
СРПСКА АКАДЕМША НАУКА И УМЕТНОСТИ

и

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ШЗИК САНУ

СРПСКИ

ДШАЛЕКТОЛОШКИ

ЗБОРНИК

РАСПРАВЕ И ГРАЪА

Уре1)ивачки одбор

Др Неделко Богдановип. др Милан ДрагичевиН, др Александар МладеновиН,

др Мирослав НиколиН, др Драголуб ПешровиН,

др Асим Пецо, др Слободан РемеШиЬ. др Драго ЪуйиН

Главни уредник

АЛЕКСАНДАР МЛАДЕНОВИЪ

БЕОГРАД

2008



Јасмина Гмитровић

ГОВОР СЕЛА МИЛУШИНЦА

(у Сокобањској котлини)

Овај рад представља делимично измењену верзију магистарског рада од-

брањеног на Филолошком факултету у Београду 18. 12. 2006. године, пред коми-

сијом коју су чинили: проф. др Милорад Дешић, ментор; проф. др Недељко Бог-

дановић, члан; проф. др Мирослав Николић, члан.

Овом приликом још једном захваљујем комисији, информаторима и свима

који су помогли да овај рад настане.





САДРЖА1

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 329 [7]

Положа) и границе 329 [7]

Досадашн>а истраживанл 331 [9]

Ситуиран>е говора Сокобашске котлине и Мнлушинца 331 [9]

Цшъеви 332 [10]

Методолопуа 332 [10]

Рад на терену 334 [12]

Списак информатора 334 [12]

СКРАЪЕНИЦЕ 335 [13]

КАРТА ОПШТИНЕ СОКОБАН.А 336 [14]

ФОНЕТИКА 337 [15]

ГЛАСОВНИ СИСТЕМ 337 [15]

Вокали 337 [15]

Судбина полуглаеннка 337 [15]

Рефлекс гласа Ь 339 [17]

Судбина вокалног л 340 [18]

Вокално р 340 [18]

Замене вокала 341 [19]

Вокал а 342 [20]

Вокале 342 [20]

Вокал и 343 [21]

Вокал о 343 [21]

Вокалу 343 [21]

Нске вокалскс групе 344 [22]

Елизн|а вокала 346 [24]

Редукци|е вокала 346 [24]

Афереза 346 [24]

Синкопа 346 [24]

Апокопа 346 [24]

Покроши вокали 347 [25]

Умета1ьс гласова 348 [26]

Испада1ЬС слогова 348 [26]

Консонанти 348 [26]

Гласу 348 [26]

Консонант х 350 [28]

Гласе 351 [29]

Глас ф 351 [29]

3-



326 'асмина Гмитровип

Африката л- 352 [30]

Однос л, и : л, № 352 [30]

Судбина л на 1^муу речи и слога 352 [30]

Консонянтске трупе 353 [31]

Инишуалне групе 353 [31]

Медфлне групе 354 [32]

Неке старее консонантеке фупе 354 [32]

Финалнс групе 355 [33]

Асимилашца 355 [33]

Асимнлашца по звучности 355 [33]

Африкатизаци|а 356 [34]

Лотова1ьа 356 [34]

1 . Старо .|отован>е 356 [34]

2. Ново ^това1ье 357 [35]

3. .1отован>с групе }д 358 [36]

Днсимилаш^с 358 [36]

АКЦЕНАТ 359 [37]

МОРФОЛОГИМ 361 [39]

А. ДЕКЛИНАЦИМ 361 [39]

Именице 362 [40]

Напоменс о роду 362 [40]

Промена по падежнма 362 [40]

1. деклинациони тип 363 [41]

2. деклинациони тип 364 [42]

3. и 4. деклинациони тип 365 [43]

Остаци деклинаций 366 [44]

.юш ]една напомена 367 [45]

Нека запажанл уз деклинащуу именица 367 [45]

Употреба именица уз брс^еве 368 [46]

Акценат именица 369 [47]

Акценат именица мушког рода 369 [47]

Акценат именица женског рода 370 [48]

Акценат именица средн>ег рода 370 [48]

Заменице 370 [48]

Личне заменице 370 [48]

Нека запажала уз промену личних заменица 373 [51]

Повратна заменица себе 373 [51]

Имсничке заменице ко, шша 373 [51]

Заменице сложене са ко, шша 374 [52]

Придевске заменице 374 [52]

Придсвн 375 [53]

Акценат придева 377 [55]

Бро]еви 377 [55]

Акценат брсуева 378 [56]

Б. КОШУГАЦША 379 [57]

Гляголски систем 379 [57]

Инфинитив 379 [57]

Презент 379 [57]

Императив 382 [60]

Имперфекат 383 [61]

Аорист 385 [63]

футур 386 [64]

-4-



Говор села Милушинца 327

Потенциал 386 [64]

Радни глаголски придев 386 [64]

Перфекат 387 [65]

Плусквамперфекат 387 [65]

Трпни глаголски придев 387 [65]

Глаголски прилог садашн>и 388 [66]

Глаголски прилог прошли 388 [66]

Акценатске прилике у глагола 388 [66]

Г^едини глаголи и групе глагола 390 [68]

В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ 391 [69]

Прнлози и прилошки изрази 391 [69]

1. Прилози за време 391 [69]

2. Прилози за место 392 [70]

3. Прилози за начин 393 [71]

4. Прилошке речи за количину 393 [71]

Предлози 394 [72]

Всзници 394 [72]

Узвици 395 [73]

Речце и партикулс 396 [74]

СИНТАКСА 398 [76]

Из синтаксс падежа 398 [76]

Номинатив 398 [76]

Вокатив 399 [77]

Датив 399 [77]

Општи падеж без предлога 399 [77]

Општн падеж с предлозима 399 [77]

Генитивна значсн>а 399 [77]

Дативна значена 402 [80]

Акузативна значсн>а 402 [80]

Значена инструмснтала 402 [80]

Локативна значсн>а 404 [82]

Из синтаксс глагола 404 [82]

Презент 404 [82]

Аорист 405 [83]

Имперфект 406 [84]

Перфекат 406 [84]

Императив 407 [85]

Футур 407 [85]

Из синтаксс рсчсннце 407 [85]

Упитне речсницс 407 [85]

Импсративне речснице 407 [85]

ЗАЮЬУЧНЕ НАПОМЕНЕ 408 [86]

КАЗИВАгЬА ИНФОРМАТОРА 412 [90]

ЛЕКСИКА 417 [95]

О микротопоними)и села Милушинца 422 [100]

ЛИТЕРАТУРА 423 [101]

Резюме: ГОВОР ДЕРЕВНИ МОЛУШИНАЦ 427 [105]

-5-





УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Српска дијалектологија свој пуни размах и конституисање у правом смислу

речи достиже почетком двадесетог века појавом капиталног дела Александра Бе-

лића Дијалекти источне и јужне СрбијеК Од тада су говори призренско-ти-

мочке дијалекатске области постали занимљиви и изазовни за истраживања и о

њимаје за претходних сто година доста написано2. Обиље прецизно забележеног

и стручно анализираног материјала презентованог у Белићевим Дијапектима не

оставља места крупним ревизијама3 те и данас пружа неопходну основу за нова

истраживања. Нова истраживања, међутим, углавном су ишла ка прецизнијој де

скрипции локалних типова, побољшању граница међу типовима и уочавању но-

вих тенденција које је донео двадесети век (на друштвеном па отуда и на је-

зичком плану, иако глобална слика није мењана). Сва каснија истраживања за

хватала су ужа подручја и мање целине, по правилу са више питања граматичке

структуре. Такво истраживање биће и овај скромни рад у коме покушавамо да

анализирамо говор Милушинца, села у Сокобањској котлини.

Положај и границе

Сокобањска котлина налази се у источној Србији, „између планине Ртња на

северу, Озрена, Лесковика и Девице на југу и између моравске долине на западу и

тимочке на истоку"4. Границе ове котлинејасно се утврђују: „Од области Црне Ре

ке на северу је одваја висок и дугачак гребен Ртња са врхом Шшьак ( 1 560 м). Даље

на истоку, према тимочком басену, граница иде преко Слемена (1098 м) и гребена

Крстатац (1069 м), потом се спушта и пресеца Скробничку клисуру. Стрми

кречњачки одсеци Девице, Озрена и Лесковика чинејужни обод котлине и одвајају

је од Голака и моравске долине на југу. Оштриковац, Бељевина и Рожањ (западни

обод) одвајају Сокобањску котлину од моравске долине на западу."5 Сокобањска

котлина издужена је у правцу исток-запад (дужином од 30 км), те спаја две много

1 Белић 1905.

2 Библиографија 1994.

3 Ивић П 1994, 55-71.

4 Дакић 1967, 1.

5 Исто, 1.
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вепе суседне области — моравску на западу и тимочку на истоку. Ово подручје је у

другој и трећој деценији XX века било предмет антропогеографског истраживања

Петра С. Јовановића. Његова студија Баља^ поред значајних података о бањским

насељима и пореклу становништва, доноси и 345 микротопонима. Поред много-

бројних радова који Сокобању третирају првенствено са туристичког и медицин

ской аспекта, објављена је 1967. године и економско-географска студија Браними-

ра Љ. Дакића Сокобаљска котлина, већ цитирана у овоме раду.

Уз Сокобању као седиште општине, Сокобањска котлина обухвата и 2 1 се

ло: Бели Поток, Блендија, Богдинац, Врбовац, Врмџа, Дуго Поље, Жучковац, Јо-

шаница, Левовик, Милушинац, Мужинац, Николинац, Поружница, Ресник, Рује-

вица, Сесалац, Трговиште, Трубаревац, Церовица, Читлук, Шарбановац. Вепина

сеоских насеља распоређена је по ободу котлине.

Милушинац се налази 15 км североисточно од Сокобање, „на северном

ободу бањског басена између Слемена и Крстатца"7, у долини реке Урдеша. Од

Милушинца постоји главни пут долином Урдеша до главног друма, као и пут ко-

ји село повезује са суседним Сесалцем. Испод Крстаца води пут и за Читлук, јед-

но од већих села у Сокобањској котлини. Милушинацје по типу сличай осталим

селима у околини: купе су најчешће у долини реке, а све су ређе како се пење уз

долинске стране8 . По Петру С. Јовановипу, Милушинац спада у ивична села која

су по постанку старија од средишњих и у којима је знатан проценат старинаца,

али постоји и известан број досељеника, највише из књажевачког, заглавског и

пиротског краја9.

Тешко је тачно утврдити од када постоје стална бањска насеља, па и Милу

шинац, јер су писани споменици оскудни, а народна традиција непоуздана. Зна

се, ипак, да је вепина насеља постојала у последњој фази турске владавине10. Се

ло Милушинац ,је најпре било у Селишту (њиве, прим. Ј. Г.), затим у Змијанцу

(камењар, прим. Ј. Г.). Ту је било свега 7 кућа покривених ћерамидом, остале су

биле као плевње, покривене сламом. Куће су биле најпре растурене па су се доц-

није збијале. Село је расло поглавито досељавањем и множењем старијнх фами-

лија"11. Изнад села, на једној степи, постоје развалине (остаци) од неког старог

насеља и то место се у народу зове Градиште, али о њему нема никаквих предања.

О имену села нисмо забележили ниједно предање.

Према полису из 2001. године, Милушинац има 381 становника, односно

1 19 домапинстава. У односу на 1991 . годину, приметан је пад и броја становника

(за 89) и домапинстава (за 10). Евидентно је да се повећава број самачких и ста-

рачких домапинстава. Поред морталитета, оваквој статистици допринеле су и

6 Јовановић 1924.

7 Јовановнћ 1924, 107.

* Исто, 108.

9 Исто, 108. 109.

10 Исто, 109. Да је Милушинац постојао ча времс Турака, мисле и пеки наши информатори. аје-

дан нам јс чак испричао и легенду у којој се приповеда о догађају са неким Турчином, што се уклапа

у иодатке изнете у књији Јовановнп 1924. године

11 Исто, 108.
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миграције млађих, утлавном у Сокобању. Мештани села највише се баве земљо-

радњом и сточарством, а има и запослених у оближњем руднику „Соко" и у Со-

кобањи. У Милушинцу постоји четвороразредна школа, а старије разреде учени-

ци похађају у оближњем Читлуку.

Становници Милушинца (Нјд Милушинац) јесу Милушинчани (Милушин-

чанин I Милушиичанка), а ктетик је мгшушиначки.

Досадашња истраживања

Говор сокобањског краја није много испитиван у до сада објављеним дија-

лектолошким студијама. После Белићевих Дијалеката, језичка истраживања у

овом крају започео је проф. др Недељко Богдановић радом о говору села Тргови-

шта12. Уследило је потом Богдановићево бележење ономастичке грађе и попуња-

вање Упитника за српски дијалектолошки атлас у селу Језеру (заједно са др В.

Вукадиновићем, чији рад Микротопонимија Сокобањске котлине пружа краћи

преглед досадашњих проучавања и битних дијалекатских одлика овога краја13).

Такав упитник попуњен је и за село Зубетинац, најсеверније село сврљишко-за-

плањског поддијалекта, иначе Милушинцу суседно место са источне стране. Со-

кобањска котлина споменута је и у докторској дисертацији проф. Богдановића

Говор Алексиначког Помора&,ьа{4, али пошто географски не припада Алекси-

начком Поморављу, није посебно обрађивана, мада су истакнуте неке битније од-

лике њеног говора15. Међутим, преко ње иде граница јужноморавских и сврљи-

шко-заплањских говора, тако да се Милушинац нашао у овој другој, источнијој

зони. Акцентуација призренско-тимочких говора детаљно је обрађена у обимној

студији Американке Ронел Александер16, а један од девет главних пунктова ис-

траживања било је село Шарбановац код Сокобање.

Поред Зубетинца, за Српски дијалектолошки атлас обрађени су и следећи

пунктови из околине Милушинца: на западу село Трговиште (сврљишко-заплањ-

ски говор са видним утицајемјужноморавских, као и косовско-ресавских говора,

у погледу преношења акцента са отворене ултиме), Језеро (на Озрену, југозапад-

но од Милушинца), Бели Поток (сврљишко-заплањски тип, југоисточно од М). У

томе окружењу посматраћемо и говор Милушинца, који се мање или више слаже

са сваким од наведених пунктова, а и разликује у понекој појединости.

Ситуирање говора Сокобањске котлине и Милушинца

Говор Сокобањске котлине припада призренско-тимочкој дијалекатској

области, и то делом јужноморавском, а делом сврљишко-заплањском поддија-

12 Богдановић 1979.

13 Вукадиновић 1990. 368.

14 Богдановић 1987.

15 Богдановић 1987, 55.

16 Александер 1975.
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лекту. Белип ]е у Дщ'амекшима овако дефинисао припадност Милушинца и су-

седних села одре1)еном говорном типу: „ У местима северно од лини|е ко]а саста-

вла Лесковик — Крстатац (Ресник, Сокобаььа, Бленди^а, Дуго Пол>е, Николинци,

Сеселци, Ру)иште, Читлук, Милушинац и др.) говори се смешаним говором кхуи

се находи под врло ]аким утицд]ем ]ужноморавскога говора, юуему сам их )а и

придодао. У селима 1«уа се находе севернее од ових, а огранена су Ртжем и

н>еговим планинским ланцима ко]и се пружа]у на исток и запад, осепа се веп и до-

ста]ак утица] моравскога диалекта (темнипско-моравског, ресавског) и у акцен

ту и у другим цртама (Лошаница, Мужинце, Шарбановце и др.)."17

У вей помин>аном раду В. Вукадиновипа говор Сокобан>ске котлине поде-

л>ен ]е на два типа: „а)]ужноморавски (западно од пута Алексинац— Сокобан>а —

Бол.евац) и припада]у му села: Трубаревац, Врбовац, Ру]евица, Жучковац, Трго-

виште, Врмца, Мужинац, Шарбановац и Бели Поток); б) сврл>ишко-заплан>ски

(неточно од поменутог путног правца) и села: Поружница, Ресник, Бленди)а, Бог-

динац, Сесалац, Милушинац, Николинац, Дуго Поле, Сокобан>а, Читлук, Лево-

вик и Церовица."18 Подаци ко]е смо добили истраживан>ем поклапа]у се са овом

поделом, ту доводе до заюьучка да говор села Милушинца целином сво]их одли-

ка припада сврл>ишко-заплан>ском говорном типу.

Цил>еви

Након ]едног века интензивног проучаван>а народних, по правилу рурал-

них19, говора, евидентан ]е диференцщаппи йрисшуй, то ]ест инсистиран>е на по-

себностима говора ко]и се опису]е, на ономе што та] говор разливе од осталих

говора и стандардног]езика. Наш цил> бипе опис говора села Милушинца у одно-

су на юьижевни ]език с ]едне, и стан>е забележено у ЪопиЪевим Дщ'алекшима пре

сто година, с друге стране. Напоминаемо да наш рад непе бити потпун опис свих

одлика ]еднога говора, веп регистрован>е и систематисан»е на}важнщих одлика

юуе ова] говор поставл^у према просечном штокавском стан>у и стан>у говора из

непосредног окружен>а.

Методолопуа

Методолошку основу д^алектолошких истраживан>а поставив ]е )ош по-

четком XX века Александар Белип уДи/алекшима, а дубле их разрадио у писму

Бодуену де Куртенеу Мисли о йрикуй/ьтьу дщалекаШског машери/ала (,1ужно-

словенски филолог, кн>. 6, Београд 1926—27, стр. 1-10). Белизе препоручивао

17 Белип 1905, Х1ЛУ

18 Вукадиновнп 1990, 368.

19 Проучаван>е урбаних говора |ош увек ни)е заживело у ерпе^ лингвистичке^ средини. иако ]е

то потребно с обзиром на разво] друштва саставленог претежно од урбаног становништва. Оснивач

социолингвистике В. Лабов^ерш седамдесетих година двадесетог века обавио прва истраживан>а у

области урбане диалектологов, а пионирски рад из тс области код нас ]есте дело Говори Ниша и

околних села, ко|им почин>с нова епоха у нашо; диалектологии. В. у: Тома 1998, 15-16.
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спонтани разговор као најбољи извор за све језичке особине и прикупљање што

обимније грађе како би сваки проблем могао бити илустрован довољним бројем

примера. Бременом се у испитивању дијалеката почиње примењивати метод

упитника20 којим се прикупљају подаци о језичким особеностима дијалектоло-

шког система на основу одговора на претходно припремљена питања.

Основни методолошки поступци коришћени у овом раду јесу метод непо-

средног посматрања21 (спонтани разговор са информаторима на теме из свако-

дневног живота) и метод упитника.22 За морфолошка питања највише смо кори-

стили упитник чији је аутор проф. др Н. Богдановић23, а за синтаксичку пробле

матику коришћен је упитник Софије Ракић-Милојковић24. Највише података

прикупили смо спонтаним разговором, а најчешће теме биле су: обичаји (верид-

бе, свадбе, славе...); пољски радови; кућни послови (ткање, спремање јела...);

породица и сл. Такође, информаторима је било допуштено да причају о било че

му њима интересантном, нпр. о неким догађајима из историје села, о домаћим

животињама, о неким анегдотама из прошлости, о свакодневном животу итд. Ка-

зивања информатора снимана су помоћу неупадљивог диктафона на аудио-траке

и касније преслушавана, а на лицу места су записиване реченице и поједини при-

мери из разговора. Дешавало се да смо неке разговоре међу укућанима и комши-

јама снимали кришом, без њиховог знања, и тако добијали најспонтанији говор.

Упитнике и инвентаре користили смо углавном да бисмо допунили информације

добијене у необавезним разговорима.

Једно од основних правила у традиционалној, тј. руралној дијалектологији

било је изабрати што старије, мало школоване или уопште нешколоване инфор

маторе, који током живота нису мењали пребивалиште, јер је код њих највише

сачуван изворни језик и најмањи је ризик суочења са диглосијом. Истражујући

говор села Милушинца, углавном смо се придржавали овог правила, али смо раз-

говарали и са млађим људима, више или мање школованим („сваки информатор

је у ствари интересантан"25), како бисмо упоредили њихов са говором старијих

мештана, а и да бисмо добили потпунију слику о језичким особеностима. Током

рада на терену сусретали смо се са извесним тешкопама: говор млађих, па и ста

рших, мештана мења се под утицајем медија, образовних институција и сл; поје-

дини информатори су у разговору са нама намештали причу, тј. трудили се да го

воре што правилније, желећи да оставе бољи утисак (да је то заиста тако, уверава-

ли смо се слушајући касније њихове неформалне разговоре са укућанима). Укуп-

■ 20 Белић није благонаклоно гледао на прикупљање грађс помоћу упитника, јерје сматрао да се

на тај начин могу добити и нетачни подаци. О томе више у: Ивип П 1991/3, 240.

21 Терминологија преузета из: Методологија 2000, 217.

22 Упитник П. Ивипа за фонетску проблематику имали смо у виду, али због природе говора ни-

смо ишли по њсму (пошто се он базира на говорима који имају новоштокавску акцентуацију и те

мен^ да се шире обухвати јат).

23 Богдановић 1999.

24 Ракић-Милојковип 1995.

25 Тома 1998, 26.
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но је испитано петнаестак, али смо за главне одабрали осморо говорника, стари-

јих од 65 година, рођених и удатих/ожењених у Милушинцу.

При обради забележених чињеница, тамо где смо сматрали даје од користи

за сагледавање односа наше грађе и стања у суседним говорима, вршена су упо-

ређивања, што је регистровано и упућивањем на литературу преко фуснота.

Најпре смо самеравали налазе са Белићевом студијом (Белић 1905), а потом

овим редом:

а) Милушинац — остали говори сврљишко-заплањског типа (Зубетинац,

Упитник за Српски дијалектолошки атлас, обрађивач Љ. Рајковић; Бели Поток,

из: Богдановић 1979);

б) Милушинац — говори Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987) и за-

падног дела Сокобањске котлине (Богдановић 1 979/2);

в) Милушинац — тимочки говори (Станојевић 1911).

Рад на терену

Истраживање смо почели крајем марта 2005. године. Највећи део грађе

прикупљен јејула и августа, а на терену смо боравили и током јесени исте године

ради провере добијених резултата.

Говор Милушинца није наш матерњи језик, али је то матерњи говор наше

покојне баке и рођака који ту и даље живе. Ипак, тај говор нам није стран с обзи-

ром на то да од рођења сваке године проведемо извесно време у Сокобањи, па и у

Милушинцу. Интересовање за тај говор, нажалост, нешто се појачало тек у по-

следњим годинама студија (када је један део добрих старих саговорника отишао

са овога света).

Списак информатора

Бранка Динип, рођена 1930. године, неписмена

Радмила Станисављевић, рођена 1925. године, 4 разреда

Бранислава Јогрић, рођена 1935, 4 разреда

Ранко Динић, рођен 1932. године, 4 разреда

Злата Матић, рођена 1933. године, 4 разреда

Никола Стојковић, рођен 1926. године, 4 разреда

Ружа Стојковић, рођена 1928. године, 4 разреда

Радмила Лазаревић, рођена 1939. године, 4 разреда
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СКРАЋЕНИЦЕ

I

ГФФНС Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду

36ЈК Зборник за језик и књижевност, Титоград

ЗбФЛ Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад

ЗбФФП Зборник Филозофског факултета у Приштини

ЈФ Јужнословенски филолог, Београд

МС Матица српска

САНУ Српска академија наука и уметности

СДА Српски дијалектолошки атлас

СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Беофад

СКА Српска краљевска академија, Београд

II

м. р. мушки род

ж. р. женски род

с. р. средњи род

л. лице

јд. једнина

мн. множина

Н номинатив

Д датив

А акузатив

ОП општи падеж

през. презент

имп. императив

аор. аорист

рад. гл. прид. радни глаголски придев

М Милушинац

Т Трговиште

Тим Тимок
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26 Карта ]е дата према: ВукадиновиЬ 1990.
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ФОНЕТИКА

ГЛАСОВНИ СИСТЕМ

Вокали

Вокалски систем говора Милушинца (у даљем тексту М) садржи пет стан-

дардних вокала српског језика (и, е, а, о, у) и вокално р. Вокално л није познато

овом говору, док се полугласник јавља у све мањем броју случајева. Под утица-

јем консонаната из окружења, као и у неакцентованом слогу, може доћи до вари-

јација у изговору појединих вокала27 (в. ниже).

Вокалски систем М био би, дакле, следећи:

и (ь) у

е о

а +р

Судбина полугласника

Призренско-тимочки говори одликују се постојањем посебне фонеме (ь)

која се налази на месту некадашњих двају полугласника и изговара се као вокал

напрегнуте артикулације боје вокала а28. Овакво стање на терену налазили су и у

својим радовима изложили и каснији истраживачи овог говорног подручја29.

Исто важи и за облает која припада сврљишко-заплањском говорном типу, где

постојање полугласника, између осталих, евидентирају Н. Богдановић и Ј. Мар-

ковић, мада Ј. Марковић налази и доста примера са вокализовании полугласни-

ком30. На простору Алексиначког Поморавља полугласник је по правилу заме

шен са а3'. Податак о редовној замени полугласника фонемом а у селу Тешици

" Белић 1905, 8.

28 Белић 1905, 47-89; Ивић П 1985, ПО, 111.

29 В. Библиографија 1994.

30 Богдановић 1979, 6-11; Марковић 2000, 31.

31 Богдановић 1987, 66.
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(]ужноморавски говор), юуи износи П. Ивип у извешта)у са ди]алектолошке екс-

курзи^е по ужо} Срби)и реализоване октобра 1959. године32, делимично коригу^е

проф. Богдановип „извесним бро^ем примера у кс]има се а ближи полугласнику,

или полугласник нще добио вредност пуног о"33. Он тако!)е наводи да ]е употре-

ба полугласника у Сокобажско] котлини (тзв. зони III) места, илустру1упи то при-

мерима из села Трговишта и уз напомену „да )е идупи на исток полугласник све

чешпи, обични)и и изразити)и"34. В. ВукадиновиН указу^е на посто)ан>е полугла

сника у микротопонимима Сокобан>ске котлине, а из Милушинца наводи ]едан

]едини пример — Глйбовьц*5.

Наше истраживан>е, ме1)утим, нще евидентирало посто)ан»е полугласника

као засебне фонеме. Нешто затворени]а артикулац^а вокала а (налик полугла-

сничком изговору) забележена]е у само три речи: шаман, бьт/бРиё**, ваздан, и то

у говору старших мештана. Ове речи, ме!)утим, припада]у емфатичном говору, те

нису прави примери за употребу полугласника. У осталим забележеним приме-

рима дошло ]е до пуне вокализаций полугласника гласом а, и то:

а) у корену речи: бачва, вашке, Вйдовдан, дан, данови, даска, девд[;ачки,

Ъур^евдан, залва, зава, лажем, кад, мдмачка вёчер, ойанци, Пешровдан, саг,

сшавнйло се, шаг.

Тако ]е и са секундарним полугласником: брашанцё, дошал, ишал, могал,

несам, нйсам, осам, шкал, рекал, Ца) сам, сёдам, секал;

б) у суфиксу, али и у основи: у'ечад/, овас, йешал, ражагь;

в) у суфиксима: венац, гледац, Змщанац (топоним), квасац, колац, конац, йе-

вац, йивац, йокравац, йуцкавац, свшъщ, сивац, ейшрац, шенац (= вампир), шруйац;

кайак, лисшак, л>шьак, момак, ручак, шежак, цвешак;

г) у префиксима и предлозима: са, сас, сабдр, саборн>ак, сабраше се;

д) у речима са турским суфиксом -лук*1 (< -11к/-1ик/-Шк/-1ик): богашлак, га-

здалак, комшилак, али: сандук;

1)) у падежним облицима38: данас,}есенас, ноЬас. У ствари, овде имамо слу-

ча] да се номинатив задржао у целини, с полугласником на кра]у, а дода]е му се

заменица сь: дьнь + сь. Према нашем сазнан>у, како се види, и та] ]е полугласник

данас у говору М прешао у а.

Познато]е да су се полугласници на]бол>е чували када су наглашени, а да су

у пуне вокале (а, о, е, у) прелазили када су без акцента39. Наши примери показу)у

" ИвиА П 1959, 399.

33 БогдановиА 1987, 47.

34 БогдановиА 1987, 55.

35 ВукадиновиА 1990, 380. Ову реч забележили смо са истим местом акцента, али без полугла-

сничког изговора.

36 Порекло речи баш детал>но ^е обрадио Бел иА у: БелиА 1905, 47-89.

37 Навсдени суфикс има више вари|аната у ерпскохрватским говорима, „а варианте -лак и -льк

присутне су у македонским и бугарским говорима, али и у говорима ^угоисточне Црне Горе |дужне

и ^угоисточне Срби^е". В. у: РаднА 2001, 63, нап. 78.

38 Термин смо преузели из: БелиА 1905, 62.

39 БелиА 1905, 44, 45.
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да ]е у оба случа]а, без обзира на место акцента, дошло до пуне вокализащф полу-

гласника (било у основи, било у наставцима; како старог, тако и новог, секундар-

ног). Разлоге за овакву по]аву ваша тражити у све вепем утица]у мед^а, школе, а

можда и у близини косовско-ресавских говора (са северне стране Милушинца).

Пошто смо речи са полугласником нули у ман>о] мери него што смо очеки-

вали, занимало нас ]е каква]е ситуащуау суседним селима истог говорногтипа.

Приметили смо да у Врелу, селу удаленом 5-6 км од М, полугласника има више.

а тако^е и у селу Зубетинцу, ко]е се у д^алектолошко] литератури спомин>е као

северна тачка сврл>ишко-заплан>ских говора. Пошто ]е Зубетинац пункт за СДА,

илустраци]е ради навешпемо све примере ко]е ]е тамо забележио обра^ивач

пункта Л>убиша Ра^овип40.

Однос ь > е имамо само у примеру Велигден, а ь > о у предлогу сое: сое овб)

бёло вёжено. Мислимо да ]е то усамл>ен случа] и да нще карактеристика говора

М^'ер се чу)е и: сас. Може се и овде помислити да решение треба видети у комби-

нащц'ама: сас ово] / сово] /со(с)ово]!

Испред сонанта} у облицима показних заменица налазимо и < ь: ища < *1ъ/ь,

овца, опща. Напоменимо да у нашем говору нема облика типа: ови човек и сл.

Инищуална секвенца вь- да}е у-: удовица, унук, унуци. Реч ушорак има лик

шорник, али мислимо да се ту ради о отпадан>у у-41 (в. Афереза).

Рефлекс гласа Ь

У говору М стари глас ]ат ]е прешао у е, за шта не треба наводити много

примера: Благовесши, венац, млеко, йдйре, йдсле, савёшу/у.

Доследну екавизац^у показу)у следепи примери ко] и у стандардном ]езику

има]у икавски42 рефлекс ]ата:

1. датив ]еднине именица женског и мушког рода рода на -а: помогнй бабе;

Бранке скува] кавуна нёпу; оном газде; ел си казалал/ад/е да смо род; кажй Рад-

миле да дс^де; дава се куму и сшард/ке (више у делу о морфологии);

2. датив личне заменице првог лица: мене да] да ]едём; то) мёне дёда причал

(в. Заменице);

40 Полугласник у Зубетинцу: I мдзък (Гшш. 2), мдгьл/могал 8, гледьц 21, сын 30, шьйпем 34, йд-

Ш1ьъьк/йдшшьак 54, желудьц 71,мькиу85, дигь.1 95,ушшийьл 106, нокьШ 107, йшм 109, дошм 111,

сёдьл 122, йадьл/йадал 130; II расьл 12, синовьц 33, момьк 64, свекьр 68, зълва 73; 111 оОьньк 11,

шёсьп 21; 1У1юшьк 13, дгыь 26,)есшьк 44, дьске 53, сёкьл 55. ко,1ьц 57, конбйьц 59, бьчва 65, свшььц

68; Vпоньц 9, квасьц 23, йекьд 26,масьн 37,горьк 46, оцьш 49,ручьк 54а, глады/ 58; VI равьн 2,рьж

17, овьс 18, ешбжьр 30; VIII ир'ьл 1,врайьц 10, йешьл 24, й.юв'ьк 286, жушьц 34, белы; 35; [Хкомарьц

40,мо/ъьц 42; XIрьдьква II, йуйолък 21, веньц 28; XII сьшре 16; XIII йеськ 27,мьгла 32. йокйсм 40,

сисжъи 42. дьч 52, чешвршьк 59, йешьк 60; XIVмрШвьц 39,удавьц 42, Госйо!)йпды1 79; XV Бльк/а/о

3, добьр 5, среНьп 6, нйеък 15, оешьр 16, жедьи 26, крашьк 29,решьк 33, црвепкье 47; Ц 1ьо}ьн 22, овь/

25, шь) 26, опу 27, какьв 28, онакьв 29, нёкакьв 30, сьв 33;Д (1)едьп 1;Есьс2, дьньс 36; Зубешиньц I.

Пункт ^е обра!)иван пре двадесет година.

