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I

У В ОД

1) ПОДРУЧЈЕ — ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ, ПРИРОДНЕ ОСОБИНЕ

1. Ужичка Црна гора је област у западној Србији. Услед бурне прошлости и

честих административних прекрајања, ово подручје никада није добило стабилан

Географски оквир. За потребе овог рада област ћемо ограничити онако како је то

двадесетих година минулог века учинио Љ. Павловић у својој етнографској

студији Ужичка Црна Гора. Павловићева граница први је и једини покушај да

се подручје омеђи подробно, са свих страна. Овом приликом представићемо је у

основним потезима, мањим бројем међаша.

2. Јужна граница наше области иде реком Ђетињом, целом њезином ду

жином, а од Пожеге Западном Моравом до Овчарско-кабларске клисуре, потом,

обухватајући села подно Каблара, развођем Каменице и Чeмeрнице, пење се на

Маљен, одавде окреће на запад, пут Повлена, где, на извору Скрапежа, нагло

скреће на југ, ка Варди, и даље, до Кадињаче, затим се међа пружа јужним

ободима Поникава и, на концу, обухвативши Кремна, излази на Шарган. Област

је у облику неправилног петоугла, простире се правцем северозапад-југоисток и

накренута је Пожези.2

3. Ужичка Црна гора је брдскопланинско подручје бујног растиња и густе

хидрографске мреже. Највиша тачка је при извору Скрапежа, 1476 м (Повлен), а

најнижа у долини Западне Мораве, испод 300 м. Обилне шуме лиснатог дрвета

прекривају највећи део области, нарочито површЈелове горе и падине Повлена,

Црнокосе и Каблара, четинарима обилују масиви Маљена. Најлепше ливаде

простиру се долином Лужнице, посебно око Карана и Пожеге. Унутар области,

међу рекама, махом разгранатих сливова, по снази и броју притока на првом

месту је Скрапеж. Ако је Ђетиња гранична река наше области, Скрапеж је њена

„осовина“, јер пресеца подручје по дијагонали, делећи га на два готово једнака

дела. Између црногорских висова простиру се родне котлине, међу којима су

најплодније пожешка и добрињска, а иза њих косјерићка и ражанска.“ Ста

новништво се традиционално бави сточарством и земљорадњом, али ПОСЛедЊИХ

деценија понајвише воћарством.

| Павловић Ужичка Цг 4-5.

* Нав. дело 5.

3 Нав. дело 6-9.
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2) О ТОПОНИМУ ЦРНА ГОРА

4. Црна гора је уобичајени средњовековни назив за високе непроходне

пределе какво је, несумњиво, било и подручје чији је говор обрађен у овом раду.“

Некада овуда „беху простране четинарске и букове шуме, пуне звериња“,5 а по

долинама „непроходни лугови, велике шуме или шибљаци“. Црна гора као

назив наше области јавља се веома рано: већ у доба Немањића помиње се жупа

Црна гора, која се територијално поклапа са старим срезом црногорским (о овоме

в. ниже). О старости овог топонима у нашем крају речито сведочи и запис

јеромонаха Мардарија из 1562. године. На крају Четворојеванђеља, што гаје сам

штампао у старој Мркшиној цркви,7 овај узорни духовник о себи и своме делу

оставља следеће податке: „Заврши се ова света и божанствена књига при храму

Светог Вазнесења, а тоје Мркшина црква у Црној Гори, године 1562, месецајуна.

Ја сам родом од реке која се зове Дрина“.“ Да је овај назив од старина покривао

замашно подручје, говоре и турски извори из ХVII века, где налазимо да се

област Овчарско-кабларске клисуре (или бар њена кабларска страна!) одређује

као Карадаг, што значи "црна гора“.“ Турски назив је међу тамошњим ста

новништвом чешћи од српског и првих деценија ХХ века. О овоме Љ. Павловић

каже: „У кабларским селима и манастирима очувала се и до данас традиција о

Црној Гори или још чешће зватом Карадагу. Сељаци ових села, па и они из

околине Чачка и низ Мораву, не зову кабларска села и манастире овим именима,

која смо увели у књижевност, него зову карадашким селима и карадашким

манастирима“. 10. Дакле, назив Црна гора је од старина, с а м о н и као, а не

„донесен“. Настао је према маркантним природним особинама подручја и јавља

се знатно пре насељавања ових крајева становништвом из црногорских места, са

којим се, неретко, у лаичком расуђивању, име области доводи у везу. Тамни

врхови са својим сенкама преко шумовитих коса и долина изнедрили су, од

давнина, име Црна гора.

3) ОСВРТ НА ПРОШЛОСТ ОБЛАСТИ

5. Одвајкада су се на овом подручју смењивали различити народи и кул

туре, остављајући за собом и знакове распознавања и многе недоумице. Не

једнако су почињали, неједнако трајали, али — једнако завршавали: у агонији

историјских неминовности и трагичног балканског усуда.

* Јовановић Косјерић 9.

5 Павловић Ужичка Цг 10.

6 Нав. дело 11.

7 Јовановић Косјерић 10.

8. Стојановић Записи и натписи, књ. V, бр.7508.

* Јовановић Косјерић 8.

10 Павловић Ужичка Цг 3.
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Карта број 1: Ужичка Црна гора — географски

положај

6. Трагови древних култура, нарочито

илирске и римске, видљиви су широм по

дручја. 11. Из доба Илира су, на пример, хумке

и остаци утврђења опасаних каменим зидо

вима на Дрмановини, у Сечој Реци и Пара

муну. Шлемови и складишта грчког оружја,

ископани у Ражани, сведоче о развијеним тр

говачким односима овдашњих Илира са бо

гатом и просвећеном Грчком. Споменик по

дигнут у част Јупитера Партинског (власни

11. „У срезу црногорском... има понајвише дре

вности“ (Обрад. Описаније 5); „Црна Гора је богата

траговима старих насеља у тој мери да је ретка

област, која се с њоме може поредити“ (Павловић

Ужичка Цг 10).

— 9. —
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штво Народног музеја у Ужицу) потиче из времена када је околину Пожеге и

Косјерића настањивало илирско племе Партини. У освит новог века (од 9. г. пре

н. е.)“ на ове просторе ступа нови завојевач — Римљани. Највећи део данашње

западне Србије улази у састав римске провинције Илирика. Наша област потпада

под административну управу града Малвезацијума, на подручју садашње По

жеге. Све до 1907. г. на Скрапежу, у Каленићима, били су приметни остаци

римског моста. Из тог доба су и остаци високе некрополе (Тубићи), рушевине

једног античког култног објекта (Сеча Река), остаци кастела, малих утврђења

(Субјел) и др.13

7. Први писани документи везани за ово подручје потичу из доба Немањића.

Помиње се жупа Црна Гора, која запрема ширу околину данашњег Косјерића и

чини северно рубно подручје српске државе Рашке. Крајем ХПI века краљ Дра

гутин од брата Милутина добија на управу ову област. За време Стефана Дечан

ског (1321—1331) замашно подручје око Ужица (па и овај крај) долази у посед

феудалца Војине. Успон тадашње Србије као модерне европске државе осећа се,

дакако, и у овим крајевима. Праве се манастири и утврђења, отварају се рудници.

Становништво обилато користи благодети краја: узгајају се ратарске културе,

особито житарице, тове се свиње, сече и обрађује дрво.1“ Поједина села живо и

уходано тргују са оближњим већим местима, Ужицем, Пожегом, Ваљевом.

Врхунац своје моћи средњовековна српска држава достиже у време цара

Душана (1331—1355). Пространа царевина са уређеном и чврстом управом по

дарила је становништву сигурност и благостање. 15 На фрескама манастира по

дигнутим у то доба пада у очи раскош на одећи ктитора и њихових породица.

Тако је и у жупи Црна гора: у Белој цркви, у Карану (задужбина жупана Брајана,

прва половина XIV века), приказани су „супруга и три кћери дародавца, одевени

у везене хаљине, са кићеним капама“. 16 Душанови наследници нису одржали

земљу у снази и сјају. Себична и бесна властела, с којом је и моћни владар за

живота тешко излазио на крај, слаби и парча земљу, гурајући је туђину у руке. У

том метежу, ужички крај (дакако, и наша област) постаје посед Николе Алто

мановића, бахатог и неразумног владара, човека који је, наопаким поступцима,

навукао на себе гнев не само становништва већ и других великаша. Године 1373.

Алтомановић, по наредби кнеза Лазара, бива утамничен у своме Ужицу, где му

је, уз благослов великог кнеза, властелин Стефан Мусић — ископао очи. 17

8. Србија под турском влашћу добија и нове административно-територи

јалне јединице— вилајете и ниже целине, санџаке (који се даље деле на кадилуке

и нахије). Наша област улази у састав Смедеревског санџака. Драгоцене податке

12. Јовановић Косјерић 4.

13 В, шире: Зотовић Археолошки и етнички проблеми 9—137; Јовановић Косјерић 3-5.

** Јовановић Косјерић 6.

15. Јиречек Историја I 211-236.

16. Јовановић Косјерић 7.

17 Нав. дело 7.

— 10. —
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о тадашњим насељима, становништву, привредним и социјалним приликама у

овом крају дају нам турски извори — дефтери (бележнице) о катастарским

пописима. 18. Дефтери бележе већину села данашње косјерићке општине. У обли

ку који је актуелан и данас, помињу се: Маковиште, Мионица, Парамун, Сеча

Река, Скакавци, Субјел, Бjeлопарице, Годечево, Дубница, Радановци, Годљево,

Дреновци, Руда Буква. Подаци о пореским обавезама сугестивно илуструју по

седничке и социјалне прилике тога доба. Изненађује обиље и разноврсност

ратарских култура, нарочито житарица. Тако је, на пример, у Маковишту 1476. г.

узимана глоба за житарице (пшеницу, раж, јечам, зоб), затим за друге ратарске

културе (купус, бостан), као и за свиње, кошнице, бурад, 19

9. Временски распон обрађен у „пописима“ поклапа се са постојањем

знамените Мркшине цркве-манастира, који се налазио на овом подручју. У овом

светилишту почетком ХVI века постојала је једна од првих штампарија за

штампање црквених књига на Балкану. Највеће заслуге за рад штампарије имао је

јеромонах Мардарије, који је овамо дошао из Милешеве.20 Марљив и вичан

штампарској вештини, овај духовник у Мркшиној цркви штампа 1562. г. Че

творојеванђеље, а 1566. Цветни триод. Слова је лио сам од „жељеза и мједи“:21

Мркшина црква је срушена у другој половини ХVI века, можда већ 1567. г.22

Рушење овог духовног и културног средишта симболизује крај колико-толико

подношљивог живота под Турцима, како у овом крају, тако и у другим деловима

окупиране српске земље. Настадоше „тешка и љута времена над српском земљом

од Сулејмана Агаријанског цара“,23 времена затирања сваке организоване ак

тивности Срба. Турске најезде и опаке болести, које су харале Европом, учиниће

да закон голог опстанка задуго потисне све друге потребе.

10. У освит коначног ослобођења, 1815. године, Обреновићева Србија

добија нове административне области — нахије. Наша област припала је Ужичкој

нахији, а за кнеза је изабран Јован Митровић Демир — „обор кнез Црне Горе и

Лужнице“.24 Кнежина Црна Гора обухвата „сва насеља данашње општине Ко

сјерић, већи део насеља данашње општине Пожега и добар део насеља данашње

18 Аличић Пописи III 282-291.

19. Нав. дело 284.

20. Јовановић Косјерић 12.

21 Нав. дело 12.

22 „Од старе Мркшине цркве мало је остало. Сачуван је камени Свети престо, који је сада

постављен у новој косјерској цркви.

Од штампаних књига сачувана су два Јеванђеља: једно је у Универзитетској библиотеци у

Београду, а друго у Народном музеју у Ужицу.

За један примерак Цветног триода из Мркшине цркве зна се да га је Вук Караџић, марта 1858.

године, преко професора Бечког универзитета Франца Миклошича, продао Царској библиотеци у

Петрограду, где се и данас налази.

До сада, то су једини познати сачувани узорци књига штампаних у Мркшиној цркви“ (Јовановић

Косјерић 13).

23 Стојановић Записи и натписи, књ.V, бр.7510.

24 Јовановић Косјерић 13.
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општине Титово Ужице“.25 У област улази 65 села, број домова— 1791. Наредни

општи попис села и домова обављен је почетком 1922. г. Број села у нашој

кнежини је нешто мањи — 61, јер је издвојено „Ужице са асовином“,26 као

посебна административна јединица унутар Ужичке нахије. Услед промена гра

ница од 1834. г. на сназије нова административна подела: нахије постају окружја,

а кнежине капетаније. Црногорској капетанији прилази и Пожега, и то као њено

административно средиште. Област, унеколико шира, сада броји 67 села. Од

1836. г. Црна гора је један од пет срезова Окружја ужичког, средиште је у

Каленићима, а захвата 64 села. Окружје ужичко 1853. и даље обухвата 5 срезова,

а средиште наше области (званично се пише Срез црногорски) поново је у

Пожези. У једном штампаном документу из 1872. стоји да је среска кућа Среза

црногорског „за сад у Ужицу а биће у Косјерићима“.27 Од 1880. г. админи

стративно средиште Среза црногорског је Косјерић.28

11. Из замршеног и сувопарног прегледа административних прекрајања на

територији младе српске државе (чије се и спољне границе често мењају) као

одиста интересантан детаљ издвајамо ово: „Административна подела Србије

одмах по ослобођењу имала је два црногорска среза: један у ужичком, други у

рудничком округу, оба један до другог. Црногорски руднички срез замењен је

таковским, а делимично и љубићским срезом, и тиме се старо име изгубило“.29

Срез црногорски (ужички!) и даље је нестабилног обима: „смањивао се свим

познијим поделама“,30 али област се „морала унеколико и повећати“.“ Тако

подручје крајем ХIХ века добија „сва кабларска села на доњем делу Каме

нице“,32 као и три „рујанска“33 насеља — Стапаре, Биоску и Кремна (сва три при

извору Ђетиње), како би, у административној прерасподели територија, Ка

меница (са истока) и Ђетиња (са југа) постале границе области. Срез црногорски

у ХХ век улази са 24 општине — ниже административне јединице, седиште је и

даље у Косјерићу.

12. Након Првог светског рата ова област, сада већ пространо подручје са

„80 села и варошица“,34 постаје део Дринске бановине.

После Другог светског рата уводе се нове административне целине —

народни одбори, окрузи и општине.35

Данашња села старог црногорског среза припадају различитим општинама:

ужичкој, пожешкој, косјерићкој, ваљевској.

25 Нав. дело 88.

26. Нав. дело 91.

27 Нав. дело 14. *

28. Нав. дело 14.

29 Павловић Ужичка Цг 3.

30. Нав. дело 3.

31 Нав. дело 4.

32. Нав. дело 4.

33. Нав. дело 4.

34 Нав. дело 5.

— 12 —
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4) ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА

13. Најмоћнија миграциона струја — динарска —преплавила је током ХVII,

ХVIII и XIX века и Ужичку Црну гору. „Све су овде досељеници“,36 категоричан

је Љ. Павловић када говори о пореклу овдашњег становништва. Старинаца

готово да и нема: само би се заједну породицу могло рећи да је стариначка, „али

не поуздано“;37 1306 породица (са 8524 дома),38 колико их овај аутор затиче

након I светског рата, „сврстано“ је у две замашне досељеничке формације,

углавном оделите, и по времену досељавања и по областима из којих су до

сељене. Породице „из Црне Горе, граничних и других херцеговачких области, од

Пријепоља, Пљеваља и понеке од Осата и Старог Влаха су ранији досељеници, из

17. и прве половине 18. века“,39 Оне чине трећину од укупног броја породица,

али, будући да су прилично разгранате, готово половину домова. Само из ХVII и

прве деценије ХVIII века је 435 породица са скоро 3500 домова. Ипак, највише је

породица „из 18. века па до 1827. г. Ове су се породице нагло спуштале и већим

делом долазиле су из Старог Влаха и оне пограничне зоне која је гранична линија

наше Србије до 1912. год“.40 Породица из овог периода има 610, безмало по

ловина од укупног броја.

14. На следећој табели (по Љ. Павловићу) представљене су области које су

издавале становништво Ужичкој Црној гори:

„Стари Влах с 296 пород. са 1505 домова, што чини 22,63 %
Осат и 38 “ “ 285 th 11 н 2,90 "

Подриње (горњи део) " 40 " " 218 11 н 11 3,06 "

Ваљевски крај 11 9 “ 11 66 11 11 11 0,69 "
Нова Варош " 130 “ “ 497 tt 11 11 9,95 "

Прибој с Вишеградом “ 86 " " 308 14 н 11 6,58 "

Босна, даље од Осата и 12 и " 108 11 11 н 0,92 "

Пљевља * 52 и " 494 11 н 1и 3,98 "

Пријепоље “ 84 " " 583 11 1и н 6,44 "

Сјеница с Н. Пазаром “ 15 * " 143 11 н 11 1,15 "

Колашин (црног.) и 35 " * 657 11 11 11 2,67 ."

Дробњаци и 51 и " 563 11 11 11 3,90 "

Херцеговина (даљи крај) " 22 " " 602 н 11 н 1,68 "

Бањани и Грахово и 15 * * 188 11 11 11 1,15 "

Никшићи (Жупа и окол.) " 42 " и 537 1и tt н 3,20 "

Кучи и Братoножићи и 20 и " 449 11 ни 11 1,53 "

Црна Гора и др. делови " 42 " " 381 11 11 н 3,20 "

Друга разна места и 55 v " 115 11 11 11 4,21 "
Обласна померања " 261 11 tt 915 11 11 11 1 9,98 и334)

35 Јовановић Косјерић 14.

36 Павловић Ужичка Цг 33.

37 Нав. дело 32.

38 Нав. дело 34.

39. Нав. дело 34.

40. Нав. дело 34.

41 Нав. дело 36.

— 13—
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15. Графички представљено, то изгледа овако:

Обласна померања

| - Остали

16. За обухватно и ваљано сагледавање података у табели важно је истаћи

следеће. Неке од назначених области (Хeрцeгoвинa, Црна Гора) свакако су при

марна миграциона изворишта, док су друге (најпре Стари Влах), највероватније,

етапне земље, привремена станишта динарских досељеника од старог ка новом,

трајном завичају. Само део тог становништва примила је Ужичка Црна гора. За

добар број ова област је и сама била (још једна?) етапна земља, док су многи

Ишли даље другим путевима, мимоилазећи ово подручје. Пространа старовлашка

област била је не само прелазна земља него и важно метанастазичко раскршће. О

овоме Љ. Павловић каже: „На тој линији Нова Варош и села око ње били су

етапне станице за све санџачке и старосрбијанске породице, које су биле при

нуђене мигрирати и кретати се за Србију. Друга велика етапна станица био је

погранични Прибој с његовим селима ... Миграције из Нове Вароши ишле су

Морави, а из Прибоја Дрини, докле оне из Сјенице ишле су Морави непосредно

или низ Ибар”.42

17. Иако је Ужичка Црна гора изразито метанастазичка област, готово без

стариначких родова, питање старинаца неодољиво привлачи и заслужује посебан

осврт. Шта се догодило са становништвом о коме говоре средњовековни извори?

Турски дефтери, који „пописују“ до 1572. г., уверљиво сведоче о животу раз

гранатом и организованом у сваком погледу — друштвеном, привредном, кул

турном.“ Али већ у ХVII веку (једини извор“ нам не даје прецизнију временску

42 Нав. дело 34.

** „Пописи — катастарске књиге (дефтери) представљају прворазредне историјске изворе и

пружају могућност за проучавање територијалне и административне поделе подручја, организације

власти, структуре становништва, привредних и конфесионалних, економских, односно аграрних

односа, пореске политике, пољопривредне и друге производње, разних сакралних и карикативних

институција, топономастике и ономастике, развоја градских насеља и проучавања уопште осман

ског економског и друштвено-политичког система“ (Аличић Пописи III).

** Павловић Ужичка Цг 4.
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одредницу) експанзивни динарски живаљ насељава— пусте крајеве (?). Концем

прве деценије ХVIII века овде је већ трећина од укупног броја досељеничких

родова. Овако драстичну и наглу смену становништва могле су изазвати само

ванредне околности. Додуше, страх од Турака „кројио“ је карту црногорских

насеља још у ХV и ХVI веку: турски дефтери, на пример, помињу готово сва

удаљенија, брдска, села данашње општине Косјерић(Маковиште, Парамун...),45

али ниједно ниско насеље косјерићке котлине. Дакле, на отвореном простору,

лако доступном освајачу, људских насеобина, највероватније, није било ни ра

није. Да је почетком ХVII века турски јарам несносно стегао овдашње ста

новништво, сугестивно сведочи запис каранског попа Вука из 1608. године: „А у

то време велика несрећа би одТурака на хришћане, те запустише свете обитељи и

многе цркве, наста велика туга међу људима и многа појања у светим црквама

замукоше“.46 Истовремено Балканом (и целом Европом)47 харају опаке епи

демије. Снажни и разнолики удари на људе и њихова добра поткопавали су

живот и намножавали разлоге за исељавања. А они су сваковрсни: „од помора у

стоци, помора у народу, од глади, од сталног нереда и покрета у народу, када се

није могло радити“.“ У ХVII веку (вероватније у другој половини!) почеће

овамо да пристиже динарско становништво и да попуњава можда заиста сасвим

опустело подручје.

5) ДОСАДАШЊА ЈЕЗИЧКА ИСПИТИВАЊА

18. Темељних и опсежних језичких испитивања на подручју Ужичке Црне

горе до данас није било. У нашој дијалектолошкој (каткад и другачијој) ли

тератури налазимо тек неколико осврта на дијалекатске прилике овог подручја.

Ипак, значај ретких језичких података, углавном у кратким „белешкама“ и

„извештајима“, није занемарљив. захваљујући њима, овај говорни тип био је

колико-толико познат научној јавности и раније.

19. Прве податке о дијалекатским особинама ужичког краја (па и наше

области) доноси М. Ђ. Милићевић 1876. г. у свом делу Кнежевина Србија.49

Подсећајући да се за Ужичане већ зна „да готово сви говоре јужним говором“,50

наводи неколико ијекавских ликова (бијел, цијел итд.), потом запажа да се глас л

изговара „много дебље“, да се место рачунати чује рачуњати итд. У крајевима

ближим Дрини бележи и икавизме: липо, сино, дите, уочава метатезу прокај

место покрај, узречицу бива итд. Иако је Милићевићев опис ужичког говора дат

„дилетантски и несистематски, често без прецизности“,51 не смемо га зане

45 Аличић Пописи III 293.

46. Стојановић Записи и натписи, књ.V, бр. 7515.

47 Јовановић Косјерић 13.

48 Павловић Ужичка Цг 27.

49 Милић. Србија 631-632.

50 Нав. дело 631.

51 Ивић Дијал. 40.
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марити, јер ће он задуго остати једини извор дијалектолошких обавештења са

овога подручја.

20. Извештај М. Павловића Дијалекатска испитивања у Косјерићу, Сечој

Ријеци и средњој Босни (1951) углавном се бави питањима у вези са конти

нуантима јата. Говор Косјерића и оближње Сече Реке, устврдиће аутор, ијекавски

је говор, али са бројним екавизмима, који се „не могу тумачити као далеки остатак

екавског супстрата већ као нова појава утицаја школе и варошког говора, на који

утиче књижевни изговор“.“? Бележи и неколико „икавизама“ (сикира, гњиздо,

биљег), остављајући дилему о њиховом пореклу — они су, по њему, или „унети из

азбуковачког говора, или је ту посреди нешто друго“.53 Аутора привлачи и речни

чко благо овога краја, за које вели даје „интересантно, и по обиљу речи недовољно

познатих у књижевном језику и по језичком творачком осећању уопште“.54

21. У свом раду Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој Србији

октобра 1959. проф. П. Ивић накратко ће се осврнути и на неке прозодијске,

фонетске, морфолошке и синтаксичке особине говора села Биоске код Ужица.

Ијекавизам, нова акцентуација и деклинација „која је сасвим вуковска“55 сврста

вају овај идиом у говоре источнохерцеговачког типа.

У згуснутом и информативном прегледу засведочених језичких црта нала

зе се и следеће:јат испредо, ј, љ дало је и, консонант ф супституише са в, пс - вc

уровство; инстр. једн. типа солим, зам, облик њга (у њга, пода њга), синтаксички

тип Туре га виш ватру (акуз.). 56

22. Белешке о ужичком говору (1973) Ј. Моловића доносе обиље ди

јалекатске грађе из шире околине Ужица. Задовољивши се уводном напоменом

да се ово подручје „према појединим изоглосама може делити, али је углавном

целина“,37 аутор не врши убикацију, тако да остаје нејасно шта је од обимног

корпуса података прикупљено на простору Ужичке Црне Горе, а шта у другим

деловима простране ужичке области (која, по замисли аутора, запрема велики

део југозападне Србије — до Дрине, до Бродарева, и до Ивањице). Нешто одре

ђеније (не и сасвим одређено) лоцирани су само „икавски облици, различитих

типова“,58 који се могу чути „у бившој Соколској нахији“,59 тј. у Ужичком

Подрињу и Азбуковици. Подсетивши на новоштокавску физиономију „ужичког

говора“, аутор прелази на континуанте старог гласа јат. Становиште да је „ужички

говор ... ијекавско-екавска мешавина, где се ијекавство све више повлачи пред

екавством“ документује бројним примерима ијекавско-екавских колебања: „бе

лоб(и)јело, венац в(и)јенац, дете/д(и)јете, река/p(и)јека“,60 Аутор нас уверава да

52. М. Павловић Испитивања 276.

53 Нав. дело 276.

54 Нав. дело 276.

55 Ивић Биоска 9.

56 Нав. дело 9–10.

57 Моловић Белешке 258.

58. Нав. дело 287.

59 Нав. дело 287.

60 Нав. дело 286.
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је мало „искључиво (и)јекавских облика, којих је више с „је“ (вјетар, мјесто,

пјега, цједило), па од скраћеног ије (бјес, зјевати, пјесак, цјев), него с „ије“

(дви(ј)е, ли(ј)ек, при(ј)е), па ређе: ваши(ј)ем, наши(ј)ег“.61 Ту су и примери

јекавког јотовања: љеб, љеса, ђе, ђевер, доћерати, ћепаница итд. Затим се нижу

кратка поглавља о појединим фонетским појавама (нпр.: аналогије, асимилације,

дисимилације, редукције итд.). Рад се завршава освртом на прозодијске прилике

(дистрибуција акцената, акценатски дублети, проклиза, послеакценатске дужи

не). Представљена грађа, изузимајући последње поглавље, није акцентована

(вероватно из техничких разлога, будући да је рад објављен поодавно у локалном

часопису општег карактера). Ризикујући да умањимо вредност овог лепог рада,

закључујемо: он је, укупно узевши, пре популарно лингвистичко штиво, при

јемчиво и за нестручњаке, неголи озбиљна научна студија. То је својеврсни

дијалектолошки буквар ужичког краја.

23. У раду методолошки неприхватљивог наслова Одступања од екавске

књижевне норме у говорима околних села Т. Ужицаб2. Драгица Матић говори о

утицајима екавског стандарда на говор неколико ужичких села. Од пет посе

ћених насеља, четири су црногорска: Биоска, Стапари, Волујац и Јелова Гора.

