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У В ОД

1) УТИЦАЈ МИГРАЦИЈА НА ИЗМЕНУ ДИЈАЛЕКАТСКЕ СЛИКЕ

ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

1. Ношени матицом најмоћније миграционе струје — динарске — штокавци

ијекавског изговора су се током ХVII, ХVIII и XIX века разлили и по Србији. Над

моћно попуњавајући западну половину србијанске територије, они се стапају са

аутохтоним становништвом, као и са пресељеницима који надиру на таласима

осталих миграционих струја-косовско-метохијске, вардарско-моравске, тимочко

-браничевске и шопске?.. На тлу Србије миграционе струје су се обилато мешале,

нарочито у њеном централном делу, у Шумадији. У њеним питомим простран

ствима укрстиле су се све пресељеничке струје, сачинивши тако етнички букет

васцелог Српства. Појас њиховог интензивног прожимања у овој области део је и

значајне метанастазичке међе, која подручје надмоћи динарског елемента одваја

од области доминације струја вандинарске провенијенције. Ове две простране ми

грационе плоче додирују се и преклапају на линији која пресеца Шумадију (Бео

град-Крагујевац-Краљево), па висовима Гоча и Копаоника излази на Косово“. Раз

деона линија оцртава и миграциони досег ијекавских говора у Србији.

Преплитања представника различитих струја насељавања било је и на ши

рем простору Србије, и источно и западно од линије глобалног разграничења.

Као што су, на пример, динарци „прелазили преко моравске долине и расули се у

неколико планинских котлина источне Србије, између Мораве и Тимока“, тако

су се и „најстарији исељеници косовско-метохијске струје расипали и по Шума

дији и по ваљевско-подринским крајевима“.

2. Покретани неколиким разлозима (турска насиља, немаштина, свеопшта

несигурност), динарци су се вековима сливали са разних тачака пространог ди

нарског гребена. Њихова најзначајнија миграциона изворишта били су „Херце

говина, Црна гора са Брдима и црногорском Херцеговином, Сјеница и Пештер са

новопазарским крајевима“. С обзиром на размештај исходишних зона дуж ди

1. Цвијић Метанаст. кретања 2.

2. Нав. дело 5–13, 89-96.

3 Према карти у прилогу нав. дела.

4 Нав. дело 6.

5 Нав. дело 9.

6 Нав. дело 5.
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нарског венца и основне правце простирања у Србији, експанзивни динарски жи

ваљ можемо „сврстати“ у неколико замашних формација. Србијанско Подриње и

ваљевске крајеве насељавају „досељеници из Херцеговине, нарочито из црногор

ске Херцеговине, од Никшића и Никшићске Жупе, Дробњака, Пиве и Бањана; за

тим, у много мањој мери, из источне Босне“.Они су запосели и огромна подруч

ја на северу: Мачву, Поцерину и знатан део прекосавског, војвођанског про

странства. С друге стране, „у целој Шумадији, са старим Влахом и долином Ибра

највећу масу досељеника чине Сјеничани, затим досељеници из околине Новог

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

Колашином, Роваца, Пипера, Куча и Братoножића“. И у једној и у другој обла

сти, а највише у Шумадији, има досељеника „из старе Црне Горе, из Катунске

Нахије, мање из Ријечке, Љешанске и Црмничке“.

3. У нашој опсежној антропогеографској литератури расветљено је поре

кло многих родова које су ветрови миграција расули по Србији. Њена западна

половина, која нас овде више интересује, готово је у целини „покривена“ садр

жајним етнографским монографијама (највећим делом у едицији „Насеља и по

рекло становништва“ Српског етнографског зборника САН). У овим драгоце

ним радовима налазимо прецизне податке о бројчаном (често и процентуал

ном) уделу родова досељених из одређених области у укупном збиру родова ис

питиваног подручја (наравно, према приликама у времену у којем су испитива

ња вршена). Навођењем података из неких од ових монографија, унеколико ће

мо рашчланити и конкретизовати Цвијићеве синтетичке судове, дате овлаш,

широким потезима.

У златиборском крају, по Љ. Мићићу, најбројнији досељеници су из Поли

мља (165 породица), затим из Херцеговине (понајвише из Дробњака) 48, Босне

34, Црне Горе (са Брдима) 19 итд.10

Области које, по Љ. Павловићу, предњаче у давању становништва Ужичкој

Црној гори су: Стари Влах 22,63%, Нова Варош 9,95%, Прибој с Вишеградом

6,58%, Пријепоље 6,44%, Пљевља 3,98%, Дробњак 3,9%, Никшић (Жупа и око

лина) 3.2% итд.11

И у Доњем Драгачеву, по Ј. Ердељановићу, највише је досељеника из Старог

Влаха, чак 124 породице, штоје више од половине укупног броја досељених поро

дица у овој области. Следе породице досељене из: ужичког и рудничког краја (38),

Старе Србије (18), Црне Горе (15), Херцеговине, углавном источне (13) итд.12

У суседној области, Горњем Драгачеву, како је утврдио К. Јовановић, нај

више је породица досељених из Старог Влаха и сјеничког краја (по 38), следе до

7 Нав. дело 67.

8. Нав. дело 67.

9 Нав. дело 67.

10. Мићић Златибор 442-443.

11 Павловић Ужичка Цг 32-39.

12 Ердељановић Д. Драгачево 96.
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сељеници из чачанске и ужичке области (30 породица), Старе Србије (19), Црне

Горе (9), Херцеговине (6) итд.13

Породице досељене у Рађевину и Јадар класификовао је Б. Милојевић. У

Рађевини их има: из горњег Подриња (32), Херцеговине (21), Подгорине (19), Бо

сне (17), ужичког краја (12) итд., у Јадру из Херцеговине, углавном источне

(108), Босне (133), Црне Горе (20), ужичког краја (15), горњег Подриња (13)

итд.14

У Колубари и Подгорини, по Љ Павловићу, највише је досељених породи

ца из Старог Влаха (15,55%), потом из Полимља (13,96), Црне Горе (10,75%),

Осата (8,88%) итд.15

У Ваљевској Тамнави преовлађују породице досељене из суседних области

Колубаре и Подгорине (22,15%), затим из Подриња (14,35%), Старог Влаха

(6,02%), ужичког краја (4,96%), источне Србије (4,23%) итд.16

Према испитивању П. Ж. Петровића, динарски родови доминирају и у Шу

мадијској Колубари (67,6%). Највише их је из Босне — 132 (заступљених са 895

кућа), затим из сјеничког краја — 74 (али заступљених са 1252 куће!), следе досе

љеници из: ужичког краја (57 родова, 221 кућа), Старог Влаха (43 рода, 315 кућа),

Херцеговине (34 рода, али 410 кућа), Новог Пазара (25 poдова, 179 кућа) итд.

Значајан је уплив и осталих струја насељавања (вардарско-моравске 6,7%, ти

мочко-браничевске 5,3%, косовско-метохијске 3,6%, чак је и панонских родова

5,8%).17

У Качеру, по Мил. Т. Ракићу, међу досељеницима (махом динарцима) пред

њаче Сјеничани (35 фамилија); следе досељеници из ужичког краја (24 фам.),

Старог Влаха (21 фам.), Херцеговине (18 фам.), од Нове Вароши (10 фам.), од Но

вог Пазара (7 фам.), из Црне Горе (7 фам.) итд.18

Према подацима Радомира М. Илића, и у оближњим Љубићким селима (ју

жни део некадашњег Рудничког округа) број породица досељених из сјеничког

краја је знатан (48). Већи број породица овој области дали су само преостали де

лови старог Рудничког округа и област коју је запремао Ужички округ (укупно 63

породице), на трећем месту је Стари Влах (33 пор.). 19

У долини Ибра, према испитивањима Радомира М. Илића, преплићу се ди

нарски досељеници (и овде доминантни) са представницима косовско-метохиј

ске струје насељавања. Међу динарцима највише је ијекаваца са старијом акцен

туацијом (од Новог Пазара, из Бијелог Поља, Бихора, Васојевића, Бијелопавлића

итд.).20

13 Јовановић Г. Драгачево 359-362.

14 Милојевић Рађевина и Јадар 679-692.

15 Павловић Колубара и Подгорина 483.

16 Павловић Тамнава 507—509.

17 Петровић Шум. Колубара 51-54.

18. Ракић Качер 32-39.

19 Илић Љубић 31–36.

20 Илић Ибар 603—606.
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УГружи, поМихаилу Драгићу, међу досељеницима највишеје породица са

Пештера и из сјеничког краја (22,49%), затим из Старог Влаха, ужичког краја и

Драгачева (13,41%), из Метохије, Ст. Колашина, Н. Пазара и Ибра (10,9%), из

околних шумадијских области (8,93%), из Груже— унутрашња померања (6,05%),

из Старе Црне Горе (са Брдима) и Херцеговине (4,08) итд.21

Према налазима Боривоја М. Дробњаковића, динарска струја најзаступље

нија је и у Јасеници, на њу отпада 42,66% од укупног броја становника. Међу ди

нарцима, по броју породица, на првом месту су досељеници из различитих дело

ва Шумадије — Љубића, Качера, Такова, Груже итд. (16,45%), следе досељеници.

из Сјенице, са Пештера и Бихора (4,52%), Старог Влаха с пожешким крајем и

Драгачевом (3,74%), Босне с Осатом (2,42%) итд. Јасно су издиференциране и

остале миграционе струје: вардарско-моравска (7,15%), шопска или торлачка

(5,45%), косовско-метохијска (3,93%), тимочко-браничевска (3,12%) итд.22

4. Како нас обавештавају наши етнографи, током сеоба западносрбијанска

пространства запоседали су и носиоци икавског изговора. Икавски живаљ, који

Ј. Цвијић сврстава у егoзотичне оазе становништва, концентрисан је, највећим

делом, у србијанском Подрињу, и то у појасу „од ужичког села Пилице па до Бра

сине низ Дрину и у два три суседна ваљевска села“.23 Даље о њима Цвијић каже:

„Сада нема ниједнога чисто икавскога села, али има врло разгранатих икавских

породица, од којих неке преко сто домова, и живе измешани са сељацима јужног

дијалекта, који преовлађују и поуздано се зна да су млађи од икаваца, поглавито

досељеници из Пиве, Дробњака, Херцеговине и старе Рашке“?“.

Одређујући њихово порекло, у почетку колебљиви Цвијећ, коме је изгледа

ло да има икаваца и старинаца и касније досељених, прихвата налазе Љ. Павлови

ћа да је реч о потомцима старих рударских родова, досељених из Далмације и за

паднијих делова Босне и Херцеговине већ у ХVП веку 25 (о овоме в.даљеу т. 40).

5. За разумевање постмиграционе етничке слике назначених области нео

бично важно је нагласити следеће. Динарски живаљ се ка новом завичају кретао

„попречним путевима, кроз превоје и метанастазичке вратнице: Мокру Гору, Ко

кин Брод, Јавор, Рашку, затим низ долину Дрине“26, прелазећи је „код Раче, Баји

не Баште, Зворника и Шепка“27. До њега је долазио или непосредно из примар

них области досељавања или, знатно чешће, после задржавања, каткад и дугого

дишњег, у једној или више етапних станица. У улози етапне земље најчешће се

налазио Стари Влах, те ужички крај и чачанска котлина, али и све друге области

су и примале и испуштале становништво.

21. Драгић Гружа 204.

22 Дробњаковић Јасеница 96-101.

23 Цвијић Метанаст. кретања 12.

24 Нав. дело 12.

25 Нав. дело 13.

26. Нав. дело 5.

27 Нав. дело 5.
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6. Као што видимо, цела западна половина србијанске територије била је

поприште дуготрајних и интензивних миграционих сучељавања. Основни тон

њеној постмиграционој етничкој композицији даје динарски елемент, али су у њу

утиснути и трагови осталих миграционих струја. Тек наговештене у подрин

ско-ваљевским крајевима, струје вандинарске провенијенције су у Шумадијској

Колубари и Јасеници јасно издиференциране и процентуално лепо заступљене.

Док је динарска струја западно од рудничког развођа толико моћна да се друге

према њој губе, у овим шумадијским областима њена доминација није тако изра

зита. У етничком погледу ови крајеви би се могли сматрати прелазним од „чи

сто“ динарске ка областима разноликог етничког састава.

7. Међу динарцима заступљени су ијекавци оба типа: носиоци новијих акце

натских особина (источнохерцеговачки дијалекат), пореклом из Херцеговине

(углавном источне) и тзв. црногорске Херцеговине, и представници старије акцен

туације (зетско-сјенички дијалекат), који потичу из преосталих делова Црне Горе

(Стара Црна Гора са Брдим и суседни делови Санџака). Ијекавци источнохерцего

вачког типа далеко су надмоћнији на највећем делу западне половине србијанске

територије (ужички крај, подринско-ваљевске области, подручје до Саве и преко

ње). Ијекавци са старијом акцентуацијом изразитије се осећају на рубним делови

ма динарске миграционе зоне у Србији: у долини Ибра (они су овде Херцеговце ап

солутно надјачали), где се стапају са представницима косовско-метохијске струје,

и западнијим деловима Шумадије, где се, заједно са ијекавцима источнохерцего

вачког типа, укрштају са предстаницима свих осталих миграционих струја. Даље,

динарци оба типа разносили су и специфичне дијалекатске особине одређених

подручја, тј. одређених говорних типова унутар једне или друге области.

8. Проценат старинаца на тлу западне половине србијанске територије нај

чешће је веома низак. Тако, на пример, у златиборском крају, по Љ. Мићићу, од

укупно 335 породица стариначких је само 1428 У Ужичкој Црној гори, по Љ. Па

вловићу, старинаца фактички и нема: он наводи самоједну породицу за коју би се

могло рећи да је стариначка „али не поуздано“?9. По овом аутору, старих родова

је и на подручју некадашње Соколске нахије (горње Подриње) само „0,65% од

укупног броја становника“39. На старинце отпада тек покоји проценат и у Гружи

(6,40%),31 Шумадијској Колубари (3,7%)32, Јасеници (2,4%)33 итд.

Ипак, у неким крајевима проценат стариначких родова није занемарљив.

Од 190 породица Г. Драгачева, колико их крајем ХIХ века затиче К. Јовановић,

стариначких је 403“, што је више од петине укупног броја породица у овој обла

28 Мићић Златибор 413.

29 Павловић Ужички Цг 32.

30 Павловић Сок. Нахија 40.

31. Драгић Гружа 204.

32 Петровић Шум. Колубара 52.

33. Дробњаковић Јасеница 98.

34 Јовановић Г. Драгачево 356.
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сти. Још је већи, чак врло знатан, проценат старинаца у Качеру и долини Ибра —

По 43%.35

Овде треба нагласити да се, највероватније, известан број стариначких ро

дова крије међу родовима непознатог порекла, затим међу онима који су досеље

ни из непосредне околине (или из суседне области или из неког места унутар

истог подручја), а, у мањој мери, и међу досељеницима који се каткад помињу у

контексту инверсних миграционих кретања. Наравно, и међу њима добар део от

пада на досељенике из удаљених крајева, само им се порекло заборавило.

На крају овог кратког прегледа, податке о бројчаном или процентуалном

омеру досељених и стариначких родова, који варирају од области до области,

сравнићемо Цвијићевом општом оценом да „у западној Шумадији и подрин

ско-ваљевским крајевима старинаца нема више од20 процената, и то кад се у њих

урачуна и становништво непознатог порекла“ и да „Несумњивих старинаца нема

више од 10-15 процената“.36

9. Веома је важно истаћи да изразита превага досељеничког (махом динар

ског) елемента над стариначким у постмиграционој етничкој композицији западне

половине србијанске територије не маргинализује улогу старинаца у процесима

кристализације дијалекатске мешавине, настале током миграција. Правци криста

лизације нису били свуда исти, и зависили су како од бројчаног односа досељеника

и старинаца током њихових међусобних трења, тако и од мноштва околности еко

номске, културне и психолошке природе, неједнако заступљених и увек друкчијих

у свакој области. Веће и компактније групе досељеника имале су више изгледа да

сачувају своје дијалекатске особине, поготову ако су запоседале слабије насељена

(или можда каткад и ненасељена!) подручја, каквих је на западној половини Србије

било, нарочито на њеном брдовитом и неплодном југозападу.

Међутим, у условима бројчане надмоћи старинаца (често праћене њиховом

живом узајамношћу и уходаном организацијом, а, каткад, и завидним економ

ским досезима), дошљаци и на дијалекатском плану подлежу њиховом снажном

асимилацијском дејству, нарочито ако су различитог порекла (према томе и дија

лекатски неуједначени), а придолазе поступно, мањим периодичним млазевима.

Процес прилагођавања могао је бити убрзан и тиме што старинци на дошљаке

нису гледали благонаклоно, већ надмено, „са висине“, подсмевајући се њиховом

изгледу, поступцима, говору. Прилагодивши се, дошљаци, у опхођењу са ново

дошлима, и сами опонашају старинце.37

Описани примери само су екстремне тачке на широкој лепези могућности,

која, дакако, антиципира и шароликост савремене дијалекатске слике западне по

ловине србијанске територије.

10. Реконструкција предмиграционе дијалекатске слике метанастазичких

области (тј. утврђивање њиховог супстратског слоја) први је и најтежи задатак

35 Ракић Качер38, Илић Ибар 604.

36. Цвијић Метанаст. кретања 9.

37 B.: Ивић О неким проблемима 103–105.

— 10. —
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историјске дијалектологије. Овај задатак је утолико тежи уколико је процес кри

стализације дијалекатске мешавине окончан превагом досељеничких дијалекат

ских црта у новоформираним говорним типовима (ово је карактеристично за југо

западне делове србијанске територије). Остаци дијалекатског супстрата у оваквим

говорним типовима теже се разазнају (они се, најчешће, уопште и не могу поузда

но одредити, већ се само претпоставља, свакако оправдано, да су у конституисању

таквих говора и стариначке црте имале „свој удео“). С друге стране, у областима у

којима је процес кристализације резултирао превагом стариначких дијалекатских

особина у новонасталим идиомоима (такви су и севернији делови западне полови

не Србије) и трагови дијалекатског супстрата се боље чувају. Они овде могу бити

чврст ословац и добар путоказ (наравно, не и једини)38 историјској дијалектоло

гији у расветљавању њихових предмиграционих дијалекатских стања.

11. Фактори који су одређивали правце кристализације дијалекатске меша

вине на западној половини Србије „поделили“ су ову територију на две веће дија

лекатске целине: на област у којој су досељеници (махом ијекавци) коренито из

менили затечене говоре, и на подручје на којем су они тек донекле утицали на

њихову физиономију. Линија дуж које су се ова два пространа и колоритна дија

лекатска ареала додиривала и преплитала одсликава и „првобитни“ домашај ије

кавског изговора у Србији. Међутим, будући да су западносрбијански ијекавски

Идиоми у најновијем (постмиграционом) периоду изложени снажном процесу

екавизације (посебно широком и разноликом утицају екавског стандарда), посте

пено се сужава и област простирања ијекавских говора.

2) ГРАНИЦЕ ИЈЕКАВСКИХ ГОВОРА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

(ДОСАДАШЊА ИСПИТИВАЊА)

12. Међу многобројним почецима који се у нашој језичкој науци везују за

Вука Караџића налази се и овај: он је први утврдио границе ијекавских говора у

Србији. У својој рецензији I и II књиге Видаковићевог романа Љубомир у Елисиу

му, објављеној 1817. г. у Новинама Сербским, говорећи о простирању „јужног го

вора“ у Србији, Вук каже да овако говоре „Србијанци озго до Лознице, да Ваљева

и до Карановца“. Међутим, већ следеће године у предговору I издању Српског

Рјечника, Вук међу на северозападном сектору помера чак до Мачве, обухвативши

њоме у целини и свој родни Јадар и суседну Рађевину. Наиме, он овог пута тврди

да се „ерцеговачки“ говори „по Србији до Мачве,до Ваљева и до Карановца“.

13. Шездесетак година касније (1876), међу између „јужног“ и „источног“

говора у Србији установиће Милан Ђ. Милићевић у свом познатом делу Кнеже

вина Србија. Овај пасионирани проучавалац и врсни познавалац живота и обича

ја народа српског, оставио је у овом делу и обоље материјала о говорним особи

38 Нав. дело 99-112.

39 Вук Списи I 151.

40 Вук Списи II 21.

— 11. —
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нама крајева које је обилазио. Иако невешто забележени и непрегледно предста

вљени, Милићевићеви подаци, у недостатку научно релевантних радова о гово

pима Србије из тога доба, и дан-данас су готово од уникатне вредности, а за неке

области, нажалост, још увек и једини. Речена раздеона линија, по њему, иде „од

Дрине на Видојевицу, па побиљем Цера и Влашића на Медведник, па на Маљен,

Сувобор, Рудник и од Рудника једном његовом косом — водомеђом Груже и Лe

пенице — преко Мораве к Ибру, а од Ибра на Чемерно и Голију, па границом у

Дрину и овом реком опет до спрема Видојевице“. Милићевић нас, ипак, упозо

рава да ова међа није апсолутна, и да се понегде и изван ње може чути „јужни“ го

вор. Тако, на пример, „у Горњој Гружи, под сами Рудник, говор је јужни“,“2 а „То

се може реће готово за сва села која су преко повијарца овамо у Јасеници, али са

мо ближе под планину“. Ијекавски изговор се чује и „по негде под самим Це

ром, под Влашићем и по обали дринској“.

14. Наши испитивачи насеља у граничном подручју најчешће нас, нажа

лост, не обавештавају о говору тамошњег становништва. Нешто података о томе

налазимо само код Љубе Павловића и Јована Ердељановића.

У својој монографији о насељима Ваљевске Колубаре и Подгорине Љ. Па

вловић укратко се осврнуо и на дијалекатске особине ових крајева. Он каже:

„Обе области говоре најчистијим народним језиком оба дијалекта: херцеговач

ким и источним. Херцеговачки дијалекат преовлађује у свим планинским и карс

ним селима и неким брдским, докле знатан део брдских села на северној страни и

сва села у котлини Колубарској и око Љига служе се источним дијалектом. Хер

цеговачки дијалекат употребљава се у свој својој чистоти да не уступа ни Старом

Влаху“,45

У Доњем Драгачеву, према истоименој монографији Ј. Ердељановића, го

вори се „у главном јужним наречјем, али се јако осећа утицај источног наречја,

тако да се неке речи већ никако не говоре по јужном, него само по источном. За

друге пак речи, а негде и за велики број речи, говоре се оба облика, па није ретко

чути да их један исти човек употребљава“.46

15. В. Карић, у опсежној студији Србија, опис земље, народа и државе

(1887) прихвата Милићевићеву међу. Он је, међутим, не преузима непосредним

навођењем, већ врло сликовито интерпретира и илуструје картом (в. карту бр. 1).

Карић вели: „Област источнога од области јужнога говора у нашој земљи одваја

пруга, која полази од Дрине према Лешници и пење се одмах на Видојевицу.

Одавде пруга та иде најпре косом Цера и Влашића, спушта се затим у осоје Ме

дведника и Маљена, на послетку, на Сувобор. Сад се пење на Рудник, са кога си

лазећи, захвата највиши крај водопађе Јасеничке, прихвата се потом водомеђе

41 Милићевић Кнеж. Србија 571.

42 Нав. дело 302.

43. Нав. дело 302.

44. Нав. дело 513-514.

45 Павловић Колубара и Подгорина 512.

46 Ердељановић Д. Драгачево 100.
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Карта бр. 1 (В. Карић)
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Лепенице с једне и Груже с друге стране, пресеца најзад према ушћу Ибра. По

што пређе Мораву, деона се пруга, из почетка држи поближе леве стране Ибар

ске, скреће по том на Чемерно и излази на Голију. Но на доста места, област јед

ног говора заилази у област другог и преко ове пруге, којом их оделисмо, само

Никада веома далеко. Тако исто находе се и острвца источнога говора у области

јужнога и обратно“.47

16. А. Белић у раду Диалектологическаа карта коригује Милићевићеву

границу на њеном источном сектору: гружански говор припаја екавским говори

ма шумадијског тима. Ова граница остаје и у његовом прегледу главних особина

штокавског дијалекта у Народној Енциклопедији Ст. Станојевића. Он овде каже

да „јужни говор“ запрема „у Србији цеојугозападни део све до Ибра, Груже, Руд

ника, и планинског венца: Маљен, Повљен, Медведник, Цер“.“ Одмах затим на

помиње: „Истина, он је нарочито за последња два до три века прелазио и преко те

границе, ширећи се и по терену источног говора, али се ту више није задржао као

јужни говор“.49

17. Питањима разграничења ових двају изговора на србијанском тлу и ње

говом значају на ширем дијалектолошком плану бави се и Милош Московљевић

у раду Данашња граница између екавског и јекавског изговора у Србији (1929).

Он даје кратак прегледдотадашњих напора на расветљавању ове границе у Срби

ји (од Вука до Белића), а затим, на основу тих података и према „својим личним

проматрањима“,30 повлачи нову границу. Она, по њему, иде „планинским билом

Гучево — Борања — Јагодња — Сокоске планине— Медведник— Повљен — Ма

љен, затим вододелницом између реке Скрапежа и Каменице (границом између

ужичког и рудничког округа) до Каблара и Овчара, где прелази западну Мораву,

па се опет хвата планинског била Јелица-Чемерно, а после иде Ибром“31. Нарав

но, како нас и сам аутор упозорава, ни ова граница није оштра. Остаци ијекавског

изговора, углавном сачувани у говору старијих, могу се чути и у граничним обла

стима, посебно у Јадру и западнијим деловима Рудничког и Чачанског округа.“?

18. Проф. Павле Ивић у Дијалектологији каже да шумадијско-војвођански

дијалекат, на сектору западне Србије, од суседних ијекавских говора источно

херцеговачког типа одваја линија Краљево — обронци Рудника — масиви ваљев

ских планина — Лозница.53 Проф. Ивић затим наглашава да шумадијско-војво

ђански дијалекат у овом делу Србије добија све више простора, потискујући за

падносрбијанске ијекавске говоре дубље ка југозападу.“

47 Карић Србија 205.

48 Белић Штокавски 1076.

49. Нав. дело 1076.

50 Московљевић Граница 112.

51 Нав. дело 112.

52. Нав. дело 113.

53 Ивић Дијалектологија 68.

54 Нав. дело 69.
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19. Проф. Михаило Стевановић у уџбенику Савремени српскохрватски је

зик 1, постављајући међу шумадијско-сремских говора на њеном северозападном

сектору, каже да она „иде од Краљева према западу, нешто јужније од Западне

Мораве: планином Јелицом, с чијих западних падина скреће према североистоку,

од Овчарско-кабларске клисуре до огранака Рудника, затим иде опет на запад и

преко Сувобора, Повлена, Маљена и Влашића, углавном реком Јадром се спушта

наДрину“. И он напомиње да „цела граница у западној Србији није потпуно од

ређена, јер има ијекавизама преко ње у шумадијским говорима, а и екавизама са

ијекавске стране границе“.56

20. Говорећи о данашњем простирању шумадијско-војвођанског дијалекта

на северозападном сектору, Слободан Реметић у раду О незамењеном јату и ика

визмима у говорима северозопадне Србијејужну границу ове говорне области по

мера јужније и од Ивићеве и од Московљевићеве, тврдећи да она данас „практич

но „виси на јужним обронцима Медведника, Бобије и Повлена“57.

55 Стевановић Савремени I 14.

56 Нав. дело 14.

57 Peметић О незамењеном јату 99.
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ГРАНИЦЕ И ЈЕКАВСКИХ ГОВОРА

У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ

(ДАНАШЊЕ СТАЊЕ)

1) Метод рада

21. Подручје на коме су вршена испитивања за потребе овог рада је огром

но, и обухвата мноштво говорних типова, који се међусобно додирују и укрштају

на пространој дијалекатској плохи западне Србије од Гучева до Голије. Испити

вања нису обављена само на јужном сектору граничног појаса, тј. на оном њего

вом делу који је попуњен раније испитиваним новопазарско-сјеничким говори

ма“ и средњоибарском говорном зоном.39

Припреме за теренска истраживања и њихова реализација били су детерми

нисани и, рекао бих, оптерећени једном веома важном чињеницом: област испи

тивања није могла бити унапред територијално дефинисана. Наравно, са поте

шкоћама ове врсте се, у мањој или већој мери, суочавају и други дијалектолози

(често се, на пример, не може тачно одредити област коју обухвата географски

назив садржан у наслову предложене дисертације или сл.), али у овом случају оне

су биле нарочито изражене. Ипак, имао сам од чега поћи. Основне контуре под

ручја у којем сам дуго и предано трагао за прецизнијим границама ијекавских

говора у Србији (наравно, колико је то у дијалектологији уопште могуће) биле

су одређене досадашњим испитивањима западносрбијанског дијалекатског

комплека. Овде су ми, као међаши и оријентири, послужиле две врсте радова:

они у којима су приказани резултати ранијих покушаја да се омеђе ови говори, и

досад објављене дијалектошке студије које су се бавиле (и) проблемима ре

флекса јата у појединим местима или ширим областима западне Србије. Међу

првим радовима најчешће сам се, искључиво из практичних разлога, ослањао

на Московљевићев. То је први, а засад и једини, покушај једног дијалектолога

да детаљно, на свим секторима, омеђи западносрбијански ијекавизам, и према

млађим и према старијим србијанским нејекавским идиомима. Међу радовима

друге врсте чвршћи ослонац сам налазио у новијим дијалектолошким студија

ма. Као својеврсни светионици и путокази, ови радови су, у неку руку, оцртали

подручје испитивања и одредили главне правце мога кретања у њему. Најва

жнији граничници, у том смислу, били су следећа испитивана насеља и области:

58 Барјактаревић НП-Сј 4–177, Јат 71-93.

* Барјактаревић Средњоибарски 57–113.
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Горобиље,60 Љештанскоб, Узовницаб2 (поглавито ијекавски говори), Тршић63

(слободна ијекавско-екавска мешавина), Колубара“ (доминација примера са e <

Ђ, нарочито у Бранковини), Гружаб5 (у основи екавски говор), Средњи Ибар“

(старији екавски) и новопазарско-сјенички крај67 (екавско-ијекавски тип). На

основу стања континуаната јата у овим крајевима могао се наслутити богато из

нијансирани спектар западносрбијанских изговорних прелива. После дужих те

ренских истраживања, дошао сам до нешто подробније слике међусобних односа

различитих рефлекса старога јата, а тиме и до могућности да подручје доминаци

је ијекавског изговора одређеније утврдим.

22. Теренска истраживања обављена су у периоду од августа 1990. до јуна

1992. године. За ово време обишао сам 86 села и разговарао са великим бројем осо

ба различитог животног доба — од деце предшколског узраста до оних који добро

памте и балканске ратове (називе посећених села наводићу поступно, сходно утвр

ђеној организацији излагања грађе, на одговарајућим местима током рада).

Грађу сам прикупљао на три начина: снимањем (овај напор је резултирао и

богатом фонотеком која броји 109 једночасовних и једноипочасовних касета),

попуњавањем одговарајућег упитника (састаљен је на основу постојећих квeсти

онара“ и ишчитане дијалектолошке литературе“) и бележењем живог говора

(„прислушкивањем“ по сеоским крчмама, свадбама, славама, кућним седељкама

и у безброј других прилика најразличитијих врста).

Разговори са старијим особама (то су одабрана лица не млађа од 60 година,

рођени мештани, неписмени или полуписмени), каквих је међу мојим саговорни

цима било највише, обављени су готово искључиво снимањем. Доброћудни и

предусретљиви сељаци, углавном речите особе здрава и ведра духа, најчешће су

врло радо, са наглашеним задовољством, говорили о њима добро познатим тема

ма (о локалним обичајима, пољским радовима, сваковрсним животним реалија

ма, о својој прошлости, прошлости села и сл.). Упитник је у оваквим случајевима

имао координацијску и упућивачку улогу, са циљем да се на што непосреднији и

животнији начин дође до жељених лексема и тако одговори његовим захтевима.

Приступ млађим информаторима био је, што је сасвим разумљиво, битно

другачији. Овде је упитник доследније примењиван. Ипак, кад год је то било мо

60 М. Николић Горобиље 625-746.

61. Тешић Љештанско 159-328.

62. Тешић Узовница 169-191.

63 Б. Николић Тршић 367—411.

64. Б. Николић Колубара 1—71.

65 Стевовић Гружа 401-635.

66. Барјактаревић Средњоибарски 57–113.

67. Барјактаревић НП-Сј 1-177.

68 коришћени су следећи упитници: а) Upitnik za srpskohrvatski/hrvatskosrpski dijalektološki at

las, састављен за потребе Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ, б) Инвен

тар фонетске проблематике штокавских говора (Ивић ГФФНС VII 99-100).

69 Овде су примат имали новији радови посвећени у целини или делимично (када смо ишчитава

ли одговарајуће одељке) рефлексима јата у појединим местима или ширим областима западносрби

јанске дијалекатске области.
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гуће, оживљавао сам његову сувопарну и заморну концепцију: тематизовао сам

питања, иницирао и подстицао „причу“, неспутавани везани говор.

Као што је истакнуто, међу мојим саговорницима највише је било старијих

особа нижег или никаквог образовања. Иако је и њихов говор натруњен примеса

ма из књижевног језика, ова лица се, по познатим критеријумима, могу сматрати

добрим чуварима изворних дијалекатских црта, тј. поузданим информаторима. У

деловима Србије истраживаним за потребе овог рада (као, вероватно, и у дру

гим),још увек се у сваком селу може пронаћи бар понеки овакав саговорник. Ме

ђу посећеним местима нема ниједног у коме нисам разговарао са једном или ви

ше старијих особа.

Са млађима је, међутим, сасвим другачије. Овде истраживач, уколико оста

недоследан захтевима дијалектолошког приступа, наилази на крупне, понекад и

непремостиве, потешкоће. Издвојићемо две начелне. Прво, међу млађимајезнат

но теже пронаћи погодног информатора. Чак су и они што имају тек покоји раз

ред школе и живе на селу најчешће веома широко (неупоредиво више него стари

ји) отворени према средствима јавног информисања и градском животу, што се

очитује у њиховом понашању, одевању, говору. Друго, у овим деловима Срби

је, нарочито у њиховим високим пределима, све је више села где осим самохра

них старачких домаћинстава другог становништва нема. Због овога, више посе

ћених села је остало „неиспитано“, па се, посматрано глобално, на нивоу испити

ваног подручја у целини, ни моји утисци из разговора са млађим особама нису

могли слити, као што је то случај са старијима, у један потпунији и мање-више

уједначен „систем“ утисака. Ипак, на основу обављених разговора дошао сам до

одређених закључака.

23. У вези са поменутим релативним категоријама „старији“ и „млађи“

неопходно је напоменути следеће. У овом раду је, условно и сасвим упрошћено,

граница између категорија „старији“и „млађи“ постављена на старосној тачки од

60 година. Међу „старијима“ каткад ће се као искључиви носиоци појединих ди

јалетских црта издвајати категорија „најстарији“ (особе у поодмаклим годинама,

углавном рођене пре I светског рата). Лица млађа од 60 година подведена су под

категорију „млађи“. Из раније наведених разлога нисам се упуштао у одређеније

диференцирање ове популацијске групе.

У овом раду је као репрезент узета категорија „старији“.

2) О организацији излагања

24. Поступним ширењем мреже испитиваних насеља, корак по корак, осла

њајући се час наједан час на други извор, каткад и на добронамерни савет, знати

жељу или инстинкт, проширивао сам и, на крају, коначно заокружио подручје

испитивања. Тако је добијена пространа, етнички и дијалекатски шаролика

област, чије су главне међашне тачке следеће: Лозница, Ваљево, Г. Милановац,

Краљево, долина Ибра, масиви Голије и Јавора, источни обронци Златибора и

Ужице. Унутар овако оивиченог подручја простиру се, у целини или у деловима,
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Карта бр. 2: Испитивано подручје са мрежом испитиваних насеља по секторима (I, II, III)
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мање-више оделите западносрбијанске регије. Мојим испитивањима у целини су

обухваћени: Подриње (са својим засебним обласним сегментима Азбуковицом и

Ужичким Подрињем), Ужичка Црна гора, Драгачево и моравички крај, њима се

придружују и делови Јадра, Рађевине, Ваљевске Подгорине, Ваљевске Колубаре,

Шумадије, Доњег Ибра.

25. У тежњи да уочена стања и односи буду што прегледније презентовани,

дакле из разлога углавном практичне природе, током рада је спроведена следећа

организација излагања. Испитивано подручје је подељено на три знатније гео

графске целине, на три сектора. Раздеоне линије не пресецају области које су

испитивањима обухваћене у целини, тако да Подриње (цело!) припада првом,

Ужичка Црна гора другом, а Драгачево и моравички крај трећем сектору. Овај

принцип није испоштован кадаје реч о областима захваћеним само делимично (в.

карту бр. 2). Сектори су именовани венцима планина које их битно одређују у ге

ографском смилу, а чији се називи јављају као међашне тачке у ранијим покуша

јима да се установи ова граница. Тако имамо:

— Сектор Гучево—Борања-Јагодња-Соколске планине-Медведник-Повлен

(сектор I);

— Сектор Повлен-Маљен-Сувобор-Рудник-Јелица (сектор II),

— Сектор Јелица-Чемерно-Голија (сектор III).