41 Р. Симип сматра да ссовде ипакради о преласку вь> у. В. Симип 1972, 161 и нап. 188.

42 О икавизмима у шумади^ско-во^воI)анском диалекту опширно пише С. Реметип у: Реметип

1981.
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3. одрични облици помопног глагола ]есам несом, неси, не/е, неслю, несшё,

несу, мада се чу)е и нисам, нц/е, нисмо: несом износила; неси кувала каву; не)е

имала шпорет; неслю ишли у бпштину; несшё ли ме ви звали; несу ме тели; маши

не нисам имао; ни/е се рано оженйо; нисмо се жалили;

4. друго лице множине императива: уфёше, идёше та сёднеше (в. Императив);

5. неким облицима глагола: осшарёпа сам, осшарёли смо, опойавела сам;

6. ретки облици компаратива (не аналитичког типа): сшарёу, она сшарё)а

две годин; она] сшарё}и унук.

Чу|у се облици: ггьездб, юьёшша, кгьёшше, иако у н>има не треба видети )0-

товагье са ^ из ]ата, веп умекшан>е група кл, г//43.

Речи шрава и орё, орёси познате су са овим фонетизмом.

Поред облика мапе]а чу'уг се и лшНи/а < *та(/еНа, где после губитка дг долази

до по^аве интервокалногу, ко]е утиче на прелазак е у и: маНеа > маЛе/а > лшИщ'а*4.

Судбина вокапног л

Призренско-тимочки говори у погледу чуван>а вокалног л показуху разно-

лику ситуаци)у. Док се у тимочко-лужничком диалекту (и то више у тимочком

подд^алекту) чува неизмен>ено вокално л, у сврл>ишко-заплан>ском доминира у

и ль, а у призренско-]ужноморавском основни }е рефлекс у, изузев неколиких

примера са лу иза дентала д и с45.

Говор М позна^е само стандардну реализащуу вокалногл >у: бу/'а, бу/е, вук,

вунени, вуна, гуша, дубено, дуго, дугу/е, жуш, жучка,}абуке, кук, кунё, л/узём, му-

зёлю, йуна, йуно, сшуба (= мердевине), суза, сунце.

.1едини пример са рефлексом и (мада се овде можда ради и о асимилащ^и

вокала према следепем слогу) ^есте облик дибйна, ко)и се ]авл>а поред стандард-

ног дубина: у дибйну глисте йма.

Познати су облици ж/ьуна, ж/ьучка < *й1па* Иска.

Од некадашнъег корена *й/с-46 у говору М имамо само рефлекс лацка (=

штуца).

Вокално р

Вокалнор се у говору авл>а у свим положа^ма као и у стандардном Зези-

ку. Ретко се ^авла у инищуалном положа^у у коме самостално чини слог: рн>ка (=

ноздрва), ]а рчка (= гура), рскавица, река, р1)а. У финално] позиции вокално р }е

тако^е ретко, углавном као резултат гублен>а гласа х: вр, улф (1. л. }Д. аор.).

43 О томе више у: Пецо-Милановип 1968, 282; Ремстип 1985, 182-184.

44 Богдановип 1987, 86.

45 Ивип П 1985, 111; Белип 1905, 95-123. Нови|а истраживан>а такого показу|у да нн сврл>ишки

нн заилан>скн подди)алекат нема^у вокално л (ум. Богдановип 1979, 13-16; Тшрип 1983; Марковнп

2000), као нн призренско^ужноморавеки, где ^с основна реализаци|а у уз нзолованс примере са лу

(Богдановип 1987. 84; Тома 1998, 53, 54).

4* Ивип П 1991/3, 210.
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Вокалнор се ]авл>а се и у мед^алнеу позиции у секвенци са ]ош неким су-

гласником:

п, б, м, в + р: зайршка, найрекам, йрви, йрв, йройржиш, йрйорена, йрйори-

шше, йрекала, йренем, йршена, йршене, ейржи, ейрши;

брдо, брзо, бруьив;

замрзшач, залфкну,мрда]у,мрсно,мрсо& (= слина), Мршвйло (микротопо

ним), мрцкава, йосмрче, умрл/умро/умр;

вр, врвина, врли смо, вр/ьим, вр/ъщу, ерша, врчва (= земл>ана посуда), завр-

шйо, завршйли, йреврне, йреврша, йреврйа, еврдалцё, сврнуле,учвршНено, чешвр-

ши, йовршшька, зврче;

к, г + р: крв, крййл, Крсшашац, кршшёгъе, накреник, огрлак, йрекрешим се,

свекрва, чокрк;

грбав, грбйна, гргурава, грмй, грнци, огрнули смо, огршамо;

т, д, з, ц, 5, с + р: засшрши столови, зашрле се, исшрейл, ошрчала, йришрча-

ла, сшрмд, сшрииьен, шрговачка, шрл>шшца (гремела), шрнакой, Трновица, шр-

сшомашор (по народноз етимологи^и шрансформашор), чешрнаес;

дрвена, две дрвеши, дрво;

зрна, зрно;

йоцрнело, уцршано, црвено, црква, црквица, црни, црно;

назрнем, назрша;

Ср/)ан, ерча, ерце.

Како се види, вокално р може ста]ати после свих сугласника осим:}, /ь, н>. Л,

#; л, н,р; ш, ж, ч, у, ф,х. Ови последней нису ограничена у дистрибуции, али ми

такве речи нисмо забележили, а оне су познате у другим кра]евима (као: жрва/ь,

чрга, фркТге, хрекав). Види се, тако!)е, да вокалнор може бити под акцентом, али и

у неакцентованом слогу.

После самогласника вокално р налазимо само у речи: заржало.

У нашем говору нема по^аве секундарног вокалногр након губитка вокала,

типа „вртено, крлица", док ]е забележен само]едан пример девокализащи"е р, и то

морфолошког порекла47: умрёла.

Замене вокала

Како А. Белип каже: у призренско-тимочким говорима вокали су „врло

гипки"48, то]ест на н>их утичу околни гласови да^упи им свозу бо]у. „Тврди само-

гласници после и испред палаталних сугласника прелазе у палаталне вокале, по-

стщу сами умекшани, док под утица]ем лабиалних сугласника постазу и сами на-

лик на звук о, у, лабиализу^у се. Вокали ]еднога слога утичу на други, сугласници

47 БогдановиЬ 1987, 83.

"8 БелиИ 1905, 8.
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ко]и напоредо стсуе ]едначе се, вокали се асимилишу у разним слоговима, мен>а-

^у|^и сво)с место и начин артикулащуе".49

Ове промене дешава]у се у неакцентованом слогу, те се и припису)у утица-

]у снажног (експираторног) акцента и слободн^ем (флуктуира]упем) понашан>у

вокала у слогу без акцента. Гласови ко]и се на ова] начин доби^а^у нису помупе-

ни, и не различу се од таквих вокала тамо где се они изворно по]авл>у|у. Због то

га се може репи да ту „уместо ]едног вокала имамо други".

Разуме се, од овога тумачен>а одудара]у примери где су замене очигледно

под утица]ем палатала или лаби^ала, што пе се видети из случа]ева ко]е наводимо.

Вокал а

Вокал а ]а.ълл се уместо вокала о у следепим примерима: айашёка, аршещи,

барани/а, ладавина, машйка, машйчка, йокравща, шрнакой. У речи квачка можда

разлог замене скуй у могупем мотивном делу ква- , щи се везу)'е за ову живину.

Та] пример одудара у ]ош ]едно] по]единостн: ту ]е супституент под акцентом.

а м. е: вагёша, жёшалица, у'озмк, кладанац, Кшажавац, на-зам, охам

(бд-зам), Паншалё), шараса, шашйр. Ова по]ава, као и претходна, тумачи се као

замена отворени|'им вокалом у неакцентованом слогу, иако би се примери вагёша

и жёшалица могли разумети и као дисимилащуа. У случа]евимауазик и Кььажа-

вац, има се утисак да ^е а о коме ]е реч негде на граници полугласника и а, одно-

сно да би се могло бележити као а: ]азйк, Кн>ажавац.

а м. у: баланша.

Вокал е

Вокал е ]авла се уместо а иза палаталних сугласника: ]есён (= щ>ъо),]есено-

вина,}есшук, йрщеше/ъ, чебар, черайе (поред: чарапе), черайке, чешалка/чашалка.

Само у два примера ]е е< а иза сугласника р: гребу/ьа (можда према основи

греб-), као и Неремида, што би могло бити према грчком: керар(8а, али и према

турском кегепиа"5®.

ем. и у везнику ил(и): ел ]абуке, ел крушке, шта бйло; ел машину ел дукати.

Именицеслезинл илшм^ушеобично се]авл>а]у у лику: слезёнка имен1)уше.

У говору М присутно]е е у радном глаголском придеву глагола VI врете ра-

диши: радёо, радёла, радёли смо, као и: мислёла, осшарёла. Исюьучиво овакве

облике чули смо и у говору мла^их мештана.

е м. о

Речце ево, ено, ешо редовно се употреблава]у са финалним е: евё како се

спрёма; енё )у Радмила; ешё ]у мама.

49 Бслип 1905, 8.

50 Скок 1970-1974, 1 том (1971), 354. Облик Перамида }естс балкански грецизам, али ^е у ^езнк

ушао и као турцизам грчког порекла (уп. тур. кегешхе!), па би наш забслежени облик Неремида могао

да се са н>им доведе у везу.
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Вокал и

Поспуи мали бро] речи, где ]е замена различитог порекла:

и м. е: инжигъёр/иниик>ёр, кицела, маНща, йрбфисор, иемйири, шиНер.

Прилози лане и йешке редовно се ]авл>а]у са -и: лани сам пропала; идем йё-

шки.

О лексеми мапи/а било ]е речи напред.

И м. а само у облику )единаес, као остатак стар^ег стала.

Вокал о

о м. у

Поред облика умеси нуда]е чу)е се и омёси, одава: обрйши се; пе се одава;

одала се за комши|у; омёсшм лёба; омй се.

Тако ^е и са бро^ем хшъада: имал сам шьадо марке; али: прима шьаду дина

ра, са чим }е повезана и промена места акцента.

о м. е

Уместо е често се употреблава о, и то иза палатала: говё^о, дйвл>о,]агн>ёЪо,

йилёпо; ШрёНо; чщо. Свуда овде сто)е морфолошки разлози, односно аналопу'а

према наставцима тврдих основа (ладно : вруНо < врупё). Томе помаже губл.ен>е

осепа]а за употребу е иза палатала, чему можда дугу]емо и пример: Ъур1)овдан.

Код присвс^них заменица типа гьен, а, о редовно ]е н>6/ан, н>6/на, н>д/но5 1 . 0

томе више у т. о заменицама.

Именица раме има облик рамо.

,1авл>ан>е вокала о м. а може бити условл>ено суседством лаб^ала: йомук,

йойрйке, собсуле, шован>аче, шовап.

Према облику овде редовно се Завл>а одовде, а као резултат аналопу'е и одо-

кле, одбнде, одошле52.

Властита женска имена на -с(л)ава: Вукосова, Добросова.

Често се код старших информатора чу)е долёко, док ^е код мла1)их само да

лёко.

Вокал у

Ум. о редовно у речи докшур: он први докшур там; била сам куд дбкшура;

идо по докшури; као и у предлогу код, ко)и овде има облик куд: отишла куд дете;

ишла сам куд доктура; додйли куд Надицу.

У посебну групу сврстапемо примере са глаголским суфиксом -ува- од -ова-,

веома фреквентним у призренско-тимочким говорима, па и у говору М: другувале

смо, иншересувао се, куйувала сам, куйували смо, ойцувао, сшанувао,учесшвувала,

5" БелиЙ 1905, 423.

52 Маркович 2000, 57.
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учесшвували, школували смо (уместо суфикса -ова). Овакви и слични примери (йи-

сувала сам, йишувала сам, йромужувале се, снимувала сам) вероватно су настали

по угледу на облике презента {йис^см, йиШу/ем, йромужу}ем)^ .

У понеком примеру може се видети утиид) лаб^ала: армунйка свйри; ку

пил армунику.

у м. и

Уместо суфикса ива- редовно )е -ува: везували смо, дарувала сам, дарувало

се, казувало се, нава^ували смо, што ]е свакако по]ава морфолошке природе.

У овим заменама могу се видети резултати различитих процеса, на^више

асимилащуа и дисимилаци|а, али има и оних коде има^у морфолошке разлоге, где

су замене аналошке природе.

Неке вокалске групе

Секвенце од два вокала ]авл>а]у се у говору М и н>ихово]е порекло различи-

то: могу да буду на морфемско] граници, Т|. на саставу префикса и основне речи;

наста]у испадан>ем гласова х и у или неког другог сугласника из интервокалног

положа]а.

Бро)у речи са вокалском групом придружу)у се случа]еви: вокал + л > о (до-

нёо), а изоста]у групе типичне за ]ужноморавске говоре типа: аа < ал: имаа (кад

Вокалске групе различите се понашазу. Ь^бол>е се одржава]у у сложеница-

ма. Остале се укида^у сажиман>ем (немамо, тако^е типичне]ужноморавске случа-

^еве типа -има]у > имау > шшв).

Трупа аа < аха: снаа ми из село; ыо\а сна (у овом примеру дошло ]е до сажи-

ман>а54).

Трупа ае^авл>а се углавном код бро^ева:)еданаес, дванаес, шринаес, шесна-

ес, дваес и сл. Овде се може по^авити и секундарно -}- Цединауес), [о чему Ке бити

речи касн^е]. Место акцента држи наше случа]еве да се не би остварила и друга-

чща сажиман>а (рецимо, код нас нема облика типа дванес).

Иста група чу]е се и у облицима позединих глагола: он то) све знае; они таг

оейше трактор; йрае весёл>е; она йраеше; не йраено крштён>е. Овде тако!)е може

допи до по]аве секундарног интервокалног /.

Група аи настала ]е услед губл>ен>а интервокалног в у облицима неких гла

гола, те се поред йрави, найрави, осшави чу)е, и то чешНе, найраи, йраи, осшаи: пе

иейраи сас трактор; найраила; найрашш су; найраиш; не могал да ойраи; ойрайли;

осшаи си; осшаил; йраи се; йраила сам; йрайли; йрашю се. Код ове секвенце до

била се утисак посто)ан>а неког слабог (редукованог) /■!/: исйрсО и.

У ово^ вокалско] секвенци чу)е се и неко слабо и: да усйраим грёду.

53 Ни)с исключено да су овакви облици резултат утица^а бугарског и македонско^езика. О томе

више у ИвиЬ 1985, 118-125.

54 БогдановнИ 2000/2, 30.
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Трупа -ао чува се у радном глаголском придеву мушког рода (где ]е дошло

до преласка -л у -о) уколико се акценат налази на вокалу -а-: гледао, дошао, имао,

ишао, морао, обарао, ойцувао, йишао, йродао, сврНао, сшанувао. Уколико се ак

ценат не налази на вокалу а, долази до регресивне асимилащц'е и група -ао се по-

^едноставл>у^е, то ]ест своди се на -о: дбшо, йшо, ошйшо, рёко.55

Регресивна асимилащуа ]е присутна и у речи йбсо и у поредбено^ речи ко

(поред као), а прогресивна (када ]е група -ао у меди)алноЗ позиции) у речима за

ва, завйчипи.

Ову групу налазимо и у по]единим сложеницама: набди, наойако, наору-

жани, као и у речима маови, сшрабша, где ]е настала губл>ен>ем х из интервокал-

ног полои^а.

Група ау\ аушобус; научила сам.

ау < аху чува се у облику снау: уведё снау.

Ова група делимично ]е редукована у 3. л. мн. през: глёдау; уйбзнау се.

Група ей забележена]е само облику сейри се (= чуди се): да се цёло село сейри.

Група ео: бёо, бёоше, бёомо, неббрано. Преображение.

Ова група присутна ]е и у рад. гл. придеву мушког рода од глагола чи^а се

основа завршава на -е: видёо, донёо, осшарёо, радёо, шёо,узёо,умрёо. Тако1)е, у

речи греоша након губл>ен>а х.

Група еу: реума.

ИА нема примера, сем: ки/а (< ких-).

ИЕ < и]е: добил биён>е; другачйе; бдма се йобие; морало да се убйе.

Група ии < щи: чйи ^е оно виноград. Ова се група тешко одржава, т). долази

до сажиман>а у ]едно продужено м56: чй он сйн.

Група ио: авибни, радио. Бро^и су примери са -ио < илу рад. гл. прид. му

шког рода од глагола чи|а се основа завршава на вокал -и: завршйо, нагн>авйо, на

следив, оженйо, йоложйо, йоломйо, йравйо, сшворйо, увашйо.

Група оа < о}а: мба мати.

Група ое < о]е: она с моёга сина; ово) ни детйште йбеде.

Група ои < о]и: двоица, мой унучипи, обойца, сшоймо.

Група оо < охо: добди, добде; поред: дбди, дбде, додйли.

Група оу: йбубава, йбубаво.

Група уе < у]е: казуе, срамуе се.

Група уо у рад. гл. прид. м.р: йогинуо.

Група уи: уй^ем у цркву.

Вепина наших примера^есу вокалске групе под акцентом, а и оне малобро]-

не ^е то нису (наоружани, научила сам, Преображение) добро се држе, ]ер су

саставни део сложенице, т). чине их кра^и вокал префикса и инишуални вокал

наредне речи.

33 Овакви примери чу|у се углавном код мла()их говорника, док су облици са очуваном групом

-ао типични за старике мештане.

56 Богдановип 2000/2, 29.
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Елизи)а вокала

Забележени су примери елизруе вокала у сантхруу. Губе се вокали:

а: д идем куд доктура; д идем да нараним свйн>е; д и.м да си купим дрёшку; д

им да се брукам; немо) д йдеш\ пе д йш и тй; Радйша д йде да испраи; она мйсли д

йде на прёглед; д йдемо да се повезёмо; д имо да оберёмо нештб; пе д йма паре;

е: нумём да плетём; нумём да сучём коре; нумёш тй тбу, нуме да врёви; н

уме да пйта; па, // уме; н умёмо да купимо; к _ул/ёше да зовнете;

«: ]а п см идем > ^а цйдем; пе с иЭел/о;

.у: _)абуке не тура [у] усша; тури му усша.

Редукщуе вокала

Афереза

Редуку^у се следепи ненаглашени вокали у инищуалном положа^у:

а: баланша, Свеши Ран^ел;

е: шё га Нёбо.)ша;

и: примала сам нёкци/е; она примйла нёкцщу;

у: вй сте б6л>е йознаши (: упознати); она га ваши, па га свё убйе; пе буде

Шорник.

Синкойа

Забележено уг испадан>е вокала у слогу иза акцентованог.

и: (на^чешпе у облицима показних заменица и прилога) колко наш вёлики

дом; колко радника; на колко мести; овблко грне; онолко ]ёден>е; ондлко висок

брёг; йрб/но брашно (уколико ни]е од про]-а-но); сёсшрична; шалки ти зёв; шалка

брада; не мож да исполага и шолко; несам шолко ни кочйл; шолко била мйрна;

као и: чёшри (мада се чу)е и облик чешйри);

а: всиьда пе до!)у на славу, всиьда смо се разумёли. Овде смо прихватили

елизи|у због чин>енице да се ]авл>а и вала да: вала (да) пу до!)ем;

о: сарме се такб) гошве; ^а сам то) забрайла;

у: добро/шро.

Айокойа

Ову по]аву забележили смо код неких везника и речце ли, ко]и губе финал-

но и.

али: имали смо ]абуке, ал им се спржи цветак; чйс ваздук, ал мй смо остарё-

ли; имали смо свё, ал не мож вйше да работимо; раните ]е могал да музе, ал га по

чёте руке болё;
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или: несмо учествувале ^едну ил две године; понесём иглу ил кудёл»у;

ели (са значением везника или): колко пе ми дадёш зёмл,у уз девону, ел ма

шину, ел дукати.

ли: да л пе се оберё, нё знам; не мйсли да л пе йма за лёба.

Финално е се губи у 3. л. ]д. презента глагола може, па се одатле аналошки

преноси и на друга лица, сем на 1 . л. }д: не мож се сётиш; не мож да музё краву;

не мож да исполага; мож убй())е човёка; не мож вйше да радимо. Тако1)е, -е се

губи и у следепим примерима: две-трй годин старё]а; примам пё шее сшбшиФ1

динара.

Финално у отпада у 1 . л. Зд. презента глагола може и одричног облика по-

мопног глагола хопе, као и у неким облицима именице година: не мог да ти по

могаем; немок се сётим; ней се сватам; ову) годин нёмамо краве; ову) годин уби

жёга; прошлу годин несам ни била.

Покретни вокали

По]едини прилози, предлози, речце и неке заменице у нашем говору има]у

покретне вокале. Навешпемо облике ко^и сеЗавл^у и са вокалом и без н>ега.

о : 0 ксии га Ранко; зврче овам; онам над село; сам да брйнеш; сам за мираз

брйну; шам ймам сестру; шам лакша била школа;

камо кутща; овамо дошла; онамо йма}еяна стена; завёпине само на две ме

сти; знам само да смо та фамйл^а; Шалю блйзу гроб]е; станку си шимо;

е : 0 гор куд овце; пе дб1)ете гор; дол йма подношке; чул га и дол; паде одо-

згдр; озгор се тура; озддл йде ладно; йде одонуд;

йма воденйцу горе; да сй!)у доле; алева папрйка одозг6ре;'у& излазим озгоре;

оздоле се йде; он зовё оздоле; откачиш га одонуде.

Акцентовани облици личних заменица тако^е има]у покретно е. Да]емо са

мо део гра!)е (пошто пе на ову по]аву бити указано и у делу о морфологии): она

постара од мен; мен се чйни; то] мен мати ]едва отребйла; мён то интересувало;

мен мож уби^е;

Али: купу)у од мене; мене жал.

Покретни вокал е ^авл>а се и код неких предлога:

куде (= око) Вйдовдан; йма колйбу куде (= код) Томино; коде трстоматор (=

трансформатор); млого смо жйвци изгубйли оде тад; йоде5Я врата;

седёла сам куд овце; куд мо]ёга башту; код Бранку; пе до!)ете код нас; пе

цркне од муку; йош купу;

а : в: нек йде; нек се пйта;

али: нека га у авлй)у.

57 Овн облици могу имати везе са старим генитивом множине без наставка.

58 По мишл>ен>у проф. Богдановипа, педава е у примерима типа оде Сврл>иг, йоде село и сл.,

одва]а говоре Алексиначког Поморавла од источних, сврл>ишких говора. В. у: БогдановиЬ 1987, 93.
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Уметаи»е гласова

Ова по]аваЗе ретка у говору М (тек неколико случа]ева), а н>ена сврха ]е раз-

би]ан>е неких сугласничких група, мада те групе у другим случа]евима опста]у :

и: касарина; у касарине;

а: йараунуци; йарадеда; йарабаба.

У ]едном случаЗу имамо уметан>е сугласника н: комендща.

Примере типа комшински, шумадински нисмо чули.

Испадан>е слогова

Ова по]гя& пщъ необична у говору М. Напротив, позедине речи ^авл.а^у се

само у таквом, скрапеном облику: а] иди; глёци послу (< глёда] си послу >

глёд-си); вйш да нёпе; дйм код овце (< да идем); емйуш сам била у Ниш; кеб рабб-

тиш; младевесша (< млада невеста); неквд заборйл; озгор пада; чешерёз године;

ошб куд комшйку; ошамо у дом; шесёш године; шЬе (што пе, у смислу „зашто

пе") тй то]; шНу там; шНёш тй ту).

Консонанти

Глас ')

Артикулащуа сонанта } у говору М нще у]едначена у свим позищн'ама: у

некима се} прецизно чу)е, у некима слабее (редуковано} пемо обележавати зна

ком-/), док се у некима потпуно губи. Познато ]е да сонант} има нестабилну и са

вокалом и сличну артикулац^у, што доводи до колебан»а у акустичком утиску.

Тако1)е, неЗасном акустичком утиску доприноси и фонетско окружение у коме се

глас ) налази.

Пошто се не бавимо историям гласа, веп н>еговом савременом егзистенци-

_)0м, ми у дал>ем прегледу непемо одва]ати изворноу од секундарног (нити^ ко)е

се ]авл>а као партикула: нищ и сл.). Слика коЗа следи, тиче се, дакле, нашег реги-

строван>а стан>а у савременом говору.

3 на почетку речи

) + а: уа, ]абуке, уаг/ьеЛм, }а}а, }а}ца, дваес )а}цеши, )ако мрцкава;

\ + о: }ош, Свеши Лвсш;

) + у: }ушрос, }ушре пе д йду; }у, брука;

Испред вокала е сонант^ може имати стабилну артикулац^у, али може до-

пи и до делимичне и потпуне редукц^е:]ёвшин,]едан,)едё,]единща,)ёдо,)езйк,

}елёче, }емйуш, ]ёс, ]ечам;

зедвсг се смирйли; Зедна кола; йма )една нйзбрдничка; )едну прйколицу;

еднога; ел ймаш; емйуш.

Иниц^ално ] у енклитикама }е,]у:
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— чува се: саг)е добро; сагу'е у пёнзи)у; доведё}у у Милушинац; на врата/у

убили; она си ]у остаи;

— потпуно се губи: она е од МаркйшиНи.

^ у меди]ално] позиции

а) у интервокалном положа]у

и-и: сшарйи, чий;

е-и: старей;

а-и: гаимо; обича/и;

о-и: мой; обЫйца; твой;

и-е: велще, другачие, занимайте, ни/е, ойй}е, ищем, йомще,разл>й]еш,ранй-

)е, убще, шрйес, шамще;

е-е: грё/емо се, сме}ё ее;

а-е: бсОем, зна>е, йрае, шще/шкае, шщем;

два)ес/два}ес, дваесшйну, осамнаес, шесна)ес;

о-е: Во]е Петровичу жена; с мо/ёга ейна;

у-е: бу/е, дару/е се; замешу/е, мияу/е, йиШу}еш, йолегу)е, йомен>у/еш, йоску-

йу/е, йрейасу/е, йцу/е, учёсшву/емо;

и-а: боранща, кафёищ'а, Марща, ови/а, онща, йи/ац, ши/а, фамилща;

е-а: де}ани, сме}амо се, сйларё}а, не ше}а;

а-а: ба]аги Не донесё; бщалице; бёше йошра/ало; енща;

о-а: дево/ачка, мо}а/мо}а, н>6ан, \ьо}ан;

у-а: сшру}а, шу]а из Милушинац, у/аши;

и-о: чи/6;

а-у: вр/ъщ'у, дава/у, зеу'учер, кущ'у, мрда}у, нщури, йёва}у;

нёмау паре; они уговарау; млади се уйознау;

и-у: баранщу, кайщу, милйцщу, ращу, йёнзщу;

е-у: до ме}у, ме}уне, сме)у се;

о-у: мо/у;

у-у: бонбарду/у, йишу/у, учёсшву}у;

б) у позищц'и вокал -.1- консонант: суде, вд/ску, гсуба, гс\)бе, дево/ка, дев6}чи-

Ьи, зе}шйн, крава]парка, ма]ка, /ьо/но, Нгд/ну, случайно, йо/ду, йощ'ни, сшаро/ка,

у}ка, урш^

кушйче, шейейка;

в) испред секвенце -ск59: исшдриски, комшйски;

г) иза сугласника: гроб}е, йёр]е.

} у финално] позиции

и-]: омй се; сакрй га;

е-у. ё], оно гоца; смё} се;

й-у. завршава}, зна], койсу, крщ, она], шеу, Шиииьерау,

о-]: брб), зно), кащ, ко], немб], нищ, ово/, али и: ово врёме60; оно/;

59 Марковип 2000, 67.

60 У примеру ово време помишл>амо да финално}, коде се у овим говорима ионаша као финална

партикула, изоста]е због нагомилаван>а сонаната у синтагми о{^ ВРеМе.
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у-]: болу/; ку/ Ье до1)е; ову} годин; раду} се; шуу.

На основу наведених примера види се да ]е артикулащуа гласа ]:

на]стабилни)а на почетку речи испред самогласника а, о, у, као и иза таквих

гласова на кра]у речи;

У се слабее чува у суседству самогласника предн>ег реда: и, е, а никако на

кра]у речи иза и, где се увек губи61.

Општи утисак ]е да се ^ у говору М бол>е чува него у говорима ко]и су са за

падне стране (Алексиначко Поморавл>е).

Консонант х

У консонантском систему говора Милушинца нема гласа х, што ]е иначе

одлика целе територи)е призренско-тимочких говора62. Белип сматра да се глас х

у говорима источне и ]ужне Срби)е почео губити тек у друпу половини XVIII ве

ка, изводепи овакав заюьучак на основу записа из манастира Св.Тюр1)а у Темско]

(нпр. насадихмо виноград).63

У говору Милушинца дг се губи из свих позишф:

а) у инищуалном положа]у: шьйна; ала; три ёкшара; чётри шьаде; лад; ла-

давйна; ужива у ладовйну; ладна вода; од ладну воду; лева; она си бди; какво

оНеш; кад се оНе, бЬе се; оца;раним говёду; райаве руке;рска;улиш на Бога;

б) у меди)алноЗ позицией: бео; гредша; она ддди; додйл; додише; додди; кад

се запади; да се зарани; луд на маови; наоди; да нарани говеду; йишще; сарана;

снаа; сйишщосал се; сшрабша;

в) у финално^ позиции у следепим категори]ама:

именице: вр; гре не гре; сирдма; сшра;

падежни облици заменица: иду ге и зову; у Кусак и отерал; ту и откачйл; куд

мо]и има колйба; проз \ъи; сас н>и идо; куд н>м нёма завесе;

падежни облици придева: од голёми л>уди64;

облици 1 . л. _)д. аориста: ошидо. Надо, йонесо, йочё,рёко, сйремй,узё и сл;

облици имперфекта: }а има, куйува, узима;

прилози: бдма ту\ има каш-уа.

61 Готово исто стан>е у призренско-тимочким говорима показ^у: Белип 1905, 126-127; Богдано

вип 1979,30-31; Тшрип 1983. 42-45; Богдановип 1987,94-99; Марковип 2000, 60-69. Нестабилност

изговора гласау показухе се и на ширем простору, на пример: ,)овип 1968, 56-60; Пецо-Милановип

1968, 268-271; СимиИ 1972, 84-108.

« Белип 1905, 4, 206. Ивип 1985, 114.

63 Белип 1 905, 2 1 0. А. Младснови^е, проучава]упн ^език Тефшера Нишавске мишройолще во!)е-

ногу Пироту измену 1834. и 1872. године, нашао да глас х ]ош увек ни|с потпуно изгублен у народ

ном говору у то време. О томе у: Младеновип 1976, 209. Да се консонант д добро чувао у говору Пи-

рота и околине у XVIII веку, потвр()у)е зборник Слова избрана (1764). чи]и ^е^език проучавала 1а-

смина Недел>ковип у сво^ докторско] дисертаци]и. В. у: Неделжовип 2004, 91-93.

64 За примере типа „од стари л>уди" проф. Богдановип у Богдановип 1 987, 1 00. каже: „. . .оста]е

питан>е да ли су они сачувани облици генитива са -х > и, или облици општег падежа Оеднаког Нмн),

што ^е нама вероватни|е."
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^дан ]едини пример чуван>а д:, али са знатно слабимом артикулащфм^есте

у страно) речи хошёл.

Након губл>ен>а д: у интервокалном положа^у наста]у гласови } или в:

у. бу/а, бу/е, дре/е, ле]а, лё/е, майи/а, ме}уне, йро}а.

У настое аналогиям (према аие/'а(ши)) и ван хи^ата: йскида се ош смё].

в: бува, дуван, мува, муве, уво.

Наведени примери углавном потвр^у правило юуе ]е истакао проф. Бог-

дановип: сугласник в се на^чешпе поЗавл>у)е измену вокала задн>ег реда (о, у, а), а]

измену два вокала предн>ег реда или измену]едног вокала предн>ег и ]едног вока

ла задн>ег реда65; али: бу/а, йрд/а.

Забележили смо и примере у ко^ма ]е глас х супституисан консонантом к:

ваздук, кодник, кожук, йлёк, Тикомир.

Група хв да]е ф или чешЬе само в:

у иници)алж>) позиции: фала Богу; вашало се кйсело млеко;

у меди)алжу позиции: доваши, завашйли смо, йриваЬали се, йриваНам се,

уваше, увашен, уваши, увашйо се.

Глас в

Оъщ глас има стандардну артикулаци)у у говору М. У неким секвенцама в

се губи:

а) код итератива у групи -в/ь- > -л>-\ он дойреиъа; почёл да заборагьа и сл.

(остале примере в. у .1отован>е);

б) у секвенци -ави- (в. т. где ]е вокалска фупа аи < а)и).

Гпас ф

Глас ф туе непознат консонантском систему говора М и чу)е се на]више

код мла!)их и говорника средн>е доби, мада га употребл>ава^у и старки информа-

тори: фабрика, фали, фамилща, фарба, фарбано, фйно, фирма, у фирму, с фрезу,

фрйжидер, фусукле (= кратке вунене чарапе);

кафецща, офицйр, йрофесор,рафща (= канап за везиван>е винограда), те

лефон.