24. У засад необјављеном магистарском раду аутора ових редова Граница

између екавског и ијекавског изговора у Србији на дијахронијском и синхро

нијском плану63 подробноје описано стање континуаната јата и у десетак насеља

Ужичке Црне Горе. Уочени односи представљени су и на приложеним картама.

25. Премда донекле расветљавају дијалекатске прилике наше области, на

ведени радови, услед географског или тематског ограничења, нису дали ин

тегралну слику о њима. На бројна нерешена питања покушаћемо, бар делимично,

да одговоримо у овом раду.

6) НАПОМЕНЕ О ОВОМ РАДУ

26. Циљ овог рада је дескрипција говора Ужичке Црне горе и одређивање

његовог места међу другим (превасходно сродним) говорима штокавског наре

чја. На страницама које следе обрађене су карактеристичне прозодијске,

фонетске (и фонолошке) и морфолошке особине овог идиома.

27. Испитивана говорна област припада (и)јекавским говорима источно

херцеговачког типа у западној Србији. Ово говорно подручје није уједначено:

испресецано је изоглосама које се пружају у разним правцима и очитују на

различитим нивоима језичке структуре. Густ сплет изоглоса у доброј мери (ве

роватно и пресудној) последица је чињенице да се ово подручје у доба миграција

налазило близу најважнијих метанастазичких вратница,“ и да је и само било

етапна земља и живо пресељеничко раскршће. Дакле, примарна обележја, ново

61 Нав. дело 286.

62. Књижевност и језик, бр. 4, Београд 1972, 61-73.

63 Марковић Граница 49–73.

64 Цвијић Метанаст. кретања 5.
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Карта број 2: Мрежа испитиваних насеља — списак и скраћенице

(Б)иоска, (Бр)ајковићи, (В)арда, (Во)лујац, (Вр)нчани, ГГ (Гојна Гора), ГД (Горња Добриња),

(Г)лумач, (Го)дечево, (Год)љево, ДД (Доња Добриња), ДТ (Доњи Таор), (Д)ружетићи,

(Ду)боко, (Душ)ковци, (3)абава, (Зд)равчићи, ЈД (Јелен До)“, (Ј)ежевица, (К)аленићи, (Ка)ран,

(Кр)емна, (Л)орет, (М)аковиште, (Ми)оница, (Мр)авињци, (Мрш)ељи, (Му)шићи, (О)тањ,

(П)арамун, РБ (Руда Буква), (Р)адановци, (Ра)сна, (Ри)башевина, (Ро)сићи, (Рош)ци, СР (Сеча

Река)“, (С)тапари, (Ст)ојићи, ТП (Тометино Поље)“, (Т)рнава, (Ту)бићи, (У)зићи, (Ц)икоте.

штокавска физиономија и релативно стабилан (и)јекавизам, чине овај идиом

једним, али, с обзиром на унутрашњу некомпактност, израз и то не ујед

начен и м говорним типом пространог и моћног источнохерцеговачког дија

лскта.

28. Теренска истраживања (која су укупно трајала око 100 дана) обављена

су деведесетих година, највећим делом од новембра 1996. до фебруара 1999. г.

Грађа је прикупљана на три начина: снимањем (овако је настала богата фонотека

65 Домаћи изговор: Јељен До.

66 Локални изговор: Сијеча Ријека.

67 Домаћи облик: Тометнб Поље.
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која броји преко 150 једночасовних и једноипочасовних касета), попуњавањем

дијалектолошких упитника и „прислушкивањем“ и бележењем живог говора.

Саговорници на терену бирани су према утврђеним дијалектолошким крите

ријумима: то су речите старије особе, углавном неписмене, искључиво рођени

мештани. У свим фазама овог големог посла (теренска испитивања, сређивање

грађе, осмишљавање и писање рада) аутор се ослањао на тековине дуге и пло

доносне традиције наше дијалектологије, као и на најдрагоценија искуства ње

них прегалаца.

29. Како бисмо што одређеније утврдили положај овог идиома међу другим

нашим говорима, поредићемо његове важније особине са одговарајућим осо

бинама сродних (суседних и удаљенијих) идиома, и, знатно ређе, са особинама

говора друкчије, неновоштокавске физиономије.

Унутрашњу дијалекатску диференцијацију подручја извршићемо описом

праваца пружања свих уочених изоглоса и утврђивањем опсега и карактера

њиховог кореспондирања. Најмаркантније изоглосе, оне што изразитије деле

терен (које су, најчешће, разликовне и на ширем плану), приказаћемо и на

картама.
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ПРОЗОДИЈА

1) О БРОЈУ, ПРИРОДИ И РАЗМЕШТАЈУ ПРОЗОДЕМА

30. Говор Ужичке Црне горе“ одликује се прозодијским системом но

воштокавских (уже: источнохерцеговачких) говора. Дакле, има четири акцента

(два силазна — а, а и два узлазна — а, а), неакцентовану дужину и краткоћу.

Фонетска и фонолошка својства прозодема принципски се не разликују од ко

респондентних прилика у главнини источнохерцеговачких говора, односно у

стандардном језику.

31. И темељни принципи размештаја нагласака сагласни су са основним

правилима дистрибуције акцената у сродним народним говорима и књижевном

језику. Стожерна дистрибуцијска „матрица“ је позната. Акценти силазне ин

тонације јављају се само на првом слогу вишесложних речи, једносложне речи

имају једино ове акценте. Акценти узлазне интонације јављају се на свим сло

говима вишесложних речи, осим на последњем, који је без икаквог акцента.

Неакцентована дужина стоји само у постакценатском положају. Једна реч може

имати један акценат.

32. Одступања од назначених принципа јављају се у сразмерно малом броју

категорија речи и појединачних лексема. Иако не засеца у темеље система,

корпус забележених „изузетака“ је бројчано осетан и разнолик, те заслужује да

буде брижљиво сагледан и разврстан. Ми ћемо га разделити на две скупине: прву

чине одступања општије нарави, она што су видљива на целом подручју, и што су

мање-више позната и другим сродним (каткад и мање сродним) идиомима.

Примери из друге групе су посве друкчији, и опсегом простирања и карактером:

јављају се само у источним (делом и југоисточним) граничним насељима, где

делују и акценатски модели који не спадају у темељна прозодијска обележја

нашега говора.

33. Примери из наше прве скупине могу се разлучити у три оделита случаја:

а) појава акцената силазне интонације изван првог слога; б) примери речи са два

акцента (одступања која толерише стандарднијезик, и друга) и в) потврде губље

ња нагласка код акцентогених речи.

а) Силазни акценти изван првог слога јављају се у сразмерно малом броју

речи домаћег и страног порекла.

68. Напоредо са пуним називом — Ужичка Црна гора — користићемо и скраћеницу УЦГ.

— 20. —
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У домаћим речима такве акценте углавном срећемо код сложеница са

прозирним значењем саставних делова:

земљорадници ГГ МршСЦ, земљораднике Г, земљорадничкезадруге М Ри,

Југославија В ГГ Д Душ, Југославии Го, којекад Мр ТП, коешта Г Му С, у

међувремену Душ Ка У, међутим ДТ Т, насреди куће КС, очигледно Мрш,

осмољетку Ми ТП Ц, пољопривредник ДД Душ Ст, пољопривреднтг машина

Мрш, сасвим В Душ, сасвим Мр,69 сасвијем ЗРТП, такозвант Во, удвиште Вр РБ,

удпште ЈД Ст Ц, усред бијела дана Л Ст Ту, целокупна Ми.

У ген. пл. именица мушкарац, добровољац и сл. најчешће је:

Босанаца Г Кр, губитака Во, мушкараца ДТ, добровољаца Го Ту, омла

динаца РБ, солунаца Ка.

Речца таман готово редовно се чује са краткосилазним акцентом на ул

тими:

таман Бр Г Душ Ка Му Ри С Ту Ц.

Силазне акценте изван првог слога имају и неке позајмљенице:

авсолутно Б 3,70 апсолутно Вр Ст У, ађутант Ро Ц, документ Т, ин

струменти Ј, интересантно Во Ка П С, квалитетан Ра, комадант Во, ко

мандант ДРБ, Коперант ЈД, музикант 3, референт Б Во, телевизор Бр ДКТу,

телевизија Бр ЛЦ, тестамент Зд О, територија Бр Душ К, територију Ри.7

Неке од наведених речи бележимо и са метатонијски уобличеним про

зодијским ликом.

Југославија Ра, командант Ка;

губптака 3,

таман Ц.

б) Речи са два акцента јављају се у ограниченом броју категорија.

Међу забележеним примерима највише је облика суперлатива придева и

прилога:

најбогатије Ду, најквалитетнија Б, најмодерније РБ, најбоље Год К, нај

више Мр Ри, најгорп В, најдаље Во, најжешће Бр СР, најздравије. Год С Ту,

најлакше М Му, најљевше ДТКа, најљућег Кр, најмекше М, најмилии Р, најслађе

З Ст, најсувља Т, најтежа Г ДТ, најчистије О С.

Налазимо и најбољи Р, најгладнии Л, најређе ТП, најспособнија ЈДУ,

најстарија К.

Примери из првог и другог низа нису равномерно распоређени на нашем

говорном подручју. У средишњим и западнијим деловима области (шира око

лина Косјерића и села подринског залеђа) засведочени су само ликови са дугим

вокалом а у морфеми нај-, док су у насељима ближим Такову, Драгачеву и

69 Вук сасвим, сасвијем.

70 У Биосци је знатно раније забележен овај облик (Ивић Биоска 399).

71 Силазне акценте изван првог слога бележе и испитивачи других новоштокавских говора (или

пак новоштокавских делова територија којима су се бавили), нпр. М. Ник. СП 25-26, В. Пик. М-Ге

253, Ђук. Драг. 124, ГЦ 242, Рем. Шум, 58, Пиж. Кол. 19-20 и други.
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моравичком крају једнако обичне и двоакценатске речи са кратким а у

суперлативној речци.72

Такође, говори се: повисоко ЈД, подалеко КТП, подобро Ра, пожитко Мр,

пднесретан ТП, посирома Во, посиромашни У.

У више места чули смо сутрeдaн ДД Ј Мр Ту, сутрeдaн Ри.

Напоменули бисмо да се у наведеним категоријама речи и појединачних

лексема (немамо потврда за сваки појединачни случај) јављају, фреквенцијски

неуједначено, и ликови са једним акцентом, исп. нпр.: најбољи Во Ду Ка, нај

тежа Во, повеликт Во, поголема К, ćyтредан Во Ду К и сл. (већи број оваквих

примера биће наведен у одељку о морфолошким особинама).

в) Од правила да једна акцентогена реч има један акценат одступа се у два

правца: да у неким категоријама има два (као у претходним примерима), или да

под одређеним условима остане — без иједног. Дезакцентуација акцентогених

речи могућа је само у нарочитим прагматичким околностима (неуобичајен го

ворни темпо, живља односно лежернија артикулација, каткад и пренаглашена

фреквенција, блеђе значење и сл.) и по правилу онда када тежиште информације

није на њима, већ на другим речима, на које се оне у синтагми или реченици

наслањају.73 Ову појаву запажамо код готово свих врста речи (изузетак су једино

узвици), знатно чешће код непроменљивих него код променљивих.

По броју засведочених потврда убедљиво предњаче прилози. Навешћемо

део записаних примера:

Вако волико Зд, вако у страну Ро, вамо горе Р, вамо до њике Во, била

готово умријети Ду, ма готово је стигб П, сиђоше доље пот кућу Вр, докле оћеш

Рош, стои једно два дана Го, једно тријес кила С, једно стотину војника РБ, једно

метар Т, мало по кући Во, мало около Гд, мало љеба Ј, мало ш љебом Во, мало

друкше Ка, колкоти душа жели Мр, има колко оћетеДу, колко да се зна Му, колко

да преживимо Душ,

колко-толкб Ст, мало-помало Му, тамо-вамо П.

Понекад без нагласка остају и бројеви:

дваес" друге Мрш, дваес пете ТП, дваеш четри сата ТП, двае-шес Кр,

тријес седме М,

при-четри мјесеца ДД, три-четри године Му;

једно на друго Во.

У неколико забележених примера без акцента су речце:

ево Милош, мој ђевер Ка, ено Сретен није ни продбСР, нека прича шта ко

оће Мр, нека му је опроштено Р.

Променљиве речи се знатно ређе јављају без нагласка.

Именица губи акценат веома ретко, само када се као зависни члан синтагме

(и то не увек) наслања на другу именицу, њен главни члан.

72. Речи са два акцента (са различитим прозодијским ликовима) јављају се и у другим сродним

идиомима: Вуковић Акц. П-Др. 295-296, Симић Обади 31, Станић Уск. акц. 155, М. Ник. СП 26-27,

Гор. 677, Ђук. Драг. 123, ГЦ234, Тешић Љешт. 224 и др. О оваквим речима в. Пецо Основи 71-74.

73 О томе в. Пецо Основи 84-86, Ивић Проз, систем 138, Пеш. СК-ЛБ. 35-40, М. Ник. СП 27–29.
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Уђи, баба Миљо Ду, Баба Росанда је давно умрла Г, E, газда Мићо, дрмо

цијелим Дупцима Во, Кума Милица њој донесе болбона Ми, Кад газда Веско

одрапи ТП, тета Мица Во.

Без нагласка су често облици презента глагола хтети:

Ошјести љеба?3, Ош бити до ćутре?М, Ђе си, оћеш вамо мало? Во и сл.

Облик реко је само узречица, по правилу дезакцентизована:

Реко јебла те пушка, смије се он Д, Реко мене нисте ни звали Во, Реко

д-узмем мало Л. Мислим се нешто, реко неће мене СР, Неприлази ми реко молим

те ТП, Реко биће нешто ЈД и сл.

У следећим забележеним примерима без акцента су заменице:

Ми одма кренемо Ј. Ми сиђосмо вамо Ка, Ми богами њу нећемо дирати С,

Ви заселико да је слава Ри, Ви нисте ни улазили у собу, Ви недолазите често М;

Заменице под дугосилазним акцентом (нпр.: ја, ти, он, ми) неретко губе

своју интонациону компоненту, али задржавају дуги квантитет вокала:

Ја незнам шта бити причбЗд, Ја, он ćеди повазданК, Тпне узе ништа Стисл.

Придеве без нагласка налазимо само у поздравима:

добро вече, Го Ка, добро јутро С итд.

Дезакцентизовани придев се каткад понаша као проклитика.

добро јутро Ка Душ.

34. Осврнимо се и на „изузетке“ из наше друге скупине.

На подручју УЦг краткосилазни акценат повучен са (отворене и затворене)

ултиме на претходни кратки слог по правилу даје краткоузлазни акценат (дакле:

жена - жена, домаћин – домаћин). Међутим, у источним (делом и југоис

точним) граничним насељима (оним који су најближи Такову и Драгачеву),

поред доминантног Даничићевог “, у оваквим примерима (само у оваквим!)

приметне су још две могућности: а) примери са повученим (“) акцентом не

измењеног квалитета (тип жена, домаћин) и б) ликови са (“) акцентом (тип

жена, вретено) у којима препознајемо потврде кановачког дуљења.

a) Први образац илуструју следећи забележени примери:

боса Вр, голо Л, добро ЈД Душ, ђеца Вр Рош, жена Вр ГДЈД, жени Вр,

језик ЈД, ишли Вр ЈД, коња ЈД, Милан ЈД, момак ГДЈД, поток Вр ГГ Рош, пошли

Вр, посек Вр ЈД, Рошци (топоним) Вр Рош, сестра Вр ГДЈД, сестри ГД.

Број забележених тросложних облика са оваквим нагласком сасвим је

скроман:

вретено Рош, богати Л, домаћин Рош, шарена Вр.

б) Засведочени примери кановачког дуљења су тек нешто бројнији. Јављају

се и у домаћим лексемама и у одомаћеним посуђеницама, исп.:

вода ЈД Рош, даска ЈД, даске ЈД, дошла Душ, дошли Л, жена Рош, земља

Вр,јастукДуш Рош,јечам Вр, казан Вр Рош, кревет ДушЈД, купус Д, билац Рош,

порез Душ, поток Вр, сестра Душ, сестре ЈД, темељ ЈД, шећер Душ,

дугачак Вр, дугачко Рош, комшилук ЈД.

Бележимо и занимљиво постаљину ГГ.

Присуство ликова типа нога одн. нога у овом делу УЦг не изненађује.

Насеља у којима су засведочени најближа су идиомима где овакви акценатски
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модели (по правилу један или други) представљају темељна прозодијска обе

лежја. Тип вода, поток (слобода, домаћин) доминантан је нпр. у суседном

Драгачеву,7“ у „ерским“ насељима централне Шумације,75 у Гружи.76 Исто

времено, број засведочених примера кановачког дуљења „није незнатан“17 у

Драгачеву, готово је незнатан у „ерским“ централношумадијским селима,78 док

гружански идиом не зна за ову појаву.79 Кановачки образац језик, лепота мар

кантно је прозодијско обележје северозападних и северних делова Шумадије

(Шумадијска Колубара, Космај“ и даље ка Београду),81 али је потврђен (негде

мање, негде више) и у многим другим (ближим и даљим) областима и на

сељима.82

Ове акценатске појаве нису познате новоштокавским говорима западне

половине србијанске територије: нити „шумадијским“ изван Шумадије (колу

барском и мачванском),“ нити млађим (и)јекавским даље од Драгачева. Оне су

непознате и највећем делу подручја УЦг: описана одступања незнатна су у

укупности његовог прозодијског система, и не кваре његов углавном добар

источнохерцеговачки просек.

2) ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНАТА НА ПРОКЛИТИКЕ

35. Преношење силазних акцената на проклитике је изразито жива, али не и

доследна појава. Тиме се наш говор не разликује од других говора источно

херцеговачког типа у Србији, а ни од већине удаљенијих сродних идиома.“

Силазни акценти се најчешће преносе на предлоге, везнике (углавном и и

ни), одричну речцу не, али се у улози проклитике могу наћи и неке друге (каткад и

акцентогене) речи.85

74. Ђук. Драг. 88-91.

75 Рем. Шум. 45.

76 Стев. Гружа 420.

77 Ђук. Драг. 83.

78 Peм. Шум. 41.

79 Стев. Гружа 422.

80 Рем. Шум. 41-43.

8. Ивић Дијал. 75.

“? О кановачкој акцентуацији и њеној распрострањености има много података у нашој (не само

лингвистичкој) литератури, нпр.: Вук Рјечник LXXI, Рем. Шум. 41-43, Симић Скицa 103, Ившић

Шапт. 116-118, Ивић Банат 142, Дијал. 73, 87, Галип. 28, Ђук. Драг. 79, Кашић Конавле 63-65, ФО

407, 489, 494, 496, 520.

83 Пецо Преглед 81.

84 В. нпр.: Ђук. Драг. 104, М. Ник. Гор. 633, СП 29, Ник. Тршић 387, В. Ник. М-Гс 112, Тешић

Љешт. 175. Принципски је исто и у Симић Обади 22, Станић Уск. акц. 88.

8° „На то да ли ће преношење акцента на проклитику бити извршено или не утиче неколико

МОМ“НаТа

а) реченични нагласак — уколико реченични акценат пада на неку реч, уколико се она посебно

истиче, утолико је мања могућност за преношење акцента са ње;

b) врста преношења — прасловенско је чешће од новоштокавскога;

c) обичност и фреквентност речи (што је често у међусобној корелацији) — код домаћих речи,

речи свакодневне комуникације, и у устаљеним обртима преношење је много обичније него иначе,

— 24. —
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Напоменули бисмо да је констатација о недоследности преношења акце

ната на проклитике само општи утисак, који се код различитих врста речи

неједнако манифестује. То значи да ће се, сходно начелној констатацији, код

неких врста речи наћи потврда и са пренесеним и са непренесеним акцентом (што

је најочигледније код именица), док је, с друге стране, осетан и број категорија у

којима је преношење сасвим доследно (као нпр. у неким глаголским катего

pијама и код неких заменица).

Начелну тврдњу о недоследности у преношењу акцената на проклитике

документоваћемо на примеру Именица, примере непреношења акцената на про

клитике код других врста речи наводићемо ређе, углавном у случајевима када је

ТО НeОПХОДНО.

а. Преношење акцента на проклитику са и ме ни ца

36. Стар о пре но ше ње јавља се у одређеним акценатским типовима

именица сва три рода.

a) Примери преношења са именица мушког рода:

дд бијеса Ду, до вијека Бр ГД, на воз ЈД, у воз Го, под вратом Ка, за вратом

К, у град СР, за градом М, за дан ГГ Л Ра, за дана Рош, дан по дан Ст, до злда С, до

зпда ТП, у лад Мрш, у лов Мрш, до мрака Зд, из мрака Г, пред мрак СР Ц, у мрак

ГД, за нос Б, на нос Ду, под нос ГД, у нос Кр Ри, у плас Д, на рад Ду, до рада Во, у

ред СтТ, из рода Ј, у род Кр Ст, зарог Ри, у стан Душ, у смок Ми, дат стра р, у

тор Душ, на трн К;

isа врата РБ, око врата Ду, преко дана Г Ка П, уза злд Ри, мимо свијет Мр,

низа свијет ГД,

на нож Ка, на ом БМ СР, на ом В Кр, за сто В, на сто Го Рош,

iе камена ГД, на камен Р Ст, д камен Рош, дат камена Во, пот камен Ду, у

камен Ми, за појас Во, за појасом К, до појаса 3 Ка, у четнике Кр,

у пријатеље ГГ, у Горјане У.86

Исп. и посуђенице: уз дувар Во, низ дувар К, и-салаина ТП, у сат Го ЈТ, на

сат Ст, у џак Ра.

Трагови старог преношења видљиви су и у прилозима као што су углас РБ,

укруг К, затим у речци побогу Ми СР и сл.

Преношење изостаје у следећим забележеним примерима:

од бога Мp СТ, на брод П, у бунар Р, за врат РБ, из града Ст, за гдсте С, за

дан Ра Ц, преко дана Ми, на дувар С, на кров Р., у круг К, из мрака Мрш, преко

носа Ст, на под Душ, на сат Р.

d) дужина речи — преношење је чешће са краћих него са дужих речи:

е) тип комуникације — у разговору, обраћању и сл. преношење је чешће него у континуираном

причању, излагању.

Јасно је да на преношење акцента на проклитику наведени моменти утичу више када су

удружени (а то су често) него појединачно“ (М. Ник. СП 29-30).

8° Највероватније ак. пл. м. p.
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б) Примери преношења са именица средњег рода:

у брашно ДТ, на брдо Му В П, за брдом Во, на брду ТП С, уз брдо БДЈ Му

Ц, у брдо Р, о гвожђе М., до грла Г, угрлу Ка, под грлом К,у дрво ГГ, на дрво Кр, у

коло В ДЗдСР,уљето 3,умјесто ТП, на небо Г, у небо Ст, из ока Рош, у око Ц, на

птво ГД Ка, крдс поље ГГ, у поље Мpш Ст, у пољу Б, на сијену ЈД Кр, у сијену 3,

крај сијена Ј, једно другом до ува К;

дд Ваљева Р, у Ваљево Ми (али и у Ваљево М),87 у Тучково Л,

uз вечера у вече Ст.

Траг прасловенског преношења запажамо и у прилогу изјутра: изутра Зд

Кр Ра ССт, изутре Ка ССт, изутра Д, изутре Во (исп. и занимљиво: богами је

мало поузбрдо Во).

У неколико засведочених примера преношење се не врши: у мјесту М, у

дко К, у сијену Ду, у Ваљево Во.

в) Примери преношења са именица женског рода:

низ воду СР,у воду ГГ ЈР, кроз војску Му, у војску БВо 3 ККа Ми П, за главу

МС, на главу Б Год ДД СТу, углаву Г К, у гору ГД Ст, крд-земљу Ро, на земљу Ду

Ка ССтТу,у земљу ВЗМу Ц, у заму ГГ К, за зиму Рош, пред зору Ка, за косу Мpш

К,у косу К, за руку Бр Ј Ту У, на руке З, на руку Зд, под руку Ра, у руку Год ТП Ц, у

ријеку“8 Р Ст, на стијену Б Кр Ц, пот стијену К, на страну СР;

низа страну Го,

у висину Душ, у дубину Во, у планину ГГ Ц;

дд глади Го Ра, улаж Му С, за ноћ ГД, кроз ноћ Ро, пред ноћ С., у ноћ ММи,

до ријечи Л, у цијеђ РБ;

у груди М, у прси ТП, у очи ГД, за уши Год,

у раван М, на јесен Ми Ро Т, пред јесен Во Рош Ст, по-старбс Г;

код говеди Г. Ра, али и код говеди В89.

Остаци старог преношења видљиви су и у неким прилозима, нпр.: укат Му

Ро, учетврт В.

Преношење изостаје у следећим забележеним примерима: у војску Рош, на

воду В, у јесен Ду, у дчи 3.

г) У примерима и дан и ноћ Му, ни дана не шће сачекати Ра, у улози

проклитике јављају се и везници.

37. Будући да говор УЦг припада источнохерцеговачким идиомима, ло

гично је што и ново што кав с ко преношење акцената на проклитике спада у

његова маркантна обележја. И овим преношењем обухваћене су именице сва три

рода.

87 У Ник. Колуб. 17. у Ваљево /у Ваљево. У јужнијим сродним говорима забележено је: М. Ник.

СП 38 из Ваљева, Вуковић Акц. П-Др. 258 у Ваљево.

88 М. Ник. СП 35 у ријеку, али у ријеци, Ђур. Јат у ријеку, али на рјеци (и у реци), Пиж. Кол. 45 у

ријеку.

89 М. Ник. Гор. 633, Станић Уск. I 186, код говеди, М. Ник. СП36 код говеда, Симић Обади 72 код

говеди, Стев. Гружа 576 код говедт, Тешић Љешт. 216 код говеди, од говед.
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a) Примери преношења са именица мушког рода:

од брата ГГ, на врKр Ст, у вр Ст, изЈакља РБ, до краја Го, на крај ГД Ри, на

крају Ра, при крају Кр П, у крс К, на пут ГГ Душ Ка, нис пут Вр, успут ЗС, на

праг ДД Му, на прагу Л Ро, у рату Му, у џеп КС,

у сватове БДТ Ми, али и у сватове Рош,

уз вјетар Р., у вотњаку Мрш,у Здравчићима Зд,у Костевиће В, у Мрчиће Р,

у подром Вр, у подрум Ка Ри, исподрома ЈД, у шпорет Во ДТ ДушЈ Му Ро, у

шпорету Г С,

uз Брајковића Бр, на Ђурђевдан ГМу, по Ђурђевдану Ри, по Ђурђевудне Ст;

испот пазува О Т, преко прага РБ, око прста Ри.

У следећим засведоченим примерима преношење се не врши: за братом Б,

на Ђурђевдан Во К, на крс Ри, у подруму ТП, спореда прага СР, до рата ККа, у

шпорету Б.

б) Примери преношења са именица средњег рода:

у буре Ј, у витлове П, на грббље Рош, по гробљу Кр, угробље Ка, до дна Р, па

дну Л, по дну Ка, са дна Го, на колима Ду СР, у колима Ј, на кола Во, у кола ЈКа, у

Кремнима СР, у Кремна Кр, у сунце ЈД, на сунце С, на сунцу Ј, за уво Ри,

у двортште С, у дворпиту Г, за Ужице Р С,

на раме Г, по рамену З, о рамену С,

преко рамена Рош, према сунцу Год Душ Ј. С.

