ја самйслла

да е цео свйјет вйђб. Само сам прйчала му: нёмб* нйком прйчати... Имбебн,

ймб е бн другйх што му е трёбало за друге ствари, а накб вальда е мёне чувб,

ôткуд знам ја. Углавнô смо се вóљели, накб из душё сам га вóљела. Што се

тйче брака, ја нйсам знала за браг док нйсам дóшла за њега. Била велика свад

ба, њёга родитељи једнбг имали.

Такб, било е и лёпиг дана й мôжда и гôркиг нёкад, али ја нйса мôгла

нйкад њега да не волйм у животу. Ишб е, бн је бйб свакојак, ал ја сам дала

тý pйЈеч да будём права жёна, да будём вёрна жёна, да нёћу нйкад бйти до

смрти мóé да нè би била... И не волйм, нйкад нè волйм кôја, која жёна е

пôкварена. Нè волйм тô. И öстала сам такó, а он је бйо свакојак, ја сам

свäшта преживела од њега. Свашта. Нйје ме матретйpб, само е врљб де није

мôгб. Само да нйје кôт кућё. Додушё, ймала сам и лёпйг дана, йшли смо па

cйгурно дваес гôдйна у бäње. Ишб е први гôдйна док је бйо млађй, йшб е

без менё. Нйса могла ја, док нйсам сйна првог оженила, нйса мôгла да идём.

Нйје ймб кó да останё кôт кућё. . . Жйвели смо лёпо. Вôљели смо се, вôлла би

да умрёмо и заедно. Тó е фйно. Ђёцу смо изродили, имамо трóе ђецё. Вала

бôгу, ђёца су нам дóбра и свё намје дóбро.

Ракина Милутиновић, 64 год., Гуча

Највишć се бавило о вýни и о тежини. О тежине се претварало платно за

вёш и чаршевс асталскё и креветскё, па и сламарице, свё се радило о тежинё.

А од вунё ћйлими, као што смо мй звали раније губéри, шарёнице. Штрйкале

се чарапе од вунё. Тó се не удаё док нёма барем по десеторе чарапе да пôнесё

младожењи и сèбе. Тó вуненё чарапе, то није имало друкшијё. Мало ја касам

стйгла, мало е тó пôслёнке било друкчиё. Осамнёс гôдйна бйла сам, купили

су нам ципеле, купбвне чарапе смо öбуле, дóтле нйсмо чарапа öбуле купбв

ниг. Вунено, свё вунено. И плёло се вунено, и џёмпери и сукње чак. . . Имало

е вёза öвбга, вéзло е се (чаршеви), понеко, ал то нйје свак. Јастучнице öвё

вéзле се. Нёшто се ёклало öвб вакó ручнб. . . Ја сам наеклала ти миљёва и

коечёга преко петнёс, дваес. Ђèци. И мёне има, што но кажу... Цёлё зймё

тежинуту предёш, čедйш према онб* лампици и предёш. Пљýвемо само онб,

само пљуеш öнô и предёш. Журимо кад будё у пролеће, чйм стйжё март мё

сčц, аиде да се она пређа лужи у пепелу. Олужи се у млако“ вôди у пёпелу и

стави се тамо у парибницу једну. Трй-четири дана сйпамо врёлу вôду на öнби
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пôслёнке извадимо, однесемо на ријеку Бјелицу те то йсперемо. Ако е ледено

и свё, прôбием лёд па пёрём öнб, испйрам. Кô те пйта, оно лёдй, слèдиле се и

руке... Свё се јагмй раније да се то уради. Стйжё радно доба, пôслен се не

може. Такб то урадимо па пôслёнке öнб снуемо, навијамо и öндакеткёмо шта

трёба.

... Пôбију се кôчићи тамо и йзброимо колко метара то треба. Тб öснуемо

на неколко кóчйћа и öнда"к однесёмо. Опёт имају сбе што се зову, две сôшице

вакб, и ту* вратило онб мётимо од разбоја и тó навйјемо. Разабирам ёнб,

ймају ћéпци, два дрвета између онбга. Ћéпци се зову. И öнб, разумёш, мй

навйдемо, пôслён разбо“ наместимо кући и онда°ке има нйти, йма брдила она.