Наведени примери углавном представл>а]у нови)у лексику.

Присутна]е и супституци^а гласа ф гласом в: влаша, али и: флаша; вели/е (=

комад сира), венер/вегьер, ви)акери,]ёвшин,}евши}ье, кава, кдва, кдве, йдшреви га,

чаршав.

У употреби су паралелно имена Сшёфан/Сшёфана и Сшёван/Сшевана, као

и презимена изведена од н>их: СшевановиЬ, СшефановиЬ.

65 БогдановиЬ 1987, 100.
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По^аву гласа ф тамо где му по етимолопуи ни|е место забележили смо у ре

чи кофераш, и то у разговору са младом особом. Ова] случа^ ту. хиперкорекщуу,

можемо об^снити колебанием и одсуством навике у употреби гласа ф.

Бил.ка йасу/ь < лат. рИаезоЫз редовно се ]авл>а у облику: йасу/ь, йасу/ьйца,

иако смо чули из]аве да се негде „у тимочко" каже и: васууь.

Африкаша з

Говор М позна]е свега неколико примера употребе африкате 5, звучног пар-

лака ц: назрнем, назрнемо, назрша, йёнзш'а, йензионёр, зврче, озёбло, озёбне. Ови

примери одговара]у карактеристичним позици|ама ко}е заузима ова африката— у

комбинации са гласовима р, к и в66.

5 се чу]е и на сшуевима две^у речи67, како у иници]алном тако и у финалном

положа]у: дд-зам; о(д) Здрана смо купили; йрё збру до!)6ше;

дшаз га напуштйо.

Нисмо забележили облике са групом 5в насталом од зв типа звезда, звоно

(чу]е се само звезда, звдно), иако су они познати старшим мештанима као давно

употреблавани. Трупа дв чува се у речи двиска (= бравче од две године).

Вукадиновип наводи само]едан облик са овим гласом (зука, микротопоним у

селу Реснику68). Наши примери тако1}е показу)у да]е то ретка по]ава у говору М.

Однос л, /<: л, /ь

Код глагола изведених од глагола на -лиши налазимо е уместо и у следепим

речима: запевам, йолёвам, али и: за/ьи/еш, йоуьёвамо, раз/ьщеш. Примери за ову

гласовну по^аву ]есу и именице йо/ьёвица, раз/ьёвишше.

Веп су спомин>ани примери жл>езда, гььездд.

Судбииа л на кра}у речи и слога

На терену призренско-тимочких говора финално л има различиту судбину.

Према брс^ним истраживачима, тимочко-лужнички и сврл>ишко-заплан>ски го-

ворни тип чува]у -л, док ]е у призренско^ужноморавском -л > -а69, из чега се мо-

же видети да рефлекс -л представл>а битну изоглосу у разграничаван>у ових го-

ворних типова.

« ИвнН П 1985, 114; Тома 1998, 105, нап. 115.

67 БслиП 1905, 203; БогдановиЛ 1987, 104; МарковиП 2000, 76.

68 Вукадиновий 1990, 369.

69 БелиИ 1905, 596; Стансуеви!! 191 1. 383; ИвиЬ П 1985, 19, 176. 190; БогдановиИ 1987. 104;Мар-

ковиИ 2000, 81.
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Говор Сокобан>ске котлине^е у раду В. Вукадиновипа поделен на две цели

не (источну и западну) управо на основу рефлекса финалног -л10 (в. и Увод).

Проф. Богдановип наводи податак да су у западном делу Сокобан>ске котлине

присутни облици типа хаща, доша/а; дёа, цёа; као и ан^ел, /)авол11.

У говору М финално л се може чути у вепем бро]у примера, и то углавном

код припадника старее генеращуе, док се код мла!)их спорадично чу|е: вол, сдл,

Дел (топоним), йёйел, %авол, жал, шкал, йешал, цел.

Тако]е и кадлзатвара слог унутар речи: б6лница,залва(чешЫ}езава),зал-

че, колци, йовезалка, йонедёлник, рёлна, сшёлна крава, сёлска, сёлско.

Категори]а у ко^ су наЗбро^и^и облици са финалним л ]есте радни глагол-

ски придев мушког рода, али у говору старших информатора. У говору мла!)их -л

прелази у о. Овде пемо дати само ман>и део гра!)е: видёл, дошал, ишал, обеНал,

ошкачйл, йогинул, йромашйл,умрл (в. т. о радном глаголском придеву). У скори-

)е време све ]е вепи бро] случа]ева у ко]има долази до замене -л у -о, под утица]ем

школе и медоу'а.

Консонантске групе

У говору М консонантске групе могу бити:

а) инищуалне,

б) меди^алне,

в) финалне.

Гра^у пемо прегледати овим редом.

Иницщалне груйе

Консонантске групе у инищу'алжу позиции углавном се одржава]у, а само

у ретким случа]евима долази до упрошпаван>а.

пт се чува у речи йшйца;

пч: йчела, йчёле;

дл: длаке;

зм: зми/а;

зн: знам, знаш, знае;

зр: зри вопе;

сн: снег, сновалка;

ср: срам, срёпа;

ст: сшакло;

шк: школа, школе, шкдлувани;

вл: Власи, Влашкой6л>ке, влас у Бан>у;

вр: врёме;

мл: младенцы;

70 ВухадиновиЬ 1990, 368.

71 БогдановиЬ 1987, 111, 112; БогдановиИ 1979/2, 94.
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група шк- се одржава: Шка/е; шка/у; шкалы смо; ]естук штн; шканыце;

фупа кп- > й-: пёрка;

гд- > д-: дё; дё си; дё сте; душа;

гл: гледаы, глысша;

гн72: гно/но чело;

ф: грозоШща.

Медщалне груйе

пш: лёыша му прва жена; скуйше;

гд: негде;

нг: выронга;

гм: дабогме;

кт: ндкшы;

чк: малёчко, мачка, од лючку;

шч: богичалук; али: бочалуци; Орёчаны;

см > шм: чеыша, на чеышу; али: несмо, ыёсма;

сн: бёс/ш лисица, беснула (= немирно дете), мрсно, ыосно;

сл: оно мыслёло;

зн: грозно; она сва мазна (= умилата, слаткоречива);

вц: овг/а;

вс: овсёна слама;

мд: седамдесёш, осамдесёш;

нд: бандоглаво;

мн: гумно, дремнуло малко, осамнаес;

мк: комка (= ходник)73, с лишка;

мч: момчйпи;

мц: мдмци;

нц: концы, лоныы;

пк: вёйко му одёло; войке;

тл: ыешловы; али: суклы/аш.

Неке сшарц/е консонаншеке груые

Група чр дала ]е ад>: вдгв, ырвенд, ырёшн>е, ырнб.

сер: еврака;

чвр: чврешо.

Група дала Зе рефлекс шть, али се чу]у и примери са чуван>ем ове групе:

слывак, слыве, Слйв/'е (микротопоним).

Група <Эл забележена ]е само двапут (ысыадла сам будала; йадло само), а

група шл ни)е евидентирана.

шш: годышше, дешйшше, ог>ьйшше, ыышшало, йишши, шшийе.

72 О преласку гн у гн> в. напред.

73 БогдановиК бележи ову реч са значен>ем ОричешЛе.
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Посебну групу примера чине облици изведени од глагола йусши у ко]има се

)авла фупа шш: исйушшйл се, найушшйо, йушшйла.

жд: даждёвншк.

Финалне груйе

Финалне сугласничке групе сш, зд, шш упрошпава]у се отпадан>ем финал-

ног плозива:

-сш > -с: (код именица) авгус, брёс, где, кре, лис, мае, младое, йлас, Прдйас

(микротопоним), йре, свес, старое; (код бро^ева) шее, чешрнаес, дваес, шринаес,

йешнаес, шеснаес; (код придева) чврс, чис.

У множини именица снуй група -сш: гдеши; крешови; йреши.

Група сш у мед^ално] позиции тако1)е може да се упрошпава: асма, накр-

сник, йлас]е.

Тако1)е, ова се група чува и у облицима редних бро]ева насталих од брс^ева

на -сш и у компаративу од придева на -сш: чешрнаесши авгус; дваесшо годйште;

чисши/е.

-зд > -з: гроз;

-шш > -ш: вёш, йрйш.

За групу жд немамо примера, а у речи деждёвник/ деждёвгьак ова група и

ни)е финална.

Стране консонантске финалне групе -у'н и -лш обавезно су упрошпене гу-

бл>ен>ем //, односно ш: комбау, жн>ё се с комбау, ймамо комбау,

асвал; дошал асвал до село; али: асвалшираше пут.

Асимилацща

У вези са овим по^авама, наша гра!)а н^е обимна, то ]ест садржи само неко-

лико консонантских група у ко^ма ]е дошло до асимилацща:

мш > нш: он све йанши;

нй > мй: ]едамйуш, 1едамйуш, }емйуш;

кл > к/ь: к/ьёшша;

гн > гн>: г/ьездо, гнзёвно (= нерасположено);

жл > жл>: жл>ёб, жлёбови.

Отврдн>аван,е ^едног сугласника налазимо у двема консонантским групама:

н>ц > ни: ]аганци;

гьск > нск: свйнско мёсо.

Асимилацща йо звучносши

Пошлее то по]ава ко]а се радикално реализу)е по општим правилима о пре-

лазу првог сугласника (не]еднаке звучности) у сво] парн>ак по звучности, што не

треба доказивати, указу]емо само на асимилащц'у по звучности у сантх^у: дйш
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се; йскида се ош смеу, кош купу; мош се пита Дакле, ова се асимилащуа врши и

измену речи, а не само у оквиру ]едне речи.

Африкашизаци/а

По]ава да фрикативи у додиру са плозивима прелазе у африкате присутна]е

у призренско-тимочким говорима, па и у говору М:

йс > йц: лийцу/е, лийцало, ойцувао, йцешо, йцёшу, йцу/е, шейцйка;

йс > йч: лййче;

йш > йч: йченйца (поред чешпег Пшеница);

шк > чк: чкембё. Интересантно ]е да облик чкола нисмо чули ни код стари-

]их информатора, што говори да]е веп напуштена. Исти заюьучак доноси и проф.

Богдановип, ко] и ]е ову лексему ипак чуо, и то баш у делу Сокобан>ске котлине

(Мужинац, Шарбановац, Врмца)74.

У неким групама долази и до упрошпаван>а:

ш + с > ц: белосвёцки блош; свёцки озйдано;

дс > шс> ц: луцки пе попрйчамо; гоейбцка пёрка; суцки смо се поделили;

йрёцедник; грацки; они оцё/ьени; Швёцка.

Африкатизащуу бележимо и у примерима иниигьёр, инцишёри.

1отован>а

Познато ]е да има више врста ]отован,а75 и да се она разлиеду по времену

настанка, гласовима ко^е обухвата]у, по територ^и ко)у заузима]у и по резулта-

тима76. Резултати ]отован>а неу]едначени су на терену призренско-тимочких го

вора; у неким деловима ове територи]е резултати старог ]отован>а су потпуно, а

негде делимично истрвени у трпном глаголском придеву. ,1отован>е групе )д у

композитима од глагола на -иши као и ново ]отован>е лаби)ала изоста]у у сврл>и-

шко-заплан>ском и тимочко-лужничком говору, док се у призренско^ужномо-

равском ова ]отован>а врше77. Забележене примере разврстаЬемо служепи се по

делом ,1ована Вуковипа78.

1. Сшаро ]ошовшье

С, 3 + ] > ш, ж

а) у презенту глагола са инфинитивном основом на -а, тзв. пета БелиЬева

врста: лижем, Пишем;

74 Богдановип 1987, 121.

7* Вуковий 1974, 182-184.

76 Практикум 2000, 63.

77 Исто, 153-158.

7« Вуковип 1974. 182-184.
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б) у трпном придеву: вожено сёно; кошена ливада; ношена кошул>ка. Ана

логиям су доби^ени следепи облици: вёжено, извёжено, мужено, нанёшено;

в) у изведеницама: душа, кожа, суша;

к, г + у > ч, ж

сшружёмо, йлаче;

Л, Н + ) > УЬ, н>

а) колем, жн>ёмо;

б) трпни придеви: башалено, замолен, одёлени; али: йресблено,

жён>ен, ршьен;

в) именица Поле;

й, б, м, в + у

У трпном глаголском придеву потрвени су резултати старог^тован>а: залё-

йено, ичёйене, куйено, куйене, неолуйено, окуйени, йоклойено;

дубено, йорубено;

йрийрёмена, сломена;

шшавена кожа.

Ипак, резултати старог ]отован>а видгьиви су у упрошпено] консонанте^

групи в/ь > уь: осшалали смо; осшалала; он йойршьа трактори; сасшшьа се; не

брйну за сасшшьшье; сша/ьана;

у презенту код итератива имамо: йоскуйу'е;

Ш, д + у > А, Ь

а) йлапамо;

б) у трпном придеву долази до ]отован>а: замлапена; краНене панталбне; ой-

шерёНени; али: увашен;

засажено, огранена, йорд1)ени, йригрег^ено, ро^ен, ро^ена, рд^ена сестра,

ура^ено;

в) гра^ёвина, купа, ме})а, йрё/)а, срёпа;

г) сва^аше се;

ск, сш + у

дашчйца, йишшй, йушшен, йушшим, сйушшила,учвршНено, али: очисшено;

кршшен, кршшё/ье.

Губл>ен>е резултата старог^тован>а код трпног придева не захвата гласове

ш и д. То се слаже са стан>ем у Белом Потоку, односно у сврл>ишко-заплан>ским

говорима.

2. Ново }ошовап>е

л,н+]> л, н>: весёле, гран>е, зё/ье, игршье, койан>е, коре/ье, ора>ье, йеван>е,

седёнуе;

Щ, д + у > А, I): йрупе, ро1)ак, шрёпи, шрёпо;

й, б, в + у: сноще; гробле, поред: гроб)е; здравле, кровле, кравли;

с, з + у: йлас]е.

Лексема ло}зе ]ъ с метатезом.
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3. Лшовшье груйе ]а

Групауд у композитима са глаголом ипи нще ]отована у одре!)еном бро]у

примера, и то у говору старших информатора: д6]дем, до}де, нсудд, й6)ду, йро/ду.

Иначе, у вепем бро]у примера ова група ]е ртована: дд^еш, до^е, до^осше, доро

гие, на^ем, на^е, на})у, йо^ё, йб^емо, йрб1)е.

Како нас литература о говорима призренско-тимочке зоне обавештава, ова

по]ава ]асно разграничава ]ужноморавске говоре (у [«уйма ]е ]отован>е извршено,

нпр: до^е), од источни)их говора, тимочко-лужничких и сврл>ишко-заплан>ских

(у ко]има се група одржава; нпр: дсуде). Стан>е у Милушинцу показу)е да]е овде у

премопи]отован>е ове групе, што би могло бити утица] кн.ижевног]езика, уколи-

ко то шуе ]една од особина ко]а ]е Белила навела да Милушинац и н>ему суседна

села подведе под говоре (претежно) ]ужноморавског типа79.

Дисимилаци)е

Дисимилациони процеси видл>иви су у следепим консонантским групама:

мн > мл: млого;

мн > вн: гувно (поред гумно), шавнйна;

мй > нй: йунйа, кднйири;

шл > кл: суклщаш;

ш/ь > юь: йёюьам, йёюьа се, йёюьамо, йёюьамо се;

дм > гм: Гмйшров, Гмйшровци;

дл > гл: глёшо;

мб > нб: бднба, бонбарду/у.

Упрошпаван>е неких консонантских група може се тумачити разлозима ди-

симилационе природе80:

сц > и: дицийлйна; ицё^ен сок; ицёйено; ицёйене черапе; йраци;

шч > ч: ичеййле се; ичеййше ноге и руке; ичуйала сам корейце; кокдчица (де-

минутив од кокдшка); кручица (деминутив од крушка); кочйна (кост); Орёчани (=

мештани села Орешца).

жи > ц: миращка;

дс > с: йрёседник, кад ни)е: йрёцедник.

Дал>инску дисимилаци]у налазимо у следепим примерима:

р-л: рёлна; туриш у рёлну;

р-н: шангарёйа; садимо и шангарёйу.

Дал>инска дисимилац^а манифестована као губл»ен>е сугласника срепе се у

речи кднйири.

Упрошпаван>е групе вл, тако!)е може бити врста дисимилащуе да би се рас-

теретила група од два сонанта (о томе в. напред).

79 БелнИ 1905, ХЫУ

80 РеметиЬ 1985; БогдановиН 1987, 123.
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АКЦЕНАТ

Говори призренско-тимочке ди]алекатске области има]у само ]едан акце-

нат, експираторне природе, без квантитативних (дуги : кратки) и квалитативних

опозищуа (силазни : узлазни)81. Експираторни акцена^е на]ближи стандардном

краткосилазном акценту, а акцентовани слог се од неакцентованог разлику)е

углавном само по Зачини (интензитету) гласа. Новоштокавско преношен>е акцен

та по правилу ни)е извршено у овим говорима (изузев говора околине Вран>а, где

долази до повлачен>а акцента с последн>ег слога,82 док Зе у Алексиначком Помо-

равл>у дошло до померан>а акцента са отворене ултиме), па се акценат може наЬи

на било ком слогу у речи83.

Говор М (као и говор Сокобан>ске котлине) познаЗе тако1)е само ]едан екс

пираторни акценат, ко^ „у насел>има источног дела (сврл>ишко-заплан>ски го

вор) нще пренесен, а западно од села Трговишта осепа се повлачен>е на претход-

ни слог ^ужноморавски говор)"84.

Иако ]е за експираторни акценат карактеристично одсуство опозищуа по

квантитету и квалитету, место овог акцента у речима са истим гласовним скло-

пом може имати разликовну функщуу:

Ево ^ош неких примера:

}а сам си сам газда; нас не стра од н>егово куче; ако нас нападне, це брани

мо; кад му дсуде у гости, а он \у пйта: ,До$ё ли, сёстро".85

У вези са акцентом говора М, напоменупемо и сазнан>е проф. Богдановипа

о дужен>у акцентованог вокала пред некадашн»им х у аористу и имперфекту. „Уко-

лико акценат у таквим примерима пада на вокал пред тим красим х ко]е се губи,

вокал се дул>и, а ако]е акценат на неком другом слогу, то се дул>ен>е не осепа"86. До

81 ИвиЙ 1985, 112.

82 Исто, 117.

83 Акцентом торлачке зоне бавила се и Ронел Александер. Више у: Александер 1975.

84 Вукадиновип 1990, 368.

85 Код оваквих примера могло би се помислити и на везиван>е акцента за пенултиму (дб1)е — до1)е

ли), што ]с обично у зони пренесеног акцента с отворне ултиме (Алексиначко Поморавле), али ми-

слимо да ^е то за наш говор необично.

86 Богдановип 1 979, 30.

йрйча, 3. л. )ц.. презента

найраи

коси

йрича, 3. л. }Д. аориста

найраи

коей

Шражй

до^ё

ожени се, 2. л. ]д. аориста

кочйна, велика кост

селйшше, пе]оратив

шражи

дб^е

ожени се, 2. л. )Д. императива

кочйна, обор

Сёлишше, микротопоним
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истог сазнања дошло се и у нашем раду: дођб, извадй, изломи., ману се,уиђ6,ураде.

Исто важи и за имперфективне глаголе: има две-три краве; чува87 овце.

Преношење акцента на проклитику присутно је и у говору М: од зам; на.

две, на три; на зам (= на земљу); склопиш бдве; под 5ам;у главу;у пролет;у свет.

Предлошко-падежне синтагме с именицама на -ина, оваквим преношењем

попримају прилошки карактер: живимо чу планину и у село, али: повише се живи

(због пастирења^-планш/; израсал у-висин. У таквим случајевима овакви изрази

су без финалног вокала.

Тако је и са неким бројним конструкцијама: две-стотмн88 динара;

пет-стотин овце.

У одредбеним синтагмама од две речи јавља се атонација. Једна од речи

има слабији акценат (означићемо га као л):

Свети Никола; Дуго По/ье (село);

две овце; осам брава; две-три куће.

Извесна запажања о месту акцента код појединих категорија речи и њихо-

вих облика биће изложена у делу о морфологији.

87 Код имперфективних глагола искала је немогуће разлучити имперфекат од аориста, може чак

доћи до мешања облика аориста и имперфекта. О томе више у: Бслић 1905, 549-551.

88 Помисао на везу са старим генитивом множинс рсметс случајеви где се ова имсницајавља и уз

бројеве мањс од пет.



МОРФОЛОГЮА

А. ДЕКЛИНАЦША

Српски ]език ]е у свом развитку прилично упростио сложен прасловенски

деклинациони систем. У новоштокавским говорима та] систем сведен ]е на чети

ри врете промене за сва три рода, дво^ине нема, а множински облици датива, ин-

струментала и локатива су синкретизовани. Призренско-тимочки говори су ]ош

више упростили сво^у деклинащуу под утица]ем суседних несловенских ]езика

источне половине Балканског полуострва89. Белип истиче да ови говори и у ]ед-

нини и у множини има]у по два падежа, сем вокатива, ко|и и кад се строго

узме, падеж90, и то: 1 . сазиз гес1из [ = независни падеж], 2. сазиз оЪНяииз [ = коси,

т|. зависни падеж]91. Ивип уноси измене у ову Белипеву тврдн>у и напомиае да

именице средн>ег рода, као и множина за сва три рода, има]у само ]едан падежни

облик92. Из свега реченог произлази да ]е деклинащуа у призренско-тимочким

говорима код именица мушког и женског рода сведена на два падежа — номина

тив и акузатив, ко)и ]е постао тзв. општи падеж (сазиз оЬНциз ^епегаНз), а код

именица средн>ег рода само на номинатив (општи падеж). У множини у сва три

рода деклинащуа ]е сведена само на номинатив (општи падеж). Тако ]е дошло до

стваран>а аналитичког типа деклинац^е. За говор Милушинца у потпуности ва-

же ове констатаци|е.

Треба напоменути да деклинаци|а личних заменица у нашем говору има

сразмерно више облика (пуних, енклитичких и скрапених), што ]е одлика и дру

гих ]езика са аналитичком деклинациям, а у вези са функци ям заменица у рече-

ници93.

89 Ради се, дакле, о таквом разво]у дсклинационог система ко) и се у нашо] диалектологии нази-

ва балканистичким.

90 Ивип ипак еврстава (делимично позива]упи се на .(акобсона) вокатив у директив падеже, пре

свега због н>егових структурних и семантичко-функционалних карактеристика ко]е га одва^а^у од

косих падежа. В. у: Ивип П 1991/3, 130, нап. 8.

9' Белип 1905, 302.

92 Ивип П 1991/3, 196-197.

93 О томе више у: Ивип П 1991/3, 132, нап. 9. Исто бележе и: Богдановип 1987, 142; Марковип

2000, 139.
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У говорима призренско-тимочке зоне наилази сејош и на употребу удвоје-

не личне заменице и употребу постпозитивной члана. На те особине у нашем го

вору нисмо наишли, што и не чуди с обзиром на то даје удвајање личне заменице

већ доста ретка појава94, а постпозитивни члан је карактеристичан за ти-

мочко-лужнички говорни тип95.

Именице

Напомене о роду

Поједине именице у говору М нису истог рода као у стандардном језику.

Неке именице женског рода (IV врста) прелазе у мушки род, задржавајући

свој првобитни облик: од онај более пропадомо; тај более не имало; она отишла у

тај варош; мй смо од тај крв; тёкал му крв; толки њбјан милое; летећи му помет.

Неке, пак, именице ове врете {буђ, ваш, кокош, косш) мењају свој облик добија-

њем наставка -(к)а, али остају у женском роду (од буђу; кокдшка сносила). Име-

ницематер и вечерјављају се са сугласником на крају: онуј вечер; с мојуматер.

Само у женском роду јављају се именице апса и бицикла: кад украднеш,

йдеш у апсу; нумём да возим бициклу; Милан ће дбђе с бициклу.

Именица посао облички је пришла женском роду: тбј ми највећа посла; глё-

ци послу; имам си гоца послу; кад пбјду рано на послу; мада се код млађих говор-

ника редовно чује пдео.

Именице пијац и порез употребљавају се само у мушком роду: не продава-

мо на ппјац; голём порез.

Промена по падежима

У стандардном језику утврђене су четири врете промена именица96. Име

нице мушког рода мењају се по I врсти (са наставцима -0, -о, -е у Нјд) и по III вр-

сти (по којој се иначе мењају именице ж. рода, али и именице мушког, већином

природног, рода са наставком -а у Нјд). П. Ивић је за говоре призренско-тимочке

зоне установио четири деклинациона типа97:

1. град- 0, бунар- о — мн. град-ов-и, бунар-и

ствар- в,болес(т)- в — мн. стварови, болести

2. жен-а — мн. жен-е

3. сел-о, пољ-е — мн. сел-а, пољ-а

4. унуче- и, виме- а — мн. унуче-та, виме-на

94 Богдановић 1 979, 5 1 . Још тада је аутор истакао да је појава удвојене личне заменице доста ре-

ђа у Белом Потоку, селу које припада сврљишко-заплањском говорном типу.

95 Белић 1905, 293.

96 Стевановић 1964, 189.

97 Ивић П 1991в, 149.
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Како се наша гра1)а углавном уклапа у та^ оквир, ми пемо у оквиру ььега раз-

мотрити падежну проблематику говора М.

/. деклинациони ший

Именице мушког рода на сугласник

Номинашив ]еднине 1. деклинационог типа обухвата:

— именице мушког рода на сугласник, уюьучу)ули и именице са -л, као и

деминутиве са наставком -ак (дапемо само ман>и део обимне гра!)е): вук, дувар,]е-

чам, конац, шагъир, унук; вол, Дел, йёйел; кайушак, лисшак, цвешак. У ову групу

сврстали бисмо и лична имена типа Радиво}е, ко^а се овде ^авл»а^у без -е: Борйвсу,

Милйво}, Радиво};

— именице мушког рода на -о: Бошко, Бранко, Мил6}ко, Ранко;

— именице мушког рода на -е, после губл>ен>а -х: грё, орё, смё;

— именице првобитно женског рода (старе -и- основе), ко]е су пришле име-

ницама мушког рода: более, младое, радос и сл.

Номинашивмножине има општи наставак -и, с тим што може допи до про-

ширенэа основе формантима -ов/-ев. Навешпемо неке облике Нмн са овим про-

ширен>ем и без н>ега:

а) са проширеньем -ов, -ев: бйкови, бркови (мада се чу\е и брци), волови, да-

нови, дарови, кумови, крешови, йлугови, свашови, ейнови, швдрови;

клучёви, ножёви.

б) без проширен>а -ов, -ев: вуци, за}ци, колци, мйши, мужи, ндкши, йреши,

Ьилйми;

Ни]е забележен н^едан пример Нмн са наставцима -е и -}е (типа: козаре,

муж}е), што ^е и очекивано с обзиром на то да су ти наставци типични за ти-

мочко-лужнички говорни тип98. Наставак -}е употребл>ава се у нашем говору са

мо за гра!)ен>е збирних именица, ко]е су средн>ег рода: камен>е, йлас}е, йрсшён>е.

Ойшши Падеж

Код именица мушког рода ко]е се у номинативу завршава]у на сугласник и

означава]у нешто неживо општи падеж ^еднине^еднак^е номинативу: одлепйше

дувар; давам}есшук; ударил га с камеи; поломйше црёй; турим шийак. Код име

ница мушког рода юуе означава^у жива бипа и завршава]у се на сугласник или -о,

општи падеж се облички разлику)е од номинатива и ^еднак ]е акузативу у стан-

дардном ]езику: била куд браша; радела као таксиста сас кон>а; видёл Ранка и

МилЬ)ка.

У множини општи падеж ]еднак ^е номинативу: увек зовёмо госши; за

сшранци сам спремала; плетём иёмйири.

Вокашив }еднине има тро]аке наставке:

а) наставак -е: браше, во}ниче, Драгдмире, друже, зёше, куме, овчаре, Ран-

!)еле, сине, човёче;

98 Белип 1905, 323, 324. Белип и други истраживачи регистру)у именице старе множине типа:

муж)е, Тимочшье, големи Цер}е, али у говору М таквих облика нема.
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б) наставак -у ретко се ]авл>а: йри]ашел>у, учйше/ьу;

в) наставак -о: Бошко, Ранко, сйнко".

У множини вокатив има наставак -и: изволте, госши; дё сте, кумови. У ства-

ри, ту ]е ]еднак с номинативом / општим падежом.

2. деклинациони ший

Именице женског рода (и мушког рода на -а)

Номинашив }еднине обухвата:

— именице женског рода на -а: глава, нога, рука, сесшра и сл. (да]емо само

део обимне гра!)е); у ову групу иду и именице ко^е су граматичког женског рода,

али могу означавати особе и мушког и женског рода: она кукавица за тбу, муж ]о

йщаница; тако^е, овде сврставамо и деминутиве изведене наставцима -(ич)ка и

-ица: водичка, косйчка, красшавичка, намйрничка, рукавичка; ]абучка, кошулка,

черайка; кйшица;

— именице ко]е су некада припадале старо] -и- промени, па су додаван>ем

наставка -(к)а промениле облик оставши у женском роду: бу1)а, вашка, кокошка,

коскаш, као и именице мщка, пёрка]0] настале од некадашн>их именица старе

консонантске промене маши, ко)а постели и у овом облику, и кпер;

— именице мушког рода на -а : баша, дёда, кафеии/а, шаша, шёча, чича,\у-

ка; овде спада]у и лична| имена на -иша, -ица: Богиша, Драгиша, Лзубйша, Милй-

ша, Радйша, Синйша; Ивица, Тдйлица;

као и лична имена типа Ъор!)а/Ъбр1)е: Ъор1)а, Зеремща, Зова.

Дашив]еднине.У говору старших мештана чу]е се стари облик датива на -е

(< ё)102, код именица ко]е означава]у жива бипа: дала си бабе; помогнй бабе;

Бранке си скува] каву; сира да увати оном газде; рёко Лозице; ёл си казала маме

да смо род; ёл си ]авйла Мйке; субота била Мйлице; Вйнка Николе ,1бвипу жена;

испратй (= посла) йрще; дава се куму и сшаро/ке; кажй Радмиле да д6)де; он деда

Гаме103 чукунунук; да] у/'ке овб); у/'ке пе дамо.

Ойшши йаделс }е у ]еднини ]еднак акузативу, а у множини номинативу:

колко пе ми дадёш уз девд/ку; напраиш зайршку; не ]едё}абуке; отерал кафеии/у и

Мило/ка; чуву мачку; ичепйше ноге и руке; растурйше свадбу; пе зовёмо сесшру,

с шканйце; вёже се с узицу; чинйли нёред у ту цркву и сл.

Вокашив на]чешпе има наставак -о, ретко -е:

99 Оста^е не^асно ко|и би облик номинатива одговарао овом облику вокатива. БогдановиА у Бог-

дановип 1987, 146. наводи као могуйи (не и забележени) Н)йсинак, ал»}е он непознат нашем говору.

100 Ова именица ]авл>а сс и у свом првобитном облику, само са упрошпеном сугласничком гру-

пом -сш: поломио сам юьучну кос.

101 Исто проналазе и ТкириЬ 1983, 63; Богдановип 1987, 147.

102 О продуктивности старог датива ]сдниие у заплан>ском диалекту више у: Марковип 1994,

283-287; 2000, 129.

103 Првн део ове синтагме, именица деда употреблена уз лично име, губи деклинашуу и акце-

нат. те се доживлава као проклитика. Исто ^е и са тако употреблении придевом свеши: долите на

Счеши Или]у; од Спеши Николу се не _|авл.а и сл. В. у: .1овип 1968, 36; Маркович 2000. 105.

-42-



Говор села Милушинца 365

-о: бабо, душо,мамо/мсуко, нано, сна/ко, шёшко; Бранко,Драгано, Иванко,

Засмино, Радмило, Сшанко, Сшефано; исто и: башо, дёдо, шашо; Драгйшо, Ми-

лйшо, Радйшо; Зеремщо, Зово.

-е: (код именица на -ка и -ица) Бранке, Иванке, снсуке; Здрице, Лдзице, На-

дице, Радице; Ивице, Тойлице.

Номинативмножине ових именица (сем властитих) завршава се на -е, што

]е истоветно са стандардом: вашке, газде, жене, кокдшке, муке, наднице. Изузе-

так ]е само облик дедёви*04: наши дедёви причали; као и у}кёви (: у/ка).

3. и 4. деклинациони ший

Именице средн>ег рода

Будупи да и 3. и 4. деклинационом типу припада]у именице средн>ег рода,

прегледапемо их за]едно.