Међутим, бележимо и у двортштуДу, на дну Го,у колима 3, за колима Ра.

в) Примери преношења са именица женског рода:

у бањи ДС, у бању Ст, по банку Го, у бари Г Ст, по башчи Го, низ башчу ДТ

Ту, у башчи ЈД, у башчу Ка, уз башчу К, на Варди В, на Варду Во Г, код ватре Т,

на ватри П Ту, на ватру Ст, у ватру ДКа С, на вилама Г Душ, под гушу СтЦ, у

зградама Во, у згради Во, у капу Во, нискацyЈ, у кацу Ј, на киши Ј, по кућама Рош,

у кући В ГоДуш Ми П С, кот куће. Ми Ри Ст, крај куће Во Рош, до куће ГД КСт,

по кући ДД ЈД, за кућу Ри Ро У, за кућом ЈК, прет кућом Д Ка ПТП, у кућу Ду

МршСР, искуће ДТС,у кућу Во, от куће до куће ДД, уос њиве Ка, ниже њиве ЈД,

на њиви ГГ Ро, у њиви П Ри, под обалом Во, кроз ограду Ду, испјесме Во, у пјесми

Зд Душ КС Л Рош, у пјесму Душ КЛ, испушке Ми ЈД, за паре БД, на паре Год, у

рибу Во Мр, на свадби Ри Ро ТП, на свадбу ГГ Зд РС, у сламу Ду, у слами РаРи,

пот сламом Ст, за собромДМи Ка, за собру Му Д, за стоку Ри, за стоком Ри Ро,

за сукњу ПС, пот сукњу ЈД Ц, пот сукњом Ми, на трешњу ДушРБ, на трешњи

П, за трешњом ГГ, по-трешњом Вр, на Тари Душ, на Тару Д, у црквуЗЛМрш, у

чаши ГГ, у чашу ЈД, по-чашу сакрије се Во, бе-школе Ка, у школу ГГ ДС,у школу

Ка Ц, за шталом П, на шталу Душ, на штали Во ДТ Ра, ко-штале Ро, са штале

Во, у штали Бр Ро, у шуми Г. Ри Ст У, у шуму Б по шуми Ст;

на бабине Ри Рош С, из године у годину ГД, на дружицу БЦ, пред задругу П,

у задругу Ка Ст, у јабуку Год Ми Р, у Каменицу ГД, ус Каменицу ТП, uс Каменице

ТП, у качице ГГ, на преслицу Год Ри Ту, у задрузи ГСр,у ПожегуЛ К, у Пожези

Душ КС, у надницу Во, за обалом Вр, на обалу Во, на обали Год, у обалу Му, за

општинбм Му, пред општином К, у општини Л, у општину Ту Ц;
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више куће ЈД, иза куће. Ми ЦДТ, изнат куће ЈД, испрет куће Во, око куће

ДД Д, преко куће Вр Год К, уза кућу Во, преко њиве РБ, међу плећке Ми, више

собре Ст, низа собру ГГ, око собре ЛЦ, око цркве Р;

за смрт Ду, на смрт Во, прет смрт Ми Ј.

Као што видимо, међу досад наведеним примерима, потврде новоштокав

ског преношења акцената на проклитике са именица женског рода (махом са

оних на -а) убедљиво су најбројније.90 Међутим, баш у овој категорији именица

највише је и оних са којих није извршено преношење, нпр.:

за гддину ТП, на дружицу ТП, на жетвама Вр, од јабука ГД, у кацу Ј, на

кућу П,ускућу Душ,у кућама Душ, на натру П, на дбали Ка, под обалом Во, више

cдбре Бр, за стоку КМи,у цркви Ка, у цркву Л, от шљива Му, от шљиве Ри, от

шљивовине ГД, низа шуму Ми.

г) И код новоштокавског преношења (далеко чешће него код преношења

прасловенског типа) у улози проклитика могу се налазити не само предлози већ и

друге речи, понајвише основни бројеви, али и (знатно ређе) неки прилози, при

ДеВИ И ЗаМениЦе.

га) Бројеви се понашају као проклитике у следећим забележеним при

мерима:

два дана ГЗдТЦ, два кила ВЈ РТУ, два метраДДССт, два месеца Го, два

мјесеца Вр Ра СтТу Ц, два пара Го Ка, два птва Зд К, два реда ТП, две банке ДТ

Ми, две године ГСР, двије године Ми;

три банке Во, три дана ЛС, три кила КМу, три куће Рош, три мјесеца Ду

Му, три ноћи Ду, три метра Вр Ј Ту, три прста Ка;

пед банкт Ка, пед година ДРа, пе-динара Л, пет иљада Р Ст, пет метара К,

пе-товара Л,

шеc uљада Во Ка;

дваес кпла В Ка, тријес кпла Л Рош, тријес иљада ДД,

сто банкт ГРи, сто година ДТ, сто грама Душ Ми Мрш, сто динара Му,

сто кила Г. Ро, сто метара К;

двеста кала Вр, исп. и по сто кила Р.

За остале бројеве нисмо нашли потврда.”) Наравно, све ове и овакве син

тагме имају своје чешће и обичније пандане у синтагмама у којима оба члана

задржавају свој акценат. О обилато засведоченим примерима типа два дана Во Л

Рош, пет иљада Ри и сл. овде нећемо говорити (о овоме в. ниже, у поглављу о

акценту бројева).

гб) Везници су проклитике у следећим засведоченим примерима:

и мајка Во, ни година не прође Ка, низ бабом није могла Ц, ни краве Ри, ни

мајку ни оца Б.

90 To je „логична последица чињенице да је старо лексички и парадигматски доста ограничено“

(М. Ник. СП 38). -

9. У сродним говорима (можда и у нашем, али ми то нисмо забележили) у улози проклитике

могу се наћи још неки бројеви. Тако нпр. Ђук. Драг. 108 приста кала, М. Ник. СП 41 четири

године, четири метра, седам година.
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гв) Преношење акцента на бројни прилог по бележимо у наредним при

Мерима:

по дана Ј, по године ККа, по кила Мрш, полптра С, по метра Рош СтЦ, по

сата Го.

Забележено је и: по куће Вр, у по дана и по ноћи В.

гг)Заменички придев сав је проклитика узак. именице ноћ:

сву ноћ ГД Душ РБ Ра Т Ту.

У поздравима је често: добро јутро Ду П Ц.

б. Преношење акцента на проклитику са заменица

38. Акценат пренесен са и ме ничких заменица на проклитикама (нај

чешће предлозима) различито се манифестује: одједног до другог прозодијског

типа смењују се (или пак унутар истог модела напоредо стоје) старо и ново

преношење. Поред два кратка, на проклитици ће се, у неким специфичним

случајевима, појавити и дугоузлазни акценат.

a) Акценат пренесен са облика ген.-ак мене, тебе, себе, њега, кога, чега,

увек је краткосилазан:

брез мене М, домене Во ДДРо С, за мене Год СР Ра, код мене ДДЈДМр Ри

Ро Ст У, од менеДу К, у мене ДДЗ ПР, за тебе ДМр, д-тебе Зд, у тебе ЈЛ П, до

себе Год Ри, кот себе ЈД Ка, крај себе Ка Мрш Ту, дат себе Ду РС, са себе Ра С,

беже њега Б, брез њега Во К, до њега ПЗд Мрш, за њега Ду Ка, због њега Ст, аж

њега 3, код њега Год Ту, крдж њега ТП, кроз њега Ду Ту, на њега Во К, до њега

JД, пред њега К, у њега Ду Т П, дип кога Ро, у кога Ра, до чега Л, дат чега Д Ка,

д-чега Р, са чега Ј;

uза мене Во Ра, дко мене З, преко мене Ка, испрет себе Ми, дко себеТПУ,

преко себе Во, дко њега 3 Ри Т, преко њега ДТ, според њега Р.92

У неколико забележених примера (засведочених у насељима ближим мора

вичком и драгачевском крају) после преношења акцента дужина (иначе редов

на!) изостаје:

за њега Вр, кот кога ЈД, до њега Ра, дат кога Г, дат чега Л.93

Преношење акцента неретко изостаје:

замене ВД, од мене ПР, умене ДД за тебе Душ, за њега 3 Ст, због њега К,

крај њега Ка, збок себе Ри, са себе К, за њега Рош, код њега ДуТП, за кога Ка, от

кога РБ, збок чега Ро, одт, чега Д.

Потврде непренесеног акцента на двoсложну проклитику, вероватно, само

случајно нису забележене.

б) Са облика инстр. сг. заменицаја, ти и себе преношење прасловенског

типа је доследно:

92 Само старо повлачење акцента (и на једносложне и на двoсложне предлоге) у оваквим

примерима налазимо у више других сродних идиома; нпр. Руж. Пљ. 174, М. Ник. СП 42, Гoр. 643,

Тешић Љешт. 181, Ник. Тршић 393, Колуб. 17, Мачва 212, Моск. Поц. 49. Другачије је нпр. у Симић

Обади 132 (на себе, али исто себе), Ђук. Драг. 106 (само од мене, до мене, до њега).

93 Исп. М. Ник. Гор. 603.



366 Славољуб З. Марковић

за мном Вр Год Д, са мном В ДЈДККаМу ССт, за тобом Р, пре-тобом Ст,

прет собом ДД Зд Т;

преда мном Год К, међу собом Му.

в) Са облика инстр. сг. осталих заменица преношење је новоштокавско:

за њим Во ГД ДДуш, са њим Год Ка ПТП Ту, под њим ГГ, пред њим В, за

њом Ст У, са њом М РБ СР, под њом Ст, пред њом Во ДД, са чим У.

г)За лок, сг. имамо само пример по њему В.

д) Такав је и акценат пренесен са ак. и лок. зам, она:

за њуДуш, кроз њу ГД, крожњу Ст, пред њу. Во Ст, у њу Д, на њој Л., по њој

Кр, у њој В, у њози З, у њбјзи К.

ђ) На исти начин се преношење врши и са ген. зам она:

до ње В, иже ње ТП, код ње КСТ, од ње ГД.

е) У дат.-инстр.-лок. пл. уз једносложне предлоге преношење је ново

штокавско:

за нама Го Ри Ст, пред нама ГГ ПТ, са нама ГГ, за вама Г, са вама К, за

њима Л Ст, на њима Душ, пред њима Во Ст Ц С, по њима Во.

Уз двосложне предлоге имамо и међу њима В Р и међу њима Г.

ж) У ген.-ак. пл. личних заменица уз једносложне предлоге јављају се и

старо и ново преношење. Ново преношење је чешће:

за нас О Ра, код нас Ро Ст У, од нас МршТПУ,у нас Ду ККаРБ, уз нас Му,

за вас Вр ГГ Зд, од вас О Ра, пред вас У, код њпКр, у њп К, за њпе Г, код њиг ПРo,

на њпе О, у њиг Ј.

Међутим, чује се и: код нас ГР С Кр, на нас В Го, до нас Мр Му С, у нас Ми,

код вас Во Ду, код њизи Го, до њизи РБ, исп. и двојство: до њике СИ од њике Б.

На двoсложним предлозима углавном је краткосилазни акценат:

uза нас 3, изнад нас ДТ З С, дко нас П СР Т, испред њиг Кр.

з) Испред енклитике у акузативу на једносложном предлогу јавља се ду

гоузлазни акценат:

за ме Бр ДД К, на ме ВВоДТЈ Мр С, у ме ДДР, на те Бр Го, у те ДКа Му,

за се Год Мрш Ст, на се Мр П Ри Ст, у те П.

и) Уколико је предлогдвосложан, на првом слогује краткосилазни акценат,

а на другом дужина:

мимо меМр Ри, уза ме Ка, преда ме ВоДТКМрш, преда те Кр Ри Ту, пода

се Год 3, преда се Душ Ка С, нада се Го.

Интересантни су аналошки предлошко-падежни модели где се ортото

нични облици заменица понашају као енклитике:

у њу М, за њега Во Ка, на њега Во, уза њега Бр П.

j) Засведочени примери преношења са неличних именичких заменица до

пуштају следеће тврдње.

ја) Акценат пренесен са заменице шта редовно је краткосилазан.

за шта Мрш Po TП, на шта Г ДД Рош Ц, д-шта Душ О, до“ шта ГД, у

шта Г Ро Ст Ту Ц.

jб) Тако се (као и у другим сродним говорима) понашају и зам, нико и

ништа које су растављене предлозима:
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ни с ким ГДуш, ни за шта Вр ДЗд Ка, ни око шта Во, ни ш чим Ра, ни от

чега Во и сл.

Сасвим је другачије (али и сасвим очекивано) што код неко и нешто имамо:

за неког К, за нешта В. Во, за нешто Бр, у нешта Рош и сл.

к) У свим досад наведеним примерима проклитике су предлози, али у

таквој улози могу се наћи и друге речи.

Везници и и ни су проклитике у следећим примерима:

ија Б ВрДДЗ КЛ, ија и ти Ро, и ти БpД Ка Ми С, ко u та Б, u jбн В Ри, имп

Г Ду Мрш Po TП, и вт Ст Ту, ни ја ГД Зд Мр Ри Т, ни јбн Рб, ни вп,

u Њпг Мpш Ри ТП, и њу РБ, али и мене Ду Ра, и тебе Му.

л) Истакли бисмо на крају да се и овде?“ у улози проклитике може наћи и

ЗаМеЊИЦа инiiia:

IШта би? Во — шта бидне Ро — шта буде Ст — па шта будне В.

39. Преношење акцената на проклитике са придевских заменица углав

ном је новоштокавско, прасловенски тип преношења срећемо у незнатном броју

примера.

а) Ново што кавско преношење доминира готово свим врстама при

ДеВСКИХ ЗАМеЊИЦа.

aа) Присвојне заменице:

üз мог имања Д, из мог шевара Во, од мог сина К, за свој рачун Во, от свог

заната Ри, от свог рада Во; до њене куће Рош, код њене сестре Ка, у њену

вамилију Ра; виш наше куће З, под нашом шталбм У, пред нашом кућом ер, у

наше ствари ГД, у нашему крају Ми, у нашој кући ДД, у нашу државу Ду, у нашу

ћелију О; Не море све по њином Во, по њином обичају Ст, у њином имању РБ,

изнад наше куће Г,

и мог зета Во, ни мог оца Ду.

аб) Показне заменице:

за ово Вр Ри, на ово Год СР Т, на овом брду М, на овоме мјесту У, од ови

пара Ду, у ово Во П, за ондга З, на онд Го Ри У, кроз ону табарку Ро, под онијем Ду,

ју онд Д,у онд вр"јеме Во, у-нд време В,— за тај дан Ми, за тд. ГГ Му Ро Ц, на тд.

Вр Л, у то Л, за ту Во Ц, ко-тог Ри Ту, крос тај РБ Ту, на тајДуш ГД, на том Во

Ка, о-тога Му, о томе Вр ЈД РБ Р, по-там Бр Му, на-тијем кровом З са тијем

Мрш, са тим ВДЛТ,у тај ЈКа, на тај начин Ро, пре-ту свадбу К, у те послове

Д, у тој ДТ С Ту, у томе канчелу 3, у томе суду У;

и те В СР, и таг људи Ду и тд. Год Р, ни то Во.

ав) Неодређене заменице:

за неки дан 3, за неком женбмP, за неки амбар К, на нект начин Во У, у неки

суд Ц,у некој аљини Ри, у неко трње Ка,уз неку бабу њену Кр,уз неко брдо Ми;

за неколка дана Ту, по неколке јабуке РБ, исп. и за неколко Во, унеколко Во

Ду.

б) За прасловенски тип преношења имамо свега неколико примера.

94 Исп. М. Ник. СП 46-47.
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ба) Одрична придевска заменица ничији растављена предлогом гласи: ни у

чије Год Р.

бб) Акценат пренесен са односне заменице који (у само једном забележе

ном примеру) краткосилазан је: на коју страну РБ.

бв) Такавје и на везнику као проклитици испредзаменице сам: знаш и сам Во.

бг) У једном случају (у истој реченици две потврде) имамо старо пре

ношење и са присвојнезаменице: Вечерасумојој кући, ćyтре навечеу твојој Ду.

в. Преношење акцента на проклитику са придева

40. a) Акценат пренесен са придева готово редовно је краткоузлазан. Забе

лежени придеви са којих се акценат преноси махом су зависни чланови име

ничких синтагми, исп.:

за Бадњи дан К, на Бадњи дан Ро Ст, на Гојну Гору ГГ, пред Гојну Гору ГД, у

горњи крај Душ Л, на горњу страну Р, на гдрњи спрат Ст, за гдрње чело Год, у

горње чело Ст, на дољну страну Р, на дбљњи крај Душ, у задње време Г, на задњп

крај Ка, од зла оца У, на лијеву страну Кр, до миле воље Во, за Мокру Гору Кр, у

Мокру Гору Кр, у Сијечој Ријеци П, у Сијечу Ријеку РБ СР, у старо време РБ, у

старо доба П, у стару кућу Ду, по старом обичају К, за старог свата Во,

одт старог Кр, у старог У;

у бољи час Душ Рош, али једанпут и у бољи час У;

нек је живо и здраво Вр.

б) Старо преношење (можда аналошко?) имамо само у пословици За стара,

за цара ГД.

Трагове (не и примере!) старог преношења имамо у сложеницама типа

пдвеликт Во, поголема Ка, помалд Д, понемпран Мрш, подуже дрво К, подуљт

пут Ц. -

Преношење изостаје у следећим примерима:

на Бадњи дан Ј, у Ваљевски округ Ту, до горњег краја Ка, у горњи крај Р, у

горње чело Во, у старб доба У.

г. Преношење акцента на проклитику са бројева

41. Преношење нагласка са броја на проклитику (предлог, везник, за

меницу, други број) изразита је, готово доследна, појава.

42. Прасловенски модел преношења (овде доминантан) очитује се у сле

дећим прозодијским категоријама:

а) до два ДТ Му, за два Мрш Ст Ц, на два Го, по два ЛУ, по двије ДТ Ри, за

двије Ду, у двије Р, на двије БМ, до трп Ро, на трп С Ту, у трп Р, за седам дана

Во, у десет М, до тријес кућа О, до сто Кр,

по двије ДТ Ри, по трп Мрш, по шес Ра, по сто кила ТП,

ни с једним ГГ,

б) дваес и два Ми, двадес и два Ро, двајес и двије П, двадесет и двије Д.

тријес и двије Во, четрес и двије К, и трпГод, и двије и трп П, педесет и двије
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Го, шесет и двије СР, двадесет и двије Л, тридес и трп ГГ, тријес и трп ОР,

шесет и трпДД, дваест и пет Душ, двадес и пет РБ, тријес и пет Рош, шесет и

пет Мр, седамдесет и пет Ду, и пет пута Ј, четрес и шес Ри, педесет и шес К,

четрес и шес Ри, педесет и шес В, седамдесет и шес РБ, деведесет и двије Л, —

све по двије Ка;

в) један до другог Д.једно до другдг Ми, једно до другога Г, једна до друге

Г, једну дд друге Зд, једна за другу ДТ, једно за другим Ду, једно на друго Ра,

једно д друго Ро, један д другдга Зд, једно дко другдг Душ, један у другог Мр,

једна у другу ТП,

г) сва трп Вр КМи, све трп ГД Л, све четрт В, све трбе М. П.

43. Новоштокавско преношење запажамо код редних бројева (осим код

броја други у конструкцијама типа један до другог):

у прво време Во, о првом мају Л, на други начин Го, на другу страну К, о

другдмЗ, са друге стране Ду, у друго село ДТ, у другом селу Г, у другој години Г, у

другу комину РБ, на трећи Божић Мрш,у шестом разреду О, у седмој години У,

i други дан Мр, и други пут Л.

Ипак, једанпут налазимо и по други пут Во.

44. У бројним полусложеницама најчешће је:

два-трп Бр ГГ ДК Ка Ми Мрш Рош ТУ, пе-шес ГГ Год Ј. К. Ка Ст ТП,

пе-шčсторо Ду.

45. Нагласак је непренесен у малом броју засведочених примера:

за два дана Кр, у девет сатпУ,

педесет и седам Ро, шесет и двије Во,

у првом разреду Ду, за други вашер Мрш, за другде ТП.

д. Преношење акцента на проклитику са прилога

46. У улози проклитика налазе се предлози и везници.

47. Примери преношења (и старог и новог) на предлог као проклитику су

ретки.

а) Засведочени примери старог преношења:

за колко Г РиО, на колко Г, у колко Г Ро СР Ц (исп. и занимљиво преко зими

Ро).

б) Засведочени примери новог преношења:

до довече Во Зд П, за после Во ГДЛ, до саде-во Ду Ка, до ćутре К, до тамо

Ми Ц.

48. С друге стране, примери преношења (махом новоштокавског) на везик

и (ређе ни) прилично су чести:

и вамо Вр, и горе Д, и даље ДТ (једанпут: и даље Ц), и доље Рош, некад и

некад (с времена на време, понекад”) Душ, и одвуда Ј, и ондај Зл, и после Ду Ст, it

прије ГГ ДушС, и сад ГДЗд Ри Т, и сад ГДТП,95 и саде ВоП, и саде-во Д, it ćyтре

JД, и тамо Го, там и вам С, и там и вам Мр Ро, и тамо и вамо СР;

95 Ђук, Драг. 107 i cлд, М. Ник. СП 50 и сад (u cao).
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ни горе ни доље П, ни после Душ, ни прије Го Ст, ни сутре Т Ц, ни тамо ни

вамо Д.

49. У једном забележеном примеру нагласак је са прилога пренесен на

други прилог: по колко Ка.

50. Уколико бисмо наведеним примерима придружили (што је, наравно,

сасвим спорно) сложене прилоге типа начисто ТП, наоколо ГГ. Ст, упријеко СР,

задуго Ми Ст и сл., број потврда представљених у овом одељку био би знатно

већи. О овим и оваквим примерима говорићемо у одељку о морфолошким осо

бинама.

ђ. Преношење акцента на проклитику са глагола

51. Проклитика на коју се повлачи акценат са облика презента нај

чешће је негација не, затим везници и и да и речца нека.

Старо преношење врши се само на негацију не:

не ваља Во ДДДушП Ту,96 (чује се и не ваља Ка Ц),97 не знам БВ ГоДТ Ј

Ка М Ри С Т, не знаш Г Ри, не знају Мрш,98

не познам П, не болм се Душ, не бопмо сеТП (али и не познам Го Во).

52. Потврде новог преношења су бројније, а у улози проклитике налазе се и

друге речи:

а) не бидне ГГЗ, не биду ДКа Мрш, не вежу Му СРУ, не види Во К, не волт

ГДуУ, не волим ГоМрш, не да ВРСТ, не да се ГСР, не дају Год Ри, не идем Во

Ду РБ Р, не идеш ЗМрш, не иде ЈКа С, не идемоДуш Ри, не иду Ј Ст, не кажуЗТП

Ц, не може Душ ДД КСт У, не море Б СР РБ, не мош Г М СтЦ, не панта Ј, не

скине Ро, ако се не сложимо Во, не сми Го, не смије БДДу Душ СР Ту, не смијеш

ДТРБ Ст, не смијемо ДуЗд Ри, не стаљаДЛ СР, не сећам се ГДЈ СР Ту и сл.,

б) и бидне К, и јеc BЗ Ра, и нема Г. Р., и није Во (нагласак иде и „даље“ у

примерима типа и не зна Год, и не знам ДД, и не знају);

в) да видим ДТ, да видпи ГГ О, да виш Го, да иш Ми Ри Ст.

Бележимо, међутим, и дај да видим ДТ, дођи да видти Му.

53. Проклитика на коју се преноси нагласак са облика а ор и ста увек је

(бар према нашој грађи) одрична речца не.

a) Прасловенски образац преношења уочавамо у примерима као што су:

не врати се ГГ, не јави се Вр К, не окрену се Р, не погледа Ду, не посија

Мрш, не пуштп Г и сл.

Број забележених потврда новоштокавског повлачења акцента нешто је

МаНоИ.

не даде Го Ц, не знадо Ка, не паде К Ри, не скиде Д, не седе Во Ри.

б) Са облика глагола бити преношење је старо:

96 Тако и Вуковић Акц. П-Др. 325, Руж. Пљ. 174, Пецо ГИХ 192.

97. Исп. М. Ник. СП 54.

98Тако и М. Ник. Гор. 634, Ђур. Равни 179, Тешић Љешт. 173; исто и у Колубари и Шапцу (Ник.

Основи 53).
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не би му ја дао Л, не би га ја чекб К, не би он мене преваријо Го, не би га ни

куповд Ри, не би ме познбTП, не би смјела Во, Реко не би данас ватб волове Душ.

не би га дуго К, тако и би Ц.

Ипак, бележимо и не бише тамо Б.

в) Другачије је код глагола хтети:

не шће Во Ду, не шћеде Му СР, не шћедоше Мpш.

г) Тако је и код глагола моћи:

не можеде Р, не мореде В.

54. Старо и ново преношење уочавамо и код радног гл. придева.

Проклитике су одрична речца не и везници и и ни.

Старо повлачење акцента имамо у следећим засведоченим примерима:

не бијо ја Средоје Во, не било га Б, не било ме Зд,

није ни било Мрш.

Иако наведени примери сугеришу закључак да се старо преношење врши

само са облика глагола бити, мали број забележених потврда не допушта нам да

то категорички тврдимо.

Засведочене потврде новог преношења су бројније, а и број њима обу

хваћених глагола је нешто већи:

пијо не пијо Го, чекб не чеко М, не шћео ГД,

Лијепо нам је и реко Ка, О-тога и умрла Ми;

Нисам га ни видијо ЈД. Нисам ни знао Му, Није му ни требд Д.

3) О РАЗМЕШТАЈУ И ПОСТОЈАНОСТИ

ДУГИХ НЕАКЦЕНТОВАНИХ СИЛАБЕМА

55. Говор Ужичке Црне Горе добро чува послеакценатске дужине. Оне се,

сходно дијалекатској припадности говора, могу налазити само иза акцентоване

силабеме.

У једној речи може бити једна или више дужина. Навешћемо неколико

карактеристичних примера:

старп Б М. Ми, празник Кр Ка, празници СР, клечт Бр Ј. Ту, клечим Д.

вучемо Ду К;

радника ГГ, волова М. Ст, ражџара Д, урадим Душ,

кoвaчнпца ДД, пурењака ДД.

Тенденција губљења дугих неакцентованих силабема, превасходно свој

ствена говорима шумадијско-војвођанског типа, у нашем говору је изразита (али

и тада факултативна) само у наредним случајевима:

a) у позицији иза дуге силабеме силазне интонације, нпр.:

свежу Ду, старо време Л, суши ГД, бушиш Ду, у горњем крају ГГ М,

кажем Ка СТ Т;

б) у примерима са више од једне дужине, где се (уколико долази до

скраћивања) губи крајња, нпр.:

пољуби КЛ, упали Ј; itЗгњечим Зд, осушили Г, посднем Ј; чиновник У,

положајник Душ Ра; продавнпца ДД
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Немамо потврда за губљење двеју дужина.