Онда"ке уведёмо тó, По двбембра ту* да ради, двије њйг доктó уведемо. Е

пôсле једна то ткё. Сèдй теткё, öна друга мота цйјеви. Имали смо ми црвља

нйк, узёли су нама из музеја и црвљанйк што смо мôтали цёви... Цёвчице од

зôвё, цйјеви. Насијéчемо овё зôве и тó изђељамо, само на краёвима öставимо

накб оне кожмурицё а оно зђељамо згодно... Мй оставймо öколо да не би

спадало като мотäмо. И тó мбрамо шйпкбм нёкбм врућбм да онô про

бушимо, зôву. Тако направймо лијепу цёв, мётйш на она“ црвљанйк, čедйш

и мôтäш. Натера ме стрйна да оно čèдйм и мôтам. На°теже ми било цйјеви мô

тати. Не можда намоташ цијёвй кôлко она мож дуткё. Још нёшта ако вако

пуније тке. Ал шта ћш, мбраж да радиш. И ёто како ти е било, ја сам разбой

мо“ (бйб сäв жйжљив и свё), пошто сам престала ја радити ö тóме, ја сам то

свё срушила, вратило су ми ôднијели ови баш у музё“ и црвљанйк. И једноми

је вратило однијела баш ова ћерка што е у Загребу. Она вољела то да однесё...

Па, имало е, о то° тёжини, öнб што се тарча тежина; грёбенима што се огрё

бљава, а йсто тарак и огребача што се зовё. . . Тó смо и вуну такó радили.

Рашчешљам ону вуну па на грёбене, рашчешљамо то и извлачимо влас штó

ћемо, а ону кртйну (зовéмо кртено öнб штó е), тó се прёдё за пôтку, а она вла за

основу. И јето ти каки ти је жйвод бйо од раније, а састо све другб. Сад омла

дина живй, нё зна то да ради, нйје му пôтребно. Ако öће нёкй ћйлим. Врзмају

још пôмало, понско срџаду, нèко ћйлим, нèко нёшта. Нёма ткања öнбга ко

што е било, да се ткё, да се предё, да се те тежинё cйle.

. . . Помузём крäву и онда“ке скувам то млёко, скйдам ка°мак, cйpйм

ôнб. . . У шépпе. Бакрач ймб öбично, ималйрани бакрач. Како сам ја тó са

знала, то е ималйрано, а прё... су бакарни били судови. Бакрач вёликй, има

чётрёс кйла што кува млёко и другй што сйpй... Скувам оно млёко и онда°к

ôставим те с öлади, скйнём ка“мак а онô пôсле млёко усирйм. Носило се,

продавало се и петљало се да набавиш нёшто дèци. Ако пйле ймаш, нёма тó

замрзива да стављаш.

... Она е öзгб више Гуче, из° сёла Pтйу. Она е рôдом öзгб и пôслёнке

ôстала удовица, мёне е било два месеца кад ми је отац погинб, сестрами

једна у трећ5° годни била. Нйсмо упантиле öца ниједна. И она мала била.

Она е била пёд гôдина удовица па e се пôслёнке преудала йстó у тó сёло гôре.

Тай е пйтó први пу за њу, а öтац је нйе дао... Сйнбвче, нйle ти било да се

девôйка занйма с момком него (мёне е ма°ка прйчала и стрйна пôкб°на, пô

мрле су) öдé тó, сређују стари пријатељсто, а ти не знаш за кôга йдёш док
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нè дóђу öнда°ке кäó да ти дадну прстён и пäре нёкё и такб. Знам, баш мôја