Номинатив ]еднине обухвата:

— именице средн>ег рода на -о и -е, без проширен>а основе: брдо, ведро, вре-

шёно, жишо, косило, млеко, море, мошовйло, село, цедило; весё/ье, Клён>е, Поле,

йрйоришше;

— именице средшег рода ко]е у по]единим облицима проширу]у основу су-

гласницима -н- и вйме, врёме, сёме; буре, дешё, дрво,]агн>е, кубё, ййле, йрасе,

сугарё, Шелё, чкембё/шкембё. Овде пемо сврстати и деминутиве:

а) ко]и се граде од именица мушког и женског рода додаван>ем наставка -че:

)елёче, когьчё, момчё, сшручё, унуче, иакче; дево]че, секирче;

б) настале од именица средн>ег рода додаван>ем наставка -(ен)це: брашанцё,

)щцё, колёнце, млекцё, окцё, селцё;

ло)зенцё, мачёнце, шелёнце, цедилченце.

^дини забележени пример деминутива са -це доб^ен од именице мушког

рода ]есте сврдалцё (< сврдал — сврдло, алатка за обраду дрвета);

Хипокористици (мушка имена) и пе^ративи:

Миле, Раде (ово су именице м. рода ко]е по падежно] промени спазму овде);

дешйшше, кучйшше, селйшше.

Номинашив множине. Код именица са непроширеном основом (као и са про-

ширен>ем -н-) Нмн има наставак -а и ]еднак]е општем падежу: брда, вёдра, дрва, сё

ла, йолм; времена, имена, вймена. ,авл>а се и множина од именице жишо —жиша.

Именице средн>ег рода са проширен>ем -ш- у основи (само у облицима из-

бро^ане множине) имаЗу суплетивну множину у мушком роду са наставком -ипи

(< -ип + -и): бурипи, дугмиНи; }арипи, кучйНи, йилйпи, йрасйНи, шелйпи, унучипи.

Поред ових, забележили смо и множинске облике са наставком -ци:}аганци, йра-

ци, шёлци. Овде треба напоменути да ]е основни облик последних две]у именица

йрасе, шелё, иако се по облику множине може помислити да ^е у ]еднини йрасац,

шелац, што се у М не чу]е.

Именице око и уво у множини има]у облике старе двойне: очи, уши.

Номинатив множине од именице дешё )ссте облик збирне именице деца,

ко\г. се деклинира као именица женског рода, коме припада и облик дечща.
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Општи падеж ]е и у ^еднини и у множини ]еднак номинативу: скине се из

дрво; жиша добра; с ]едно}а}це\ давамо млеко на откуп; били на море; иде се по

село; по ова) дон>а села; Турци били у сва сёла,

Двосложна хипокористична мушка имена има]у проширенье -ш- у ОП (до-

1}и с Милеша), али се ^авл>а^у и облици без тог проширен>а: да) на деда Миле; Вйн-

ка сас Миле иде.

Вокатив]е и у]еднини и у множини ]еднак номинативу: дёше, како ти бёше

йме на мгуку; ерце мгукино; дёца, к] да ]едемо.

Осшаци деклинацще

Незнатан бро^ примера забележених у говору М еврставамо у остатке старе

деклинацще, а завл^у се као устал>ене форме или као прилози105.

Генишив

Мали бро] примера вероватно ]е унесен са стране106:

ту за мене нёмалева; бога ми; живдша ми; од свемуке; седим дома101.

ДаШив

Забележена су само два примера датива ко]к се односе на лица код именица

1 . деклинационог типа: дава брашу; дава се куму.

Постели и окамен>ена форма прилога кноНи у значен>у вечерас: кнопи пе доу

ду гости.

О томе да по]едине именице 2. деклинационог типа има]у датив на -е (< ё),

било ]е говора напред. Ти примери се тако1)е односе само на лица и ]авл>а]у се са

мо у^еднини, те се не може говорити о н>иховом уопштаван>у и сигурном егзисти-

ран.у108.

Немамо примере за 3. и 4. деклинациони тип.

Инсшруменшал

Остаци инструментала постере у свега неколико примера:

— у поздраву збогом и

— у речима са прилошком функщуом вечером, ]ушром109, неделом, субо-

шом; вепйном, рёдом, родом, силом: вечером нёма у осам сати аутобус; вечером

глёдамо програм; саг иде)ушром у сёдам, пола осш;]ушром куснем слатко; векй-

104 Овакав облик множине подразумева^еднински облик дед (м. р), а не деда. Нисмо забележили

примере типа наше деде, чиче и сл.

'°5 Белип 1905. 335.

'<* Исто, 336.

107 Као скамен>ен облик дома се употребллва и у другим нашим д^алсктима. В. у: Белип 1905,338.

108 Слично стан* налази и проф. Н. Богдановип у Алексиначком Поморавл>у, додуше са више

потврда. В. у: Богдановип 1 987, 1 52- 1 53. Проф. ^. Марковип, пак, налази велики бро] потврда за да

тив ]слшшс и множине, готово увек само од именица ко]нма се означава]у жива бипа. В. у: Марко

вип 2000, 116-117, 120, 123, 127, 129, 131-132.

109 Само ]едном смо забележили и конструкци^у с утром, коуу бисмо тако1)е могли еврстати у

ове примере: идемо си с уШром.
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ном то] корйстимо; свй рёдом овчари; родом сам из Милушинац; силом баба не

йде у ра); субдшом и неделом нема вожн>а до Бан>у.

Локашив

Стари локатив са наставцима -е и -и чува се ]едино у „окамен>еним" прило-

шким речима]ушре, зсуушре; йрдлеши, зими,}ёсени, лёши: }ушре се збйра сёно;

зщушре пе йдемо у Врело; кад буде йрдлеши, мора стагьамо плочу; зими нёма

млого да се ради; зими и]ёсени нгувише ткгуемо; и зими и леши йма Свети .1ован.

Лш }една найомена

У остатке синтетичке деклинащуе непемо сврстати следеЬе примере, зато

што смо их све чули у говору само]едног информатора, жене старе 50 година, ро-

Г)ене и удате у Милушинцу, без завршене основне школе и без дужих боравака

ван села због службе или неких других разлога: корпице од млёвеног мёса; на-

срёд сёла; од дома йдеш главном улицом; код сво}е купе; пун>ен парадгус саурне-

бес салашом; муж ради у руднику „Соко"110.

Да се ради о непоузданом информатору ко] и „намешта" причу зарад утиска,

а да наведене облике сигурно никада не употребл,ава у свакодневно] (неформал-

но}) комуникаци)и, уверили смо се на основу неких примера ко]и су се каткад )а-

влали у диалогу а ко]и се сво]им особинама укладу у општу и очекивану слику

нашег говора: учесшвувала сам; ноге}у болё; шри чаше вино; чёшри разреда имам.

Нека зайажаььа уз деклинацщу именица

1. Лексеме леб и сир за основни облик има]у генитив са наставком -а: нёма

лёба да]едёш; опечём//ёба;лёба си купчем; кад тлалёба и слёба;лёбасе пёкал;

то се зовё стари сира; уватен овчи сира; туцани сира; сира од краве; кравл>и

сира.

Лексема лук се, пак, ]авл>а са -а и без -а (ово ре1)е): садим лука; од црни лука

се праи б6)а; прази лука; црвёни лука; али: бёо лук.

2. Именица дом, ко)а припада 1 . деклинационом типу, на]чешпе се употре-

бл>ава са -а као скамен>ен облик, мада се чу)е и без н>ега: седйм дома; пе будеш

дома; сёди си дома и нёЬе трошиш паре; али: йдем дом.

3. Као именице женског рода на -а мен>а]у се лексеме брапа и деца: брапа

ми там по Ниш; завадйла се з браку; ймам брапу у Левовик;

саг деца не брйну за 6бича]и; ймам дёцу; несам имала дёцу с н>ега.

Од именице деца понекад може се чути вокатив ]еднак номинативу, што

одудара од промене именица ж. рода на -а по ко^ (чешНи) вокатив гласи децо:

дёца, к] да ]едёмо (в. стр. 67).

110 Можда се ради и о утиц^у стандардног |ел1ка.
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4. .1ош ]е А. Белип истакао да се именица говедо понекад мен>а „као имени-

ца женског рода" 1 1 1 , за шта смо нашли потврде и у говору М: идем да нараним го-

веду; раним говёду; чувамо говёду.

5. Именица буре, муа припада 4. деклинационом типу, има облике супле-

тивне множине бурйпи, а уз бро]еве од 2 до 4 проширу)е основу: две буреши. За-

нимл.иво]е да смо у говору ]едног стари)ег информатора нули облик буради (по-

ред синонима каце): рёндипи за буради; пун подрум са буради имам.

6. Именица дан поред дани има и множински облик данови: мерило се на

данови.

7. Именицараме има, поред тог свог стандардног лика (у говору мла1)их), и

облик рамо: свё на рамо изношено.

8. У говору М добро се чува именица маши, као и н>ен облик акузатива/ОП

машер, поред редовне употребе лексеме ма)ка: маши ]0 се тёлеше сама (ради се о

крави); ио]к маши све поднёла; машер му на]урйо; с моуу машер.

Уйошреба именица уз бро}еве

Именице употребл>ене уз бро]еве има]у посебне облике, осим ако спу'е уз

бро] ^едан и бро]не изразе шул се завршава]у на ]едан112.

Именице 1 . деклинационог типа уз бро]еве сто)е у општем падежу и има]у

наставак -а, некадашн>и наставак старе двойне током времена „пренесен

и на именице и уз бро] 3 и 4"1 13, а овде и уз вепе бро]еве: дваровца; двкунука; три

бйка; три брава краве; три кон>а; чётри брава; шёз бйка;

двкмёшра; три комада; петнаез дана; четерёз дана; педесёт ара; пёт стоти-

не лйшра; двёста четерёз динара.

Именице 2. деклинационог типа уз бро^еве има]у наставак -е (номинатив

множине1 14): двё йродавнице; трй црквице; чётри овце; тринаез душе; двгцес га/бе

пиво. Издво]ипемо именицу година, кеда у нашем говору има два облика— пуни и

без финалног вокала: осамнаез године; дваез године; али и: )едну годин115 старё^

од мен; триес и две годин.

Именице 3. деклинационог типа уз брозеве има]у наставак -а: уз два брда

смо се пен>али; мй смо трй сёла удалена од пут. Издва]амо именицу мёсшо, ко)а

уз бро^еве има наставак -и: на двё1 16 мёсши; на трй мёсши; као и уз квантифика

тор: на колко мёсши град збрисал.

Посебно пемо прегледати именице 4. деклинационог типа козе уз бро^еве

доб^а]у проширен>е -ш- и има]у наставак -и-: двё дешёнцеши; двё]а]цёши; двё ку-

"I БелиП 1905, 305.

1'2 ИвиЬ П 1991/3, 137. и тамо нап. 14.

чз СтажуевиЬ 1911, 391.

"4 Белий 1905, 326/327.

115 БелиА ову поц'аву сматра архаизмом. В. у: БелиА 1905, 329.

1 16 Облик две повезу)емо са номинативом и акузативом старог дуала средн>ег и женског рода. В.

у: Николий 1997, 166.

-46-



Говор села Милушинца 369

чеши; двё йилеши; двё йрасеши; двё цакчёши; имам шёсунучеши — две Радичини,

две Надичини, двё Радйшини; петнаес дешёши; трйес дрвёши.

Именице ксуе сто]е уз бро]еве до пет и од пет не разлику^у се по облику: два

мужа, пёт мужа; три женё, шёс жеиё; три цедила, петнаес цедила.

Именице на -та

Уз предлоге и неке одредбене речи, именице овог типа губе финални вокал:

од двё годин; ову] годин; трйес и двё годин; двё-три сшдшин йл>аде; овце чува

у-йланин.

Акценаш именица

Акценаш именица мушког рода

Општи падеж]едносложних именица ко]е означава]у нешто живо има акце-

нат на првом слогу: вука, мужа, кума, !)ака. Именице вол и ко>ь у општем падежу

има^у акценат на последнем слогу: с вола; сас ко/ьа.

^дносложне именице у множини има]у акценат на: а) првом слогу: вуци,

дарови, данови, 1)аци, мйши, мужи, Гыугови; б) на првом слогу проширен>а

-ов(и)/ев(и): волдви, ножёви.

Двосложне именице има]у акценат на: а) првом слогу: вё}ник, вйшал, дувар,

за}ац, кдчар, кур]ак,лйсник,мщсшор, дга/ь, свёкар. Наведене именице задржава-

]у акценат на првом слогу и у ОП и у множини; б) на последнем слогу: базар, бу-

пар, влачёг, гредё/ь, дирёк, 1)увёк,]езйк, ковач, кожук, кочана, куйус, кусак, мираз,

овчар, Пресёк, рукав, ша/ьйр, шован,унук,усшун, чобаи, ша]шов, шшъёг; венаи1 17.

вепар. )арам. )ечам. капак. квасац. колац. конац. петал. пивац. ручак. свин>ац. си-

вац. чебар. Подвучене именице са непостсуаним а нма)у акценат на истом, по

следнем слогу и у ОП.

Акценат у множини ових именица (под б) може бити:

— на првом слогу код вепине именица са непоспуаним а: вёнци, кайци, кдл-

ци, концы, ййвци, свшьци, ейвци;

— на истом слогу као и у ]еднини: дирёци, ковачи, кожуци, йресёци, ша/ьй-

ри, унуци, чобани;

— на проширен>у -ов/-ев: вейрдви, }армови, йешлови, ручкдви, чебрдви.

Тросложне именице има]у акценат: а) на првом слогу: басамак, йрщашел,

руковеш; б) на неком од метилалних слогова: бробшьак, виноград, жшювлак, за-

йёрак, кишдбран, кукуруз, мравшьак, накреник, сабор/ьак, учишеуь; в) на послед

нем слогу: берипёш, комшилак, йокравац, йривезач, шрнакдй. Акценат оста]е на

истом слогу и у ОП и у множини.

117 Подвучени примери су са непостсуаним а.
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Акценаш именица женское рода

Двосложне именице женскога рода има]у акценат: а) на првом слогу: бачва,

бйба, вечер, вила, вуна, гйжа, двйска, жёга, жёшва, киша, кдва, кожа, коса, кра-

ва, куНа, маши, мачка, истца, йлевн>а, йрё^а, свадба, снага, шака. Ове именице у

општем падежу задржава^у место акцента: сас вйлу, сас косу, одмачку,у йлёвн>у.

б) на другом/последн>ем слогу: башша, брада, вашка, вода, глава, даска,

жена, игла, мана, ме^а, мешла, нога, свеНа, свин>а, сесшра, шрава. У општем па

дежу неке од ових именица има]у пренесени акценат (браду, вашку, воду, главу,

ногу, шраву), а неке задржава]у акценат на последнем слогу (башшу, иглу, ману,

ме1)у, мешлу, свеНу, сесшру).

Вишесложне именице женскога рода има^у акценат: а) на првом слогу: уа-

бука, нйзбрднща, 6йсен>а, йалучина, йасшорка, рафи/а, узица; б) на неком од

унутрашн>их слогова: авлща, агьйна, вечера, виронга, висйна, воденйца, девд/ка,

завщалка, зашезшька, кошьарка, кошул>а, кретина, кудела, куйглсука, ложйца,

наруквица, основа, йаламйда, йанйца, йлазйна, йовршшька, йодланица, йозйвни-

ца, йокравйца, йрошёвина, йшенйца/йченйца,ракй]а, саве/ька, свекрва, сновалка,

шулузина, чашалка/чешалка, шарёнка; в) на финалном слогу — ведрина, ширина.

Наведене именице и у облицима општег падежа, као и у множини, има]у акценат

на истом слогу: од воденйцу, дев6)ку,)абуку, кошул>у, рафи/у, узицу; ведрину; де

вочке, кошул>е, кушла/ке.

Акценаш именица средн>ега рода

Двосложне именице средн>ега рода има]у акценат: а) на првом слогу: бра-

шно, врёме, йме, кило, кубе, куче, маче, мёсо, мёсшо, море, ййле, йрасе, рало, ра-

мо, сало, суще, пёбе; б) на другом/финалном слогу: ведро, деСйё, ]а}цё, млеко,

йарчё, ребро, село, сукно (= дебело платно), Шелё, шкембё. За множину се углав-

ном користе суплетивни облици на -иНи (-ип + -и), а акценат]е на првом слогу тог

наставка {бурйпи^агььйНи, йилйЫ, йрасйНи, шелйНи), изузев ових примера: кучи-

пи, мачипи. ]авл>а се и множина на -еши (в. т. Употреба именица уз бро]еве).

Вишесложне именице има]у акценат: а) на првом слогу: йрйоришше, иёвга-

ло; б) на неком од унутрашн>их слогова: весёлое, врешёно, дешйшше,]елёче, койа-

н>е, мошовило, йараунуче, йейелишше, шелёнце, унуче, цедйлченце; в) на финал

ном слогу: сугарё.

Заменице

Личне заменице

Личне заменице се по сво^ промени различу од осталих деклинабилних

речи у призренско-тимочким говорима1 18. Найме, личне заменице „има]у готово

48 Белий 1905, 398.
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за сваки падеж засебну форму и корена и наставка"1 19 и збогтога]е код н>их огра

ничена употреба предлога за образована различитих падежа. И П. Ивип12(^е ука

зав на то да личне заменице има]у сразмерно више облика у говорима са анали-

тичком деклинациям.

У говору М личне заменице се ]авл>аЗу у номинативу, општем падежу/аку-

зативу (ОША) и дативу, а има^у пуне и енклитичке облике.

Приказапемо их табеларно:

ДЕДНИНА МНОЖЛНА

Номинатив ти
он,

оно
она мй вй

онй,

-к, -ё

ОША
мён(е),

ме

тёб(е),

те

н>ёг(а),

га

н»у,

)У

нас,

ни

вас,

ви

н>й,

и

Датив
мён(е),

ми

тёб(е),

ти

н>ёму,

му

Н.О],

.10

нам,

ни

вам,

ви

НэИМ,
1

им

Примере и коментаре дапемо за сваку заменицу понаособ.

Облике номинатива непемо наводити, ]ер не показуху никаква одступан>а у

односу на стандардни ]език.

Лична заменила за йрво лице }еднине и множине

ОП/А ^еднине обухвата следепе облике:

мене: сас мёне йдеш; оно мйрно сас мене; пе се милуше с мёне;

мен121: кудл<ён било;л<ёнто интересувало; маги си ]у остаи кудмён; он пей

мен да убн]е; и мен занйма;

ме: чйстеше ме бёше; ]едва ме спасйли; кочи ме кад бдим;

колко ме жао; ]едно ме жал; нё ме жао122.

Датив:

мене: мёне жал; ти мёне да] да ]едём; то) мёне дёда причал; мёне пёрка млб-

го помага;

мен: тсу мён мати ]еава отребйла; мён се чйни;л/ёнтагбилё петнаес године;

мён овдё жёга;

ми: остаделш; кад.лш некй до1)е; оналш чйта; ншЬ) ми га помин>эдеш; дево]-

че ми каза; оно ми подавйло кокошке.

ОП/А множине:

нас: нас кад вйде; йма и вопарство куд нас; онй вйчу по нас;

119 Исто, 398.

120 ИвиЬ П 1991/3, 132, нап. 9.

121 Облик мен настао ^е редукциям кра]н,ег вокала -е. В. у: Белип 1905, 400.

122 У ово] подгрупи примера акузативом се исказу)е значен>е датива.
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ни: кб) ни натера овдё;

Датив:

нам: нам да плате треба; нам не било приватно;

ни: лоше ни ишло; баба ни напрайла кравгучипи; ништа ни не врёди вйше.

Лична заменица за друго лице ]еднине и множине

ОП/А ]еднине:

тебе: )к шёбе вйдо; шёбе не стра;

теб: и шёб зима;

те: што ми ше разровале; кад ше нештб тёра.

Датив:

тебе: да ]а шёбе дадём паре;

ти: нё знам да ши кажем; какво сам ши дала; добро ши ишла школа; бйраш

какво ёпеш да ши купе; он ши казал нештб; ерце ши нй)е оштёпено.

ОП/А множине:

вас: чу од вас; с вас пе йдемо куд Лозану; да се договбримо с вас;

ви: ]к ви вйдо д йдете.

Датив:

вам: вам добро у Нйш;

ви: пу ви дадём ейра; он пе ви купи тб) у Бан>у.

Лична заменица за шрейе лице }еднине и множине

ОП/А ]еднине (за мушки и средн»и род):

н>ега: немб] да ми нзёга помен.у)еш; йде куде н>ёга\ вйкам по н>ёга\ куд н>ёга

било; ни сас н>ёга;

н>ег: и н>ёг мож уб^е; за н>ёг си йма; однёл куд н>ёг; и она с н>ёг, с гьёг;

га: она га ]6ште купе; ]а га изломй; убйла га мана.

Датив:

н>ему: нзёму не било;

му: пе л/>> даду; трёба л/д» пара;

ОП/А ]еднине (за женски род)

н>у: научйла сам од >ьу; сас н>у> пе йдемо; ожёни се сас н>у;

)у: на врата}у убйли; морао сам да]у продам; нёпе да}у зовё; саг}у носе; не

мог }у музём.

Датив

н>о(]): ко) се пада дёвер; н>о' однёли поклон;

]о: дава^у}о на праг помй]е; матиу'о се тёлеше сама; Милану'о рёче у очи.

ОП/А множине (за све родове)

н>и: возе се у кола сас н>й; нёпе да седй у клупу сас н>м; куд н>й увек чйсто;

бежимб од н>й;

и: ]й и пуштим; етё и па; онй и врл»е одозгоре; )& и после поби; како и превр-

нем.

Датив

II, им: н>йм се лава водйчка;

им: гледаше, па им скупо.
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Нека зайажан>а уз йромену личных заменица

Нема удва]ан>а облика личних заменица.

Нисмо нашли облике н>ума, гьсузе, ни енклитике гу, не, ее, оде и нису по-

знате сврл>ишким говорима123.

Само ]еданпут смо забележили енклитички облик ги: куд нас ги йма, па се

не може говорите о н>егово] стабилнсд егзистенщн'и у говору Милушинца.

Повратна заменица себе

Пуни облик ове заменице нули смо само у изразу: од сам себе.

Употреба ове заменице у енклитичком облику си раширена ]е у говору М, а

употребл>ава се дво[)ако — у дативсод као и у незаменичко] функции.

У дативско] функции: сйпи си купус; скува] си каву, ^а нёпу.

У незаменичод функции: глёд си послу; после си прае весёл>е; лёгне па си

спи.

Именичке заменице ко, шша

У говору М не бележимо разлику измену заменице ко и Н)д односне заме

нице м. рода ко/н124. Исто тако, не постчуи облик ко, веп се у Нщ употребл>ава]у

облици ко/, ко())и: ко} кад опе се растура; ко] добро ради, добро и наберё; /со/' ни

натера овдё; ко] те послуша; кб) како; сви знёуущй си куд кога йде. У општем па

дежу облик }е кога: с кого, пе д йш у Бан>у.

Лексема шша (углавном у говору мла1)их мештана) има упитно значение,

као и релативно: шша пе па онй савёту)у; шша радиш; шша су те питали; шша}е

било у школу; шша се ради у поле.

Радмила знае шша су кравгучипи.

У значен>у заменице шша употреблава се и облик каквб (ре^е кво), ко)и се

чу^е и у сврл>ишким говорима и у источним деловима територ^е ]ужноморав-

ских говора125: каквбт дадоше; каквб саг да работим; каквб йма да прйчамо дру-

го; каквб напрайсте; каквб саг да те прйчам; кеб работиш;

']& искочй пред врата да вйм каквб то чока; саг си купи ко) си каквб опе; бй-

раш каквб опеш да ти купе за свадбу;

Упитна заменица шшо може имати значение зашшо, као и релативно значе

на: шшо ми те разровале; шшо не ]едёш; шшо не купиш прашак; шшо да не на!)е

мужа;

123 БогдановиЙ 1979, 66, 67.

124 Ово потврйу^у и рани|а истраживан»а: Богдановий 1987, 170; Маркович 2000, 147.

125 Богдановий 1979, 68; 1987, 171.

126 Богдановий 1987, 172; Маркович 2000, 151.
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она) шшо га }к знам; овё] шшо баш до шупу; пёрка шшо у Грчку; ^ёвтин свё

шшо продаш; нйсам знала шшо}е вашка; там на1)у онй)а творови шшо даве кокб-

шке.

Я/шо са релативним значен>ем препозна^е се тако што увек остаЗе неакцеп

товано.

Заменице сложене са ко, шша

Неодре^ена заменица неко у говору М гласи некй: на йспрапа] некй дгуе па

ру, некй дрёуу, кошул>у, а некй злато; некй дошал куд Ружу; некй се Завл>ал за пра-

се; саг некй нёпе да верэде; некй каже и цйнца.

У употреби заменица нешшо, нишша, свашша нема одступан>а од стандарда:

нешшо ме боли под ребро; рчка, рчка, ал нйшша не урадё; од свашша се пёюьамо.

Ледино се у значен>у нешшо употребл>ава и облик некакво/некво: купили не-

какво за свадбу; Ср^ан некво заборйл.

Забележили смо и облик датива од некакав: дали некаквдму (овде некакво-

му, значи „некоме").

Придевске заменице

Присвоив заменице

Специфичност система приевс^них заменица у говору М огледа се у облици-

ма заменица ж. рода, оде показу)у више ликова, као и у употреби заменице своу.

мушки род: мо), швб], гьегдв, н>дфан; наш, ваш, н>йн; мо(])и, шво(])и, н>его-

ви; наши, ваши, н>йни;

женски род: мо(])а, швоО')а, н>егова, н>Ь]на, н>ена; наша, ваша, н>йна; мофё,

швофе, гьегове; наше, ваше, н>йне;

средн>и род: мофё, швофё, гьегово; наше/нашо; вашо/ваше, н>йно; мо}а,

шво)а, н>егова, н>6)на; наша, ваша, гьйна.

Присво_)на заменица сво) употребл»ава се више у значен>у блискости или

родбинске везе126: у свой л>уди; мй смо свой (= ми смо сво]та, род).

Присво]'не заменице мо}, Шво} у општем падежу има^у дуже облике: с мо/е-

га ейна; по мо]ёга Радйшу; куд мо]ёга башту; код шво)ёга дёду. Облици присво]-

них заменица 3. л. |ц. и множ^есу: н>егов127, н>егова, ььегово, н>егови, н>егове, н>е-

гова; н>Ь]ан, »>6}на, н>6/но, ню/ни, н>о]не, п>о}на; н>йн, н>йна, н>йно, гьйни, н>йне, н>й-

на: н>егдва н>йва; ню/ан отац; ню/на крава; н>йн ро1)ак; н>йна купа; то) си ^е н>йно.

Показне заменице има^у следепе облике:

а) за мушки род: ова], она], Шау, ОП: овога, онога, шога; Нмн. овща, они/а,

шй/а: ова] човёк, она/ дан, ша/ кон>; куд овога доктура, сас онога кувара, за шога

се одала; овй/а странци, они/а творови, шм/'а луди. Датив се ретко употреблава:

овоме шприцал праци;

1 27 Облик гьигов нисмо нули, иако се може наЫ у суседним говорима. Уп. БогдановиА 1 979, 68.
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б) за женски род, поред ретких облика ова, она, ша, много чешпи су облици

са партикулом -у. ова}, она], ша/; ОП ову}, ону}, шуу, Нмн овё}, онё}, шёу. ова} баба

(чу)е се и скрапени облик, без инищу'алног о — ва} баба), ова/ Рада, она/ купа, Ша)

Мари)а; с ову} унуку; ону} нашу цркву; за шу} краву; овё} коске; онё} ггцбе; шё} за

нимайте;

в) и у средн>ем роду ове заменице има]у партикулу -у. овд}, оно}, шд} (исти ]е

и ОП); Нмн ова}, ша}, она}: овд} село; оно} сено; шд} детё; ова}/ша}/она} сёла.

Показне количинске заменице су готово редовно са синкопой — овдлки,

ондлки, шдлки: има овдлка рупа; ондлки човёк; шдлки ти зёв; шдлки н>6)ан милое;

шдлка мука за ништа.

Неодре^ене заменице има^у облике: некакав, некаква, некаквд (као и: не-

квб); ОП некаквдга, некакву, некаквд; Щд некаквдму (о другач^ем значен>у в. на-

пред): некакав грозан; некаква жена; некаквд ланче; неквд заборйл; с некаквога се

подватйла; довёл некакву из Болевац; узёл некакво прасе.

Односно-уйишна заменица: чйи/чц/и, чи}а, чи}д; ОП чи/дга: од чщога ейна.

У М нема облика типа: оваки, шаки, онаки; некаки, свакаки; као ни: свако-

}ак итд.

Придеви

Навешпемо неке на]важни)е придевске особине у говору Милушинца.

1 . Обремени и неодреУ)ени вид йридева. Разлика измейу придева одрейеног и

неодрейеног вида „сведена ^е у овим ди^алектима на минимум"128 и ограничена

]е на мали бро] падежа: само номинатив — акузатив ]еднине. Спол»ашн>е обележ]е

одрейености у Н]д има]у само придеви мушког рода (облици са и), док ^е одрейе-

ност меЬу формама женског и средн>ег рода нестала губл>ен>ем дужине у при-

зренско-тимочким говорима129. У савременом ^езику и место акцента може ука-

зивати на видску разлику (уп. неодр. вид зелен, зелена, зелено према одр. виду зе

лени, зелена, зелено^ 30), чега у нашем говору нема: зелена ал>йна; ова зелена атъй-

на. У говору М употребл>ава^у се облици и неодрейеног и одрейеног вида, с тим

што се могу издво]ити категор^е примера у ко]има се увек ^авла само форма од-

рейеног вида, и то:

а) у устал>еним изразима: бели лука, йрази и бели лука, црвёни или црни лука;

рани пасуть, шуцани ейра, сшари сват; шарёни пасул,; вёлики дом; Црни Ъорйа;

б) у називима неких празника: Свёши Никола; Свёши .1ован;

в) у називима места у атару: Бели кладанац; Ддбри кладанац; Црвёни брёг;

Шшьаши камен131;

г) у придевима просторних односа: гдруьи, ддн>и, задн>и, йрёд/ьи.

128 Белил 1905, 427.

'29 Исто, 428.

130 Стевановип 1964, 271; Пецо 1971.

131 Ове примере веЪ]е об]авио В. Вукадиновип у: Вукадиновип 1990, 380, 381, мала смо их и ми

забележили.
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Облике неодре1)еног вида налазимо у следепим примерима: бео лука; он }е

главан у милйци^у; голе.» трошак; дуг пут; злашан зуб^'адан човёк; йун дом; сла-

шак мёд; широк опрег.

2. Деклинацща йридева. Уз именице ко]е означава]у жива бипа м. и с. рода

придеви у ОП има]у наставак -ога: то) се накйти бёлога света; сас замлаНенога дру

гие; за лёйога пе се удава; да поменем тетина мршвдга. Уз именице са значен>ем

ствари, ОП придева м. Зеднак^е номинативу: од злашан зуб; сас широк опрег и сл.

Придеви ж. рода има]у наставак -у у ОП: од добру н>йву; у йлёшену крошн>у;

узе убаву жену.

3. Неки придеви средн.ег рода има]у наставке тврдих основа тамо где се

очеку)у наставци меких основа: вёпо дрво; дй&гьо^агььёпо мёсо, двчо, шушьо. Та-

ко ]е и у општем падежу м. рода: вёпога, дйвлога, шушьога.

4. Сисшем комйараци/е. За призренско-тимочке говоре у целини каракте-

ристичан ]е аналитички тип компаращуе132, што их повезу)е са суседним маке

донским и бугарским говорима133. Аналитичку компаращуу налазимо и у говору

М где се компаратив и суперлатив граде додаван>ем морфема йо, односно на/

основном облику придева (позитиву): йддрвена, йдмлад, йдсшари од мён, пото-

пле руке од н>6)не;

он беше на/мали; то) ти ]е нсу'йросшо ткан>ё; н>егове су н>йве на/'равне.

И друге врете речи подлежу аналитичком типу поре!)ен>а, али се ту увек ра

ди о речима ко]има се означава^у особине (сво]ства):

— именице: у подрум йд ладавйна; он ^е бил исугазда;

— заменице: йма си ксдй су си йд сво]й; йд сво}и си узну;

— бро]еви: некад су били нсу'йрви у село;

— прилози: йдгуешо се замешу)е; пасул> йдйре стйза; ишлй смо по йдузбрд-

но\ то') смо на/йосле ткали; као и: он йдвише прйча; ради се йдвише, где имамо

конструкц^у йо + компаратив.

— глаголи: он йд вдли купено; мй йд не знамо; то] Ранко йо знсу'е; Никола йд

йрйча, Ивица йд йрича, а Аца йд пуши.