У свим наведеним потврдама скраћивања дошло је до тзв. позиционог

губљења неакцентованих дужина. Међутим, семантички и морфолошки разлози

(често пресуднији од фонетских) не допуштају да се назначени позициони „ша

блон“ очитује фреквенцијски „равно“ у различитим граматичким категоријама.

Тако су нпр. релативно чести примери типаради (исп. ради трећу Зд,ради у

ваљбници Ду, сади се итб Во и сл.), може се чути и кућа (ген. пл.) (исп. дваестину

кућа Му), али је дужина облички диференцијална, тј. обавезна у нпр. стада (ген.

пл.), исп. нпр. колко кућа, толко стада Ми, с једне, и оба стада Во, с друге

стране.

Губљење дугих неакцентованих силабема изван сагледаних позиционих

образаца је сасвим специфично, тј. категоријски условљено (потврде за двојства

типа искочт/испрати (аор.) или пак пијем/пијем (през) наводимо у одељку о

прозодијским алтернацијама у конјугацији).

4) О ОСОБЕНИЈИМ ПИТАЊИМА КВАНТИТЕТА — ПОЗИЦИОНА

УСЛОВЉЕНОСТ, КВАНТИТЕТ У ПОЈЕДИНИМ МОРФОЛОШКИМ

КАТЕГОРИЈАМА

а. Старе дужине типа кравама, лукав, мислпти и бабин

56. На подручју УЦг наставак -āма јавља се (поглавито, са ретким изу

зецима) иза кратких наглашених силабема, и то: а) иза (“) акцента (и када није

непосредно испред наставка) и б) иза (“) акцента (ако није на непосредно прет

ходном слогу).

С обзиром на распрострањеност и фреквенцију примера са овом дужином,

испитивана насеља можемо (бар начелно) поделити на три скупине: а) насеља у

којима потврде са -ама преовлађују, али је и број примера са кратким наставком

знатан, б) места где су примери са -ама посведочени, али су облици без дужине

чешћи, и в) села у којима примери са -ама нису засведочени (в. карту бр. 3).

a) Насеља наше прве скупине запремају источни део говорног подручја,

углавном област источно од линије Ужице-Косјерић-Маљен, из мноштва за

сведочених примера са -ама издвојићемо следеће:

длаткама Рош, бабама Вр Д, барама ТП Рош, по Бекутама Ро, блесама Л,

бубама ЈД Рош, бубицама Л, вабрикама ГГ, веригама ГД, вецбама Ј Л, вилама

Рош, виљушкама ДДРа, војводама Ј, врећама ЈД, врећицама Л, гддинама ДДРа

Рош, грабљама Зд, грабуљама МршТП, дашчицама ГДДДРа,Дивчибарама ТП,

дрљачама Ј, жетвама ГД, Задушницама Вр, зградама Ј Л, јабукама ГД Му,

јаругама У, кашикама ДушЈ, кокицама Г, комшијама ЛТП, кошницама О,

кравама Ј Л Вр, крпама ГГ, крпицама ДД, кућама Мрш ТП, летвама Рош,

ливадама ДТП, липама Л, лопатама Вр Душ, лудама ГД, луткама О, љесама Л,

маказама Вр ЈД, малинама ЈД, мачкама ГД, мешинама Вр, мјешинама Ј, мо

тикама Душ Л, моткама ДУ, мућкама ТП, некцијама ЈД, њивама Д Рош,

падинама Ми, паприкама Л, пећинама У, пјесмама ГД ДД, пјесмицама Рош,
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плећкама ГГ, пракљачама Рош, пречицама ЈД, поњавама ЈД, пртинама ТП,

ресицама Л, рибама ЈД, рјечицама Г, рукавицама ГД, сабљама У, саранама ЈМу

ТП, свадбама Душ, седмицама Ми, сикирама ГГ, ćекирама ДДРош, славинама

ГД, сликама Г Рош, сличицама Душ, смјенама Ра, собама ГДЈ Мрш, столицама

ГД, стотинама Рош, таљигама О, тестерама Зд, теткама ТП чашама Л,

четкама Г, чипкама ЈД, чичама Душ, шакама Рош, шипкама ДД, шљавама ТП,

штакама ГД, шумама Вр.

Назначена правила не потврђују (или, можда, као изузеци, управо по

тврђују) следећи засведочени ликови: песницама ЈД, cбницама ТП.

И број забележених примера без дужине на наставку -ама је знатан, из

двојићемо следеће:

бојицама ГГ, вабрикама Д, грабљама Му, дршкама ГД, зградама Вр,

jacлама ЈД, кантицама ГГ, кацама Л, кашикама Г, колибама Мрш, косидбама

ДушЈД, кошарама Л, крпама ТП, кућама Вр, ливадама У, маказама ГД, мо

тикама Г ГД, новинама О, конопљама ГД, преćекама Рош, пекарама Душ,

пјесмама Д, пртинама Рош, пушкама Л, ранама Вр Д, ранијама Г, рукавицама

Ми, сикирама ЈД Д, сликама Ра, теткама ДушЛ, усницама Л, чарапама ДЈД.

четкама ТП, чутурама Душ, ципелама Зд, шакама Ј, шталама ДД

б) Примери типа кућама у насељима наше друге групе (неколико села у

средишњем делу говорног подручја: Ду К Ка Т Ту) јесте присутно, али није

доминантно обележје (примери без дужине су чешћи у сваком од њих), на

вешћемо већи део засведочених облика са -ама:

барама Ду Т, вилама Т, грабљама Ду, жетвама Ка, јаругама Т, јаслама

К, кукама ЈД, какама К, мачкама ТП, на мукама Ту, по њивама Ду, са се

стрицама Ду, сикирама Т, столицама К, свадбама Ду, стотинама К, шта

кама Т, шумама Ту.

в) У местима наше треће скупине (испитивана села западно од линије

Ужице-Косјерић-Маљен) примери типа кућама нису засведочени, дакле, овде је

редовно: барала РБ С, вилама БДТ С, виљушкама П, крастама В, ливадама Кр

М., пјесмама Во, свадбама Ц, тицама М итд.

На основу прилика у нашем говору и кореспондентних стања у идиомима

ширег дијалекатског контекста, можемо устврдити следеће: изоглоса кућама/ку

ћама полови област Ужичке Црне горе правцем југозапад-североисток, држећи

тако исти онај курс којим пресеца србијанско Полимље и (вероватно) Златибор,

даље, ка северу, изоглосна линија се западним ободима Ваљевске Колубаре

пружа ка Срему, делећи и њега.“

** Западно од ове линије облици са -ама су једини или преовлађују; тако је, дакле, у средишним

и западнијим деловима србијанског Полимља (М. Ник. 78–81, в. и карту), затим у Љештанском

(Тешић 174), Обадима (Симић 20), Тршићу (Ник. 386), Мачви (Ник. 201), западном Срему (Ник.

275). С друге стране су (испитивана) насеља и области у којима су једини или пак претежу облици са

-ама, нпр.: источни Срем (Ник.235), биограчићка села (Ивић 158), западни део централне Шумадије

(Рем. 69-72), Гружа (Стев. 525-526), Равни (Ђур. 179), Гoрoбиље (М. Ник. 637), Драгачево (Ђук.

99-100), моравички крај (В. Ник. 265-266), новопазарски и сјенички говори (Барј. НП-Сј. акц. 28),

источни и југоисточни делови србијанског Полимља (М. Ник. 78-81). Да ни говори Црне Горе нису
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Карта број 3: Дужина у кравама и сл.

57. Дужина на придевском наставку -ав (-acп). Испитивана насеља се и

овде (грубо и условно!) могу поделити на три скупине: а) насеља са готово

редовном (или пак чешћом) дужином на овом наставку, б) места у којима прео

влађују ликови без дужине, и в) села у којима примери са дужином нису за

сведочени (в. карту бр. 4).

a) Насеља прве групе заузимају источне и централне делове области.

Представићемо део забележених примера са дужином на наставку -ав (-acпи):

бабураста ДД, балав ЈТП, бдкаста ДД Ми, бупчасто Вр, гарав ДД Ј Л Ра

У, глибаво ЈДУ, гњецав КМи, гњецаво Ду Душ Ра, гњилаво Ду, ђубрав Л, осилав

Вр Душ О Рош, жилаво ОУ, жућкас Вр Д, крвав Ј. Му Ра, кудрав ДТ, лабав КУ,

лукав Зд Ка Мрш, мацасто Г, млитав ТуУ, мрљав К, мутав Ду ТУ, накриваста

Ра, плочас ДД Ро, прљаво Рош, рапаво ГД Душ, рачвасто ГД, стакласто Зд,

компактни у овом смислу, говори и запажање М. Николића: „Како у Пиви и Дробњаку имамо -ама

(-ама), а јужно и југоисточно одатле и од Пљеваља само-ама, то значи да ова изоглоса пресеца и

северни део северне Црне Горе (М. Ник. СП 81, бел. 209).
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Карта број 4: Дужина на придевском наставку -ав (-acm)

трапав Ду, тупав Ка Ра У, ћетас Г, ћорав Вр ГГ ГД Ка ТП, чађав Душ ЛО,

четвртасто Ј, читав ЈЛ, читава Г, чуљав ДРош, чупава Бр, шиљаве К, шпицас

Рош итд.

Из релативно скромне скупине засведочених облика без дужине издво

јићемо следеће:

глупава ДД, губава Л, каљав Ра, лукав К, моткас Мрш,мутав Му, прљав ЈД

Рош, ракљас Ми, рапав У, читава ДД, шпицасто Г.

б) Другу групу чини неколико села у средишњем и југозападном делу

области. У овим насељима ликови без дужине благо (Во Год Р СР С СтЦ) или

изразито (БКр) преовлађују. Издвојићемо (по) неколико засведочених примера:

бокас СР, влакасте Год, гњецав Ст Ц, глибав С, гарав Кр, грбав Б Bo,

жућкаста Во, зеленкаста С, килав Ст, климав С, лукава СР, мршав Б, мршаво

СР, прљав Во, пругас Кр, ракљаста Ц, рапава Б, туњав Во, туњаво Ст, ћорав Бр

**

Ц, удоласте Ц:

бубњасте Кр, браонкас Год, гарав Год СР, глибав Ст Ц, жгољав Во,

жгољаво Во, жућкас Год, зеленкаста Б Ц, климава Во, пљескаво С, прљаво Кр,
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рачваста Год, траљав Во Кр, ћосав В, ћопав Ст, читава Год, читаво Год СР.

читав СР, читава СР, шукаста Год.

в) Трећу групу чине насеља подринског залеђа (северозападни део

области). Примери са дужином на наставку -ав (-acП) овде нису забележени.

Доследно је: балав РБ, глибав Г М, губав ДТ З, жилав М П, жилаво Мр,

млитaвo 3, рачвасто ДТ, ћдравЗМ П, читав ДТ, читава ГоДТ, црвенкаста 3,

шпицасто П.100

У говору УЦг (а тако и у сродним идиомима) одређени вид придева не зна

за ову дужину: губава Т, лукави тај мој чича Бр, брљави послови Во и сл.

Дакле, изоглоса гарав гаравне поклапа се са изоглосом кућама/кућама, а

углавном је другачији и фреквенцијски омер дублетних ликова у местима где се

јављају обе могућности. Извесно поклапање постоји само у северозападном делу

области, где нису засведочене ни једна ни друга дужина.

58. Подручје УЦГ није уједначено ни када је реч о квантитету финалног

основинског вокала инфинитива на -а(ти), -и(ти) и -ну(ти) (тј. у глаголима типа

гледати, мислити, венути).

a) Већи део области (грубо узевши, испитивана места западно од линије

Пожега-Маљен) има, готово доследно, кратак основински вокал у оваквих гла

Г()Ла:

вечерати Во Ду, газити Б, гледати ВСР, гурнути Д Т, забринути се Год,

искупити РБ, киснути Бр Кр, кукати Ка С, мислити Мр У Ц направити Р,

окретати Год Кр, ишћерати Во П, поћерати Мр Ц, резати РБУ, сијати Г,

ћерати БРБ, угазити Ка;— вечерали БКр, гледали ГоДу, долазили ПЦ, жалили

T, забринули се Год, загледали се Ду, заратило се Во Го, изгинули Бр, мучила се

Ри, мучили се Во Кр, направили П, окретали Р, оставила К, оставили Ду,

пролазили БКа, турили М,—вечерашеДу Ри, дочекаше Ду, опљачкаше СР итд.

Засведочени „изузеци“ су спорадични доручковали Т, завађали Год,

сијали У.

б) Примери са кратким финалним вокалом основе преовлађују и источно (и

југоисточно) од наше раздеоне линије, тј. у насељима ближим таковском, дра

гачевском и моравичком крају. Међутим, овде је осетно (негде мање, а негде

више) и присуство примера са дужином на основинском самогласнику:

дочекати ТП, злостављати Душ, мислпти Мрш, окретати ГД, ошинути

Рош, — запретали Л, затварали ДД, изударала Вр, ишћерала Душ, изгинули Г,

контролисали Ј, мобилисали ДД, надиграли ТП, обртала Вр, окрећало се Д.

oкретала Мрш, окретали ГД, опљачкали Мрш, остаљала ТП, остаљали ДД

100 На западу одн. северозападу — нпр. у Љешт. (Тешић 174), Тршићу и Мачви (Ник. Основи

103)— прид. наст. -ав и -аст увек су кратки, а слично је и у колубарским селима Петници и Дивцима

(Ник. Колуб. 13), у „ерским“ насељима централне Шумадије „могу бити и дуги“ (Рем. 72); само су

дуги у Драг. (Ђук. 102), Гор. (М. Ник. 648) и Равнима (Ђур. 179). Необично двојство (ћетлс(т) и сл.,

али глибав и сл.) забележено је умор. крају (В. Ник. 260). Изоглоса гаравeарав дели новоштокавски

полимски говор, док је у „прелазном“ полимском овај наст. редовно дуг (М. Ник. 82). Двојако је у

пљеваљском говору (Руж. Пљ. 142), док је на југу и осталим деловима Ц. Горе само -ав (-acп): в.

нпр. Барј. Бихор 172.
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помицале Л, постаљало се Душ, пропадали Ј, разгртали ТП, укувало се Д. —

вечерасмо ДД, забленуше се Рош, загледаше се ГГ, ишћераше Мpш. 101

59. Стара дужина у бабан ГДЈМи Ри Средовнаје на целом подручју,102 а

тако је, наравно, и у другим примерима истог акценатског модела: газдан П Ри,

чüчтн Ка и сл. *\

Одељак завршавамо кратким синтетичким освртом. Све четири старе ду

жине (кравама, лукав, мислити, бабин) истовремено су присутне (мада неједнако

заступљене) само у источном (и југоисточном) делу области. Идући ка западу и

(што је још очигледније) ка северозападу, једна по једна (све, осим оне у бабти и

сл.) „ишчезавају“: најпре дужина типа мислити (нема је западно од линије

Пожега-Маљен), затим она у кравама и сл. (изостаје западно од правца Ужи

це-Косјерић-Маљен) и, на крају, квантитет у гарав (не бележимо га на се

верозападу области).

б. Квантитет наставака за облик

60. Наставак облика ген.-ак. именичких заменицаја, ти, он/оно, себе и ко,

као и ген. заменице шта (што), готово доследно је дуг:

мена Б ГДДу ЈД ККа МиП СР СТу Ц, тебе Бр ДТДушЈ КаЛ РБ Рош ТП

Ц, себе Во Год Ду О Ри СР Ту, њега ГВ Му Ри Рош Т, кога ГГ М Ро, чега Мр С

Ту 103

Ова дужина се, као што смо видели у т. 38, готово редовно чува и када је

акценат пренесен на проклитику.

У источнијим насељима спорадично се јављају и Ликови без дужине:

дирају мене ГД, гађа тебе Л, мене не чека Д, не пита тебе ГГ.

Дужина у мене и сл. новаје (аналошка) и може сејавити само у облицима са

нагласком узлазне интонације (о ретким забележеним примерима типа мене и

сл., где је наставак увек кратак, в. ниже у т. 128).

61. Наставак је најчешће дуг и у дат-лок. им. заменице ко коме Г. Ро Т Ц:

исп. ипак и коме ЈД ТП.

62. У ген.-ак и дат.-лок. заменица тај/то, овај (ови) и онај (они) затичемо

унеколико компликованију ситуацију.

101 Додирни и оближњи говори или не знају за ову дужину, тако је нпр. у Љешт. (Тешић 174),

Тршићу, Мачви (Ник. Основи 103), Гор. (М. Ник. 679-680), или се она у њимајавља недоследно, као

нпр. у Петници (Ник. Колуб. 113), „ерским“ насељима централне Шумадије (Рем. 72), на већем делу

подручја србијанског Полимља (М. Ник. 82-84), одн. тек спорадично, као у Драгачеву (Ђук. 100).

Познато је да је ова дужина посведочена у многим говорима Црне Горе (исп. Вуковић П-Др., Вуш.

ДИХ, Барј. Бихор 175, Мил. Црмн. 452, Петр. Броћ. 232, Петр. Пјеш. 131, Пеш. СК-Лb. 83, Стеван.

Пипери 158—165 и други).

102 Дужину у бабин имају и околни говори. Исп. Симић Обади 18, Тешић Љешт. 174, М. Ник.

Гор. 637, СП 85, Ђук, Драг. 103, В. Ник. М-Гс 266.

103 Тако и М. Ник. Гор. 642, Тешић Љешт. 181, Ник. Тршић 392, Ник. Колуб. 15, Моск. Поц. 49,

Ник. Мачва 220, Симић Обади 32, Ђук. ГЦ 234 мене мене, Ђук, Драг, мене/мене.

У Равнима је њега, али мене, тебе, себе (Ђур. 178).

Област србијанског Полимља пресеца изоглоса мене/мене (М. Ник. СП 85).

— 41 —



378 Славољуб З. Марковић

а) Заменица тај/то. Најчешћеје тога В ГоДТ ЗдЛП ССтТЦ, у источном (а

посебно у југоисточном) делу области неретко је и тога ЈДЛ О Рош.104 Међутим,

свуда је (вероватно по аналогији са прозодијским ликом номинатива) и тога Г ГодЗ

Ми Р Ст, тога и тога дана ТП, наравно и у тога Ј, о-тога ГД,у тогДД и сл.

Такође и томе Вр ДУП СР ТП Ту Ц, ређе (опет углавном на истоку) и

томеДДЛ Вр, свуда и томе Во Ду Ст РБТ, бележимо и у томе Во, по томе КЦ,

у том О и сл.

б) Заменица овај (ови). Бележимо различите могућности: овога (најчешће и

свуда— Бр ГДДушЈКа МршСТ), двога (углавном у северозападном делу— Год

ДТМ Ц),105 овога (чешће на истоку— Вр ДД ДР), овога (на југоистоку, ретко—

г јд) 106

Налазимо и: овоме ГД Ми Ро Ст, овом Ра.

в) Заменица онај (они). Утисци о размештају и фреквенцијској заступље

ности мање-више одговарају запажањима у вези са зам, овај (ови). Примери:

онога БДТЗд Л Рош ТП Ту Ц, днога Го ГодЗМ, ондга ДДЈДМрш, онога Г

JД, ономе ГД Мрш РС, ономе Л Рош, оном Ра.

63. Редовно је свега Бр Во ГД ДД З Зд КЛ П Рош Ст Ту.

64. Доследно је дуг и наставак компаратива прилога:

Приђоше они ближе К, Може ли то мало брже? Ц, Параде, знаш, како ко,

неко боље, неко и мало лошије, колко ко море П, Ку-ћеш више? TП, Ништа више

нисам шћела Ка, Прошло три мјесеца, и више Ду, Ко да више, он га и купи Ст.

Није га могла гдре изаткати Ра, Спустише се мало ниже Год, Устане се и раније

Вр итд.107

в. Квантитет још неких наставака за творбу речи

65. И на подручју УЦгдошлоје до укрштањадеминутивних наставака -ић и

-пћ. 108 Сагледавањем прилика у неколико акценатских типова унеколико ћемо

(колико нам то засведочени корпус допушта) спецификовати изречену општу

процену.

a) Двосложни деминутиви типа прутић чешће имају кратак него дуг на

ставак -ић:

брешчић Кр, гуњић РБ, ножић ГГ, носић Во, путић Зд, репић ЈГ, cњешчић

ТП, црвић Ро, чворић ЈД, штапић Го,

градпћ Ри, грмић Душ, грмиће Д, дробић П.

б) Бележимо пример точкић Душ, али и точкић ДД, чанчић К.

в) Редовно је љепчић Бр ГД ДК Мр С, тако и ђетлић ГодЗд Мр (каткад и

ђетб МТП), уколико је акценат узлазне интонације, опет имамо дублет ђетлић

ДД КМ / ђетлић М 3.

104 Исп. Пецо ГИХ 140 тога/тога, тако и М. Ник. СП 88, али М. Ник. Гор. 643 само тога, у

већини сродних говора а је дуго.

105 Исп. Тешић Љешт. 181.

106 Исп. М. Ник. Гор. 643.
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г) Налазимо крстић РБ, али и крстиће Кр, као и вртпћ Зд, церпћ ГДД

д) У тросложних деминутива наставак је углавном кратак:

бакрачић ГГ, вајатић ЈТП, казанчић ГД, каналић Зд, наковњић Мрш,

пиштољић Душ, пиштољчић Л, тањирић ДД

Ипак, имамо и канатпћ Т., обручпћ Вр. 109

ђ) Дуг наставак затичемо и у буквић СР, бурпћ П, главић Р, грлић Душ,

дечкић Зд, момчић Д., облпћ П, пјевчић Кр, рендпћ Д., сиспћ В.

66. Вокал и у наставку -иште именица средњег рода је дуг:

бдјпште ГГ, боравтите Мрш, вашерпите Во, гддпште Б Душ Ка Ро Ст.

двортште ГД КМ, земљПштеЈДРо, коначлите Р, конопљиште ККа,лежпште

Ро, налазпште РБ, огњиште ГГ Душ Ра ТП Ц, огњишту СР, преноћпште Мр,

pдчтите Л, стрпште Б Гo ЈРи Рош, сирпишту БГодМ, сукнпштеДуЗМитд.

67. Прилози за време типа данас такође имају дуг финаслни вокал:

вечерас Бр ДД Ду Ј Ри Ст, данас Го Ка Мр С ТП Ц, јесенас ГГ КП СТ,

ноћас110 Г. Ка ТП Ц.

68. Вокал о у наставку -ост је кратак уколико је на претходном слогу

дугоузлазни акценат:

дужнос Во К, кварносУ, краброс Ри, могућност Во ТП Ц, опаснос Д,

ријеткос Т, способнос Гоl11.

г. Квантитет вокала о (<- л) у примерима типа дионица, стараоц

69. а) Самогласник о (- л) у оваквим примерима, укупно узевши (судећи

према бројчаном омеру засведочених примера), чешће је дуг него кратак.

Вокал о (e-л) кратак је у следећим забележеним примерима:

пратијоц ТП, стасијоц СР, стараоц Душ, староседијоц Ми.

Дугјеу вршијбц Во ГТуУ,вршијбца Во Ра ОЦ, жетијоцЗ ПТ, жетијоци

ГК Ка П, купијоци О Рош, први јбци Ро, дијанице Душ, чекијоница Кр, чекијоницу

Кр.

За разлику од јужних и југозападних источнохерцеговачких говора у ко

јимаје о (e-л) кратко,112 у новоштокавским србијанским идиомима такво о је или

дуго (као нпр. у моравичком 13 и мачванском 14) или некад дуго, а некад кратко

107 Тако и М. Ник. Гор. 637, Симић Обади 200, Тешић Љешт. 174, В. Ник. В-Гс 267, Станић Уск.

акц. 182; М. Ник. СП 88 готово доследно, Ђук. Драг. 118 брже брже, Вуковић Акц. П-Др. 377

брже брже (по деловима територије).

108 Исп. Вуковић Акц. П-Др. 205, М. Ник. Гор. 648, В. Ник. М-Гc. 266, Станић Уск. акц. 115 и др.

109 Исп. В. Ник. М-Гc. 266, Рем. Шум. 73.

110 Тако је у већини околних говора: нпр. Тешић Љешт. 174, М. Ник. Гор. 637, Ђур. Равни 179,

Ђук. Драг. 104.

11. Кратко -ос у оваквих именица веома је распрострањено, исп. Вуковић Акц, П-Др. 224, 247,

М. Ник. Гор. 648, Моск. Поц. 33, Пиж. Кол. 49, Стев. Гружа 582, Барј. Бихор 164, Стеван. Пипери

182, Петр. Б-К 24. и др.

112 В. у Ник. Основи 106, Симић Обади 18 (бел. 7).

113 В, Ник. М-Гс 119.

114 Ник. Мачва 126.
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(у различитим фреквенцијским омерима), као нпр. у доњополимском,115 дра

гачевском 16. и, видели смо, у говору наше области.

б) О примерима типа умро, са дугим о као својеврсном десилабизацијском

компензатору, говорићемо у т. 271 одељка о фонетским особинама.

д. Квантитет силабеле пред финалним сонантом

70. Ново дуљење вокала пред финалним сонантом очитује се (са разли

читим степенима доследности) у неколико прозодијских типова.

а) Редовно је дуг завршни слог у ном. (ном.-ак.) сг. присвојних придева

М. рода на -ин:

женин ГД Мр, Јовантн Кр, Радин Во, сестрпн Во Д итд.

б) Готово доследно је дуг финални слог и у ном. (ном.-ак.) присвојних

придева м. рода на -ов (-ев):

Благојев Зд, Богољубов Р. Бранков В, Драганде Ду, Марков П, Мијов Ст.

Микајлов Ро, Миланов Зд Т, Мићов ДД, Млађбв Рош, Обрадов Р., Петров Ст,

Петров пос П, РадовМ, Средојев Ра; — борбе Ро, брезов К Ц, дуњов СР, ђедов Ду,

попов К, таћов Во, царев Д., шљивбв Во К;

Титов гроб Вр, брезов Мрш, церов Зд.

в) Чује се његов Б. Г. Душ Зд Ка Кр Ми Му Рош Ст Т Ту Ц.

Једанпут бележимо и његов барјак ТП.

г)Завршни слог је понекад дуг и у ном. (ном.-ак.) сг. придевских заменица

м. рода на -ав: какав Po C, такав Во Ри Рош.

Ипак, чешћеје и обичније: какав ГоДТКМу, накав Ст, такав Ми сл.

д) Дуг је (мада недоследно) вокал испред финалног сонанта и код неких

ЛИЧНИХ ИМСНа.

Станислав П /Велисав Б, Видосав Ро; Милосав Ми / Милосав Гo.117

У парадигми дужина изостаје: Büдосава Б, Видосаву Б и сл.

Редовно је Видан К, Драган Во ККа, Горан Ду и сл., али и Вукоман Ми,

Слободан ККа.

ђ. Квантитет силабеме испред сонантско-(кон)сонантске групе

71. Позиционо дуљење вокала без узлазне интонације испред сонантско

-консонантске (-S+К--SњК) односно сонантско-сонантске (-S+S-*-SњS) групе,

где је -S завршни глас једног, а К- (односно S-) почетни глас следећег слога, веома

је изражено (у другом случају и сасвим доследно) у говору Ужичке Црне Горе.

Квантитет узлазно интониране силабеме сразмерно често остаје кратак

(дакле неизмењен) и након стварања оваквих сугласничких скупина.

a) Потврде дуљења вокала испред сонантско-консонантске групе обилато

су засведочене:

115 М. Ник. СП 95.