Одабрани ланац заподносрбијанских планина не поклапа се ни саједном од

досад повучених граница, нити прејудицира резултате мојих истраживања. Овде

је узет као везивни елемент, као оријентациона и асоцијативна окосница испити

ваног подручја. Називи сектора уједно су и наслови поглавља средишњег, глав

ног, дела овог рада.

А. СЕКТОР ГУЧЕВО — БОРАЊА — ЈАГОДЊА — СОКОЛСКЕ ПЛА

НИНЕ — МЕДВЕДНИК — ПОВЛЕН (СЕКТОР I)

1) Уводне напомене

26. Испитивана насеља — називи и скраћенице (карта бр. 3): В(рхпоље),

Г(рачаница), ГТ (Горња Трешњица), ДБ (Доња Борина), ДЉ (Доња Љубовиђа),

ДО (Доња Оровица), З(арожје), К(остајник), М(равињци), О(клетац), П(ецка),

Р(адаљ), С(акар), Својдруг), Су(водање), Т(рбушница), (Ц)рнча и Ш(љивова).70

27. По разноликости супституената строга јата, подручје обухваћено на

шим иститивањима на овом сектору је, нема сумње, без премца на просторима

србијанског дијалекатског комплекса. Оно је, укупно узевши, својеврсна ризни

ца свих познатих замена јата: ијекавске, екавске, икавске, као и примера са фоне

МОМ e.

70. Током рада се, за све секторе, наводе административни називи места.
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Карта бр. 3: Подручје сектора I са мрежом испитиваних насеља

28. У обимној грађи сакупљеној у назначеним местима налазимо упоришта

за следеће тврдње. Највећи део овог подручја запремају говорни типови чији су

рефлекси јата најчешће ијекавски и екавски. Међусобни фреквенцијски омер

двају преовлађујућих рефлекса није једнак у свим сегментима „мешовитог“ под

ручја. Другачије стање континуаната јата налазим у делу Азбуковице (ДЉ ДО), и

у испитиваним насељима северно од линије Јагодња — Соколске планине — Ме

дведник (П Су Ш).
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2) ГОВОРИ СА МЕШАВИНОМ ИЈЕКАВСКИХ

И ЕКАВСКИХ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

29. Регистар уочених ијекавско-екавских прелива у овој области изгледа

овако. У уском појасу уз Дрину— подручје омеђено потезом од Гучева до Јагод

ња (ГТ ДБ РС), део Азбуковице (ВГ Ц) и Ужичко Подриње (З О Св) — преовла

ђују ијекавски ликови.71. На северним обронцима Гучева (Т) и Борање (К) прете

же екавски изговор, док је подгорском југу (М) својствена слободна ијекав

СКО-СКаРСКа МеDIаВИНа.

а) Говори у којима преовлађује ијекавски изговор

30. Замене јата у дугим слоговима

aа) Примарни рефлекс јата под дугосилазним акцентом у овим говорима је

секвенца ије: на е пада дугосилазни акценат, и је делимично редуковано (и), као и

суседно сонантној (), слоготворанје вокале, али се силабичност делимично про

теже и на вокалски елемент и 72 Примери:

бијел ГТС, бијелт РЦ, бијелога ЗО, бијелом ДБР, бријег ГОР Св, бријега В Г

3 С Ц, вијенци ДБР, вијенце Р С, гријешим Св, гријеши 3 О, гријешимо В, дијелимо

ДБР, дијеле ДБ, дријемам ГСв, дријемаш С, дријема Р Ц, ждријебе ДБ, зијевам О,

зијеваш P, зијева ДР, лијеп ДБЗОРС, лијепт ГДБ Ц, лијепу Г, лијепо В ГДБ Св,ли

Јевт Св, лијево Г, звијер ГР, лијекДБР Ц, лијечи ГСв, лијече Св, мијесим В, мијесиш

О,мијест ГДБ, мијестмо ЗРЦ, мијеce Ц, нијем Г Р, нијемп Ц, пријети ДБ Р, пријете

ДБ Ц, ријеч ГДБ СвЦ,ријечи ЗСЦ, сијева О Св, у Великој Ријеци Ц, сијед ГТЦ, си

једи З, сиједог В, сијено В ГДБЦ, сијена ГЗ Св, сијену 3, снијег ГЗ СвЦ, тијесто Г

ДБР СвЦ, тијеста Р ДБ, тијесту Р Ц, тијестом ГДБ, цијевЗС, цијеви ГСв, цијеђ

ВР Св, цвијеће ГТЗО Св, цвијећа ДБ-3 цвијећу ГЗР, цијели ДБ О Св, цијелог Св, ци

јелом 3, цријеп Г ДБ Ц, цријепа Св Ц, цријепом Г. Ц.

аб) Двосложни рефлекс јата бележим једино у ликовима двије ГТЗО СвЦ

и прије Г ГТ ДБ З Св Ц.

ав) Често се јављају и екавски ликови:

бедан В Г, бедна ДБ, бедно Св, бела ВДБ, бели мрс В, беле В, брег ВО С Ц,

брега Ц, венци О Св, венцима Р, венце В Ц, вести ВОЦ, грешим В, грешт Р Св,

две ДБ, ждребе ДБРЦ, зевам ОЦ, зева ГТЦ, левак ГТ Св, левка З, левку ГТ, лева

ДБО, леве Ц, леву 3 О, левом ГТ Св, лево В Ц, леп В Ц, лепт ВР, лепе О, лепу РС,

месим ДБ, местЦ, месимо ОР, нем С, неми Ц, преЗОР Ц, реч В О Ц, речи ГТ Св

Ц,решим В Св, решиш P,решеЗ О, седГ О, сева СЦ, сено ВЗРС СвЦ, сена Р Ц,

7. В. Тешић, Љештанско 159-328, Узовница 169–191.

72. Ова гласовна скупина се као основни рефлекс дугогјата (ије, ије, ије) јавља и у говорима срби

јанског Полимља. То је, по М. Николићу, „д и фто нг“, тј. след вокала и и е који чинеједан слог. Из

међу њих се развило прелазној () које је, као и у другим сличним окружењима, делимично редуко

вано (што је за природу вокала мање битно)“ (Полимље 226).
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сеном ГГТ, слеп Р ДБ, стрељан Г, стрељани О, тесто ДБ З, теста Ц, тесту 3

Ц, цвеће ВЗ С Ц, цвећа Р Св, цреп Г ГТ Св, црепа 3, црепом 3.

аг) Примери са икавским рефлексом јата два ГСвЦ, при В СвЦ и сми В Св,

чести у азбуковачком крају и Ужичком Подрињу, могли су настати фонетским

путем: двије - двиe Х- дви (на ову могућност указује и М. Тешић) 73.

Облик дви могао је настати и према три, дакле — директном обличком ана

логијом.

ба) Основни рефлексјата под дугоузлазним акцентом је ије — на е пада ду

гоузлазни акценат, и иј су полуредуковани (иј), силабичан је вокале, док је и не

слогoвно. Примери:

биједа ВДБР, биједе ДБ, биједу ГТЦ, бијела ГТ С Ц, бијелу З, бијеле ГТ, блије

да ЗР Св, блиједе Р, вриједан В ГЗ Св, вриједна В Св, вриједни ГТ Р, вриједне Св,

звијезда ГТ РС, звијезду З Св, лијека 3, лијекови ЗР Ц, лијекове ГЗ Св, лијепа B ГТ

Ц, лијепе 3, лијепу Г О, лијепе 3, лијепи ДБ P, млијеко В ГТЦ, нијема О, нијемо О,

огријешијо се Г Ц, огријешила се Ц, одијело ГДБ, одијела ДБ Св, одијелу Ц, ождри

Jéбила се Г О, осиједио ГЗ, осиједили 3, ослијепијо ГТ Р, пијевац Г О Св. Ц, пијевца

ГТЦ, пијевци Ц, пијесак ДБ Св, пијеска Р Ц, посијече се ГТ, ријека В ГД Св, ријеци

Д, ријеку ГЗ, ријетко ГЗ О, слијепац ГО Св, слијепца Св, слијепцу 3, свијећа В ГЗ

СвЦ, свијећу В ДБ Ц, свијеће ДБРЦ, сриједа ГГТ Ц, сриједу ДБ Ц, сриједом В,

стријељала га очима О, стријељају ДБ С, стријељали Р, сијена Г ДБ, тијесна ГО,

тијесно С Ц, тијесне Р, тријезан ДО О, тријезни Св, цијена В Г, цијену Р.

бб) Каткад и ћ - је:

бjecна Г, бјесни Р, вјећају РТ, вјећаше З, дјете ВЗ Св Ц.

М. Тешић бележи знатан број оваквих ликова у азбуковачком селу Узовни

ци?“, а нису непознати ни тршићком говору.75

бв) Бележим и мноштво екавских ликова:

беда Г Св, беде Св, беду О, бела ГТР Св, бело В Св, венац BДБР Св, венца Р,

вредп О, вредна ГР Ц, вредне Св. Ц, гнездо ГСв, гнезда Г, дете В СвЦ, жлезда Г

ДБ, жлезду ГЗ, звездаДБР Св, звездуО Св, лепа Г Ц,лепо Р СВ,лепи Р Св, мена О,

мене О,месила Р, месиле Омесили Св. Немац Г, Немца О, Немци В Ц, певац ГТ Св,

певца В, певцу Р, петао С, петла ДБ, пето ДБ, поделијо ДБ, поделила Г, поделили

ГР, посечем В, посечеш З, посечемо Г, претили Р, река Г ДБ Св, реци В. Р., редак Г,

реткеЗ, ретко ГТ Св, свећа ГТ СвЦ, свећу ОЦ, свеће ГЗ, слепацДБ Св, слепца Св,

среда Г Р Св, стрељају Ц, трезан ГР, цена ГТ О, црева ДБ Р Ц и сл.

бг) У Својдругу сам забележио и два примера са e < Ђ: умешало се и изме

шали се.76

ва) На месту дугог неакцентованог јата најчешће се јавља секвенца ије; да

кле, имамо исти рефлекс као и под aа) и ба), разлика је само прозодијска:

73 Тешић Љештанско 188.

74. Тешић Узовница 172.

75 Б. Николић Тршић 398.

76 Информатор Милоје Цвијић (1917).
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Благовијести В ГТЗ Св, довијека ГЗ Св, залијепим ЗР, залијепиш P, залијепи

се С, колијевка В ГЗ Св Ц, колијевку ЗС, колијевци Св, колијевке Ц, напријед ВРЦ,

насијевам Г, насијева З Св, насијевамо Р, нацијепам СвЦ, нацијепашГ, нацијепамо

СвЦ, помијешам З, помијешаш Г Ц, помијешамо Г, просијева ГЗ О, процједим Г

Ц, процијeди се В Св, процједимо 3, раздријешимо 3, расцијепим ДБ Ц, расцијепи

се Ц, сагоријева О, суновијест ДБР, увијек ВЗ О, замијесим Р, умијеси се ГДБ,уми

јесимо Г Ц, замијеша се СЦ, унијела Р, унијели Г З и сл.

вб) Често се јављају и екавски ликови:

Благовести ДБ Ц, довека З, данела Г Св, донели ДБ, измеша ЗО, измешамо

О, изнела Г О, изнели О, измешано Ц, колевка ВЗ СвЦ, колевци ГТ, колевку ГТ

Св, намешта ГТ, намештамо Р, нанела ГТО, напред ГЗО, наследи В, донела ДБ

СвЦ, донеле В, донели ДБ, оцепим ГТЦ, оцепиш Ц, побеђен С, преко брега ВС,

разрешт ГО,разумем О Ц, разумеш ДБСвЦ, снабдева Ц, снабдевамо се В, увек Г

Св, умесим Св, умеси се ГТ, умесимо Ц, умешамо Г, унела С, унели ГС и сл.

вв) У азбуковачком крају и Ужичком Подрињу бележим и примере са Ђг и:

не смим Г, не смпи Г О, умп В Св.

31. Замене јата у кратким слоговима

a) Примарни рефлекс кратког јата у овим говорима је је (примери са извр

шеним јекавском јотовањем дати су ниже), нпр.:

бјега Г, бјежанија СЦ, бјежанију С, бјежим В ДБ3, бјежпЗ Св, бјежимо

В, бјеже ВДБЦ, вјенча се Ц, вјенчавају се С, вјенчала сеЗ Ц, вјенчана О, вјенчани

О, вјера В ГТО Св, вјере ГТ Р, вјеру 3, вјером Г, вјетрењача ДБ Ц, вјетрењачу С,

вјетрењаче О С, замјеријо се ГТ, заповједила ГТ С, заповједио Р, засједа ГТ С,

засједнемо ДБ, засједну ДБ3, засјели ЗЦ, зјеница ДБЗ, зјенице О, зјеницу ГС, из

бјегне О, избјегну ГТ, изјелица В ГДБЗ Св, изјелицу С, изјелицом Р, изјелице ЗС

Ц„јеверица ГТС,јеверицу ГТО, мјера ГТЗО С Ц, мјеру ДБ Ц, мјеримо ГТО Св,

мјере Св, мјесечар ДБ С, мјесец ГЗ О С СвЦ, мјесеца О, мјесто Г. 3, мјеста Г,

мјесту СвЦ, намјештајДБ Св, намјести се С, намјештимо Ц, насјећи 3, осјечак

ГЗ Св, осјетила СЦ, осјетили 3 Св, пјева Г ДБ С Ц, пјеваљка Св, пјеванка В, пје

нт се З О, пјесковито С, пјесма ГТЗ СЦ, пјесму ДБ О, пјешак ГТЗ Ц, пјешачки Г,

пјешке ГДБРС, пјешке О СВЦ, побјего ДБ3, побјегли О, побједа Г Св, побједник

В, посједник З, посјекЗ О Св, посјека ЗО Св, посјеко се ДБ Р, процвјетало ГТ Р,

свједок ГТ С, свједочти ГТ, сједпшГТРЦ, сједтЗ Св, сједнем Св, сједница ЗЦ,

сјеме ГО Св Ц, сјетили се Р Ц, сјећам се Г, смјена ГТО, смјену Г Ц, цједило ГТО

С, цједиљка ЗЦ, цјеливају Г ДБ, цјепало ГССв, цјепаница ЗО Св. Ц, цјепанице О

Св и сл.

б) Често се јављају и екавски ликови. Само екавски рефлекс бележимо:

ба) у заменичко-прилошким речима: некад Г О, неки ССвЦ, понеко ГТ С,

понешто Сви сл.

бб) у једном броју појединачних случајева: дечак СЦ, дечаци Св. цеста С,

цесту Св.

Сви назначени примери (изузетак су само облици лексеме дечак) одговара

ју ијекавској књижевнојезичкој норми.
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бв) Налазимо, међутим, и следеће екавизме:

бега Г, беже ГГТЗР Св, бежимо ГТЗ О, бележпЗР, бележнпк Св, веве

pица ЗО Ц, венчају сеЗ О С, вера ГТС, волели ГТ Св, ветар Г О, ветровито З Св

Ц, девер ГТО Св. Ц, девојка ГЗО Св, девојку РСвЦ, деда ЗР Св, дене се З, заседа

3 Св, зеница ДБ СвЦ, зеницу ГТЦ, истерају 3, истераше О Ц, колено Св, кудеља

ГЗР,леб ОР Ц,лето ГО С Ц,лети ГТЦ,мерим ГТО,меримо 3 Ц, месечар О Св.

место ГЗР,мешина В, млекара ГТ Св, натерали ЗСв, недељаДБ ССвЦ, отера

мо З, пеге ГЗ Св, песма ЗС Св, пешак ГТО, плева ГО Ц, победа ГТ Св, поседају О

Св, пролећеЗРЦ, сведок ГЗ Св, сведоци ДБ О, седеЗ Св, седимо В, смена ДБ, це

диљка З, цепаница О Св.

32. Кратко јат иза р

Међу забележеним примерима са секвенцом рђ највише је екавизама. По

бројности на првом месту су екавски ликови који одговарају ијекавској књижев

нојезичкој норми, нпр.:

брегови ДБС, времена ГТО, времену ГЗ Ц, врећа ДБ, врећу ДБ3, мрежа С,

мрежу С, срећа ГТ О, срећу P, треба Ц, треба сам З, трешња ГТЦ, на трешњу

о.

Бележимо и следеће екавизме: старешина ГГ ДБО Св, ређе Св Ц, речица

ГТ, црепуља ЗО.

Чује се и горела С,77 али је овде готово редовно горила 3, изгорила О, изго

pише С, изгори ГТ, са аналошким и (в. ниже).

Јекавски ликови зу знатно ређи, налазимо свега неколико примера: старје

шина Г О,78 рјеђе С, рјеђи Ц, рјетке нити Р, рјечица З Ц, рјечицу О Ц.79

М. Тешић, поред чешћих екавизама, бележи и следеће јекавске ликове: бр

jeгoвита, врјемена, врјеменима, црјепљтка (Љештанско),80 грјешнпк (Узовни

ца).“ Тршићком говору примери са рђ - рје нису познати.82

77 Западносрбијански ијекавски идиоми, колико је до сада познато, не знају за јекавски рефлекс

јата у овој лексеми (в. нпр.: М. Николић: Горобиље 654, Полимље 240; В. Николић Моравички и

горњостуд 67, Ђукановић Драгачево 41). Тако је и у већини црногорских говора (в. нпр.: Милетић

Црмнички 345, Пешикан СКЉ 105, Пижурица Колашин 69, Станић Ускоци I 69, Стевановић Источ

ноцрногорски 23, Ћупић Бјелопавлићки 27; горети и сл.). У источној Херцеговини је горјети (Пецо

ГИХ 57), мада екавски лик није непознат ни овом говору (нав. дело 68).

78 Јекавско-екавска двострукост старјешина/старешина својствена је и другим јекавским го

ворним типовима, и у Србији, нпр. у околини Прибоја (М. Николић Полимље 240, Ђуровић Прибој

289 и 292), и ван ње (нпр.: Станић Ускоци I 69, Пижурица Колашин 69, Пешикан СКЉ 105). „У при

мјеру старјешина проблем је нешто другачији него код ре у другим позицијама, јер је стари облик

био старејшина“ (Пешикан СКЉ 105).

79 Примери типа рјеђи, рјечица и сл. могу се објашњавати и аналогијом (рјеђи-риједак, рјечи

ца-ријека) (М. Николић Полимље 241). Ови и овакви ликови могу се и другачије тумачити: „Могу

ћеје да су аналошки процеси „васпоставили негдјерје према рије, могућеје, исто тако, да је граница

слога негдје утицала на очување скупине рје, али је сигурно да је свему овоме, добрим дијелом,

узрочник јекавско јотовање које се ни у другим случајевима није синхронизовано вршило, нити је,

опет, у подједнакој мјери захватило све позиције у ријечи“(Пецо Судбина кратког е 259).

80 Тешић Љештанско 189.

8. Тешић Узовница 173.

82. Б. Николић Тршић 399.

— 25 —



408 Славољуб З. Марковић

33. Јекавско јотовање

Овим јотовањем захваћени су алвеолари л и ни дентали д и т.

а) л + je (< Ђ) = ље:

вољела ДБ О, вољели ДБ, кољено ГТС, кољена ГТ С Св, кољеном С, коље

нима О Св, љепотица О, љепотицу О, љепотице Ц, љеб ГТ ЗОР СвЦ, љеба ДБ

ГТОЦ, љебом О, љебац О Св, љепчић 3, љето ДБ О Св, љета О Св, љети ГТО

Св Ц, љетина ГТ ДБ О, љетину ДБ, љетос Г Ц, љетошње Зљетошњи З, љешнпк

ЗО Св, љешници ДБ О, љешнике ДБ, мљечар ГТЦ, мљечара Св, у мљечару Ц,

пљева ДБЗ Св, пљеве 3, пљеву О СвЦ, Пљевом ГТЦ, прољеће ГТ Св, прољећа О,

прољетбс ДБ ГТО Св. Ц итд.

б) н + je (< Ђ) = ње:

њедра ГТ ДБ О Св. Ц, из њедара ДБ, њедрима Г ДБ Св, сњешчић Св.

Јотовање алвеолара н у дугом слогу налазимо у следећим примерима:

доњела О Св, поњела Св, сњела О Св, унели З О.83

в) д + je (< 5) = ђе:

ђе ГДБЗО С Св Р Ц, ђевер ГТ ЗОР СвЦ, ђевера ГТОР, ђеверу ЗР, ђевери

СвЦ, са ђеверима С, ђевовање Ц, ђевица ГТ, ђевојка ГТ ЗОРЦ, ђевојку ГТ ЗР Р

Св, ђевојком ЗР, ђевојке В ГГТ ЗР СвЦ, ђевојака ГТЗ, ђевојкама ГГТЗР СвЦ,

ђевојчица Св, ђевојчицу СвЦ, ђевојчице ГТЦ, ђевојчицама 3, ђевојчурина Ц, ђе

војчурину Ц, ђегод ГТС, ђед ГДБЗОР СвЦ, ђеда ГЗ О СвЦ, ђеду ДБЗО, ђедом

Ц, ђедови Ц, ђедовина Ц, прађед З. О, пранђед ГТ, ђељамЗР, ђеља се Св, ђељамо

ГТ, ђељка Р, ођељам ДБ, ођељашЗ Р, ођеља се С, ођељамо Св, ђене се Р, ђенем 3,

ђенемо ДБЗОР СвЦ, сађенемо ДБ Ц, ђетета ДБ О, ђетету Р Ц, ђетинство 3,

ђеца Г ДБЗО ССвЦ, ђеце Г ЗДБ, ђецу ОЦ, ђецом С, нађести С, нађео Ц, ођенем

се Ц и сл.

г) т + је (< b) = ће:

ћерати ДБ С, ћера ГТ ДБС, ћерамо ДБ, ћерају ДБЗО С СвЦ, ћерали СЦ,

дoћерам ЗО С, доћераш Св, доћерамо О Св, доћеран ДБ, доћераше ГССв, доће

pбГТР Св, ишћерам РС Св, ишћерају ГТЗ, ишћераше ДБ, наћерам ССвЦ, наће

раш О Ц, наћерамо 3 Ц, наћерају ГЗ О, наћерасмо ГТ ЗР, наћераше СЦ, наћерд

ГТЗ Св, наћерала З Св, наћерај Р, оћерам ГДБЗ О, оћераш О Св, оћера ДБЗОР

Св, оћерамо ЗО С Ц, оћерали ГДБЗО ССвЦ, оћеран ГТЗ Ц, оћерат ДБ С, поће

рам О Ц, поћераш ГТ ЗР, поћера ДБЗС, поћерамо ГТЗС Св, поћерају ДБЗР Ц,

поћерасмо ДБ-3 СвЦ, поћерашеЗ Св, саћерам ДБ, саћерамо ГЗ, саћерају ДБЗ Ц,

саћерд ДБЗ Св, саћерала ДБ-3 Св.Р, саћерасмо ЗСвЦ, саћераше ГТ, полеће Г ДБ

Св, полећесмо ДБ Ц, полећеше О, ћео ГТ ССв, ћела ДБЗ СВ шћела ГТОЦ, шћели

Г СВ Ц и сл.

Јотовање лабијала п налазимо у изреци Свемије прекипљело ДБ, иначе, ов

де је типично прекипило В Г Сви сл.

83. Уп.: Тешић Љештанско 189.
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У назначеним категоријама, поред примера са извршеним јекавским јото

вањем, бележимо и нејотоване ликове: тјемеЗ Св (само овако), дјевојку Г, дјевој

чицу Св, дотјерамо О, тјерамо ДБ.84

34. Категорије са и на месту јата. Међу забележеним примерима икавске за

мене јата махом су ликови добијени фонетским путем (фонетски икавизми), или

различитим морфолошкимуједначавањима (морфолошки икавизми), дакле, при

мери познати и другим идиомима ИХ и Ш-В типа.

a) Фонетске икавизме имамо у следећим ситуацијама:

aа) Ђ. + j - и + ј:

гријемо се ГТС, засмијава 3, згријем се Ц, лија Св“, насмија сеЗ, посијем Ц,

посијемо ГТЦ, посије ДБ Св, смијали се ДБ, смијем се О Св, смијемо се О, угријала

С, угријана О Св, угрије Ц и сл.

аб) b + љ - и + љ:

биљегДБЗО Св, биљега ГТР, биљежп Св, биљешка ОЦ, кудиља Ц, недиља

Св, недиљом ГТ З, понедиљак Р Ц8би сл.

ав) Ђ. + о (< л) - и + jo:

видијо ГГТО Св. Ц, волијо ДБ ССв, горијо С, доспијо Ц, изгоријо ГТ, живијо

ДБ О, обијелијо Ц, огладнијо ГТО Св, донијо С, осиједијо ДБ, остаријо ГТ О Ц,

претрпијо ГТО Св, полудијо З, проживијо ЗО, разболијо се О, разумијо ДБ и сл.

аг) Ђ. + ђ - и + ђ:

сиђелица З Св, усиђелица С.

ба) Међу тзв. морфолошким икавизмима знатну фреквенцију имају глагол

ски облици код којих се није сачувала разлика између инфинитивне и презентске

основе (у оваквим случајевима и је аналошког порекла).87 Примери:

видила ГТ С Св Ц, видиле С О, видили С, волили ГТО Св, горила ГТ Св, из

горила ДБ, изгориле ДБ, доживити ДБ, живила С, живиле О Св, живили ЗРТ,

живити ГТ Св, загорило Р, изгориле В ГТ, искипило О, огладнили ЗР, oc'једила

О Св, покипило Ц, прекипило Ц, претрпили ГЦ, трпила Р Ц, утупили се Си сл.

бб) У промени личних заменица дат.-лок. сг. разликује се од ген.-аксг.:

понијомени О, принијомени ДБ, поручијомени РЦ, казбмени О, показбме

ни Р, пријетијомени Ц, рекбмени ГТО, лагбомени Ц, што е намени Р, све намени

Св, ода помени Ц, пошб теби С, реко теби ГТ, говорио теби Ц, приносијо теби

Св, доносијо теби З, теби чиним О, теби не дадоше З, повлађивб теби Ц, чини

себи Ц, себи наудијо Ц, најгорије себи В, једе се у себи ДБ, само себи О, себи ради

ГТ, удешава себи Р;

за мене ЗР, из мене Ц, на мене СО Ц, до мене ГТ С СвЦ, у мене Ц, за тебе

ГТЦ, uс тебе С, на тебе Ц, д-тебе Ц, у тебе З; за себе С, на себе Ц, дат себе ГТ,

питам себе ГТ.

84. Уп. Тешић Узовница 172.

85 Овај пример показује да је ова појава захватила и дуго јат (в. Ивић ОВуковом Рјечнику 103).

86. О овоме в. Пецо: ГИХ 38, О неким „икавизмима“ 57-63.

87 О овоме в.: Б. Николић Однос 56, Пецо Централнохерцеговачки 303, Вуковић Историја 71 итд.
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бв) Важну особеност овог подручја представља употреба наставака старих

меких основа у инстр. сг., ген. пл., дат.-инстр.-лок. пл. заменичко-придевске про

мене, нпр.:

— инстр. сг. са бољим от себе С, с једним другом ГТ, самопм братом ДБ, са

мушким ђететом О, с најбољим другом Св, са нашим кумом С, са овим чекићом Ц,

са тежим бравом Р, с тим чоеком Св.

— ген. пл. вакт има на све стране Ц, од готови дасака Св, од големп стијена Ц,

лијепт ђевојака О, ко-добрт домаћина Св, од мот добрт комшија С, ови радника

Ц, свот људи 3, свот рођака Р.

— дат. пл. прича глупим рабаџијама Р, говорити вактм људима Р, рекб на

шпм људима Св, намијенијо нашим одборницима Р, говори сваким будалама Ц,

оде свопм коцкарима Р, поручијо свопм сељацима Св.

— инстр. пл.: с већим животињама О, диже га голим рукама Ц, са добрим

људима Ц, волијо е салијепим женамаЗ, за овим нашим борцима Ц, саученим љу

дима С, са правим ђацима Р.

лок. пл. по вашим тим свескама Ц, у неким мјестима Ц, у српским селима

Г, по нашим главама Св, ондвпм временима О, на оним вашерима 3, по сваким

трицама Р, на тактм дашчицама Р.

в) И следећи забележени примери икавске заменејата су, како се обично ве

рује, последице одређених гласовних промена (асимилације и дисимаилације),

или другачијих морфолошких образовања.

ва) Лексема секира има готиво искључиво икавски лик: сикира ДБ ГТ ЗО

Св Ц, сикиром О Св. Ц, сикире ГТ, сикирица ДБР.

Екавски лик ове лексеме може се чути само у говору млађих: секиру СЦ, се

кирдм Ц и сл.

вб) Глаголски облици од бежати најчешће имају икавски лик бижати

Св,бижд Ц, биосала Ц, бижали ССвЦ, бижим Ц, бижи ДБР СвЦ, бижимо Св

Ц, бижпте Св, био се Ц.

Јекавски ликови су ређи, а код млађих није ретко ни бежим Св, бежпЦ, бе

жстмо Р и сл.

Икавизам у бижи и сл. познат је и шире: нпр. сасвим је обичан у Љештан

ском,88 Биосци,89 Заовинама,90 није редак ни у моравичком крају,“ а, такође,

провлачи се „кроз многе босанске говоре, допирући и да Санџака“.

вв) У азбуковачком селу Грачаници бележим и гњиздо, гњизду.“

вг) Неретко се чује и облик двиста З Св. Ц.94

88. Тешић Љештанско 188.

89. Ивић Биоска 399.

90 В. Николић Моравички и горњостуд. 76.

91 Нав. дело 76.

92 Јахић Источна Босна 204.

93 „У суседству групе гњ вокал Ђ. прешао је у и" (Ивић Дијалектологија 71).

94 Икавски лик двиста могао је постати и аналогијом према триста (Драгичевић Јат 183).
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35. Само у азбуковачким селима бележим и следеће икавске ликове: посик

В, посици В, усидилица В Г, усидилицу Г, усидилице Ц, као и занимљиво изидили

ца В.

Икавска димензија је, као што ћемо видети, далеко изразитија у другим, не

јекавским, азбуковачким селима (в. ниже).

36. Ово говорно подручје у свом гласовном систему нема е (< 5). Ретки при

мери са оваквом заменом јата забележени у Грачаници (вера, веру),95 Врхпопљу

(певамо, ветрењачу, три месеца) и Својдругу (поред већ наведених у т. 30 још и

намештам, побегне) не мењају општи утисак.

37. Издвојићемо још неке појаве у вези са јатом.

a) Префикси пре- и при- често се међусобно супституишу:

при- место пре-: приварила се Св, приварили га Р, кат прилади Г, приградили

на два дијела Ц, ПријображењеДБО ССвР Ц, прије Пријображења Ц, прилијем

га озгор Р, припијо Ц, прискочи (ек, прескочи) Г, прислан Св, прислана Св, при

слани Ц,

пре- место при- пребавијо Ц, преближава се Св, преближијо се Г. Ц. пре

знају ДБР, преказуeО Св, прекачило се Св, прекучијо се ГГТ РМ, прелепило се Р

СвЦ, премако се ГГТДБ, пренетијоДБЗ СвЦ, препалим цигару З, препремаЗО

Св, преслања се Ц, преслонијо се, престави каву Ц, преставим ГТ Св, престант

ште ДБ Т, пречешћуе се Ц, претпсак Св, претискуе Св.

У следећим забележеним примерима ова два префикса се добро чувају:

пре- преваријо ме С, предвиђам ГТ ДБ О, предње чело ГТ ДБРЦ, прекопа

вамо ГТ ДБО Ц, прекрсти се ДБ, прекрстијо се ГТ, Преображење ДБОР С Ц.

пресадијо Р Св, пресретну Р, претрпила Р, претрпијо ДБ.

при- прибави се ДБО Св, приближијо се ДБ, прилепило се О СВЦ, прине

тијо СВЦ, принећуeи ДБ, припрема Р, прислања се ДБ Ц, пристантите ЗОР,

притерали ДБ РС, причешће ГТ ДБ С Ц, причешћуе ДБ С Ц.96

б) Прилошке и предлошке речи се неретко одликују разноликошћу, каткад

и широком скалом, јатових континуаната. Навешћемо неколико примера.

ба) Прилог после бележимо у следећим ликовима: после ГТ С Ц, посли ГТ

Св Ц, пошље ДБ О Св, потљен ДБ О, пошље О Св, пошљен Ц.

Јекавске ликове налазим само у говору најстаријих.

бб) Шароликостјатових замена затичемо и код прилога доле, горе, овде, он

де, где:

— доле ДБ ГТ РС Св Ц97, доли ДБ Г О Св,

— горе ГТ РС Св Ц, гдpи ДБ ГТ Г С Ц,

— бвде ДБТЦ, бвди ССвР Ц, вође О Св, бје ГТС, воде С, води ГТС.

95 У суседној Узовници Тешић није забележио ниједан овакав лик (Узовница 170-175).

96 Узроке међусобних замена ових двају префикса разјашњава Б. Николић (в.: Срем 388, Однос

157 итд.).

97 Јекавизам доље нисам забележио нигде у овој говорној зони, нема га ни Тешић (в. Љештанско

188—192, Узовница 170-175).
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— бнде ССвЦ, бнди Г Ц, нбде ГТ С, нође З, нбди ГТ Св Ц.

— ђе ГТ О С Ц, де В. Г. О, да Г. С.

в) Јатје секундарно у следећим примерима: водиjер ГДБ Ц, водијер ГТ ДБ,

вондијер С, косијер ГДБ Ц, косијер Св, стожијеp B, јастријебЗ Св.

Псеудоијекавизам имамо и у облику пријелце у стиховима:

Домаћице, отерајде пријелце,

док ми нисмо бациле вретенце.98

б) Говори у којима преовлађује екавски изговор

38. Као што смо већ нагласили, у појединим крајевима „мешовитог подруч

ја“, на северним обронцима Гучева (Т) и Борање (К), преовлађује екавски изго

вор. Из мноштва забележених екавизама издвојићемо следеће:

бел шал Т, бела КТ, белу КТ, бело К, бели КТ, бели се Т, брег КТ, брега К,

венац КТ, венца Т, венци К, венцима КТ, волела Т, волели се Т, заволела К, заво

лели К, време КТ, двеста К, девер КТ, деверу К, деверима К, девојка КТ, девојку

К Т, девојком К, девојке К, девојака Т, девојкама К, девојачки Т, девојачке К, де

војачку К, деда КТ, деди Т, дете Т, деца КТ, деци К, децу КТ, децом К, донела К,

донели К, донеле КТ, дотера К, дотерамо Т, дотерате Т, дотерају К, дотера

ше К, дрешт К, дрешимо Т, колевка К, колевци Т, колевке К, колевчице К, колевчи

цуТ, левак КТ,леви К, лево Т, левом Т,лепа Т, лепу К, лепо К, лепо КТ, лето КТ,

лета К, лети КТ, летос К,летошње К, летошњу Т, млеко КТ, млека К, млеком

КТ, млела КТ, млели К, наметну Т, не сме К, неми К, одело КТ, одела К, осети К

Т, осетише К, осечем К, осече се К, отера К, отерамо К, отерашега К, песма Т,

песме К, певају КТ, победникТ, после К,река К,реци Т,ретко К, свећа К, свећу Т,

свећица К, свећицу Т, среда К Т, средбм Т, убели га К, цев Т, цеви К, цевима Т, це

паница К, цепанице КТ, цепаницу К, цепка К, цепку К.

И број забележених (и)јекавизама је знатан:

вијенац КТ, вијенца Т, вијенци К, дијете Т, ђетета К, ђетету К, ђеца К, ђеце

КТ, ђецом К, ђевојка К, ђевојчица К, ђевојчици К, ђевојчицу К, ђевовала Т, обе ду

го ђевовале К, ђевица К, измјерим К, измјерп се К, измјерпТ, измјерише К, коријен

К, коријена Т, корјенчиће оне К, млијеко КТ,млијека КТ, у мљечару К, они млијеч

нпца Т, међед К, међеда К, међеди К, има међеда К, међедаре Т, осјечен К, осије

чем К, пијесакТ, у пијеску К, пјесковито К, ријека Т, ријеци Т, рјечне Т, пјеге КТ,

пјегава К, пјегави К, пљева К, пљеву КТ, полијеже све КТ, полијежемо Т, полије

жете К, сједи КТ, сједне К, цијеви К, у цијеви К, цјевчице оне Т, цјепаница КТ,

цјепаницу К, цјепка КТ, цјепало Китд.

Забележени „икавизми“ су познати случајеви из широко распрострањеног

инвентара: волијо КТ, желијо К, грмило К, изгрмило Т, прит кућу Т, прит кућом

К, сикира К Т, сикире К, сикиром КТ.

98 Информатор Роксанда Панић (1927) — Врхпоље.
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3) ГОВОРИ СА ДРУГАЧИЈИМ СТАЊЕМ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

а) Екавско-икавски говори

39. Као што се из изложене грађе види, један део Азбуковице(ВГ Ц) припа

да подринском (и)јекавским или, прецизније, (и)јекавско-екавским говорима.