Забележили смо и компаративе другач^ег образовала:

а) стари облик компаратива са доследним екавским рефлексом ]ата, среНе

се у ограниченом бро]у примера, т]. само од ]едне основе: она) сшарё}и\ ейн ми

сшарёу, она сшарё)а од мён;

б) компаративи на -шм134: там била лакша школа; она лёйша од н>ёга;

-и, -у»: гр^и човёк од н>ёга нёма; камара]е дужа, сто^е виши и шёшн>и; мла-

#ц саг то] не поштэду; мушки тёлци скушьи, овгу сла^и;

-и/и: у Ниш}евШини}е/)евши}ъе ципёле; онй су йравилнщи; сишнщи пилйЬи;

подрум ]о чисши/и од мб).

132 ИвиЙ П 1985, 113.

133 Конески 1966, 121; Мирчева - Харалампиев 1999, 107.

1 34 Само]едан, нсстандардни компаратив на -ши (там скуйше панталбне) забележили смо у гово

ру мла!)е образовано особе, ^'а ]е средн>у школу завршила у Бо.гьевцу, али то не може довол>но

озбшьно говорити о утиц^у косовско-рссавских говора, чн]&]с')сп.на од карактеристика управо ова-

кав компаратив. О томе више у: .1овип 1968, 113; Богдановий 1987, 176.
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Суплетивни облик компаратива присутан ^е у следепим случа]евима: они

(мисли се на говоре западне Срби)е) йма]у болу граматику од нас; саг су од н>ёг

свй боли; снег ^е гори од кишу.

Суперлатив може, под утиц^ем стандардног]езика, имати и овакве облике:

то су нсугори л>уди; нщмла^и сйн оде у вё^ску; било на/шире.

Акценаш йридева

Неке напомене о акценту придевских облика могле би се укратко изложити

на следепи начин.

1 . Придеви с непоспуаним а у женском и среднем роду селе акценат на

кра] речи: ддбар, али: арап, арна, арно (= добро, очекивано, подношливо); добра,

добро; шуйла, шуйло. У множини акценат оста]е на истом слогу: арнй, арнё; до-

брй, добре; али: шуйли. Место акцента не упупу^е на видску разлику (о чему ^е

веп било речи на стр. 53), иако нам Зе проф. Богдановип указао на такве случа]еве

у овим говорима, нпр: бела сукн>а; али Бела вода (топоним).

2. Партикула за изво1)ен>е компаратива увек ]е под акцентом, па се при ^а-

чем истицан>у може и осамосталити, те имамо двс^аку представу овога облика:

йб/ак, али: йбубав, што дал>е може имплицирати осамостал>ен>е значена „више",

када дозволава и уметан>е глаголске копуле: йб ]е убав Милан од .1ована.

3. Када се употребе компаративи на -и/и, акценат]е редовно на првом слогу

наставка: богашщи, среЬнщи итд.

БроЗеви

1. Од основних бро]ева само ]е бро^едан промешьив и има облике за сва

три рода у ]еднини:}едан човёк,у'«)//а жена,у'едно135 детё. У множини забележена

су два облика,у'е<Энй и]еднё, у значен>у неки: ]еднй л,уди ни рёкоше;Уед/ш се запо-

шл>ували;у'еЭнё (овце) су там по ливаду. Ова^ бро] има у мушком роду ОП ]еднак

акузативу уколико се односи на живо бипе: с }едн6га комшизу; пе си на1)еш и ти

]еднога; купувамо од]едндга. Кад се односи на нешто неживо, ОП бро]а}едан у м.

роду]еднак ^е номинативу: видим]едан трактор; донёсо)едан цак. У женском ро

ду ОП^еднак Зе акузативу, са наставком -у: ймам}едну пёрку; попишем по}едиу ча

шку; с ]едну шол>у брашно.

Бро] два ^е, као и сви основни бро]еви осим бро^а}едан, непроменл»ив, а има

облике за сва три рода — за м. р. облик два, а за ж. и с. р. две: два дана, два унука;

две године, две женё; две кучети, две мёсти, две цакчёти.

Брод' чешири]авла се у две варианте чешри/чешйри: чёшри краве, чешйри дана.

Са упрошпеном финалном сугласничком групом -сш редовно се ]авл>а бро^

шесш: има вожн>а у шее сати; шез главйце купус.

Облик )едно забележен ]е и са значоьем пеки: „... имаше то )едпо време у 1)аци."
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Бро]еви седам и осам могу имати промежену основу, то \ъст рефлекс -о-136

на месту некаданньег секундарног полугласника: седом кашике брашно; осом

мачке чува. Истина, овакви облици су све ре1)и и присутни су у говору старших

л»уди, док се много чешпе чу)у стандардни ликови седом и осам.

Бро]еви од 1 1 до 19 употребл>ава^у се са упрошпеном сугласничком трупом

-сш: }еданаес, дванаес, шринаес, чешрнаес, йешнаес, шеснаес, седамнаес, осам-

наес, девешнаес.

Извесне фонетске промене ремете основне ликове бро^ева 20, 30, 40, 60:

два())ес, шрй(/)ес, чешерёс, шесёш.

Комбинациям основних бро]ева изражава]у се приближне количине:

два-шри коренчйпа; шрй-чешри дана; двашринаес (= око дванаест, тринаест, нео-

дре1)ено) снопа; двашринаес брава свйн>е; йешеснсуес (= око петнаест, шеснаест)

динара; двашри/ес (= двадесет, тридесет) кила. Приближна количина може се из-

разити и речима типа десешйна, дваесшина, ко}е су различите од речи ко]има се

означава]у разломци (нпр. ]една десешйна, ]една дваесшина), а синонимне су ре

чима десешак, двадесешак: имам десешйну брава; широка дваесшину (= око два

десет) мётра. Ова се паралела бол>е види у случа^евима напоредних израза:

узёла ]е ^едну дваесшину (= двадесети део нечега);

сабрало се дваесшину (= око двадесет) л>уди на сокак.

2. Редни бро]еви се мен>а]у као придеви. ОП м. рода^еднак ]е акузативу с на-

ставком -ога уколико се односи на жива бипа: нпр. с йрвога мужа не имала дёцу.

Облик йрв чу)е се само у окамен>еном изразу од йрв кра] (од почетка). У с. роду

ОП ]еднак ]е номинативу: била сам и на йрво, и на друго, и на шрёЬо место. У ж.

роду ОП има наставак -у: с йрву жену не живёл дуто.

3. Збирни бро]еви нису присутни у говору М изузев ]едног усамл>еног при

мера (двд\}у музику смо имали).

Има неколико случа^ева употребе уз именице р1игаНа 1апШт: шро/'е панта-

лоне; чешвдра кола; на овэд купу седмора врата.

У функции збирних бро]ева углавном су бро.)не именице: дво(})йца /

обо@)ица, шрофйца и сл, као и: йешина, шесшйна, десешйна и сл.

4. У употреби ]е и облик сшдшина: две-три сшдшин динара; имам пешёс

сшошине пёнзщу.

5. Мултипликативни бодеви се често срепу у говору М:]емйуш отомо у Ба

лу на вашар; двайуш ми се унук женил; двайуш смо ишлй; шрийуш се превртал с

трактор; сшойуш смо га звали.

Акценаш бро]ева

1 . Ъром'едан има акценат на последнем слогу:)едан опанак,уед«а жена,у'ед-

но детё. Општи падеж: купимо ]апье од ]еднога.

2. Бро]еви од,]еданаесш до девешнаесш юлгцу акценат на другом слогу од

кода: имали смо два-шринаес снопа, шринаес душе.

136 БогдановиЙ 1979, 76; Марковий 2000, 161.
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3. Десетице од чешрдесеш до деведесеш има)у акценат на последнем слогу:

чешерес, йедесеш, шесеш, седамдесёш, осамдесеш, девёдесеш.

Б. КОШУГАЦША

Глаголски систем

Глаголски систем призренско-тимочких говора подробно ]е описан у Бели-

певим Дщалекшима^1. Стан>е у глаголском систему Милушинца, ни ]едан век

касни}е, не показухе крупни)а одступан>а у односу на тадашшу ситуац^у: нема

инфинитива и глаголског прилога прошлог, док су забележене само две потврде

глаголског прилога садашн>ег; аористе у живо] употреби, имперфекат ман>е. До-

лази и до уопштаван>а облика помопних глагола за сва лица и до промена у неким

глаголским основама. У овом делу рада бавипемо се више шуединачним по]ава-

ма ко]е ова] говор диференцира]у од стандарда, а ман>е општим питан>има.

Инфинишив

Познато ]е да призренско-тимочки говори не позна]у категори^у инфинити

ва и по томе се битно различу од осталих српских говора138. Уместо инфинити

ва, користи се конструкщца да + презент, веома честа и у стандардном ]езику139.

.(едини пример, и то окрн>еног инфинитива140, нашли смо у ]едно] народно] пе-

сми: мила мгуко, йрежапеш не могу.

Презенш

Лични наставци у презенту су -м/-у, -ш, -в, -мо, -ше, -у/-е.

Прво лице ]еднине има наставак -м, изузев два глагола (ойу, могу) са на-

ставком -у: вардим, вр/ьам, вр/ьим, давам, дйзам, зовем, йдем^'едём, кймам, кр-

I" Белип 1905, 472-619.

138 И Белип у Дщалекшима (478) и касни|Н проучаваоци констату)у да }е инфинитив нестао с

овог говорног подруч^а (БогдановиЙ 1979,78; 1987, 182; ТжриЙ 1983, 84; МарковиЙ 2000, 162 и др.).

Губл>ен>е инфинитива ^е ]една од за^едничкиx особина балканских ]езика, тзв. балканизам, кс^и се

ширио са грчког на суссдне словенске (бугарски и македонски) и несловенске (румунскн и албан

ски) ^езике. Конески ( 1 966, 1 50) обавештава да ^е инфинитив у грчком почео да се губи почет-

ком наше ере.

139 И конструкшф да + презент и инфинитив налазе се у оквирима ]езичког стандарда, а ствар ^е

индивидуалног стила као и припадности одрсйеиом диалекту кс^и йе се од ових облика више кори-

стити и замесьивати ]едан другим, онолико колико дойушша норма. О да-конструкщуи и инфинити

ву, као значащим фаматичким, синтаксичким и стилским питан>има, више обавештен>а у раду О од

носу измену да-консшрукцще и инфинитива у срйском}езику, Одбор за стандардизаци)у српског^е-

зика, Про^екат Растко (ИНТЕРНЕТ).

140 Окрн>ени инфинитив у окамен>еним изразима оке биш. пеке биш, може биш налазе, поред

осталих истраживача, и Богдановий 1979, 78 и МарковиЙ 2000, 163.
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Ним, музём, бдим, оиечём, ищем, йлешём, йредём, йушшам, рабдшим, раним, ро-

вём, седйм, сййем, шка/ем, чувам, чуйём;

-у: могуда порадим; не могу да^у чувам (само у говору мла1)их мештана); уз

много чешпи облик мог: немог)у музём; не мог нйшта да работам; не мог дад.6)-

дем; не мог та обёйам; не мог се сетим и сл;

оНу д идем у Бан>у, оНу да кажем и сл.

И Белип и Богдановип налазе облик мог, щи Белип об]ашн>ава као анало-

пуу премамож или као редукщуу кра]н>ег вокала, док Богдановип уочава да се

ова] облик често употребл>ава уз негащу'у141.

Друго лице ]д. има наставак -ш: влачиш, зал>щеш, збйраш, найраиш, оба-

раш, ойерёш, йишу/еш, йраиш, йредёш, йродаш, сновёш, сучеш, шрдшиш, шуриш,

чуйаш.

Трепе лице }д. има следепе облике: боли, вели, врёви, грмй, гуши, додди,

живё, носи, ошбди, йраи, сйй, чёйи се;

глёшка, дойршьа, зачйкма се, иска, крушка, осшшьа се, йодрёва, йознава,

йрйча, руца, сшиза, чйша;

врже, вучё, дёне се, замешке, знае, она га куйе, лийцу/е, йодбёре, йолегу/е,

йоскуйу/е, йрейасу}е, расшё, ровё, сйорёду/е и сл.

Прво лице мн. има наставак -мо: бавимо, вршамо се, давамо, збйрамо, паяе

мо, ййемо, йошдйимо, йушшамо, раз/ьщемо, сме]ёмо се, сновёмо, сйорёду/емо,

сучемо, чувамо и сл.

Друго лице мн. има наставак -ше: врлаше, вйкаше, даваше, дд)деше, седишё и сл.

Трепе лице мн. има наставке:

-е: бежё, варе, весёле се, живё, крсше се,лежё, мёсе, йрае,работе, седё, шраже;

-у: брину, даду, довезу, зову, иду, краду, мру, ищу, ричу, узну;

газду}у, дару/у, доручку/у, Пишу/у, раду/у се.

Аналошко уопштаван>е наставка -у уместо -е ретко се налази у нашем гово

ру: виду; кад се расшуру, свй криви.

Глаголи с основом на -а, ко)Н припада^у V Стевановипево] врсти, има]у на

ставак -а(/)у у следейим примерима: йрода/у, збйра]у, йёвау,руча]у, врл>а]у, зна/у,

ранй]е то стари)и уговарау; стари ми се не свй^ау; неудавау се,уйознау се, йослу-

шау ме, йокушавау. Често долази до сажиман>а наставка -а/у142 губл>ен>ем) у ин-

тервокалном положа^у и контракщн'ом: онй не глёду иман>е; иму колко за н>и; ку

куруз койу на постади; онй Пишу; тёше се йошйку; свйру по свадбе; сйрёму си кано

на славу; шёру рёд; узиму саборн>ак; чуву старци.

Глаголи кове, снове у презенту задржава]у формант -ове: ковём; сновём на

сновалку; сновёш и сл.

Глаголи са веларима к-, г-, х- у основи има]у у 3. л. мн. палатализоване су-

гласнике: «учу кола; йечу лёба; сечу дрва; сшрижу овце; ершу с комба).

141 Бслий 1905. 512; Богдановип 1979, 26, 78; 1987, 191.

' 42 Ову псцаву налази и Марковип 2000, 1 65, 1 66, 1 67; Тома 1 998, 209. Тако^е, о овоме шире оба-

вештава Ремстип 1985, 308-312.
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.1отовак>е у презенту ни^е извршено код следепих глагола: иска, йомага,

сшиза,}ер за то ни)е било услова (о томе и у т. Передний глаголи). Ради се о про-

мени у глаголско] основи.

Глагол вели )аыъа се у говору М: велим, велйш, вели, 3. л. мн. велё.

Глагол моНи

Код глаголаможе143 у презенту долази до уопштаван>а обликамож за 2. и

3. л. |ц. и сва три лица множине (у 1. л. |д. на]чешпе се]авл>ал<ог, о чему ]е веп би

ло речи), иако се спорадично ^авл>а^у стандардни облици могу, може, можемо:

не мож ти то) да урадиш; не мдш се бориш с н>и; не мож да музе краву; не мож

да исполага; нйко не мож да замйсли; и н>ёг мож убй^е; не мож утёкне; опрег

мож буде пртени; не мож вйше да радимо; не мож дймо да вйдимо Ван>у; не

мдш па ни отйдете тако); не мож оперёте свё; не мош си купе лёба;

па не може; не може да де]ани дуго; мора се мучимо док можемо.

Исти ]е случаЗ и са глаголом мора, где се за сва лица у презенту уопштава

облик 3. л. ]д: мора дйм навашар; мора да учиш школе; мора си купи дрё)у; мора

се мучимо овдё; мора да глёдате с каквй другэдете; мора су се затрли негдё.

Помопни глаголи

Указапемо на неке специфичне особине помогших глагола у говору М.

Глагол }есам

Што се тиче помопног глагола}есам, налазимо следепе облике: ]ёсам,}ёси,

)ес/]есше,]есмо,)ёсШе,)ёсу. Запажамо да се облик)ёс чешпе употребл>ава од пу-

ног облика)есше: оно]ёс, чйс ваздук; што]ёс,]ёс; оно)ёс таксу ;у'ёз да ме саг стй-

гло свё;у'ёз да смо се отрошйли и сл. Облик}ёсше чу]е се, иако ретко, у диалогу,

као одговор на нека питан>а:

— Ел ово ваша купа?

— Уёсгйе.

Облик }ес]е нисмо забележили144.

Негирани облици глагола}есам гласе овако: несом, неси, нё]е, несмо, несшё,

несу, али се понекад чу^е (код мла1)их говорника) и нйсам, нще, нисмо. Навешпе-

мо неке од примера: несом садйла лук; несом ти турйла од брашно; ти неси ишла у

град; не/е имала шпорет; то) нё}е имало; несмо ишлй у бпштину; несмо учествува-

ли; несшё ли ме ви звали; несу ме тёли; несу имали ланчипи;

нйсам чула; нще жён>ен; нще се рано оженйо; нисмо знали.

Веома често се у 3. л. ]д. ]авл>а и скрапени облик не, ко^и наста]е контракци

ям „не^е > нее > не"145: нё ме жао; то] вёп нё било; то] нё добро; он нё умёл да ^у

л>уби; то нё она.) Ъор1)а Караг}6р1)е; нё имала потомство; она нё била таква; Ранко

143 Наводимо облик 3. л. .|Д. презента, ]ер у говору М не посто)и инфинитив.

144 Богдановип 1979, 80; 1987, 190; Марковип 2000, 168.

145 Богдановип 1987, 191.
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не понел кишобран; она нё имала потомство; нё знало само да д6)де; нё праено кр-

штён>е; нё се баш дозорйло и сл.

Енклитички облици су: сам, си,]е, смо, сше, су.

Глагол хшеши

И потврдни и одрични облик помопног глагола хопе разликэду се од стан-

дарда у акценту и инищцалном х: дНу, дНеш, дИе, дИемо, дИеше, оНе. Истина, об

лик за 3. л. мн. често гласи и: оИе}у. И овде постели тенденщуа уопштаван>а ен-

клитике Не (за сва лица сем за 1 . л. |ц): Не га опеш; Не се удадёш; Не да буде; да л Не

има жито; Не глёдамо чудо; Не си ^6ш седитё; Не иду на море саг;

али и уопштаванэа облика 3. л. )Д. за сва лица, сем првог: оНе седимб\Ьш; тй

дИе йдеш за н>ёга.

Енклитички облици )ссу: Ну, Неш, Не, Немо, Неше, Не.

Негирани облици ]есу: нёНу, нёНеш, нёНе, нёНемо, нёНеше, нёНе.

Глагол биши

Оъщ помойни глагол има облике: будем, будет, буде, будемо, будете, буду.

Овде бисмо додали две напомене:

1. нисмо чули облике презента типа: бидне, или: би(д)не;

2. о другим облицима помоЬних глагола, кад има неке специфичности, бийе

речи кад се о тим облицима говори.

Имйерашив

У говору М императив се ]авл>а у 2. л. |д. и 2. л. мн.

Друго лице }п. има наставке:

-у. да] на Радмилу; да/ тё кручице; вайку ]абуку; глёдау, завршава} школе;

кусау, не Пишу/ ни забележу/ нйшта; скува) си каву; чува] Боже; код глагола са -и-

у основи отпада -у. наш се; омй се; йи; йокрй га;

-и: ддПи, па си куйи; иди гор; кажй; куйи си;у'ё<)и; ожени се; йомогнй бабе;

Прими саучешйе; сёди ти туу, узнй си ^6ш од ейра; Пуши си.

Издво^Ьемо облике са губл>ен>ем финалног вокала, односно слога, у^едни-

ни, „што се преноси и на множину"146: бёш под астал; бёж од пщаницу (поред:

бёжи, бре, тамо); глёд си послу; глё будалу; дйш се; држ не да^ држ га; ман се од

високе школе; чёк, пу доедем; чё да ти покажем; чё да те убщш; чё да ти дб1)ем;

дршше га; дршше лопова; бёшше, дёца.

Бро^ примера и н>ихова фреквенщф говоре о томе да ]е овакав, скрапени,

облик чест и да ту не треба исюьучити ни психолошки моменат. Императив се

уистину и ]авл>а када говорник другом лицу преноси сво^у намеру (жел>у или зах-

'«* БелиЬ 1905, 544.
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тев) да се изврши или не изврши нека раддьа. То никад не може ни бити неутрал-

но, без посебне тензи)е или интенщуе.

Облик чек Белип тумачи губл>ен>ем -и из првобитног облика *чекн141.

Облик за прво лице нисмо забележили.

Друго лице множине од глагола кодо у 2. л. до. императива има]у наставак -}

доби]а се додаван>ем наставка -Ше на та] облик: ваШа/Ше, глёда)Ше, куса/ше; дсу-

ше; дава}ше\ скува/Ше; завршавщше; немо/ше. Глаголи са -и- у основи тако1)е гра

де 2. л. мн. императива додаван»ем наставка -Ше: найиШе се\ омйше се; ййше; йо-

криШе се. Глаголи са наставком -и у 2. л. до. императива у множини има]у стари

наставак -еше, кодо потиче од некадашн>ег наставка -ёше: до^ёше бар каву да ску-

вамо; идёШе та сёднеше\)ёдеше; куйёШе; носёШер дол; йосёдеше малко; сШавё-

Ше под астал; у^ёШе; узнёШе.

Друге облике нисмо нашли, изузев примера за 3. л. до. и мн. у преносном

значен>у: нек до/де; нек иду ако опе; нек ми йонесё ]утром Иванка.

Код глагола са веларима у основи има резултата прве палатализащуе: вучи,

лежи, сёчи, аналогиям према презентским облицима.

ИмйерфекаШ

Имперфекат се употреблава у говору М, али знатно ман>е од аориста, са ко

дом се често меша и преплипе, што представл>а особину за]едничку свим говори

ма призренско-тимочке д^алекатске области148. .1ош ]е Белип истакао да су се

„код многих глагола фонетски из]едначили облици имперфекта и аориста по

основама"149, па ]е некада „немогупе код имперфективних глагола . . . разликова-

ти имперфекат од аориста."150 У призренско-тимочким говорима аорист може

имати сваки глагол, па и несвршен 1 5 1 , док за супротно, да се имперфекат гради од

свршених глагола, има мало примера152 (наша гра1}а садржи само два таква обли

ка: она дб^еше; она йомёнеше такб]).

Белип наводи четири начина образовала имперфекта153, као и личне на

ставке у имперфекту:

-(х) -мо

-ше -сте

-ше -(х)у

Наш говор нема* у 1 . л. до, а у 3. л. мн. уместо наставка -(х)у имамо наставак

-ше, пренесен из аориста. Тако1)е, нема преношен>а наставка -ше из 2. и 3. л. до.

имперфекта на 1 . л. до, као ни додавала презентског наставка -м на та] облик

147 Белип 1905, 545.

148 Белип 1905, 546.

149 Белип 1905, 547.

Ш уЙс4^ло4в!нском ]езику упстре&ъавала се основа несвршених глагола за аорист. В. Бе

лип 1905, 546.

152 Белип 1905, 547.

153 Белип 1905, 548.
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{имашемо и сл.), што ]е иначе карактеристично за тимочко-лужнички, односно

^ужноморавски говорни тип154.

Примере пемо разврстати према Белийево] класификащи'и155, али само

условно, пошто немамо забележене облике за сва лица, т). немамо потпуне систе

ме облика ко]и би одговарали наведеним типовима образовала:

1. образование на -е:

ти шёше оперёш судови;

мо) дёда говбреше; Дани)ёла држеше уста; Иванка йдеше по Багъевац; она

куйу/еше; она можете; он носеше грне тамо; она йраеше крштён»е; м6}а баба

йраеше трланицу; крава се шелеше сама; шеше се исповрапа; Малина ме чи-

сшеше од вашке.

Облике за остала лица нисмо забележили.

2. образован>е на -а:

не мога д им по доктури;

имаше то ^едн6 врёме у 1)аци; како ти се зваше мати; она йричаше;

гледаше оъщ& Сёсалчани; мешаше се с оищ&\ скидаше сёно, па се сва^аше;

додили та снимаше.

Облици ко^и би припадали овом типу образовала имперфекта губе, под

утица}ем аориста, наставак -ше у 2. и 3. л. |ц, па долази до обличког из^едначен>а у

}еанини: }а рчка, рчка с мотку; }а чека, чет пред врата; тй ли йрска конпири; ал

йада град оно] вёче.

3.образована на -е/а

не ше)а се сватам; не ше/'а да )у питам;

ти не ше}а да поседйш куд мене;

она не ше)а да узне ни динар; Драган не ше^а д йде куд доктура; не ше)амо

да й тужимо за ограду;

не ше^аше да ни помогну.

По Белипу, овакви облици, са акцентом на финалном вокалу, употреблени

су са значелем аориста156.

4. образован>е на -о

За ова] начин образовала имперфекта немамо примере, изузев честих обли

ка од помопног глагола би(ти):

^а бёо таг по ратиште;

тй ли бёше из Нйш;

она бёше чйста; ку} бёше)6ште; он бёше млад, убав; тб) нё бехие добро; ]ед-

но бёше изгубила;

бёомо и ми там;

'5" БелиИ 1905, 551.

155 Исто, 553-564.

'56 БелиЬ 1905, 561.
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бёосше ли по вашарйште у Кн>ажавац;

они бёоше по вашар; бёоше мужи у задругу.

Аорисш

Оъ&] глаголски облике у широко] употреби у говору М, а од одговара]упих

стандардних форми разлику)е се одсуством -х у 1 . л. )д и посто)ан>ем -(х)мо уме-

сто -смо у 1. л. мн:

1 . л. |ц: задржа се куд Надицу; закла оно прасе; }а заЬуша; узё па га излу-

ска; набра траву; доклё ')& йрикреча;

)к урадё;

дйго се;]ёдо малко; ошд да вйдим краве; )к Надо; йонёсо торбе; )к]у йресву-

ко; таман седо; рёко пе д ймо; уи/)а У купу;

извади )едну кёсу; изломи гк,}а искони пред врата; навали се; сйасшри

н>е; сйреми гибаницу; ]ъ удари онам; уйлаши се.

Проф. Н. Богдановип ]е, испиту]упи сврл>ишке говоре, приметно дужен>е

вокала испред -х ко\е се губи у 1 . л. }Д. аориста, и то када се акценат налази на за-

вршном слогу 1 57. Сличай утисак и нама се наметнуо, па смо у одговара]упим при-

мерима те дужине и означили.

2. л. ]д: тй дшиде, йдбеже;

3. л. .щ: долазйла, та семану; неко се зрно мора ошкину; ]едан йдгину; Ранко

йомену;

девё)че ми каза; лийца од старое; Тйто мобилиса и двгуес сёдмо годйште;

нашера ме д йм с н>й; она йрйока;

она ме ддведе до ме!}у; оно загрме; Драган мдё158 тако; оно навйче сас мене;

кббац однёсе; осшаде ми ]ёден>е; дшиде; йаде киша; йобёже отуде; йддиже ми

она) чаршав; Иванка йо1)ё у први разред; йдче да ровё; котао им йрдгоре; унук рё-

че; )еано зврче овам;

точак ме ддваши; таг заврши трговачку; ражени се, он га уби;

1 . л. мн: врашймо се; до1)дмо у гости; йоседёмо; йочекамо; йогледамо; руча-

мо па ошдмо у н>йву.

2. л. мн: купйсте ли лука; вйдим гено ошдеше.

3. л. мн: до^дше из Бан>у; замените котао; наши се иселише; тщъ луди се

исшикаше; вопке се исушйше; ичеййше ноге и руке; куййше у Лесковац; онй ману-

ше да мёсе саборн>ак; гости си ошдше; йодмешнуше му сламу; онй поскидаше;

йочёше руке да болё; дечй)а раскрйше и йоломйше црёп; онй ми рёкоше; сшрйа-

ше се лекари.

157 БогдановиЙ 1979, 48, 83.

158 У питан,у ^е неевршени глагол, али постсуи ]асно разграничение: йдеше (имперфекат): иде

(аорист).
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Наши примери показуху колебание измену -е- и -о- код глагола узеши159: }к

узе паре; али и: }аузд чоколаду за детё; тузе од колач^зе па се зарова; тктузёмо

па ручамо; свё узёше из дом; они му одуздше дозволу.

Фушур

Футур се гради од помопног глагола Ну/Не и облика презента главног глаго

ла, са везником да или без н>ега: Ну дим да косим; свё Ну да издавам;

Не д йш и тй; Не шурши на кокошке; Не снймаш овё);

шта Не да буде; да л Не да шла надале; Не се удава; Не да веру}е; Не у/еде; Не

да седй у клупу сас н>й;

Не га йушшимо; Не йушшамо овце; ми Не седимб куд купу; како Не се бо/имо;

Не шражимо;

неНе будете без брашно; Не да ддИеше куд нас;

они Не се врну; Не му даду; шта Не савёшу/у.

Приметно ]е уопштаван>е енклитике Не у свим лицима, сем у 1 . л^д. У кон-

струкщуама с помопним глаголима долази до сливала и сажиман>а160 Не и се: он

це врне; мй це дйгнемо и сл.

Ни|е забележено образована футура од основе и наставка, типа добиНе,

урадиНе и сл.

Будупе време може се исказати конструкциям има ( + да) + йрезенш: шла

да буде вёсело; има се йобщу за нйшта и сл.

Пошенцщал

Оъъ) глаголски облик постов у говору М, али се н>егово образование разли

ве од стандарда по уопштаван>у енклитике би за сва лица: )к би у свет ошишла

од н>й; тй би све имала там; он би Продал}еяну краву; сам би ишал по вашарйште;

мй би куййли прасе; вй би шёли, ал нема; онй би узёли оно дево^че.

Радни глаголски йридев

Наставак у радном глаголском придеву мушког рода ]еднине представлю

^едну од на]маркантниЗих црта на основу ко')& се утвр^у границе измену дщале-

ката у призренско-тимочко] д^алекатско] области.

У говору М у радном глаголском придеву мушког рода редовно се ^авл>а

стари наставак -л, и то код старших и информатора средних година, што пред

ставлю одлику сврл>ишко-заплан>ских и тимочко-лужничких говора161: бил, ви

дел, горел, дал, дйгал, дошал, женил се, заборйл, завршйл, заморил се, зайишу-

159 Исто бе лежи и .1. Маркович у говору Запланл. В. у: Маркович 2000, 175.

160 БогдановиП 1979, 84.

161 Призренско^ужноморавски ди)алекат карактерише наставак -}а. В. у: БелиЬ 1905, 583; ИвиЬ П

1985, 111; Александер 1975, 292; Тома 1998, 252.
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вал, заПослйл се; засеивал; застарел, збрисал, имал, исшрсйл, ишал,]ёл, казан, кр-

ййл, нашал, обрНал се, одселйл, однёл, оженил се, осшал, осшайл, ошерал, ошка-

чйл, ошишал, Падал, ййл. Посадил, Почёл, йожёл Причал, Продал, йромашйл, родил,

радел, рекал, сёкал, сиПал, служил, слушал, убацйл, убил, узел, умел, умрл,учйл.

Бро)ност ових примера дозвол>ава нам да говор М сврстамо у говор сврли-

шко-заплан>ског типа, иако га]е, како смо на почетку рада истакли, Белип сврстао

у мешовити говор под врло]аким утиц^ем]ужноморавског говора162. Вукадино-

вип обавештава да по]едина села у Сокобан>скоз котлини, смештена западно од

пута Алексинац-Сокобан>а-Бол>евац, има^у рефлекс -(])а < -л и да она припадаЗу

^ужноморавском, док села ко]а се налазе неточно од тог правца (а ме^у н>има и

Милушинац) има]у -л и припада]у сврл>ишко-заплан>ском говорном типу163.

Облици са вокализовании -л углавном се чу)у код мла^их л>уди, мада се и у

н>иховом говору каткад могу чути облици са невокализованим -л: видео, врашйо,

додйо, дошао, завршио, ишао, нагп>авйо, на}урио, обарао, Пишао, Погинуо, йоло-

мйо, радёо, сврЬао, сшанувао, сшворйо, увашйо, умрёо.

Перфекаш

Перфекат се често срепе у говору М, а гради се од помопног глагола}есам и

радног глаголског придева: нашурала сам; Писувала сам; куПувала сам; ойойавё-

ла сам; радёо сам; осшарёли смо; окоПали смо; огрнули смо; вй сше видёли; они

су Продали и сл.

Чест ]е облик перфекта без помопног глагола, нарочито у 3. л.}д. и 3. л. мн

(в. у делу о синтакси).

ПлусквамПерфекаш

Оъщ глаголски облик ]авл>а се чешпе са помопним глаголом у имперфекту:

он се бёше обарао, еврпао с трактор; прво детё бёше изгубила; беше изгубил; бёо-

ше йомануле да сносе; бёше Пошра)ало;

мада постели и другачи)е образована: свё бил насиПал; наПрскал; лампа се

била угасила; вода била свё ПоПлавйла.

ТрПни глаголски йридев

Трпни глаголски придев ]авл>а се са наставком -(е)н и -ш.

а) Код глагола са лаби|алима и, б, м, в у основи трпни придев ]е не]отован,

што ]е сво^вено сврл>ишко-заплан>ском и тимочко-лужничком говорном ти

пу164: залёпено, ицёПен, куПена, куПено, куПепе, окуПени л>уди; дубено; йоломено,

ПриПрёмена; шшавена.

'« Белий 1905, ХЫУ.