стрйна вёљäше: кад је отишб дёда, њён свёкар, здоговорили се са тим њёним

ôцом и дёдом, а она и нё зна тóг мôмка. Нит је знала момка öна ни бн њу док

се нйсу они дан öтишли да е доведу. Са се занимају по нèколко година па се

узимају... Само е прйчано како е дóшла дèвбика, свадбуе се ту“, довели је, и

коéшта; öна сäд не смије да пйта за кога е она дóшла, и нё зна, него пришла те

пйтала кувара. А бн накб сäв замазан. „Јё ли, знаш тй за кога сам ја дóшла?“ А

бн казб: „За öвбга ђйда.“

Андријана Карић, 75 год., Крстац

Рођен сам иљаду девёсто девете године у селу Пшанйку. Дана жйвйм у

сёлу Вучковици. Као дéтемб je öтац бйб öтишб у рат и Нёмци су га заробили,

тó јёс Аустријанци, и öтерали су га у Нёмачку. Тамб е бйб у рôпсту. Мй смо

ôстали кот кућё гладни, жёдни. Нй имó кó назд издржава: ja и м68 брат и

јёдна сёстра. Прво öтац, ма°ка и ђёд. И пôсле смо ту такó мучили се. Шваба

е найшб, Аустријанац, када су... öва“, бйб са мали ал сам запантио, чуб сам,

каже: „Убише Фёрдинара!“ Фёрдинара убили а његбв öтац је бйб Врањо нёкй,

ја сам бйб дèчко, чýö сам. И öни ка су дошли нёђе йза Сараева, Миљацкё,

иза Миљацкё тамо нёку као вршиб е, та“ Фердинарт, вршиб е као нёку ма

нёрву. Шта е ктеo, нё знам. И пôслè дóшб е у Сараевб. Када е дóшбу Сараево,

њега су на Миљацки кот ћупријё... убиб Прйнц Гаврило. И пôслё, на та° циљ

њйма е било крйво, Аустроугарскб°, öни су послёзаратили, ударили на Ср

бију. . . Бйб са мали па сам чуб свё кат по Бôсни... чули се тóпови. И било е

такó дècёт-пèтнёздана док су одjeампут наши почёли öту да бèгају, јер су њй

Аустријанци били надбили. И öту су били бёгали, гладни найлазё, а öвамо

нису могли нйшта дóбити јел је Шваба бйб свё покупио: и пасуль и жйто и

кôкоши. Што вйкó, öнб свё крёнб, нйшта нйсмо имали да јёдёмо. И прôлазио

е, наш, тамо су йціли нёђе у правцу Крушёвца, тамо су öтишли и пôслије су

пребачени преко Албаније, мйслйм у Француску. Пребачени су тамо. Прй

чали су ми да су й öвй Французи дóбро дочекали, да су й бpйјали, шйшали,

умйвали, кранили, да еймб свакй вó°нйк по јёдно да га издржава тамо, док су

сё поправили. И öту су се вратили после преко Албаније. Тамо су млôго њй

пôмрли у повратку преко Албанијё, око пута су остали, нйсу могли да се вра

те, пôмрли су једна количина е дóшла вамо. И пôслё, по доласку вамо у Ср

бију, ка су дóшли, са њима бйб краљ Пётар и, шта ја знам кölй е бйó, и наши

су били главнб. Бйб Стéпа Степановић, он бйб вóђа, такб сам чуб. И пôслије

вам ка су дóшли, њй су Бугари напали те су они ратовали и з Бугарскбм. . . Ја

сам пôрасто, мало смо и прерасли, дóшб ми öтац из рôпста, упйсб ме е у

шкôлу. Кад ме е упйсб у школу, бйло е нас млôго застарло, четири и пёд

гôдйшта... И завршиб сам ту школу. Мô“ отац кад је дошб öтуд из рата, упра

во изрôпства, он се запослиб у Ивањицу да ради. Тамб су радли раније обућу,

ôпänке. Тамо е радијб, зарађйвб да нас храни. Мй смо бйли гôли, бôси, глад

ни, жёдни. Даб нас је у школу са великомукбм, мучили смо, завршиб сам

ôснбвну школу, дао ме е у Ивањицу, први пут кадје почела гимназија, дао ме у

гимназију. Завршиб сам два разреда гимназије. Пôсле нйје ме мôгб даље

издржавати као сирôма, а бйо сам такб öштар да е ме лёкар прегледби казб:
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„Да одуставй шкôлу јел тй си млôго... прйјек, тёбе нёма дуго живота.“ И

стварнб, мô“ отац каже: „Повуци се тй кући, а ја ћу (ôсталу ову мôју браћу,

имб сам трóицу). . . њй ћу дати, а тй ш öстати кући.“ Ја сам остó кући, радиб,

мучиб се. Пôчели смо да се займавамо, а“ овб, а“ онб.

... Па поради тё bёцё, дал сам потревиб, дал нйсам, дал сам погрёшиб,

дал нйсам — й ја нё знам. Нйса мôгб нёку ймовину велику стећи поради тё

децё издржавајући. И йздржб сам й, свй су здрави, што но кажу, нису сакати,

нйсу сли ёпи, нйкакй бôлёс нёмају... Отишли су од мёне, кат пôглаш, свй.

Једна ћёрка öстала е, öна тý ради, и öна се запослила. Овй су öтишли, раде

свй за сёбе. Сад, ja jóш мучйм се и радим, бöpйм се и такб даљё. А за време

окупације . . . тёрали су ме свуђ... И данас, мёне је седамдесёт пёта година,

ја још радим. Мбрам да радим, је лй ймам седам синôва и двйје ћерке, деве

торо сам сподизо деце.