Дакле, у њима затичемо ситуацију блиску онаквој какву је М. Тешић констатовао

у азбуковачком селу Узовници.“ У свим назначеним селима, према фреквенцији

примера, на првом месту су (и)јекавски ликови, следе нешто ређи екавизми, фонд

икавизама је сасвим скроман (то су, највећим делом, ликови познати и другим

подринским (и)јекавским говорима, као и удаљенијим сродним идиомима), док

примера са e < 5 фактички и нема.

Другачије је, међутим, у другим испитиваним деловима колоритне азбуко

вачке области (крајеви представљени грађом изДЉ и ДО).100 Овде су заменејата

такође разнолике, али заступљене у сасвим другачијем омеру. Нарочиту пажњу

заслужују њихови икавизми. За разлику од азбуковачких (и)јекавско-екавских

говора, чији инвентар икавизама не засеца дубље у њихову основну структуру, у

овом делу Азбуковице концентрација икавских ликова је осетна.

Пре него што пређемо на представљање и анализу сакупљене грађе, задр

жаћемо се укратко на питањима која се већ више од сто година групишу око за

падносрбијанских (пре свега азбуковачких) икавизама. Проблем ћемо предста

вити у нешто ширим оквирима: сагледаћемо га у контексту досадашњих напора

на расветљавању србијанских икавизама уопште, и подсетити се његовог значаја

на ширем дијалектолошком плану.

40. Као што је познато, питање порекла србијанских икавизама један је од

најстаријих и најкрупнијих проблема нашедијалектологије. На њему су се сучеља

вала Мишљења стручњака, распламсавале дискусије, ницале теорије. Неки пробле

ми се данас сматрају решеним (питање тзв. икавизама шумадијско-војвођанског

типа), око других се, међутим, полемикејош нису стишале (проблем западносрби

јанских— азбуковачких— икавизама). Сада ћемо укратко приказати основне смер

нице и кључне тачке ове дуге, плодоносне и узбудљиве научне парнице.

Напори на објашњавању порекла икавизама у шумадијско-војвођанским

говорима били су од ширег научног значаја, јер су, као штоје познато, различити

теоријски приступи овом проблему служили њиховим творцима и следбеницима

као најважнији ослонац и при расветљавању генезе овог дијалекта. О овоме су се

до сада чула три мишљења.

Теорија по којој су икавизми шумадијско-војвођанских говора унети са

стране, докје супстратекавски (косовско-ресавски), што би значило даје овај ди

99О говору овог азбуковачког села Тешић каже: „Онје првенствено ијекавски говор, али ијекав

ски говор у доброј мери преплављен екавизмима, како у говору млађих, тако и у говору старијих“

(Узовница 170).

100 Уп. Реметић О незамењеном јату 54-55.
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јалекат резултат прожимања ових двеју компонената (антиципира је Вук,101 уте

мељује Белић,192 а, унеколико модификовано, следи Б. Николић)103 у науци није

прихваћена.

Ови икавизми се данас објашњавају онако како су то чинили Решетар,104

зачетник теорије о самосталном развоју икавизама у овим говорима, и П. Ивић,

који, следећи линију Решетaрева мишљења, ову теорију темељито поткрепљује

новим доказима (он је сачинио и исцрпан и прегледан списак категорија, позици

ја и појединачних лексема са икавским рефлексом на месту јата, и објаснио њи

хов постанак)10°. Полазећи од истих премиса, на грађи свог родног левачког го

вора, леп допринос ширем и потпунијем сагледавању ове проблематике дао је и

Р. Симић.106 Ово мишљењеје међу стручњацима општеприхваћено и, рекао бих,

уџбенички канонизовано,197 а тиме је очврсло и уверење о аутохтоном пореклу

шумадијско-војвођанског дијалекатског комплекса.

Треће мишљење, теза М. Московљевића да је на овом подручју икавска за

мена изворна, а екавизам инфилтриран, остала је без следбеника, те није предста

вљала озбиљнију противтежу ни Белићевој ни Решетaревој концепцији.198

Осврнимо се укратко и на слободне, „праве“ икавизме, посведочене на ши

рем простору западне Србије (највише у Азбуковици), каквих нема међу особе

ностима шумадијско-војвођанског дијалекта.

Прве податке о икавском изговору на овом тлу налазимо у списима наших

етнографа и културолога М. Ђ. Милићевића (1876)109 и В. Карића (1887).110 Они

ће на прагу новог столећа (1898) бити обилато посведочени и истраживачким по

духватом Х. Хирта, чиме су отпочела и дијалектолошка испитивања овог под

ручја. Прве деценије ХХ века, поред нових сазнања о западносрбијанском икави

зму (подаци етнографа Љ. Павловића са подручја Соколске нахије“ и мноштно

конкретних потврда, са још ширег подручја, дијалектолога М. Московљеви

ћа 12), донеће и прва спорења међу стручњацима око њиховог порекла. Белиће

вом мишљењу о упливу ових (као и шумадијско-војвођанских) икавизама из сво

јевремено икавске источне Босне, и Московљевићевој тези о њиховом (опет и

101 В. Вук Списи III 37-38.

102. О овоме Белић говори у више својих радова, нпр.: Карта 1-59, Штокавски 1064—1077, О срп

ским или хрватским дијалектима 106-124, Периодизација 10, Фонетика 88, 94-95.

103 Своје мишљење Б. Николић износи у низу радова и расправа, нпр.: Прилог 44–56, Срем

201-412, Јадар 45-50, Мачва 179–313, Тршић 367–473, Колубара 1—71, Однос 132—139.

104 Rešetar, Der štokavische, 14–17, 68.

10° Своје мишљење Ивић образлаже у више радова, нпр.: О неким проблемима 97—129, Дијалек

тологија 69–70, 79-81, Галипољски 407, 419, 432-436, Белешке 171-175.

106 В. Симић: Питање 73—87, Прилог 403—430.

107 Пецо Дијалектологија 76-94.

108 О овоме Московљевић говори у више својих радова, нпр.: Граница 109-122, Карта 22-23,
Икавски 471–509.

109 Милићевић Кнеж. Србија 631.

110 Карић Србија 205.

111 Љ. Павловић Сок. Нахија 307–505.

112 Московљевић: Граница 109-122, Икавски 471–509.
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једних и других) аутохтоном пореклу, супротставиће се етнограф Љ. Павловић

својим уверењем да су западносрбијанске икавизме донели досељеници, махом

рудари, из Далмације и западних делова Босне и Херцеговине. 113 Павловићево

мишљење прихватиће и Ј. Цвијић, а оно ће се одомаћити и у нашој дијалектоло

шкој литератури (П. Ивић,114 А. Пецо,115 М. Тешић116).

Новија испитивања овог (и не само овог) подручја донеће и нове погледе на

проблем његових икавизама и наново оживети дискусију око њиховог порекла.

Констатовање гласа е на месту јата као основне карактеристике замашног дела

северносрбијанског дијалекатског ареала, осветлиће ову проблематику из досад

непознатог угла. Но, задржимо се прво на проблемима који се концентришу око

гласа е.

Иако је о томе било речи и раније (Ж. Симић,117 Ст. Новаковић,118. Х.

Хирт, 19 М. Московљевић,120 А. Белић121), минуциозно и свестрано сагледавање

ове појаве (утврђивање њене фонетске природе, фонолошке вредности, места и

значаја у историјској и теоријској равни, граница простирања) отпочеће педесе

тих година ХХ века, истраживачким прегалаштвом новије плејаде наших дија

лектолога: П. Ивић и Б. Николића, а касније и Р. Симића и С. Реметића.

Бележи га најпре П. Ивић у неколико српских говора ван матичне обла

сти, 22 затим Б. Николић на подручју Колубаре,123 а недавно и Р. Симић и С. Ре

метић на ширем простору северносрбијанског дијалекатског комплекса. 124 Сва

четири аутора су сагласни да су изговорне варијације овога гласа разнолике, а

крећу се од затвореногедо отвореног и (дакле: оде“ до иe).125 Даље, сви се (једино

Б. Николић о овоме не говори) слажу да је то посебна— шеста —јединица вокал

ских фонолошких система испитиваних области. Мишљења су, међутим, изрази

тије подељена око питања интерпретације овог феномена у историјској и теориј

ској перспективи. С једне стране, по П. Ивићу, овај глас је резултат ране моноф

тонгизације старог прасловенскогдифтонга (већ у XI веку ту имамо е - eči), 126 ко

ји касније није замењен ниједним другим чланом вокалског система, те се данас

доима као траг супстрата, својеврсни архаизам, као не замењено јат. Линију

113 Павловић Сок. Нахија 39–58.

114. Ивић Дијалектологија 183.

115 Пецо Дијалектологија 85.

116 Тешић Љештанско 192–196.

117 Ж. П. Симић Граматика 177.

118 Ст. Новаковић Неговање 66.

119 Hirt Der Ikavische 1–56.

120 Московљевић: Граница 109-122, Икавски 471–509.

121 В. нпр. Белић Фонетика 88, 94-95.

122. О овоме Ивић говори у више својих радова, нпр.: Галипољски 54-75, Незамењено јат

146—160, Дијалектологија 81 итд.

123. Б. Николић Колубара 1—71.

124 Симић Скица 43—136, Реметић О незамењеном јату 7—105.

125 Овај глас је заправо „нелабијализовани вокал предњег реда између високог и средњег, дакле

отворенији од и и затворенији оде“ (Ивић Галипољски 54). У овом раду овај глас обележаваћемо у

дијалектологији увреженом графемом е

126 Ивић Основнвле пути 6.
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Ивићевог мишљења следе Б. Николић (имплицитно)127 и С. Реметић (децидира

но). 128 С друге стране, према оваквом третману фонеме е (< b) сасвим је резерви

сан Р. Симић. По овом аутору фонема е је четврта замена старога јата, генетички

и функционално равноправна осталим трима (екавској, ијекавској и икавској). 129

Вратимо се сада проблему западносрбијанских икавизама. С. Реметић у са

временим дијалекатским приликама заподносрбијанског (посебно азбуковачког)

подручја, у светлу широко и обилато посведочених примера „незамењеногјата“

(овакви ликови су, по овом аутору, доминантни и у неколико азбуковачких се

ла),39 изналази елементе и за друкчији, посве нов, приступ решавању проблема

његових икавизама. Они су, по С. Реметићу, аутохтона појава, настала сучељава

њем снажне ијекавске досељеничке струје и домородних „јатовских“ говора. Ова

констатација фактички значи следеће: уместо њима дотад непознатог гласа е (< b)

досељеници су чули фонетски му блиско и. Погрешна перцепција није мимои

шла ни истраживаче ових области (Х. Хирта, М. Московљевића, А. Белића), па

отуда „вишак“ икавизама у њиховим бележницама (односно студијама). Ремети

ћево тумачење прихвата и П. Ивић (Ивић, О неким проблемима, 106).

Питање порекла азбуковачких икавизама заокупљаће пажњу научника и у

будућности.

41. Вратимо се сада представљању грађе из назначених азбуковачких насе

ља (ДЉ, ДО). Као што смо наговестили, икавски рефлекс јата у овом делу Азбу

ковице је честа појава, нпр.:

винчала се ДЉ, винчаница ДЉ ДО, винчаницу ДЉ, дане се ДО, данем ДО, ди

немоДЉ ДО, садине се ДО дица ДО, дице ДО, дацуДЉ, затрибало ми ДЉ, на лпн

ку ДО, лито ДО, лати ДЉ, прико лита ДО, у полита ДО, посик ДЉ, посици ДЉ

ДО, сиде ДО, сидну ДЉ ДО, стина ДО, стану ДО, трашња ДЉ ДО, на тришњу

ДЉтрашњеДО, тришања ДЉ, умисила ДО,умисили ДЉ, црпи ДЉ, црипа ДЉ,

Ипак, у овом делу Азбуковице преовлађују екавски ликови, нпр.:

бела ДО, бела ДО, беле ДЉ, бело ДЉ, белина ДО, забелило се ДЉ, убелимо

ДЉ, ветар ДО, ветра ДЉ, ветрењача ДО, ветрењаче ДЉ, ветрењачаДО, време

ДЉ ДО, две ДЉ ДО, девојка ДЉ ДО, девојку ДЉ, девојке ДО, девојачки ДО, де

војчица ДО, девојчицу ДО, дотерам ДО, дотера се ДЉ, дотерају ДО, истерд га

ДЉ, протерали га ДЉ, лебДЉ ДО, леба ДЉ,лебац ДЉ, лепчићи ДЉ, лепа ДОле

пи ДО, лепе ДЉ, мера ДЉ, мерт ДО, меримо ДЉ, измерам ДО, измеримо ДЉ, од

| мерпм ДО, одмерено ДЉ, песмаДЉ ДО, песме ДЉ, песмом ДЉ, плева ДЉ, плеву

ДЉ, плевом ДО, процеп ДЉ ДО, процепу ДЉ, расцепи се ДЉ, редак ДЈБ, ретка

ДО, ретку ДО, седе ДЉ, седимо ДО, семе ДО, ceнo ДЉ, сечеш ДЉ, исече се ДЉ

ДО, цеђДЉ, у цеђу ДО.131

127 Б. Николић Срем 379.

128 Реметић О незамењеном јату 7—105.

129 Симић Скица 97 нап. 10.

130 Реметић О незамењеном јату 96-97.

131 „Школа, војска и администрација учинили су да се све више усвајао екавски изговор, којим

млађи људи само и говоре, а старци и жене, који су неписмени,још чувају свој старински изговор,
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Рефлексе (< 5) очитује се у невеликом броју потврда: венчали се ДО, дете

ДЉ, деца ДО, леп ДО, лепа ДЉ, лепо ДО, омерт ДО, пре ДЉ ДО, река ДО, цела

ДЉ. 132 (као што видимо, већина представљених примера засведочена је у Доњој

Оровици).

(И)јекавски рефлексијата су такође ретки: дијете ДЉ ДО, ђедДЉ ДО, ђеда

ДЉ, не смије ДО, уплијета се ДО.

Бележим и „икавизме“ познате и другим подринским (и не само подрин

ским) говорним типовима, нпр.:

видили ДЉ, гњиздо ДО, биоспм ДЉ, биост ДЉ ДО, биостмо ДЉ, биоси

ДО, живијо ДО, живила ДО, живило се ДЉ, кудиља ДЉ ДО, кудиљу ДЉ, куди

љом ДО, недиља ДО, недиљом ДО, просијала ДЉ, приДЉ ДО, сикира ДЉ ДО, си

киром ДО.

б) Говори са ele- b

42. Делови Рађевине и Подгорине са северне стране планинског венца Ја

годња— Соколске планине— Медведник (грађа је из П, Су и Ш) прилазе оним го

ворним типовима северносрбијанског дијалекатског ареала у којима се на месту

јата најчешће (или веома често), нарочито у говору најстаријих, чује глас између

е и и у различитим изговорним варијацијама (баш као у Колубари и неким другим

говорним идиомима северне Србије). 133

У сакупљеној грађи овакви ликови су бројни, нпр.:

беда СуШ, беде Ш, беду П Ш, бедиња Ш, бедни П Ш, бедне Ш, бела П бело

Су, бели П Ш, беле Су, белили П, убелим П Ш, убелимо П Ш, обелијо Су, вежба

П, вежбали се Су, вешали П, венац П, венци П Ш, венце П, венчају се П, венчала

се Ш, венчали се Ш, венчавали се Су, ветрењача П, ветрењачу П Су, време Ш,

девер П, девојка Су, девојку Су, девојке П Ш, девојака П, девојкама П, девојачки

ш, девојачку Ш, дедап, деду Ш, дедовина П, дедовину Ш, деца Ш, деце Ш, деци

П, децом П, денем П, дене се Ш, денемо П, месец П, месеци Ш, исечем П, исечеш

П, исечемо П, лебПСу Ш, леба П СуШ, лебац П, лепчићи П, лебну П, лева Ш,ле

ву П, левом П, лево Ш,леп П, лепа П Ш,лепу П, лепе Ш,лепо П, лепо Ш,лепштШ,

лепшег Су, лепша Су, лепшу Су, Лепосава Ш, Лепосаву П, лепим Ш, лепт се Су,

млеко Ш, млека Су, млеком Ш, намеште Су, намештамо Ш, одећа П, одећу Ш,

редак П,ретка Ш,река П, реку Су, свећа СуШ, свећу Ш, свеће П, снег Су, по сне

гу Су, снешчић Ш, тесто П, теста П, цеђ Ш, цела Ш, целу П, црева П.

Сасвим су обични и екавски ликови, нпр.:

бега П, бегамо Ш, бегају П, избеглица Су, избеглице П, бела П, бели П, бело

Ш, беле се П, забелело се П, избелели Су, век Су, века П, векови П, вековима Су,

вечито П, вечни П, вечног Су, вежба П, вежбе Су, веиба П, веибала П, венчање

али и они нерадо говоре њим пред странцем, као стидећи га се, јер их ијекавци и екавци због тога

исмевају и сматрају их простим“(Московљевић Икавски 497).

132. Уп. Скица 95-96.

133 B.: Б. Николић Колубара 1—71, Симић Скица 93-136, Реметић Онезамењеномјату 7—105.
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(ијекавско-екавски)
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С Слободна ијекавско-екавска МCUШdВИНа

9 Екавски говори са знатним бројем икавизама

(екавско-икавски)

Сту Говори са еfе к њ

Карта бр. 4: Континуанти јата у основи речи на сектору I
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Карта бр. 5: Домашај ијекавског изговора на сектору I
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Ш, венчавали се Су, венчају се П, вера Су, веру П, вешт Су, вешта П, вештина

Су, вештине П, вештину Су, вештица П, вештицу Ш, вештице П, вредан Ш,

вредна Ш, вреди П, завредила П, завређује П, волела П, волели се Су, заволела П,

гнездо П, гнезда Ш,угнездиле се П, дремаш Ш, дремамо П, дремају П, деца П, де

це П, децом П, звезда П, звезде П, мењам П,мењаш П,мењамо П, измењен Ш, из

мењено П, измењали Ш,мерим П, меримо П, премеравају П, премеравали П,мер

кају се П, млеко Су, седнем Ш, седнемо Ш, седну П, заседне Су, заседнемо Ш, по

седамо Су, поседају П, поседаше П, сече П, сечемо П, испресецали Ш, испресеца

мо Ш, пролеће Ш, пролећа П, реку П, речно корито П, свећу П, свећица Ш.

(И)јекавскиликови су ретки дијете ПСу Ш, имбјађеда П, прађед П, прије Су.

Забележени случајеви „икавске“ замене јата не надмашују „икавски“ ин

вентар подринског (и)јекавског појаса и сродних идиома:

видијо СуШ, волијо ПСу, живили П Су, живијо Су, сикира П Су Ш, сикиру

Су Ш, остарила баба П, пожелијо Ш.

Закључак

43. На основу представљене грађе и изнесених запажања, можемо казати да

подручје означено као сектор I, на плану континуаната јата, изгледа овако:

а) ијекавски говори са знатним бројем екавизама (ијекавско-екавски).

малозворнички крај, део Азбуковице (В Г Ц) и Ужичко Подриње,

б) екавски говори са знатним бројем ијекавизама (екавско-ијекавски): се

верне падине Гучева и Борање,

г) слободна ијекавско-екавска мешавина: јужни део Ваљевске Подгорине;

в) екавски говори са знатним бројем икавизама (екавско-икавски); део

Азбуковице (ДЉ ДО);

г) говори са е/e s 5: област северно од линије Јагодња — Соколске планине

— Медведник.

44. Ако покушамо да одређеније (колико-толико прецизно) разграничимо

(и)јекавске говоре (тј. идиоме који су поглавито такви) и говоре који нису (и)је

кавски (овде би се нашли: екавско-(и)јекавски, екавско-икавски и говори са елек

ђ), долазимо до следећег закључка: ова граница иде планинским билом Гучево —

Борања — Јагодња — Соколске планине, а затим, испуштајући део Азбуковице,

излази на Повлен. У поређењу са ранијим покушајима повлачења ове међе, моја

је најближа Московљевићевој и Реметићевој, док су све остале постављене знат

но северније.

Б. СЕКТОР ПОВЛЕН — МАЉЕН — СУВОБОР — РУДНИК — ЈЕЛИЦА

(СЕКТОР II)

1) Уводне напомене

45. Испитивана насеља— називи и скраћенице: Б(а), Бе(ршићи), БоCљков

ци), Бр(ђани), Бре(жђе), ДЛ (Доње Лесковице), (Гл)умач, ГБ (Горњи Бањани),
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ГД (Горња Добриња), Д(реновци), Ј(акаљ), Ja(нчићи), Је(жевица), Ка(ран),

Кр(чмар), Ма(јдан), Маковиште), Мр(чићи), Па(уне), Пе(тница), Пр(ањани),

При(јевор), Прис(лоница), Ра(дановци), Робшци), Ст(апари), (Стр)уганик, Та(ко

во), Те(очин) и ТП (Тометино Поље).

ко јbИГ Ay

Ау

SS

.“ % N<
Х Y- to the ».

(Одл Č5 Octs “ a

“ Око On T---- ----

Карта бр. 6: Подручје сектора II са мрежом испитиваних насеља

46. Ово подручје је готово у целини попуњено пространом дијалекатском

зоном, којој, на плану рефлекса старога јата, основни тон даје мешавина (и)јекав

ског и екавског изговора. Другачије стање континуаната јата налазимо у двама

мањим деловима овога сектора — његовом североисточном сегменту (Б Бо), и

његовим најсевернијим тачкама (Па Пе)— који се, опет, и међусобно разликују.

2) ГОВОРИ СА МЕШАВИНОМ ИЈЕКАВСКИХ

И ЕКАВСКИХ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

47. Према мојим утисцима, скала ијекавско-екавских прелива унутар зоне

преплитања ових двају изговора изгледа овако. Изразиту превагу (и)јекавски ли

кови имају у већем делу Ужичке Црне горе (Гл ГД ДЈе Ка Мак Мр Ра Ст.ТП) и у

једном подринском селу црногорског залеђа (Ј). (И)јекавски изговор преовлађу

је, мада се често јављају и екавски ликови, у црногорским кабларским селима (Ја
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Ро), у таковским насељима на потезу Сувобор — Овчарско-кабларска клисура

(Пр При Те ГБ) и у јужнијим крајевима Ваљевске Колубаре (Кр). Сасвим слобод

ну мешавину двају изговора налазимо у средишњим и источнијим деловима та

ковског подручја (Бе Та), те на југу подгорске (ДЛ) и колубарске (Бре) области.

Екавски изговор благо претеже у области од Чачка према Г. Милановцу и Рудни

ку (Бр Ма Прис), и у једном колубарском селу (Стр).

Говорни идиоми у којима преовлађује (и)јекавски изговор припадају (и)је

кавским говорима источнохерцеговачког типа у западној Србији, док ће „мешо

вите“ области у којима (и)јекавски изговор ниједоминантан остати „спорне“.

а) Говори у којима преовлађује ијекавски изговор

48. Замене јата у дугим слоговима

aа) Примарни рефлекс јата под дугосилазним акцентом у овим говорним

идиомима је секвенца ије, нпр.:

биједан Ра, биједна ГД, биједно Д, бијелт ГД, бијелог ГД Мак, бијела Гл, бијелу

Po TП, бријег Гл Д Ка, бријега Мак, вијек ГД При Ро ТП, вијека Ро ТП, вијести Мр,

гријешим ЈКр, гријештЈ, гријешимо Гл Кр, гријеше Ра ТП, дијете (вок.) Гл Ка Кр

МакМр РаРо, дијелим Мак, дијеле ГД, дијелимо Мак, ждријебе Гл Ја Мр Ра ТП, зи

јевам ГД, зијева ГДПри, лијеп ГД Ка, лијепт Ст ТП, лијепа Ст, лијепу Мр, лијепо Ра

СтТП, мијесим Ја Ро, мијест Ја Мр Ро, мијесимо Ка Кр Мак, мијешам ГДД Ка,мије

ша ГБ Мак, мијешамо Ка Кр Пр, мијешен Гл Мак, мијешена Пр,ријеч ГДДМак Мр

Пр Ст Те ТП, ријечи Гл Мр Ст, ријешим ДКа Пр, ријешиш Гл Ка, ријеши се Д Кр

Мак Мр, ријешимо Мак Пр, ријешпте Ст, свијест ГДЈа Је, сијева ГД КаМр Пр, си

јед ДКа Мр Пр При, сиједп Д Мак Ра, сијено Гл ГД ДЈа Ка Мак Мр Пр Ст, сијена

ГД Ка Мак Пр, снијег Гл ГДДЈе МакМр Пр При, снијега ГлКр Мр Ра, тијесто ГД

Је Мр, тијеста ГД Мак Мр, тијесту Ја Кр, цијев Ка Мр, цијеви Мак Мр, цијелт сви

јет Д, цијепа Ка Кр, цијепанога ГД Мак Пр, цвијеће ГДМр Ст, цвијећа Мр Ст, цвије

ћу Ст, цијент Гл, цијењен Ка При, цијењена Кр Мр, цијењени ГД.

аб) Двосложни рефлекс јавља се ретко (обично у споријем говору, при осет

нијем истицању сваке ортотоничке речи).

Двoсложну замену, где на њен први део пада краткосилазни акценат, док је

сонантј делимично редукован (дакле: ије) имамо редовно у ликовима двије Гл ГД

Д Је Ка Кр Мак Мр Пр Ра Те и прије Гл ГД Д Кр Мак Мр Пр Ст ТП.

Инвентар других забележених примера са оваквим рефлексом је незнатан:

сијено ТП, цијеђ ГД.

Нешто чешће, мада такође веома ретко, срећемо ликове са дужином на дру

гом делу двосложне секвенце (дакле: ilје): лијек Гл Ро, лијеп Гл Ја, слијеп Је, снијег

ГД, цијев Ка Ро, цијеђ Мр.

Фреквенција оваквих ликова је нешто виша у југоисточним деловима ове

говорне зоне — у областима ближим моравичком и драгачевском крају.

ав) Бележимо и екавске ликове:

брег Гл Ја Је Мак, брега Ка, венци При Ра, венце Ја, верна ГД Д, греши Ка Ст,

две Ка Пр, делим Ја Је, делт Је, делимо ДЈе, дрема Ка При, дремамо При, ждребе
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ДМак, ждребета Мак, зева Ка, лева Мак, лево ГД Пр, лекДМр, лека Ра, леп Ка

Кр,лепоме Ка, мешам Ка, мешамоДКа, мешен Кр, мењам Ка Кр,мењамо Пр, пре

ГД ДЈа Је Мак, реч Мак Пр Ст, речи Кр Мр,ретко Је Мр, решим Д, решеД Мак

При, решимо Ја Ка Мр, сева Д, сед ДЈа Мак, свет Пр, света Ка, слеп Је Пр, снег

Гл ДМр, снежно ГД При, тесто ГД Мр При, теста Ја, треби се Мр Пр, треби

мо Ја, цвеће Гл Д Мак, цвећа ГД Кр Ра, цвећу Д Мр, цеђ Је, цели Пр Ст, целу Ка

Мак, цене Мак, цењен ГД, цењена МакПри, цреп ДКа, црепа Мр, црепом Ка и сл.

ба) Основни рефлекс јата под дугоузлазним акцентом у овим говорима је

секвенца ије, нпр.:

на бријегу ГД, у вијеку Ка, вијекове Кр, вијековима Ја, вијенац ДКр Мр, вијенца

Ка Мак Пр, гријешио Гл, гријешила Мак, погријешила ГД Ка При, погријешили Ја

Мр, изгријешијо Ка, дијелијо При, дијелила Мак Пр, дијелише Ка, подијелијо ГД Ка,

подијелила Мр, издијелише Ка, лијепа ГДЈа Мр Пр При, лијепу Гл Ра Ст, лијепе Гд

Мр При, лијеска ЈаКа Мр, лијеску Ка Мр Пр, млијеко Мр Пр При, млијека Ја Је Ра,

млијеком Гл Ка Кр Пр, млијечница Гл Ка Ст, млијечницуДМр Ра, млијечнице Д Ка

Мр, наговијестили Је, наговијестише Је, пијесак ДКр При, пијеска ГД Мак, пијеску

Ка Пр Ра, пијеском Ка Мр, ријетка Је Ја Ра, ријетко Гл Ка Мр,ријетке Д Пр, рије

чимаДКр, свијетло ДЈа, свијетла Ка, свијету ГДКр Мак, свијећа Ја Је Мр, свијећу

Мр Пр, слијепац Д Мак, слијепца Д, слијепцу Д.Пр, по снијегу Ја, снијела Гд ДЈа

Мак Мр Пр При Ра Ст, снијеле Ја Мр Ра, сриједа Ка Мр Пр, сриједу Пр При, трије

зан Ка Кр Пр, тријезни Ка При, отријезнијо се Ја, отријезнили се Ка, истријезнијо

се Д, цијела Ка, цијелу Је Ка, цијеле Ка Ра, цријева Д Мр При, цријевима ГД, цијена

Мак При Ст, цијену Мак Ра, оцјенили ГД, процјенили Ка Кр.

бб) У крајевима ближим Ужичком Подрињу и повленском масиву (ређе у

осталим) чује се иједносложни рефлексје бјесан Ј, бјесна Мак, дјелови Ј, дјете Ј

Pa TП, снјела Ј Мак, снјеле Мак.

бв) У сразмерно малом броју случајева, чешће у селим ближим моравичком

крају и Драгачеву,јавља се и двосложни рефлексије (дакле вокал и се јасно изго

вара, сонантју позицији између вокала предњег реда и и е делимично је редуко

ван, докје на вокалу едугоузлазни аценат): лијепа Ка,лијеска Пр, млијеко ГД,ри

јека Гл Тп, свијећу Ра, стијена Мр, цијела Пр.

Двoсложно ије јавља се под истим околностима као и ије и ије.

бг) Бележимо и бројне екавизме, нпр.:

бела Кр Мак, бело ГД, бели Мр, бледа Д, бледи Мр Ственац Ка, венца Ка,

венце Је, дете ГД Ка Мр, лепили Ка, залепила се Мр, налепило се Мр, лепо време

Је, месила Је При, месили Мр, замесила Ст, намесила Ка, умесила Кр, умесили Је,

млеко ГДД Ка Кр Мак Мр,млека Ја Мр, Немац Гл, одело ДЈе Мр, одела Ка, уле

пом оделу При, дрешила Мр, одрешила Д, одрешили Мак, одрешише ГД, раздpe

шили Ка, требила Кр, требили Д, отребила Пр, истребила Д, певац Је При, пев

ца Пр, песак Мак, у песку Кр, река ДПри,реци Д, ретко Ка, решио Ја Пр, решила

Кр Мак, решили Пр, свећа ДЈе Мр, Гд, свећу Мак, свеће Мр, сече Ја, засече При,

просече се Мак, насече Ка, следпТП, слепац Д, слепцу ГД, слепцима Ја, тесна

Мр, тесну При, цела Ка, целе Д При, црева ГД Пр, цревима При.
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Међу забележеним примерима, према запажањима, екавизам Немац је без

ијекавског пандана, сви остали се, чешће или ређе, јављају и у ијекавском лику.

ва) На месту дугог неакцентованог јата најчешће се налази гласовна се

Квенца ије:

Благовијести Је Кр Мр Ра, на бријег Је, двоцијевка Ја Је, двоцијевку Ја, доније

ла Ра Ст, донијели ДКа При Ра, донијеше Ја Је, задријемам Пр При, задријема Пр,

заслијепљени Д Пр, исповиједа се Ка, изнијела Мак При, изнијели Је Кр, испријеча

се Ра, исцијепам Ја Кр, исцјепа Мак, исцјепамо Мак Ра, колијевка ДЈа, колијевци

Мак Мр Пр, колијевку ГДЈа При, колијевке ГД Ка, насијевам ДЈе При, насијева се

ГД Мак, насијевамо Мак Мр, нацијепам Гл, нацијепамо Кр При, расцијепимо ГД

Ра, расцијепт се Ст, увијек Мак Пр При СтТП, занавијек Д Је, одријешим ГД Пр,

одријешимо Гл При, отријебим ДПр При, отријеблшД Мр Ра, отријебимо Ја Пр

Ст, отријезним се Је, прдцијеп ГД Ст, у прдцијепу Мр, разнијеше Пр, убијеђен Ка,

убијеђени Д, улијево ГД, уклијешти се Д, унијеше Ка Ра, умијестм Д Пр Ст, умијеси

се Је Пр, умијестмо ГД Ка Мр, уцијеним Д, уцијењен Тр Тп, уцвијељен Ка, уцвијеље

на Ка, убијели се ДКр, убијелимо Је, убијеђен Мак, измијешамо ДПр, умијешамо Ка

Кр и сл.

вб) У западнијим деловима ове говорне области, у крајевима ближим Под

рињу и повленском масиву, чује се и једносложни рефлекс је донјела Ј, замјеша

Мак, замјешамо Ј., понјела Мак, понјели Мак,разнјели Ј, унјели Мак, унjеше Ј.

вв) Двосложни рефлексије јавља се спорадично, под истим околностима

као и у примерима под аб) и ав): упријеко ГД, донијела ТП.

Неретко се јављају и екавски ликови, нпр.:

двоцевка При Ра, двоцевку Мак, залепим Ка, залепимо Је Мр, залепи се Д,

занела Мр, запрећено Ка, заслепљен Ка, заслепљени Мр, издели се Ра, изделимо

При, излепим При, излепљено Мр, изнела Мак Ст, изнели ТП, исцепамо Ка, нале

пи се Је, налепимо Ра, напреда Д, нацепамо Мр, нацепате Ка, у несвесЈа При,

процедим Кр, процедимо Д, процеде При, прднели Д, разнели Ра, разнеле Ра Ст,

раздреши се Мр, раздрешимо Мр, разрешт га Ст, увек ГДЈа Је Ра Ст, улепљена

При, унето Ка, умесим Ка, умесимо Ра, умешен Пр,умешени Ст,унапред Ка.

Фреквенција забележених екавских ликова који се јављају на месту јата у

дугим слоговима није једнака у свим деловима ове говорне зоне, најнижа је у

означеним деловима Ужичке Црне горе; знатно је виша (готово равна или пак

равна фреквенцији ијекавизама) у осталим њеним крајевима: у селима ближим

Драгачеву и чачанској котлини, те у колубарским и таковском насељима.

49. Замене јата у кратким слоговима

а) Основни рефлекс кратког јата у овим говорима је је (примере са изврше

ним јекавским јотовањем дајемо ниже), нпр.:

бјелина ТП, бјелину ТП, бјелица Мр, бјелицу При, бјежд Д Кр Мр Ра, бје

жала Ка Кр, бјежали ДПри, бјежим Мр Ра Ст, бјежп ДРа Тр, бјежимо Ка, бје

же Пр Ст, избјеглица ГД Мак, избјеглице Мр, избјегавали га Мак, избјегоше Ст,

побјегошеД, побјегну ДРа, вјенчавају се Кр, вјенчају се Гл ТП, вјенчаше сеД Мр,

вјенчање ГД Пр, вјенчања ГД Ка Кр Ст, вјенчаница Мр, вјенчаницу ГД СтТП, вје
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ра ДМр Пр, вјере ГДМр, вјеру Ја Ка, вјерили се Мак Ра, вјерише се Ст, вјерујем Је

Мр, вјерујеш Ка При, вјерујемо При, вјетар ГД Мр, вјетра Ј При, вјетрови Ра Ст,

вјетрењача Мр Ст, вјетрењачу ПрТП, вјешт Пр При, вјешти Мак Ст, вјешто

Ка Мак При, вјештина Д При, вјештину Ка, мјера ДМр, мјере ДПри, мјеру Ка,

мјеримо При Ра Ст, мјерште Гл Мак, мјере Ка Ра, мјесец Ка Ра, у мјесецу Ра, мје

сечина Кр Пр, на мјесечини Мак При, мјесечно Д Мак Мр, мјесечар Мак Мр, мје

сто ГД Кр При, мјеста Ка Ст, мјесту Д Мр, намјеријо се Д Ка, намјерили се Д

При Ст, намјеште Мак Ст, намјештимо ГД Мр, објесијо се Ка, објешен Ка При,

објешени Мр, објешено Ра Ст, објешена Мак Ст, одмјери се Ка Кр, одмјерила

При, пјесма Гл ДМак При, пјевале пјесму Ка, пјесмица Ра Ст, пјесмицу Мр, пјева

јући Д Мр, запјево Д Пр, запјева Мр, запјеваше ГД Пр, испјево им пјесму Д, опје

вали га Кр, опјевашега Ка Ра, пјевчићи Кр Ра, пјевчиће Ка, пјешак ГД, пјешаци Пр,

пјешаке Д, пјешке Кр При, пјешачили Мр Ст, смјела Кр При, смјели ГД, не смједе

При, не смједоше Ра, не смједну Кр, стјенка Мр Ст, стјенку Кр, стјенке Мр.

б) Забележени екавски ликови се разликују и по пореклу и по фреквенцији

употребе.

Само екавски рефлекс бележимо:

ба) у заменичко-прилошком речима: неко Ја Је, некад ЈМак, некакав Мр,

некако Мр При, нект ЈКа Мак, некуд При Ст, нешта ДМр Пр При СтТП, нешто

Ка Пр Ра Ст.

бб) у одређеном броју (овде он није коначан) појединачних случајева, нпр.:

Немачка Је Кр При, у Немачку Је Ра, немачки Ј ТП,

лекар Је Мак, води је лекару Гл, лекари Ка;

дбе ноге и обе руке Ст, дбе жене ГД,

цеста Је, на цести При.