163 ВукадиновиИ 1990, 368; Богдановий 1992, 30.

164 Практикум 2000, 157.
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У ствари, овде се ради о потиран>у резултата старог ]отован>а.

Дода^мо да такав, не)отован сугласник основе ови глаголи задржава]у кад

се од оваквих трпних придева творе глаголске именице: дубён>е, ломёнге, цейёгье

и сл.

б) Код глагола са -с, -з у основи облици трпног придева су]отовани (анало-

шко ^тован>е): вёжено, донёшено, мужено, нанёшено.

в) Глаголи са д и ш у основи И1^у]отоване облике трпног придева: огране

но, йригра^ено, ура^ено;

замлапена, йлаНено.

г) Код глагола са л, н у основи трпни придев ^е ^отован: жён>ен, нежён>ен,

Поделены.

д) Забележили смо ]едан облик трпног придева у коме секвенца -сш- ни)е

]отована: очйсшен]65, док}е у осталим примерима извршено старо ]отован>е: кр-

шшен, йушшен, раейушшени.

I}) Глаголи са -ш у трпном придеву: дйгнушо, зайешо, йдкришо, убиш (по-

ред: убц/ен) итд.

Глаголски йрилог садашн>и

Забележена су само два примера, и то у функции придева: држёпа жена;

лешёНи памет.

Глаголски йрилог йрошли

Немамо ни|едан пример, изузев у функцией придева: з бйвшога мужа ишла

у варош.

Акценатске прилике у глагола

1 . Облици презента (за основни облик узели смо 3. л^д. презента) има^у ак-

ценат:

а) на завршном слогу: вучё, дадё, зовё,)едё, крадё, мере, йлешё, йодберё,ра-

сшё,ровё, сме)ё се, сновё, шресё; бежи, боли, грмй, живи, йишшй, седй, Нушй.

И у множини акценат оста^е на истом слогу: зовёмо, зовёше, зову; шресёмо,

шресёше, шресу.

б) на другом слогу од кра]а: вёже, вине, до/де (и до^е), знае, иде, куйе (ку

па), на1)е (и на/де, само рег)е), йи/е, йдчне, йрода/е, рте, Шкще, ушёкне, чуйё;

врл>а, глёда, дава, збйра, има, иска, крушка, кува, йушша,руча,руца, сшйза,

шёра, Шура, чйша, чува;

бави, варди, вари, вйди, жени, коси, креши се, мёси, носи, ошдди, йраи, ра-

бдши, скраши, шойи, шражи, шрдши.

1 65 Примере овог типа Бел нЬ об]аш>ьава „спещуалннм образовании, од основе садашн>ег време

на наставком ей". В. у: Белип 1905, 151.
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И у множини акценат остаЗе на истом вокалу: мй месимо паскурйце; ви йё-

ваше\ наше краве рйчу; онй касно руча/у.

Место акцента се не мен>а ни код глагола ко]и од ових наст^у додаван>ем

префикса: доводи, искрушка, ичуйа, ойёре, Приноси, йойи/'е, йошдйи, йрекрсши се,

йрируца, расшура.

2. Акценат аорисша

а) Акценат]е на последнем слогу, и ту ос^е кроз целу парадигму: ( 1 . л. \д)

веза, врашй се, до!)д, каза, казни, куПи,лища,ману, оЬуша,рчка,руча (руча,руча,

ручамо, ручасше, ручаше), сПасшрй, сшрйа, урадё. Када се од несвршених граде

свршени додаванэем префикса, акценат ост^е на истом слогу само у 1 . л. ^еднине,

док у 2. и 3. л. прелази на префикс: ']& завршй работу : он заврши школу; }к запуша

: он запуша;}к извадй : она йзвади конпири^а излому. : тй мора изломи тан>йр^а га

Поломи : Тиса Поломи црёп; ^а^у нашера : нашера ме да му купим дрёшку; ]& Про-

сиПа : оно йрдсийа супу.

б) Акценат шн'е на последнем слогу и исти ^е у свим облицима: диго се,}ё-

до, осшадо, Надо, рёко, сёдо, сёко.

в) Акценат]е на последнем слогу у 1 . л. ]еднине и у свим лицима множине,

док се у 2. и 3. л. ]еднине повлачи према почетку речи: иза^д/2, 3. л. _)д йза^е; По-

чё/йдче; узё/узе; према: иза^омо, йочёмо, узёмо итд.

3. Акценат радног йридева

Акценат ]е на последнем слогу у мушком роду ^еднине: видёл, горёл, же

нил, заморил, засшарёл, имал, однёл, Посадил, Причал, Продал, радёл, слушал,

убацйл и сл. Акценат ос^е на истом слогу и у радном придеву мушког и женског

рода, као и у множини.

Код глагола са секундарним полугласником (> а), у женском и среднем ро

ду акценат се помера на кра^ речи (на последн>и слог): дошал,рекал, али: дошла,

могла, рекла; дошло, могло, реклд.

Акценат )С на првом слогу у следепим примерима: дйгал, пёкал, сёкал, а ту

ос^е и у другим облицима.

4. Акценат ШрПног йридева

Трпни придев има акценат на корену: вёжено, гранено, дйгнуш, жён>ен, ку-

Пен, уцршано, йлёшен, Посё]ано, Пушшен, сёчен, шкано, ура^ено. Акценат оста]е

на истом слогу у свим осталим облицима — у женском и среднем роду и у свим

облицима множине: куйена, куПено, куПени; Плёшена, Плёшено, Плёшени.

5. Акценат имПерашива

Не поспуи стално место акцента у императиву, али Ьемо издво]ити 2. л. мн.

на -еше, где )е акценат на]чешпе на 1. слогу овог завршетка: купёше, сшавёше,

у})ёше; али: Посёдеше, сёднеше.
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По]едини глаголи и груйе глагола

У овом делу рада бавипемо се по]единим глаголима ксуи се по неким сводим

особинама разлику]у од стандарда.

1. Глагол „оти(Йи)" има следепе облике: през. ошйдем, ошйдеш, ошйде,

ошйдемо, ошйдеше, ошйду; аор. }к ошб, тй дшиде, он дшиде, мй ошд(с)мо, вй

ошдеше, онй ошдше, рад. гл. прид. ошишал.

2. Глагол си^е: през. слёгнем, слегнеш, али и сй^е; аор. слёгомо.

3. Радни глаголски придев глагола „пас(ти)" задржава групу -дл-: иейадла

сам будала; йадло само, мада се чу'уу и стандардни облици.

4. Глагол „узе(ти)" има у основи презентских облика сугласник -н- уместо

-м-, вероватно према глаголу Почеши: през. узнем, узнеш, узне, узнемо, узнеше,

узну; имп. узнй. У другим облицима -н- се не ]авл>а: аор. узе, узе, узе, узёмо, узё-

сше, узёше; рад. гл. прид. узел.

5. Глагол „спати" има следепе облике: през. сййм, сййш, сйй, ейимд (исту

промену налазимо и у облицима сложеним са префиксима: заейй, одейй); имп.

сии; рад. гл. придев: (од)сйала. Ре!)е се чу)у, али постчуе, и то у говору мла!)их ме-

штана, облици од основе „спава".

6. Глагол свири променио )е основу, па отуда облик свйре, мада смо забеле-

жили и облик свйру.

7. Глагол „зна(ти)" мен>а се у презенту по IV Стевановипево] врсти, а не по

V: знщем, знсуеш, зна/е.

8. Свршеност и деминутивност глагола „пи(ти)" и „сипа(ти)" постиже се

уметажем -н-: пе ййнеш сок; да] да сййнем )ош.

9. Глаголи „купа(ти)" и „чупа(ти)" мен>а]у се у презенту по II уместо по V

врсти: куйем се, куйеш се, куйе се...куйу се; чуйём, чуйёш, чуйё, чуйёмо.

10. Глагол „сипа(ти)" има облике: през. сййем, сййеш; имп. сими, сийёше;

рад. гл. прид. сийал.

1 1 . Глаголи ко]и у стандардном ]езику има]у суфиксе -ова- и -ива- у инфи

нитиву, у говору М има]у -ува- у облицима насталим од инфинитивне основе,

што се об)ашн>ава аналогиям на -у из презента166: дарувало се, казувало се, куйу-

вала сам, куйували смо, ойцувао, сшанувао, учесшвувала сам и сл. У презенту ]е

присутан инфикс -у/е-: дару/у се старсука и кум; ел ти казу/ем; куйу}ем; ойцу/е си

он; сшану/емо у Бан>у; сви учёсшву/емо и сл.

12. Инфикс -у/е- срепе се и код других глагола: дол>уску}ем боб; ]6ш ли йм-

су}еш; )к те лёпо йишу/ем; йодгре^е се ]ёден>е; немо] ми то) йомин,у/еш; оно се

сраму/е.

13. Глагол „кле(ти)" има следепе облике: през. кунём, кунёш, кунё...куну>;

рад. гл. прид. клёл, клёла.

1« ИвиЛ 1985, 115.

167 Маркович 2000. 186.
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14. Глагол „же(ти)": през. жгьем, 1 . и 3. л. мн. жгьёмо, жн>у; рад. гл. прид.

жел, (о)жел.

15. Неки глаголи уместо -и(Ши) ныщу -е(ШиУ67: мислели смо; осшарела

сам; радёо сам; радела сам.

16. Глагол уи})е: през. уй^ем; аор. уи^о.

17. Глагол ,оеде" има облике: х\у&ъ.}едкч,)едеш^еде^едемо,}едеше,}еду\

аор. ]едо,)еде,}еде,]едомо,]едосше,]едоше\ рад. гл. пр.уёл (]ео),}ела,}ело. Ове

облике, иако обичне, наводимо како бисмо указали да се овде не ]авл^у облици

^е налазимо западно од Сокобан>ске котлине (/&м,у'еш,у'е...). Не ]авл>а]у се ни

тимочки облици императива: )ец,)ечше.

1 8. Уместо по II врсти, глаголи иска, сшиза и йомага мен^у се по V врсти и

нема^у ]отоване сугласнике основе: иска}у да]еду; деца йомага)у; доцкан сшиза)у.

В. НЕПРОМЕНЛ>ИВЕ РЕЧИ

Прилози и прилошки изрази

/. Прилози за време:

кад(а)168: кад бёше Никола жив; кад рйнемокочину; кочи ме кад бдим;

лани: ал сам лани пропала; лани прска;

после: После сам бйо на Озрен; После сам био трй мёсеца на Црни Вр; _)& и

После поби;

данас: и данас има Маркйшипи по Бан>у; данас смо врли;

ономад: гледамо ономад на телевизор; ономад ото куд комшйку; ономад

ови)а мо]й скидаше сено;

рано: рано пощу на послу; он се нй)е рано оженйо;

прво: йрво завршйо за учйтела;

]утре: ]ушре слава;

^утрос: }ушрос се журй;

]утром:)ушром попй)емЗедну каву^'ушром бйл да га угаси;/ушрол< рано;

напас: напас се расипа кйша;

за]учер: додйше зщучер;

саг: саг доцкан отиде; саг сам добро; саг вйше не орем; саг радимо с комбги';

сад: сад се решил да се жени; сад си доде дйвл>е свйн>е;

досаг: досаг ]е куд нас добро било;

изогод: свадба се спрема йзогод (= на време, благовремено);

зими: зйми нгу'више тка^емо; зшш да си станэду у Бан»у;

]есенас: ]есенас пе буде свадба; }есенас беше залутао;

168 Ово ^е прилог у функции везника.
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}ссени: ]есени ман>е радимо;

летос: лёшос сам била куд Дйнийа;

у ]есен: у }есен смо брали;

одавно: тсд било одавно;

одамна: одамна то билб,

отад: ошад изгубио свёс;

отоич: ошойч (= малопре) бёше овдё;

пре: йре видо }еану;

попре (= рани)е): йдйре било; йдйре идо на н>йву; йойре носили

крошн>у;

напривечер: найрйвечер се зберёмо куд купу; вей найрйвечер било;

саба^е/соба^е: собщле се дйзамо; дойоше саба/ле из Бан>у;

топрв: шойрв (= тек) трёба да бремо;

испоново: йейоново се почне;

тад: млого смо жйвци изгубили оде шад;

таг: мён шаг билё петнаес године; мй пе шаг седимб куд купу; шаг заврши

трговачку; и ]а шаг добй вашке;

таман: шаман завршй работу, оно поче кйша;

некад: то| билб некад; учествували смо нёкад снЁу'а, нёкад )&;

онда: днда радёл двё године у рудник; онда га убйл та) Црни Ъорйа;

па (везник употребл>ен као прави прилог169 у значен>у „опет"): етё и йа; йа

поче да поврапам; он си се йа оженйл;

стално: сшално су добивале прву награду ]еднё рукавйце;

по садашн>е: мй га зовёмо йо садашгъе чинила.

2. Прилози за месшо

близо: с Надицу смо близо;

где: Прилог где&ъла се у облику ге(но)[1° и куде, а са упитним значен>ем у

облицима ге, де и куде: йде ге доброта гено сам слави се Св. .Гован; куде ми се свй-

Йа момак, стари ми се не свййау;

ге сам била; дё ти ^е башта; куде си ишла;

негде: отишал негде;

нигде: нигде га нёма;

гор(е): рало дйгнуто горе на тован; везувало се горе; идй гор куд овце; йе да

дойете куд мён гор;

одозгоре: онй и врл>е одозгоре; прекрши се одозгоре;

одозгорека]: он сййе одозгорека);

озгоре: )к излазим озгдре; озгдре свё камен;

169 Богдановип 1987, 223.

170 Богдановип 1987, 55, 57, 215. О облику ге писао ]е и П. ИвиН у: Ивип П 1972, 33-34.

1 7 1 Проф. Н. Богдановип ]е уочио да се у неточном делу Алексиначког Поморавла (коме припа-

да и Сокобан>ска котлина) чу)с шууа насупрот западном где ;е Шуна. В. у: Богдановип 1 987, 22, 2 1 3.
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туО): шу/ на вратаЗу убили; шу) ймамо плёвн>у; шу/ пева]у, свйре; шу/ йзнад

школе; Ю^'а171:^ сам шу/а из Милушинац; йма некй кожук шу/а напрёд шарёни;

овам(о): ]едно сврче овам; овамо прае весёл>е;

овде: ко) ни натера овде; мора се мучимо овде; несам ни била овде;

овдека]: овдека] нёке краве не дава]у млого млеко;

ондека]: где пе оно ондекау,

отуде: ошуде ме зову; он побеже ошудё;

отудека^ она йскочи ошудекау,

одовде: он одовде, бшьско детё;

одонде: одднде ме Зедва спасйли; она отрча одднде за Слободанку;

одонуде: откачиш га одонуде;

назам: скуй пазам;

оздоле: оздоле се йде; он зовё оздоле;

дол(е): доле само пригребено; тй доле ймаш б^е; бдма доле трёпа купа; пу-

шти сйто доле; сёдо дол; дол йма пбдношке;

там(о): шам ймам сестру; шам оволко надебел; пе дймо шам да ручамо;

шам станувао; шам лакша била школа; дивл>6 шамо по планйну; расла сам шамо

близу фббЗе;

онам(о): га!)ао онамо неко магаре; била оной родбина на мо^ баба Добро-

сову;

дома172: седйм дома.

3. Прилози за начин

добро: куд нас добро било;

лепо: свйра лёйо и пёва лёйо;

лоше: нй)е лдше овде; лдше ни ишло;

одве: склопимо ддве;

исполине: радйли исйолице;

како(])173: како пе он дйде без н>у; како/ пе да буде;

тако(]): Шакб) се обрукала; шако) се ткало; тоЗе шако; увек шако прйчам;

онак: како пе оно онак;

наполице: пе радимо найолице;

бабински: бабински се каже режаиь;

ручно: свё сам ручно радёо; ранй]е се свё прало ручно;

сел»ачки: ми врёвимо по селачки.

4. Прилошке речи за количину

гона, точка (= много): гоиа смо посадили; гоиа кутила; оно гочка

телёнце;

172 БогдановиЬ 1987, 216.

173 Прилог у функции везника.
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више: саг више радимо; не мож више да радимо; нёма га выше; ейпем выше;

мало: мало да предём; мало се л>уди виду;

млого: млдго сам радёо; млого тёретно; млого паде кйша овб) лёто; млого

нам штёту нанёло овб) врёме; млого им давану; овгу баба .млого оприча;

доста: досша сам и створио;

ич: ич нёма памет;

колко: колко ]е град убил;

слабо: слабо саг родйло вопе; слабо воли вопке;

]ако: Стёфана у'ако мрцкава.

Прилошки изрази: двайуш се женил; претурим се шрийуш с трактор; шри

йуш се обрпал трактор; млбгойуш ^е било.

Прилошки изрази: ош йрв креу се сечё, убйше га на месшо; овб) у инаш ура-

1)ено; ]абуке па нёкако узне; идемо си сушром, йрекбноЬ: йрекбноЬ. иду у дево-

]ачку купу; йрекошруй су зидали.

Предлози

О предлозима йе бити више речи у одел>ку о синтакси. Овде пемо само на

вести предлоге ко]их нема у стандардном ]езику:

врз: паде врз н>ёга;

куд(е): пе до!)ете куд (= код) нас; куд н>и чисто;

кудё (= око) Видовдан; кудё Св. Ран^ел;

проз: прё!)а иде Проз брдо, йроз нити; йроз н>и;

под(е)174: юьйга ]е йоде столицу;

прика] (= поред): седй йрйка) купу.

Везници

Навешпемо само на]фреквентни)е везнике:

Везник а се употребл.ава за изражаван>е супротности, као и у значен>у

„чим"175: кретови имало увек, а завёпине само на двё мёсти; саг радимо с комбгу,

а ранй|е било ручно и с жётелице; шили смо, а имало и вёжено.

а уу назрнем, она се скута.

Али се редовно употребл>ава без кра^ег вокала, и то за изражаван>е супрот

ности: доста се ради, ал ймамо свё; чйс ваздук, ал ми смо остарёли; ову) годин то>)

нёмам, ал сам лани пропала; ту) бйл и некй Црни Ъор^а, ал то нё она) Ъор1}а Кара-

1)6р1)е.

1 74 О облипи ма типа поде купу, писао )С Н. Богдановип у раду .Две ди]алекатске иноваци^е".

175 Богдановип 1987, 230.

-72-



Говор села Милушинца 395

Ге се употребл>ава узрочно: тй се заволе с н>ёга ге он офицйр; одмарамо се

ге празник; помогла _|о с онё) ствари, ге не мбж да носи.

Да: овим везником се често повезу|у допуне глагола непотпуног значена,

али и намерне реченице: кокошке почёле да кречё; не може да тёра три мётра; он

мора нетто да чу)е;

йде на вашар да купи дрёшке.

]авла се и у инищуалном положа)у у погодбеним реченицама: да су мйши, чу-

ло би се и раните. Често подлеже елизщи, о чему]е било речи у одел>ку о фонетици.

Ел са значен>ем раставног везника или: колко пе ми дадёш уз дев6)ку, ел ма

шину, ел дукати; пе се удаш ел у град, ел у село.

И}е у говору М саставни везник: спрёми се ручак и долазе гости; раскрйше

дечи^а и поломйше црёп; уй!)ем у цркву, прекрстим се и турим онгу шипак.

Као (поредбени везник) има облике то, ко, кано, како176: чэде се то леп-

тйр; радёла то таксйста сас кон>а;

сйпем више, ко што рекал Мйпа; нй|е ко куд нас засажено;

нештб тно капутак, не кто купено;

он почёл да застарэде, не како што бёше.

Ни(ши): несам залагала ниши би саг то] смислёла да лажем; ни столови нйсу

застрти, ни завесе йма на прозори.

Него се употреблава за изражаван>е супротности: то нё она] Ъор1)а Кара-

1)6р1)е, него]е то) брат на Бориног дёду; нё ме слушало, него се оженйло сас н>у.

Па се веома често користи у говору М као веза саставних реченица, чщс се

радн>е врше ]една за другом: купйл ]едан, йа купйл други; падло само, йа га некй

прёседник изгурал; мй смо се женйли млади, йа несмо ишлй у бпштину; стрпаше

се лекари, йа ми рёкоше; она лёгне, йа си спй; ]а спремй гибаницу, йа понёсо; по-

чекамо, йа се вратймо; у субогу]е момачка вёчер, йа преконоп йду у дево]ачку ку

пу; прво се основё, йа се онда навй|е на вратйло; бйо сам трй мёсеца на Црни Вр,

йа на Жагубицу; бежимб йа седимб сас Цйганку у клупу.

О употреби овог везника у значен>у „опет" било ]е речи у делу о прилозима

за време.

Та за везиванэе саставних реченица уместо стандардног везника ше: додйли

ша снимаше; додйл ]едно .1утро ша узе та] броу, до1)ё ша узе наш трактор.

Те (за повезиван>е саставних реченица): ше болй ме под ребро, ше боле ме

бубрёзи.

Узвици

Поред узвика копима се изражава]у различите расположена (леле,)о}, охо,

ууу, и/у), приметили смо да поскуе узвици:

а) за дозиван>е: е], и одзиван>е: о}\

б) за обрапанэе животин>ама

176 Облик како обичан }е у Сокобалско^ котлини и селима ближе сврлишким говорима. О томе

у: БогдановиЛ 1987, 230, 231.
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Животтьа Узвик за дозиван>е Узвик за теран>е

Мачка мац, мац шс; шйц

Пас куц(и), куц(и) чйбе

Кокошка шак, Шак, шак йш

Пиле шли, шли йш

Ъурка йр, йр, йр йш

Овца йрр, йрр, йрр, /ьук, /ьук, /ьук суде

Крава
(по имену, нпр: Була, Жупка, Плавка,

Шара)
6)ф)

Свин>а
гуд(и), гуд(и)

гудо, гудо
ош

Прасе шс, йас, тс 6ш

Речце и партикуле

Речце за показиван>е евё, еше/ ёшо, енё:

евё ']у Ружа; саг евё седе и дваес пешёз године; евё, у комшилак сви чуву ку-

чипи;

саг ешё помануше; ешё, ту) под степёнице; уватйо се с некаквй дево]чйпи и

ешё ти; отрёбиш (бу|е), ешё и па;

ёшо сад сам )а дошла мало да предём;

енё и иду гости; енё га рало седи.

Упитне речце ел, да л:

ел била она на свадбу; ел ти добро; ел баба Милица умрёла; дал^е Ср1)ан до-

шал.

Речце за потвр1)иван>е дабогме, )ес:

па, дабогме; )ёс, тъхщ; оно у'ёс, чйс ваздук.

Модалне речце валда, исшина, можда:

вшьда пе буде добро; исшина се удавала двапут; можда несмб)&дну ил двё

године.

Речце за истицан>е баш/бьш, само, бар:

берём шипак, баш до цркву; бьш ()едан од ретких примера са полугласни-

ком) купа до купу смо;
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знам само да смо фамйл^а Гмйтровци; залутао, па само ишао по Слёмен;

салю купэде нештб;

бар да су ]авйли; бар да йма за н>й; бар каву да скувамо.

Императивне речце а/де, дё:

суде д йдемо да се повезёмо у Сёлиште; дё мани \у.

Речце за скретан>е пажн>е брё, море, мори:

тб) опасно, брё, бу)е кад йма; пе пйнеш, брё; кудё си, брё;

море, што се не упутйш; море, не ми до седён>е;

мори; )к велйм — лёле, мори; оно га убйло, мори; убйла га мана, мори.

Речца на користи се као упупивачка при неком даван>у:

држи овб), на; на ти и овб) лонче; на, па носи.

Речца ком се употреблава са упитном функциям:

ком ]у Стёфана, ком га Ранко; ком тан>йр.

„Речца за по]ачан>е сензащц'е"177 шике:

он се шике насме]а; Нёнад мало, мало, па се шике чешка.

Понекад се и йа може користити као речца, са значен>ем несигурности или

ограничена178: йа нё знам ти )а тбу, йа добро било.

У говору М ^авл>а^у се партикуле ко]е се дода^у заменицама и прилозима, а

да притом не мен^у Нзихово значен>е179. Ме1)у н>има смо забележили:

монофонемске партикуле -р, -к: нищ не нйшта видёл; овсу баба; овсу Ружа; с

ову/ жену; овё] ]абуке; овб] што ^а бгуем; оно/ штипё; онё] кн>нгице; шб] било пре пе-

шёз године; за шу] краву; ко] какво наг)е; како] пе буде; одма шу/ изнад школе;

]учёр Ранко ви^увал Свёту; найрйвечер (примери у делу о прилозима);

ондак увате мётар;

]едносложне180 -]а: ови/а Сёсалчани; ймамо они/а што се зову сёчени; шща

су билй ковачи; ]а сам шу]а из Милушинац;

сложене, т). комбинащн'а ]едногласних и ]едносложних -ка-]: ошудека]

(примери у т. Прилози); овдёка] нема млого зми)е; беше шудёка].

177 Богдановип 1979, 100. О овом облику писао ^е и Белип у: Бел иА 1905, 22-23.

I™ Богдановип 1987, 222, 223.

179 Богдановип 1987, 223; Марковип 2000, 196.

180 Нисмо забележили партикуле -зи/-зе уз датив личних заменица. Ове су партикуле иначе

обичне у]ужноморавским говорима. В. Белил 1 905, 4 1 0; Богдановип 1 987, 1 64; Марковип 2000, 1 97.
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СИНТАКСА

Из синтаксе падежа

О аналитичком типу деклинащуе присутном у призренско-тимочким гово

рима, самим тим и у говору М, веп ]е било речи у претходном поглавл>у. У овом

делу рада на]више пемо говорити о функщуама падежа, и то: о функции номина

тива и вокатива, делимично и о функции датива, док ^е на]вепи део проблемати

ке везане за синтаксу падежа сконцентрисан око функщуе ОП, ко]и може бити

употреблен без предлога и са предлозима. Тим редом пемо и наводити примере.

Номинатив

У говору М се, као и у стандардном ]езику, номинатив на]чешпе употре-

бл>ава у функции суб^екта или дела именског предиката: девд/че ми каза; кошу-

/ьа ]е ишла до човёка; свекрва увежё с пешкйр; Драган )е ддкшур и сл.

Номинатив се користи и: а) за поре!)ен.е: шили смо куд мгцстори, нештб ка-

но кайушак; дочекала ни кано макща; обод ко мушйца; Бобан нщъ како Милан;

они су као и ми, и сл;

б) уз показне речце евё, ене, ешё181: евё )у мама; енё га рало седй; етё и го

сти и сл;

в) уз глагол има, т). уз н>егов безлични и множински облик: имало 6бича}и и

пре свадбу; имало крсшови; злашни йрйвесци несу имали182.

Вокатив

Иако вокатив не зависи ни од]едне друге речи у реченици нити показухе не-

какав однос према било ко^ другоу речи, он има сво^у функщуу — функщуу до-

зивне речи и сврстава се у падеже183.

Навешпемо неколике примере употребе вокатива у говору М:

181 Уз наведене речце ^авл>а^у се плеонастички употреблене личне заменнцс, о чему обавештава

Богдановип (в. у: Богдановип 1979, 103), а што потвр^у и наши примери.

1 82 Треба напоменути да су ови облицн Нмн ]еднакн облицима ОП у множини, али да се овде за-

иста ради о номинативу, потвр^е суб^ека^ска функци^а наших примера. Исто налази и Богдано

вип. В. у: Богдановип 1987, 233.

183 Стевановип 1986. 171.
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а) вокатив као допуна глаголу „зва(ти)": нёпе да]у зове мсуко; зов^у шёш-

ко; зовём га шашо;

б) индиректно апострофиран>е уз експреси^у: Боже, Боже, што смо пропа-

тйли; мсуко мила, шпу саг да работам; л>уди бож]и, кад се навади на нас.

Ни)е забележен вокатив презимена.

Дашив

?&нщъ ]е веп истакнуто да у говору М постсуе остаци датива (в. више у

одел>ку о морфологией), а у овом делу пемо навести само дативске функций ко]е

смо забележили: а) посесивни датив: унуклш се женил; сестрами у Читлук живи;

и мати му нёма такву косу; пёрка ни у Сокобан>у; Николе ЗовиЬу жена; деда Томе

чукунунук;

б) датив намене: То) мене дёда причал; свё им давану; Ср1)ан овоме шприцал

праци; нам да плате; дава се куму и сшаро/ке; кажи Радмиле да доще; дала неко

му; продала и некаквому.

Ойшши йадеж без Предлога

ОП без предлога ]авл>а се у функщуи:

а) правог об^екта: садим башшу; млёли смо брашно; прае весёлое; чёшл>ам

дешё; пе ми дадёш зёмгьу; носила сам кожук; прскал кокдшке; продали смо кра-

ву; ичепйше ноге, садили смо овас,)ечам, Пшеницу; пол>ёвам йайрйку; напьавио

рёбра; ичепйшеруке; стар6)ка мора да исечё саборн>ак и да растури свадбу; запа

ли свепу; уведё снау; \& знам шво}у йокд/ну бабу Мйлицу; заврши шрговачку; поло-

мйше црёй; развали чардак; крпиш черайу; берём шийак; узнем]едно шишё и сл.

Сви ови примери говоре да ^е овде у питан>у акузатив. Ме^утим, када на

сцену „ступе" облици множине, види се да]ету синтаксички општи падеж (у]ед-

нини облички ^еднак акузативу, а у множини номинативу): имам бйкови; чуву ку-

чм/ш, мачипи; заклал Праци; доведё сйнови; на1)у шворови;

б) словенског генитива (уз негащуу): Цйганка не имала вашке; несмо има-

ли ]абуке; нёма йдсо; нёма Цйгани;

в) партитивног генитива: сйпеш мсью зе)шйн; млого Цйгани; пе ради за)ед-

но кило сйра; кило живу соду; пёт кила мае; крава давала преко дваес лишра мле

ко; иак брашно смо дали; йарчё шоршу; попй)ем си по]едну чашкуращу; трй ча

ше вино; Пола година вёп била; шрй мёшра ширину;

г) темпоралног генитива: ову] годин несмо имали станари; млого паде кйша

ово} лёшо; )едну вёчер пада град; цело лёшо си седитё у Бан>у.

Ойшши йадеж с йредлозима

Генишивна значена

а) Значен>а генитива места изражена су везом измену ОП и следепих пред

лога: близу, ван, до, иза, изнад, иейод, иейред, коде, куд/код, куде, насред, око,

йод, йоред, йреко:
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блызу гроб/е;

живёли смо ван село;

баш до улицу су; до Ба/с; падо до ме]у; седй до Цыганку; кошул>а ишла до

човёка; до снагу; одавде до дом; йде до йошдк;

школа бдма та Ровину;

изнад куНу смо садили цвёпе;

црква доле исйод село; исйод шамще се носйла зав^алка; исйод ведро;

исйре[д] дом се скупила дечи)а;

купа ми коде шрсшомашор (трансформатор, прим. I. Г);

йма две продавнице код баланшу; седёла сам куд овце;

кудё Тйсино иман>е йма пуно змй)е;

просипаше малйне насред друм; врл>а]у онё] щбе насред йуш;

око куНу смо посадмли цвёпе; око куНу нёма нйшта;

йод шшалу нёма нйшта; болй ме йод ребро;

капй)а йоред йуш; час летй йоред кров, час у нёбо;

пу д йм йреко Цердвицу; плёвн>а ^е там йреко ливаду.

Издво^пемо ]ош два случа^а употребе предлога куд/код уз ОП:

користи се уместо датива правца кретан>а у вези са именицом купа: йдем си

куд купу; али и у другим случа]евима, уз глаголе кретан.а: Лозица отишла куд де-

шё; ото куд комшйку; йдем куд докшура; йдем куд ма/ку; йдем куд овце; додйли

куд Надицу.

„за исказиван>е личности или средине под чи^им се окршьем или старан>ем

оствару)е оно што предикат саопштава"184: фарбали смо куд б6}аци)е; спрёми се ру-

чак куд дево]ачку купу; жёла сам куд деда Гарву; куд сей у село слабо родило вопе.

Конструкци^а куде + ОП, поред месног, има и временско значен>е: кудё Вй-

довдан се родйл; кудё Свеши Ран^ел дошлй.

б) Конструкци]а од + ОП ^авл>а се:

у аблативно] функцией: удал>ени од главны град; дошао од море; свй утёкну

од Малину иДинку; бежи од н>й; трй кйлометра од главны друм; паде од кров; пе да

скйнемо точкови од наш шракшор. У овом значен>у нема предлога са185.