116 Ђук. Драг. 51.

117 Исп. Тешић Љешт. 174 Милосав.
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čiљтнка Во, аљинку Ду, ваљевка (врста шљиве) ДТ, вијалека Г. Драгачевци О

Рош, уДушковцима ТП, јазавца Кр, јарца Го, јарци Рош, клинци РБ, клинце Ра СР,

конци Ро, концима Ро, љотићевци Мр, љотићевце Мр, магарца Р, бвце Б ГГ ГодЗ

ЈКа М. Р. Ри ТП Ту У, опанци Му Ј, опанке ГДДДуш, опанцима ЈКа, пасторке Вр,

папдњци Д, плантнке К, сноваљка Ј, старца Во, старци Во, сунце ГГ ДК, сунца

Ка У, трговци К, Турци 18. Во Ду, угарцима О, Циганка Во, Циганку Во, Цр

ногорку Ра, чучавци К Рош, чучавце Ду, шнајдерка СР, шнајдерку Душ итд.,

пантам Во Ка Рош, панта СР, не пантим Кр, запантијо К, утантила Во

Ду и сл. 119

Да дуљење у овој позицији ипак није доследно, сведоче следећи забе

лcжсни ликови:

ђељку Душ, звјeрка К, звјeрке К, сламка Во, старца Кр, стјенку (стеницу”)

Ро, травка З, травке 3.

б) Дуљење вокала испред сонантско-сонантске скупине је редовно:

здравље ГД З П, здравља П Ро, у здравље С, бе-здравља ништа Ту;

ђубрдвник Во, понеђељник Го Кр П, понеђељник Во, правнпк Душ, уторник

О У, одборник СР, одборници СР, славље К.

в) Слогови са (“) акцентом мање су подложни дуљењу — често остају не

измењени и након стварања сонантско-консонантске (ређе сонантско-сонантске)

групе:

ловца Рош, ловце Рош, новца СР, овна Во Вр Ц, правца Вр Кр, правцуДРо 3,

правцом К Ц, синовца КЛ Ст У, синовцом Рош, удовца Кр,

овца ГГ Ду Ј Ми, овце Ро, овцу ГГ ЈМ РС.

Ипак, бележимо и конца ДД Ст, концом СР, лонца П, лонцу ТЦ.

е. Именице типа гробље, преља и писање

72. На терену УЦг основински вокал у именица средњег рода типа гробље

увек је дуг:

гвожђе ГГ Ра, гвожђа Му, гвожђем Ми, грббље ГД К, код гробља О, на

грббље Во КЦ, зеље РБ, зеља Ст, робље ГГ ДТ, робља Ми, робљу Мрш, саће Зд

Му, снопље Во Ка СТ, уље Г СР итд.

73. Именице женског рода типа преља показују извесно двојство:

преља М., преље СР, преља (ген. мн.) Го, пуна кућа прељтК, ткаља ТП,

преља Го, преље Мр.

Бележимо само везпља Во Кр.

74. Редовноје дуг и вокал испред творбене морфеме у глаголских именица

на је:

владање Мрш, возање ГД, дисање Р, писање Мрш, плаштење Ро, стругање

Ј, служење Год, спавање ТП.

118 У Тешић. Љешт. 174 Турци (каткад у говору најстаријих).

119 У М. Ник. СП 73–74 пантлм/пантлм (као изоглоса, в. карту).
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ПРОЗОДИЈСКЕ АЛТЕРНА Ц И ЈЕ

У ДЕКЛИНАЦИЈИ И КОНЈУГАЦИЈИ

|

ДЕКЛИНАЦИЈА

75. У овом одељку изложићемо и сагледати известан број (онолико колико

нам то прикупљена грађа допушта) акценатских алтернација, односно кате

горијских и (ређе) појединачних прозодијских појава код речи са деклинацијом.

1) И МЕНИЦЕ

А) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -ОД

а. Једносложне основе

76. Тип град — града. Код именица које не означавају бића, већ „било шта

друго“120, у локативу сг. заступљена је алтернација 1 (ном.) - (лок.):

на бријегу Вр Зд, у вијеку Рад, у возу Л, на врату Го, о врату М СР, у граду

Во, по гласу РБ, у гласу С, по дану Во, на зиду Мр РБ, у зидуЗд, у кљуну Ри, у ладу

Во, по лику Ј, у једном кругу ТП, у мраку Ри, по мраку ГД, на раду Му, ураду Ри,

на реду Во 3, у реду ДД СтТП, на свијету Мр Мрш О, по снијегу ГоДуш П Ц, у

снијегу Му, у нашем стану ТП, на трагу Ра Ц, у трку РБ, на трну. Ми и сл.

Плурал. а) Код именица са уметком -ов- (-ев.-) бележимо или “ или “ на

иницијалном слогу: бркови ГоДуш, бркове МС, дарове ТП, другови Мрш, зечеви

Мрш, синови Ра СтЦ, синове ПРЦ, српови Душ Р и сл., — везови МС, жуљеви Го,

жуљеве Рош P, радови Г Ми, радове Д, станове Ду итд.

Поред Даничићевог бравови ТП, односно гроздови З,121 налазимо и бравови

Ка, грдздови М.

б) Именице са " на иницијалном слогу облика ном, иак. пл. у генитиву

пл. имају Даничићев и на пенултими: бркова Ду, вукова Год С, другова М Ра Т,

зидова Ри Рош, кумбва Мрш Му СР, синова Г 3 Ка РБ Т, судбва ГД Ј Ро.

Ипак, нису ретки ни ликови са непомереним нагласком: вукова Го К,

другова Ра У, зечева Му, зидова Му, спужева ТП.122

120 Стеван. ССХЈ 1215.

121. Дан. 20.

122 М. Ник. СП98 вукова (вукова), Вуковић Акц. П-Др 204гласова (гласова); сасвим је другачије

у Херцеговини, исп. Пецо Орт. 12 гласова (синова/синова).
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в) У дат. — инстр. — лок. пл. чешћеје са брковима Б, по градовима Во

Ка, зидовима ТП У Ц, синовима Во Ду, са срповима Зд него синовима Во ГГ,

кумовима Му Т.

г) У ген. пл. облика без уметка -ов- (-ев.-) редовно је: дана Во ГДД ПРИ

Ро С, зуба ЈКП Ст, мрава Душ, црва Душ Рош Ц.

77. Тип род-рдда. Уколико не означавају бића, у локативу с г. оваквих

именица долази до промене квалитета акцента:

у дому ГГДТ, на крову Во Ц, по леду Ду, по носу Ка, у носу Ро, у родуЗКаРи

Ту, у року Мр, у току жетве О, у тору Му. -

Ипак, бележимо и на брдју К, као и колебање у изразу ко бубрег у лоју Ду И

ко бубрег у лоју Мpш.

У именице крај редовноје на крају РБ СР Ту, при крају Го,у нашем крају Му.

Важно је нагласити да именица крај није типични представник овог про

зодијског модела, сродна је са типом сват-свата, али је у ном. сг. дошло до

дужења пред крајњим ј. 123

Плурал. a) У облицима именица с проширеном основом углавном на

лазимо краткоузлазни акценат: по доловима ДТП, домове М, домовима Ро Т,

мостове Ми О, мостовима П, стогове К.

Забележили смо и примере с краткосилазним акцентом: крајеве ВоП Ц,

крајевима Ду, рогови Мрш, рогове ГМу, носови Мр, једанпут и занимљиво са

великим носовима ДТ.

б) И овде (као и у неким сродним говорима, оближњим и удаљенијим),124

именице крај и рог (вероватно само оне) знају за алтернацију "" (ном.-ак. пл.) - И

(ген. пл.) - \ (дат. -инстр. -лок. пл.): краéва Во, рогова Ду Ц; — крајевима КПМи

Ра, роговима Ми Ри.

в) У ном, и ак. пл. именице пост типично је пости БДД Ду Му СР, посте

Вр ДД Душ Р СР.

г) Ген. пл. именице гост гласи само гостију Ка Ро ТП (не и гости!).

78. Тип сват-сваша. У лок, сг. изостаје алтернација“ - . . у диму Ду, о јаду

Вр Д, о свомејаду Му, полуку М, у марту ГД Po Ц, у рату ГДЗд Му, на фронту

РБ, на врднту С, о цару Душану Р; ипак, бележимо и на Сремском врднту Ц.

Плурал. a) У ген. пл. срећемо Даничићеве ликове као што су јада Ми СР,

клина Му, Руса ОТП, тића П.

Даничићевски је и у именица с проширеном основом: кметова Ми,ратова

Го, сватова Во Ду Ц.

Колебање уочавамо у им, сват, где је у ген. и дат.-инстр.-лок. пл. сасвим

обично (рекли бисмо и чешће) сватова Б Бр В ГДДЗМрш Ст, сватовима Бр Год

ДД ДТ Ду Душ О Ц.125

б) У дат.-инстр.-лок. пл. именице прст забележено је само прстима Во ТП.

123 Исп. М. Ник. СП 99.

124. Исп. Тешић Љешт. 177, М. Ник. СП 99, М. Ник. Гор. 640, Стев. Гружа 543.

125 Тешић Љешт. 177 сватовима (сватовима); слично, одн. „приближно често“ у М. Ник. СП

100, али Пецо Орт, 11 само сватовима.
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79. Тип пањ-пања. У облицима плурала с проширеном основом на

лазимо само дугоузлазни акценат: гајеве Во, гуњеве ТП Ро, кључеви Ка, кључеве

СР, лијекове Б ДРи, лијекови РБ, ножеви Кр, ножеве Ри ТП, ножева РБ, пањеви

Во, пањева Б, пластове Му Ст, пликове Л, путеве ТП, путове Мрш, путовима

Ми, путева Ра, џакови Б Бр Р, иаковима Ст, штапова С, шуљеве Ми Ст.

Тако и у Дан.,26 као и у говорима у окружењу. 127

80. Тип сндт-снопа. a) У ген. пл. са Дан, се слажу следећи забележени

примери: гробова Го, дудова РТу, чеповаДу;— волова ДДЈРи, — снопа РБ Ра. Не

слаже се снопова РБ, топова ДД.128

б) Дат. — инстр. — лок. пл. именице коњ гласи коњима Бр Год Ду КП Ст

ТП и (ређе) коњима ДТ Рош.129

б. Једносложне основе с непостојаним а

81. Тип врабац-врапца. У појединим облицима плурала (заправо у свим

засведоченим) налазимо различите прозодијске моделе:

вијенци ВоМ Р, ланци БДу, ланце Год К, чамци В, чамце ЈД, — вијенци Го

Ра, ланци Г, ланце Ра;

вијенаца ДТ Мр С, ланаца ЗМи, Немаца К; — врабаца Л, чворака ТП (Дан.

27. чворкова).

Наведени облици са дугосилазним акцентом слажу се са Даничићем.

82. Тип просац-просца. a) У ген. пл. је као у Дан.: косаца ГД Кр Ст Ту,

момака В Душ, просаца ГГ. Ст.

б) Именица момак на већем делу подручја УЦг има овакав акценат, уне

колико је другачије у насељима ближим Драгачеву и Такову, где се, због изнетих

ограничења (в. т. 34), јавља и момак (забележени парадигматски ликови не

одступају од просека целог подручја).

У парадигми именице момак јављају се следећи акценатски модели: ген.-ак.

cг момка БДДКП СтТП, инстр. сг. момком Вр Зд РБ, ном.-вок. пл. момци Во Кр

РБ СтУ и момци ЛР Po TПУ, дат.-инстр.-лок. пл. момцима ГГЈОС и момцима

ГодЗд, ак. пл. момке Во РБ (облик са дугосилазним акцентом није засведочен).

У вок. бележимо и момче ТП У.

Код Даничића (30-31) вок. сг, момче, ном. пл. момци и момци, ген. пл.

момака, вок. пл. момци.
-

83. Тип ловац-ловца. Ова квантитетска алтернација често изостаје (в. т. 71).

У ген. пл. без уметка -ов- забележено је: лонаца Ј Д, новаца Во К, али и

ловаца Р.

Акценат у лонаца у складу је са осталим множинским ликовима: лонци Кр

Ро, лонце Му.

126 Дан. 22-23.

127 Исп. Барј. НП-Сј акц. 99, М. Ник. Гор. 640, М. Ник. СП 100, Симић Обади 25, Тешић Љешт. 177.

128 Дан. 25-26.

129 М. Ник. Гор. 640, Симић Обади 26 коњима (Вуковић Акц. П-Др 189 коњма), М. Ник. СП 101

коњима/коњима, а Руж. Пљ. 118 коњима.
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84. Типлакат-лакта. a) Лок, с г. на лакту Во Вр ГоМ РБ, али и на лакту

д Pa. 13()

б) У но м. пл. је као и у Даничића (27-28); бубњеви Ду, лактови Во,

чукљеви Кр М.

85. Типндкат-ндкта, а) У лок, с г. забележеноје само о свом трошку Во.

б) Ген. пл. им. нокат гласи ноката Бр В ГГ КаЛ Ц, и не тр. ноктима Во

ДуЗ ЈД ОРБ, 131

86. Тип старац-старца. Ову квантитативну алтернацију илуструју сле

дећи засведочени примери: јарца Ро, јарци Рош, старца Во, старци Во, са

старцом Л.

У ген. пл. редовно је: јараца М, стараца Кр Ра.

Тип свекар-свекраније посведочен. Ова именица прилази типу просац-прос

ца: свекар Го ГодДДДу ДушПССтТП Ту, свекра Бр Во ГГ КР Ра СРС, свекру Б

Бр ДД Л Ту и сл.

В. Двoсложне t{ 631ft({{2Ć/10.)}CH{2 ОСНО862

87. Тип јунак јунака. Алтернација да (вок.) – а (зависни падежи) спро

ведена је у следећим засведоченим примерима: војниче ДД Ка, јуначе ГД М Ри,

младићу Зд Мрш С. Ту, биједни сељаче К, војници Го.132

88. Тип живот-живота. a) О заступљености овог типа у говору УЦг

сведоче следећи забележени примери: губере ДД, губери Го Р, под губером Р,

живота Во 3М Ра Рош У, осивоту Го Р, животи У, Пепељ — ис Пепеља (топ.)

Во, Ребељ — из Ребеља ваљевског Го, у Ребељу ДТ(топ.), сведока Ми, ćедока ПС,

ćедоке Ми ТП Ту, терена О, терену Ду Ри.

Посведочено је, међутим, и ћумеза Во, ћумезу Во. Оба примера забележена

су у истом месту (југозападни део области).

б) У ген. пл. је čедбка Душ Зд ЈД Рош, гереља Во Ду, али налазимо и

гереља Мр.

89. Тип шарбв-шарова. Ова Даничићева алтернација очитује се у следећим

засведоченим примерима: онај лудбв Во, шаров ДуЗЈ Кр, два шарова Ка; Ерцбв

ДД Ерцови Л Рош СР.

90. Тип рођак-рођака, гдлуб-голуба, дбичај-дбичаја, а) Алтернација .

(лок.) – " (остали падежи сингулара) очитује се у следећим забележеним при

мерима:

на дувару О, у мјесецу Вр Мрш, по нашем обичају Во, на опрезу Ду С, у том

погледу Го.

Ипак, више је потврда у којима она изостаје:

130 М. Ник, Гор. 639 на лакту, али Симић Обади 23 и Тешић Љешт: 176 (на) лакту.

131 Исп. Моск. Поц. 18, Руж. Пљ. 125, Станић Уск. акц. 111, а за ноктима исп. и М. Ник. Гор. 640,

Симић Обади 25, Тешић Љешт. 177. Тако је и код Даничића.

132. Исп. М. Ник. СП 105.
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у амбару ГГ Зд Ми Ст, на вршају Год Му, по дувару В, на Мјесецу СР, у

априлу мјесецу Мр, у марту мјесецу Ра, у том случају Л; — по дбичају Д, на

положају О, на том положају Ми.

б) Плурал. У неких именица овог типа затичемо померен акценат: бар

даци Ст, бардаке Ст, вотњаке Ка, рођаци Г.

Ликови са непомичним акцентом су обичнији: бадњаци ВоД ПТ, бадњаке М

Р, вотњаци Кр,рођаци КМи Ри,рођацима ДД,рођаке Го Ка, ујаци Ми С, ујаке К.

Бележимо и бадњакове ВМ, као и занимљиво шумареви Ту.

в) Двојство (са сличним бројчаним омером потврда) налазимо и у ген.

плурала:

корака Ду, љешника Ст Ту, мјесеци Ми, месеци Мр, — бадњака Во Душ,

динара. Ми С, курјака РБ Ст, љешника Зд, рођака ПС СтЦ, ујака ДД, — дбичаја

Ср Т.

Неуједначено је и у именица проширеним формантом -ов- (-ев.-): голубова

Бр В Му Р, јастребова Ми Ри СР, курјакова ГД С, али и голубова Б ДТ О,

случајева Т.133

91. Тип камен-камена, разговор-разговора, а) Лок, с г. углавном има

померен акценат:

по говору Ми Р,у говору Ро, у Јавору ГГ, на камену ДТ Ми, по камену Ро, у

камену Г Ст.

Бележимо и у пламену Во, на камену Го З.

Налазимо и у разговору Ду Ра и у разговору Мр.

б) Плурал. Алтернацију потврђује и већина забележених множинских

ликова. У ген. пл. именице ђевер увек је ђевера Год Ј ПУ, у дат.-инстр.-лок. пл.

затичемо двојство: ђеверима Д,међу ђеверима Му, али и са ђеверима ВоМу.

Именица камен у ген. пл. гласи каменова Зд, у дат.-инстр.-лок. пл. ка

меновима Ми Ст.

У једином засведоченом облику именице гребен акценат је непомичан: на

грeбенима Во.

92. Тип поток-потока. Акценат номинатива задржавају и остали падежни

облици, изузетак је ген. пл. где се најчешће јавља краткосилазни акценат:

бисера ГД, дуката Год Мр С, језика О, међеда РБ У Ц, поскока МТП,

сандука С, товара Рош.

У парадигми именице човек запажамо специфичне (фонетске и прозодиј

ске) алтернације:

ном, сг.: човек Бр ГГДЈМр Ри Ту, чојекГоДТ, чоек ГД Ду ЈРБ СТу, човек

Г; вок. сг. : човече Зд П, чојече Го, чоече Вр РБ С.

Остали падежи: човека Во ГДДЈДМр С, чоека ДДЗКМу Ст У Ц,— човеку

Ду, човеку Во 3ККа, чојеку Го, чоеку ГГ Ка;-ш човеком ОТ, шчоеком М. С.

133 Дан. (37-38) голубова и сл., али витезовима/голубовима.
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93. Тип народ-народа. Примери акценатских алтернација у парадигми

оваквих именица нису засведочени, дакле, ' се јавља и у осталим падежним

облицима, нпр.: кочиће Во Ду, народа З, проздра РБ, прозорима Г и сл.

г. Двосложне и вишесложне именице с непостојаним а

94. Тип синовац-синовца. Ова квантитативна алтернација није засведо

чена. Бележимо само покровца Во, синовца КЛ Ст У.

За ген. пл. имамо једну потврду: покроваца Во.

Напоменули бисмо да су оба наведена облика им, покровац забележена у

истом месту (чак и од истог информатора), будући да немамо података из других

насеља, не можемо ништа одређеније казати о њиховој распрострањености.134

95. Тип мушкарац-мушкарца, добровољац-добровољца. У ген. пл. ко

егзистирају различити акценатски модели:

а) Босанаца Г Кр, добровољаца Го Ту, издатака РБ, Македонаца ПТ,

мушкараца ДТ, омладинаца РБ, остатака Рош, питомаца Ду, солунаца Ка,

Црногораца Мрш Т;

б) задатака Ка, података К, солунаца У Ц,

в) бјегунаца Во, комараца РБ.

Као што видимо, међу засведоченим потврдама, убедљиво је највише оних са

дугосилазним акцентом на унутрашњем слогу (неки од њих су наведени и у т. 33),

упадљиво је мање примера са непромењеним или пак помереним, Даничићевим,

нагласком.135

д. Акценат имена и презимена

96. Прозодијски најинтересантнија имена и презимена овде ћемо сагледати

интегрално. Имена (ређе и презимена) наводићемо и на другим местима у раду,

али увек парцијално и сврсисходно, као засведочене илустрације појединачних

категорија.

97. И мена. a) Имена једносложне основе на -ко двојако се акцентују:

Вељко СР Ц, Жарко Ду Ми Ро, Жељко Бр Мрш П, Здравко Во Ка Ми,

Миљко ДД Ро, Мирко Кр РТУ, Славко ДТ СТУ,

Вељко Л, Гојко Г ЈД. Живко Вр Ј, Ивко Во, Јанко ГДушР, Марко ГГ МРи

Ст, Рајко Мрш, Ранко О С.

Само два имена (Вељко и Гојко) забележена су у оба акценатска лика.

Можда није случајно то што су ова имена са дугосилазним акцентом посведочена

у југоисточном делу области (насељима најближим моравичком и драгачевском

крају).

б) Имена двoсложних основа на -а:

134 Вуковић Акц. П-Др 204, М. Ник. СП 112 покроваца, али Стев. Гружа 559 покроваца/по

кроваца.

135 Сватри обрасца коегзистирају нпр. у М. Ник. СП 112, а, такође, исп. Дешић ЗбИjГ208–209.
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Душан ГГ П (ген. Душана Г); — Милун Во З, Продан Л, Стеван Ду, Тривун

Зд СР — Гвозден Му, Милош Кр Ст; — Видан ГД К, Драган Вр КМу Т, Страин

во.

в) Имена двoсложне основе на -анко, -енко и -инко:

Миленко Душ / Миленко Кр РБ, Раденко Ра, Стаменко Ри; — Милинко Ро /

Милинко ТП, Маринко Во Ка; — Миланко У.

г) Имена двoсложне основе на -ило:

Данило ДД, Добрило У, Дојчила (ген.) М, Момчило ГД ДС.

д) Имена тросложне основе:

Боривоје Год Ра, Добривоје Му У Ц, Миливоје ГГ Ј / Миливоје Рош,

Радивоје Во 3 С. — Танасије СР.

ђ) Композите:

Велизар Ка, Светозар П Ст. —Драгољуб ГК С, Мирољуб Му Ст, Славољуб

Во РБ, Родољуб Ду, Мајодраг Ду К/ Mujoдраг Ра; — Живорад Д. Милорад Б Во /

Милорад Г.

98. Презимена. a) Презимена изведена од имена једносложне основе на

-ко (Гојко и сл.) јављају се у три прозодијска лика:

aа) са краткосилазним акцентом: Јанковић О., Марковић Ј.Мрш, Марковићи Ј;

аб) са дугосилазним акцентом: Јанковић Ро, Рајковић Ка, Брајковићи (топ.) Ту,

ав) са дугоузлазним (типизираним) акцентом: Јанковић ДД Ка, Марковић

Во Ду, Гојковић Го.

б) Презимена изведена од имена једносложне основе типа Симо (одн.

сличних хипокористика или надимака) јављају се у два прозодијска лика:

ба) са дугоузлазним акцентом (тј. са акцентом основне речи): Брковић Ри,

Јевђовић Ра, Миловић Т., Тешовић Ка итд.,

бб) са дугосилазним акцентом: Брковић Ду, Симовић Ст, Цицовић Душ и сл.

в) И презимена изведена од других имена или чувају акценат основне речи,

или се јављају са другим (понајчешће типизираним) прозодијским ликовима:

Гагић Т., Гускић Р. Ђокић Во (Ђокић Д., Костић ГДДуш, Мурић Ка, Чвркић

Рош, — Алексић Бр Ц, детојић Ка; — Крсмановић Ри 7 Крсмановић Во РБ,

Максимовић Го/Максимовић Год М, — Васиљевић Год, Гавриловић В., Ковачевић

Ду Му, Маринковић ДТ Душ Ро, Милићевић З., Тодоровић Ј. / Тодоровић Зд,

Трифуновић КО У итд.

Б) ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

а. Једнакосложне именице (некадашње о / о -основе)

aа) Једносложне основе

99. Тип дрво (сг.) - дрва (пл.). Ову алтернацију уочавамо у следећим

забележеним примерима (ном. -ак. пл.); брда Во Го, дрва Вр Год ДЈКа Мрш Ра

Ри С ТП, звона Во Год, поља Го З Кр, сита Кр.
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Назначена алтернација је доследно спроведена само у именице дрво, док се

остале наведене именице јављају и у другим прозодијским ликовима: именице

брдо и поље знају и за : брда Г Ра, Поља Бр, именице звоно и сито могу имати и

“ : звона ЛУ, сита ОТП.136

Само са краткосилазним акцентом (дакле, без квалитативне алтернације)

јавља се именица мјесто: мјеста Го К.

Засведочене потврде осталих падежа плурала: дрва Б ГоДТ Душ КРБ С,

звона РБ, али и звона О Рош, мјеста В Ду Мрш Ро, по брдима М., с воликим

дрвима В.

100. Тип село (сг.) — села (пл.). У забележеним именицама овог типа

назначена квалитативна алтернација или није доследна или сасвим изостаје (одн.

није засведочена):

— ном.-ак: села Бр ДМрЛ/села ГРУ,ребра Го Год Ро/ребра Во Ра, седла

Во Т;

— ген.: села Бр Год ЈМрш СР Ту 1 села Во, ребара ДД ЈД Ри Ст/ребара Во

лу,

— инстр.: са ребрима Г РБ / са ребрима Кр, 137

— лок. по селима Му 1 по селима Ду О.

Наведени ликови са акцентима узлазне интонације не слажу се са Дан.(63).

Лексему перо (чији множински прозодијски лик код Дан. (63) зависи од

значења) имамо само у једном примеру: пера од лука Во.

101. Тип сијено (ст.)- сијена (пл.). a) Ова алтернација засведочена је само у

НаСЛОВНе ИМеЊИЦе:

сијена В Зд Ка П СР С Ту.138

б) Немамо примера за промену акцента у лок, сг., бележимо само: сва у

злату Ду, на сијену В Зд.139

102. Тип брвно-брвана, дебло-дебала. И овом говору је својствена алтер

нација брвно — ном.-ак. пл. брвна ГД Мрш С - ген. пл. брвана ЈД Ка (исп.

лонац-лонци-лднаца у т. 83). 140

б) За другу именицу можемо навести само ном.-ак. пл. дебла Ду Ка (остали

падежни облици нису засведочени).

136 Испитивачи сродних оближњих (суседних и нешто удаљенијих) идиома у ген-ак. пл. им.

овог типа бележе различите могућности: Тешић Љешт. 178 дрва, брда, звона, поља, сита, мјеста,

Ник. Тршић 390 дрва, брда, звона, поља, сита, мјеста, Моск. Поц. 18 исто, М. Ник. Гор. 641 дрва,

брда, поља, звона, мјеста, сата, СП 115 дрва, брда Ибрда Ибрда, поља /поља, звона, жита, клупка,

МеCillial.

137Загубљење акценатске форме у плуралу (или бар у неким падежима пл.)знају и други сродни

говори, исп. М. Ник, Гор. 641, Тешић Љешт. 179, М. Ник. СП 116, Ђук. ГЦ228, Симић Обади 27,

Станић. Уск. акц. 123.