Наведени примери изразредаба) и облици лексеме цеста одговарају ијекав

ској књижевнојезичкој норми, док остали назначени ликови нису у складу с њом.

Облици лексема лекар и цеста ретко се чују; у првом случају чешће је (и ти

пично) доктор, доктору и сл., докје лекар новија примеса из књижевногјезика.

Према нашим запажањима, нема разлике у фреквенцији употребе наведе

них екавизама, дакле, они су подједнакоуобичајени, тј. подједнако чести (од

носно ретки) у свим деловима ове говорне области.

бв) Сасвим је другачије, међутим, са екавизмима као што су нпр.:

бежанија Ка, бежанију Ка, бежим Мак, бежимо Ст, беже Пр, избегли Је,

побегне Д, побегб. Је Пр, побегоше Мр, пребегли Кр, ветар Кр МакМр Пр При ТП,

ветра Мак, ветрило се Ке, изветрпМр, изветрило Мр, вешт Ра Ст, вештина Пр,

вештине Мр, вештину При, девер Ка, девера Мр, девојка Мак, девојку При, девој

ци ГД, девојачки Ка Мак, деда Мак При, деца Ра, деци Ст, децу Кр, зеница Ра, зени

цyТП,леб Долеба При,лебац Ра,лето Мр Пр,лети Ра,летос Ро, летина Ро,лети

ну Ра, медвед Ро, мера Пр,меру ГД,меримо Д, мере Ро, месец Мр, месечина Ст,ме

сечини При, место Ро, места Бре, месту Ро, пеге ГД, пегави Мр, певамо Ја Тр, пе

вају При, запевамо Ра, запевају При, пена Мр, пену При, пешке Мр Пр, пешачи се

Ст, плева Ро, плеву Пр, пролеће При, пролетос Ро Ст, седимо Ка, седе Мр, семе ЈPo
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ТП, сећам се Мр, сећаш се Ра, сећамо се Мак, терам Ро, терамо При, истерали

Ро, истерамо Ра, истерају Ка, истераше Кр, утераше Ро.

Сви наведени (и њима слични) екавизми на овом подручју егзистирају и у

јекавском лику. Њихова фреквенција, међутим, није свуда једнака. Најнижа је у

означеним деловима Ужичке Црне горе; знатно је виша (готово равна или пак

равна фреквенцији јекавизама) у насељима ближим чачанском крају и драгачев

ској области, те у колубарским и таковским селима.

51. Кратко јат и за р. a) Рефлекс кратког јата иза сонантар најчешће је

СКаРСКИ:

aа) времена Мр Пр Ст, у том времену Ка, временом Мак Пр, тешка времена

Ст, врећа ДКа При, врећу Мак Пр При, вреће Ка Кр Мр, врећама При, срећа Гл Д

Ја Ка Кр Мак При Ра, срећу Гл ГД Ка Мак Мр Пр, срећом Гл ГД Ка Мр Пр Ст,ре

же ГД Ка Кр Мр Пр При Ст, режемо Д Мак Мр, изрежем Гд Кр Пр, изрежемо

Ка Кр, пререже Ка Пр Ра, пререзани Мак, уреже се ГД, треба Д Мр Ст, требд

сам Д Мр При, требала сам Мр, трешња Мак При Ра СтТП, трешњу ГД Ка Ра,

трешње Кр Ра Ст Тр ТП, црепуља Д Мр Пр При, црепуљу Кр Пр Ст.

аб) горела ДКа Мр, изгорела Ра Ро, изгорело ДКа Мр При, изгорели ГД Ка,

изгореше Је Кр Пр, прегорело Пр При Ро, прегореше Ја Мак Пр, сагорела Ка Пр,

сагореше Д.

Бележимо и „икавизме“; изгорила Ка Кр Мак, изгорише При, нагорила Ка

Мр, нагориле Ј Ја Ст, прегорила Ј Ја, прегориле Ка Мр.

ав) ређе ГДЈа Мак Мр Пр, ређп ГД Ка Пр, речит Д Је Ка Кр, речица Ја Ка

Мр Пр, речицу Кр Мр При, речице Д Мр Пр, решавали Је Пр, решавале Је Ка, ре

шавају Мак,

б) У мањем броју примера бележимо и рђxpје: брјешчић Ј, брjeгoви ТП, гр

јешна душа Пр, рјеђе Бре Мр При, рјечица Гл Ка, рјечицу Ст, старјешина При Те,

трjeзнии Гл.

Напо мене:

1. Екавски ликови из категорије аа) одговарају ијекавском књижевнојезич

ком стандарду, док екавизми из разреда аб) и ав) нису у складу с њим.

2. Примери из тачки аа) и аб) придружују се инвентару категорија и поједи

начних случајева који се јављају само у екавском лику.

51а. Јекавско јотовање. Лепеза сугласника обухваћених јекавским јо

ТОВањеМ ИЗГЛеда. ОВаКО.

a) На целој територији ове говорне зоне јекавским јотовањем обухваћени

су алвеолари л и н и дентали д, т, з и с.

aа) л + je (< Ђ) > ље:

вољела При Те, вољдГл Је Мр При Ст,134 вољели Ра Ро, вољеле При, кољено

Мр Ст.Те ТII, поткољеном Гл, на кољену ГДЈа, кољена Гл ГДД Ка Кр Мак Мр Пр

При Ра Ро Ст, доље Гл ДЈа Је Мак Мр При Ра Ро Ст Те ТП, љеб Гл ГД ДЈа Је Ка

Кр Мак Мр Пр При Ст Те ТП, љеба ГДД Ка Кр МакМр Пр При Ра, шљебом ТП,

134 Дакле: вољео (аналогно према вољела) > вољо (ео – б).
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љепчић Ја Мак Ра Ст, љепчићи ДКр Мр Прљепчиће Ка Мр Пр, љепота ГДЈа Ка

Кр Мр Пр При Ра Ро, љепоте ДКа Кр Мр При Ст, љепоту ГДЈе Ка Кр При, љепо

тица Гл Д Је Ка Мр При Ра, љепотици ГД, мајкине љепотице Ст, љеса ГДЈа Је

Мак При Ра, љесково ГД При Ра, љето Гл Ја Ка Кр МакПр При Ст, љети ГДЈе Ка

Кр Мр Пр При Ра СтТП, љетина Ја Је Мак Мр При Ра, љетину ДЈе Ка Кр Пр При

Ра, љетином Ка, љетос Гл ГДД Ка Мак Мр Пр При Ра Ро Ст, љетошње ГД Кр

При, љетошњи ГД Ка При Ст, љешникДПp Pa, љешника ГД, љешнпци Је Кр Мр

Ра, мљечар ДЈе Мак При, мљечара Ја, у мљечару Мр Ра, пљева Ја При Ст Те ТП,

пљеву ГД Кр Мак При, пљевом ГД Је Мр При, прољеће Гл ГД Ка Пр При Ра Ст,

прољећа Д Мак При Ра, прољетос ГД Је Ка Кр, прољетип ГД Ка Мак.

Примере са јотованим сонантом лиспред дугог Ђбележим у следећим слу

чајевима: љескаДМр Ра, мљеко ГД Мак СтТП, мљека ДМр, нашљедила ТП, на

шљество ТП.

У прва два случаја нису искључена ни аналошка уопштавања (нпр. Љеска

према љеса, љесково и сл., мљеко према мљечар, мљечару и сл.).

Засведочени примери типа кљешта Ја Је Ка Мак Ра, кљештима Је Мр Ро Ст

и сл., познати многим србијанским екавским идиомима, заправо и нису јекави

зми. 135

аб) н+ je (< Ђ) > ње:

њедра ГлГДЈа Је Кр Мак МрПр При Ст, у њедра ГД Мак Ра,у њедрима ГД,

cњешчић JТП.

У источним деловима овог говорног подручја бележимо и зацрвење се Ро,

зацрвењела се Ја ТП, огладњели Гл Ро итд.

У селима ближим Подрињу и падинама Повлена налазимо и случајевејото

вања алвеоларан испред слога са дугим Ђ: доњела ЈМак, поњела Мак, доњела Ј.

сњела Ј Мак, сњеле Мак.

Овде нису ретки ни контраховани аналошки ликови попут: доњд Ј, поњд Ј

Мак, уњб Ј Ра.

Дакле: доњео (аналогно према доњела) > доњо (ео - б).

ав) д + je (< Б) — ђе:

виђети Гл Мак Мр, виђо Гл Ка,136 виђела Гл Мак Пр, виђели Д Мак Ра, вође

При Мр Те, ђе Гл ГДД Ка Кр Мак Мр Пр При Ра Ро Ст, ђевер ГД ДЈа Је Ка Кр

Мак Мр Пр При Ра Ст, ђевера ДЈа Ка Кр Мр Пр При, ђевере (вок..) ГД Кр Мак Пр

При Ра, са ђеверима Ка, ђевојка Је Ка Кр При Ра Ст Те ТП, ђевојци Је Мр Пр, ђе

војку ГД Кр Ра, ђевица Кр, ђевице (вок) Кр, ђевојчица Ја Је Мак Мр Пр При, ђевој

чицу Кр Мр, ђевојачки Ја Кр, ђевојачку Ка Кр, ђед Гл ГД ДЈе Ка Кр Мак Мр Пр

При РаРо Ст, ђеда ДКр Мр При Ст, ђеду Мак При, ђедовина ГД, ђедовину ГД, ђе

немо ГД Ка Мр При, ђене се Ка Мр, уђене се Ст, ђеца Д Кр Мак Мр При, ђеце ГД

Је Мр Пр, ђеци ГД Мак Пр, ђецу Д Ка Кр Мр При Ра, ђечурлија Ка Кр ПрPa, ђечур

лију Гл, ђечина Ка, куђеља Гл ГДМр Пр При, куђељуД Кр При, куђељицу Је, неђе

ља ГД Ка Кр Мак Мр Пр При Ра Ро, неђељу ГД МакТе ТП, неђељом Ја Мр ПрPa

135 О овоме в. Реметић Шумадија 89, 182, 256, 395, 425.

136 Дакле: виђео (аналогно према виђела) > виђд (ео гд).
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Ро, неђе ГДЈе Ка Кр Мр Пр При РаРо СтТе ТП, понеђе Ја Ка Кр, нiђе Гл Ја Ка Кр

МрПр При Ро Ст, ођевени При Ро Ст, ођевена ДКа Мр При, полуђд КаРа, полуђе

ла Ка Мак При, бвђе-бнђе Ра, неђе и неђе Ст.

У селима подно Сувобора (само овде!), у говору најстаријих, чује се и ђечак

Пр ГБ, ђечко ГБ,137

Ови ликови су могли настати и аналогијом према ђевојчица, ђевојчицу и сл.,

а у чврстом наслону на екавизме дечко (свуда распрострањен и високофреквен

тан лик) и дечак (распрострањен, али знатно ниже фреквенције).

аг) т + је (< Б) — ће:

ћерати ГБТП, ћерам ГБ Ја Је Прис Пр, ћераш Д Кр Мак, ћера ДЈе, ћерамо

Мак Мр Пр Ра Ст, ћерају Гл Ј Ја ГД Мр При Ра, ћерај Ра Ст ТП, ћерд Гл Ка Ра, ће

рали ГБ Пр Ст, ћераше ГБ Пр Ст, доћерд ЈЈе Пр, доћерали Гл ГД Кр Мак, доћера

ни ДМак Ст, ишћерам Гл Ј Мр Пр, ишћерамо Гл Ј Ра Ст, ишћерд ГДД Мр, ишће

рала Ја Ра, оћерани Ја Кр, оћерам Гл ГД Мак, оћераше Гл Пр При, прећерам ГБ

ТП, прићерамЈ Мр Ра, прићерају Ка Ра, саћерам ГБ Кр Ст, саћерамо Ј Пр Ст, са

ћерала Пр Ра Ст, саћераше Ја, лећели Гл Мак Мр, залећела се ГД, залећело се ГД

Ра, прилeћели Гл Мр, пролећели Ј Пр Ст, улећела Мак Пр, улећело Пр, улећеше

Гл, шћео Ка Пр СтТП, шћела Гл Је Мр РаРо Ст ТП, шћели Гл ГД ПрPa Po, шћедо

Ка При, не шћеднем Мак При, не шћеднемо ГлПр Ст, не шћедошеКа При Ро.138

Јекавско јотовање дентала т изостаје у следећим примерима: стјенка Гл

При, стјенку ГДРа, стјенке Гл При Ст, стјеница Ја Ра, стјеницу ГБРа, тјескоба

При, тјескобу ПрТП, тјескобно ГД, тјескобне Мак, тјешим се Је, тјеши се Ја,

тјешили се Мр.

Дакле, јотовање, као и у неким другим ијекавским говорима, изостаје „у из

веденицама и облицима с кратким слогом према којима стоје неизведенице и об

лици с дугим слогом“.139

ад) c + je (< 5) > će:

ćести Гл ДЈа Ка Мр, ćео Мак Ра Ст, ćела ГДД Мр Ст, ćело Гл Ка Ро, ćеди

Гл ГБ Ј Ја Ка Кр Мак Пр При Ра, ćеднем ДЈа Кр Мр Ра, ćеднеш ГБ Ка Мак При,

седне Ка Мак Пр Ра Ро, засели ЈКа Мр При, заседну Кр Мак Ро, преćела Ј Мр Ра,

ćеђети Гл ГД Кр, ćедим ГБ Мак Ро, ćедпшДЈе Кр При, ćеде ДПр Ра, поседамо Ка

Мр, ćећи ГБРа, ćекла Д. ćекли ГД Мак При, засеко Д, поčеко ГД Ка Мак, посекли

ГД Ка, поčекосмо ГД Мак При, посекоше Ро, ćекира Д Мак, ćекире ГД Мак Мр,

ćекире Д Мак, ćекирама ТП, поčек ГБДПри, поčека ГБ Мр Пр, посеци Д, ćеме ГБ

Д Ка Кр Мак Пр При Ст, ćемена ГД, ćемена Ка При, ćемка ГБ Мак, ćемку ГБ Мак,

ćена Гл Мр, ćену Је Ра, ćетијо се Д Ка, ćетила се Д Мр, ćетили се Ка Пр, ćетише

се ГБ, ćетпм се Мак ПрPo, ćетпмо се Гл Мр, ćетпте се Д, ćете се Д Мак, осети

јо ГДЈМак Ра, осетила Гл Ка Мак, осетило Је, осетили ДКа, осећам се лошо Д,

прićетијо се ГД, присетила се Ј, прićетили се ГБ, присећам се ГД, присећа се Је,

137 М. Николић у србијанском Полимљу бележи ђекчак (Полимље 242).

138 Облици ћели, ћела (шћело, шћеле)типични су јекавизми у којимаје касниједошло до „редук

ције шуштавог ш из иницијалног положаја скупшине -шћ“ (Пецо Икавскошћакавски 144).

139 М. Николић Полимље 294.
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oćетљив ГД Мак Мр, осетљива Мак, осетљиво ДЈМак Пр, осетљиви Пр При

Po, oćemљиве Мак Ра, осетљива кољена Ка.

ćедок ГД Ка Мак, ćедочијоД Мр, ćедочили Гл Ка Ра, ćедочти ЈКа Пр, ćедо

чише ГД Ра.

У последњим примерима до јотовања је дошло после испадања лабиоден

тала (свједок – сједок » ćедок).

У случајевима као што су сенка ГД Ка, ćенку Гл ГД, деетна Сти сл., реч је,

највероватније, о дуљењу основинског вокала (према сена односно осетљива и

сл.).

У селима распоређеним западно од линије Ужице-Косјерић-Маљен, напо

редо са јотованим, јављају се и нејотовани јекавски ликови, нпр.:

сједнем Мак Ра, сједнеш Д Мак, сједнемо Мак, засједнемо Мак Ра, засједну

Ј, засјели Д Мак, сјеко Д, сјекла Мак, сјекли ЈМак, засјеко Д Мак, засјекли ЈМак,

насјеко Мак, насјекла Д, посјекла ЈМак, осјеко Ј, осјекли Мак, осјечени Мак, по

сјек Мак, посјечамо Ј., посјече Мак, сјеме Ра, сјемена Мак, сјемена Ј, сјетијо се Ра,

сјетили се Д, сјетик се Ра, сјетише се Мак, сјетили се Мак, сјетпмо се Мак, сје

ћам се Ј. Мак, сјећаш се Мак, не сјећа се Мак, не сјећају се Ра.

Према мојим запажањима, овакви ликови су најфреквентнији у црногор

ским селима подринског залеђа, неретко се јављају и у централним деловима

Ужичке Црне Горе (нарочито у ражанским селима), док се у осталим крајевима

овога подручја чују спорадично или сасвим изостају.

ађ) з+ je (< Ђ) »še:

изести Ка, изб Ка Мак, изела Ка Мр Ро, изеде ГД, изеде Ја При, изедосмо Д

При, изедоше Мак При, изедемо Гл, изеду Мр Ра, изелица Д Мак Мр Пр При РаРо

СтТП, изелице Мак При, изелицу Ка При, изелицом Кр Пр, изелице Ка Мр Ра.

У селима ближим Подрињу и повленском масиву (ређе у другим) сасвим су

обични и нејотовани ликови изјелица Мак, isjeаицyЈ, изјелице Ј, изјелицама Мак и сл.

У источним и југоисточним насељима ове говорне зоне, у говору најстари

јих, бележимо и зеница Гл, зенице ТП, Зеницу Гл, у зеници Ро, зенице ГлТП и сл.

Паралелно са јотованим јекавским ликовима, у овим крајевима јавља се и

нејотовани јекавизам зјеница Гл. ТП и, још чешће, екавизам зеница ГБ Ја Ро Те, а

тако је и у крајевима који не знају за јекавско јотовање у овом облику.

У резултату новог јотовања (које се вршило истовремено са јекавским)!“

добили смо и козе млијеко Пр Ра Ст, чује се и кожље Р Ст и кође Ро ТП.

У западнијим селима једнако је обичан и нејотовани лик козје млијеко ЈМак

Pa.

б) На највећем делу овог говорно подручја (изостају само црногорска села

подринског залеђа)!“ јекавским јотовањем обухваћена је и африката ц, а, у одре

ђеним категоријама, и лабијали п, б, м и в.

ба) ц + je (< b) » ће:

140 В.: Пецо Промене 143-187.

141 Овде сврставамо насеља овог сектора најближа Подрињу — Стапаре (Ст), Јакаљ (Ј) и Мако

виште (Мак).
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ћедило Ка Пр, ћедила При, ћедилу Је При ТП, ћепаница ГлПрPo Ta TП, ће

панице ГД Ка Пр, ћепенак (пањ на коме се сече месо“) Гл Мр Ро Ст ТП, ћепенка

тп.

Само у говору најстаријих, чешће у селима ближим моравичком крају и

Драгачеву, чује се и ћевљаник Гл ГДТП, ћета Гл, пићетало При, проћетала Гл.

У последња три примера јотовање је извршено након испадања сонанта в

(цвјета - цјета — ћета).

У западнијим деловима Ужичке Црне горе чешће је: цјепаница Мак, цјепа

нице Мак, цјепаницу Д Мак, цјепанице Ра, цјепало Мак, на цјепалу Ра, цједило

Мак.

На читавој територији ове говорне зоне увек је: цјеваница ГД ДЈа Мр Пр

При, цјеванице ГБ Мр, цјеваницу ДКа При, цјевчица Ка Кр Мак При, цјевчицу ГД

Мр, цјевчице Ка и сл., или пак цеванице Ј Ја Ка, цевчица Ка, цевчице Мак и сл.

бб) Јекавско јотовање лабијала п, б, м и ву овим говорним типовима захва

тило је једино глаголе слабијалом на крају општег дела и старим јатом у основи

инфинитива:

- — ? — — ? — — ? — — У — —-

— пје - пље: отупљело Пр Те, отупљели Пр, утупљели Ро, трпљети Гл

При, трпљела ГБЈа, трпљели Ро, истрпљела Гл, истрпљели Ро, претрпљело Гл.

— бјех бље: сврбљела ТП, сврбљело Гл, засвpбљело ГДТП, засврбље е не

што Гл.

— мјехмље: грмљело Ја Је, грмљело Је, што е изгрмљело Је, изгрмље ТП.

— вје - вље: живљети Ка Ро, живљела Ка При, живљели Ја, живљело се

ТП, доживљела Пр, доживљели Мр Те, живље Мр, за живљело Ка, наживљела

се При, наживљели се Мр, надживљели Ка, поживљела Ро, поживљели Ка Пр,

преживљели Мр.

У другим категоријама овај процес се, по правилу, није вршио. У забележе

ној грађи нашло се тек неколико изузетака: пљена Ја Ро При, пљену на млијеку Те,

разумљела Пр, умљела При.

Напомена: У вези са јотовањем африкате ц и (у назначеној категорији) ла

бијала п, б, м и в неопходно је нагласити следеће. Наведени сугласници нису

(увек) сви, нити су, с обзиром на обухваћеност одговарајућих лексема, увек под

једнако захваћени у испитивним насељима овог говорног подручја. Недоследно

сти ове врсте најизразитије су у средишњим црногорским (највише у ражанским)

и колубарским насељима,“ али и у селима ближим чачанској котлини, драга

чевском и моравичком крају најчешће „понешто“ изостаје. Изостајање оваквих

ликова надомештено је код примера са секвенцом цћ нејотованим јекавизмима

или пак екавизмима, а код лексема са скупинама пћ, б5, мћ и 65 „икавизмима“ (ал

тернација Б : и, нпр.: грм-Ђти— грмљети: грмити) и, спорадично, екавизмима.

142 Тако, нпр., еновцима бележимо ћепаница, ћепенак, трпљела, али засвpбило, живила,

{ - * * м r

грмило; у Мрчићима је: цјепаница, цјепало (без цb>ће), преживљела, грмљело, али: трпила, трпи

ли, засвpбило, у колубарском селу Крчмару бележимо само утупљели, отупљели.
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52. Категорије са и на месту јата

Све забележене потврде икавске замене јата су, по правилу, „икавизми“, тј.

ликови добијени фонетским путем или различитим морфолошким уједначава

ЊИМa.

a) ТЗВ. фонетске икавизме имамо у следећим ситуацијама.

aа) Ђ. + j - и + j.

вије се Ка При, вију ГД Мр, вајање Ја, развијавам Ја Мр, развијава се Мак,

грilјем се Ка Пр При, гријем се Мак, гријеш се Је, гријемо се Је, гријана Ја При, за

гријала се Ка Ро, загријало се Ја Пр, загријеш се Д ГД Мак, загрије се Ја Ра, загрију

Те, сунце ме огријало Ка, дгријеш се Ј, угријана Мр, угријани Д, угријано Ја, угри

јем ГД Мак, угријеш Ка, угријемо ГДЈЈа Мак Ра, угрију Ја При, сијати ГД При, си

jб се Ја, сијали ГБ ГД Мак, сијат ДМр, сијем ГБД Кр Пр, сијем Мак, сијеш Гл, за

сијем Мак Ро, засије се Мр, засијемо Мр Ро ТП, насијем Ро, насијемо Ка При, на

сије се Д, посијоТП, посијали Ј, посијем Је, посијемо ГБ Ј При Ра, просијем Гл, про

сијем Мак, просијата Ја, просијана Мак.

Чује се гријота Д. Мр Мак Ра Ст и грбита Гл ГДЈа Ро Та Те ТП.

Први лик преовлађује у западнијим селима, док је други обичнији у источ

ним крајевима ове говорне зоне.

аб) b + љ - и + љ:

биљег Гл ГДЈа Ка Мак При, биљега ДМак Ра Ро, биљеге ГД Ка Ра Ро, биље

гу ГБ Је При, биљежп Те, биљеже ГД Мак Ра, биљешка ГБ Ка Мак, биљешке Д

Мр Ра, забиљежити ГД Кр, забиљежила ГД, забиљежим ГД При, те њине заби

љешке Ка, обиљежет се Ј, обиљежимо Мак, прибиљежпм ГБ, прибиљежимо ГД.

У црногорским селима подринског залеђа обично је и недиља ЈМак, неди

ље Мак, недиљу Мак Ра, недиљом Ј., понедиљак Ра, кудиља Мак, кудиљу Ра, куди

ље Ј и сл.

У другим крајевима аутохтони су само јотовани јекавски ликови, тј. куђе

ља, неђеља и сл.

ав) b + о (< л) > и + jo:

видијо ГДЈе Мак МрПри РаРо Те ТП, волијо ГлГБ Ј Ја Ка Кр МакМр, заво

лијо ГБ ГД Ка Кр Мак Мр Пр При Ра Те ТП, преволијоД Мак, донијо ГБ Мак Мр

При Ра Ро Ст Те ТП, желијо ГБ ГД Ка Мак Пр При Ра Те ТП, зажелио се ГД Д

Мак, пожелијо Гл ГБ Је Кр Пр При Ра Ро, уоселијо се ГД, живијо ГБ ГДЈа Ка Кр

Мак Пр При РаРоТе ТП, доживијо Гл ДЈа Ка Мр, наживијо се ГД, поживијо ГД

Ка Кр При, проживијо ДКа Мак Мр Ра Ро, летијоД Ка Мак Мр, долетијо ГДЈе

Кр Мр При, излетијоД Ка Пр Ра Ст, подлетијо Мак, полетијо Кр Мак При, пре

летијо ГД Ка Мр При Ро Ст, салетијо Је Мр Ра, улетијо ГБ Ка Пр, мрзио ГДЈМр

При, замрзијо Мр, донијо ЈМак При, поднијо Ка, поцрнио ЈМак При.

Као што смо казали (в. т. 51), на западно половини ове говорне зоне, аналог

но према доњела, поњела и сл., јављају се и облици доњо (< доњео), поњд (< по

њео) итд., док се на њеној источној половини, аналогно према виђела, вољела и

сл., чује виђо (< виђео), вољд (< вољео) итд.
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Ови и овакви ликови се „на својим половинама“ јављају напоредо са одго

варајућим „икавизмима“.

аг) Ђ. + ђ - и + ђ:

усиђелица ГД, усиђелице ЈКа, усиђелицу Мак При, усиђелице Ка Пр, сиђели

ца Ка, сиђелице Мр.

б) Као и у другим (и)јекавским говорима, и у овим идиомима могу се чути

тзв. морфолошки икавизми. Издвојићемо и примерима илустровати неколико

случајева.

ба) Јављају се у облицима глагола VI (Стевановићеве) врсте на -Ђти, тј. у

глаголима код којих није сачувана разлика између инфинитивне и презентске

основе, нпр.:

видила Ст Ра, видили Ст, видише Ст, волила СтTП, волили ДЈ, заволила Ј Ја

Мр, заволише се СтТП, свpбило ме Д, засвpбило ме Мр, зацрвенило се Ка Кр, на

живила се баба Мак, наживили се МакТе, обневидила Ст, стидила се Мак, сти

дили се Ка, трпила сам Ка, трпили ГД Мр, претрпили Мр.

Ови и овакви ликови су високофреквентни само у насељима ближим Под

рињу и повленском масиву (западно од линије Ужице-Косјерић-Маљен). Источ

но од ове међе њихова фреквенција постепено опада, тако да се у крајевима бли

жим чачанској котлини, Драгачеву и моравичкој области они јављају ретко или

сасвим изостају.

бб) Облици одричне форме глаголајесам на читавом подручју ове говорне

зоне су исти и гласе: нисам, ниси, није, нисмо, нисте, нису (форма 3. л. jд. нije je

тзв. фонетски икавизам, остали облици су настали аналошким уопштавањем).

бв) Облик дат.-лок. сг. личних заменица ја, ти и себе је двојак.

—У крајевима ближим Подрињу и повленском масиву доследно се употре

бљавају стандардни аналошки ликови,143 тј. увек је: мени, теби, себи, нпр.:

Мени не припаде ништа Ра, Мени не рече ништа Д. Пође према мени Мак,

Даде мени Мак, Поклонијо мени Мак, Мени је скривијо Ј, Приђе мени Д, Пружи

мени влашу Мак, Послби мени Д, Нембј говорити мени Д, Мени то није дозвоље

но Мр, Донијо мени двије Мак, Што е на мени Мак, У мени је вјера Мак, Мени то

не спомињи Ј. Нијемени лако Ј, Све помени Мак, Евоједне на мени Ј, Теби недам

ништа Д, Теби то не приличи Мак, О теби не говорим Мак, На теби остаде имо

вина Ј, О теби се свашта прича Д. Нека се према теби управљају Мак, Нека теби

каже шта има Д. Видим по теби Мр, Теби неће долазити Д. Послаће он и теби Д.

На теби је одлука Мак, Види се то на теби Мак, На теби је да одлучиш Мак, Па

према теби и други Мак, Теби не треба ништа дати Ј; Себи је најгори Мак, Трпи у

себи Д. Што носи на себи Ј. Себи неће да призна Мак, Све себи, себи Ј. Ја то гле

дам према себи Мак, А о себи не говори Ј.

У источним деловима овог говорног подручја (поглавито источно од лини

је Ужице-Косјерић-Маљен) имамо: мене, тебе, себе, односно мене, тебе, себе

(ликове са " нисам бележио западно од линије Пожега-Сувобор). Примери:

143 Ивић О неким проблемима 107.
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Даде мене Ро, Показа мене Ка, Приказа се мене При, Мене не говори ТП,

Мене не треба При, Пријетијо мене ТП, Поручиво мене свашта Ка, Падало мене

свашта на памет Пр, Говорили о мене, лагали све Ро, На мене остае Пр, Преузб

мене јапију При, Мене не дадоше ништа ГБ, Свашта се о мене могло чути ГБ, Ни

су о мене мислили ТП, На мене остаде да вратим Гл, Мене не требају Гл, О тебе

ништа При, Да ја кажем тебе Гл, Нећу тебе ни поручивати ТП, Не зна колко је

тебе тешко Гл, Нису разговарали о тебе ТП, Све по тебе ударили ГБ, Не приђе

тебе ГБ, Не могоше тебе ништа ГД, Не догони тебе ГД, По тебе ударијо Гл, А

тебе не угађају, јок ГД, Према тебе да бидне ТП, Говоријо сам ја тебе При, Ни

тебе није даво плату Ја, Ана себе није имо ништа Пр, О себе не говори При, Ана

себе гуњић један ГД, Само себе набаљб ГБ, Све себе узимб Ка, Само себе угађб

При, Није, вала, ни себе радијо, Мене не треба При, Гмижу помене Пр, А мене не

приђе нико Гл, Тебе не вели ништа Пр, Тебе не даде Ја, А о себе ни ријечи ТП, Све

према себе Ро.

бг) Западна и источна половина ове говорне зоне (области начелно разде

љене линијом Ужице-Косјерић-Маљен) нису усаглашене ни у погледу стања ко

је затичемо у инстр. сг., ген. пл. и дат.-инстр.-лок. пл. замен.-прид. промене.

На Западу у овим категоријама налазимо, по правилу, само наставке старе

меке промене, нпр.:

— инстр. сг: с тим чоеком Мак, са нашлм ђететом Ј, са овим кључом Мак,

са добртм радником Мак, за другим точком Д, с тим рођаком Мак, са млађим

братом Ј, са њезиним ђевером Ра, са неким ловцом Д, његовим ланцом Мр, са сво

пм пријатељом Мак.

— ген. пл. од наши људи Ст, из добрт каца Ра, од коекактгугурсуза Мр, од

наште прађедова Ра, од букови стабала Мак, одмлађи ђака Ј, из старп времена Д,

од други регрута Ј, одмлади бреза Мак, из првпредбва Ра, из нект буради Ст.

— дат.-инстр.-лок. пл. намијени се лијептм ђевојкама Мак, у чованпм панта

лбнама Ра, са свопм комшијама Ј, у тим њинпм буџацима Мак, у бијелпм кошуља

ма Ра, по овим нашпм сокацима Д, у првим јутарњим сатима Мак, по тим њиним

кошарама Ј, по добрим џадама Мак, по тим нашим старим обичајима Ст, према

првим петловима Ра, у бакарним судовима Ст, са лдшпм људима Ј.

Ипак, искрсне и понеки изузетак: с тијем да они...Мак.

На истоку се чују наставци обеју промена, нпр.:

— инстр. ст., са оним ђаком Ја, са неким посним јелом Пр, диштрим ножом

ТП, са неким стартм пријатељом Гл, с једним зидаром Пр, са добртм будаком

При, за другијем чоéком Ја, са лијепијем младићом Ј, са једнијем тесаром ГБ, с ти

јем чоеком Гл, са такијем шефом Пр, двијем штапом ГД, за некијем сељаком Је.

— ген. пл. онтг дана Је, од већпадрвљади Пр, овимдоерит ствари ТП, одра

знт биљака ГБ, од рђави људи Те, лијепт младића Д, овиг садашњиг политичара

ГБ; би добрије људи Ја, из некије судбва При, од разније трава Ро, нашије сељака

Ро, из добрије кућа Пр, сувије иверчица Те, од онијег басамака Пр, мушкијег руку

При, тије ливада Гл, од најбољије дасака Пр, од старије аљина ГБ.

—дат.-инстр.-лок. пл. одведе га свопм кумовима Гл, са нашим момцима Је.

на широким путевима При, са големим неким кљештима Ро, по оним вратима Ра,
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по нашим обичајима Те, према њиним тим законима Ра, с тактм људима Пр, с

нашим друговима Ра, по мопм међама Пр, у неким добрпм бурадима Ја, у њиним

тим свескама Ро, у бијелијем аљинама При, по двијем нашијем селима Ро, по раз

нијем земљама ГБ, са такијем људима ГБ, са старијем људима Ја, са зеленијем

боицамаТП, залдшијем ђацима Ра, у великијем градовима Те, у добријем панталб

нама Пр, са црвенијем барјацима Ја, по онијем грднијем јаругама ТП, према њини

јем тијем књигама Је, са нашијем чобанимаТП.

в) И следећи забележени „икавизми“ су последица одређених гласовних

промена (даљинска асимилација вокала):

ва) сикира ГБ Ј Ја Мак Пр При, сикире ГД Мак Ра, сикиру ГБ, Мак, сикиром

Мак, сикире Ка Мр При.

(Према мојим запажањима, у троуглу Ужице-Маљен-Каблар обичнији је

јотовани јекавизам ćекира.)

вб) биждД Мак, бижала ЈМак, биосали Мак, биоспм ДРа, биостЈ, биосп

мо Ј. Мак Ра.

Фреквенција ових и оваквих ликова, честих у подринским идиомима (в. т.

34), постепено опада правцем запад-исток.

53. Од осталих појава везаних за јат издвојићемо следеће.

a) Префикс прЋ- у композитама има двојаку замену — ијекавску и екавску

(са аналошким е):

aа) пријевоз ГД, пријеклад Ја Ра Ст, пријелаз ГД Ст, на пријелазу Ст, пријетоп

Гл Мак Ст, са пријетопом Гл ГД,

пријећи Д, пријеђосмо ТП,

аб) превоз Ра ТП, преглед Гл ДРа Ст, прелом Гл, препис Мр, преседипк Ј Ја

ДРа ТП, преседника Ја ТП.

пређем Ра, пређемо Гл ТП.

Однос између префикса пре- и при- није свуда једнак. На највећем делу

овог говорног подручја (централни делови Ужичке Црне Горе, колубарска насе

ља, те крајеви ближи Такову, чачанској котлини и Драгачеву) однос између ових

префикса је углавном стабилан. Изузеци (навешћемо само њих) нису бројни:

при- место пре-: прислава Је ГД ТП, приславу ГД ТП,

пре- место при- : превеже ТП, преметијо ГД.

У западнијим насељима (црногорска села подринског залеђа) овај однос је

осетније поремећен, нпр.:

при- место пре- приладило Мак, кат прилада Мак, прислава Мак Ст, на при

славу Ј;

пре- место при- преватијо Мак, препалим ЈМак, преставим каву ЈРа, пре

тпсак Мак, претиснем Ј.

б) У следећим примерима јат је секундарног порекла:

ба) водијер ЈРа Ст, косијер ЈТП, колијер Д, солијер Ст (бележимо, међутим,

и вондир Ст, водпр ЈРа, а у колубарском селу Крчмару и необично водњпр).“

144 Информатор Милева Недељковић (1917).
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бб) јастријеб Мак Ра ТП, јастријеба ГД Ст;

бв) ђетелина ГД Ра Та, баљега Ј Мак Ро Ст.

б) Говори у којима преовлађује екавски изговор

54. У области од Чачка према Г. Милановцу и Руднику (Бр Ма Прис) и у де

лу Ваљевске Колубаре (Стр.) смештени су говори мешовитог екавско-ијекавског

типа, тј. идиоми у којима се преплићу ова два изговора, али где, према фреквен

цији употребе, претежу екавски ликови.

Забележене потврде екавске замене јата су бројне, навешћемо само њихов

МањИ ДеO:

беда Бр, беде Бр Прис, беду Стр, бедна Стр, бедно Прис, бедни Бр, бежб

Стр, бежала Прис, бежали Прис, бежим Бр Прис Стр, бежп Бр, бежимо Стp.

uзбегли Бр, избегоше Ма Стр, побегоше Прис, побегнем Стр Прис, побегнемо Бр,

побегну Бр, пребегну Прис, бели лебац Бр Прис, белог леба Ма Стр, бели се Стр.