у значен>у узрока: бежё од вашру; мёне не стра од зми/е; од милое ]у загрли-

мо; плашим се одмйши ы гушшеры; пе цркне од муку; йскида се ош смё]; липца од

сшарос; баба се млого плашйла од шд;

у значен>у извора, потицан>а радн>е: наследйла од нёког дёду; б^е прелазе

од куче, од мачку;

у темпоралном значен>у (почетна граница неког времена): од Велыгден смо

почёли; од йрдлеш да по1)емо;

за изражаван>е мере: вол од две гддын; каце од шее сшдшине лйшра;

I»4 РакиЙ-МшкуковиИ 1995, 14 (534)

185 Исто налази и БогдановиЬ. В. у: БогдановиА 1987, 237.
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за означаван>е материке од ко]е ^е нешто састашьено, начин>ено: вуна од ов

цу; то) се прёло од вуну; брашно од йсшо жйшо; од шшавену кожу се прайли ко-

жуци;

за означаван>е припадности: кора од ораси (= орахова кора), што у неким

случа]евима има значен>е врете: ча) од лййу (= липов ча^; мёсо од ши}аган>ци ()аг-

н>епе месо); вуна од овцу (овч^а, а не, рецимо, ^агн>епа вуна); конац од жёшву

(жетвени конац, конац ко]и се користи у жетви);

месно значен>е: од Бук п&')Ьш на горе; од дом дёсно се Аде; сломи се од чело;

у поредбеним конструкци)ама: старё]а одмен две године; ови што си поста-

ри од мен; он ]е ]едну годин старё] од мен; мла!}а двё године од мене; годину ста-

ре)а од н>ёга;

као ограничаван>е у простору и времену: 1)аци путэду од село до Врело; пе

поседитё од Св. Ран^ел до Св. Или)у;

као синоним за конструкщуу за + Ак и против + Ген у значен>у намене186:

шампон од вашке, бгуалице од ногу; лёк од йрийилёйщу (епилепси)а);

за означаван>е сродства или порекла: брапа од шёшку; сестра од шёшку; па-

раунучипи од унуку;

као синоним израза „родом": она ^е од Маркйшипи;

особина: черапе од двё йрё^е (= двопре1)не чарапе);

в) конструкщц'е од предлога на + ОП у функции посесивног генитива: на

Бориног дёду брат; на браша ми ро^ёног унук; на овща Мйцкини куче; родбина на

мо)у бабу Добрдсову;

г) из + ОП користи се:

за означаван>е места порекла или географске локащуе: она из Бан>у; изДуго

Пол>е узёл жену; она родом из Жйшора^е (основни облик овде ]е Житора!)е, а не

Житора1)а); он изЛесковац;$а сам ту)а из Милушинац; потомство им из ЦрнуГору;

у значен>у „одакле потиче кретан>е": скине се из дрво; из она] вр (у стандар-

ду ^е то значен>е предлога са); йде из йродавницу; до^ё из Црну Гору;

са временским значен>ем: из чешврши разред сам почёла да идем куд овце

(значен>е предлога од).

д) пре + ОП

Време: купу^е се йре свадбу.

I)) Конструкциям без + ОП означава се неман>е нечега: нёпе будете без бра

шно; саг отишал без кишдбран; нестё без руке; радёли смо без шракшори.

е) због + ОП у значен>у узрока: не мог ]у музём због руке.

ж) до + ОП

Време: радёли смо све до йрёшйрошлу годину.

186 КовачевиП 1992, 19.
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з) после + ОП

Време: пе се видимо После дгледи (= веридба).

и) по + ОП у значеньу „после"187

Време: до!)е йо Иванкину свадбу; йо Свеши Или/у ^е Трновица.

по + ОП у значен>у „за", као замена за конструкщлу за + инструментал, од-

носно иза + генитив188: оно йде, па хукпе йо венгр (= фен>ер); само ^ри, а йо н>ёг

се дйза прашйна.

Дашивна значен>а

Конструкциям на + ОП исказу]е се:

значен>е намене: на выше л>уди сам правйо врата; давам на жене; да доне

сём на мо]й йилипи; да кажем само на Радмилу; на сей рёдом давам шампон; на

сшарог сваша певале певице;

значен>е посеете: на)еднога зеленого гушшера одсёкла се глава; на нщеднд

не била таква коса; како ти бёше йме на мсуку.

Акузашивна значена

а) Конструкщуа за + А/ОП користи се:

за изражаван>е намене: да носимо за Драгану; цёмпири за мужи; натурала

сам корен»е за ййлипи; малине за йродаву; да ти купе за свадбу;

уз глагол „бринути се": не брйну за сасшшьа/ье, сам за мираз;

за изражаван>е цшьа: завршава за докшура; отрча за Слободанку; за перку

ми; Нёбо^ша ишал за шравке; завршйо за учйшела;

у примерима типа „жао ме": жао ме за дешё; за Шо) ме жао;

за означаван>е правца и цила кретан>а: иде за Бан>у; йдете ли за Нйш; кад се

поще за Нйш.

б) ме!)у + ОП

месно значен>е: невёста станула ме^у дёвери.

в) Конструкциям на + А/ОП изражава се:

месно значен>е: стави се на онй}а колци; дйгнуто на шован;

цшь: идо на н>йву; рано по|ду на йдслу; до)ду ми комшйке на седёше;

г) Конструкщу'а у + А/ОП ]авл>а се са:

месним значен>ем: отераше меубдлницуу Кн>ажавац; йду >> дево]ачку купу;

доведё )уу Милушинац; несмо ишлйу дйшшину; отйшо саму Срём; саг млади йду

у цркву; уй!)ем у цркву;

1 87 У кн>ижевном ^езику се у овом значен.у користи и конетрукци|а по + локатив, нпр: по Светом

Или|и и сл. Уп. Стевановип 1986, 510.

■88 Ракип-Мило.)КОВИП 1995, 32(552).
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временским значен>ем: у йонеделак долазе дев6]ачки гости; кад Иванка по-

1)е у йрви разред; у субдшу ^е момачка вёчер; саг Ье у чешврши разред;

са интертерминативним значен>ем189: она не йде у луди;

са „специфичним сабирно-креативним значен>ем"190: сёно се дёнеу йлас/е;

са значен>ем начина: овб) у инаш ура^ено.

д) по + А/ОП

дистрибутивна функщуа: попоем йо }едну чашку ракиту;

начин: пуштен сам йо легишимацщу (= на основу легитимащуе);

уместо стандардне конструкци)е на + Ак: викам йо н>ёга; деца вйчу йо нас;

1)) пред + А/ОП

месно значение: ^а искочй Пред врата;

е) уз + А/ОП

место: Турчин сёдне уз дрво; седа уз куНу.

Значен>а инсшруменшала

О остацима инструментала без предлога било }е речи у т. Остаци деклина-

щуе. Зато пемо овде размотрити значен>а инструментала изражена конструкщуа-

ма предлог + ОП.

а) Конструкциям с(а)(с) + ОП означава се:

ору1)е, у примерима у ко,)има се у стандарду употребл>ава инструментал без

предлога: ишао с аушдбус; дубено сасглёшо; пригра^ено са жйцу; сас иглу се кр-

пи; с кола су дошли; с комбау, с косу; сече се смакази; кймам смешлу; платно ре

зали с ножици (= маказе); потрёви га с йушку; ради се с ову) шракшорску фрезу;

сас узицу; са шша пе се друго бавимо;

сощуативност: сас Бранку; род смо сас деда Душка; нисам имала децу ни

сас другого; она си седи сас мене; с мо}ёга сйна ]ъ она; везували смо виноград с

гьёга; другували смо с(ас) н>ёга; иди с н>м; йде сас н>у>; седйм с ову) унуку;

квалитативност (именичка одредба): гибаница сас йразилук; кожуци с ру-

кавй;

начин: с ноге смо дошли; дев6)ка имала да се надари (= да изради ручне ра-

дове за дар куму и старом свату) с руке; с руке се жёло; сврайао с шракшор;

нека врста за^едништва: йде се с кондйр; претурим се трипут с шракшор.

б) пред + ОП

адноминална позищуа: бунар йред мо]у кайщу; ло^зенцё йред враша.

в) над + ОП

месно значен>е: то) стсуй над амбар.

189 РакиЙ-МилсдковиЬ 1995, 24 (544)

190 Исто, 24 (544)
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г) по + Оп

просекутивно значение: оно ишло йо йршйну; не зна д йде йо йуш.

Локашивна значе/ьа

а) на + ОП

месно значение:

били наморе,уНиш сам била на йрвомёсшо; била сам и на йрво, и на друго, и

на шрёНоместо; оно скуй на йуш и глёда; била сам на свадбу; бйо сам на Црни Вр.

средство за вршен>е радн>е главног глагола: везёмо ручно и на машину, гле-

дамо ономад на шелевйзор.

б) од + ОП

као замена за конструкци^у о + Лок: професор знае од овце; не знам }а од

шоу, прйчамо од Лозану; родители не брйну од сасшал>ан>е.

в) у + ОП

значен>е места: ^а сам била_у амбар; спрёма се ручак >> дево}ачку купу; имала

сам }едну кёсуу замрзивач; тако ^е уцртано_у карше; съдуилоу клуйу; свй у комши-

лак чуву кучипи; била сам уЛейёнски Вир; учил школуу Ниш; бйо и у Прйшшину;

Турци билй_у сва ста; сту село саде парадгус; кад сну село, ман>е трошиш;_у сй-

шо йма пченйца; пёрка нну Сбкобан>у; била самухошёл; живёу Царину; некй чи

нили нёредд' шу цркву; ймам сеструу Чишлук;'у^тн ркдну Швёцку; седё^ шуйу;

врше:уайрйл смо завршйли; мо| отац погинуо уДруги свёцки раш; крёнем

у савигьало (= праскозор|е).

г) по + ОП

нюансе месног значена: има Маркишипи йо Бан>у; йма нештб йо косу; дй-

вл>о тамо йо йланину;

синонимно просекутивном инструменталу: замркну там йо н,йве; йде йо

/ьйву; йду йо свадбе; йде се йо село; по!)е йо село;

„У адноминално] служби са значен>ем критери^а на основу..."191: да л се

Зми)анац зовё йо зми/е; тура се со йо укус.

За ознаку предмета говорен>а и мишлеша, не користи се предлог о, веп од +

ОП: не мйсли од купу; да ти прйчам одмо]умуку; разговарали смо од свадбу.

УдваЗан>е предлога, иако ни]е раширена по^ава, позната ]е и у говору М:

спремйше се за на вашар; тб) нё за у нашу купу; да буде за у шан>йр; праци од йо

дваесшйну кила.

Из синтаксе глагола

Презенш

Широка ^е употреба конструкщуе да + йрезенш:

191 РакиЛ-Мило|ковиЛ 1995, 30 (550).
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у творби футура: }к Ну да издавам; да л Не да шла надал>е;

као допуна непотпуним глаголима: немог да до/дем; немож да видимо Ва

лу; оНе да краду; мора да найредеш; ']& йочё да чеииъам детё; она имама да се на

дари с руке; шрёба да га ййшам;

у императивним реченицама: бдма да гаубй/еш; да дб^еш куд мёне; оцад (=

од сад) йма да глёдаш; да ми даш шампбн од вашке.

Везник да, ме1)утим, често изост^е у творби футура и у допуни непотпуних

глагола, што ^е познато свим говорима призренско-тимочке д^алекатске обла

сти192: шёше се исйовраНа; нёНе сеуНушй; он ме йдчне йишу/е; йочёше га руке бо-

лё\ не мож ушёкне и сл.

Безлична употреба 2. л. щ. презента евидентна ^е у следепим примерима:

саг бйраш какво опеш да ти купе за свадбу, а ранще не било такб); цёо живот ра-

диш, па нйшта; йошдйиш боб, ставши га да се кува, сййеш мало з^тин, па раз/ьй-

)еш у тан>йр; кад живйш у град, свё мора йлашиш; кад си у село, ман>е шрошиш;

ошрёбиш вашке, етё и па.

Безлична употреба, то ]ест уопштаван>е 3. л..]д. презента по]единих глагола

за сва лица, често се ^авл>а у говору М:

Не: Не дб1)еш; Не се на1}емо (в. т. Морфолопуа);

мож: не моих се бориш с влас; ако ви мож превезё; мож га срётнете (в. т.

Морфолопуа);

може: можеда сам га увредйл; може ми и да пошуемо по нештб; може се

они нал»уте; (в. т. Морфолопуа);

има, нема: йма ту младйпи; й.ма гор по^те (в. т. Морфолопуа).

Аорисш

Аорист се веома често ]авл>а у говору М, и то чешпе у приповедан>у него у

диалогу, о чему говори и бро) забележених примера. Найме, на^ман>е ^е забеле-

жених облика 2. л. )д. и мн, док су остала лица заступлена вепим бро]ем примера

(в. и део у Морфолопуи).

Аорист се употреблава:

а) без неке посебне ознаке времена: онё до1)6ше; }а заНуша; ровац однесе;

йодмешнуше му сламу; Ранко йомену нёке краве; ручамо;

б) са прецизнирм ознаком времена (прилогом): }учёр до^оше из Балу; кад

Иванка йоНё у први разред; ономад ошб куд комшйку; йбсле оно навиче сас мёне;

йре видд }едну вашку;

в) у комбинации са неким другим временом, т). са другом реченицом: (с

презентом) ^а ошб куд н>у, а она куйе оно] кучера вели,» само наше се .]абуке ису-

шйше; он таг заврши трговачку, ал си йма паре;

192 О томе обавештава]ош А. Белий у: Белил 1905, 636-646; као и новика истраживан>а: Богдано-

виЬ 1987, 249; Тома 1998, 280; Марковип 2000, 234. Занимливи су резултати ко]е наводи П. Л. Тома

да ^е учесталост изоставл>ан>а везника да у гра!)ен>у футура око 50% случа]ева у Нишу, а око 2/3 слу-

ча^ева у селима (н. д., 280).

-83-



406 1асмина ГмитровиЙ

(с перфектом) кад ]е могал да музе, йочеше га руке боле, па не може.

Забележили смо и по]едине облике аориста од несвршених глагола, са им-

перфективним значен>ем: такб] се ]утрос жури; она) дан росй кйшица; ]а меси

кравёучипи; гледамо чудо. О аористу несвршених глагола у науци су поделена

мишлен>а — од тога да]е такав аорист по значен>у]еднак имперфекту преко тврд-

н>и да се таквим аористом означава само тренутак свршетка радн>е, или, пак, да

он означава извршену радн>у у прошлости. Стевановип корите ове дефинищуе

и истиче да се аористом означава вршен>е радн>е за ]едно одре!)ено време у про

шлости (нпр. аргашовах Шри године дана)т.

Имйерфекаш

У говору М имперфекат се не употребл>ава често (много ре1}е од аориста) и

чини се да полако губи битку у систему прошлих времена194.

И овде до изража]а долази тьегова карактеристика да се ]авл>а напоредо са

неком другом радн>ом: ми койамо кукуруз, кад сезачу аутобус; он си ту) чйшаше,

а ми си овам йрйчамо.

Перфекаш

Перфекат се од свих прошлих времена на]више употребл>ава у нашем говору.

Перфекат без помопног глагола веома често се ]авл>а у нараци)и, то ]ест у 3.

л. }д. и мн:195

наш зет бил с аутобус там; саг били на море, па дошли; млого штёту нанело

ово) врёме; Радиша Посадил; вопе слабородило; йоломйо юьучну кос, нагн>авйо и

рёбра; онучил школу у Нйш, там сшанувао; пёрка радела у Четрнаести авгус; н>у

убили чётници; комшйка ]една чула, йришрчала и рекла и сл.

Интересантно^е то да се у говору]едног информатора наизменично смен>у-

^у крн,и и перфекат са помопним глаголом: окойали смо, огрнули смо, лоше ни

ишлд — нештб град убил, на колко мести град збрисал.

Релативно ^е честа и безлична употреба перфекта са радним глаголским

придевом средн>ег рода од глагола има(ши): не имало купено; имало 6бича]и и

пре свадбу; увек ]е имало крстови; имало и вёжено; не имало бурипи пластични

као саг; имало 1)увёк.

Радни глаголски придев од глагола „има(ти)" на^чешпе се употребл>ава са

значен>ем „буде": раните златни прйвесци несу имали; таг не имала кава. Овде

спада]у и сви примери наведени у претходном пасусу.

193 СтевановиЬ 1986, 634, као и: М. СтевановиЬ, Аорисш имйерфекшивних глагола, }Ф V,

171-182.

194 Наши подаци поклапа)'у се са стан>ем у говору Алексиначког Поморавл>а и говору Заплан>а, а

одстуг^у од ситуашуе у другим говорима. В. у: БогдановиП 1987, 251 и тамо нап. 377; Маркович

2000, 235)

БогдановиЬ 1987, 252.

-84-



Говор села Милушинца 407

Имйерашив

Мало }е примера са приповедачким императивом: кад чу то},}а одма шрчи

там да молим; кад и вйдо дйду, )а бёжи уз грапчину; он сишал вёп у равниште, па

вучи, вучи.

У фразеологизмима са свевременим и значен>ем уопштеним за сва лица, ко-

ристи се тако!)е 2. л. |д: ни)е то тёк тако], шьуни па залёйи.

Фушур

У вези са употребом футура у говору М треба указати на фреквенщц'у по^а-

вл>иван>а и одсуства везника да. Од укупно двадесет веп наведених примера у

одел>ку о футуру (в. т. Морфолопц'а), осам футурских облика ]е са употребом ве

зника да, и то у 1 , 2. и 3. л. ]д. и у 2. л. мн. Скромна предност облика без да као и

ограничена територи^а нашег истраживажа не допуцшу'у изво!)ен>е неких круп-

ни]их закл>учака. И ]едни и други примери често варира^у чак и у говору истог

информатора. Полоска научница 3. Тополиььска сматра да \ъ вепа вероватнопа да

се испусти да „ако ]е у футурску секвенцу угра1)ена и нека друга клитика"196. О

присуству/одсуству да у формама футура, као и у допунама глагола непотпуног

значена, сигурн^е се може говорити на основу вепег бро]а примера и ширине

ове по^аве у призренско-тимочко] зони и у српском ^езику уопште.

Из синтаксе реченице

Уйишне реченице

Упитне реченице се ^авла^у:

а) са упитном речи: шша си завршйла од школе; шшб ми те разровале; шшб

Ранко отиде саг доцкан с овце; зашшд да га воде мати и башта; зашшб си ми купу-

вала оъоу, како) га вйчете; какво пе ме саг питает; каквд ]е оъоу, какво ми прй-

чаш; да л дйдем у град; ел ту| и Мйка;

б) без упитне речи, али са упитном интонациям: радиш у школу"? овдё си

]6ш седишё?

в) са футурском енклитиком пе на почетку реченице197: пе долетели? Не по-

глёдаш там?

Имйерашивче реченице

Императивност се може исказати на више начина:

196 Тополин>ска 1994, 152. Тополтьс^еутом раду на 151. страни успоставила четири основне

синтаксичке формуле утемел>ене на две дихотом^е: „1 . присуство/одсуство суб]унктивног да и 2.

категори|ална променл>ивост/нспроменл>ивост уе11е — елемента. Дфщгмо, дакле, типове: 1.1.

йу/хопу/непу да пишем, 1.2. ^а пу/хопу/пейу пишем, 2.1. }» пе да пишем, 2.2. ^а пе пишем."

'97 Ракип-Мило.|ковиЬ 1995, 43 (563).
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а) употребом императива: донеси ми шол>у; немо/ да се сме]ёш; йрекбйа)

дбвде;

б) употребом презента, или других глаголских облика с императивним зна

чении: ши да сутра дб^еш у Бан>у; сутра пеш да ми даш, сад немб);

в) конструкциям има + да + презент, када се подстиче наглашена импера-

тивност: има то да урадиш, па да се жалиш; нема да се то догдди и готово;

г) ]ача императивност постиже се ако се употреби само да + радни при-

дев, односно перфекат: да те нйсам ту вйше видела; да си то бдма донёла.

Разуме се, сваки тип ових конструкщуа прати и одговара]упа реченична ин-

тонащуа.

ЗАЮЬУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Целином сво^х одлика говор Милушинца (код Сокобан>е) припада сврл>и-

шко-заплан>ском типу призренско-тимочких говора.

У савременом говору осепа се диференц^ац^а говора младих према гово

ру наЗстарщег агкуа живл>а. Код младих полако несг^у одлике ^е би могле да

их дщалекатски]ако маркира]у: све ]е ман>е полугласника; чупе се, истина спора

дично, ф или х; финално л у радном придеву све ^е ре1)е; ртоваъе групе]д скоро

да ]е редовна по^ава; место акцента помера се са отворене ултиме, све чешпе се

поклапа са стан>ем у стандардном]езику, уз задржаван>е експираторне природе.

Упорно се одржава аналитичка деклинац^а, инфинитив се не успоставл>а.

У односу на говоре из окружен>а, говор Милушинца показу)е следепе стан>е

(представл>ено табеларно, преко неких одлика за кхуе имамо паралелне податке)198:

Трговиште

Полугласник:

ь: гледьц

ь > а: базар

е, уз дифт.

изговор:

б"ёла, диёше

Вокално л

л > у:

вуна

суще

дйбина

Милушинац Бели Поток

гледац

дан

вуна

сунце

дибйна

гледьц

дьн

бела, дешё бела, дешё

вун

сунце

длибок

Тимок'99

шеньц

дьн

бела, дешё

влна

елнце

длбдк/длибдк

длибина

198 Распоред говора на табели показ^е правац запад-исток.

199 За Трговиште смо узели Богдановип 1979/2, за Бели Поток Богдановип 1979/1, а за Тимок

Стано]евип 1911.
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Замене вокала

черайе

йойрйка

ддкшур

Покретни вокали

гор, ддл, овам

Артикулащуа ')

свукуем се

едва

добйеш

черайе

йойрйка

ддкшур

черайе

йойрйка

ддкшур

черайа

гдр, ддл, овам гдр, ддл, овам овак

Глас X

суде

гредша

вр

хв > в: сваши

сшарии

"една

емйуш

раним

гредша

сшра

уваши

хв > ф: фала ти фала богу

чии

"едва/ едва

рана

гредша

сшра

наваша

фала богу

судйин

Евре())ин

а}дук

гредша

Глас Ф

ф: фабрика, фошела фабрика, фарба фошёла (ретко)

ф > в: влаша, кдва вщакери, кдва варба, кдва вишёк,

вуруна

зврче, назрнем вид, зверка 5вер, звезда

Глас 8 (дз)

зйд, зверка

Финално Л

вдл, ^авол вдл, 1}авол сдл, бел вдл, сдкол

л > а: р. пр. бща,има]а ишал, обепал орал, усьл йошьл

л > о: ишао

Судбина старог ]отован>а

(нема прим.) куйено, дубено скдйен, издубен куйен

замлаНен, огранена млапен, завален ограден

1отован>е групе -}д-

дд^е, на^е дд^е/ дд)де дд)дем, на)дем до}дд, йд]де

на/)е /на]де
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Ново ]отован>е

гроб/ье гробле/гроб/е гроб}е гроб)е

ендшье, здравле здравле, кравли сноще, кравли здрав/е

Палатализование к, г + е, и

руке, ноге руке, ноге руке, ноге руке, слу^е

дево/ка девочка дево}ка девона

Финалне сугласничке групе

-ст: радос младое младое кре

-зд: гроз гроз гроз гроз

Африкатизащн'а пс, пш

йцу/е, йченйца йцу/е, йченйца йцуе, йченйца ченйца

Акценат отворене ултиме

вода, жена вода, жена вода, жена вода, овца

млеко млеко млеко дешё

Аналитичка деклинаци)а

на браша на браша на браша на браша

на ма/ку на ма/ку на ма/ку на ма/ку

Остаци деклинациуе

(нема податка) )ушром, вечером )ушром, вечером ]уШром

лёши зими лёши

Аналитичка компараци)а

йомлад, йдчисШа йомлад, йодрвена йдголем, йдубава йдбел, йдмлад

али и:

уачи чисши/и йошшени/и

слайши, црнши лёйши лёйши

сшаре/ сШарё), мла^у сшарё], млацё)

Чланска морфема

дешево добрйав

дешёно добрушу

ОП/А енклитичких заменица

не, ее ни, ви ни, ви ни, ви

Упитна заменица какво (= шта)

какво какво какво, кед (работиш)

Поредбени везник ка}

щ (луд) кано какд, ко

Одсуство инфинитива

[мдра да радиш) да радиш да рабошиш да рабошиш

-88-



Говор села Милушинца 411

Аорист на -(х)мо

дођд, дођдмо дођд, дођдмо дојдд, дојддмо довёзо, пймо

Имперфекат

бёше, Наше (ретко) идеше, тёше (рет.) набдеоше ймаомо

тёдоше ймаосте

Упитни прилог ге

ге (си бија) где/ге (отосте) где/куде где/куде

Прилог брзо

брго брзо брзо брзо

Речца шек

шике шйке шиће/ће

(он се тйке насмеја) (он си ће узе)

Табела (али и делови рада у којима се дотичне појаве обрађују) показује да

у погледу полугласника говор М одступа од осталих. Пошто се овде ради о оп

ишу појави (тј. о чувању полугласника), мислимо да наш говор од осталих одваја

вишеоддве деценијеод времена описа (Т и БП), или чакједан век од говора Тим.

Могућност дивергенције видимо и у нашој ситуацији да су нам информатори ре-

лативно млади људи, који су прошли основну школу. Данас, после више од пола

века од Другог светског рата, и није могуће наћи неписмену особу у сокобањском

крају.

У погледујата сви су говори уједначени, екавски, а лака дифтонгизација го

вора Т описана је у Говору Алексиначког Поморавља.

Судбина вокалногл одваја говоре Т М БП, од говора Тим, који и припада

другој (тимочко-лужничкој) зони.

У погледу гласа ф потврђује се утисак да се он јавља у говору млађих људи,

преко речи из културне и техничке сфере. У томе су говори Т М и БП, иначе свр-

љишко-заплањски, уједначени.

Једнакост постоји и у судбини гласа х.

Финалнол не постоји (радикално) само у говору Т, где се осећа јужномо-

равски утицај, и -л > -а у радном придеву.

У погледу јотовања сврљишко-заплањски говори (Т и М) иду заједно, како

у односу на Тим, где имамо: дојде, ограђен, тако и у односу на говор Т, где имамо:

дође, али и гробље (у Тим: дојде, ограден, здравје).

Сврљишко-заплањски говори више немају множину типа: мужје, синове.

Деклинација је заједничка, општа појава, са пуним аналитизмом, док се у

компарацији, којаје аналитичка, видејош две појаве: боље чување старих облика

стареј, млађеј у Тим, и експанзија облика на -ши у Т, која долази са запада.

Чланска морфема такође није одлика сврљишко-заплањских говора, док је

у Тим. редовна.

Аорист је на -(х)мо у целој зони.
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Имперфекат, поред тога што ]е у Т, М, БП редак, показухе одступан>е у од-

носу на Тим (има-о-мо, виде-о-мо), али и у односу на Т (хоИаше > Наше).

И две псуединости код прилога: облик ге, ко}и се регистру)е у М, долази са

севера и захвата и говор Т, где се, наспрам других говора, ]едино угллл и облик

брго.

Општи заюьучак у погледу типологи]е могао би бити да]е говор Милушин-

ца сврл>ишко-заплан>ски, са изменама оде долазе у нови)е време под утица]ем

друштвених прилика (школе, запо1шьаван>а, прилива технике, средстава инфор-

мисан>а, администращуе).

КАЗИВАН>А ИНФОРМАТОРА

. . . Какво смо носили? Испод шшще се носила зав^алка. Везувало се горе,

тууа, па се забоду иглйчке и такб. Кошул>а ())е ишла до човёка, до снагу. Шили

смо, а имало и вёжено. Носйле се и пртене кошуле. На пртене кошул>е йма оно

вёжено, огрл>ак. Носило се и ]елече. Шили смо куд мгустори, нештб кано капутак,

не кано купено, нёго ткано, сукно; изатка се, па такб. Од штавену кожу прайли се

кожуци, с рукави и без рукави. Има некй кожук тэда напрёд шарёни. И ]а сам но

сила кожук. Кошул>а се препасу)е с по]ас, с тканйце. Прёко се носи бпрег, широк,

па се вёже с узицу. Опрег мож буде пртени и вунени. Прёко се носйла кицёл>а. Вё-

зло се со овб) бёло вёжено. На ноге се носйле черапе, доколенйце, а нйске доколе-

нйце се звале шашоне. То су черапе од двё прё1)е. . . Кад крпиш черапу, каже се да

се зачйкма. Саг йма купене черапе.

Вампйри. . . то) било нёкад. }& сам расла тамо блйзу гроб]е, ал нйсам чула ни

видёла то]. Неки кажу: йма вампйри. Имали смо воденйцу, млёли смо брашно.

)една врата йма воденйца. Била пе-шестйна артаци на воденйцу. Има данови, на

данови се мерйло мё!)у н>й. По трй-четйри дана мёл>еш, па други и такб. . . Мангу-

пи опе да забставе, ал ойе и да покраду воденйцу. Етё, ову) нашу раскрйше дечй^а

и поломйше црёп. . . То црквёно падло само, па га некй пресёдник ба]агй изгурал

там с бундожер. Крстови имало увек, а завёпине само на двё мёсти. Ту) пёва]у,

свйре; йма на млого мёсти запйсници. Има црква доле испод село, Св. Роман. До

ле само пригра^ено, а Трновица е огранена црквица. Некй чинйли нёред у ту цр-

кву, Трновицу, и тй)а се истикаше: ичепйше ноге, ичепйше руке. Саг млади иду у

цркву и после си овамо при весёл»е. За. берём шипак баш до цркву. 5а уй^ем у цр-

кву, прекрстим се и турим он^ шипак.

. . .Ма то] опасно, бре, бэде кад йма. Пре вйдо $едцу, велйм че д узнем да на-

прскам. Лани прска, оно нйшта. Не смём да лёгнем. }к узнем после у]едно кутйче

(е] оно гоца), па сйпем вйше, ко што рёкал Мййа — он оно] шишё сипал на дёсет

кйла вбду, па кокошке кад почёле да кречё; мора да й штипё оно). Свё бйл наси-

пал, напрскал. 5к, фала Ббгу, ову) годин то] нёмам, ал сам лани пропала. И Слобо-

данка прскала подрум. Н>6)ну шупу да лйжеш, нёма нйшта, свё очйстено. .1а ве

лйм — лёле морй, кад тй доле ймаш бэде, какб] пе куд гло)у шупу, кад там оволко
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надебел, не извожено 1)убре; ]6ш пок6)ни Никола кад бёше, извукли смо]една ко

ла. Ми кад рйнемо кочину, ми то] напрскамо.

Радмила Станисавл>евип, 80 година, 4 разреда

...Цела недёла свадба. А имало и пре свадбу 6бича]и. То] се звало огледи.

Спрёми се ручак куд дево^ачку купу и долазе момачки гости. Они до1)у, ту руча]у,

пй]у, весёле се. После огледи иде свадба. У суботу ]е момачка вёчер, па преконоп

иду у дево)ачку купу. У момачки дом йсто весёле и вечёра. Ранй)е су певале пе

вице на старег свата, а )а кад сам се удавала, тс] веп не било. То] мёне деда при

чал... Ми смо се женили млади, па несмо ишлй у бпштину. У понедёл>ак долазе

девсуачки гости куд момачку купу. . . Свекрва увежё с пешкйр и уведё снау. Саг'уу

носе. Дава(])у ]о на праг помй)е и сйто. У сйто йма пченйца, она увати са шаку,

узне па пушти сйто доле (не на кров); запали свепу, чёшл>а вуну... Дарувало се.

Прво се дару)е свёкар, кум и старс]ка. Свё йм дава]у. Млого им дава]у. Кошула,

черапе, ]естук ткан, тканйце, покравйца. Има и едно детё на кон>че. Таг се на кол

че давале рукавйчке, цедйлченце, кошулжа. Невёста га трйпут дйже, искрутка га,

изл>уби га. Саг ми се унук женйл, нёго однёл касёту, могла си да глёдаш. Куд лё

та на кон>че била Стёфана.Он не умёл да ]у л>уби и да ]у крутка, па се йскида от

сме]. . . Поклон ]е оно што доб^а невёста, а дар е оно што се дава куму и стар6)ке.

Старо] ка мора да исечё саборн>ак и да растури свадбу. Кад се растуру, нйшта се

не говори. Би^у по старому. Саг били по мо]ёга Радйшу. Саб6рн>ак мануше да мё-

се. Узйму саборн>ак ко] опе... Поштэду се — ]еднй за иман>е, ]еднй за поштован>е.

Саг другачйе: родйтел>и не брйну за састал>ан>е, сам за мираз: колко пе ми дадёш

зёмл>у уз девону, ел машйну ел дукэти.

... Окопали смо, огрнули смо. Лоше ни ишло, нештб град убйл, на колко

мести град збрисал. Жйта добра, да л пе се оберё, нё знам. Садйли смо овас, ]ёчам,

пшенйцу, од свашта се пёюьамо. Слабо саг родйло вопе, а и н>ёг мож убй]е. Нёма-

мо ]абуке, шл>йве. Имали смо нёке купене ]абуке, ал им се спржи цветак, листак.

За велйм само наше се исушйше, ал оно куд свй у село. Радиша саг трйес дрвети

]абуке посадйл.