Јован Симеуновић, 75 год., Вучковица

. . . Бéдиња у кући, школа се учила у Тијању. Свё сам ти запатио тё муке.

Мôи су другови прйлично и гладовали, ја нйсам. Али што се тйче, накб, одећё,

мучёња, нёмаштинё у кући, тó е свё бйло. Свё. Па, пôтлё сам бйо у вó*cци,

закачило ме трй гôдине... Двäез другё сам рôђен, па су ме тёрали чётнйци,

мобилизавали памбраждойдёш. Па пôтле ка су дóшли... народноослободи

лачка вó“ска, партизани, öнда“ сам отишб и бйо сам тридесет и трй месеца

у вó°cци. Онако сам стално бйб кот кућё, о пôслу се бавйм. Радио сам са

вôловима пôна°више. Пантимнôго људй ка сам ја бйб дечак, мôжда от пет

нёстину гôдйна. А ја сад имам шécёт пёт. Онда° су људи били шéсет пёт гô

дина — гробови. Сагнути, нôсё шубаре, вёликё брковё, бёдни, мучни, а тёк

ја сад у шéce" пёд гôдйнайдём јôш. Ја сам лäнй дóшб са Златибора, догнб

вôлове, седамдесёт и пёт километара за трйне сäтй. И тó вôлове ћёрб. . .

Прйчали су бвде да су се доселили ис Црне Горё. Прва е... (сутра ћеш

тамо вйђети код нёкё вуденицё; да сäд мёље, та“ би чôвек, Светомйр Нешова

новић, много знатан, бсмо годйште али јако бйстар...) ту* кôбила стоварена.

Ту° да су стóварили и ту* су се населили овй Тайcйћи, Та°cйћи. Има бвде, ако

си чýо за оног Милисава, он је бйо посланик, сад је његов унук дôктор, xйруг

у Београду. Они су о тäде пôстали. Е öвде су саде бйли, öвде су се презйвали

Томанйћи по нёкб* Томании, Тôми, такб су прйчали. Пôтлё смо се Благое

вићи подёлили и Тайcйћи. Пôтлётамо Јäћимовићи, и они су се населили. . .

Отишб сам пешке у Сјеницу тридесет и трй пута и вратио се без метра

вожњё. За пèтнёз гôдйна. От педесёте гôдинё до шесёт пётё. Ето, öћерам вó

лове на пашу свё пёшкё, деведесет километара одавде. Й гôре једнбм у љето

да öбйђем и, гôре, и понесём одäвде. . . у тóрби за три дана. Тё су тй патње,

ôнда е та йсхрана била слаба. Пôнесёш кукурузни лёб за два дана, а за јёдан

дан, ако имаднёш, пшеничнбг. Гôре нёма нйшта у Сјеници, ђе мй öставимо

волове... Й вратиш се одозгб, пешке. И сутра на посб, йстй ко да нйси йшб.

Радивоје Благојевић, 65 год., Пухово
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Ту нёмаш нйшта нарочито. То су била сирôтйњска комйшања. Штä ће,

набољй газда неа више о десет врећа жйта. Сйјато по мёно пшеничице, cйјата

збб, ёљда и прčја. Пйлад рањена прčjбм и ёльдом. А ёљду ако посијеш, онда

свй ће чёлари дати ти по кйло, два мёда. Кó пôсијё ёљду. Ђубрета нйје имало.

Нйко нйle cйјб, рецимо, на öша ка сад ил у бразду. Сйјато као пшеницу.

Узмёш и пôсијеш, и тó што ти рôдй. Као са кад б пôорали ту страну, узмёш

у. . . жйта, бýчук се звао, зађеш, пôсидеш и узмёж дрљачу и повлачиш и тó

копаш. Кó е пôштен, он пôгибе кóпајућ, кó е нёпоштен, само йдё. . . Найдаљё

жйта дó по Божићу. Чйм прбђе Божић, у куповање... После бйб Јôво

Кнежевић, што су га сpéљали, он је бйб чôек сељак. Он је прво кад је дошб из

рôства осамнёсте године, узб пôорб њйву, узб ђубрета, туриб ћубре, ђубре, па

туриб жйто и тó е родило. И öтале су људи пôчёли. Бйле слабе и ралице. Дрвè

нбм рäлицбм öрато. Ледйну дрвенбм рäлицбм öpёш. Идёш спôред браздё, оно

само ймб гвозденй раоник, нйшта вйше. Она“ раоник бйб вакб скôбласт, а

ôвамо имала пёра закачена те набијеш на ону лопäрицу. Тô ти је било орање.