убелимо Прис, убели се Бр, белило неко Стр, ветар БрMа Стр, ветра Бр, ветрило

се Прис, изветрпМа Прис Стр, изветрило Ма Прис, девер Ма Прис, деверима Ма

Стр, девојка Стр Прис, девојку Ма Стр, девојке Бр Ма Стр, девојкама Ма Прис,

деца Прис,145 лето Бр Ма Стр, лети Бр Ма Прис Стр, летина Ма, летину Бр Ма

Прис, летњп Прис, двамесеца Стр,месим Бр Ма Прис,меси се Бр Стp, местмо Бр

Ма Стр, замесила Ма,умесила Прис, умесило Бр Прис, недра Бр Ма Стр, из неда

ра Бр Ма, обесио се Бр Ма Прис, обесе Бр Ма, обеспло Бр Прис, одело Бр Ма,

одела Бр Стр, одевени Ма, терд Бр Стp, терала Ма Стр, истерд Стр, истерали

Бр Стр, истераше Стр, истерамо Ма Стр, отерд Бр Ма, отерали Стр, пена Бр

Ма Прис, пену Бр Прис, запенијо Бр Стр, запенила Ма, песма Бр Ма Прис, песму

Бр Прис, песмицу Бр Стр, пешке Бр Ма, плева Бр Стр, плеву Ма Прис, река Бр Ма

Стр, реку Бр Ма, речнт Прис, речно корито Ма, речица Бр Стр, снег Бр Ма Стр.

снега Бр Ма, трезан Бр Ма Стр, цеви Ма.

Концентрација (и)јекавских ликова је знатна; представићемо део забележе

них примера:

бјежп Прис, бјежи Ба Ма Стр, нека избјеглица Прис, избјеглицу Прис, из

бјеглица Ма Прис, побјегли Ма Стр, побјегоше Бр Стр, вјера Бр Ма Стр, вјере Ба

Ма, вјеру Бр Ма Прис, вјерили се Бр Прис, вјерише се Ма, вјере се Ма Стр, вјеро

вали Ма, вјешт Бр Ма Стр, вјешто Ма Стр, вјештина Бр Прис, завјешто Ма, ди

јелила Бр, дијелимо Бр Ма, издијелише се Бр, подијелила Ма Прис, подијелише Бр

Прис, раздијели се Ма Стр, ђевојка Бр Прис, моим ђевојкама Ма, ђевојчура Прис,

ђељд Ма, ђеља Бр Прис, ђељка нешта Прис, засвpбљело ме Прис, лијеска Бр Ма,

лијеску Прис, љесково Бр Стp, љеб Бр Ма Прис, љеба Стp, љепчић Бр,међед Бр Ма

Прис, међеда Бр Ма, међедима Бр Прис, мјесец Бр Ма, мјесечина Стр, мјесечину

Ма Стр, помјесечини Прис, пљева Бр Ма Прис, пљеву Бр Стр, прије Бр Ма Стр, ис

прије Стр, ријечи Бр рјечит Ма, снијег Бр Ма Прис Стр, снијега Ма, по снијегу Бр

145 Дакле: деца 2 деца, појава карактеристична (и) за поједине делове србијанског дијалекатског

комплекса, тако је, нпр., у Драгачеву (Ђукановић Драгачево 88).
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Прис, cњегови Бр, цијеђ Бр Прис, у цијеђу Ма Стр, цијев Бр Ма Прис Стр, цијеви Бр

Ма Прис, у цијевима Прис, цјевчица Ма, цјевчице Бр Ма.

Само у назначеним селима јужно од правца Маљен-Сувобор бележимо гр

мљело Прис, живљели Бр, живљело се Бр, претрпљела Ма Прис, па чак и пљена

Прис.

Инвентар „икавизама“ у свим овим говорима је у границама познатог фон

да сродних идиома:

биљег Бр Прис Стр, биљега Бр Стр, биљегу Стр. вије Бр Стр, волијо Бр Ма

Прис Стр, грмило Бр Ма, донијо Бр Стр Прис, забиљежено Бр Стр, забиљежим

Бр Ма, забиљежимо Бр Ма, прибиљежим Бр Прис, убиљежијо Стр, огладнили

Бр Ма Прис, оседио Бр Ма, сије Бр Стp, ciljб Прис, сикира Бр Ма Стр, сикире Бр

Стр, сикиром Ма, сикире Стр, усиђелица Бр Ма, усиђелицу Прис.

3) ГОВОРИ СА ДРУГАЧИЈИМ СТАЊЕМ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

а) Говори са ele s Ђ

55. Најсевернији део нашег сектора П (Па Пе) припада колубарском говор

ном типу, који, опет, прилази оним идиомима северносрбијанског дијалекатског

ареала, у којима се, баш као и у њему, на месту старог јата најчешће (или веома

често), нарочито у говору најстаријих, чује глас између еи и у различитим изго

ворним варијацијама — глас е 146

У посећеним колубарским насељима ликови са е јављају се напореда са

својим екавским панданима (остали су ретки). Њихова фреквенција варира од

осове до особе— она, дакле, није увек „равна“ и стабилна, али је, укупно узевши,

постојана и изразита.

Навешћемо само део забележених примера са оваквим рефлексом јата:

беда Па, беду Па, у беди Пе, бедна Пе, бедно Па, бедник Пе, бедници Пe,

беднике Па, бела Па Пе, бело Па, бели Па Пе, белог Па Пе, Бела недеља Пе, у Белу

недељу Па, бели се Пе, убељен Пе, избељено Па, бежп Па, бежимо Па Пе, пребе

гли Пе, венац Пе, венци Па, венчанице беле Па Пе, венчићи Па, венчићима Пe,

вешт Па, вешто Пе, вештина Пе, вештине Пе, завештано Па, вештица Паве

штице Пе, вештицама Па, вештачки Пе, вештачко цвеће Па, ветар Па, ветра

Пе, ветрина нека Па, проветрено Па, проветрпм Па, проветрт се Па, проветрп

мо Пе, деда Пе, деду Па, дедицу Пе, деца Па, деце Пе, децом Пе, дечице моја Пe,

дечурлија Па, денуше Пе, денула Пе, денули Па, денемо Пe, iЗнела Па, изнели Пe,

пренели Па, прднели Пе, нанела Пе, лепа Па Пе,лепу Па, лепе Па, лепа Па Пе, лепо

Па Пе, мера Па Пе, мере Па, меру Па, мерила Па, мерили Пе, мерено Па, мерплio

Па, измертио Па, премертмо Пе, напред Па, песма Па, песмом Пе, песмицу Па,

запевасмо Па Пе, запеваше Пе, испевана Па, испевано Па, пропево Па, реч Па Пe,

речи Па Пе,речима Па,речит Па,речита Па, села Па, село Пе, седам Пе, седе Па,

седимо Па, седнемо Па, снег Пе, снега Пе, сено Па Пе, сена Па Пе, тесто Па Пe,

146 В.: Б. Николић Колубара 1—71, Реметић О незамењеном јату 7—105.
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теста Пе, тесту Пе, цреп Па Пе, црепа Па Пe, цела Па Пе, целе Па, целу Па, цена

Па, цењен Пе, проценили Па, оцењено Пе, црева Па, у цреву Пe.

Сасвим су обични и екавски ликови, нпр.:

две Пе, девер Па Пе, девера Па, деверу Па, делови Па, у деловима Пе, делове

Па, венчати се Па, венчали се Па, венчају се Пе, венчавали се Па, венчање Па, на

венчању Па, ветар Па, вредна Па Пе, вредну Па, вредне Па, вредп Пе, не вреде ни

шта Па, време Па Пе, девојчица Па, девојчице Пе, девојчицама Па, девојчурак Па,

девојачки Па, девојачку Па, дедовина Па, дедовину Пе, дедино Па, донела Пе, до

нели Па, донеше Пе, разнели Па, деца Пе, децом Пе, деци Па, ждребе Па Пe,

ождребила се Пе, ождребиле се Па, месец Па Пе, у месецу Па Пе, три месеца Па,

месечно Па Пе, недра Па Пе срце из недара Па Пе, у недрима Па, одело Па, у но

вбмоделу Па, одевени Пе, пева Па, певасмо Па, певушт неку стару песму Па, запе

ваше Па, пешке Па Пе, пешачити Па, пешачимо Па, сећи Па, секла Пе, секоше не

шта Пе, исекла Па, исекли Пе, исекоше Пе, исекосмо Па, исечемо Па, просечено

Па, расечено Па, плева Па Пе, плеву Па Пе, после Па, пре Пе, преклад Па, прекла

да Пe.

(И)јекавски ликови су ретки: прије Па Пe, ђе Па, ђед Па Пe, ђеда Па Пе, ви

јенци Па.

Бележимо и „икавизме“: волијо Па Пе, преосивијо Пe, ciljeмо Па Пe, ciljeте

Пе, али и пожелео Па, засејали Пe.

б) Екавски говори

56. У најистуренијим североисточним крајевима нашег сектора II (Б Бо)

смештен је говорни типа чија је замена јата екавска, са одступањима својственим

екавским идиомима шумадијско-војвођанског типа.

Међу бројним екавизмима забележеним у назначеним насељима налазе се

и следећи:

бела Б Бо, беле Бо, белу Б Бо, бели се Б, избели се Бо, на брегу Б, брега Б Бо,

под брегом Бо, венац Б Бо, венци Бо, венчаница Б, венчанице девојачке Бо, волети

Б, волели се Бо, заволела Б, заволело Б, преволела Бо, девер Б, девера Бо, са деве

pима Бо, девојка Бо, девојке Б, задевојчило се Б, девојчица Бо, девојчицу Б, дево

јачке Б, дете Б, деца Бо, детиње Бо, детињасти Бо, детињасто Б, дечицу Б, де

чачићи Б, леб Б, леба Бо, лебац Бо, лепчиће оне Б, лево Б, леви Б, леву Бо, леп Б Бо,

лепи Б, лепе Б Бо, лепо Б, лепотица Б, лепотицу Бо, лепотице Б, лепојку Б,лепље

на Б, лепљено Бо, залепијо Б залепљено Бо, излепљено Б, мењала Бо, мењали Б,

мењам Б, заменила Бо, замене се Б, заменили се Бо, изменијо се Бо, променијо се

Б, месила Б Бо, месила Бо, месили Б, месим Бо, месиш Б, месимо Бо, замесим Бо,

замесимо Б, лежемо рано Бо, нележу Б, полегосмо по земљи Б, залеже Б, разле

же се песма Бо, лепо се одевали Бо, одевамо се Бо, у белом оделу Б, одевање Б,

одевени Б, одећа Бо, певало се Бо, запевали Б, запевамо Б, пропевд ко бела лала на

суду Бо,ретко Б, ређе Б, седела Бо, седели Бо, седе Б, заседд одбор неки Бо, посе

дали Бо, поседаше Б, поседају Б, цепа се Б, цепају деца Бо, исцепали Б, исцепаше

Бо, поцепала Б, поцепали Бо, расцепише Б, расцепи се Б, сећам се добро Б.
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Овај говорни тип не припада говорним идиомима са e < Ђ. Три забележена

примера (венчање, венчају се, напред), забележена у Бољковцима, не мењају оп

шти утисак.

У забележеној грађи нашло се тек неколико (и)јекавизама:

вијенац Б, дијете (вок) Б Бо, ђе Б, ђецу Бо, прије Б Бо.

Забележени „Икавизми“ су познати и другим сродним идиомима:

видити Б, грије се Бо, живили Б, осивило се Б Бо, сикира ББо, сикирдли Б Бо,

смијемо се Бо.

Закључак

57. На основу представљене грађе и изнесених запажања, долазимо до за

кључка да подручје означено као сектор П, на плану рефлекса јата, изгледа овако:

а) ијекавски говори са мањим бројем екавизама: већи део Ужичке Црне го

ре и део Ужичког Подриња;

б) ијекавски говори са знатним бројем екавизама (ијекавско-екавски), цр

ногорска кабларска села, западнија таковска насеља и део Ваљевске Колубаре

(Кр);

в) слободна ијекавско-екавска мешавина: средишња и источнија таковска

насеља и делови Ваљевске Подгорине (ДЛ) и Ваљевске Колубаре (Бре);

г) екавски говори са знатним бројем ијекавизама (екавско-ијекавски).

област од Чачка према Г. Милановцу и Руднику и део Ваљевске Колубаре (Стр);

д) екавски говори: североисточна насеља овога сектора;

ђ) говори са e^e s Ђ: најсевернија насеља овога сектора.

58. Ако покушамо да разграничимо поглавито (и)јекавске говоре и говоре

који (у основи) нису (и)јекавски (овде убрајамо екавско-ијекавске, екавске и го

воре са еге - Б, док ћемо насеља са слободном ијекавско-екавском мешавином

сматрати „граничним“), долазимо до следећег закључка: ова међа иде од Повле

на и, обухватајући јужна подгорска и планинска колубарска села, излази на Суво

бор, одавде нагло скреће најуг, пресеца чачанску котлину, и избија на Јелицу.

Посебноје интересантна (а можда и изненађује) чињеница да се (и)јекавски

изговор и данас добро држи у подгорским и колубарским селима најближим пла

нинском венцу Повлен-Маљен. Овај податакје утолико интересантнији уколико

се зна да је ијекавска Србија, на овом сегменту, у прошлости редовно (изузетак је

само Вукова граница) омеђавана линијом. Повлен-Маљен, односно Медвед

ник-Маљен (в. т. 12–20).

Планина Рудник (или његови обронци)јавља се као гранична тачка већине

досад повучених међа (Милићевић, Белић, Ивић, Стевановић). Рудник као међаш

не помињу Вук и Московљевић. Док код Вука то није искључено (по њему (и)је

кавска Србија сеже, у овом њеном делу, „до Ваљева и Карановца“, па самим тим,

највероватније, и до Рудника), Московљевићевом границом два изговора су раз

двојена већ линијом Маљен-Каблар.

— 56 —



Границе ијекавских говора у западној Србији 439

Легенда:

Ијекавски говори са мањим бројем екавизама

Ијекавски говори са знатним бројем екавизама

(ијекавско-екавски)

Слободна ијекавско-екавска мешавина

Екавски говори са знатним бројем ијекавизама

(екавско-ијекавски)

Екавски говори

Говори са еfe s Ђ.:
Карта бр. 7: Континуанти јата у основи речи на сектору II

— 57—



440 Славољуб З. Марковић

Легенда:

о Ијекавски говори

с Слободна ијекавско-екавска мешавина

О Говори који нису ијекавски

Карта бр. 8: Домашај ијекавског изговора на сектору П

Према мојим испитивањима, руднички крај, као и друге области источно

од линије Сувобор-Јелица, данас не припадају (и)јекавским говорима, али су на

сеља у појасу од Сувобора до Каблара (која Московљевић припаја екавским иди

омима) и данас у основи (и)јекавска.
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В. СЕКТОР ЈЕЛИЦА — ЧЕМЕРНО — ГОЛИЈА (СЕКТОР III)

1) Уводне напомене

59. Испитивана насеља — називи и скраћенице (карта бр. 9): A(драни),

Би(ниће), Бог(ојевићи), Брез(ова), БресОник), Бру(сник), Бу(дожеља), Ву(чак),

Вуч(ковица), Гле(ђица), Го{ричани), ГДу (Горњи Дубац), Гу(беревци), Де(вићи),

ДД (Добри До), Дубрава), Дуч(аловићи), E(рчеге), Као(на), Кач(улице), Ку(ма

ница), Куш(ићи), Л(уке), Маг{лич), МС (Милићево Село), Мрч(ајевци), Ос(они

ца), Ост(атија), Прид(ворица), Пробгорелица), Рад(аљево), Рај(ац), Рок{ци),

Са(маила), СР (Средња Река), Тоблишница), Тр(нава), Ту(рица) и Ша(реник).

60. Кроз подручје означено као сектор III пролази међа која србијански (и

не само србијански) дијалекатски комплекс оштро пресеца на две изразито разде

љене целине: на млађе (новоштокавске) и старије штокавске говоре.

Намеће се веома занимљиво питање: у каквом су међусобном односу ова

међа и граница између (и)јекавског и екавског изговора на овом сектору?

На наредним страницама покушаћу да одговорим и на ово питање.

Према мојој процени, утемељеној на сакупљеној и више пута прегледаној

грађи, стање рефлекса јата на овом подручју, представљено једним широком по

тезом, изгледа овако. Највећи део испитиване дијалекатске плохе запремају го

ворни идиоми чији су континуантијата најчешће (и)јекавски и екавски са међу

собним фреквенцијским омером који није једнак у свим њеним сегментима. Дру

гачије стање континуаната јата затичемо само у најисточнијем појасу сектора ПI

(АБи Брез Брес Маг Про Са), који се, у свом највећем делу, пружадуж леве обале

Ибра.

2) ГОВОРИ СА МЕШАВИНОМ ИЈЕКАВСКИХ

И ЕКАВСКИХ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

61. Регистар уочених ијекавско-екавских прелива у овој говорној зони је

следећи.

Изразиту превагу ијекавски ликови имају у њеним западним и југозапад

ним деловима, тј. у насељима око средњег и доњег тока реке Моравице (Бог Бу

Ду Куш МС Рад Рок Ша). (И)јекавски изговор преовлађује, иако је и концентра

ција екавских ликова знатна, и у њеним средишњим и јужним деловима, тј. на го

тово целој територији данашњег Драгачева (Вуч ГДу Гу Дуч Као Ту), 147 у ива

њичким селима која су некада припадала драгачевском срезу (Л Ос),“ те у кра

јевима око извора и горњег тока реке Моравице (Вy Гле КуЕ).

147 Ђукановић Драгачево 1–239.

148 Драгачевским селима се данас сматрају насеља која припадају општини Лучани (в. Ђукано

вић Драгачево 13).
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Карта бр. 9: Подручје сектора III са мрежом испитиваних насеља
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Сасвим слободну мешавину двају изговора затичемо на источним оброн

цима Јелице (Рај Тр), и у деловима драгачевске говорне плохе најближим долини

Ибра (ГДу Као).

Екавски изговор претеже у долини Западне Мораве југоисточно од Чачка

(Го Кач Мрч), у „изолованој“ Толишници (То),149 као и у горњем току реке Сту

денице (Бру Де ДД СР Ост Прид).

Говорни типови у којима претеже ијекавски изговор припадају (и)јекав

ским говорима источнохерцеговачког типа у западној Србији. 150 Идиоми у који

ма преовлађује екавски изговор прилазе или млађим штокавским идиомима Ш-B

типа (долина З. Мораве југоисточно од Чачка), или старијим штокавскима гово

pима (горњостуденичка зона).

а) Говори у којима преовлађује ијекавски изговор

62. Замене јата у дугим слоговима

а) Рефлекси јата под дугосилазним акцентом:

aа) Ђ. — ије:

биједан Бог, биједна Бог, биједно Ву Рад, бијел Бог Ву, бијелт Гле Гу Као, бије

лог МС, бијелом Ву, бијеломе Вуч, вијек Бог ВучДуч Као МС, вијека Гле Дуч, вије

ран Вуч ГДу, вијерна Бу, вијести Вуч Гле, гријешим Као Вуч, гријешти Вуч Е Ос,

гријеше Бог Као, дијелим ВуКао, дијелти Будијелимо Ву, дијеле Вуч Ку, дијељен МС

дријемам Бог Ку, дријемаш МС, дријемамо Дуч Бу, дријем Ос, ГДу, дријештм Бог

Рад, дријешимо Гле, ждријебе Вуч ГДуЕКу, зијевам МС, зијеваш ГДу, зијева Бу,ли

јева Ос Рок Ту, лијевом Ву ГДу Као, лијеву Ос, лијек Бу Дуч Е, лијека Дуч Куш, лијеп

Бог, лијепа Бу Дуч, лијепо Бу ГДу, лијепо Вуч, мијењам Бу Гу, мијењаш Гле, мијења

мо Вуч, мијешам Бог, мијешамо Бог Гу, мијеша ГДу, мијешен Бог, мијешени Гу Ку,

нијем Вуч, нијемп Вуч Као, нијемо Гле, ријетко Гу, ријешим Бу Гле Као, ријешт Бог

Ку, ријештмо Бу Ту, ријешти МС Рад Ос, сијед Бог Е, сиједи Буч Рад, сиједог МС

Рок, сијено Бу ГДуКао, сијена ВучДуч, снијег Бог Гу, снијега Дуч, снијегом Ос, сли

јет БуЕ, слијепа МС, сијева Бог, стијешњен БуКу, свијет МС ГДу, свијета Гле, сви

јетом Дуч, стијешњена Вуч, стијешњено Вуч, тијесто Бог Дуч, тијеста Е, тије

сту Гле, цијев Вуч Бог Е, цијеви Гле Куш, цијеђ Гле Е Ша, цијелт Бу Дуч, цијела Гле,

цијело Вуч Куш, цијепам Бу Вуч, цијепаш Као Куш, цијепамо Л и сл.

аб) Ђ. — ије:

двије Бог Ву Гу Дуч ЕКуш Л Рок Ша, прије Бу Ду Ос Рок Ша; вијек Ку Куш

Рок, лијек Гле Ку Ша, лијеп Вуч Рок, ријеч Л Рад, сијено Гу Рок Ша, тијесто Бу

Дуч Рок, цијев Дуч, цријеп Вуч.

149 Невелико село Толишница, приклештено масивима моћних планина Чемерна (са југа) и Тро

глава (са севера), без добрих комуникација ни са драгачевским ни са краљевачким селима, заиста

одаје утисак изолованог насеља. Говор овог села је новоштокавски екавско-ијекавског типа.

150 В. Ђукановић Драгачево 1-239, В. Николић Моравички и горњост. 1-330.

— 61—



444 Славољуб З. Марковић

ав) Ђ. — ије:

вијек ЛОс, дијели се Вуч, звијер Ву Ша, лијеп ВучГДу Е, лијепа ђевојка Гле,

лијепо Гле Ша, ријез Дуч, püјетко Вуч, свијет Куш Ос, сијено Бог Ку, цијев Вуч,

цијеђ Ку.

аг) Бележимо и екавске ликове:

бедан Бог ГДу, бедна Вуч, бедни БуКу, бедник Гле, бело Дуч, беле Као, век

Вуч Као, века Гле Куш, вести Гле Ку, грешлм Бог Ку, грешимо БуКу, две Бу ГДу

Ку, деле Вуч Ша, делимо ГДу Куш, ждребе Бу Гле ЕКуш, зверка Вуч Ку, зевам

Дуч, зевамо БуКу,лево Бу ГДу Куш, лек Дуч, ленка Вуч Куш,ленку Као, лепа Гле

Рок, лепу Рок, лепо Бог ГДу, лептм Гле Куш, пре ЕКуш, мешам Гу, решим Бог

Као, реше БуКао, слеп Бу, слепа Рок, сено Бог Гле Као Куш, сена ДучТу, тесто

Дуч, теста Гу Ку, цев Бог Као, цеви МС, цела Бу Дуч, целу Рок, цеђ Бог ЕКу,

цреп Вуч Ша, црепом Гле Ос.

б) Рефлекси јата под дугоузлазним акцентом:

ба) Ђ. — ије:

биједа Бог Дуч, биједу БуКао Ос Ша, бијела Вуч ЕКу, бијелу Бу Дуч, бијеле

Дуч Ку, вијенац Бу Гу Ку, вијенца Ву Ку, вијећали ВуКао, вијећају Гле, вријеме Бу

Дуч, гријешио Бу Ту, гријешила Ву Ку, гријешили Ву Ку, дријешијо Вуч Као, дриje

шили Бу, згријешила Вуч Као, погријешила Бу Ку, погријешио Гле Ту, погријешили

Гле, дијелијо Бу ГДу Ку, дијелили Гу Ку, издијелијо БуКу, подијелијо Вуч Ку, жли

језда БуЕКуш, звијезда Бу Дуч Као, звијезду ГДу Куш, зијево ГДу, зијевала Гле,

клијешта Бу Гле ЕКуш, лијечијо се Бу, лијечила се Гу, излијечијо се ГДу, залијечијо

Бог Куш, лијеска Гле Е, лијеску Ву Ку, лијепијо Бог, лијепили МС Ша, залијепијо

Вуч, излијепијо БуКу, прилијепили се ГДу, мијешати Вуч, мијешб Вуч, мијешала

ГДу Као, замијешала БуКао, измијешала БуКао, помијешд Гле Дуч, помијешала

БуКу, помијешали Бу Гу, промијешд Бог Као, нијема Бог Ку, занијемила Бу Ку, за

нијемили Бог Ку, плијевијо Ву Е, плијевила Гле МС, пријетијо Вуч Као, пријетили

Гу Ос, запријетијо БуКу,ријешијо Бог Дуч,ријешила Гле Куш,ријешили БуКу, си

јечем БуКао, сијечеш Гле Ку, сијечемо Вуч Ку, насијечем БуКу, пресијече се Као,

расијече се ГДу, свијећа Бу Ку, свијећу Гле, свијеће Гле Ку, снијела Гле МС, снијеле

Гду Као Куш, циједила Вуч Ос, оцијeдила Ос,

бб) # - ије:

вијенац Гле, вријеме Вуч, дијете Ву Рок Ша, лијекови ЕКу, лијепа Вуч Куш

Ос, лијепу Ос, лијеска Куш, лијеску Куш, млијеко Бог Ву, млијека Гле Ку, одијело

Куш, поријекло Е, ријека Гле Е, свијећа Рад Рок Куш, стријела Гле.

бв) Обични су и екавски ликови:

бела Гу Дуч, белу Гу, бледа Бу Као, бледу МС, венац Бог, венца Бог Дуч,

вредна ГДу КуКуш, вредело Гу, вредели БуЕ, грешио Гле, погрешио ГДу, дремд

Бог, задремо Дуч, зевали МС, лепила Бу Ку, залепила Гле Ку, залепило се Ос, ле

па Бу, лепо време Бог Ку, месила Бу, умесила Бог Ку, мешала Бу Ку, млеко Бу,

млека Бог Ту, оклевали Ос, петла Гу, погрешише ГДу, река Бог Ку, реку Ку, све

тло Бог, у свету Гле Ку, свећа Дуч, свећу МС, сече ГДу, расече Као, слепац Дуч

Ку, цела Рад, цена БуКао Куш, цену МС, ценили га Бу Е, преценили Гле Ша, про

ценијо Дуч, проценили Гле Као.
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в) Рефлекси дугог неакцентованог јата:

ва) Ђ. - ије:

двоцијевка Куш, двоцијевку Гу, довијека Дуч Ку, донијела Ос, донијели Бу, до

нијеше Бу, нанијела Бу Дуч, прднијела Гу, пронијеше Е. Куш,разнијели Е, заповиједа

Бог, задријемам Гле, задријема Бог, раздријема се Гле, заслијепљени Бог, залијепт

се ГДе, излијечи се Бу, излијечен Гле, улијепљено Бог Ку, замијесимо Вуч, умијест

мо Бу, измијешам Бог, измијеша БуКао, промијеша се МС, колијевка ГДу Дуч Ку,

колијевку БуКао Ша, напријед Ву, унапријед Гле, несвијес Гле, разријеши се то Ша,

одријешимо Бу, раздријешимо Као, исцјепа се Гле, нацијепамо Вуч Дуч, поције

пам БуКу, поцијепамо МС Ту, расцијепим Гле, расцијеппмо ГДу Е, расцијепљено

Вуч, процијепи се Гле, оцијeдим Бог, нациједпмо Дуч, проц“једимо Као, исцјепам

Вуч Куш, исцијепана Дуч, расцијепљено МС, препријечиш Куш.

вб) Ђ. — ије:

најприје Бог Дуч, поприје Ос, све за двије године Ша.

вв) Ђ. » ије:

оцијeдимо Ос, некако испријека Вуч, попријеко Дуч, упријеко Е, разнијели

Дуч, умијеce Вуч.

вг) Бележимо и екавске ликове:

довека Бог Е, донела Гле, донеше МС Рад, разнела МСТу,разнали Вуч, уне

ла Гле, унели ВучТу, излети се Гле, налетпмо Бу Гу, налепљена ГДу, напред Бу

Рок, отребимо БуКао, поделим МС, поделимо Дуч, поднела Као, полежемо Бу

Ку, исцедим Вуч, исцедимо Као Ос, процеди се Гле, замешам Бог, измешано Дуч,

измеша се Гле, промешамо МС Куш, разрешен МС,увек Бог Дуч Ша, нацепам Бу

Као, расцепљено Бу Е, нацепамо Дуч.

Напомена: Фреквенција екавских ликова није свуда једнака. Она је најнижа

у насељима дуж тока реке Моравице, знатно је виша (готово равна или пак равна

фреквенцији ијекавизама) на подручју Драгачева (некадашњег и данашњег) и на

источним обронцима планине Јелице.

63. Замене јата у кратким слоговима

а) Основни рефлекс кратког јата је је (примери са извршеним јекавским јо

товањем дати су ниже), нпр.:

бјежати Бу, бјежала Бу Ту, бјежали Гле Као, бјежи БуКуш, бјежи Куш,

бјежанија Бу Ку, у бјежанију МС, вјенчали се Ту, на вјенчању Дуч, вјенчаница

Бог Куш, вјенчиће Дуч, вјенчићима Вуч, вјера БуКао, вјере Гле Ос, вјеру Вуч Ша,

вјетар ГДу Ку, на вјетру МС Ту, вјетрењача Бог ГДу, вјетрењачу Дуч, вјетре

њаче МС, извјетрило Бу Куш, извјетрп Бог ГДу, извјетрише Гле, вјешт Бог Ку

Ос, вјешта Бу Е, вјешти ГДу, вјештина 151 Гу Ту, мјера Бу Ку, мјеру Вуч МС,

мјерише БуКуш, мјерим БуКу, мјеримо Гле, измјерише Ос Ту, измјерам Бу, из

мјеримо Бог Као, одмјерп се Дуч Ку, премјери се ЕКу, мјесец Бог Ку, мјесеца Бу

Куш, у мјесецу Ту, мјесечина Дуч Ку, мјесечине Вуч Куш, мјесечину БуКуш, мје

сечно Вуч Ку, мјесечар ГДу Рад, мјесто Дуч Ку, мјеста Дуч МС, у мјесту БуЕ,

151 Овде: вјештина — вјештина (в. Ђукановић Драгачево 88).
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мјестима Гле Ос, намјестијо Бу Ос, намјестила Бог Ку, намјештено Гле, намје

штени Дуч Ку, намјестише Бу Л, намјестим Бу Дуч, намјестимо ГДу Ку, обје

сијо Вуч Ку, објесила Бу Ку, објешена Као, објешени Рад, објесим Гле, објест се

Дуч Ку, објесимо Бу Куш, објетина БуКао, објетину Бу Ос, пјеге Бу Куш, пјегав

Вуч, пјевати Бу, пјево БуКао, пјевала ГДу Рок, пјеваше Дуч Куш, запјево Дуч

Рад, запјевали ГДу Ку, запјева БуКао, испјево ГДу, пјесма Бу ГДуКао Куш МС

Рад Ту, пјесме Бог Дуч, пјесму Вуч МС Ту, пјесама Бог Ос, пјесмица Вуч Ку, пје

смицу Ос Ту, пјевач БуКуш, пјевачи ГДу Куш, пјевачицу Бу, пјевчарице Вуч Ку,

пјевчић Бу, пјевчићи Бог Као, пјена Гле Вуч Ос Рад, пјену Бу Ту, пјенили БуКао,

запјенијо Бу Ос, запјенише Гле Као.

б) Забележени екавизми нису истог реда, нити пореклом нити фреквенци

јом употребе.

Искључиво екавски рефлекс бележимо:

ба) у заменичко-прилошким речима: нека Бу Куш, нект Бог Дуч, некад Л

Ос, нешта ГДу, нешто Бог Ту.

бб) у појединим случајевима као што су нпр.:

зеница Вуч Ту Ша, зеницу ГДу Куш,

лекар Бог Дуч Е Л, лекару Бог Ос Рок, лекари Рок Ша;

дзледа Гле Ос, озледу Ша;

целтва се Буч, целивају Дуч Л Ту, целиваше Бог,

цеста Вуч Ку Л, цесте Л.

Ликови из разредаба) и облици лексеме цеста одговарају ијекавској књи

жевнојезичкој норми, док остали назначени примери нису у складу с њом.

Фреквенција ових и оваквих ликова углавном је „равна“, тј. они су ма

ње-више подједнако чести (односно ретки) у свим деловима овог говорног под

ручја. Ређе се чују ликови лекар (чешће је доктор) и цеста.

Другачије је, међутим, са екавизмима као што су:

беостм Бу МС, бежп Ту, бежимо Бог Дуч, бежи Вуч Куш, бежите Бу

Куш, ветар Бу ГДу Ос, ветра Дуч Ку, ветрови Бy Ку, ветрило се ГДу, ветрови

то МС, деца152 Вуч, деце ВучДу, децу Гле Рад Ту, Као, лето Гле Куш, лети Бу

Као, летина Ву МС, летину МС, леб Бу, леба Ос, с лебом Гле Дуч, лебац Као Ку

Ос, лепчиће Ву, лепота153 Вуч, лепотица Бог, место Бу Рад, места Гу Куш, у

месту Ку, наместила Дуч, намештена Дуч, намештено Дуч, наместим Гу, на

местимо Као, месечина Као, месечину Као, певале се песме разне Е, певам Ку, пе

вамо Бу, запеваше Вуч Ку, запевају Гле Е, певушп ГДуКао, певач БуКу, певачи

Гy Ку, плева Вуч ГДу, плевом Бу Ос, пешке Гле Рад, пешак Као, пешачки Ша, пе

шачи се Дуч, пролеће ГДу, пролећа Бу Куш МС, пролетдс Бу Вуч Л, сетила се

Бу, сетили се Ос, сећам се Ос, осећали Гу, осећање Ту.

Ови и њима слични екавизми јављају се и у јекавском лику (понеки и у

„икавском“— в. ниже). Њихова фреквенција осетно варира: најнижа је у средњем

и доњем току реке Моравице, знатно је виша (каткад и једнака фреквенцији јека

152. Овде: деца - деца (в. нав. дело 88).

153 Овде: лепота - лепота (в. нав.дело 88).
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визама) у драгачевском крају и на источним падинама планине Јелице. Необично

висок проценат примера с екавским заменама кратког јата бележимо и у насељи

ма око извора и горњег тока реке Моравице. Овде је неопходно нарочито подву

ћи утицај суседних поглавито екавских говора у којима је рефлекс кратког јата

увек такав. 154

64. Кратко јат и за р. a) Рефлекс кратког јата иза сонантар углавном је

скавски.

aа) времена Гле, временом Бог Гле, вретено155 Вуч ГДу, вретенце Вуч, вре

тенцета Бу Куш, врећа Бу Ку, вреће Бу Дуч, врећу ВуКу, врећом БуКу, врећице

Вуч, у врећицама Бу Ку, грешка Гле Куш, грешку Бу Л, грешком Вуч, грешака

Гле, на туђим грешкама Е, погрешно Гле, мрежа Бу Ку, мреже Дуч, у мрежу

ГДу, мрежица ГДу Ку, мрежицу Гле Ку, резала Вуч,резало се ГДу,режеш ГДу,

реже Ву, изрезб ГДу, нарезала Бог Куш, нарежем МС, срећа Гле Куш, среће

Вуч, срећом ГДу Рок, трешња Бог Куш, трешњу МС, трешње Гле МС Ос, тре

ба Гле Куш, требд сам МС, требало је Дуч, црепуља Бу ГДу Ку Куш, црепуљу

ГДу Ку, пот црепуљбм Ша, црепљика Гле, црепљику Бу Ку,

аб) горела Бу ГДу Ку, горело Гу, изгорела Гле Ку, изгорело Бу Ку, изгоре

Вуч, прогорело БуКу, нагорела Бу Куш, разгорела се ЛШа, сагорело ГДу, сагоре

Дуч,

ав) крепак БуКу, речица Бог Е, речице Бу, ређе Бог ВучДуч Куш, стареши

на Бу, старешину Као;

б) рђ »pје бележим у невеликом броју примера: брјешчић Бог Ос, рјечица

Вуч, рјечицу Гле, стрјелица Бог, стрјелицу Ту, трjeзнии Као 156

На по мене:

1. Екавизми из разреда) одговарају ијекавском књижевнојезичком стан

дарду, док они из категорија аб) и ав) нису у складу с њим.

2. Примери из категорија аа) и аб) придружују се инвентару категорија и

појединачних случајева у којима се на месту краткога јата јављају само екавски

рефлекси.

65. Јекавско јотовање. Овим јотовањем обухваћени су алвеолари ли

н, дентали д, т, з, с, ци, само у једној категорији, лабијали П, б, м, 6:

а) л + je (< Ђ) > ље:

вољд Бог Ку МС, Ос Рад Рок Ту Ша, вољели БуЕКу Куш, доље Бог Бу Гле

ГДу Дуч Као Куш МС Ос, завољб БуКао, завољела ВучДуч Као Куш ЛМС Ос,

завољели Бу ГДу Ку МС Рок Ту, кољено Бог Бу Вуч Гу Дуч Ку, кољена Бог Бу

ГДУ Гу Е Као Ку, кољенима Бу Гле ЕКуш, кољенице Дуч, љеб Бог Бу Гле Дуч Као

Куш МС Ша,љеба Бог Бу ГДу Дуч ЕКу Куш, ш љебом Бог Гле ГДу Дуч Ку Куш,

љешнпк Бог ВучДуч ЕКу ЛМС Рад, љешнпка Гле Ку Куш Ос, љешнпке МС,Ље

посава БуЕ, Љепосаву ГДуКао, љето Бу Ву ВучДуч ЕКу Куш МС Ос, љеса Бу

154 В. Барјактаревић НП-Сј 1-177, В. Николић Моравички и горњостуд. 63-69.