. . .(Да ли ]е тежак живот на селу?) Тёжак, како да не тёжак живот. Млого тё-

ретно, а ]ёвтин све што продаш. Гледамо ономад на телевизор како л>уди проси-

паше малйне на срёд друм, врл>а]у онё] пцбе на срёд пут, а ]едан коси струче сас

косу. Ми се сме]амо, ово) у инат ура!)ено. Ми не гаимо малйне за продаву. Не ис-

плати се. Гориво поскупуе, дотера до сто динара. . . Оно ]ёс, чйс ваздук, ал ми смо

остарёли, нйшта ни не врёди вйше. За глёдам, овй што си постари од мён, онй ра

боте, а]а не. Опопавёла сам с ноге, не мог нйшта да раббтим. Попре идо на н>йву,

саг не. Саг чувам Стёфану. Набога што си оно мйрно сас мёне, иначе. . . Оно нави-

че сас мёне, лёгне па си спи. Заштб да га воде мати и башта кад п6|ду рано на по

слу? Мати си ]у остаи куд мён. Стёфана )ако мрцкава — слабо воли вопке, нёпе

краставичку да узне, ,)абуке па нёкако. Ову) годин несмо имали ]абуке, ал Ср1)ан

донёл двё цакчёти из Богдинци, а оно апка, апка. Малйну да тура уста, ни случай

но. Како пе оно онак, )а нё знам.
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. . . До1)у жене па траже: да ми даш од вашке шампон. 1а на свй рёдом давам

шампбн, а оно мо] Нёнад мало, мало, па се тике чёшка. Кад поглёдам детё, оно ва-

шка. Она йза уво! Имаше то]едно врёме у 1)аци, било. Има си и саг. Мб) тетин Ра-

домир, пу га помёнем саг мртвога — умрёл, он вели: била онам родбина на мо^у

баба Добросову, Дйнка, Вёца, Малина. Динка ишла у школу, па и Малйна. Онё

ишлё у школу. Били вашл>йви. Малйна чйстеше мё бёше. Мй кад смо билй у шко

лу, свй утёкну од Малйну и од Динку, нйко] нёйе да седй у клупу сас н>й. Бежймо

од н>й; бежймо па седимб сас Цйганку у клупу. Цйганка не имала вашке, а мй

Српке вашлйве. Она бёше чйста. Ко] пе да седй до Цйганку — свй. Такб) Радомир

прйчаше.

Бранка Динип, 75 година, неписмена

. . .Такб) се.)утрос журй, рёко гуде дйдемо да се повезёмо у Сёлиште, дймо да

обёремо нешто. За спремй гибаницу, па понёсо, рёко пе дймо там да ручамо. Оно

загрме, поче пада кйша, ми почекамо, па се вратймо. Млого паде кйша овр] лёто,

млого нам штёту нанёло овб) врёме. 1едну вёчер пада град, ]а искочй пред врата

да вйм какво то чока, кадЗедно зврче овам. Да си бёше потра]ало]ош мало, све би

уништйло.

... До саг]е куд нас добро било, берипёт. Успёва све — и вопе, и пченйца, и

кукуруз, папрйка растё. Ми стари мора се мучимо овдё, док можемо. До саг смо

могли и да радимо, ал пе све манемо. Несмо кадри вйше, остарёли смо. Имали

смо свё, ал не мож вйше да радимо. Саг пот купу садим башту, ймамо чётри овце,

кокошке, свйн>е. Продали смо краву. Ран^е ^е Никола (муж, прим. .ГГ.) могал да

музё, ал почёше га руке болё, па не може. Он се бёше обарао, сврпао с трактор,

трипут се обрпал трактор! Поломйо юьучну кос', нагн>авйо и рёбра! Болй га та)

нога и не мож да музё краву. Деца вйчу по нас да не радимо млого. 1а рёко — ми пе

таг седймо куд купу, а унук рёче — нёпе будете без брашно.

. . . Ъёрка ни у Сокобан>у, а имам и два унука. тедан нй]е жён>ен, ^6ш момак.

Завршава за доктура — пола положйо, пола остало. Не мож да исполага и тол 'ко.

Она.) старё.)и йма ^едну дево^чйцу, саг пе у четврти разред. Саг билй на море, па

дошлй. Он йма две продавнице код баланту. И он се нй]е рано оженйо. Прво завр-

шйо за учйтела, па не воли; таг заврши трговачку, ал' си йма паре. Саг дошао од

море, йска паре да подйже поткровл>е. Он си се средйл, за н>ёг си йма. Ова) мла1)и

как6^ пе буде, пе да вйдимо. За вйкам по н>ёга: ожёни се, па завршава] школе. Он

учйл школу у Нйш, там станувао, па се уватйо с некаквй девс^чйпи и етё ти. Пре

бйо и у Прйштину, там лакша била школа, ал кад било оно невалашно (рат, прим.

^. Г.), он побеже отуде.

. . . Ъёрка ми се удала у дваес године. Прво детё бёше изгубйла. Радёла у Че-

трнаести авгус, а саг}е у пёнзи^у. Има пе-шёс йл>аде. Наш зёт не воли пол>опрй-

вреду. Он бйл с аутобус там (возио]е аутобус, прим. .1. Г.), па онда радёл двё годи

не у рудник. Саг у пёнси^у, йма пешеснаес' йл>аде. Свё кука]у да нёма]у паре.

Онб, кад живйш у град, свё мора платиш, йдеш на туаи, вода, струна. Кад си у се

ло, ман>е трошиш. Онй живё у Царину (насел>е у Сокобан>и, прим. .Г Г.). Баш до
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улицу су, до Бгус, одма доле трепа купа. Прво Душкова, Бранкина, таг н>йна купа,

па она] Милан кафецй]а.

. . . Мб) отац погину? с трйес и две годин у Други свёцки рат. Он дошао у ка-

сарине, опцувао — Ко) ни натера овдё? Та] командир чул, некй га из друство изда

ли и преконоп — нёма га вйше. Кад те нештб тёра, то ]е такб. Било си опасно врё-

ме. Мён таг билё петнаес — шеснаес године.

Ружа Сто^ковип, 77 година, 4 разреда

Свё сам радёо. Свё ручно. Машине нйсам имао, нйсам бйо мопан да купим.

Радёо сам тишл>ера) — прозори, врата, каце од пёт стотине и шёс' стотине лйтра.

Алатке су билё: струг, рендйпи за буради, копачка Тёсла, секйра. Пун подрум са

буради ймам, свё сам )а правйо. На вйше луди у село сам правйо врата, прозори.

Млого сам радёо, доста сам и створйо. Ал' задеси ме несрёпа. Претурим се три-

пут с трактор. Прёдн>и точак ме довати, па ме спрти. 1а падо до ме]у, машйна се

веп угасйла. Комшйка ]една чула, притрчапа и рекла: Чйча Николо, ел ти добро?

Она отрча одонде за Слободанку, за пёрку ми. Онё до1)6ше, позваше комши^е.

Отераше ме у болницу, у Кн>ажавац. Стрпаше се лекари, па ми рёкоше — ти се

обараш сас трактор. Поломйо сам юьучну кос', ]едва ме спасйли. После сам бйо

на Озрен петнаес' дана. Саг сам добро, кочи ме кад мало вйше бдим. Пщем лёко-

ви, ал .)утром си попоем по ]едну чашку рак»]у.

сам отйшо на осамнаес' године у рат. Тйто мобилиса и два]есёдмо го-

дйште. Било страшно, митрал>ёзи дрктё. Из Вёиъева сам пуштен по легитимащн'у.

После сам бйо трй мёсеца на Црни Вр' , па на Жагубицу, на радну акци)у. У апрйл

смо све завршйли. Свё на рамо изношено, свё уз брдо до тгу друм.

... Производйо сам, садйо, волёо сам пол>опрйвреду. Мён' то интересува

ле Наследйо сам плугови, три плуга ймам. Саг вйше не орем, трй ёктара сам ма-

нуо. Почёше ме руке болё. Енё га рало седй, дйгнуто горе на тован. И кола седё у

шупу. За нйшта ме не жао колко ме жао што сам имао краву што у шёсту годину

давала прёко двгуес лйтра млеко. Морао сам да]у продам; не мог]у музём због ру

ке. За то ме нгувише жао.

Никола Сто)ковип, 79 година, 4 разреда

,1а сам Злата Матип из Милушинац. Дошла сам на Златне руке мало да прё-

дем. Учествували смо нёкад енги'а, нёкад \к. Вепйном ]е енгу'а учествувала. Има

дваес године како учёству|емо. Несмо само ]едну ил' две године. Ову| годин не-

сам нйшта изноейла, а ранй]е ]еднё рукавице стално су добивале прву награду.

Нще лоше овдё, мало се л>уди вйду, упознау се. Из Милушинац ]6ш учёству)у

Брана и Душица. Брана]е мла!)а двё године од мёне, а Душица]е с мо]ёга ейна, го

дину старё]а од н>ёга.

... То]е вуна од овцу. Оперёш ]у, 6нда]у влачиш на влачару и предёш. Пле

ту се чарапе, цёмпири за мужи, пуловери (грудн>аци), шта год опеш. Ранще смо

ткали покравйце, пйлими. Саг се то мануло, баталено. Нйко не ткги'е. Старки се и

бане, мла!)и нёпе.
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. . . Били су 6бича]и, то) нйко саг не мож' да замйсли каквй су били. Дев6)ка

имала да се надари с руке, с плетено, ткано, а купено не имало, било сиромашто.

}а сам почёла из четврти разред да идем куд овце, да плетём, предём, ткгу'ем. Свё

сам радела. И саг све радим. Има пбсо. Опечём лёба, раним говёду, свйн>е, овце,

кокошке. Кад идем куд овце, ]& и пуштим, па понесём иглу ил' кудёл>у и тамо

предём. Нгувише ткгуемо зйми и ]ёсени. ]а предём, снгу'а ткгу'е. Имамо онща што

се зову сёчени. Имамо свё, фала Богу. Имам и параунучипи од унуку: два жёнски

и ]едно мушкарчё.

Злата Матип, 72 године, 4 разреда

. . . Спремала сам ]агн>ёпи бут, бобове питй)е, гибаницу, тйквеник. Питй)е се

спрёма]у евё како: потопит боб, па се оно) поткйсне, ол>ушти. Ставит га да се ку-

ва, сйпеш мало зёдин, и кад се скува, разл>й|еш га у тан>йр и оно се стёгне. Со по

укус и алева папрйка за одозгоре. Напраиш запршку и зал>й)еш. За ]агн>ёпи бут

туриш мёсо свин>ско, овчо,]агн>ёпо. Да сам турйла]агн>ёпо, имала сам }едну кёсу у

замрзивач. И мусаку сам прайла, ал несам ставл.ала кромпйр, само мёсо млёвено,

)к}& и пирйнач, вагёту, папрйку. Свё то у рёлну да се печё.

...Зк сам била и на прво, и на друго и на трёпо мёсто. И у Нйш сам била на

прво мёсто на Златне руке. Била сам и у Лепёнски Вйр. Далй ми награду. Ишла

сам на Бабин Зуб, дёсет дана у хотёл. Прапала сам да йду унуци, онй нйсу тёли, па

сам сама ишла. Добро сам се снашла. Сас онога кувара там сам прайла гибаницу

сас празилук. Месй и кравгучипи. Колко ме зову отуде. Странци ов^а, планина-

ри, доде так6^ па говоре — баба ни напрайла кравгучипи.

Дедан дошал до мёне, па: Бабо, бабо...

. . . Имам сйна, снау, два унука. Дедан у Швёцку ради. Дедан се оженйл, дру-

ги нежён>ен. Купа ми коде трстомэтор (трансформатор, прим. 3. Г.), оно) што за

стру)у. Бунар йма пред мо)у кап^'у. Кад до^еш, да дб^еш куд мёне. Зк знам тво)у

поко^ну бабу Мйлицу. Жёла сам куд дёда Гарву. Мб) отац и дёда Гарва брапа од

тётку. Да знаш да смо фамйли]а, тщ крв.

Бранислава Догрип, 70 година, 4 разреда

...Ран^е билй ланчйпи, дукати. Златни прйвесци несу имали. Саг си купи

ко] си каквб опе; бйраш какво опеш да ти купе за свадбу.

...Бу)е, па тб) нештб страшно. Л>уди муку муче с то]. Евё у комшилак свй

чуву кучийи, мачипи: Матипи, Радомирка, овй]а наши — Тйсини. Свй пуни с бу^е.

Онё прелазе од куче, од мачку. Радйша тако) пре двё годин: йде из продавницу и

донесё бу)е, а там било на овй)а Мйцкини куче. Отрёбиш, етё и па. Оно и Ср1)ан

овоме шприцал праци, йсто. }к сам ову) годину прскала мачке и нйшта несам ува-

тйла. Ономад ото куд комшйку, она купе оно) куче, а оно пуно с бу)'е.

...Свё опе у)едё — и стршл»ен, и бунбар, оса, пчёла. Обод ко мушйца, само

вёпи.
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...5а несам видела вашке; нисам знала што ]е вашка, ал кад Иванка по!)ё у

први разред . . Ла почё да чёшл>ам детё, кад оно йма нештб по косу, пуно. Какво ]е

овсу? И }а таг добй вашке, ал Радйша — н>ёму не било.

. . . Имамо колйбу ]едну и ту] ймамо плёвн>у, сёно. Ономад оьща мой скида-

ше сёно. Там на1)у опща творови што лаве кокошке. Онй й врл>е одозгоре, а^ й

после побй. Како й преврнем, оно само мрда]у б>уе. Дивл>6 тамо по лланину. Ка-

квй су — ко мачипи, не глёда]у. ^а се не плашим од мйши, гуштери, пауци. Ыо}к

Драгана кад вйди гуштера, кад прируца. . . На ]еднога зелёнога ономад одсёкла се

глава, а Ср1)ан велй да носимо за Драгану.

Лозица Динип, 47 година, 4 разреда, писмена

. . . Бавимо се с пол>опрйвреду, са шта пе се друго бавимо. Има и сточарство,

свй смо сточари. Има дёлимично и вопарство куд нас. Саг радимо с комбгу, а ра-

нще било ручно, и с жётелице.

. . . Куд нас у село нёма млого Цйгани. Т^а су билй ковачи, а чергари нйсу

билй. Саг се манули, ^еднй се запошл>ували, радёлё, ишлй по наднице.

. . . (Откад постов село?) То] нё знам да ти кажем. Знам само да смо ми фа-

мйли^а Гмйтровци и да се Слёмен зовё Гмйтров камен. Ту^ су билй и Турци, па им

бйо ту'} чардак. Било подйгнуто, па Турчин ту} сёдне уз дрво и ту} ужйва у ладавй-

ну. А ту] бйл и некй Црни Ъор1)а, ал то не она) Ъор1)а Кара1}ор1)е, нёго ]е то] брат

на Бориног (комши|а, прим. .ГГ.) дёду и он га!)ао онамо неко магаре што морало

да се убйе, пропало било, и потрёви га с пушку. Турчин други дан развали чардак

и каже: „Он пе и мён да убйе" и скйне се из дрво. . . Турци билй у сва сёла, па онда

ово) село било ]6ш кад Турци билй.

...Из Црну Гору су онй Попарановци, потомство им из Црну Гору. Билгуош

Зедна Црногорка, Мар^а, ал не имала потомство. Та] Мар^а била болничарка и

крава^арка, ал радёла и као таксйста сас коньа. Н>у убйли чётници, ту} на врата]у

убйли. Онёде од Маркйшипи, она]е довёла сви Маркйшипи у Бан>у. Кад се удала,

н>6)ан отац до1)е из Црну Гору да вйди где му пёрка дошла и доведё сйнови. Онда

се насёле у Балу. И данас йма Маркйшипи по Бан.у.

Радиша Динип, 48 година, 4 разреда

ЛЕКСИКА200

антерй)а ж, иемпер.

апка, дем. }еде ситним одгриза^ма. — Болё га зубйпи па само айка по мало,

алуга ж, густиш, фиг. г)убре, смепе, лоше сено.

200 Овде се наводс речи са рс1)ом употребом, и врло селективно. Код именица се наводи род (м ж

с), а код глагола трепе лице ]сднине презента; сер (свршени), несер (несвршени). Негде се означава

да ли се именица ]авл>а као плурали)а тантум (Пии). Узфед се да]е да ли ]е глагол прелазан {Орел)

или непрелазан (нейрел).
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башта м, отац.

бачва с, буре запремине вепе од 300 литара.

басамак м, степеник.

базар м, зова.

бел>ушка ж, врста земле, на^ман>е плодна. — Белушка неслаба,

биба ж, старинско ]ело ко]е се правило од ^а^а и брашна.

вал>авица ж, постро^ен>е за вал>ан,е, глачан>е сукна. — Вагьавица увшьа ткано

платно и нёкако га напраи мазно.

варди, пази, чува.

вари несвр. кува. — Млеко помузёмо, процёдимо па варимо.

вин>ага ж, врста винове лозе, расте пред купом и служи и као хладн>ак. — Кад ]е

жёга, )а под вшъагу.

витал м, витло у систему ткачког прибора. — Вйшап — прекрстени две дрвети.

виронга ж, завеса

витлошка ж, врста запона, засун на вратима (на дашчано] капи]и и сл.). — Кад из

лазит, обрни вишлошку.

влачёг м, 1 . направа у систему ткачког прибора; 2. нави]ан>е основе уз помой вла-

чега. — Кад се навила ткан>ё, то се зовё влачёг.

вратило с, део ткачког разбора. — Постсци прёдн>о и задн>о врашйло.

вран> м, горн>и отвор на бачви. — Кад комйна густа, вадимо ]у на врагь, а вино

се источи на шадов.

врвина ж, путан>а кроз поле, стаза за пролаз л>уди (а на пашн>аку и стоке). — А)те

ви низ врвину, па пе стйгнете до н>й.

врёви несвр, говори.

врже, прел. веже.

врл>а прел. баца. — .1едан вршач само на дрёш врла снопови, други су на сламу, и

такб.

вртолгца ж, рупа без дна.

врчва ж, землэана посуда некад и до 30 литара, у ко]у се некад ставлала туршэда.

гйжа ж, чокот винове лозе. — Орежё се до гижу.

точка, прил. приближно много, скоро много. — Родило ]е, С}, гочка, ал га уби ма-

на.

гоца прил. много. — Имамо гоца работу,

гредёл» ж, део плуга,

грйвна ж, наруквица.

дёбл>ак м, стабло до прве фане; дубица, трупац.

дерни се несвр, тра]е, издржава. — Остарёла сам, ал се ]6ш де/аним некакб.

дирёк м, вертикална феда у конструкции фа^евине.

дозбри се свр, заврши се, достигне жел>ени стад^ум (зрен>а), надизан>а (тесто) и сл.

дуга ж, даска на бурету.

1)увёк, земл>ана посуда посуда за спреман>е ^ела, слична вангли, паници.
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ясьёб м, жлеб.

зави)алка ж, марама.

запёрак м, изданак кукуруза. — Кукуруз пушти зайёрак.

запне свр. затвори врата, к&пщу. — Зайни врата с кл>уч, а капй]у с вйтлошку.

затезал>ка ж, део ткачког разбсуа. — Има зашеза/ька, а йма и поврталка.

земан м, право време, неко време, одре^ено време. — У некй земан до!)ё.

йска несвр, 1. тражи. — Кад детё иска, мора му даш.

квашченик м, посуда у ко^ се правио квасац.

кипелац м, велика врупина. — Не мож се живи од овгу кийелац.

клаилье с, врста грубог вуненог сукна за панталоне.

Клён>е с, насел>е, заселак.

кожмура ж, исцелена опна зрна грож1)а; зрно без течности, сока. — Кад се вино

ицёди, остану само кожмуре.

комарник м, орман.

корёлка ж, комад сушеног цвепа (расцепане шл>иве, Забуке, крушке).

кочар м, место у ста]и где се ]аган>ци одва]а]у од ма]ке.

кочина ж, сп^а за кокошке.

комка ж, ходник, трем, конк.

косйло с, део косе, косиште; дрвена летва на ^у]е насажена коса. — Косй/ю)е од

неко лако дрво.

крава]парка ж, жена ^а меси| и продазе колаче — краваЗчипе.

крстйна ж, гомила сношьа. — Има крсшйне од по дванаес — тринаес снопа.

крун>ача ж, справа за скидан>е зрна са кукурузног клипа,

крутка несвр, л>ул>а (дете). — Он не умёл да ]у крушка и да ]у л>уби.

кукал>а ж, штап са сави)еним рукохватом. — Старци носе кукшъу, а овчарй юр

ту.

кутла)ка ж, метална или земл>ана посуда у ко^ се носи течна храна на н>иву.

лёса ж, капища на огради, дворишту или обору.

лйсиик м, стог наслаганог кресаног и исушеног гран>а, за исхрану оваца током

зиме.

лучи несвр, одва^а ^агн>ад од ма^и после подо]а, в. припушта.

л>ул> м, врста траве.

ка.ъав, -а, -о, прл>ав.

матичка ж, мотичица, мала мотика за рад у башти.

мертёк м, крапа греда.

мрсол> м, слина из носа.
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мрцкав, -а, -о, пробирл>ив у ]елу. — Наша Стефана млого мрцкава.

назимче с, бравче на прелазу у другу годину; Назймче, то е такво — ни свинл ни

прасе.

одрёва несвр. чисти (снег). — Одревам снёг да напраим пртину.

ожёг м, алатка у облику лопате корм се посипа жар на сач при печен>у хлеба.

ока несвр, виче. — (5ка некй од капищу.

опрег м, врста ткане сукн>е.

6псен>а ж, опсена, вампир.

паламида ж, врста бшъке (коров).

палучина ж, део кукурузног клипа у ко]и су усажена зрна.

паница ж, чишн'а.

паниа ж, дон>и део гиже (вероватно због канцастог облика жила).

петица ж, задн>и део косе ко]и се приликом кошен>а вуче по земл>и.

пивац м, она] ко воли много да пи)е. — У младое ]е бил добар йивац.

плазина м, део плуга, ко\тл се вуче по бразди и одржава дубину бразде.

повезалка ж, узица корм су се некада везивале чарапе.

поврталжа ж, део ткачког разбора, в. затезал>ка.

подланица ж, врста траве (коров).

подрёва несвр. подригу]е.

покравац м, покровац од кострети за говеда.

покравнца ж, пон>ава или пилим ко]и служи покриван>у при спаван>у.

потпасувал>ка ж, подсукн>а од лана.

пресёк м, преграда у амбару. — За свако жито засебан йресёк.

припушта се несвр, пушта се ]агн>ад на подо]. — Прво се йрийушше, па кад се на-

сйса]у, луче се.

припуштавье с, подо] ]аган!аца Нутром и с вечери),

привезач ж, део ткачког разбора. — Пршезач дрво за статива.

прпориште с, место где се прпоре кокошке.

пртйна ж, стаза у снегу,

пуцкавац м, врста кукуруза, кокавац.

работа ж, свака врста посла, рад.

работи несвр. ради. — Млого сам убаво рабошйла у руке: плела, везла.

разровё се свр. расплаче се. — Кад се детё разровё, па се не мож устави.

расова ж, рачваста фана.

рёкла ж, блуза од памучног платна с рукавима.

рйпа несвр, скаче.

ршьач м, ашов.

ровё несвр. плаче.

рбг м, ручка на косишту.
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руковет м, гомила нажн>евеног жита. — Од нёколкоруковеши напраи се сноп,

руца несвр, 1 . риче, фиг. виче, плаче. — Кад почне руца, мора му дадёш.

ручница ж, примитиван млин <ш]и се покрепе руком (жрван>).

сивац м, врста крушке (по бо]и плода).

скокчип м, део ткачког разбо]а. — Скокчийи, то су оно што при ткан>ё држй нити,

слуба ж, мердевине, стуба.

смок м, главна лежепа греда у конструкции купе.

сновё се несвр. навила се основа на вратило (при ткан>у).

спастри свр, смести на на]боли начин, остави. — Трёба сйасшрим овё] дре}е.

спорёду)е несвр. слаже се, саране у неком послу: — Он с нас фйно сйорёду/е.

спрти се свр, сави|е се у постели, легне.

статива плт. ткачки разбор

стовна ж, земл>ана посуда у ко}у се ставл>ало кисело млеко.

стожар м, стог (сена), саденута гомила сена око забоденог дрвеног ослонца, ко_)и

се негде сам зове стожар,

стругалка ж, метални потпирач за чишпен>е ципела од блата, поставлен обично

пред улазом у купу,

сугарё с, ]агн>е о]агн>ено касно (изван сезоне ]агн>ен>а).

то]ага, в. кукальа.

тополовина ж, тополово дрво (као гра1)а). — Тойолдвина ]е лака, за кров,

трйна ж, 1. отпадак при струган>у дрвета, 2. отпадак од сена,

трклет, -а, -о немирно, несташно (о детету). — Овб] детё баш шрклешо, не мог га

стигнем.

трнакоп м, алатка за копан>е земле.

тулузина ж, суво кукурузно стабло, служи за исхрану стоке, шаша.

тумацне се свр, искраде се, изгуби се.

тура несвр. ставла. — Сир се Шура у чабар, а купус у кацу.

пйриш м, феда у систему кровне конструкци]е.

попке, мале гомиле снега ко]е може ]единка да понесе.

урёжн>аци м, конци што остану на задн>ем вратилу кад се заврши ткан>е, па се он-

да одрежу с вратила.

устун м, последн>а феда у горн,о] ивици крова (испод црепа).

утёкне свр, побегне.

фусукле ж, кратке вунене чарапе (обично у множини).

цйнца ж, слина из носа.

црвенйца ж, врста земле, црвене бсце.

црнйчина ж, врста земле, бола од белушке.
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чатал(к)а ж, рачва, расоха. — Кад се прут очёпи, он пушти две чаталке.

чебар м, дрвени суд за сир.

чембер м, горња, задебљана ивица косе.

ченгели плт. двокраке куке за вешање бравчета кад се дере.

чепурија ж, јело справљено од јагњепих изнутрица.

чешнре плт. вунене панталоне.

џевгало с, део на ралици, којим се удешава на коју страну раоника треба да се

окреће земља.

џибан м, буренце у које из каце тече ракија при печењу.

шајак м, ткано вунено сукно, од фарбане вуне, од кога се праве панталоне

шајтбв м, дрвена славина на бачви, каци.

шамија ж, марама.

шашбне плт. краће вунене чарапе.

шипарац м, младунче, обично стоке, али се фиг. употребљава и за ознаку младе-

жи уопште.

шљанак м, зглоб на прстима.

О микротопонимији села Милушинца

Микротопонимијом Сокобањске котлине бавио се Вилотије Вукадиновип

у већ цитираном раду (Вукадиновић 1990), а из М наведеноје 99 микротопонима.

Сакупљајући лексику села М, бележили смо и микротопониме, од којих само 14

није већ објављено, па их стога овде наводимо:

Амбари, шуме на Слемену.

Аџина ливада, ливада.

Вардиште, ливада

Витановац, ливаде.

Горњн Равловци, шума и ливада

Граница, шума (код В. В. Границе).

Митров камен, ливаде и шуме на Слемену.

Паунова ливада, њива.

Пропас, провалија недалеко од М.

Равловац, шума, ливаде

Сават, шума.

Синбр, ливаде и шуме око села.

Улица, део села са обрадивим њивама.

Шумарова кућица, утрина.
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Тома 1998

Тополшьска 1994

Тополин>ска 1995

Упитник за СДА

Т1ирм1] 1983

гшрий 1999

Софида РакиЙ-Мило]ковиЙ, Синшаксички уйишник за говоре косов-

ско-ресавске и йризренско-шимочке дщалекашске зоне, СДЗб Х1Л 1 995 .

Слободан РеметиЙ, О незаменимом}аШу и икавизмима уговорима севе-

розайадне Србще, СДЗб XXVII 1981.

Слободан РеметиЙ, Говори ценшралне Шумадще, СДЗб XXXI 1985.

Слободан РеметиЙ, Срйски йризренски говор I (гласови и обличи), СДЗб

ХЫ1 1996.

Речник срйскога }езика. Матица српска. Нови Сад 2007.

Речник срйскохрваШског кшижевног и народное уезика, Београд, кн..

1-17, 1959-2006.

Милан Решетар, йег $1ока\>15сНе йЫеЬ, \Мсп 1907.

Р&1К>|е СимиЙ, Левачки говор, СДЗб XIX 1972.

Р. СимиЙ и Б. ОстоуиЙ, Основы фонологще срйскохрваШског к/ьижев-

ног ]езика, Титоград 1981.

Петар Скок, ЕШимологщски р/ечник хрваШскога или срйскога ]езика,

[-IV, Загреб 1970-1974.

Андрей Соболев, Категории йадежа на йериферии балканословянско-

го ареала, ЗбФЛ ХХХ1У/1 1991.

Станислав СтанковиЙ, ТреНе лице множине йрезенша у говору власо-

Шиначког кра/а, у: Говори йризрепско-шимочке области и суседних ди-

}алекаша, Зборник радова са научног скупа. Ниш 1994.

Маринко СтансдевиЙ, СеверноШимочки дщалекШ, СДЗб II 1911.

Михаило СтевановиЙ, Савремени срйскохрвашски}език1, Београд 1 964.

Михаило СтевановиЙ, Савремени срйскохрвашски)език II (СинШакса),

Београд 1986.

Пол-Лу) Тома, Говори Ниша и околних села. Ниш 1998.

Зузана Топлин>ска, Инфинитив и$ да-суб}ункШив у формулы уе11е-фу-

Шура, у: Говори йризренско-Шимочке области и суседних дщалекаша,

Зборник радова са научног скупа. Ниш 1994.

Зузана Тополон>ска, Македонскише дщалекши во Еге/ска Македонща:

кн.. 1 — Синтакса I дел, Скопле 1995.

УйиШник за срйскохрвашски дщалекШолошки аШлас. Зубешинац — Об-

райивач пункта Л>. Ра,|ковиЙ

Л>убисав гшрий, Лужнички говор, СДЗб XXIX 1983.

Л>убнсав гшрий: Говори Понишавл,а, СДЗб ХСУ1, Београд 1999.
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Ясмина Гмитрович

ГОВОР ДЕРЕВНИ МИЛУШИНАЦ

Резюме

В настоящей работе описывается говор деревни Милушинац, находящейся в

Сокобаньской котловине, в восточной Сербии. Работа состоит из следующих глав:

Вступительные объяснения, Фонетика, Морфология, Синтаксис, Заключительная

часть, Речи информаторов, Лексика. В приложении дается список использованной

литературы, список сокращений и карта Сокобаньской котловины.

В Вступительных объяснениях определяются: географическое положение,

границы Сокобаньской котловины, цели работы, методология. Говор Сокобаньской

котловины принадлежит призренско-тимочской диалектной области, а именно

— частью южноморавскому, а частью сврлишско-запланьскому поддиалекту.

Если взять говор деревни Милушинац как одно целое, можно констатировать,

что он принадлежит сврлишско-запланьскому поддиалекту. Автор указывает на

наиболее характерные особенности говора данной деревни в той ее части, кото

рая находится на северо-восточной стороне Сокобаньской котловины, учитывая,

что на востоке находятся тимочские, а на западе южноморавские говоры. Это об

стоятельство обусловило переходный характер данного говора, для которого ха

рактерны особенности, объединяющие его с одним или другим диалектным ти

пом. В некоторых деталях встречаются также отличительные черты.

В области фонетики выделяется наличие редуцированного гласного, правда,

в ограниченном количестве примеров, затем отсутствие согласного х, экавское

произношение звука ять. Слогообразующее л даету. Артикуляция звукау очень не

стабильна. Согласный ф встречается в новых словах. В незначительном количе

стве примеров встречается согласный 5 /дз/. Финальное л довольно стабильно, кро

ме в речи молодых и образованных людей. Имеются многочисленные субститу

ции гласных, в основном в результате ассимиляций и диссимиляций.

Ударение экспираторное, без оппозиций относительно количества и каче

ства; кроме того оно не перемещается.

На уровне морфологии говор деревни Милушинац отличается аналитиче

ским склонением и аналитическими степенями сравнения. Инфинитив отсут

ствует и замещается конструкцией да + презенс. Имперфект и аорист живые ка

тегории. Количественные числительные не склоняются.

В части работы, посвященной синтаксису, дается краткий обзор синтакси

са падежей, глаголов и предложения.
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В заключительной части дается построение таблиц, в которых представле

ны особенности говора деревни Милушинац по отношению к особенностям, от

меченным в Трговиште, Белом Потоке и северном Тимоке.

Часть работы, посвященная лексике, снабжена реже встречающимися сло

вами, а также небольшим числом микротопонимов.

Несмотря на диалектную маркированность на всех уровнях грамматиче

ской структуры, на говор деревни Милутинац оказывает сильное влияние лите

ратурный язык, в частности в речи молодого поколения. Это чаще всего броса

ется в глаза в области замещения редуцированного гласного гласным а, замеще

ния согласного л гласным о, при установлении падежной системы (в ограничен

ной степени), а также в большом влиянии новой лексики, связянной с техникой,

одеванием и общественной жизнью.
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