138 Принципски је исто и у непосредном окружењу: Тешић Љешт. 20 сијена, М. Ник, Гор. 641

сијена, и у М. Ник. СП 116 сијена (мада у Ђур. Јат 272 сијена/сијена).

139. У неким сродним идиомима забележено је и у злату: исп. М. Ник. СП 116, Вуковић Акц.

П-Др 252, Пецо Орт. 33.

140 За однос брвно/брвна/брвана исп. Барј. НП-Сј. акц. 50, Вуковић Акц. П-Др 248, М. Ник. СП

116; у Гружи (Стев. Гружа 564) у ген. пл. брвана/брвана.
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103. И овде се факултативно јавља метатонијски акценат у ак: именица

врата и леђа, када оне стоје уз предлоге: на врата ВКа, пред врата М, на леђа Зд

П, низ леђа Мрш.

Ипак, чешће је и обичније: на врата Во К, за врата Ду О, низ леђа Бр, у

леђа У и сл. 141

аб) Двосложне и вишесложне основе

104. У именица типа вретено акценат је увек на истом слогу:

— ном.-ак, сг.: вретено В Д Зд П РБ С Ст (на истоку и вретено Рош, в. т.

34), канчело ГГ Ј Мрш С, решето Во Му Т (рашето ТП Ц),

— ном.-ак. пл.: вретена ГГ ЛМ СР У Ц, канчела Б Л Ту, решета ГД Д

(рашета Ду);

— ген.-пл.: вретена Вр К. Ро, канчела ГД Му.

Им, канчело бележимо и у м.poду: на тај канчел ТП.

105. У именица типа кољено редовна је алтернација ““ (ген. пл.) - \ (остали

падежи): вратилаГ Ми Ту, кољена Во КМуСЦ(от кољена ТП),мочила Во.

106. Према ном.-ак, сг. вартво Б Мр и сирпите ГГ Ду О Ту, у ном.-ак. пл.

налазимо (додуше само у две потврде) ликове са непомичним акцентом: разна

варива Во, пецтва 3.142

107. Акценатје померен према крају и у пл. именицејезеро: језера Ду К. 143

б. Неједнакосложне именице (некадашњих консонантских основа)

108. У именица име, уво и сл. редовна је алтернација по моделу име (сг.) -

имена (пл.), ген. пл. -éна, дат.-инстр.-лок. пл. -енима:

ном.-ак. пл. бремена Во, времена В Душ Му, имена Д, племена ТП, пре

зимена М Ст, рамена БрЗКа Ст, ćемена РБУ, — бурета Го Р Ст, дрвета М Ту,

дугмета Му Ц, ћебета Кр Ра Ту, увета Вр К. Мрш ТП У; — чудеса ТП,

ген. пл.: дугмета Душ, имена Го Ка Ра, презимена ГГ Р, рамена ГГ Ка Ро,

увета Мр У;

дат.-инстр.-лок. пл. буретима Му, дрветима ГГ КП, раменима Д Мрш С

Ц, уветима Ро.

109. У зависним падежима именица типа дијете и чељаде долази до про

мене " у " на трећем слогу од краја, али та промена није доследна.

141 Слично је и у сродним говорима: исп. Вуковић Акц. П-Др. 249, Ник. Тршић 390, М. Ник. Гор.

641, Пецо. Орт. 33, Пиж. Кол. 42, Руж. Пљ. 134, Станић Уск. акц. 90, Тешић Љешт. 179; М. Ник. СП

117 (у новоштокавском) на врата /на врата, на леђа /у леђа, Симић Обади 27 само за врата и сл.,

али спорадично на уста.

142. И у М. Ник. СП 118 пецтва, али овде је типично варива, сиришта.

143 Тако и Руж. Пљ. 134, Станић. Уск. акц. 124, М. Ник. СП 117, Моск. Поц. 22. Међутим, Стев.

Гружа 566 језера / језера.
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а) Забележени примери квантитативне алтернације: ђетета В3д Мp СР,

ђетету ДД Мр Ту, са ђететом У, јајета Ра У, којаејаету Ду, јунета Год,

свињчета Ро.

б) Ова алтернација изостаје у тросложним именицама: ђетенцета Во,

ђетешцета СР У, Пиленцета Го, чељадета Му Т, чељадету У. 144

110. Вок. именице дијете гласи дијете Б Душ Мрш СР Ст ТП Т Ц.

B) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ И МУШКОГ РОДА НА -A

а. Једносложне основе

111. Именице типа глава, слуга, а) Алтернација (ном. сг.) - (ак, сг.,

ном.-ак. пл.) релативно је добро заступљена, али је и број засведочених потврда у

којима она изостаје знатан.

Ак, сг.: војску ГГ ГодДуЗЛП РБ Ро ТП Ту, главу Бр Во ДДДуш КМуП Pa

СР С СтТуУ, грану Г ДуЗдМ СР Ту, греду Го, уДрпну СР, душу Во ЈКа Ро, зиму

ВДу ПСТу,руку В ГДДТЗЈ Кр Ми Му Р Ри Рош СТПТуУ Ц, снагу ГГ Зд Ро Т,

у сриједу Ст, стијену ДТ Го Год, траву 3д У.

Неке од наведених именица налазимо и са непромењеним акцентом: греду

Во Зд Мрш, Дрину Б Кр П, стијену ЛУ, траву СР.

Само овакав нагласак имамо у браду ДД, врбу Вр Ст, клупу СР, руду Во Зд

Мрш, свијећу ВоДДуш Ка ПС Ст, свињу Ду, слугу МуЦ, трубу БКа, рану Ми.

Ном.-ак. пл. главе Вр КМи С, гране ДТ Зд, греде Во Ра У, гује Во Ду, зиме

Бр Л, ресе Во, руке Б ГГДЗКа Мрш Ри СТП Ту Ц, свиње Б Ду Кр П, слуге Во 3,

стијене Ј Ра Ту, стране ГГ Ду Ка О Рош Ту, траве Ду 3.

И са акцентом ном, сг. налазимо: гује Бр Во, слуге Ц, траве Во.

Само са нагласком ном, сг. бележимо: браде ГГ Ри, клупе Го У, луке П Ту,

pуже Ми, свијеће Вр Душ РБ С, стреле Во, торбе Ду Ц.145

б) У дат. сг. бележимо и (па му приђе) руци ТП и руци ДД С, налазимо

војсци Ро Му (облик са дугосилазним акцентом, можда и сасвим случајно, није

забележен).

в) За квантитативну алтернацију (ном. ст.) - \ (дат.-инстр.-лок. пл.)

имамо тек неколико потврда, поред редовног рукама Бр ГДЈКа Мрш Ри СР Ст

Ту Ц, налазимо и гранама Ра, гредама Год.3, свињама Душ МршС, стјенама Во.

Засведочено је, међутим, и свињама К, као и ружама Б Во Ка У, странама

В Ду О.

г) Ген. пл. именице рука гласи руку В ВоД Зд Л Ри Ст Ту, на северозападу

области није необично ни руку Го З.146

144 И у сродним говорима засведочено је само ђетета, ђетету и сл. (нпр. М. Ник. Гор. 641, СП

120, Тешић Љешт. 177, Руж. Пљ. 135, Барј. НП-Сј. акц. 60).

145 На рецесију алтернације " - " указује А. Пецо у чланку: Акценат именица женског рода типа

глава, вила, НЈ XI 12–24.

146. Тешић Љешт. 179, М. Ник. Тршић 390 само руку, за овакав прозодијски лик зна и колубарски

говор (Ник. Колуб. 26), у другим сродним идиомима доследно је руку (исп. Вуковић Акц. П-Др. 271,

М. Ник. Гор. 638, Пиж. Кол. 45, Руж. Пљ. 138, Станић Уск. акц. 133 итд.).
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112. Именице типа нога, сестра, а) Алтернација (ном. ст.) - “ (ак, ст.,

ном.-ак. пл.) засведочена је у приличном броју именица, али ни у овом типу није

доследно спроведена.

Ак, сг.: воду Б Во ГоДуЗдЈ ККа М РаРи СТ, гдру ГДДушРТП Ц, Јецу Вр

ГДДТДЈЛ Мр П РБ РСТП Ту Ц, земљу В ГДДДД Зд ЈКр МршР Ри ССтТП,

здру В ДушЈД МРТП Ту, иглу Б Во КМи Ро Т, косу Бр ДТ ПОТП, међу ЗКр,

метлу Год КРа, ногу Го Зд Мрш Ро Ст Ту У Ц, pђу Во Ду, росу О СТу.

Неке од наведених именица забележене су и са узлазним акцентом: међуДу

Ка, метлу С Ц.

Само са узлазним акцентом налазимо: глобу Ду, даску Г Ду, лозу М. смолу

Во К, челу Во.

Ном.-ак. пл. бувеЗ Бр, воде Во, земље Во Ду Ра, игле ВП РБ Po TП, косе Бр

ЗКа Му Ро,метлеМП, ноге Б Вр ДДушЈКа Мрш Ри СтТу Ц, челе СР КРа.

Узлазни акценат налазимо у двема именицама: даске Бр ДРа ТТу У Ц, козе

Бр Зд ЈД ЈКа П Ри.

У дат сг. забележено је више пута ђеци Бр ДД Душ РБ Ра СТП Ту У и

једанпут води (па приђите води) Во.

в) Вок. сг. гласи: ђецо ГДКОРБ Ту, жено Б ГГ ГЛМ Ми Мр Му С, сестро

ГГ Душ Му С.

г) У ген. пл. налазимо: жена Гo Ј, коза Му Ст У, чела Кр С, — земаља Ду С,

сестара Ду О.

д) Ген. пл. им. нога гласи ногу ГГ Ка Мр Ро Т.

На по ме на: У селима најближим Драгачеву (само у њима!) неке од

именица наведених у овој тачки засведочене су и са краткосилазним акцентом у

ном, сг. (нпр. ћеца и сл.), будући да однос ђеца-ђецу (прозодијски идентичан са

моделом жаба-жабу) не припада сагледаном акценатском типу (нити је ти

пичан за прозодијску физиономију нашег идиома), овакви ликови овде нису ни

навођени (о њима в. т. 34).

б. Двосложне основе

113. Именице типа висина. a) Алтернација (ном. сг.) - “ (ак, сг., ном.-ак.

пл.) јавља се у следећим засведоченим примерима:

ак, сг. у висину Душ, у дубину Ду, у планину ДТ, у планину Го СР, родбину

Бр Г К, за родбину Д, тазбину ГЗ Ст, у тазбину РБ;

ном.-ак. пл. планине Го, крозе планине М; — првине Во 3.

Ипак, више је засведочених ликова у којима ова алтернација изостаје:

брзину ДД К, на брзину ГР С Ту, висину ГД Ту, врућину Мр, дубину ГГ КР,

дужину Ост У, дуљину ДТ З, планину Ду Ц, родбину Мр С, тазбину Ми Мр, на

чистину ПС, ширину Во;—у висине Б Бр ДМу, планине О Ри Р, старинеГМ Ту.

б) Краткосилазни акценат на иницијалном слогу (очигледно аналошки,

дакле новији) срећемо и у другим падежним облицима:

планина Го,родбина ВоДу,родбине СР, судбина В Душ КРТу, судбини Ду О.

Ипак, бројније су потврде у којима аналошког нагласка нема:
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врућина Во Мр С, на врућини Ка, даљина Зд, из даљине Ро, у дубини ЈД. По

дужини М, планина ЛОТП, планине П, са планине Рош, родбина Му, родбине

Му, тазбина Год Мрш, у тазбини Вр К, исп. и љепота ГДДуш Ми, пољепоти Г.

Налазимо само ледина В Зд Мр, по ледини Ра.147

114. Именице типа ливада. Алтернација“ (ген. пл.) - \ (остали падежи)

спроведена је доследно:

бештка Во, вабртка 3, врљтка ГГ, колпба Кр СР, кошуља Вр К. Му Ст,

ливада БрЗ ПТу, листиа Го ЈМи ССт,марама Вр, мектња ГД Мрш, мотпка Го,

пдњава Зд Му, столпца Д, чарапа Мр ТП.

115. Редовно је (дакле, без икакве алтернације); варница Вр Му Т, карлпца

ГГ Зд РБ.

116. Вокатив пл. им. Ђевојка гласи ђевојке Ду Ро Ц.

в. Вишесложне основе

117. Будући да у именица ових основа нема померања акцента у декли

нацији, издвојићемо и сагледати известан број занимљивих акценатских ликова,

груписаних према наставцима за творбу, односно према финалном слогу (у

неким речима страног порекла).

118. Именице на -ија, а) У оријентализмима углавном налазимо Вукову

ситуацију: антерија Вр Душ Ка, антерије П (у Вука антерија/антерија); —

лакрдија У; — бојаџија В. М., рабаџија Бр Душ, рабаџије Во Го Ри.

б) Дугоузлазни акценат на пенултими (према стандардном ", какав имамо

нпр. у мајсторију Б Р) бележимо само у: по чобании Мр, у чобанију Му.

в) Налазимо погибија В Мр Ри и поглбија Зд (Вук, погибија), исп. и

латинизам милпција Г Мр Ст (Вук: милиција).

г) Романизам (латинизам) фамилија јавља се у два прозодијска лика:

вамилија Г, вамплија К, вамилију Ра, вамплију Душ, фамилија Ми Ст,

фамилије РБ Ст, фамилии Му;— вамилија ГД Год ДДМСР, фамилија Б Го ОРБ,

фамилију 3 Кр П СР.

Ликови са \ чују се на целом подручју, док облике са \ налазимо само у

селима подринског залеђа (тј. у северозападном делу области). 148

Именице на -ина. a) Им, изведене од основних бројева јављају се:

aа) са значењем релативне заокружености: дваестину година Вр, трије

стину душа Ду, петнестину радника У, — дваестину копача ДТ, петнестину

гостију ДТ:

аб) са значењем одговарајућег (тј. бројем утврђеног) дела: десетину Во,

четвртина ГГ, четвртину Му, четвртине Ра.

147 Вук ледина (ледина).

148. Обе варијанте (чешће једна или друга) налазимо и у околним и у удаљенијим сродним

говорима: за обе в. М. Ник. СП 130, за прву М. Ник. Гор. 662, а за другу Пиж. Кол. 64, Симић Обади

57, Тешић Љешт. 207.

— 57—
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б) Акценат на наставку срећемо и код неких других именица: неколицина Р,

околина Во РБ, околини Мрш, околину Му, особина Ми, особине С.

в) Говори се половина Год, половину ДД Ми, али налазимо и половину О;

тако и осовина Кр, даровина Мр.

г) Увек је домовина ДТ П (с Вуковим акцентом и значењем), домовини Л,

домовину РТП.

д) Акценат основне речи сачуван је у имовина Во М., имовину Мр С,

сиромаштина Ст, сиромаштини Т.

Бележимо и (Вуково) будалаштину У, као и будалаштиња Ту.

Редовно је: старјешина Бр МршТП, старјешину Мp СР, старјешине Душ,

старешина Д, старешине Рош.

ђ) Често смо слушали багрeновине Во Ду, јасиковине Ри, растовине Ту Ц,

шљивовине С и сл.

119. Именице на -ица. Од засведочених примера са Вуком се слажу бо

poвница БВ ДуЗМи, ваљарица Б ГГГДТПТ, ваљарицу Бр В ГД Кр Ка, воденица

БВ ДД ДТ ММиО СРТ Ту, веденичица ДТ(Вук: воденичица), кабаница Б Душ

Зд П. Ра (Вук: кабаница/кабаница), кобасица Б Во ЈД СР О Ри, кобасице У Ц,

марамица Б Во КаРБ, марамицу Бр Вр ЛМ У Ц, породица ДМр Ри Ро Рош,

породици Б Во Рош, породицу БДДО П, с породицом ДМр Мрш, чибуљица Б Бр

ДТДММи Мр О, чибуљице Ду, чибуљицу БрЗд ЈДСР, чибуљице БрДДРБ.

У Вука не налазимо: двоенице Ду, заставице У, подлактица Рош, стру

мичице (најлонски кончићи заудицу“) ЈД, чибуљичицуЗд, чињарица (врачара“) Вр.

Г) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -О

а. Једносложне основе

120. Тип ствар-ствари, а) Лок, сг. на власти Б Вр ЛМ Ми, на масти Б

Год Кр М Ра СтТП, на ријечи БГ ЗМи Р РаРи, у ствари БДу Ми Мр, у цијеви Б

Душ Ро.

Забележили смо, међутим и на части Го, по ћуди М.

За лок, сг. типа раван исп.: на једној равни Ми.

б) Ген. пл. ријечи Во Д Му, стварп Л. Ст, цијеви Ми.

в) Дат.-инстр.-лок. пл. ријечима Вр Душ ЈРТ.

121. Тип ноћ-ноћи, а) Лок. сг: по крви ДТ, у крви ДД П, по ноћи ВоДДДЗд

к м п стп,

у крви Мр, у тој ноћи М.

б) Ген. пл.: кости ДП, ноћп Во Зд Ри, ћерпГод, шћерт Ду Му; — костију

Душ П, ноћију РБ Т, шћерију Д.

в) Дат-инстр.-лок. пл.: костима ГГ ЈРБ, ноћима Го, очима ГД Душ КМу

Ст, шћерима Кр ТП.

Облици плурала се слажу са Дан. (79-80).

— 58 —
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б. Двoсложне 11 (31fl{{{2C/10.)}{2}{62 ()CH0662

122. Тип младост-младости, а) Алтернација квантитета у наставку је

доследна: болести Бр В ДД, жалости Бр 3д О, милости ГП, радости Мр Т.

старости Ту итд.

б) Лок, сг. у болести Во Ду, у жалости ДТР Т. умладости Мр, на помоћи

Во ЈРБ, у старости С,

у младости Г. Ка, у жалости ДД Ми.

в) Ген. пл. болести Душ, вечерт ГГ К, али и вечерију Ра. 149

Бележимо, такође, кокошт ПС и кокошију У.

г) У лок. ст. типа памет-памати налазимо на памети ГРБ, у памети М Г

Ту, али кад је предлог растављен од именице и при здравој памети Во.150

123. Именице на -ад типајарад и сирочад. a) Ген. пл. бујадп Б ВоМ, буради

Ду Ка Кр Л, дрвљади БДуЗд КаЛ РБ,јањадп БДДТЈДРБ СР,јаради Бр Мр Мрш

П, јаради ДД СР, кљусaдпВ Кр Рош, пилади ВоД О, прасади Ка Мрш ОРБУ,

телади Год.3, ћебадп Г Л Ст; — сирочади Б ГГ С, — унучади Мр С Ст Ц.

Засведочених примера са помереним акцентом је осетно мање: буради Го,

пашчади Во З, прасади Год, телади В, чељада ДТ.

б) Дат.-инстр.-лок. пл. бурадима Б. Во Кр Рош, дрвљадима Бр Душ, че

љадима Бр Ду РБ.

Ипак, ликови са помереним акцентом изразито преовлађују: бурадима Б Бр

К Ка РБ, крмадима Г. ГГ Ми СР, пиладима Мр ДТ, пашчадима ГД Мр СР,

прасадима Вр Ду М Т, теладима Б. Ду Ц, теладма Ра, чељадима Ду ККа,

чељадма Ра. 151

Д) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ ИМЕНИЦА

124. У наредне три тачке представићемо известан број именица које нису

навођене у претходним пасусима, али су, на овај или онај начин, дијалектолошки

интересантне. Оне заслужују пажњу из најмање три разлога: као потврде (не)по

стојаности појединих акценатских типова (ово се превасходно односи на степен

одступања појединих типова им. м. рода од кореспондентних образаца у Ву

ковом и Даничићевом систему), као лексички прозодијски дублети, као једине

засведочене могућности, које су, неретко, разликовне на ширем дијалекатском

Плану.

149 М. Ник. СП болести/болести, Стев. Гружа 581 болести/болести, Вуковић Акц. П-Др. 241,

Ник. Тршић 391, Петр. Б-К 28, Павлица Пољ. 80, Симић Обади 29 — као код Дан.

150 Исп. М. Ник. СП 134.

151. Овај модел карактеристичан је и за остале западносрбијанске идиоме (в. М. Ник, Гор. 638,

Ник. Тршић 361, Тешић Љешт. 180, а исп. и Симић Обади 30). С друге стране, он није својствен

говорима Црне Горе и Херцеговине, где се, готово по правилу, јављају ликови са непомичним

акцентом (в. Пецо Орт. 31, Вуковић Акц. П-Др. 245, Пиж. Кол. 49, Станић Уск. акц. 139, а исп. и

Барј. НП-Сј. акц. 41). Негде на средини (и географски, и по фреквенцијском омеру засведочених

примера) налазе се говори србијанског Полимља, у којима су (у дат.-инстр.-лок. пл.) готово

подједнако присутна оба обрасца (М. Ник, СП 134).
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125. И менице мушког рода. 1) Навешћемо најпре облике који дели

мично системски одступају од узорних модела.

а) Као и у неким сродним говорима,152 лексичка заступљеност типа род-рода

унеколико је сужена (потврде које се не слажу са Дан. стоје у загради или су

посебно издвојене, тако је и у наредној подтачки ове тачке — под б)):

бöг-бога (сви); брод Во Т, гној Ми Ро, гноја Р., дом ГоМи (дома М Ро), дроб

Вр ДТДу Ми Ри, дроба РБ С, кбв ГГ Мр П Ро ССт;лед МГ, леда Ри;лој ВДТМи

Р Ро, лоја Ми, нос Во ГДТДуш Ми Р, носа М Ра Ст;рбд ГоД, рода Му Ту; рог В

Год Ду Мр (од рога Во), рок ГГ (рок Му Ри), рока Мр С, смбк ГГ ДД Му, смока О

Ри С, чвор ГД ДМи (чвора Во).

Са Дан. (23) не слаже се ни: бдк ДТ, збока Г, збор Г, створ ДМи.

Дакле, им. рог и чвор прилазетипу град-града, а им бок типу сндп-снопа.

Такође, им. рок иде и по моделу сват-свата.

б) Неслагање са узорним обрасцима (Вук и Дан.), које неизбежно резултира

међутипским преклапањима, својствено је, мање или више, и неким другим

типовима им једносложних основа:

воз Го ЗМи Ра Ро, воза Му ССт, возом Во, дан-дана-дана (сви), два-трт

дана, пе-шес дана, бе-дсови (зоол.) Во, сат Бр ДД Ми Ро, сата Ду Ми Рош СРС

TПТ, смрад Го КМи, ода смрада З; чир МPo; члан Ду (члан ГР, три члана СР);

рак Го О (рака Л РБ СР); час Д (овде часа Ра).

Такође, према Дан. (24-25) срез-среза, овде је срез ГР, али изе црногорског

среза Ми.

Према Дан. бак-бика (22) и бика (24), овде је бик Г Ј и само бика Ра.

Дан. има грбм-грома, врх-врха (24), а УЦг: гром Г ЈР, грома Д КаЛ, вр Б

Ду Ми, са вра ГД Мрш Му, затим на вру Бр РБ РУ, по вру П Ту Ц, на вро МрТ, на

вр О и сл.

2) Следе прозодијски ликови појединачних лексема, тј. (не)варијабилност

ЛСКСИЧКОГ аКЦСНTa.

a) Према Вуковом чунак овде је чунак Душ Ст;153 говори се метар Вр П РБ

и (ређе)метар Ту, 154 редовно је бакар Г ЈД, од бакра ДД С, капак МС, точак М

У, на точковима Му.155

б) Типу рођак, а припадају и следеће именице: гуслар ДТ Р, писар Ми; —

шевар ВоМу, шевара Ро, ту су и оријентализми бунар Бр Му ССтТу, кантар Ри У.

Типу јунак, ака припадају и зидар Бр ГГ КМ Ми Рош, станар БГ Го ПУ,

станари Б Во ГДП РБ, стражар ГДДДу ККа Ро, стражари Бр ДушЗ Зд ЈДО,

затим копач БВ ГМи Мр РБ, косач Бр Душ ККа М, косачи ГГоМи У, пливач ДТ

Кр Ми Ро Рош, пљачкаши Б Вр Ц, трубач Го, трубачи Б Во Ду Му, као и неке

152. Исп. Вуковић Акц. П-Др. 186, М. Ник. Гор. 632, М. Ник. СП 101-102, Руж. Пљ. 124, Симић

Обади 21, Тешић Љешт. 175 итд.

153. Исп. М. Ник. СП 105 чунак / чунак / чунак, Моск. Поц. 16, Станић Уск. акц. 110 чупак.

154 РСАНУ метар и метар.

155 Исп. М. Ник. СП 105 капак / капак, са точком / точак.
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речи страног порекла, нпр.: бакрач Бр ДД Ј Ра, бакрача Мр Ту, бакрачи Мрш О,

бакраче МуУ, капут ЗТ, капути Т, стомак Кр МрМрш, жандар О Ра и сл.

в) Насупрот писар и сл., стоји буквар Бр Т.

г) Говори се батаљон Д Ду и батаљон Кр, батаљона Кр.

д) Имамо: пријатељ Во Ду 1 пријатељ Д Душ, ген. сг. пријатеља Ду СР /

пријатеља Душ, вокcг. пријатељу Г С, ном. пл. пријатељи ГГ ЈД, ген. пл.

пријатеља Ми Ро СР У, ак. пл. пријатеље П У; — непријатељ Го К (Вук.

пријатељ и непријатељ). 156

ђ) Чује се подрум Во и (чешће) подрум МршТ, исподрума 3, у подруму и сл.

е) У вези са именицама типа домаћин запажамо колебање у Београд Б ГГД

Ду ДушЛ О, из Београда БДРаРи, за Београд Б ВоДМр Ра Ри Рош, у Београду

Му; Бијоград ГД Гo ЈОЗ, из Бијограда БрДМи Мрш СР; — Београд Б ГР С Ст,у

Београд Бр ГГ Зд Мр С, у Београду Бр Зд ТП У (Вук: Бијоград).

ж) Имена месеци типа децембар двојако се наглашавају: децембар Б Вр ГГ

З/децембра ГДДДЗ ЗдСР,у децембру ГД ГодГО П, новембар Бр ВрДДуш Мр /

у новембру ГГ ГД Г П С Ст; октомбра Бр Во Го М / месеца октомбра С,

септембар ГД Л С Ст ТП Ц / до септембра мјесеца Ст, у септембру Ро П.

Бележимо, такође, мјесеца априла Го, али и тринестог априла М.

126. И менице средњег рода. a) Засведочено је доба ВДуОС и доба

Б Кр П,157 увек је море Вр ДТ Ро.158

б) Каже се стакло ГДЗ (от стакла РБ, али и бе-стаклета Л).

в) Именице на -ње конкретизованог значења често имају типизирани дуго

узлазни акценат: вјенчање Б Бр ГД ГоМр Ро С Ст ТП, по вјенчању Бр Ми П,

одобрење ГД Му РБ, рођење Б Ду Мр Мрш С Ст, од рођења Б Во ДД СтЦ, — из

виђења Г Ду Кр С, по виђењу ГД Год Ми, имање ГоДД Му ОРБ ; — печење ВоД

Ми Ри, поштовање МС.

Свуда је наређење, весеље и сл.