155 Дакле: вретенд - вретено (в. Ђукановић Драгачево 88).

156 В. Пецо Судбина кратког č257-260.
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Дуч, љесу Е, љети Бу ВучДуч Као Ку Куш МС Рок, љетос Бог Вуч ГДу Дуч Е

Као Ку Куш, љетошње Вуч Ку Куш МС Ту Ша, љетошњи Бу Вуч ГДу Дуч Као

Ку, љетина Бог Вуч Гу Дуч Ку Куш МС, љетину Бу ГДу Дуч Ку, у томе љечилп

шту Ос, мљела БуКао, мљели Бу Гу Ку Куш МС, самљела Гле, мљечавина Вуч

Куш, мљечавину БуКао, пљева Бог Бу Ву ГДу Дуч ЕКу Ос Ту Ша, пљеве Бу Дуч Е

Као Куш ЛОс Рад, пљеву Бу Гле Дуч Ку МС, пљевом Гле, прољеће Бу Вуч Гу Као

Куш, прољећа Бу Гле ЛОс Ту, прољетос Бог Бу Вуч Гу Дуч Као Куш МС Рад,

разбољела се Бог Гле Ку МС, разбоље се ГДу, разбољело се Гле.

Ликови као што су биљега Бог Вуч, биљежиле Ос, забиљежпла Ку и сл. ин

тересантни су и као примери у којима је извршено јекавско јотовање алвеоларал

и као „икавизми“ одређеног типа (в. ниже);

б) н+ je (< Ђ) - ње:

њедра Бог Бу ГДу Као Ку Куш, у њедра Вуч Рок, у њедрима Гле Куш, срце

из њедара Вуч, сњегови Гле Као Ку, сњегове БуКу, сњешчић Рад, свешчића Вуч

Дуч, зацрвењела се ГДу Ку, зацрвењели се ВучОс, огладњела МС Ос, огладњело

Ос, огладњели Гле, побјешњела Гле Куш, побјешњели Ша;

в) т + је (< Б) — ће:

ћерати Бу Вуч, ћерала БуКао Рок, ћерали се Бу, ћераше се Бу, ћерам Гле

Дуч Ку МС, ћераш Бу Дуч Ку МС Ту, ћерамо Вуч Ку, ћерају Бу ГДу Ку, заћераше

By Poк, заћерам МС, заћерају Бу Вуч, ишћерала Бу Ку, ишћерали МС Ос, ишће

раше Гле Гу Као, ишћерасмо ГДу, ишћерам Бог Вуч ГДу Дуч ЕКу, ишћерамо

Вуч Као Рок, ишћеравају Као, наћерали БуКу, наћерам МС ГДу Куш, наћерамо

Бог, поћерали ВучДуч Рад, поћерај Бог Дуч Ку Ос, поћерам Гу Дуч, поћерамо Бу

Гле Гу ЕКу МС, поћерају Вуч Као, рашћерали Дуч Ку, рашћераше Гле Ку, раш

ћерам Бу Дуч, рашћераш БуКу Куш, рашћерају Гле, залећела се Дуч, залећеше

се Гле, полећела Бу Ку, полећеше Бу Куш, улеће БуКуш, улећела Бог Ту, улећеше

Ос, ћео ВучДуч Ку, ћела Ос, шћео МС Ос Рок, шћела БуКао Ку, шћели БуКуш,

не шћеднем Бу Ку.

Јекавско јотовање дентала т изостаје у следећим забележеним примерима:

стјенка Бу Е, стјенку БуКу, стјенке Л Ша, стјенчица Дуч на једној стјенчици

Бу, тјескоба Бу Ку, тјескобу Гле Ку, тјескобно ГДу Ку, тјешње Као, тјешио се

тиме Као, тјешила га Вуч, тјешили је Вуч, утјешио се Гле Као;

г) д + je (< Б) — ђе:

ђевер Бог Бу Гле ГДу Гу Дуч ЕКу Куш ЛМС, ђевера Бог ГДу Као Куш МС,

ђеверу Бу Дуч Као МС Ос Рок, са ђеверима ЕКуш, од ђевера Гле, ђевојка Бу Ву

Вуч ГДу Дуч Е Као Ку Куш МС Рад Рок, ђевојку Бу Дуч Као Ку Куш ЛМС Рок

Ту, ђевојком Бу Дуч, ђевојачки Гле ЕКу, ђевојачку Вуч Као, ђед Бог Бу Вуч ГДу

Гy Као Ку Куш ЛМС Рад Ту Ша, ђеда Бу Ву Дуч Као Куш ЛОс Рок, једом Бу

ГДуЕ Кy Ку МС Ту, ђеца Вуч ГДу, ђеце Бог Гле Ку Куш МС Рад, ђецу Бог Гле

Као МС, ђецо БуКао Ку МС, ђетета Бу ГДу Куш, ђетету БуКао, виђо Бу ГДу

Ку Ос Рад, виђела Бу Дуч Ку МС, виђеше Бу, виђели Бу ГДуЕКу Куш МС Ша, ђе

нам Бу Дуч, ђене се ГДу Куш, ђенемо Вуч МС Рок, сађенем Бог Гле Као, сађене се

Дуч, сађенамо Бог Дуч МС, сађену БуКу, ођевен БуКао, ођевени БуКао, ођенем

се Вуч, ођенеш се Ос, полуђо Бог Као, полуђела Бу Е, полуђели БуКу, полуђе Вуч,
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ђељаше нешта, ђељаше Ос, ђељам Гле Као, ђеља Бу Ку, ђељамо Гле Ту, ђељају

ГДу, ђељка МС, ђељка се Вуч, ођељамо МС, дрвођеља Бу Куш, дрвођељу Дуч, ђе

довина Бу Ку Ос, ђедовину ГДу Куш, неђеља Бу Ку, неђеље Гле, у свету неђељу

Бу, неђељом Бу Рок,

д) c + je (< Б) — će:

ćести Бог Гле, ćео Бу Дуч Као МС Рад, ćела Бу Дуч ЕЛ, ćели Гле, ćеди Бу

Ку, ćедоше ГДу Куш, ćеднем Бу Гу, ćеднемо Гле, засела ГДу, засели Ку Куш Ос,

заседнем Бу ГДу Куш, заседнеш Гле, заседну Е, поседамо Гле, поседају Бу Ту,

преćела ГДу, преćели Бу Ту седпште ГДу, ćедпшта Гу, ćећи Бу Гу, ćекла Гле Ку,

ćекло се Ву ГДу Рад, ćекли Бог КуКуш, засеко БуКу, засекла Као, засекоше ГДу,

ućећи МС, ućеко БуШа, исекла Бу Ку, иčекоше БуКу, исечено ГДу, оčеко Бу, осе

кла Гле Ку, оčекли МС, oćekoue Bуч Као Ку, поčеко се Бу, поčекло се Дуч, ćекира

Бу ГДу Гу ЕКу Куш МС Рок Ту, ćекире БуКао Куш МС, ćекиру Гле Ку Ос, ćеки

ром Вуч, ćекире Бу, поčечимо Бог Бу Гле Дуч Као Куш МС Ту, посече Бу Ку, по

ćек Бу ГДу Дуч Ку Куш МС Рад, посека Бу Гле Као Ку, поčеци Бy Ку Куш; ćетијо

се БуКао, ćетила се БуКу, ćетпм се ВучДуч Куш, ćетп се Бу, ćетплио се Вуч Ку

Куш, осетио БуКао Куш, осетила ВучОс, oćemисмо МС, oćemuше Вуч Ку, осе

тим БуКу МС Ша, осетплио Бу ГлеДуч КуМСТу, прićетијо се Вуч, прićетили

се Рок, приčетпла се Рад, прićетпмо се Бог Дуч, присећам се Бу; ćеме Бу Вуч ГДу

Е Као Ку Куш МС Ос, ćемена Бу ГДу Ку Куш МС Ту, ćемена Рок,

ćеница ЕКуш, ćеницу Е;

ćедок Ву Вуч Дуч Куш, ćедоке Дуч, ćедоци Ву Рок,

ćенка Ву, ćенку Куш,

ђ) з + je (< Ђ) > 3е:

изелица Бог Бу ГДу Гу Дуч Ку Л, изелице Бу ГДу Куш, изелицу ГДу Ку, изе

лицом Бог Као, изелице Бу Гле Куш, избМС Рок Ша, изела ГДУ, изели БуКу;

e) ц + je (< 5) > ће:

ћепало Гле Као, крај ћепала Бу, на ћепалу Гле Куш, ћепаница Бог Бу ГДу Ку

Куш ЛОс Ту, ћепаницу ВуКао, ћепаницом ГДу Ос, ћепанице БуКу, ћетка Бог

Као Ку, ћепку ГДу Ку.

Само код најстаријих бележимо и ћевљанпк Рок Ша, ћедило ГДу Ку Рок,

проћетало Бог (овде: цвћ - ђе).

ж) Јекавскојотовање лабијала п, б, ми в захватило је једино глаголе слаби

јалом на крају општег дела и гласом Б у основи инфинитива:

— пјех пље: трпљела Бог ГДу Ку, трпљели Бог Е, претрпљела Бу Дуч Ку,

претрпљели МС Рок, отупљела ВуКу, отупљело ГДу, отупљели Гле, утупљелоТу;

— бјеж-бље: сврбљела га ВучТу, сврбљелога ГДуКу, засвpбљели га милијо

ни Као, засвpбљело ме Бу,

— мје-мље: грмљело БуКао, изгрмљело Бог Ту, прегрмљела стојада Као.

— вје-вље: живљела Бог ГДуЕКу, живљели Ву Дуч, доживљела Гле Дуч

К, доживљело Бу Ку, доживљели Гле Ку, није заживљело Рок, наживљела се

Бу, преживљела Вуч Ку Куш, преживљели Вуч Као, поживљела Бу Дуч, пожи

вљели Дуч.
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Јекавско јотовање лабијала изван назначене категорије, по правилу, није се

вршило. Ипак, бележим неколико изузетака: пљеге Рок Ту, пљена на млијеку Ту,

пљену Гу, разумљела МС, умљела Ос.

Чује се и пејоративно пљегоња Дуч Ту.

Ови и овакви ликови нешто су фреквентнији у драгачевском крају, мада се

ни тамо не чују често.157

У вези са јекавским јотовањем африкатец и лабијала п, б, ми в важно је ис

таћи да ликови у којима се оно очитује нису посведочени у свим посећеним насе

љима. 158

66. Категорије са и на месту јата

Забележене потврде икавске замене јата су листом икавски ликови свој

ствени говорима ИХ и Ш-В типа, тј. ликови добијени фонетским путем (фонет

ски икавизми) или различитим морфолошким уједначавањима (морфолошки

икавизми).

a) Фонетске икавизме налазимо у следећим категоријама:

aа) Ђ. + j - и + ј:

вијали Бог, вијемо Бу Дуч, вије се Бу, гријала Бу, гријали Дуч Ку Ос, гријем се

ГДу Ку, гријемо се Вуч Ку Ос, грије се ГДу Дуч Ку Ос, згријемо се Бу, загрије се Бу

Ку Ту, загријана Дуч, загријану Као, подгријеш Вуч, подгријемо Гу Ку, угријеш Ос

Ша, угрије се Рок, угријемо Као, угријана Е, смијала се Гле, смијали се Бу Дуч Ку,

смијем се Бу Дуч Ку Куш МС Рок, смијаћетеми се Гле, ни смијати се не могу ГДу

Ку, насмијо се Вуч Ку, насмијала се Гле, увијек насмијан Рок, насмијана Бу Куш,

насмијем се Гле, сијо Вуч ГДу Дуч Ку, сијала Бу Куш, сијало се Вуч Ку, сијали Бу

Куш, сијем БуКу Ша, сијем Вуч ЕКуш, сијемо ГДу, засијем БуКу, засијеш Као, за

сијемо Бу Гле Ку, посијем Бог Гле Као Ку, посијем БуКао, посијеш Бу Дуч Ку, поси

је се Вуч Као, посијемо Бу Гле, просијана Бу Гу, просијем БуКу, просијеин Као:

аб) Ђ. + љ - и + љ:

биљег Бог Ку, биљега Бу Дуч, биљегу БуКао, биљежили Ос, забиљежити

Бог Ку, забиљежише Ву Гу, забиљежим ВучГДу Ку, забиљежп ГДу Ку, обиље

жили ГДу, обиљежена Бу, обиљежене Гле, обиљежи се Дуч, прибиљежили

Вуч, прибиљежише МС Ту, прибиљежим Као МС, убиљежено Ту, убиљежст се

Дуч,

ав) b + о (< л) > и +io:

видијо Бог Вуч Гле Гу Дуч Као, волијо Бу Гле Гу Дуч Као Ку Куш, донијо

Бог Ву Гле Дуч Ку, изнијо Бу Вуч Ку, донијо БуЕДуч, понијо Дуч Као, пренијо

Гле Дуч Ку, прднијо Вуч Ку, разнијо ГДу, санијо Бог, унијо БуКу, желио Бу Дуч

Као, зажелио Вуч Ку, пожелио Бог Гле Дуч Ку Ос Рад Рок Ту, ужелио се Бу,

живијо Бу Вуч ГДу Дуч Као Ку МС Рад Рок Ту, наживијо се Вуч Ку, једва пре

живијо Као, летијо Бу Дуч Ку Ос Рад, залетијо се Гле Ку, налетијо БуКао Ос,

157 В. Ђукановић Драгачево 48.

158 На ову појаву указује и В. Николић на подручју Моравице (Моравички и горњостуд.

149—151).

— 68 —



Границе ијекавских говора у западној Србији 451

полетијо Бу Рад, подлетијо Гле МС, прелетијо Бог Ку, залудијо и једну и другу

Ос, полудијо БуКао, салетијо га Као, зацрвенијо се у лицу Дуч, зацрнијо Бу Ку,

нацрнијо га душмански Гу;

Бијоград Бог Рад, из Бијограда Вуч, у Бијограду Рад (али и Београд Бу ГДу

Ша, одн. Београд ГДу).

Напоредо са „икавизмима“ као што су видијо, волијо, полудијо и сл. јављају

се и аналошки контраховани јекавизми виђо, вољд, полуђб и сл., нема, међутим,

ликова попут доњд, поњд итд., забележених у западнијим крајевима нашег секто

ра II (в. т. 51);

аг) Ђ. + ђ - и + ђ:

усиђелица Бу Гу, усиђелице Гле Као, усиђелицу ГЛе, усиђелицом ГДу, citђе

лица Као.

ба) Тзв. морфолошке икавизме најпре налазимо у глаголима VI (Стевано

вићеве) врсте у којима није сачувана разлика између инфинитивне и презентске

основе, нпр.:

живило се лијепо Вуч, живили Бу Дуч Ку Рад, наживили се и мајка и отац

Као, поживила ГДу, преживила ВуКу, преживили оба рата Ку, проживила ГДу,

проживили Бог ГДуКу, излапила Бу Гу, излапили одавно Вуч, застидила се ГДу,

стидили се и момак и ђевојка Ту, трпила Бу Ку, оно трпило колко је могло Ку,

претрпили Гду Ку.

Ови и овакви ликови јављају се напоредо са јотованим јекавизмима (в. т.

65) и, знатно ређим, екавизмима .

бб) Облици одричне форме глагола јесам увек су овакви:

нисам, ниси, није, нисмо, нисте, нису (уп. т. 52). 159

бв) Облик дат.-лок. сг, личних заменицаја, ти и себе је: мене, тебе, себе

(својствено ијекавским идиомима моравичке области), 60 односно мене, тебе,

себе (карактеристично за говор Драгачева)161.

Издвојићемо следеће забележене примере:

Говори мене Гле, Приговара мене Ша, Ни мене не даде Бу, А мене не даде

ни банке жуте Гле, Послаше га мене Ша, Долише и мене чашу Рок, Донесоше и

мене Ша, Направише и мене белај Е, Све помене удара Бу, На мене остаде мука

велка Бу, Ни тебе ништа не рече Гле, Тебе не долазише Е., Поручиваше они и те

бе Ку, Затворили и тебе радњу Бу, Тебе не преписаше ништа МС, Направише и

тебе посбБу, Па све по тебе Ку, На тебеје да решиш шта ћеш Бу, Итебе двије

дадоше МС, Али га тебе доведоше Бу, О тебе нису ни разговарали Ку, О тебе се

реко свашта прича Ку, Ништа се добро о тебе не чује Бог, Ни себе не оставља

Гле, Свак зна по себе Бу, Скиде оно што је има на себе Бу, По себе нека процјени

Е, О себе само лијепо Ку, Да га на себе дуго носи Ша, Све према себе одређуе Ша,

Шта имаш на себе, имаш Бу,

159 В. Николић једанпут бележи и нијесам (Моравички и горњостуд. 72).

160 В. В. Николић Моравички и горњостуд. 206.

161 В. Ђукановић Драгачево 115-116.
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Говорише мене Дуч, Омене се ради Гу, Донесе гамене Дуч, Нећу да намене

то остане Гy, А о мене ништа лошо ГДу, Амене се не обраћа Дуч, Мене не одгова

ра Дуч, Послаше мене депешу ГДу, Олгене они не говоре рђаво ГДу, А оне лиске

све помене ГДу, Према мене сви лијепо ГДу; О тебе се свашта прича Гу, На тебе

ће остати имање Дуч, Тебе нéhyрећи ништа ГДу, По тебе ништа не пада Гу, Тебе

не прилазе Дуч, Тебе неће приговорити ништа ГДу, Да о тебе прозборе коју ГДу,

Велим тебе Ту, Нећу тебе да кажем Гу: Оставити то себе Ту, О себе ти немам

шта рећи ГДу, Најгори је према себе ГДу, На себе је не носи Ту, Све себе граби

Дуч, Зна по себе Дуч, Све себе привлачи Дуч, По себе просипа Вуч, На себе само

блузу имала Дуч, Према себе одређивб ГДу, Себе, себе, а мене шипак Дуч. Није

себе ни куповб ГДу.

У инстр. ст., ген. пл., дат.-инстр.-лок. пл. Заменичко-придевске промене на

лазимо настаке и тврде и меке промене:

—инстр. сг. са добријем чоеком МС, оде за другијем Рок, гвозденијем шиљ

ком Дуч, самоијем другом Ку, за бољијем послом Гле, са старијем народом Е, за

свакијем акрепом Вуч, са двијем ђаком Куш, за његовијем трагом Ту, са нашим ку

мом ГДу, за сваким момком Као, сувпм дрветом Дуч, салдштли радником Вуч, са

лепим момком ГДу, са старим алатом Ку, под овим нашим кровом Ша, салијепам

саветом Е, за свопм послом Бу, с некпли поштаром Дуч,

— ген. пл. са двијег брда Као, од вакије момака Дуч, о-тије старије дасака

Ша, от старије аљина Ту, о-добрије људи Гу, от свакијег трица Е, са нашијег брда

Ку, из дубокије судбва Е, из старије књига Гле, запрежније кола Дуч; од онтг чо

бана МС, од двпг притки Бу, овпе нашта ћебади Гле, са разни страна Дуч, онтг

стариг артија Бу, нови кућа Л, из пластичнпг буради Бу, из добрт кућа Вуч, од

нашле кумова МС, коекакше дроња Бу, од разнт врста Л,

— дат.- инстр.-лок. пл.; остави је тијем сватовима Л, са нашијем комшијама

Рад, на некијем полицама Ша, приђе своијем људима Гле, са свакијем мангупима

Дуч, са добријем колима Дуч, по некијем лошијем путевима Е, по странијем зе

мљама Бу, са свакијем будалама Ку, у земљанијем судовима ГДу, према нашијем

тијем законима Као, по новим путевима Као, на старим кућама Дуч, са свака

квим барабама Дуч, приђе тим радницима Дуч, с тим сељацима Као, о нашлм

људима МС, са добртм коњима Куш, за најбољим војницима Е, према свот и тим

кумовима Ша, донијо нашим копачима Гле.

У моравичким идиомима, нарочито око горњег тока реке Моравице, у ген.

пл. чују се и облици попут вашија Е, нашија Ву и сл., где се огледа утицај сусед

них новопазарско-сјеничких говора. 162

в) И следећи забележени случајеви икавске замене јата су, како се обично

мисли, последица одређених гласовних промена:

ва) сикира Бог Гу Ку, citКирдли Бу Куш Рок, сикиру Вуч,

вб) биосали Бог, биостмо Л, биост МС,

вг) води Ос, нбди Бог, бвди Ша, бнди Вуч Ту.

162 В. В. Николић Моравички и горњостуд. 220.
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Сви наведени примери се јављају и у јекавском и у екавском лику, „икави

зам“ сикира се јавља напоредо са јотованим јекавизмом ćекира и, знатно ређе,

екавизмом секира, примери под вб) и вг) су ређи од својих јекавских и екавских

ПаНДаНа.

67. Издвојићу још неколико појава везаних за јат. Префикс прђ- у компози

тама има двојаку замену: ијекавску и екавску (са аналошким е), нпр.:

aа) пријеćек Вуч Ша, пријелаз МС, пријетоп Дуч Е, Пријепоље Вуч, у Прије

пољу Ша;

пријеклад Вуч Е, пријелаз Дуч.

пријеђосмо Бу, пријеђоше Е;

аб) превоз Бог Ша, преглед Вуч, препис ЕЛ, претрес Ос,

пређеш Л, пређемо Л Ос, пређоше Ву.

Однос међу префиксима пре- и при- углавном је стабилан. Забележени изу

зеци (већина их је из драгачевског краја)163 не ремете битније назначени однос:

— при- место пре-: прислава Бог БуШа, приславу Дуч Л,

— пре- место при-: прекаже се Дуч, преметише Вуч, препрема се Ту, пре

премили Ту;

— пре- место про- бележимо у лику презваше ГДу.

б) У следећим забележеним примерима јат је секундарно:

колијер Бог Ту, колијери Ту, косијер Дуч,

јастријеб Гу Дуч Ша, јастријеба Дуч.

ђетелина Дуч Л, баљега Ту Ша.

У Драгачеву бележимо и кućелину Ту.

в) У два забележена примера (оба су са подручја Драгачева) изговор вокала

e s Ђ. нешто је отворенији: лентина Дуч, севдне ГДу.164

б) Говори у којима преовлађује екавски изговор

ба) Млађи штокавски говори

68. У поморавским селимајугоисточно од Чачка (Го Кач Мрч) и нешто уда

љенијој Толишници (То) преовлађује екавски изговор, али се неретко јављају и

(и)јекавски ликови. Ови идиоми, према познатим принципима дијалекатске ди

ференцијације,165 прилазе широкој и разгранатој породици говора шумадиј

ско-војвођанског типа.

Међу забележеним екавским ликовима налазе се и следећи:

бежд Го, бежали Кач Мрч, бежим Го То, бежимо Кач Мрч, беже Го, бе

ла Го Мрч, бело Мрч, венац Го Кач То, венци Мрч, венчање Го Кач, венчања Го

Мрч, на венчању Мрч, вера ГоМрч, ветар Мрч, ветра Го, ветрови Мрч, ветре

њача Мрч, ветрењачу Кач То, време ГоМрч, девојка Го Кач МрчТо, девојку Мрч

163 В. Ђукановић Драгачево 41.

164 Нав. дело 18–34.

165. В. Пецо Дијалектологија 35-39.
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То, девојке Кач, деца Кач, децу ГоМрч, донела Го То, донели Го, живела Го То,

живели Кач, звезда Го Мрч, звезду Мрч, колевка Кач То, колевку Го То, колевке

ГоМрч, колевчице Го, леб Кач, леба ГоМрч, лебац Кач, леп МрчТо, лепа Кач, ле

по Мрч То, лепо То, лепота Кач, лепоту Кач, лепотица То, лепотице Кач, лето

Го Кач МрчТо,лета Кач, летос Го Кач, летина Кач,летину МрчТо, месити Го

Мрч, месила Кач МрчТо, месили Кач Мрч, месише Кач, замесила Кач Мрч, заме

сили Кач То, умесила Го Мрч, умесило ГоМрч, место Го То, места Мрч, млеко

Го Кач МрчТо,млека ГоTо, са млеком Мрч, недра Го Кач МрчТо, у недрима Кач

То, из недара Го То, обетина Кач То, обетину Мрч, певала Го Кач, певање Мрч,

пеге Кач, пешке Кач То, плева ГоМрч, реч Го Кач Мрч,реше Кач То, сено То, те

сто Го Кач, терају Кач То, црева Мрч, цреп То.

У грађи сакупљеној у назначеним местима (и)јекавских ликова је упадљиво

мање, али њихов проценат није занемарљив, нпр.:

бјежи Го, бјежимо Мрч То, вјенчање Го, вјенчају се Мрч, вјенчава се Го,

вјера ГоМрч, вјетар Кач, вјетра Кач, извјетрило Го То, извјетриле Го То, виђд

сам Го, виђела Кач Мрч, вође Го То, вољд Го, вољела Кач То, вољели Кач, дијете

Кач То, ђед Го То, ђеда Кач, ђедови Кач, прађед Мрч, ђенем Кач, ђене се Го, ђене

мо Мрч То, ђецу Кач, мјера Го, мјеру Кач Мрч, замјеријо му Кач, измјерпл Кач,

измјерп се Кач, одмјерено Кач, помјерпл Го То, помјерп се Кач, љетина Го, ље

тину Кач, у несвијес Мрч, њедра МрчТо, у њедра Мрч, нође Кач, огладњели Кач,

пљева Го То, пљеву Кач, пљевом Го, полуђела Го, ћепаница Го, цијеђ Кач.

Бележимо и неколико „икавизама“: биљега Го Кач, биљешка Мрч, волијо

Кач, двијане То, сикира Го Кач Мрч, сикиру Мрч, сикиром Го Мрч То.

Према данашњем стању континуаната јата, ови говори би се у одређеном

смислу, могли сматрати прелазним између западносрбијанских ијекавских идио

ма и суседне гружанске дијалекатске плохе, у којој су (и)јекавски ликови „чист

анахронизам“. 166

бб) Старији штокавски говори

69. На југу подручја означеног као сектор III, у сливу горње Студенице,

смештен је интересантан говорни идиом екавско-ијекавског типа, недавно по

дробно описан и именован као зетско-јужносанџачки са цртама косовско-ресав

ског.167Већ према његовом информативном и изнијансираном називу закључује

мо да је реч о идиому који припада старијим штокавским говорима, али, истовре

мено, и о говору колоритне физиономије који се не да једнозначно дијалектоло

шки лоцирати.

На овом говорном подручју, према грађи сакупљеној у шест горњостуде

ничких насеља (Бру ДДДе Ост Прид СР), стање континуаната јата, у главним цр

ТаМа, ИЗГЛСДа ОВаКО.

166 Стевовић Гружа 17.

167 В. Николић Моравички и горњостуд. 10.
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a) Примарни рефлекс дугог јата је ијекавски (различитих фонетских вред

ности), али ни екавски ликови нису ретки.

aa) Рефлекси вокала јат под дугосилазним акцентом:

5 x lije: вијек ДД СР, вијенци Бру, замијеси се ДД, измијеша се Ост, лијепо Де

Прид, лијепе Прид, мијешам Ост, напријед Прид, оцијeдим Бру, свијет ДД, сијено

ДД Ост СР, умијест Ост;

ћ - ије: лијеп СР, сијено ДД Ост, цијеђ Де Прид.:

b> ије: лијет Де Прид, лијепо ДД, ciljeo Ост, снијег ДД, цијев Ост;

ЂХе: белог Бру, венци Де Прид, заповеда Прид, колевку Прид СР, напред Де

Ост, поделимо Бру, ретко Бру, снег Де, тесто ДД Прид.

аб) Рефлекси вокалајат под дугоузлазним акцентом:

“Бхије: вијенац ДД Прид, дијете Бру Прид, звијезда ДД СР, лијеска Бру, мије

сили Прид, осијече СР, пијевац Прид, пијесак Бру, погријешила Ост, ријека ДД

Прид, свијећа Ост, снијела Де;

Б2 ије: лијепа Ост, лијепу Ост, млијеко Прид, вијенац ДД Прид, ријека Де,

свијећа ДД,

# = é венац СР, дете Бру, изменило се Ост, одело Прид, одела Прид, поде

лили Бру, сече ДД.

ав) Рефлекси неакцентованог дугог јата:

Ђ хије: дoвијeка ДД, у несвијес Прид, донијела Де, донијали Де СР;

Ђз ије: најприје Ост, датприје СР, поприје Ост;

Ђ – е. донела Де, понели Прид.

б) Рефлекс кратког јата је, по правилу, екавски, нпр.:

бежале ДД, белега Де, венчава Бру СР, ветар Бру СР, ветрењача ДД СР,

ветрењачу ДД, вештица ДД, девојка Бру, девојку ДД Ср, девојачкој Ост, деда

ДД, дедовина Де, деца Де Прид, засели Прид, избеглице Де СР, исекли Де, исцеп

ка Ост, кудеља Прид, кудељу Прид, леб ДД Прид, лебови Прид, медвед Де Ост,

мераДД Прид, месечина СР, место Ост Прид СР, мешина ДДСр, натера га Ост,

недеља Бру Ост Ср, у недељу СР, обеспи ДД, обешена ДД, песма Бру Ост СР, пе

сму СР, пешачкТ Ост, пешке Прид, седе Де, седи Де, седне ДД, седнеш Ост, секи

ра ДД, секло се Де СР, семе Бру, сећам се Ост, цепаница Де, цепанице Прид,умč

ла ДД, уденем Ост.

Јекавски рефлекс на месту кратког јата бележимо само у мањем броју при

мера са извршеним јекавским јотовањем:

вољела ДД Прид, ђевојку ДД Ост, ђед ДД, љети Бру, њедра Ост, огладњео

Де, пљева ДД Ост, понеђе Ост, сађене се Де, ућераше Бру, шћео Бру Ост, шћела

Бру.168

Нејотованих јекавизама, тј. ликова као што су нпр. пјесма, вјера, лијера и

сл., примарних и аутохтоних у свим млађим говорима (и)јекавске Србије, на

овом говорном подручју — нема.

Дакле, за разлику од рефлекса дугог јата који су (примарно) ијекавски, ли

кови са је на месту кратког јата (изузимајући наведене изузетке) нису особеност

168 И Д. Барјактаревић бележи овакве примере (НП-Сј 41-42).
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горњостуденичког говорног подручја. Ова необична карактеристика својствена

је говорима шире дијалекатске плохе, коју, поред горњостуденичког, колико је

до сада познато, чине још и новопазарско-сјенички и бјелопољаски идиоми. За

суседне новопазарско-сјеничке говоре Д. Барјактаревић каже: „Свако кратко јат

иза б, п, в, м, д, т, з, с, ил без одступањазамењено је фонемом екод православних

и код муслимана, што чини једну од најбитнијих ознака овог говора и одваја га од

групе ијекавских говора“ 169. Исти аутор, засецајући дубоко у прошлост, расве

тљава дијахронијски развој овог феномена.170

Констатујући рефлексе на месту кратког јата у бјелопољском говору, Б.

Милетић закључује да то „представља ванредно значајан моменат који показује

докле се простирао рефлексе пре његовог сукоба са рефлексом -ије“.171

Значајан допринос разјашњавању ове појаве на подручју горње Студенице

дао је В. Николић. Овај аутор нарочиту важност придаје пореклу, правцима (и

етапности!) миграционих премештања и данашњем распореду становништва

овог краја. То, по В. Николићу, „изгледа овако: око 1/3 становништва горње Сту

деницеје дошло са терена гдеје у матичним говорима рефлекс краткогјата био е,

a 2/3 са подручја где је рефлекс био је. Међутим, то јекавско становништво је пре

шлo и боравило на територијама екавских говора кад је у питању кратко јат, зна

чи, преко терена НПСј говора, бјелопољског и сл.“172

Сасвим је сигурно да ће овај проблем и у будућности заокупљати пажњу

научника.

3) ГОВОРИ СА ДРУГАЧИЈИМ СТАЊЕМ КОНТИНУАНАТА ЈАТА

Старији екавски говори

70. Најисточније крајеве нашег сектора III, подручје најближе ибарској до

лини и краљевачкој области, запремају екавски говори косовско-ресавске базе.

Из грађе сакупљене у седам посећених насеља (А БИ Брез Брес Маг Про Са)

издвојићемо следеће. Готово сви забележени примери су екавизми, нпр.:

венчање Брес Са, вера Брез Маг, веран Брес, с времена на време Брес, гнездо

А, девер А, девојка Би Брес, девојку Брес, девојке Брес, две АБрез Маг Про, де

тињци А, детињце А, желео Маг, желела Маг, желели Маг, слеба А, лепа Брез

Брес, лепо Брес Про, лепо Брез Маг Са, леса Би Маг, лето Би Брез Брес Маг, ме

сто Би Маг Про, месту А Маг, млеко Би Маг Про Са, млека Би Про, Немци Брез,

недеља Би, у недељу Би Маг Про, обесила се Про, обешена Брез, олепљена А,

отераше А, песма Би Маг, песме Маг, певали А Би, песак Про, плева Брез Маг

Про, пре Би Брес Са, премаша Са, река Брес, реци Брес, решим Би, седи Маг, седе

169 Барјактаревић НП-Сј 20–21.

170. Нав. дело 3–18.

171 Нав. дело 21, нап. 26.

172 В. Николић Моравички и горњостуд. 113.
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Маг, седне Брез, секира А Маг Са, секиру Маг Са, цев АБрес, цеви АБрес, цеђА

Маг, цреп Брез Маг, црепа Маг.

Бележимо свега неколико ијекавизама: дијете Са, дијете А. Са Брез, ђевер

Са Брез, ђевера Брез, неђе Са Брез, нађе Би, пљева А. Брез.

Дакле, овде, на плану континуаната јата, затичемо ситуацију блиску она

квој какву је констатовао Д. Барјактаревић у нешто јужнијој средњоибарској го

ворној зони.

Закључак

71. Подручје означено као сектор III, на плану рефлексајата, изгледа овако:

а) (и)јекавски говори са мањим бројем екавизама: подручје око средњег и

доњег тока реке Моравице,

б) (и)јекавски говори са знатним бројем екавизама (ијекавско-екавски): го

тово цело подручје данашњег Драгачева, ивањичка села која су некада припадала

Драгачеву и област око извора и горњег тока реке Моравице,

в) слободна ијекавско-екавска мешавина: делови драгачевске области нај

ближи долини Ибра и источне падине планине Јелице,

г) екавски говори са знатним бројем ијекавизама (екавско-ијекавски); под

ручје југоисточно од Чачка, нешто удаљенија Толишница и горњостуденичка

област,

д) екавски говори: најисточнији крајеви овог сектора.

Напомена: Горњостуденичка и најисточнија насеља прилазе старијим што

кавским говорима (в. карту бр. 10).

72. Ако на основу извршене сегментације покушамо да одређеније (нарав

но, не и сасвим прецизно) разграничимо ијекавске говоре (тј. идиоме који су по

главито такви) и говоре у основи екавске (овде сврставамо екавско-ијекавске и

екавске, док ћемо насеља са слободном мешавином двају изговора сматрати

„граничним“), закључујемо: ова граница иде од Јелице на западне обронке Че

мерна, а потом, вододелницом између Студенице и Моравице, на западне оброн

ке Голије.

Интересантно је да сви аутори који су утврђивали домашај ијекавског изго

вора и према старијим екавским идиомима (Милићевић, Белић, Московљевић)

помињу и реку Ибар, било да издвајају неки сегмент његовог корита као гранич

ну „скретницу“ (Милићевић), било да линију њеног тока, са ограничењем (по

Московљевићу од Чемерна) или без ограничења (Белић), означавају као гранич

ну линију између двају изговора на овом сектору. Према мојим испитивањима, на

овом подручју ијекавски изговор не досеже висину Ибра, а на његову обалу не

излазе ни новоштокавски говори уопште.

Деона пруга која раздваја моравичке ијекавске идиоме и горњостуденичке

екавско-ијекавске говоре је, заправо, двострука граница: њоме су раздвојени ије

кавски и екавски, и, истовремено, млађи и старији говори. Ова међа се, међутим,

постепено „удваја“ већ од Чемерна.
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Легенда:

О Ијекавски говори са мањим бројем екавизама

o Ијекавски говори са знатним бројем екавизама

(ијекавско-екавски)

e Слободна ијекавско-екавска мешавина

• Екавски говори са знатним бројем ијекавизама

(екавско-ијекавски)

О Екавски говори

D Млађи говори

E Старији говори

Карта бр.10: Континуанти јата у основи речи на сектору III
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Легенда:

О Ијекавски говори

С Слободна ијекавско-екавска Mje III?) ВИНа

О Екавски говори

Карта бр. 11: Домашај ијекавског изговора на сектору III
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

73. Завршно поглавље овог рада ће бити усредоточено на следећа питања:

Докле се данас простире ијекавски изговор у Србији? Који фактори су утицали на

формирање описаног стања? Шта можемо очекивати у будућности?