... Чôек мôж да бйдё дôктор права, а мôж да бйдёш у кући глуп ко, ко

тестија. Дијёте вйшё родитељи васпитају него стó учитеља. Ти га научиш öнб

како се правй öва шбља. И оно ће да ти је направи. Али оно е глупо у кући

ка нôћ.

... Премётили били са Јôвбм жандаром швäпскйм... Јôвб и Стèван да

йду йли код мôё мачкейли код Лёка Радовића (Савету ти си запäнтио). Трећа

кућа. И дóђе ти та Миланова жёна, стрйна. А а“дуковали су (ôни су били

тайни а"дуци) стрйц мôи Мйлан, Мйлан Радичевић и Вукашин Сарић. Етб

су ти били а“дуци. Он цёб дан данас лепо с тóббм, а ноћäс мôж да будеш и

заклан. А ваздан пйјё с тóбôм данас. Ибн, само кад бйдё прёд нôћ, заурла

Вукашин Сарић дóле, Мйлан чуe, Мйлан заурла, Мйлан ова° чýе. И они су

заверу учинили те су убили Шука Радоичића. И узёли паре. Па ка сам ја

дôшб ту да наслёдим тó имање, то е била пуна кућа. Мёне пôп раскућио,

Урош. Он мёне позйва, каже: „Земља чија била нйје, чија бйти неће. Нйшта

да наследи, нйшта. Ни окó прста кôнца, само земљу. Јер тó су паре Шука Ра

дôичића. Они су њёга убили.“ И ја пуштйм те се свё раскућй. Па пôчнем пôсле

на гôлб* утрини. Ибн се ослаби, та“ Мйлан, стрйц ми, и поп Урош мёне иза

гнä й собё да не слушам ја шта бн њёга испôвёда. А била вpуна... Дôле е зé

мља па гôре била даска шпôретна. Аја се полако увучём нôде. Ибн прйча

како крави öбиб pбг. „Па нè пйтам ја тебе је л крави öбиб póг нојècйли убиб

тй и Вукашин Сарић и Мйлан Радичевић, јесте л убили Шука Радоичића?“

Пôтље попина, разумёшли, отворй врата на соби, ја не мог с извучём из вуру

не. Он сашуће, jа се извуко и побего; прйча“ шта öћеш. Не чук дал признаде.

Амбра да е признб, öдма е пôсле умрб.

Милош Кнежевић, 78 год., Каона

А ёвб мй, докле нйсмо вôде имали у кућама, мй смо свё мôрали да тёрамо

стôку на изворе да поймо, и зйми и лёти. Кó нйе ймó близу, мôрб е да тёра,

ако е долёко, мôрб да тёра обавёзно на овё текуће вôде. Како ја пантим тó

е стално било такб. Само е се тéшко живјело без öбзйра; прё рата тёжё стó

пôстó било нё сад. Сад је стó пôсто живот бôљи. Нйсу гôдине родéвале, нйт
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је вóће родёвало толикб, нит е имало... да се тó ђубрй земља да дае прйнос

каб сад. То е свё лошијё родéвало. Само су вотњаци родéвали, они су родé

вали. Њйма ни прекрана нйје трёбала. А што се тйчё пшеница, збб, јèчам,

раж, ёлда, тó нйе имало да се прикрани... Има штаљско ђубре и тó зађубрйш,

кôлко турйш. Мало стôкё бйло, држало се по ёдна крава, двё, вôлови. Тéшко

кôй газда мôгб ймати вôлове и трй краве, четири. Кой су били великій

домаћини, кóй су имали вёликй посед, öни су мôгли. А кôй су гôд били малок

пôседа, тёшко су мôгли. Држй по једну крäвицу, оваца. И прё рата дóста кôза

ймало... Наређёње дóшло, кôзе су утрвене. Сад оваца има. Ко има прôстора

за овце, он држй и сäд оваца има дóста. Мало е сäде радника у сёлу. Сва е

ôмладина отишла у шкóле, позапôслила се, само нађеш данас нас по два-трй

чйче, четири. Ја сам скупљб прё рата по чётрёскопäча те с нам кôпали. А сад

нёмаш, само можда наеш једно двё бäбе, два чйче, преко четворо нёж да

наеш.