Наводимо и следеће потврде: боловање Б Д ДуЗд Мр С, ђевовање ГД Вр Г

Ми Мр, жењење ДД, телење Ду; — вучење (клиса) Во, дубљење М. П, плићење

Мр.159

г) Ево и неколико карактеристичних им. на -ство: богаство Б ДТ О,

богаства Бр ДД ДТ Ри, — сточарство ГД Ми Ц, сточарством Во РТП,

пријатељство Л / пријатељство Вр, ђетинство БГ Рош /у ђетинству Во Ми

Ц; — јунаштво ДО С.

д) Налазимо дрвце Вр Ј и дрвце Ст; — брдашце Во, брдошце Ду, на

брдашцу Во.

156 м. Ник. Гор. 654, Симић Обади 21 само пријатељ, М. Ник. СП 111 пријатељ /пријатељ. У

осталим сродним говорима углавном је пријатељ.

157 М. Ник. СП 117 доба/дбба, М. Ник. Гор. 672 само доба, Тешић Љешт. 215 доба (од неко доба

и сл.), Симић Обади 72 доба (неко доба, глуво доба).

158 М. Ник. Гор. 654, Тешић Љешт. 206 море, В. Ник. СП 117 море /море.

159 У вези са „спорним“ именицама на -ње у свршених гл., в. преглед мишљења и коментара у

Ник. Основи 45; исп. и прилике у М. Ник. СП 118.
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127. И менице женског рода, а) Навешћемо најпре следеће:

енђа Б, енђе Во Ра, јенђе П, торба ДД М, торбу Ми С, у торби Му Ст,

торбе К; чорба Го О, чорбе Бр Му, чорбу БСТ Ту (Вук јеuђа, торба, чорба и

чорба),

буве ГГ, бува Б ГД Мрш Ра Рош, гозба БГ ГоДДС, гозбе ГГ Кр С Ст, гозбу

Бр Кр П, гозбама Ду; даска Бр ДД ДТ Кр. Л Ро, дасци Бр ДДу Ми, даску Бр Ри С,

даском Ду ДушЗМр Мрш, о-дасака БМ РБ СР; игра Г, игре Мр С, у магли Ри,

муву Б ГоДД ДТ ПР, муве Бр Во РБ С, служба Б Вр П Ст, снаја Го Ду (сна Год

Ра), снау Г ДД Ри, снабм Л, снае Ст, стазу Год СР, стазом К, тужбу Мрш,

чешма ДТ, чешме М/ на чешму Во, чешме Го Л / чешме ЈМ; — пара Б Бр Год КЛ

Рош, ни паре Во, пару Ду К, паре В. Вр ГД Д Кр Л Ми Ра Рош Ст Т Ту, у паре Бр

Ми СР С, пара Ду Ми П РБ СТП / пара Ми Р СтЦ / парама Бр С Ст;

борба Б Бр Вр ККр, борбе Бр Го КМи, у борби Год Л Ро СР, борбу Д Ка;

молба В. К. Ри, молбу ДТ Ту;

вожња Кр / вожња Кр Ри Ст, ношња Б Бр Ми, ношња Кр РС, ношњу Л

Рош, пажња Ми Ст.69 (у свим наведеним примерима Вука има : ношња,

пажња итд.);

роба Во Ј, робу Ми Ри С, школа В Душ О П СРТП, u-школе Во, школу З С

ТП, у школу Д/ школа Г Ј Ст ТП Ту, за школу Г, у школу Вр Миби (Вук: роба,

школа);

банка Б Вр Кр П, банкеБМ СРБ, банку Го Ри, пед банкт Бр ДТ/ ни банке Зд

П, башча Б ГГ ГД Душ С, башчу Б Бр Душ Кр ОРБ СР, у Бајну Башчу Во П, у

башчу Б, низ башчу Мрш / башта Бр Г, у Башти МТ, гарда ГД МРБ, гарди Л,

гарду ПС, канта Б ГоМ РБ СР, канту Бр Год М Р, карте В ГГГ Ми, карти ДД

ПР Ра Ро, у карте П, својта Д Год ДДДТ О П, својти Ми Ри, својту С, стража

ГД Го Л С Ту, на стражи Г Кр Ст (Вук — : банка, башча, канта итд.).

б) Потврђено је Вуково пољана Го, путања З Ро, путању ОТ.

Именице на -ина (в. т. 317): долина ГД К/ долина Му, долину Ра; трећина

ДД / трећина З, трећину П (Вук: долина, трећина).

Потврђено је Вуково двојство у средина ДД, средину Ра/средина МТП, на

средини М, али, док ми имамо само сланина ДЈС, сланине Т, сланину Г Ц, у Вука

је двојако: сланина/сланина.

Увек је стотина Б Вр ГГ Зд РС, стотине Бр Г Ми Ст, стотину М Ту,
стотпна Р Ри Т.

Именице на -ица: варница Б Душ JД, варнице ОУ, варнпца ДД ПТ,

дневница Бр Во КЛМ, дневницу Г Душ МОСТ ТП У Ц, дневнпца Кр П, карлица

Го/ карлица Ми Ст, карлпца СТП Ц, кривица П, кривицу Р Ст; станица ГД Мpш

О, станицу БМу СтЦ, на станицу Ду ПТу (Вук варница, карлица, станица).

160 Ликови типа ношња одлика су севернијих (в. нпр. Ник. Срем 232-233) и јужнијих говора

(исп. М. Ник. СП 125, Пиж. Кол. 48).

161 Исп. Тешић Љешт. 205 школа, М. Ник. Гор. 667 школа / школа, СП 125 школа / школа,

Вуковић Акц. П-Др. 233 школа.
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Интересантни су и дублети задруга ДДО / задруга Б Му О, јетрва Бр Д/

јетрва РБ Ту Ц, говори се заова ВоМ Му и зава Го П (Вук: задруга, јетрва,

заова). 162

2) ЗАМЕНИЦЕ

А) ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

128. Говорећи о квантитету наставака за облик, истакли смо да ген.-ак.

личних заменицаја, ти, он/оно, себе готово доследно гласи мене, тебе, њега,

себе, ген,-ак. им. зам, ко редовно је кога, а ген. им. зам, шта/ито— чега. Потврде

в. у т. 60.

У селима најближим Драгачеву спорадично (имамо само три потврде) могу

се чути и ликови са краткосилазним акцентом: мене Рош, тебе Вр Рош, њега Вр

л.163

129. О дат.-лок. личних заменица, где је мени/мене, теби тебе, себи себе

говорићемо у одељку о облицима именичких заменица. Потврде за коме/коме

наведене су у т. 61, а засведочени примери преношења акц. на проклитику у т. 38.

Осим тога, редовно је њему В ГГДДЗ ЈКа М МршП РБ Ра Ро СР Ст Ту, чему Бр

Зд, на чему Ка, по чему Во и сл.

130. Уколико је дат.-лок. заменице она проширен (облици на -зи) двојако се

наглашава: њојзи Бр К, њојзи Мр Ри, њбзи Му, али и њбјзи ВоДТ, њбзи Мрш.“

131. Ген.-ак, личних заменица ми, ви, они/оне, она јављају се у два про

зодијска лика.

a) Свуда је (за говор у целини типично): нас Б Вр ДДДЗЈД КрЛМ ПР Рош

Ст ТП, вас Бр ГодДД Зд ЈК My O Pa Pи СТ Ту, њиг ГГ Душ Ка Ми Ри ССтТП

(одн. њи Б Во 3 Ми, њик Ка ТП).

б) У југозападним и неким централним насељима налазимо и наске Б Во Кр

Т, васке Б Во Ц, њике Во С Кр. 165

На северозападу имамо и њизи РБ, до њизи РБЦ.

132. Личназаменица 3. л. сг. м. р. гласи би Бр Во ГГГДДу ДушЗд Ми Мpш

о про ср т.

133. Сложене заменице типа понеко В Зд, понешто О, понешта Ц, увек су

такве, тј. са трагом новог преношења.

162. Овде Вук додаје: „у Сријему и Бачкој зава“.

163 У суседном Драгачеву углавном је тако (Ђук. Драг. 115).

164 Двојако: в. Ник. М-Гc. 147, Рем. Кладањ 123, Симић Обади 32, Тешић Љешт. 181; само њојзи

(и сл.): Вуковић Акц. П-Др. 267, Ђук. Драг. 147, ГЦ235, М. Ник. СП 135, Гор. 676, Стев. Гружа 600.

Пиж. Кол. 50, Станић Уск. акц. 142, Пецо ГИХ 134; Петр. Б-К98 само њбјзи, мада суседни сродни

идиоми (Лика, зап. Босна) знају само за њојзи (Драг. Лика 148, Дешић ЗбИjГ 243).

165 Овакви ликови засведочени су и у неким јужнијим сродним идиомима; нпр. у западнијим

насељима златиборског краја и новоштокавском говору србијанског Полимља (в. М. Ник. СП 136):

Исп. и Симић Обади 132—133.
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Б) ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

134. Заменички придев сав у ген. пл. на -ј и дат.-инстр.-лок. пл. на -а има само

дугоузлазни акценат: свију ВЗдМу Ст; свима Б Бр ГГЈП Ст У, свијема Мрш Ту.

135. Присвојне заменице, а) Ном.-ак, сг. ср. р., ном.-ак. пл. ж. р. и ак. пл. м.

p. заменица мој, твој и свој обично гласе моје Вр ГоДу КП РБ Ст, мое МТПУ,

твоје ГГ ЈД КМи Му Рош, твбе Душ Ми, своје ВЗ. Ка Мр Ро Т, свбе Л Рош Ту,

ретко моје Ду Ми, мое Ра, твoе ЈД Л, а најређе моје Рош, твоје Вр Рош. 166

б) Присвојна зам, 3. л. ж. р. обично гласи њен, честје и проширени облик, а

јавља се у два прозодијска лика: као њезин и као њезин (примери су наведени у

одељку о облицима придевских заменица).

в) Присвојна зам, 3. л. пл. доследно гласи њин,-а,-о (засведочене потврде

наведене су у одељку о облицима прид. заменица).

136. Показне заменице. а) Зам. типа ов-, он- најчешће имају краткоузлазни

(Вуков) акценат: овај Во ГГДДЗд Мрш Рош, ова Б Бр ГоДуш КМ ПРСТ, ово БД

КМр Р Ро, ови Бр ДТ Ра, ове ГодДД Ка Р, онај Ду КМр СтТП, она Му С, онд Б Бр

ДушЗ Ка Му Ра Ту, онт Бр ГоМ Р Ст ТП, оне Бр Ми Му Ри ТП итд.

Овако се наглашава и односно упитна зам, коlju.

Примери са краткосилазним акцентом знатно су ређи: двај Го, два ДТ, дву

ДT, днт Мр, дво-онд ГД (те двд те днд Год), днaј Год.167

б) Прозодијску разноликост уочавамо и у ген.-ак. И дат.-лок. Зам, тај/то (у

ове друге искључује се ак.), овај (ови), онај (они):

ба) тога/тога тог(а); томе/тдме/том(e);

бб) овога двога овога/овога, овоме овом(e);

бв) онога/днога/ондга/онога; ономе/оном(e).

Потврде и напомене о извесним дистрибуцијским ограничењима в. напред

у одељку о морфолошким особинама.

в) Показне заменице за количину (и одговарајући прилози) јављају се са

различитим местима нагласка:

воликт ВМр Ра, оволикт В ДД П, волика Б Го Ка (волка ДТ), волико Год К

Мрш Ри (волко Ду), оволико Ду О, воликеГТуУ, толикт РБ (и толки ГМи), толика

БГ Душ КОРош, толико Ср (толко Му), нолики В М, нолико ГД (нолко Ц),

воликт БМ Му, оволикт ВМ Ми Ра, волика В Вр О СТу, волико БДМу С,

толикт Во ЈД РБ Т, толика Б Ду Кр Ту, толико ГС Ц, ноликт ДЛ, нолика Ј П,

нолико Кр С.168

166 Стандардно је моје (Стеван. ССХЈ 1282, Ник. Зам. акц. 183), али се у околним сродним

говорима јављају различите могућности: М. Ник. Гор. 677 мбе /мое, Тешић Љешт. 223 моје, Ђук.

Драг. 101, 143 мбе /мде, В. Ник. М-Гc. 202 (исто), М. Ник. СП 137 моје, моје /моје. Неуједначено је

и у источној Босни: Ђук. ГЦ 236 мое /мде, Симић Обади 76 мое /мбе, Рем. Кладањ 119 мде. О

дуљењу типа мое в. Ник. Срем 229-230, Ђук. Драг. 101, М. Ник. СП 137.

167 Двојако: Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 222, Ник. Тршић418, Пецо ГИХ 187, Пецо Ишћа II 138;

само два и сл. Броз. Иjешћа 153, Ђук. ГЦ 235. Пецо Орт. 42, Рем. Кладањ 128, Симић Обади 33,

Тешић Љешт. 181; само ова и сл.: Вуковић П-Др. 61, Вуш. ДИХ 55, М. Ник. Гор. 643, Пиж. Кол. 50,

Станић Уск. акц. 144, Стев. Гружа 604 итд.

168 Иако је само други акценат Вуков, оба се могу сматрати стандардним (Ник. Зам, акц. 181

оволика, РМС оволикт и оволика).
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г) Интересантна су и аугментативна одн. деминутивна образовања:

оволitКачка Во (Вук: оволикачки), воликачка ЈД, толикачке У;— оволичка

Во, воличка Ми;

војишну Ду Ц, војишна Ка;

толицнд ДТ, тоuцну ТП.

3) ПРИДЕВ И

А) ПРИДЕВИ СА ОБА ВИДА

а. Једносложне основе

137 Тип млад-млада. a) Прозодијски лик одређеног вида типа свети оби

лато је засведочен.

блага ракија Бр В ДДМи, благу Л РБ СР , врућа ракија Бр ГГДЈМи Р СР Ст,

вруће Кр П РБТП, врућу ГГ Мрш Ри, густа пасуљ Мр О Ри СТП Ту, љута ракија

Год Ду Ми Ри, љута ББр ВоДу Душ 33дЈДКрP Ри, љуту ГДМи, млада буранија

В Мр, млади сир ГД Мрш П, свети Аранђел Го, свети Никола ГГ Зд ЈД КМу,

светог Николу Во Мрш Ра, свети Саво ГГ К, светог Ђорђа Г, свете Тројице Ду,

тврдт сир Б ГГГД, туђој кући БВ ГодДДМ СР С Ст ТП, туђу земљу Ј МР РаРи,

у туђијем аљинама Ј, у туђој авлии Му, често сито Ра С итд.169

Ипак, ваља нагласити да се овај прозодијски модел углавном (изузетак је

придев туђ) јавља у устаљеним синтагмама и придевима у именичкој служби.

Исп. Љута (ракија) али и љуту паприку Во, или, опет устаљено, љута гуја Ду Ц

(фиг. унесрећена особа, особа у невољи и сл.).

Забележили смо и млади сир Во, као и младог сира Бр, сувог грања Ду (са

обликом одређеног вида, али са акцентом који му није својствен).

Међу посведоченим примерима одређеног вида налазе се и следећи: бијели

лук Бр ГГ ДО, бијелбг Б Во ГГ М СР, бијелте К ПОМу Рош, бијеле кошуље Ми,

жутаМрш Рош СР, жуту БДДу РБ, лијепи Б ГодДДДТ, пусти снови Р, пуста

младбс Ра, цијели дан Б РС, црни Бр Ри СтЦ, црној Мр, црне ГД и сл.

Сасвим су обични и придеви неодређеног вида: бијел Ми (па и белвал ГД),

врућу Б Во Ду М Ми РБ, грк сир ДТ, грко Г, драга воља ДД, жута БрЗ П, жуту

Бр ДТ ПТП, јака ГД Ст Т Ту, лијепа ВК Ри, лијепу ДСт, цела Бр Вр ДТ Ра, цијела

Бр Во ГГ ГД Г Кр ЛМ Ст. У, целу ноћ Му, млада Бр Год Му О П РБ Ро, суви

шљива РБ, црна Б Бр Ду Кр СР С Ст ТП, црне Вр ГГ Ро У, чести кућа Ј.

169 „У Срему, Мачви, Колубари и Тршићу, у односу на Даничића, знатно је више ... придева који

у неодређеном виду имају неки од силазних акцената (“ или ) а у одређеном виду добијају ("") на

првом слогу“ (Ник. Основи 111). Овако је и у М. Ник, Гор. 642, Тешић Љешт. 180, затим (на истоку)

Стев. Гружа 586 итд. На подручју СП ова појава „није... у таквој експанзији као у другим пределима

западне Србије (у комаранском говору није ни засведочена)“ (М. Ник. СП 140). За разлику од

србијанског (и источнобосанског терена), где је ова појава (мање или више) присутна, овакви

примери на подручју Црне Горе и Херцеговине (колико нам је познато) нису засведочени, нема их

„ни у Пљевљима ни у Вушовићевим говорима, ни у Пиви и Дробњаку, нити у Ортијешу“ (Ник.

Основи 111).
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б) За разлику од многих других,179 у говору УЦг придев фин не припада

овом типу (овде је по правилу фин Бр В Год К, фина БрДМу СР, фино Ду).171

Налазимо само два изузетка: фина је ДТ, Шта оће, лијепа, фина Р.

в) У прилога је обично брзо В ДД ЈМр Ри С, јако Душ, лијепо ГГ Го ЗЈ Кр

МршР СР Ст Т, лудо 3, фино ГГ П Ри С итд.

138. Тип стар-стара. Потврде су бројне:

дуга Б Вр Душ Ми Мр Мрш Му, дугу Б Вр П РБ Р Ро, здрава ГД Ка ПТ Ц,

здраву Му Ц, здрави Бр В ДД ЈЛ Ри ТП ТУ, здраве Вр ЛМи Мр Му РБ, лака Бр

Год ДДДПР, лаке ГДДушЗ ЗдСР, лоша БрДДу РБ, лошо време Душ, мека Бр

Ду Ка Му РБ, меку ГД Г, меке ГГ Ми, нова В ДМр Ри С, нове Л Ро, пуна ДД О,

пуни Ми Ро Ту, пуне КМрш, прдста Го Ми Ст, прости Кр Го Ту, рада ВрЗ Ц,

ради Л СтЦ, стара ГоМрш Му СРТ, старе ЗМ, сита Бр ЈД Кр Му Т, сати БКр

ЛМ Ри, слаба В Во Ј. К Ра, слабе ДТ, чиста Го, чисту Ду О Ст.172 и сл.

О присуству модела дугли у овом типу сведоче следећи примери: дуге гаће

Ду,мека ракија ГГДМ Ст, мекуДМи,мрка лук В, слаба К, прости камен Г.

Ипак, чешће се чује: Нова година Бр Д ТЛМ, Нову годину ДД Ми, за

српску нову Во, нова блуза К, ново одијело Го, ода слабог материјала Ми, у чистој

кући Кр, у чистом Вр и сл.

Налазимо, наравно, и старе жене ГДЈ О, старе куће Бр Ду, старог обичаја

ми итд.

б. Једносложне основе проширене непостојаним а

139.Тип гладан-гладна. a) Углавном је: вриједан Б Бр ГоД Ду Ми, вредан В

ВоМи Ро, вриједна ВоДД Ка Ра, гладан ДушЗ МРи Ст, гладна Кр Р. СРТ, гладни

ГоМу, грдан Б ГДГТ, дужан Б ГГДТ Ри Му, жедан ГодДу РРа Рош, жедна Ду

Ми, златан Бр О. С., златна Ду, крупан Вр М, ладна В ДушЈ Мр, миран Кр Ра,

мирне П, празне ГГ, пријесан Мр, стидан Д. Во СР, стидне Во.

Налазимо и гладан Рош, стидан Вр, стидни Вр, увек је снажан Во Ду,

снажсни ГД ДРош.173

Наведени ликови са Т, наравно, не спадају овде, већ прилазе типу ди

ван-дивна.

У придева кратак и акценат је увек такав: кратак ДД Му Ри, кратку Ро,

кратке Го; — кратак Л Рош. 174

Основински вокал је кратак и у прилога накратко Во, укратко Т.

170Тип фин -фина постојанје у М. Ник. СП 140, Пецо Орт. 39, Пиж. Кол. 50, Руж. Пљ. 143.

171. Од једносложних придева дугог слога врло су ретки они који као придев фин „чувају

непромењен дугосилазни акценат у облицима сва три рода“ (Стеван. ССХЈ 1268). Овако је нпр. у

Моск. Поц. 42.

172 Тиме се и говор УЦг слаже и са Вуком и са осталим западносрбијанским говорима, нпр. М.

Ник. Гор. 642, М. Ник. СП 141, Тешић Љешт. 180 (исп. и Ник. Основи 111).

173 Вуковић Акц. П-Др. 281-282 гладан /гладан, грдан/грдан (са различитим значењем), жедан

/ жедан, снажан / снажан, М. Ник. Гор. 642, Стев. Гружа 587 гладан, жедан, али снажан.

174 Вуковић Акц. П-Др. 282, Станић Уск. акц. 151 кратак /кратак, М. Ник. СП 142 кратак /

кратак, Стев. Гружа 588 кратак, Симић Обади 30 кратак.
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б) Одређени вид типа масни налазимо у следећим примерима:

горкт В, житку попару ДТ, ладна Год Ду, масип сир Л С, мрсне славе Ка,

ако је мрснд ДД, плитка Ка, рјетко сито О Ту.

Засведочено је и гладна година Во, гладна сила, не знају колко им је доста

С, гладне Г, грдне ране ДТ, грдни народ ДД, грдну стоку Мрш, златну Ро, тијесит

ГД, тешке муке Мр, тешког живота М.

Засведочено је, међутим, и тешка свјетина Ро (експр.: необично много

људи на једном месту), тешка сиромаштина Во (експр.: непојмљиво сирома

штво).

в) У прилога је двојако: давно Бр Ду М, грдно Во Кр, ријетко Душ КМ,

ретко Во, страшно Му, али и грдно Кр, давно175 Во Г Ра, мирно Мр Р.

Прилог тешко бележимо чак у три прозодијска лика: тешко ГД Мрш Po

Ст, тешко РБТ, и тешко у конструкцијама типа тешкомени Во, тешко њима Ка

и сл.

140. Тип дивaн-дивна. a) Бележимо Вуково: диван Во К, дивна Г, кiiван

Мрш, ктвни СР, а за одређени вид исп. биједнт ДТ, дивну ђецу Л.

б) Придев главни налазимо углавном са : главни тај судија У, бијо главнт

Вр, главнп препостављени Ц, главнт надт свима Во; ипак и главни Рош. 176

141. Тип јадан-јадна. a) Прилично је често: бистру Во К, грешна БДД СР,

грешни Бр Му Рош, грешно П, згддна Бр Д, злобна Ра, јадна Л Ст, јадне Го ЈМу,

мокра Бр М Ми, мокру ДТКа, посну Мр Ст, посни Во, посне О, рушна Во Зд Му,

рушне Ми,рушни Р, сретна Вр К, сретне РБ, ситна Ми, тачни Кр, чудни Д.

Чује се, међутим, и витке Му, ниски Зд, сниски Мр, ситна ГГГ К, ситне

Мр ТТу, слатка БВ Кр Т, слатке Бр ВР, танка Во О, танкуДуш О, уску Го,уске

м. 177

б) Одређени вид типа посни забележен је у ових придева: посна јела Во К,

посне пите В, посни пасуљ ГД ДК Кр РБ Ст, посна сарма Го К, ситне ђеце ДТ,

ситне М Д, слатка пита Ду, слатка ракија Го, танку блузу Душ, уске пан

талбнице П, часни пос Му, часне вериге Кр Ту.

Налазимо и јадна мајка Ка, посна јела Ц, сретни Божић ГГ КР, сретно

весеље ДД, сретне славе Ц.

У прилогајезгодно Вр ЈЛ Ра, ниско О, сниско СР, сретно Бр РБ и сл.

142. Тип добар-добра, а) Засведочени ликови неодређеног вида ни ле

ксички ни типски не излазе из оквира насловне алтернације. Дакле, редовно је

добар Во ГоДушЈМ РСР, добра ГДДу Ка Мр Ст, добро МР СтТП, добреДи сл.

Додатна испитивања би, можда, ублажила (одн. бар унеколико кориговала)

изречену (и примерима документовану) оцену. На обазривост нас обавезује

чињеница да Вуков модел добар (својствен огромној већини говора) није по

175 Рем. Шум. 383, Ђук. Драг. 116 давно7давно, М. Ник, Гор. 667, Пиж. Кол. 101 и Станић Уск.

акц. 182 само давно. Вук и многи говори давно.

176 Нпр. Пецо Орт. 40, Руж. Пљ. 146 главит, Барј. НП-Сј. акц. 73 главнп: М. Ник. СП 143 главнт/

главни, двојако и Моск. Поц. 42.

177 Колебање је присутно (мада су лексичке потврде различите) и у другим сродним (каткад и

мање сродним) говорима, исп. М. Ник. СП 143, Руж. Пљ. 142, Барј. НП-Сј. акц. 68-69.
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стојан, тј. или није доминантан,178 или није једини, 179 управо у неким околним

(суседним или нешто удаљенијим) западносрбијанским новоштокавским

ИДИОМИМa.

б) Одређени вид овог придева дословно гласи добрт ГГ КП Ст. Уђе,

погледа нас, вели: добар дан, добрт људи Во, добре ДТ Ц.

в) У прилогу је добро ВрЗ Мр Р СР Ту Ц.

143. Тип мртав-мртва. a) Сви засведочени примери имају Вуков акценат:

мртав Бр ДРа, мртва Д Ро, мртви Душ РБ, мртво ТП.

б) Одређени вид је прозодијски двојак:

ба) са акцентом неодређеног вида (и, наравно, обавезном дужином): мртву

Во Ка, мртвог Ду, мртвоме ГГ,

бб) са дугосилазним акцентом: мртви ДТ, са мртве страже У, мртва

тишина Ц.

6. Двoсложне t{ 6lift({{2C/10,ЖЕНе ОСНОВe

144. Тип голем-голема, а) Постојаност ове алатернације потврђују следећи

примери:

висока Бр Мрш, високи Го Му О СР, голема Го Р, големо ГодЗМи, големи

Л, дебела ВоДТ Кр Ра, дебело Ду Му РБ Рош, дубоки П, зелена Ду Мр, зелено ДТ

О СР Ст У, зелени Ду Р, зелене и кавене У, поштена Ми С, поштени Бр ГРo TП,

црвени Ду Му Ра С, шарена Му СТУ, шарено Бр Ст, широки ПТ.

Налазимо и сирово ГРи, сирову Вр ДушП, према сиров У (Вук: сиров).

б) Доминантни прозодијски образац одређеног Вида илуструју следећи

примери:

висока ГМу РБ, висока В ГМу РБ, дебела Бр ВРБ, дебелт Б Ми МршП Ри,

дебелд Г Ј, зелент Бр Вр Л Т, зелену Г ЈД Ка Ра, зеленог ГД ГМр, зеленоме М,

шарент Л, широке Р, широкпКр, црвене Бр ДТС, црвенп ГДЗд О, црвену Ду и сл.

Забележени ликови дебелом О и црвеног Ра сведоче о појави својеврсног

(прозодијско-обличког) укрштања неодређено и одређеног вида.

Тешко је извести прецизнији закључак о раширености ове појаве. 180

145. Градивни придеви типа дрвен, земљан јављају се са краткоузлазним

акцентом у оба придевска вида.