На основу представљене грађе и изнетих запажања, односно на основу већ

утврђених принципа и извршених разграничења по секторима (в. т. 43, 44, 57, 58,

71 и 72), поставићемо целовиту границу између говора у којима преовлађује ије

кавски изговор и идиома који нису ијекавски, тј. говора (поглавито) екавских или

пак оних са е (< 5) на испитиваним деловима граничног појаса.

Ова граница иде планинским венцем Гучево— Борања — Јагодња —Сокол

ске планине, а затим, испуштајући део Азбуковице, излази на Повлен, одавде у

благом луку обухватајужна подгорска и планинска колубарска насеља, па се хва

та Сувобора, потом нагло скреће на југ, пресеца чачанску котлину, те преко Јели

це избија на западне обронке Чемерна, и даље, водомеђом Моравице и Студени

це, на западне обронке Голије.

Ова међа се затим пружа линијом која раздваја новопазарско-сјеничке го

воре, у основи екавске, 173 од суседних србијанских ијекавских идиома (моравич

ких, полимских и златиборских), тј. иде планинским билом Голија — Јавор — Ја

довник — Озрен — Гиљева планина.

Нагласио бих да ни ова граница, као ни све претходне, није оштра и да се

ијекавски изговор чује (мада нигде не преовлађује!) и изван повучене међе.

Овом границом је одређеније утврђено географско простирање ијекавског

изговора у западној Србији, али, истовремено, и један део источне међе ијекав

ског изговора унутар штокавског наречја уопште.

74. Као што смо видели, данашњу западну Србију, у њеном највећем делу,

карактерише богато изнијансирани спектар ијекавско-екавских прелива. Сви ње

ни ијекавски идиоми су у одређеној (мањој или већој) мери и екавски, граничне

екавске говорне типове најчешће битно обележава и ијекавизам, а гдекад су под

једнако заступљена оба изговора. Фактори који су одредили колоритни западно

србијански дијалекатски пејзаж су многобројни и разнолики, неретко сасвим

особени, те се не дају лако класификовати нити уопштавати.

75. Наша наука је поуздано обавештена (превасходно заслугом наших ет

нографа) да су носиоци ијекавског изговора током вишевековних миграционих

173 Барјактаревић НП-Сј 22.
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померања попунили знатан део данашње Србије, поглавито њену западну поло

вину. Међутим, многа питања која се групишу око ове крупне и далекосежне чи

њенице заоденута су велом тајне, те о њима, бар засад, не можемо ништа одређе

није казати. Ми, нпр., знамо докле су допрли ијекавски пресељеници, али тешко

је утврдити докле се, након смиривања дијалекатских превирања и извршене

кристализације, стабилизовао ијекавски изговор, као изразито доминантан или

пак преовлађујући у новоформираним говорним типовима. Вукова граница, по

вучена пре готова два века, може послужити као приближан показатељ, али мо

рамо имати на уму да је она постављена у време када је ијекавско становништво

још увек пристизало, и када процес кристализације дијалекатске мешавине у

многим крајевима није био окончан. Сем тога, трагање за одређенијим закључци

ма оптерећено је чињеницом што се две Вукове границе, повучене готово исто

времено (1817. и 1818), међусобно битно разликују на северозападном сектору,

и, најзад, што су обе постављене глобално, са само три међаша: Лозница— Ваље

во — Карановац, односно Мачва — Ваљево — Карановац (в. т. 12).

Милићевићева међа, постављена шездесетак година касније (1876), пред

ставља први покушај да се подробно и без остатка, на свим секторима, разграни

че два изговора у тадашњој Србији. Подручје попуњено ијекавским говорима у

Србији, по М. Милићевићу, негде је уже (сектор према Ваљеву), а негде шире од

Вуковог (источни сектор, нпр. делови Груже) и, истовремено, и шире и уже (за

висно од тога са којом Вуковом међом је упоређујемо) на североисточном сег

мент граничног појаса. У ово време ситуација „на терену“ била је, бар у неким

крајевима, знатно стабилнија, али се као ограничавајући фактор јавља чињеница

да је ова граница повучена након ослобођења и државног конституисања Србије,

када већ неку деценију, широко и артикулисано, делују расадници екавског стан

дарда (државни апарат, војска, школа итд.), те остају недоумице колико се то већ

„осетило“ на самој међи.

Разлоге узмицања негда експанзивне ијекавштине пред Навалом екавског

изговора први је опсервирао и јасније издиференцирао М. Московљевић. Он ка

же: „Штојекавски изговор све више узмиче испред екавског, ово су разлози:

1) Политички. Сјачањем и модернизацијом државе све је јачи њен утицај

на становништво. Државне власти, војска и школа утичу да се све више шири

екавски изговор на штетујекавског, тим лакше што других разлога скоро и нема.

2) Економски. Вароши, које су као политичко-културни центри прве при

хватиле екавштину, будући уз то и економски и саобраћајни центри, утичу на

своју јекавску околину као расадници екавштине.

3) Социјални. Јекавци заузимају неплодније планинске крајеве, а екавци

равније и плодније. Са својих брдајекавци силазе на рад у равније крајеве и ја сам

посматрао у подрињском округу, а такоје вероватно и у другим, да мештани с ви

сине гледају на „Јадране“, како називају све брђане—јекавце, сматрајући их про

стијим, горим, и кад хоће да им се ругају, они изговарају поједине речи појекав

ски и употребљавају њихову узречицу „бојce”. Стога је разумљиво што јекавци

избегавају да говоре јекавски“.174

174 Московљевић Граница 122.
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Отуда је и Московљевићева граница, повучена пола века након Милићеви

ћеве, укупно узевши, знатно „ужа“ на секторима према млађим екавским говори

ма, мада истовремено (што је тешко објаснити) захвата више терена (до висине

Ибра) у југоисточним сегментима граничног појаса.

76. Деловање расадника престижне екавице постепено ће се ширити и усло

жњавати, а након П светског рата, нарочито последњих деценија, нагло појачати

масовном употребом новијих, далеко моћнијих медија, попут радија, телевизије,

штампе и сл. Упоредо и у садејству са овим тенденцијама тећи ће и урбанизација

и социокултурно преображавање села. 17° Урбани садржаји и модерне комуника

ције приближиће села градовима, сеоско становништво градском животу — по

нашању, одевању, говору.

77. Ипак, екавизми у данашњим западносрбијанским идиомима не могу се

(и не смеју!) објашњавати само деловањем разноврсних и свеприсутних сејача

екавског стандарда. Они су различитог порекла, иако је, у том смислу, веома те

шко спровести сасвим прецизну и поуздану стратификацију. Неки екавизми (тзв.

лексички екавизми, затим случајеви са рђаре, а каткад и други) ијекавским досе

љеницима били су познати и у њиховом старом завичају, а у тим крајевима срећу

се и данас.178 Приликом објашњавања екавизама у овим говорним типовима, мо

рамо водити рачуна и о следећем. Међусобна трења досељеника и старинаца су

се на дијалекатском плану очитовала укрштањем њихових дијалекатских црта, а

процес кристализације дијалекатске мешавине, различито условљаван у разли

читим крајевима (в. т. 9-11), окончан је формирањем нових говорних типова у

које је, негде мање анегде више, била уграђена и екавица као њихово иманентно,

темељно обележје. Тако, нпр., драгачевски говор је данас „мешовитог ијекав

ско-екавског типа“.177 Ово, међутим, не (мора да) значи да је овај говорни тип не

кад био „чисто“ ијекавски, тј. да је његов екавизам резултат постмиграционе ека

визације (утицај екавског стандарда или суседних екавских говора). Наиме, има

индиција даје овај говорни идиом „одувек“ био „мешовитог“ типа. Ово подручје

„није кршевито, као, рецимо, суседни ужички, моравички и студенички крај“. 178

Стога је разумљиво што К. Јовановић у Г. Драгачеву затиче чак 40 стариначких

родова, штоје далеко више него нпр. на Златибору, где је проценат старинаца вр

ло низак, или, рецимо, у Ужичкој Црној гори, где оваквих родова фактички и не

ма (в. т.8). Према томе, ни међусобна трења између досељеника и старинаца нису

била свуда истог интензитета (нити пакједнаке нарави), што је, дакако, оставило

трага и на дијалекатском плану. И најзад, нарочито индикативна у том смислу је

Ердељановићева процена, саопштена крајем ХIХ века, да се у Д. Драгачеву гово

pи „у главномјужним наречјем, али се јако осећа утицај источног наречја, тако да

се неке речи већ никако не говоре по јужном него само по источном“. 17° Дакле,

175 Пецо Соц. промј. 39–45.

176 В. нпр. Пецо ГИХ 61-64.

177 Ђукановић Драгачево 34.

178. Нав. дело 16.

179 Ердељановић Д. Драгачево 100.
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све иде у прилог тврдњи да је говор Драгачева и тада (а, вероватно, и раније), као

и данас, био говор „мешовитог“ типа.

С друге стране, ијекавски пресељеници су попуњавали и слабије насељена

(можда понекад и ненасељена?!) подручја (овде, највероватније, спадају Ужичка

Црна гора, златиборски крај и друге области брдовитог и неплодног србијанског

југозапада), гдеје „отпор“ старинаца био слабији, а каткад га можда није ни било.

У оваквим крајевима се, највероватније, миграциони ијекавизам стабилизовао

(мада се, макар и скроман, удео стариначког екавизма не сме занемарити), да би

касније био подриван тихим процесом екавизације, превасходно утицајем екав

ског стандарда.

Дакле, данашњи спектар западносрбијанских ијекавско-екавских прелива

је, добрим делом, пројекција стања успостављеног још у време миграција, укр

штањем досељеничких (махом ијекавских) и стариначких екавских црта. Друга

чије казано, западносрбијански источнохерцеговачки говори су такви само у ме

pи у којој су током кристализације дијалекатске мешавине превагнуле источно

херцеговачке црте, а тиме је „утврђен“ и међусобни омер (у свакој области друк

чији) ијекавских и екавских ликова. Тек тада можемо говорити о најновијим,

постмиграционим, видовима екавизације.

Ијекавски изговор је, ту нема никакве сумње, у постмиграционом периоду

постепено узмицао пред навалом престижне екавице. Међутим, ову ванредно

значајну и неоспорну чињеницу веома је тешко обухватније и детаљније расве

тлити, тј. тешко је поуздано утврдити колико су се заиста помериле границе

ијекавског изговора у западној Србији. Анализом и упоређивањем досадашњoх

напора на расветљавању овог проблема, можемо доћи до одређених закључака,

али тиме нећемо отклонити све недоумице. Тако, нпр., остајемо збуњени пред чи

њеницом да Московљевићева граница на сектору Студенице, иако повучена пола

века касније, захвата више терена него Милићевићева, или, нпр., да је Ивићева

међа „шира“ од Московљевићеве на скоро свим секторима, иако је постављена

тридесетак година након ње. Овде се, као крупан проблем, испречило питање

критеријума од којих су досадашњи истраживачи полазили при повлачењу ове

границе. Тако, нпр., П. Ивић, одређујући се према Московљевићевој међи, која

„на сектору западне Србије иде знатно јужније“,189 запажа да се из његовог изла

гања „не сагледава довољно јасно да ли се ова међа не односи само на говор пи

сменијег елемента и млађе генерације сељака“.181

Као што смо видели, ијекавски изговор се и данас добро држи на знатном де

лу западносрбијанске дијалекатске плохе. Иакоје ијекавизам превасходно говорна

одлика старијих, иако га снажни процес екавизације постепено подрива и потиску

је, не смемо категорично тврдити да ће он убрзо нестати са ових простора.

Данашњи западносрбијански ијекавски идиоми ће, можда, већ за неку де

ценију изгубити ијекавизам као своје примарно обележје, али ће он још дуго

остати њихова важна особеност.

180 Ивић Дијалектологија 68.

181 Нав. дело 68.



IV

T E К С ТО В И

1) НОВОШТОКАВСКИ ГОВОРИ

О својој мајци

Ја сам била од шес година и седма, кат смо у бежанију ишли, мала сам би

ла. Јавили су да е отац погинб, није дошо више. И ето, тако сам остала, увијек пе

тљала, мучила се, радила. Мати имала е нас четверо, од мбг оца, после родила јо

ште трое, рада би била да би родила мушко, све женскиње. Још три чоека доводи

ла. Долазили у кућу, питају они мене, пошто сам ја била најстарија, оћу ли да јој

дозволим. Дозвољавам, и нек се венча. Али она каже (она е примала валиду на

мога оца): „Ако родим мушко“, била е носећа, „ја ћу се вјенчати; а ако родим опе

женско — нећу ни с ким, боља ми је мога чоека валида, него вјенчање џабе, а све

женскиње“. „Па, лакше ћеш гаити“. „Ни от кога тражити помбћ нећу, али ћу од

гáити“.

И одгаила је, не могу рећи.

О свом бившем мужу

Све што треба да зна, он не зна, а што не треба, он лупа. Ко нека луда кат

сједне за разбој, па све покида, не зна ниједну да уведе ђе треба.

Обичаји некад и сад

Били су пре и састанци, и кот цркве вашери, и по селима прављени, и у Гу

чеву, и свуд. Лепо било: играли, свирачи свирају, играју момци, ђевојке, и коe

млађи, све то лијепо будне. А сад овај обичај не ваља: само се водају по шуми, и ко

шта — ко ништа, то прије није било.

О славском колачу и божићној чесници

Има чесница за Божић, а крсни колач за славу. Неко нако испече само пога

чу за Божић, ја по старбм обичају, имам и слово. Турим пару, па ондар куруз, па

ондар грашку, па ондар унакрсна пет мјеста слово испретискам, па ђе се шта де

си. Ко имаде у кући задруге, окрену чесницу, изломе и ижљубе се. Једно виче

„Кристос се роди“, друго „ваистину се роди, да смо живи и здрави“. А ја кат сам
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сâма, шта ћу ја. Једем, ако могу шта дедем, ако не могу, ником ништа. А о слави

окрећу колач. Трипут окрену и расијечу унакрс, наспу на средини вина, расијече

се преко пола, па опе унакрс. Ондар се узима панаија и вино.

Милева Миловановић, 1906,

Трбушница

О рату и после њега

Јој, нас поћераше искуће. Јој, јајаучем, а зима, мраз, а они гоне ђецу, ку-he

јадна ђеца (...) Ка-дбђосмо води, они онога ми сина, што тукли вамо, што је умрб,

и још једног, поћераше д-иду доли да кажу пут. Докле су иг водили, не знам, и по

тље дођоше ђеца. (...) И ето, такбе било, мучили се от сваку руку. Смири се рат.

Имала сам чиче три. Оно што е погорило гори, јој, то е све изгорило, они јадни

правили, правили... Оправише опетке свеко и било прије (...) Јесте, радијо. Онје

могб радити, што год ђе види, он то створи. Поста мајстор, бајаги, мајстор. Ради

зграде, па искупи овбга алата ковачког, оправља, поклепа гвожђа, поклепа сики

ре, СBe.

Како се некад радило

Огњиште се озида са циглбм, и ондај се малтера направи, па се озго лијепо

замалтери. Ватра се нбди наложи. Имала пека, звало се сач, па пекли проју. Оно

се загрије, нбди метнеш тијесто. Море и млијеко. Намјестим ко вериге и ондај ту

рим у бакрач, и вари се млијеко. Туди стои до сутрeдaн, кајмак се повата ко кора

љеба. Таки је кајмак бијо. Море и месо по-сачом. Јако ко би га оправијо и видијо,

била би комендија.

Имали парјеницу. Нбди сложимо кошуље, није било куповнб. Куђељу сије

мо, откамо и у парјеницу сложимо. Залијемо водбм, воду узваримо. То от цијеђа

начинимо, метнемо пепела, и тако стои неко време. Ондај, извади, па иди пери.

То се пјени кат переш. Корито има ископано, O-дрвета. Намјести се ђе има воде,

точак, и нбнди пери, друшкај, руком. Откуђеље створимо све: и да простремо, и

да кошуље откамо, и џакове, све. О-дрвета оправе мајстори разбој, има он дијело

ва пуно: брдила ђе брдо до стои, оне сативице што држе, вратила, једно вратило

гори ђе пређа, једно доли ђе ми ткамо.

О старим вашарима

Оде се на вашер. Свирачи будну. Ђевојке су носиле сукње, није куповано.

Купи памук, па отка на разбоју, сашије сукњу, белу блузу, све. Лепо све будне.

ви џемпера није било. Били сујелеци, али није свака имала, имала само одгајта

на, као памуклија. Која је богатија, имала е јелек, па жуту срму, све. Игра коло.

Свирачи. Ко е могућан, узб е рамунику, ко није — он има оне ћемане.

Ружица Пантелић, 1903,

Сакар
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О својој прошлости

Рођен сам дваес четврте године, априла месеца, датум петнести. Од рођења

све живијо У Великој Реци, са своим оцом. Мајка ми је умрла кат сам бијо у тре

ћем разреду школе. Čтац ми се оженијо, из Рађевине, дово Јелисавку. Јелисавка је

имала деветоро ђеце и чоек десети. Сви су помрли, она је њи наживила, она е се

удала, преудала за оца мога Радомира Петковића, дошла у Велику Реку. (...) Че

трес и прве године отац је мене мојјуријо да се ја оженим. Ја сам бијо млад, у сво

јој седамнестој години. Ја сам се оженијо, ја сам оца послушб, и остале чиче и

стрине и бабе. Жени ми је име Десимирка, ш њом живим и данас дањи. Са женбм

том имадем седморо ђеце, све седморо су живи. (...) Милован Петковић живи са

оцом Сретеном Петковићем, он је напушто предузеће, морб је што га је отац мо

лијо да се врати. Он има једно дијете и ту је, на прилици, да бидне и другб.

Ошб сам у Шитске Банбвце, пребацили нас с колима. Ту су ме превили.

Они су нас пошље ноћу пребацили у Товарник. У Товарнику сам бијо две ноћи и

два дана. Ондај су они нас пребацили у Шид. У Шиду сам бијо седам дана и седам

ноћију. А седму ноћ нас пребацили у Сремску Митровицу. Ту су нас приватили, и

ту су ме аперисали. Катсу шћели да ми врше аперацију, оно није било ко сад уре

ђење, него су били астали ко у сељака кат постаља софру. Има по пет астала, по

десет астала у реду. То тамо све лекари, имају нижи лекари, имају виши, сијечу

ноге, сијечу руке. Пошље тамо напунише, не мош, ја остадо вамо у кујни. Једна

вамо прекувава оне дијелове, испира, чисти. Ја чекам.

Сретен Петковић, 1924,

Црнча

О својим женидбама

Ођенем сеја, купим панталоне, ов5-онб, па на вашер. Поведем ја коло. Дође

једна газдинска ћерка до мене. Питам ја њу: „Шта-ш до мене?“ Каже она: „До

бро, леп си младић, лепо играш, море бити да ћу да се удам“. Кажем ја њој:

“S.“ ти да једеш бијели лук и сирће? Нема код мене друго. Ако можеш моју ље

поту јести, ти ајде. Беда сам ја, бижи, немој до мене д-идеш никако“.

Е, оженише ме нађавола. Добра ђевојчурина нека, старија од мене. Држи

данас, држи сутре, садили неки дуван, јадили, чемерили. Бедаја, а она из газдин

ске куће, није научила на тај чибутски, тежак и лош живот. Би она са мном неко

вријеме, роди дијете, дијете умрло и она — побјегне. Оде она оцу и мајци, што она

код мене деде проју, они гори имају шеничнбг љеба. Код мене нема шеничнбг

љеба, кат се оће цркви и за славу, ондај се мијеси шенични љеб.

Друга ми је жена била ту и-Сијерча. Ишб сам тамо у чобане, био неки ва

шер. Ђевојке су ондај волиле који уми лепо да заигра, да се лепо обуче, да умиш

лепо причати, а вам није она гледала шта ти имаш кот куће, јок. Ја сам умијо до

бро да одиграм, и такб, била елепа, ја сам зино за њбм и одвб сам је. Била је

две-три године са мном па — отишла.
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Трећа је била бвди искомшилука. Родио сам двоеђеце ш њом. Доли ми је

син намиразу, у Трлићу ко-Дуба. Отшбу кућу једној ђевојци. Имбсам и ђевојчи

цу, она је учила одлично, текничку школу у Ваљеву. Одавле сам ја торбе на себи

носијо њој чак у Ваљево. Али учила добро. Две године издржавб, трећу годину,

пошо на родитељски састанак, тамо ме увати неки господин, каже: „Слушај, да

даш твоју девојчицу, и ја имам исто, зајно сједе, моја лоше учи, твоја одлична,

неш плаћати стан, ја ћу ранити, ја ћу све, само да моју поучава девојчицу“. Ја мо

јој малој велим: „Милице, да идеш!“ Каже она мени: „Јој, таћо, ја док њу научим,

ка-ћу мене“. Алија кажем: „Али ти ћеш крож њено учење опе мало да уватиш, а

после поучи, па не могу ја, први иде често“. Ја мало примбондај, мало нешто —

четри и по банке, после изишб на шесет банки. И ту сам сретан бијо.

Милоје Цвијић, 1917,

Својдруг

Момци и девојке

Ми кад вашеримо, то се поставе дрвене оне од грања шатре, побију се четри

сове, ударе се пречке, накреше се одозгор грање, те се направилад. Онај доли,

што продае печење, он узме сикиру ону велку, нема ту сјечке, па оне комаде тура

на пањ, туче озгор, сијече и продае. А ми, омладина, тамо има онај кланет и јонај

бубњић, по пé-шес кола игра. Поведеш коло, младићи и ђевојке једно до другог,

то меље, надмеће се ко ће љепше дигра. А шта имаш д-обучеш? Имаш памучне

кошуље. Доли си имбоне дозлуке отсукништа, опанке и оздб донекле вежене ча

рапе, овуде појас, гори си имб онај мали гуњић, и на глави капу. Ђевојке прико

оне кошуље прегачу имају, а горимараму повезану. Ђевојке нису имале подреза

ну косу, него плетенице озго прико главе висе. То се игра намртво, изгине се

играјући, јер се младићи утичу кое ће коло боље д-игра. Па ка-то наиђе једно по

ре-другог, па ти је то, мисим, весеље, и то се игра тако цео дан.

О зетовима-шалиџијама у старо време

Они кои су зетови, ти кокоши покраду, потамане, побију, чудо једно. У моe

мајкеје бијо један дрвени кокошар. И они, молим те, нађоше неђе од неког старог

топа гранату велику и набише је пуну барута и земље. Гори оставише витиљ, ва

кб, и потурише пот кокошар. Пуче онб, прште кокошар, а оне кокоши почеше да

крече. Онај један узб ловачку пушку, па ону која бижи, он из двоцијевке туче.

Увате вепра о-дви године, свежу, наспу зоб у ракију, ондај га заливају оном раки

јом, све га воде ноћом око куће, пјевају и подврискују. Ондај увате кера, натуре

звоно са говеда на њега, за реп керу свежу ћурана, па прапорац, што се на коње

натура оздб. Она-један води кера, а други удара одвуде ћурана.То такође млада и

маладожења спавају, цијелу ноћ тутњи.

Нит се ко љути, ниђе ништа, ма каки.

Гроздомир Цвијић, 1920,

Зарожје
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Једно ратно Бадње вече

Они су, дијете, били вође око дваес дана. То ниси могб да будеш миран ни

како. Душан није бијо води никако, а Раде бјежб, сподбили Рада и оћерали у чет

нике. Душан све у јарузи бијо, ја вође, а ђеца мала. Кадје било неко доба, запође

ло е се то, дијете, па се пут врани, тб само гледаш ко ћете наћи и убити у кући, ни

шта другб.

Böђе је бијо свратијо на Бадње вече један капетан, врло фин чоек, озго са

Кадињаче. Дошо по ноћи, бнјадан ушб, снијег, киша, ćео код вруне (била доље

вруна) и каже мом чоеку: „Само да се огријем, па д-идем“.

И ćеђе, ćеђе код вруне, а пиштољ му испаде, вакб. А Раде узе, могбе да га

убије.Узе, па му каже: „Нати ово, ћушни у џеп, ово ће теби требати“. А он му ве

ли: „Е, брате, до богати вала!“

И ту вечера и потље оде.

О швапском рату

Кадје бијо швапски рат, кат су шћеле да дођу Швабе, они су дошли ондајке,

и заузели све. Швабе су дошле први пут до Лучана, уватили Табановиће и Лорет,

тако су уватили тај вијенац према Ваљеву. Код нас становало њиг око петнес

Шваба, ови из Баната, али говоре српски љепше него ми. Они седну самоим оцом

и разговарају, а онда биле свјећице лојанице, па оно туримо, знаш, те палимо. А

кад гори свијетло у кући (шупа у нас била велика, а они становали у шупи), онитр

че у кућу да нешто траже, а кад нема свијетла, они ћуте. Кад једну ноћједан усто,

па каже мојој мајци (а пуцају с Оровице топови, вако вијенац, а Горња Добриња

вакб и Шиљковица), па каже: „Мој брат у једном рату,ја у другом, он бије мене, а

ја бијем њега, бијемо се — а браћа“.

Росанда Дробњак, 1903,

Глумач

Старинска свадба

Ако се оће да узму момак и ђевојка, и све се то сложи, ондај иде отац и иде

момак да питају за ђевојку. Ако су се договорили пријатељи и сложили, онда е би

ла свадба. Испит бијо најприје, па онда прође неколко времена па вјенчање биде.

Свадба се сазове са чутурбм, за чутуру мораш имати нешто спремљено. И ка-до

ђе са чутурбм, иде отац с момком или сродник, ако оца нема. Долази домаћину,

извади чутуру и каже: „Позива те тај и тај, жени сина (или удае ћерку) да дођеш

на весеље тога и тога дана“. Чутуру узме домаћин и нагне за сретно весеље. До

маћица дође те накити чутуру.

Е, тамо кад биде да се иде за ђевојку, оду сватови, спреме се и оду.

Тамо домаћин чека на капии, излази први, а први је одвуд домаћин— прија

тељ предтсватовима. Њигдвојица питају се и ижљубе се, а после редом сви.
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Ондај ćедну за совру. Ђевојка не излази из — из вајата, ондај било — тамо

иде ђевер и носи јој одијело, иде тамо у вајат код ђевојке и иде свекар, ако свекра

има. Ђевојка се пита ш њима, и свекраљуби, љуби га у прси и у руку. Дадујој оди

јело и ондај се врате.

Кад биде да се ђевојка изведе, брат ђевојку изводи (ако нема брата, има ро

ђака). Пушка пукне, изводи се ђевојка. А вамо, ђевојке кое су дошле и младе са

сватовима, оне пјевају:

„Предај, брале, ђеверу ђевојку,

узми снајку, кићени ђевере“.

И ондај, пушка пукне, ђевојку изведе брат виш совре, ђевер се са њом пољу

би и ђевојку прими.

Десанка Албијанић, 1920,

Тометино Поље

Немица

Јој, ћути, имала самјајетрву, била Немица, и ондај одређена војска, да изго

ни Немце, рат бијо прим крају. Они су вође свега двапут дошли. Ја сам изашла го

ре, а она остала кот куће. Мој син и њен ćедили. Њиг двојица били у кући. Čна

öтишла на воду. Вратим се ја, ја погледак, Немци око куће. А она отишла на воду,

а они заишли по башчи, па доље предању. Она почела немачки говорити, а они се

зачудили откуд она зна. Прича она њима нешта, прича, прича, кат се они окрену

ше и одоше. Ко да игје, да простиш, оманђијала. И потље више нису ни долазили.

Људи и животиње

Овај мој, у мојој је вамилии, бн био рањен, ранили га неђе, па га затворили

у неку болницу, у неко то оделење. Нико није ни водијо рачуна о њему, ко да није

чоек. Пошбједан наш ту комшија да га тражи. Кад је он дошб и виђође е, и какбе,

нађе тогједног командира што е бијо, па му вели: „Јесмо за ово се ми борили, зар

овако да чоека догнате до овога стања, ко да е нека животиња, ко да није иксан!“

После они њега изнијели, напољу га поставили, и он нама пошље причо, свима ва

мо причо: „Они су мене пренијели, и поставили, те сам стајб, и кове воде отуд

упремасе сипали, а оне крвавице, што су биле свуд по мојбј кожи, то е све отпада

ло ко пљева на вршају, и кезе се накб, ко да крмачу шуре“. Потље га некако опра

вили, и окрабрили га да ће да му бидне боље. Осто жив, али сакат у руку. Још је

жив. Добро е.

Бој се овна...

Дешавало е се, оће и во и говече. Код нас је било, јуница била. И ћела д-уда

ри, некако се изокола привуче, и бапи добро, више главом него роговима, некако

се сагне, па врбшком главе, само свице видиш, ко у мраку да сијевне. Бижала ђеца

öд ње, а и ми богами старии, нисмо смјели, каки. Послије продали, коме ли под
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валише да мије знати. Иво, имали смо и вола. Купили неђе, ђаво га однијо, мрк ко

међед, ко да му је посб да бије. Али је ћео људе д-удари, само људе, жене и није.

Кад оћу да ватају, ја идем. Мене није ћео. Одем ја и натурим јулар, бн некако ра

шири она увета и гледа ме, мало ко да би ме и поњушијо, али ја се одмакнем, пла

шила сам се, лопов је бијо. И ован, јој што смо се једном вође исмијали, један мој

ован поћербову веселу Стану, ову што кажеш да си бијо код ње, а она уситнила

преко ливаде, никад бржа није била, па некако испружила руке напред, а ми гле

дали одвуд, из башче, па поцркали о-смија.

Рада Вукосављевић, 1908,

Радановци

Рат и увреду нисам заборавио

Рођен сам јануара четрнесте године. Мој отац, кадје почбрат, бијбрегруто

ван као кадровац, није бијо отишбу војску, отишб на обуку, као кадровац. Они су

ратовали туј, и тукли се, и кадје Степа отворијо други фронт, у Лозници била ме

ђа, код Лознице и Дрине нбђе, туј била граница. Швабо иг поћерб бијо озгор, они

су јадни почели да оступају, пошље се опе добро ћерали ш њима, ћерали. Ишб

сам ја на Гучево, горе, гледб. Још има ровова у оном камену. И гледб тај споме

ник. Седам моије стричева погинуло. Један је остбрањен, није отишб, а један се

сакријо, кријо се, облачијо женско одијело. Требо да насијева шеницу, ујесен,

убрадијо мараму и насијево шеницу. Тако су ми причали. От свију из мое фамили

је, самоје отац отишб на Солунски фронт. Ђед ми бијо жив, баба није. Катсу били

тамо, наравно, није имало никаке везе, ништа. Шесет и три године имб ми ђед.

Катсу оступиле Швабе, кад игје наша војска ишћерала, вратијо се мој отац. Нашо

мене у пољу, чувам овце. Нитја њега знам, нит ја њему могу да приђем. Није то

мој отац. Ђедо мој орб, тамо у пољу и отишб. Отац дошбу једну бараку, кавана

била, бн свратијотуј, један младић мене зове. Отац дошб у војничком одијелу.

Утом стиже и мој ђед, да се види са јединијем сином, почб да плаче. Ка-ти мој

отац каже: „Што плачеш, ћале, то сигурно плачеш што сам дошб“. Ђед само пре

блиједи, не море да вјерује својим ушима. Цијелбг вијека се мој отац кајбзбоктијег

ријечи. Мени говоријо, каже:„Увриједијо сам га, никад заборавити не могу“. И јес

га увриједијо, ни ја му то не могу опростити.

Божо Мурић, 1914,

Каран

Како се некад хлеб пекао

Прóчевље било јеуједном крају уза зид ограђено мало наоколо плочама ка

меним, вако, да не би пепео одлазио далеко. Ту има једна клада звана главња.

Имала е црепуља, кукач, ватраљ, доле се тури један камен, ватра се ложи туна, а

кад мајка разгрне ватру ватраљом, ондај узме љеб на онај лопар, па се на лопару

љебац спљеште. Па се ондај кукачом (кат се загрије црепуља) за ону рупу горе
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увати, спушти вамо на страну док се љебац стави, па се ондај стави црепуља, и

жар се нагрне на црепуљу озго, на ону рупу, да не би упао пепео доље, тури се не

ко парченце камичка, а обично жене туре пола јајцета, ону љуску, разбије јајце.

Тако се љебац испече.

Бадњи дан

На Бадњи дан изјутра порани старешина куће, узима жита у џеп, рукавице

набија на руке и одлази да донесе бадњак, то мора пре сунца. Мого си чути на

Бадњи дан изјутра, само пљеште секире. Ка-дође бадњаку, он прво прсне онај це

рић са житом, и ону прву ивер тури у џеп. Казала му жена кот куће да понесе. То

се тури пот карлицу да се боље кајмачи кајмак.

Вамо кот куће га дочека неко од чељади, прсне по њему жита и честита му

Бадње јутро. Он прислони бадњак са источне стране — ускућу. То чека до пред

вече. Ондај, он дође опет и прсне по бадњаку кукуруз и пресијече га на трое. Та

три парчета унесе и окреће истоку дебље краеве и то постави на ватру. А тамо, у

кући дочекује га исто једно чељаде и попршће га житом.

Како се пекла ракија

Побију се три кочића вако у земљу, и тај се казан тури на та три кочића. Ту

pи се мало воде, па се она изравња да буде равно. Ондај се донесу крупни камено

ви, па се прислањају около, око казана, али мало се онај камен окреше, да би по

дишб потказан, да очепи да не би казан пао, пошто кочићи прегоре. То се прави

каже догања. Ка-ту догању направе, ондај се од парчића ћерамиде и коечега са

блатом лијепи наоколо, лијепи, и цео се казан олијепи горе до усана. А горе е имб

поклопац — капак ко гој чабар, кои је измјерен да попуни до усана казана, да му

покрије површину, а капак једну дугу има на којој је остаљено ко рука кад би је

опружијо вакб. То елулић, пробушен тај ракаљ од дуге, и вамо иде у капак. Ондај

се тамо постави табарка о-дрвета, ко качица, само обратно, доље ужа, горе шира.

И ондај, крожњу прође цијев бакрeна. Постави се капак. Забије се лулић у лулу и

тада се обавије прво блатом; она глина жута, тражи се у селу ђе има оне жуте смо

нице, па се оним прво олијепи, олијепи, и ондај се џибром намаже наоколо, и вели

ка крпа од џачине, или неке поњаве, крпа се са џибром завије око ногу, добро,

тврдо, да би чувала влагу.

Милош Албић,1920,

Трнава

Рат ко рат — сваки исти

После, друге године човек погине, отераше га четници у одред, партизани

заратили. Погибе и јбн, остаде ми ћерка три и по године, син осто от седам годи

на, свекар и свекрва од седмадесет година. После, дошли партизани, дај треба
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овб, дај треба онб, ти немаш, а мораш да даш, да гладуеш, мораш да даш, етакбти

је, сине, било, била е мука, беда, каке нема...

Колкоти избеглица дошло, по седмеро-осмеро искуће, и шта ће јадни, ме

није жао њи, искуће изићи пуне, а оставити пустош. Овај наш зет саде, он је Цр

ногорац, он се жени мојбм унуком. Он је мученик бијо шес месеци сад у борби,

јер је официр, бн-је ђак одличан бијо, у петнестој школи први ђак бијо. И упише се

да студира, и оде ти после јесенас, шес месеци, у све борбе што су јаче биле, он је

бијо. И кад је дошб после да настави, бн реко професорима: „Не могу, мало сам

пореметијо живце, не могу да наставим, наставићу школу касније“.

И са-ће свадба, за месец дана.

Наталија Марковић,1920,

Петница

О Божићу

Учи Бадњака, прво оде домаћин, узме жито, накруни у рукавице, или чара

пу или нешто. Каже: „Добројутро, честит Божић“. Поспе оно око бадњака, осије

че, донесе и прислони га ускућу. Онда жене припремају вечеру за учи Божића,

све поснб. Донесе се слама, простре се доље, и јонда поседају сви. Баци неко ора;

баци неко шећера, а ђеца трчу да траже. Домаћин оде, осијече бадњак и донесе.

Донесе и стави на огњиште, а сад у шпорет, нема огњишта. Изљубе сви онај бад

њак, прекрстимо се, окадимо вечеру ону, гори свијећа и ондај ćеда се, вечерасе.

За доручак исто бн ставља оне бадњаке, очита он нешто, да биде здравља и

весеља, и ово и јонб. И јонда, ćеда се опеза доручак. Мрсније сад доручак. Ја, изу

тра долази положајник, заборавила сам. Накб ко би дошб први у кућу, да се услу

жи, и такб. Умијеси се чесница, стави се учесницу пара, стави се, намијени се, сто

ка, овце, свиње, говеда. Е сад, ако ко нађе пару, значи дају му се паре, сретан је.

Радови на селу

Па ето, у прољеће мора да се ради. Прво мора да се засије поврће: лука, па

радаиса, паприке, коечега, цвекле, рокве. После се сије муруз (шеницу у јесен си

јемо, посијемо, па ондај имамо и шеницу). Е послети стижу радови коекакви, сти

же копање. Кошење после стиже. Иза кошења мора и шеница да се жње. Ондај се

позаимамо. Срповима жњемо, нема. Један дан код једног, други ко-другог, такб.