Добили смо асфалтни пут Вйча — Дубац пре пёд година. Нйјеймб ас

фалтнй пут, бйо накб. Ишли смо öдавде пёшке свё у Гучу, нйје н имало пут.

Айшли смо и у Краљево пёшке. Тёрали смо за Краљево дрва. Туриж два

мётра дрва, прôбавиш трй дана. И öтераш и дрва прôдаш и купиш штати

трёба. Тpй дана мбраж да прôбавйш. Сад нйко, дрва се ту на месту... продае

на асфалту. Ако „Вôћар“ или „Дрäча“ не откупљуе, стйгнё другй прекупац,

прôдаж дрва свôја ком тй öћеш. Тражиж“ дйнар вйшё, вёлика е то зуварица.

... Нйје имало пролејтбс кйше у на°већи она“ вйјек, кад је требало да

нйчё: уčеви кукуруз, пшеница, крôмпйp. Мнôго е било сувôвица. Мнôго е

изôстала лётина. Саде има кйше, нèколко дана баж“ била лёпа кйша, алй

дôцкан. . . Вёликä нама страна и брдèвито, само е рôдно. Свè што пôсијеш

рôдй дóбро, вóће рôдй. Шта ш бôље. Да е равније, и мй би вољели. Не може

мнôго машйнски да се ради. Мало е снагё, не мож радника да нађеш. Омла

дина млôго отишла. Млôго. Око чётрёс имају из Тадића обавёзника што су

отишiijiи,

... Па тун је Ра“ка Бôревић прво ту задругу öсновала. И то е почела она

радити. Жёне раде кот свôи кућа. Оне тун донесу и öтале нôсё рôбу. Однесу

те тку или плёту, а кад йзатку, донесу те предаду. Доста е жёна туне пô°мило

и спôдигло та“ животнй стандард.

Раденко Тадић, 77 год., Доњи Дубац
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ГОВОР ДРАГАЧЕВО

Рез ю ме

В работе дается обзор фонетических, акцентных и морфологических ха

рактеристик Драгачево, области в югозападной Сербии. В этой зоне на

ходятся 48 деревень и два городка (Гуча и Лучани), насчитывающие около

50.000 жителей. Население в старину переселено главным образом из динар

ских областей (Черногория и Герцеговина), причем исконные жители со

ставляют незначительную часть.

В основе драгачевского говора иекавский говор восточногерцеговинско

го типа. Ему известны все категории екавской йотации (ђёца, ћёрати, čёсти,

йšести, hёпало, кдšй, čутра). Звукх в основном утратился или заменен звуками

г и к. Фонема ф также редко слышится и чаще всего заменяется звуком в.

Группа согласных шч > кч, ћњ > тњ, hн > тњ. Часты элизии и редукции типа

ддм (= дођем), нам (= нађем), каш (= кажеш), пдии (= пођеш), мдш д узмёш, hё

д унесём.

Морфологические черты также новоштокавские. Существительные

мужского рода типа Јбво склоняются по модели Јбво — Јбва — Јбву, а из них

произведенные притяжательные прилагательные звучат Јбвдв, Јбвова, Јбвово.

В дательном, творительном и предложном падежах единственного числа при

лагательных и местоимений является окончание -им (двйм човёку, у нашйм

сёлу). Окончания старых основна мягкий согласный являются правилом (од

двй људй, двйм људима), а основ на твердый согласный — исключением (од

овие, о нашиiем). Встречаются редкие случаи субстантивного склонения (за

сrйра човека, у ддбру врёмену). Спорадично употребляется форма винительно

го для обозначения места (бйо у Пётницу). Имперфект не является живой грам

матической категорией в этом говоре.

Драгачевскому говору известны все четыре новоштокавские ударения.

Постударные долготы сохраняются относительно хорошо. Дистрибуция ак

центов, за исключением некоторых двусложных и трехсложных слов, как и

в стандартном языке. Исключением является перенесенное кратконис

ходящее ударение на краткой пенультиме (вдда, срамдта, пдток, домаћин). „Ка

новачко“ удлинение частично охватило этот говор (у пбља, с кбњем, земља),

так что это явление можно считать факультативным. Перенос ударения

является живым процессом. Значительной акцентной чертой являются вто

ричные долготы типа àљкав, блёсаста, Јбвдв, жёнйн, кућама, ддвед.

Большое число важных изоглосс связывает драгачевский говор с гово

рами восточногерцеговинского, шумадийско-воеводинского и косовско-ре

савского наречий. В Последнее время на него сильное влияние оказывает

экавская разговорная и письменная речь.
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