Све српом, није било жеталице, није било комбаја ко сад. Ми, жене, напријед, а

људи иду за нама, везују пруће. После се то догна кући, па ондај побије стожер.

Па кобилу неко ко има, ми нисмо имали ни кобила, него Старовласи иду одозгор

са брда по цјело љето, један поједан, и нуди дати врше. Ми смо имали пријатеља

у Бјелуши горе, род неки старински, шта ти знам. Он нама увијек долазијо, па он

то изврше. Кад је мање жита из говедима смо врли: уватиш краву, па је водиш,

водиш око стожера. Имале вјетрењаче вакб, веће одастала. Унутра има бубањ и

вјетрила имају, па се окреће ручно, точкић има. Преноси онбручнб, и сито тамо
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има и тако преноси. Оно вије и пада тамо, на једну страну, на другу иде пљева.

После почеле вршалице, прво вршалице, па кобаји. Кобаји су скоро почели.

Како се купи(ло) сено

Косили смо ручнб, па зађемо те преврнемо са вилама. Један дан с једне

стране, други дан здруге стране. И јонда вилама, купимо у пласкице. Један носи

пласкице, па трпамо у велики пласт, други зађе грабуљама, те граби. Међутим,

сад се ради машински. Сад имају косачице кое косе сијено. Имају и грабуље коe

грабе сијено. Ручно се само трпа у плашће. Са-ти је машинско све.

Драгица Мојсиловић, 1924,

Богојевићи

Из детињства

Бијо сам ко-те бабе док је она била жива. Она све мене вољела и тепала ми.

Данило ми име, она све мене говорила: „Ниле, само да ми бидеш добар радник,

само да радиш, немој ничега да се плашиш, Бог није торба, све Бог види шта ко

ради, и шта жели и како, само да ми бидеш добар радник“. И тако сам ја њу слушб

и вољела ме. Догнали смо пет коза, отуд из Комадина, моја мајка догнала. Поде

лила стоку са задругом и њој припало пет коза. И јона довела козе вође. И са-та

баба мене управи да ја чувам козе. Ја одем у трње, те чувам те козе и јоне брсте.

Али једна, звала се Гавра, вукла је виме ко крава, и кад јој надбђе млијеко, она до

ђе вође код једне вратнице, и вречи, врéчи, треба да дође неко да е помузе. И та

моја баба узме крављачу, што муземо стоку, и оде код оне Гавре и помузеје. И

благосиља баба: „Гавро, дабогда ми се оиљадила!“ Дае доста млијека, па боли је

то. И пошто е она помузе, Гавра се врати другим козама. И сваки дан она дође

ко-те вратнице и врéчи да дође неко да е помузе. И тако то, ја сам ту бабу вољб и

слушб. И јона е мене вољела и спремала ужину, лијепо, кајмака и љеба, туримја у

торбу, и чувам оне козе.

Али комшијеме нису тако вољеле, знаш, на дошљака свак мрзи. А ја сам до

шљак, исКомадина, дошб вође, па ми некако увијек праве неке смицалице, пре

сретали су ме, ћерали у воду да ме утопе, шта ти није рађено, ја сам бјежб, чувб

свиње, чувб козе и мучијо се такб кроз живот и кроз вијек.

После, једно прољеће сам чувб свиње, имало е, три крмаче се опрасиле, де

ветнес комада имало свиња. Једном чувбја свиње, а угледа ме Ђурђе Ристић, он је

бијо напредњак, напредњачки преседник. Пасуте свиње, он ме угледа, чувб говеда,

а имб слугу, звао се Влајко: „Влајко, ајде да овога“, како ме назва, бога му љубим,

заборавијо сам, „да га нагнамо у воду, нек се утопи“. А ја мали, стра ме, а би једна

путања изнад воде, а вода у прољеће надошла, велика, ћера и грмље и камење. Ја

оном путањом бјежим, бјежим колко могу, а имала колиба што се склањали чобани

откише. Ја побјегнем у ону колибу, али дође мене у памет, он ће мене наћи вође, па

ће ме бацити у воду. Па бјежи из оне колибе даље. И тако сам ти ја живот тешко

спроводијо као дошљак. А дошљака свак мрзи, дошљака нико не воли.
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Како се некад сејало

Čеме се посије, па се повлачи. Ја пантим кад није имало дрљаче уопште, не

го се исплете затвор от прућа. И онај кои прави тај затвор, он је испребијо коље

вако нареди плете от прућа и уплeће мале трниће, трње, да оно боље дрља. Ијон

да увати волове и онај затвор вуче по њиви и тамо и амо, и тамо и амо. Па направи

вако, равно, нема ниђе бусена, све онај затвор от прућа, све он то испрштијо.

Данило Радоњић, 1910,

Рокци

2) СТАРИЈИ ГОВОРИ

О прелима

То е бивало, та прела. На пример, жене... И тако, код једне једно вече, па

ко-друге друго вече. Свака има кудељу. А нека не може да постигне, но одемо те

јој помогнемо. И тако е бивало. Билото, игра коло. И тако, неко плете, неко куде

љу, до времена. После има игранка, спремимо и вечеру, вечера се. Осванемо не

кад. Тако.

Свадбе

Прво испит бијо. И после уговоре ка-ће свадба. Онда покупи отац сватове,

има по педесет, по шесет. Има и ђевер, и кум истб. Тамо покупе сватове. Оду сва

тови у девојачки род. Наздрави се, понесу чутуру, пријатељи замијене чутуре. По

сле иду тамо у кућу, поседају сватови, ручау. Ђевојка има брата, ако нема брата

рођеног, има рођака. Брат преда девојку, кад ђевер прими, прстенуе. Ђевојка има

вал, згодан, па га нареди, па вал дотле пуштавамо низ леђа. Ђеверу се да пешкир,

преко рамена, да се зна ко е ђевер. Има и кум. Кад оду на венчање тамо, он држи

вијенце. Čду у цркву, на венчање, мора да буде стари свати кум. Кум држи свије

ћу, и три пута обиђу младенци око олтара, и пију вино, сад не знам како е.

Са венчања дођу сватови, и ондај дођу прво преткућу, е ондај има накоњче,

мало дијете, дају снаши то накоњче, снаша не скида се са коња, окреће га, љуби

га, и шта ја знам.

Снаши ондај дају сито, са житом, овса, највише овсатуре,једино елду недају.

И јон узме то сито и оно жито пребацуевамо. Дадну јој јабуку да е баци,

после трче тамо, да довате ту јабуку, а зашто ето, не знам.

Азетови, они лају, штати не зборе. Оду горе параскривају кућу. Шта ти не

раде, мора да им дадну дар, па да се скину с куће. Има и војвода, али нема неказа

дужења. Стари ти је сват најглавнии. Он ти је старешина.

Живка Раичевић, 1919,

Девићи
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Божићне враголије

Мијеси се за Божић колач. Жено, како се зове она колач, што мијесимо? Ја,

умијеce један колач, вако проваљен. Очи Божића, домаћин иде, осече бадњаке, до

несе бадњаке кући. На оне бадњаке се тури меда и шећера, па ижљубе се чељад

преко бадњака. Онда провлаче децу испод вријесла (?), да би се извлачила од боле

сти, незнам. Ка-се унесе бадњак, увече домаћин унесе бадњак, завије ујаку јачу не

ку, метне рукавице, и после тако чита неке трице, а иду оне варнице горе, ондај ка

же: „Колико овије, толико било живота и здравља, оваца, крмака“. И тако он чита

те трице. Ондај га домаћица посипа, он виче: „Добро вече, честит Божић!“ Она га

дочекуе: „Добро дошао, са срећом, с родом и с плодом, и са сваким добром“. Онда

се врће да узима бреме са сламбм, коeе спремијо раније, донога кући. И јонда пође

око огњишта и виче: „Квоц, квоц!“ И она деца с њим, ако има деце, трче и пијучу. И

тако прође три пута око ватре, унесе у собу, тако нагнезди, а деца навале ону сламу

растурaти, шта све не раде та деца. Oнда имала свака кућа деце, пуно деце у свакој

кући. Учи Божићаје било поснојело, спрема се пита посна, са јабукама, са орасима,

скува се пасуљ посни. После настае умивање, кучине се донесу, оне кучине о-те

жине, направи се кругједан у соби тамо. И ондај се сва чељадзатворе у она круг, и

ондај се пали шибица и виче: „У ватри бисмо, не изгоресмо, у болести бисмо, не

боловасмо“. И ондај из онога искачу. И ондај се сва чељадзатворе у она круг. И он

дај вола уводе у кућу и вола приведу око огњишта. Дадну из онога сита што е увече

насипан. Она му колач, што е умијешен набију на рог. Кад га изводе искуће, прет

кућом колач преломе, пола му дају, пола врате.

О старим казанима

Најприје се пекло са неким српским казаном, како се звао, лепак. Казан се

купово отказанџије, направљен од бакара, са јаким днoм. Онда се правиле каце,

табарке и постава, и капак. Капак се стављб на казан, онда се около набијало око

капака и казана, па се онда лепило блатом, и туче се то, направи се масна и мека, и

ондај се около премаже све то. Она лула што иде крос табарку, исто се тако дик

товала крпама, а после лепљена смбницом, па около опет везана крпама мокрим.

То естезато да не би излазила пара. И тако, тбе све укопано у земљу, у ону пећи

ну се трпала дрва, ложило се. И опе није могло да испече два казана.

И сад има лампек, иде брже...

Миодраг Пауновић, 1919,

Остатија

Огњиште

Огњиште, ту еватраложена. Ватра еложена раније у кућам. Ископа се мало

доле земље, па се мете плоче, плоче откамена, повелике, и тамо ону четврт, и јон

да се побије један...(?), једно бнди, једно ту, вако. Преклади се звало, звали се
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преклади. И ту е ватра била, међу теме. Ту е се месијо леб, ту е кувано, печени

компири, туриш оне компире у ону жар, ништа лепше нема.

Разбој

То е четвртасто ко столица —једна страна виша, једна нижа. Имало вратило,

тамо навије се она пређа, овамо ткаља седи, на малој столици, и то се одвија тако.

Прошевина

Раније прошене су девојке, иду родитељи, отац, брат, комшија неки, стриц.

Дођу и гледау имање деће да дође девојка, гледу кућу, гледу имовину, па ако се

свиди њима, она дође, ако јок, ништа. Ако се њој свиди момак, она побегне. Са-то

нема: ак-оће д-иде за момка, иде сама.

Свадбе су биле добре. Совре су биле постаљене. Ако е мало топлије напо

љу, ако је велика кућа, пуно то света. Пило се, слатка ракија, у казане скува се ра

кије вруће и пију.

Сватови иду са коњима. Тамо кући иду за муштулук. Иде барјактар, негде

иде и момак.

О лову

Снегови бивали велики, гази, гази, некад уловиш штогод, некад нема. Али

често е се дешавало, да се без ништа дође. Имало е онда дивљачи млого, зеца је

имало, лисице, куне, свиње дивље. Свиње се лове брзометком, лови се, прекра

деш се, само је она опасна. Бега она. Ђе задани, лежи, она неће узбрдо, само иде

низбрдо, низбрдо, и јонда јој падне на ум, увати другу страну. Смеш прићи на че

тири-пет метара, не више. Свака уздупчила рап вако навише, уши јој се не виде.

Лисица је лопов велики. Њу само чекаш на превару. А зец, то е проста ствар. Ло

вили смо ја и мој син по три комада.

Владица Ћирица, 1906,

Бресник

Захвалница информаторима

Без предусретљивости, разумевања и стрпљења многобројних информатора

на терену не би било ни овога рада. Међу њима посебно су ме задужили следећи:

Василије Панић (1925), Роксанда Панић (1927) — Врхпоље, Слободан Марковић

(1922), Марко Степановић (1928), Миленко Степановић (1974).— Грачаница, Жи

ворад Перић (1922) — Горња Трешњица, Маринко Богдановић (1924), Милинко

Илић (1963) — Доња Борина; Војислав Лазић (1908) — Доња Љубовиђа, Јованка

Тришић (1924), Роса Миловановић (1927), Стана Обрадовић (1936) — Доња Оро

вица, Гроздомир Цвијић (1920) — Зарожје, Стојана Миливојевић (1929), ДрагоДи

митријевић (1933), Милица Димитријевић (1942)— Мравињци, Борка Манојловић

(1907), Светозар Манојловић (1931) — Пецка, Ивана Којић (1910)— Радаљ, Ружи
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ца Пантелић (1903), Роса Пантелић (1949)— Сакар, Грозда Матић (1909), Петрија

Јанковић (1918), Милоје Цвијић (1917), Милена Билић (1933), Јока Матић (1935)—

Својдруг, Цвета Митровић, Живка Митровић — Суводање, Милева Миловановић

(1906) — Трбушница, Сретен Петковић (1924), Станимир Веселиновић (1928),

Драган Тадић (1954) — Црнча, Олга Аћимовић (1922) —Шљивова, Ковиљка Попо

вић (1915), Момчило Поповић (1921)— Ба, Миливоје Јаковљевић (1919), Радомир

ка Јаковљевић (1926) — Бершићи, Радојка Савић (1915) — Брђани, Живојин Уро

шевић (1918), Даница Урошевић (1920) — Брежђе, Росанда Дробњак (1903), Тина

Ђотић (1927)— Глумач, Грозда Марковић (1906)— Горња Добриња; Милета Ерић

(1910), Даринка Ерић (1929) — Горњи Бањани, Милан Обрадовић (1923) Даница

Обрадовић (1930)— Дреновци, Лазар Катић (1904), Цвијета Катић (1928)— Јакаљ,

Загорка Гавриловић (1907), Ђорђе Јованић (1930), Милан Јованић (1958)— Јанчи

ћи, Гвозден Марковић (1908)— Јежевица; Милева Недељковић (1917), Марија Не

диљковић (1931) — Крчмар, Милан Остојић (1914), Божо Мурић (1914) — Каран,

Миланка Поповић (1908)— Мајдан, Лесо Маринковић (1911) — Маковиште, Дра

гивоје Максимовић (1904), Милка Максимовић (1954) — Мрчићи, Ранко Митро

вић (1914), Зорка Митровић (1919)— Пауне, Миленко Вујичић (1904), Милица Ву

јичић (1946) — Прањани, Небојша Шибалић (1901) — Пријевор, Радомир Илић

(1904) — Прислоница, Рада Вукосављевић (1908), Обрад Гускић (1921), Милица

Гускић (1926) — Радановци, Секула Чвркић (1927) — Рошци, Станојка Марковић

(1941) — Стапари, Радиш Брковић (1919), Радулка Луковић (1936)— Теочин, Пе

pиша Стојановић (1912), Десанка Албијанић (1920) —Тометино Поље, Живота Бе

ловођанин (1925) — Адрани, Радован Мојсиловић (1916), Драгица Мојсиловић

(1924), Брана Мојсиловић (1968) — Богојевићи, Миљојко Стевановић (1910) —

Брезова, Владислов Ћирица (1906)— Бресник, Богољуб Нешковић (1904), Роксан

да Нешковић (1907)— Брусник, Јелка Ђогатовић (1907), Илинка Ђогатовић (1946)

— Будожеља, Јован Лукић (1940), Милоратка Лукић (1946)— Вучак, Љубица Ду

канац (1931) — Вучковица, Татија Поповић (1916)— Горичани, Војимир Луковић

(1902) — Горњи Дубац, Миодраг Луковић (1914), Момир Луковић (1920), Јованка

Луковић (1923) — Глеђица; Димитрије Плазинић (1906) — Губеревци, Миломир

Милићевић (1910), Ружа Милићевић (1921), Богољуб Пунишић (1922) — Средња

Река; Божимирка Раичевић (1921), Живка Раичевић (1919)—Девићи, Велизар Ми

луновић (1902), Милинка Милуновић (1945) — Добри До, Љубиша Масларевић

(1926), Павле Масларевић (1932) — Дубрава, РадојкаТерзић (1908), Драгић Терзић

(1931) — Дучаловићи, Радојица Поледица (1904), Бојана Поледица (1929)— Ерче

ге, Тиосав Мајсторовић (1926), Румена Мајсторовић (1926), Урош Мајсторовић

(1949) — Качулице, Вукоман Милутиновић (1906)— Куманица, Будимир Цукавац

(1920)— Кушићи, Богдан Обреновић (1905), Румена Миловановић (1912) — Луке;

Ранко Гојковић (1921) — Маглич, Милорад Бошковић (1907), Миливоје Зучковић

(1928), Славиша Милутиновић (1954) — Осоница, Миодраг Пауновић (1919), Та

тија Пауновић (1923) — Остатија, Зорка Марковић (1910), Јасмина Ковачевић

(1966) — Придворица, Војин Пејовић (1909), Пауна Пејовић (1920) — Радаљево,

Данило Радоњић (1910), Милица Ристић (1968) — Рокци, Лена Лулевић (1911) —

Самаила, Милош Албић —Трнава; Милан Достанић (1922)— Турица, Милун Ву

чићевић (1929) — Шареник.

—95—



478
Славољуб З. Марковић

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ СА СКРАЋЕНИЦАМА

1. Штокавски дијалекат и наука о језику

Барјактаревић Јат

Барјактаревић

Средњоибарски

Барјактаревић, НП-Сј

Белић Карта

Белић О српским

или хрватским

дијалектима

Белић Периодизација

Белић Фонетика

Белић Штокавски

Вук Списи (I, II, III)

Вуковић Историја I

Вуковић, Пива-Дробњак

Драгичевић Јат

Ђукановић Драгачево

Ђуровић Прибој

Ивић Белешке

Ивић Биоска

Ивић Галипољски

Ивић Дијалектологија

Данило Барјактаревић, Глас (5) у новопазарскосјеничкој зони, Књижев

ност и језик, бр. 3, Београд 1964, 71-93.

Данило Барјактаревић, Средњоибарска говорна зона, ЗбФФП, књ. II,

Приштина 1964–65, 57–113.

Данило Барјактаревић, Новопазарско-сјенички говори, СДЗб, књ. ХVI,

Београд 1966, I-XIV + 1–177.

Александар Белич, Динлектологическан карта сербского азњика, Сан

ктпетербургљ 1906, 1-59 + карта.

Александар Белић, О српским или хрватским дијалектима, Глас СКА,

књ. 78, Други разред, књ. 47, Београд 1908, 60-165.

Александар Белић, Периодизација српскохрватског језика, Књижев

ност и језик, св. 4-5, Београд 1958, 161-170.

Александар Белић, Основи историје српскохрватског језика, књ. I .

Фонетика, Научна књига, Београд 1976, 172.

Александар Белић, Штокавски дијалекат. У књизи: Проф. Ст. Стано

јевић, Народна енциклопедија Српско-хрватско-словеначка, Загреб

(Библиографски завод), 1929, књ. IV, 1064—1077.

Вук Стеф. Караџић, Скупљени граматички и полемички списи, књ.

I-III, Бeoгрaд 1896.

Jovan Vuković, Istorija srpskohrvatskog jezika, I dio: Uvod i fonetika, Beo

grad 1974, 225.

Јован Л. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ, књ. ХVII, Београд

1938-1939, 1–113.

Милан Драгичевић, Рефлекси јата у данашњим личким говорима,

СДЗб, књ. ХХVI, Бeoгрaд 1980, 147-233 + карта.

Петар Ђукановић, Говор Драгачева, СДЗб, књ. ХLI, Бeoгрaд 1995,

1—239 + карта.

Радосав Ђуровић, Рефлексијата у околини Прибоја, СДЗб, књ. ХХVI,

Београд 1980, 235–319.

Павле Ивић, Белешке о биограчићком говору, СДЗб, књ. ХХIV, Београд

1978, 125-176.

Павле Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој Србији

октобра 1959, ГФФНС, књ. IV, Нови Сад 1959, 397-400.

Павле Ивић, О говору галипољских Срба, СДЗб, књ. ХП, Београд 1957,

ХХI + 520.

Павле Ивић,Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокав

ско наречје. Матица српска, Нови Сад 1956, 216 + карта.

— 96 —



Границе ијекавских говора у западној Србији 479

Ивић Незамењено јат

Ивић О. Вуковом Рјечнику

Ивић О неким

проблемима

Ивич Основнве пути

Јахић Источна Босна

Московљевић Граница

Московљевић Икавски

Московљевић Карта

Милетић Црмнички

Б. Николић Јадар

Б. Николић Колубара

Б. Николић Мачва

Б. Николић Однос

Б. Николић Прилог

Б. Николић Срем

Б. Николић Тршић

В. Николић Моравички

и горњостуд.

М. Николић Горобиље

М. Николић Полимље

Пешикан СКЉ

Павле Ивић, Једна доскора непозната група штокавских говора: гово

pи са незамењеним јатом, ГФФНС, књ. I, Нови Сад 1956, 146-160.

Павле Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818. године, Поговор Рјечнику, у

књ.: Српски Рјечник, Просвета, Београд 1966, 17-247.

Павле Ивић, О неким проблемима наше историјске дијалектологије,

Изабрани огледи, књ. III: Из српскохрватске дијалектологије, Просвета

— НИШ 1991, 81—121.

Павле Ивич, Основнвне пути развитин сербохорватского вокализма,

Вопросви изљкознаниж, год. VII, св. 1, Москва 1958, 3–20.

Dževad Jahić, ljekavskoštakavski govori istočne i jugoistočne Bosne (dok

torska discrtacija u rukopisu), Beograd 1981, I-ХХ1 + 1-630 + 7 karata

Милош Московљевић, Данашња граница између екавског и јекавског

изговора у Србији, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор,

Београд 1929, књ. IX, 109-122.

Милош Московљевић, Икавски говор у СР Србији, ЈФ, књ. ХХVI, Бео

град 1963—1964, 471–509.

Др Милош С. Московљевић, Дијалектолошка карта Војводине. —

Прештампано из „Гласника Југословенског професорског друштва“,

Београд 1938, књ. ХVIII, св. 11-12, 1–32.

Бранко Милетић, Црмнички говор, СДЗб, Београд 1940, књ. IX,

209–663 + карта.

Берислав Николић, Прилог проучавању порекла јадарског говора, Гла

сник Етнографског музеја, 27, Београд 1964, 45-50.

Берислав Николић, Колубарски говор, СДЗб, Београд 1969, књ. ХVIII,

1—71.

Берислав Николић, Мачвански говор, СДЗб, Београд 1966, књ. ХVI,

179–313 + карта.

Берислав Николић, Однос данашњег тршићког говора према Вуковом

језику, ЈФ, Београд 1963—1964, књ. ХХVI, 151—176.

Берислав Николић, Прилог проучавању порекла шумадијско-војвођан

ског дијалекта, НJ, Београд 1961, књ. ХI, 44–56.

Берислав Николић, Сремски говор, СДЗб, Београд 1964, књ. ХIV,

201—412 + карта.

Берислав Николић, Тршићки говор, СДЗб, Београд 1968, књ. ХVII,

367—473.

Видан Николић, Моравички и горњостуденички говори, Научно дру

штво за неговање и проучавање српскогјезика, Београд 2001, серија IV,

бр. 3, 1–330.

Мирослав Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке Пожеге),

СДЗб, Београд 1972, књ. ХIX, 619-746.

Мирослав Николић, Говори србијанског Полимља, СДЗб, Београд 1991,

књ. ХХVII, 1-548.

Митар Пешикан, Староцрногорски средњокатунски и љешански гово

ри, СДЗб, Београд 1965, књ. ХV, VIII + 294 + карта.



480
Славољуб З. Марковић

Пижурица Колашин

Пецо Акцентологија

Пецо ГИХ

Пецо Дијалектологија

Пецо Икавскошћакавски

Пецо О неким

„икавизмима“

Пецо Промене

Пецо Соц. промј.

Пецо Судбина кратког č

Пецо Централнохер

НегОВаЧКИ

Реметић О незамењеном

јату

Реметић Шумадија

Rešetar, Der štokavische

Ж. П. Симић Граматика

Ст. Новаковић Неговање

Симић Питање

Симић Прилог

Симић Скица

Станић Ускоци |

Стевановић

Источноцрногорски

Стевановић Савремени I

Мато Пижурица, Говор околине Колашина, ЦАНУ, Посебна издања,

књ. 12, Одјељење умјетности, књ. 2, Титоград 1981.

Asim Peco, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika, Naučna knjiga,

Beograd, 1971, 180.

Асим Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб, Београд 1964, књ. ХIV,

1—200.

Asim Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Naučna knjiga, Београд

1980, 202.

Asim Peco, Ikavskošćakavski govori zapadne Bosne, I dio: Uvod i fonetika,

ВHDZb, Sarajevo 1975, knj. I, 3-264.

Асим Пецо, О неким „икавизмима“ ијекавског изговора, НJ, Београд

1963, књ. VIII, 57-63.

Асим Пецо, Промене непалаталних сугласника у вези сај на српскохр

ватском подручју, ЈФ, Београд 1969, књ. ХХVIII, 143—187.

Асим Пецо, Одраз социолошкох промјена на говор нашег села, Симпо

зијум Сеоскидани Сретена Вукосављевића VI, Пријепоље 1979, 39–45.

Асим Пецо, Судбина кратког е иза ру ијекавским говорима штокав

ског дијалекта, ЈФ, Београд 1977, књ. ХХVIII, 247-264.

Асим Пецо, Мјесто централнохерцеговачког говора међу осталим го

ворима данашњеХерцеговине, ЈФ, Београд 1962, књ. ХХV, 295-328.

Слободан Реметић, О незамењеномјату и икавизмимауговорима севе

розападне Србије, СДЗб, Београд 1981, књ. ХХVII, 7–105 (са картом).

Слободан Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб, Београд 1985,

књ. ХХХI, XIX + 555.

Milan Rešetar, Der štokavische Dialekt, Schriften der Balkankommission,

Lingvistische Abteilung, I. Südslasvische Dialektstudien. Kaiserlische Aka

demie der Wissenschaften, Wien 1907, Heft IV, 320 stubaca (sa dve karte).

Живојин П. Симић, Српска граматика за основне школе у Краљевини

Србији, Београд 1883, 177.

Стојан Новаковић, Неговање језика српског, Глас Српске краљевске

академије, књ. Х, Београд 1888, 66.

Радоје Симић, Питање порекла и еволуције дијалеката северне Србије

у светлу особина левачког говора (прилог историјској дијалектологи
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књ. ХХХIX, св. 1-2, 73—87.

Радоје Симић, Прилог проучавању говора Србије, Анали Филолошког

факултета, Београд 1974, књ. 11, 403—430.

Радоје Симић, Скица за дијалектолошку карту северне Србије, Југо

словенски семинар за стране слависте, Београд 1980, књ. 31,93-136.

Милија Станић, Ускочки говор 1, СДЗб, Београд 1974, књ. ХХ, 1-259.

Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, ЈФ, Београд,

1933—1934, књ. ХIII, 1–128 + карта.

Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик. Граматички
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Стевовић Гружа

Тешић Љештанско

Тешић Узовница

Ћупић Бјелопавлићи

Hirt Der ikavische

Драгић Гружа

Дробњаковић Јасеница

Илић Ибар

Илић Љубић

Ердељановић Д. Драгачево

Јовановић Г. Драгачево

Карић Србија

Милићевић Кнеж. Србија

Милојевић Рађевина

и Јадар

Мићић Златибор

Павловић Колубара

и Подгорина

Павловић Сок. нахија

Павловић Тамнава

Павловић Ужичка Цг

Петровић Шум. Колубара

Ракић Качер

Цвијић Метанастазичка

кретања
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. Етнографска и остала литература
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Београд 1925, књ. 19, 497-502.

Љубомир Павловић, Колубара и Подгорина, СЕЗб, Београд 1904, књ. 4,

345—1088.

Љуба Павловић, Соколска нахија, СЕЗб, Београд 1930, књ. 26, 307–505.

Љубомир Павловић, Антропогеографија Ваљевске Тамнаве, СЕЗб, Бе

оград 1924, књ. 18, 381—635.

Љуба Павловић, Ужичка Црна Гора, СЕЗб, Београд 1925, књ. 19, 1-82.

Петар Ж. Петровић, Шумадијска Колубара, СЕЗб, Београд 1949, књ.

59, 275 + табеле I — ХVIII + карта.

Мил. Т. Ракић, Качер. Антропогеографска проучавања, СЕЗб, Београд

1905, књ. 3, 734—864.
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СКРАЋЕНИЦЕ ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

БХДЗб — Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сaрajeвo,

ГФФНС — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду,

ЗбФФП — Зборник Филозофског факултета у Приштини,

ЈФ — Јужнословенски филолог, Београд,

НЈ — Наш језик, Београд,

ППЈ — Прилози проучавању језика, Нови Сад,

СДЗб — Српски дијалектолошки зборник, Београд,

СЕЗб — Српски етнографски зборник, Београд.

Славолкоб З.Маркович

ГРАНИЦБI ИЕКАВСКИХ ГОВОРОВ В ЗАПАДНОИ СЕРБИИ

P e 3 КО М е

Настоншан работа посвишаетси следукошим вопросам:

а) влижнико миграцић, оказавших изменение диалектнои картини западноћ

Сербии,

б) прежним попњrткам определитњ граници иекавского произношених в

Сербии,

в) актуалвноћ территориалbнои распространенности иекавского произно

шении в Сербии.

Благодара мошноћ динарскоћ миграционноћ струе носители штокавско

го иекавского плоизношении в течение ХVII, ХVIII и XIX вв. разлилисe и по

Сербии. ВњIавлаи преимушество в пополнении западноћ половини территории

Сербии, они сливакотса с коренним населением, а также с переселенцами из

других областећ — косовско-метохићскои, вардарско-моравскои, тимочско

-браничевскоћ и шопскоћ. На территории Сербии миграционнње струи ин

тенсивно смешивалиcБ, В частности вее централbноћ части — в Шумадии.

Вси западнаи половина территории Сербии била попришем длителњних и

интенсивних миграционних контактов. Основноћ тон ее постмиграционному

Зтническому составу придает динарскии злемент, однако в зтом составе ока

залисЊ также следњи осталВНБIх миграционнЊих струи, Едва намеченнЊше в по

дринско-валевских, струи внединарского происхождении в Шумадићскои Ко

лубаре и Жceнице отчетливо дифференцированњи и в процентном отношении

хорошо представленљи. В то врема как динарскаи струи к западу отрудничского

водораздела настолњко силвна, что другие по отношенико к нећ терикотса, то в

данних шумадићских областих ее преимушество представлeнo в болеe
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скромноћ форме. В зтническом отношении зти области можно сЧитатњ пере

ходнњими от КчистоЖ динарских кобластим разнообразного зтнического состава.

Подавликошее преимушество (в. основном динарского) злемента над ко

пенним населением в постмиграционноћ зтническоћ структуре западноћ по

ловини территории Сербии не маргинализирует роли коренного населенин в

процессах кристаллизации диалектноћ смеси, образованноћ во врема миграцић.

ПроцессЊI кристаллизации не всегда бњли одинаковњими. Они бњли обуслов

Ленљи как количественним соотношением переселенцев и старожилов во времи

их междоусобиц, так и множеством обстонтелњствЗкономического, кулвтурного

и психологического харгктера, неравномерно представленних и всегда отлича

кошцихса друг от друга в каждoћ сфере.

Факторњи, определикошие направлениа кристаллизации диалектнои смеси

в западнои половине Сербии, «разделилих даннуко территорико на две срав

нитељно болњшие диалектнЊле части: на областњ, в которои переселенцњI (в

основном иекавцњI) кореннљим образом видоизменили именошциеси на зтоћ тер

ритории Говорњи, а также на территорико, на котороћ они лишљотчасти повлиили

на их физиономино. Линин, вдолњ которои даннвле пространнње и колоритнвле

диалектнЊпе ареални соприкасалиcБ и переплеталис, представлжет как раз {(пер

вобљутнуож границу между екавскими и иекавскими говорами в Сербии. Мош

нЊпи процессокавизации в постмиграционноe врeмa пeрeдвинул данну о границу

в глубину кого-западнои Сербии. Вук Караджич первњим определил граници иe

кавских говопов в Сербии (Мачва — Валево — Карановац). После него зтим

вопросом занималисв: М. Дж. Миличевич, А. Белич, М. Московлевич, П. Ивич,

М. Стеванович и др. Автор данноћ работњи болњше всего опиралса на границљи,

установленнвле М. Московлевичем (Гучево — Борана — Жгодни — Соколске

планине — Медведник — Повлен — Мален — Каблар — Елица — Чемерно —

Ибар). Здесе речњ идет о первои, пока единственнои, попљитке одного диa

лектолога обстоителњно, во всех секторах, отграничитњиeкавизм западноћ Сербии.

Территориа, на котороћ велисе исследовании дли нужд нашећ работњI,

огромнаи. На нећ встречаетса множество речевњих типов, взаимо-соприкаса

кошиса и скрешивакошихси на территории от Голии до Гучево.

Полевље исследованих проводилиск в период с августа 1990. по иконе

1992 гр. Во врема зтих исследованић и бљивал в 86 селах и беседовал с болњшим

числом лиц различного возтзаста — начина и с детећ дошколЊного возраста и

кончан теми, кто хорошо помнит даже балканские воћњI. Материал и собирал

треми способами: записами на пленке, заполнением соотвeтствукоших вопро

сников и записами «аживоћу речи.

B ходе работњи над данним исследованием проведена следукошаж орга

низациа изложени и материала. Исследованнан территориа разделена на три

значителњнње географические части, на три сектора:

— Сектор Гучево — Борана — Жгодни — Соколске планине— Медведник —

Повлен (сектор I);

— Сектор Повлен — Мален — Сувобор — Рудник — Елица (сектор П);

— Сектор Елица — Чемерно — Голиа (сектор III).
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На основании анализа собранного материала и пришел к следукошему

вљиводу. Даннал граница проходит вдолњ горноћ цепи Гучево — Борани —

Жгодни — Соколске планине, а затем, опускаи частв Азбуковици, вњиходит к

Повлену, отскода слегка огибает кожнвле части Валевскоћ ПодгоринБ1 и Ва

левскоћ Колубарњи, и достигает Сувобора; затем резко поворачивает к ногу,

пересекает чачанскуо котловину, и через Елицу пробиваетси к западнњим скло

нам Чемерно, а потом, между Моравицећ и Студеницеи, доходит до западнњих

скатов Голии.

Даннаж межа далњше протагиваетси по линии, отделикошећ зкавско-иекав

ские новопазарско-свеничские говорљи от соседних иекавских идиомов СербиИ

(моравичских, полимских и златиборских), те, она протигиваетси вдолњ горно

го хребта Голиа — Жвор — Ждовник — Озрен — Гилева планина.

Хочетси подчеркнутњ, что даннан граница, также как и все предњидушиe,

не совсем отчетливан, т.к. иекавское произношение слЊшитса, но не преобла

дает, и вне проведеннои межевои линии.

Даннал граница болеe конкретно определает географическое простираниe

иекавского произношении в Сербии, однако, одновременно, она определиет

также частљ востoчнои межи иекавского произношнии внутpи штокавского

наречии в целом.

Следователњно, иекавское произношение и в настоицее времи удержи

ваетса на значителњноћ части диалектнои области западнои Сербии. Несмотри

на то что иекавизм встречаетси преимушественно вречи ставшего поколении и

постепенно уступает мошному процессу зкавизации, он все жене так бњстро

исчезнет с зтих пространств.

АктуалвнЊле иeкавские идиомљи западнои Сербии, может битњ, уже через

несколњко деситилетић потеракот иекавизм как свои первичнии признак,

oднако иекавизм еше долгие годњи останетси их важноu особенносно
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КАРТА БР.12. КОНТИНУАНТИЈАТА УОСНОВИ РЕЧИ (ЦЕЛОВИТ ПРИКАЗ

ЛОЗНИЦА

*

Тролић

Легенда:

Ијекавски говори са мањим бројем екавизама

Ијекавски говори са знатним бројем екавизама

(ијекавско-екавски)

с Слободна ијекавско-екавска мешавина

Екавски говори са знатним бројем ијекавизама

(екавско-ијекавски)

9 Екавски говори са знатним бројем икавизама

(екавско-икавски)

ф Говори са 9/e s b

Екавски говори

г Млађи говори

E Старији говори



КАРТА БР. 13; ЈЕКАВСКО ЈОТОВАЊЕ

w

мионици к

N

s

„О8<< Š

медведник

-1244

Легенда:

Јекавско јотовање захвата следеће сугласнике:

О Д. Т, Л, Н

Д. Т., JI, Н. С., З

(више од) д, т, л, н, с, з (до) ц (+ и, б, м, в)

Говори који нису ијекавски



КАРТА БР.14 ДОМАШАЈ ИЈЕКАВСКОГ ИЗГОВОРА У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ ДАНАС (И ЊЕГОВ ОДНОС

ПРЕМА МИЛИЋЕВИЋЕВОЈ И МОСКОВЉЕВИЋЕВОЈ ГРАНИЦИ)

Легенда:

О Ијекавски говори

С Слободна ијекавско-екавска мешавина

О Говори који нису ијекавски

Граница између ијекавског и екавског

изговора према:

Милићевићу (1876)

--- Московљевићу (1929)
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