а) Засведочени ликови неодређеног вида су малобројни: дрвенК, гвозден Ра

Ц, гвоздени С.

б) Потврде одређеног вида, далеко бројније, јављају се у два прозодијска

обрасца:

ба) са акцентом на прими: бакрена ГДЗ, бакрeнт Л Ст, бакрене Год, вунена

Д, вунене П, вунену МС, гвоздент ДМи СТ, гвоздене О, дрвена кола Го, дрвене

178. Тако нпр. у новоштокавском делу србијанског Полимља прозодијски лик добар знатно је

чешћи од Вуковог добар (М. Ник. СП 144).

179 Исп. М. Ник. Гор. 693 добар судија.

180. На подручју србијанског Полимља о овој појави се „не може говорити као о сасвим

споредној“ (М. Ник. СП 145).
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столице ДД, дрвенп дијелови Во, дрвену О, камено корито М., сукнент прслук Ду,

сукнене панталбне РБ, сукнено одијело Р; — земљана К Ц, земљане ћасе МрТ,

земљант лонци С, земљаније У, земљанијем Дражана погача С. ражандЗ и сл.,

бб) са акцентом на медијалном слогу (овакви ликови су знатно ређи).

бакрене Кр, бакренд О, дрвене кашике Ми; — земљант шпорет ГДС, земљана

вруна Мрш, земљаневруне Ро, лојане свјећице Г, ражанпљеб Ри, човано одијело

Мр Т.181

146. Према Вуковом округао овде је округал В Зд Ми СР Ст У, у ж. роду је

округла ДушС, али у ср. роду засведочено је и округло Год РБ и округло ЈД.182

За одређени вид имамо две потврде: округла Ми и округле ДС.

147. Поред Вуковог могућан (колко је могућан ТП) имамо и мдгућан (ако

није могућан Т); 183 бележимо и свемдгуће врсте о-тога Кр, прил. могуће Г. Мр.

Није потврђено Вуково имућан, налазимо само имућан Ро Ду.184

148. Говори се (опет као у Вука) не само дугачак Го Мр, дугачка Ми,

дугачке ГД С и сл., него и дугачак ДД, дугачке конопце Т.

Одређени вид: дугачка Г, дугачке Р, али и дугачко ЈД.

149. Увек је једнака ГГ О, једнако Год С, једнаки Му СТП, говори се

досадан СР и досадан К185 и (прил.) досадно Кр и досадно ГД У, забележено је

божићнт Во КТ, али и божићан пос Ро, шенични љеб Бр ГГРБЦ и шеничан љеб

РБ Ра.

Б) ПРИДЕВИ САМО У ОДРЕЂЕНОМ ВИДУ

а. Једносложне основе

150. Придеви на -(и)ји. Прид. божији (божји) засведочени су само са

краткоузлазним акцентом: божп дан Во, људи божп К, човече божп ТП Ц,

божп празник Ду, или пак божии Ра, божија Рош У, божије Во.“

Према Вуковом овчјп налазимо различите могућности: двчт сир Ра и (чешће)

овчи сир Ј СР Ц, затим двчии У и овчин Во Ду, овчије К, па и бвчии ТП, бвчије К, са

бвчим месом ТП.187

151. Придеви на -ни, а) Акценат одређеног вида типа десит својствен је

готово свим забележеним примерима:

181 Овај акценатски образац јавља се и у другим сродним говорима: Вуковић Акц. П-Др. 289, М.

Ник. Гор. 642, М. Ник. СП 147, Моск. Поц. 43, Пиж. Кол. 51, Симић Обади 31, Стев. Гружа 585 и др.

182 Тако и М. Ник. СП 145, Симић Обади 59, Стев. Гружа 456; исто и Дешић ЗбИjГ 167 (али и

округа / округа, округо), Рем. Шум. 155 (али и округо).

183 Исп. М. Ник. СП 145 могућан / могућан, Моск. Поц. 40 и Нед. Каћ. 328 могућан.

184 Исп. Станић Уск. акц. 152 имућан, Стев. Гружа 596 имућан.

185 Вук досадан.

186 М. Ник. СП 147 углавном божп и сл. (мада „се јавља и Вуково Божп дан“), Пецо ГИХ 142,

Станић Уск. I 109, Тешић Љешт. 206 божст и сл., Пеш. СК-Лb. 95 божп, Ћуп. Бјел. 39 божа.

187 Вуковић Акц. П-Др. 286, М. Ник. СП 148, М. Ник. Гор. 665, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. I 101

двчт, Пецо ГИХ 142, Тешић Љешт. 206 овчт.
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десна рука Зд, здесне стране Бр ТП Ц, десну руку Во СР, десноме К, крсна

љеб Ду Ка, мјесна канцеларија Л, месна канцеларија Ми, ноћнт рад Зд, ноћнт

чувар П, ноћна тица Ту, очни лекар Ду, код очног КТП.188

Бележимо и необично ђе је брднд Ка (= брдовито).

б) Другачије је ( или “) само у путни трошкови У и у примерима на -њи:

ближњи род Во, ближња фамилија Во (исп. дближњи Зд).

152. Придеви на -ски, а) Говори се братски народ Бр, братску бригу Му,

брска трава Го, брска пjешадија З, топови брскт Зд, брцкога Р,189 лањска ГГ К,

лањске године М Ра С,мушктi90B Ка,мушкије О,мушкуМрш, селски пут Ро.

Забележили смо и брску траву У.

Само са " налазимо: турскт Г, Турско гробље Ка, турског Мр, срескт

капетан Ст, среску ту канцеларију Ц.

б) Дуљење основинског вокала имамо у бањски вјећник ТП, бањско лије

чење Во.

б. Двoсложне t{ 6t{ll(C2C./10.)}CHG ОСНО662

153. a) Акценатски образац типа црквент, сватовски, препознајемо у сле

дећим потврдама:

црквена звона Во, црквено кандило Б, црквенске књиге Бр, срчана кап ГГ К,

од срчане капи Ду;

са ђаволскијем царом Ро, газдински синови РБ, газдинску ћерку СР, ја

ворски пут Рош (али и јаворски рат Ро), младовски пешкир Во, младовску вјен

чаницу Кр, младовско Кр, чауш сватовски Зд, синовске Во.

Редовно је и старински Во ГД ДТД. Ми П Р, а забележили смо и ста

ратељско право Ро.

б) Навешћемо још неколико примера на -ски (-чки):

дустрпнска ТП, аустртиски ТП, борачку Во ГоМи, волујскога рога ДД, од

воловскије старије плоча К, воловска Л. Ст, грађевинску текничку школу ЈД.

грађевински радник Ми, помоћнпчки испит ДД, предвојничку М. Ра, трговачку

школу Мpш, Вранцуску Ра, француски П, црногорски стари срез ГГ Р, црногорске
обичаје У.

154. У суперлативу придева и прилога вокала у морфеми нај-знатно чешће

је кратак него дуг:

a) најближп ГГ М Ми, најбоља Бр Кр СР, најбоље Мр Му П Ри Рош,

најбољи Ми Ри, највећи Год ПС, највећу Кр Ст, најгора О, најгорт РС, најдебљт

Л, најмања Во З, најмлађа Бр Го Ст, најмлађе Му СТ, најпречи Бр Год СР.

најстарт Вр Ду Зд К, најстарија О и сл. (забележили смо и најмањи Рош,

најмлађу ГД).

188 М. Ник. СП 148, М. Ник. Гор. 642 и Симић Обади 31 деснт, Пиж. Кол. 51 и Пеш. СК-ЛБ. 96

десни (свуда је, међутим, ноћнт одн. ноћни).

189 Вуковић Акц. П-Др. 294 брацког.

190 Вук мушкт.
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б) најбољи ДД Зд, најбоље М, најгоре Го З О, најдужа Зд, најљевина Д.

најљевше Ц, најмање Л, најслађе ДТ.191

155. Облици компаратива придева лак и мек различито се наглашавају:

лакша Вр Душ Ми / лакит МРБ,192 лакша СР; мекша Во) мекшпСР, мекше СР;

само је: старп ДДПС / старии ГДЗд М СТП, старија Ра Ц, лошт О /лошни ТП,

здравии У, слабии РБ, слабија Ро.

4) БРОЈ ЕВ И

А) ОСНОВНИ БРОЈЕВИ

156. Број један у зависним падежима редовно има акценат номинатива:

једног В Ду ЈМ Ра Рош Ст, једнога ВоД Ка ПСт,једном Кр Ри Ту, једноме

Ст, с једним Л Т, с једнијем Му ТП итд. 193

157. Од падежних облика броја два (двије) најинтересантнији су: двијема

ТПУ, двима 3, обадвијема ТП, обадвима ДД 194

158. Број четири готово доследно гласи четрп Бр Г Год ДТДушЗд КМ Му

Ри Ст; знатно је ређе четири Л Ра.

159. Увек је (и свуда): три, пет, шес, седам, деам.

160. У бројева девет и десет ултима је доследно дуга: девет Во ГГГ Ду Ј

Ка М Мр П РБ, десет ГГ Д КаЛ О Р Ро Ст Ту У.

Ипак, у неким бројевима сложеним са десет уочавамо колебања:

педесет ГГ Му) педесет Кр Ра СР Ст, седамдесет ГД / седамдесет В ДЗд

П, осамдесет Ј. Ка / осамдесет ДД П РБ Ри С Ту, — осамдесет осам Ду,

деведесет и друге К.

Питање је, наравно, да ли је краткоћа ултиме у оваквим примерима аутох

тона појава или је она (што је вероватније!) последица слабије наглашености

броја, релативно честе појаве у говору УЦг. 193

161. Акценатски лик бројева 20, 30, 40 и 60 зависи од њиховог мор

фолошког облика:

двадесет, двадесет), два(ј)ес,

тридес(т), три (ј)ес, тридесет,

четрес (четрес);

шесет (шесет).

Потврде се наводе у одељку о облицима бројева.

19 Испитивачи сродних говора затичу различите ситуације. За кратко а (нај-) исп.: Вуковић

Акц. П-Др. 295, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. акц. 155, Пеш. СК-Лb. 161, Ћупић Бјел. 83 у Црној Гори,

М. Ник. Гор. 677, Стев. Гружа 468 у Србији, Симић Обади 31 у источној Босни. Тако и у Левчу (Р.

Симић 343) и трстеничком говору (Јовић 119). За двојак квантитет вокала у нај- исп. Драг. Лика 156

(чешће нај-), Ђук. ГЦ234, М. Ник. СП 150 (знатно чешће нај-), Петр. Б-К 102, Рем. Шум. 283; за дуго

а (нај-) исп. Нед. Каћ.330, Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 212, Ник. Тршић418, као и Дан. (236).

192 Тако и Тешић Љешт. 224.

193 „У северним млађим новоштокавским говорима... доследно је једнога. У Пљевљима и Пиви

и Дробњаку је: једнога =једнога“ (Ник. Основи 113). Ипак, једнога је забележено и на северу (исп.

Тешић Љешт. 181).

194Тако (тј. само-ěма) и Барј. НП-Сј. акц.88, М. Ник. Гор. 678, Ник. Тршић 397 иТешић Љешт. 224.

195 Исп. М. Ник. СП 152.
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Б) РЕДНИ БРОЈЕВИ

162. Редни број први доследно гласи први (први):

првпВ Г Год ДДДушЗд ЈЛ МршМу Ра СТ, први ДД ДушЈ, првог ГДуЗК

Ри Рош, првог Мpш Ра СТП, првога МТП, о првом С, прва ГГ КО, прва Му Ра СР,

с првом Го К.196

163. Редовно је, такође, и други БДуЗд КМу Ри Ст, трећи Во ДТ З, трећеЛ

Ст, четврти Кр РС (одн. четврти П), петпВрЗ Ри, пета Ро, шестпМи Ст.

164. Алтернација седам-седмп, дcам-бема спроведена је доследно:

седми ГГДЗд Мрш Ри СР СтТ, седмог Душ Ро, седмога Мр Ту, седму ДК,

осми Го Душ, бемог О, осмог Рош, бcме РБ, осму Мр.197

В) ЗБИРНИ БРОЈЕВИ

165. Квантитет основинског вокала у двоје и троје је двојак:

двбе Вр ДЗдЈКРСТП, двоје Год Мрш Ра Рош Ст, трбеДДДуш Му СР Ц,

проје Ми П Ри СТ Ту;

двде Гд О, двоје Ми Ра ТП, трде МуУ, троје Л.198

Прозодијски ликови са 7 су чешћи и јављају се на целом подручју, док су

потврде са \ засведочене углавном у источнијим насељима.

Налазимо, такође, дбадвоје Во Ду и дбадвоје Ра.

166. У четворо, петоро, шесторо, седморо, осморо, деветоро, десеторо

налазимо готово редовно краткосилазни акценат на иницијалном слогу.

четворо ВоДМи СТ, четверо Во Ка, петоро ГДЈ О, петеро Во, шесторо

ГГ З, шестеро Ка, седморо Во, седмеро Ду, деморо Му СР, деветоро РБ P,

деветеро Б, десеторо ГД ЗР, десетеро Во Ка.199

Једанпут је забележено и седморо Го.200

О обличким карактеристикама бројева (и бројних именица) говорићемо

подробније у одељку о облицима бројева.

167. Додали бисмо на крају да бројне именице на -ица у говору УЦг

доследно имају типизирани (Вуков) акценат на трећем слогу од краја:

двоица Б Во ГоДДушЗдЈМО С СтТТу, двоицу Ду Кр РБ С Ст У, двоицом

Год К, троица ГГ Душ JД КО СТП, трошцу Д. Ри Т, четворица ДР Ст,

четворици Мрш У, петорица ДД Л Ст; обоицу Во, обадвоица ДТ Ст и сл.

196 Прилике у непосредном суседству нису сасвим уједначене: В. Ник. М-Гс 209, М. Ник. Гор.

643, Тешић Љешт. 182 први, међутим, у Ђук. Драг. 146 првпЛпрвп.

197 Тако је и у суседним и удаљенијим сродним идиомима, исп. Ник. Основи 113, В. Ник. М-Гс

209, М. Ник. Гор. 643, Тешић Љешт. 182, затим. Вуш. ДИХ 65, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. акц. 157.

198 Тешић Љешт. 225 само двое и сл., М. Ник. СП 154, Симић Обади 78 двде двое и сл., М. Ник.

Гор. 679 двоelдвде, В. Ник. М-Гс 210 само двоје.

199 Тешић Љешт. 225 седморо (седморо), осморо (осморо), али само деветоро, десеторо, М.

Ник. Гор. 679 само четворо, шесторо, осморо, деветоро, Ђук. Драг. 146 четворо, петоро, сед

моро, десеторо, В. Ник. М-Гс 210 четворо, али петоро, седморо.

200 Исп. Тешић Љешт. 225.
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II

КОНЈУГАЦИЈА

1) ИНФИНИТИВ

а. Основе на консонант

168. a) Глаголи типа тpeсти:

вести Во Му Ра, вући Вр Ду Ј О, зепсти В ДД К, расти БpД Ка Ми Ст Ту,

прести ГГ Ду РБ СР, тући Во Д Душ П.201

б) Глаголи двосложних основа типа истрести:

завући ГГ Рош, извући БМр Р СтТП, истрести Г Кр Р Ст.Т, обући Б Во Ду

ККа Му СР, одвући Бр ГоДу СР, одрасти Кр М СТП, озепсти Вр Му Рош Ту,

повући МиОРБ РСР, порасти ГД ККа Р, прирасти Бр Во Ка, потући М, увући

јi c.202

Знатно је ређе истрести Д, превући Го.203

169. a) Гл. типа плести, рећи и сл.

пећи ГГ ДТ 33д Ра Ри, плести Б ГОСТ ТП, свести БКр У, ithu B Во Год

ДушЗдМр Му Ра СР ТПТТу,лећи ГГ Ду Ј, маћи Бр ДДДТ РаРи,моћи Г Го О СР

С,рећи Бр ГодДу ДушЗ За Ка Му Ми Р Ри ТП Ц, смаћи Бр ГДМи Мр С Ст, слећи

МТП Ту 204

б) Сложени гл. типа исплeсти, изрећи и сл.:

испећи В ДушЗд ЈДМ СР, набости Бр ВоМ; — довести Б ГД Г Год Л Ро

Ст, извести Во ЈККаМО ПРБ Рош, одвести Бр Во ГГ Мр МршРБ, превести Б

Во ГГ ГД МТ, развести се М;— замаћи ГГ Ду Зд Ри, затећи Год Т, измаћи Ми

Ро Т, помоћи Душ Ка Ми С, претећи МТП,умаћи Бр Во ККа Ро,утећи ДД

170. a) Глаголи типа поћи:

доћи В ГГ ДД Ј МршРБ Рош Ст Т Ту У, наћи Б ГДЈД М Мрш Ро С Ст Т,

поћи ГГЗП СУ, прећи Бр Во Му Ту, пријећи Б Бр Мр С, проћи Бр Во Л Ту Ц, сићи

Год ЈД Му Ст.205

30. Тако је и у сродним србијанским идомима: исп. М. Ник. СП 158, М. Ник. Гор. 644, Стев.

Гружа 608-609, Тешић Љешт. 183.

202 Само тако М. Ник. Гор. 604, Нед. Каћ. 331, Стев. Гружа 609, затим Павлица Пољ. 91, Петр.

Б-К 32; само овако и ВД.

203 У сродним говорима који имају инф. на -и овај акценатски ликјавља се заједно са довући и сл.

Тако нпр. у СП (М. Ник. 158) и Љешт. (Тешић 183)је ређи, у Обадима (Симић 35) и П-Др. (Вуковић

305) чешћи, а у ДИХ (Вушовић 61), Кол. (Пиж. 53) и Уск. (Станић Акц. 157) једини, за овакав

акценатски лик знају и говори северозападне Србије (исп. Ник. Основи 111 и Моск. Поц. 57).

29“ Тако и ВД и огромна већина говора с инф. на -и.

205 М. Ник. Гор. 640, Тешић Љешт. 182 и неки други говори зап. Србије (в. Ник. Основи 154)

доћи. У босанском Подрињу (Симић 35) „одвећ ријетко доћи“, а слично је и у Колубари (Ник.

Колуб. 28); у новоштокавском делу србијанског Полимља знатно је чешће доћи него доћи (М. Ник.

СП 159), Вуковић Акц, П-Др. 306 доћи, доћи.
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б) Глаголи типа отићи:

изаћи Б Во ГГМрш Ст, изићи Бр ВМи СТу, отићи Бр ГДГ ГоМи,уићиЛП

Po Ty У Ц,

изаћи Г, изпћи Ми Р, отпћи Г. С.206

б. Основе на вокал

171. a) Глаголи једносложне основе типа клети:

клети Во ДД ЈД Мрш С Ст Т, мријети Бр Вр Год Ду Ми Рош Т Ту.

б) Глаголи типа умријети и сл.:

донијети Б ЗдКПРБ Ст Ту, изнијети Во ГДД КаМуО СР, панијети В ДЈ К

КаРи, однијети ГГоЈ Ка Му Ро Ст, помријети Г Год ДД Ка ПСт, понијети ГД Го

М Ст ТП Ту, почети Бр Во ГоДД ЈД Му Ри, пренијети Бр ГГ МРо СР Ст Ту,

принијети Бр ГМу СР Ст,узети ГДМиРЛММи СР,унијети Го П, умријети Ми

Pa POLШ.

Ипак, бележимо и умријети Л Ра.207

172. Глаголе на ну/не представићемо са неколико карактеристичних при

мера.

a) Потврђени су Вукови прозодијски ликови вриснути Г Ро, врнути се ДД,

дрнути се Во (дрнд се Ро), кренути Г. Ми, синути Ра.

Глагол вабнути (којег нема у Вука) овде гласи вабнути ДР Ра.208

б) Вуков акценат препознајемо и улазнути ДТКа, али не и у тарнути Во

Ка.

в) Увек је (опет Вуково) здвнути Бр ГоД Му (као издвне Ро Рош, здвну Бр

Во Ст Ц и сл.).

173. У вези са глаголима аЛе-основа указујемо на следеће ликове:

a) затезати 3 Pa C, отезати М. Ст, притезати ГД ДЛ,

б) смијати се Г КМи Ст (смијаћеш ми се Мpш, засмијаше се Го, насмијак

се Во итд.);209

в) кашљати Во Мрш О, накашљати се Му, али и кашљати Ра; липсати ДД

Ми и ливсати Л Р; уметати Ра;210

г) поштовати Во, свадбовати Ка;

куповати ГГ Ри, путовати РБ, руковати Р.211

206 За двојство отићи/отпћи знају и неки други (оближњи и удаљенији) говори: исп. Тешић

Љешт. 182, М. Ник. Гор. 644 (отпћи и сл. ређе), М. Ник. СП 160, Руж. Пљ. 162. Тако је и у Срему,

Мачви и Тршићу (Ник. Основи 114), Поцерини (Моск. 57) итд.

207 У већини сродних говора је само умријети или сл., али двојако Моск. Поц. 57, М. Ник, Гор.

719, М. Ник. СП 160, Руж. Пљ. 168; Вуковић Акц. П-Др. 305 (ретко помријети).

208 М. Ник. СП 161 вабнути; тако и РСАНУ.

209 Тако је у Вука и суседним говорима, али у СП и смијем се, смије се (М. Ник. 165), исп. и Мат.

Мостар 342 смијати се, Петр. Ровци 165 смијат се.

210 Вук кашљати, искашљати се (али прокашљати се), липсати, уметати, Вуковић Акц.

П-Др. 315 кашљати (кашљати), 316 липсати (-ати); М. Ник. СП 161, М. Ник. Гор. 644, Руж. Пљ.

170 кашљати,лапсати, Стев. Гружа 628 лапсати, Тешић Љешт. 183 и Симић Обади 35ливсати.

211 Вук ђевовати, путовати и сл. -
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174. Глаголи а/а-основа:

а) играти Б ГГ ДД Ј Мрш Ра, али и играти Гo Год (обе потврде су из

западнијих насеља);212

б) цртати Вр ГодДП (цртају Мрши сл.), али, ипак, и цртати Мр:213

в) турaти ГГ П (тура Му, турб О Ст, турају Ри);214

г) затварати ГГ, отварати М. Ми Ри, отворати П (отвара М. Р.,

позатвараше Ми Ри и сл.); налазимо и затварати Г, отварати Д. Ст.215

д) доватати Вр, доваћати ЛР (доваћам М, надоваћд се ракије У);216

узимати Во РБ СТП У (узимо Во Ка, узимала ТП, узимали Ст)217

175. Глаголи на -јети/-им.

а) живљети Ра У (живјело се Г, живљела У), сврбљети ГД (засвpбљело

ГД, засврбље је ТП),218

б) грмљети ГД Ми и грмљети Мрш (грмљело ГД и грмљело Ми).219

Сви наведени примери забележени су у источнијим насељима.

176. Глаголи на -ити/-им:

а) бацити Во ГД Т Му (бацијо В ДД Мрш, бацили Ми Ро, избацише Мр

итд.); нешто ређе и бацити Вр Мр Рош (бацти Душ Ра, бацијо У, пребацијо ГД

итд.),220

б) бушити Кр П (избуши се Л, избушили Во и сл.);221

в) дворити Му С(дворп и Кр Ро, дворп М СР С Т Ту),222

заклопити Вр Му Р, поклопити Мр, научити Ми Ри С(научило П, научили

Ри Ст):223

г) кречити Го Р (кречим Мрш Ри, кречили Ми П Ст),224

пуштити ДД Мрш Р, пустити ГДП (напустила Кр, напуштијо М Р,

напуштд. Во),

пуштити ГоДТ, пустити Го (пуштила В),225

212 Вук играти — играм, међутим М. Ник. СП 161, М. Ник. Гор. 644, Мат. Мостар 344, Руж. Пљ.

152 и Симић Обади 35 играти, Ћупић Пљ. 89 itzpamu, Тешић Љешт. 183 играти/izpamu.

213 М. Ник. СП 162 цртати, РМС цртати.

214 Вук турaти, М. Ник. СП 162 турaти/турати.

215 Двојако у М. Ник. СП 162, М. Ник. Гор. 644, Ник. Колуб. 28, СимићОбади 35,Тешић Љешт. 183.

216 Вук дохватати, М. Ник. СП 163 дoвaтати, али Станић Уск. акц. 162 и доватати.

217 Вук узимати.

218 Вук: сврбљети, али мpзити.

219 Вук грмљети, а тако и М. Ник. СП 163. Међутим, Ђур. Јат 307 грмљети, као и М. Ник. Гор.

666; Симић Обади 61 грлити/грмљети, Тешић Љешт. 202 грлити.

220 Двојако и М. Ник. СП 163, М. Ник. Гор. 644, Моск. Поц. 60, Ник. Мачва 224, Ник. Срем 302,

Ник. Тршић 394, Симић Обади 35, Тешић Љешт, 183, али Вуковић Акц. П-Др. 317, Станић Уск. акц.

164 и Пиж. Кол. 59 ба

221 Вук бушити, али Барј. НП-Сј. акц. 125, Вуковић Акц. П-Др. 316 и Станић Уск. акц. 164 бу

222 Вук дворити, али М. Ник. СП 164 и Стев. Гружа 625 дворити — дворим.

223 Вук научити, поклопити.

224 Вук кречити — кречам, али Вуковић Акц. П-Др. 316, Руж. Пљ. 170, Симић Обади 35, Стев.

Гружа 642 и Тешић Љешт. 183 кречити.

225 Вук пустити, као и Ник. Тршић 247, Тешић Љешт, 233. Међутим, Вуковић Акц. П-Др. 316,

М. Ник. СП 164, М. Ник. Гор. 689, Пеш. СК-Л. 272, Симић Обади 35, Ћупић Бјел. 59 пу
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д) закаснити Год (закаснила М),226

ђ) удесити Ми (десило се ГД).227

2) ПРЕЗЕНТ

177. Презентски наставак глагола типа тpeсти и красти редовноје дуг:

вршем БЛ П, врше Г ЛП РБ СР С Ст, вучем Бр В Д Ду Ми Мрш Му, вучеш

ГДМуО Рош, вуче ДДКМ Ми Мр С, гризем Во ГГ П, гризе Кр РБ, извćзам ГГ Д.

извезеш Ми, извезе Мрш Му РБ Ту, извршем М. Мрш, извучем Вр ГД ДД Му,

извучеш Бр Л Ми Му Ри, извуче Г Ду Л, израсте ВоМ Ри С, истресем Вр Мр,

истресе Кр П Ри, крадеш Б Му РБ Pa TП, краде ГД ДушЗд М, музели Б ГДу М Р

Ри, музеш М П, музе ГоДу Душ, навучем Вр Ду Р, навучеш Кр Ри, обучем Бр Год

ДМи Мр Ра Ро Рош, обучеш Кр МршР Ри СР, обуче Во Зд О, овршем ГГ ПС,

овршеш ГДОРош, оврше Г.Л Рош ССт, одвучем ГГДуш МиП Ст, одвучеш ВрЗд

Кр, одвуче ВКр, одрастем Му, одрасте Ми Рош ТП, опредем Вр МрТП, опреде

ГГГ, пасе В ОРо, повучем Во Душ Мр СР, повучеш Мрш, помузам Г ГоМ Ст,

помузеш Ми СтТ Ту, порастем Вр ЈД Р, порастеш МС Ст, предам ГГ Рош Ст,

предеш ЛТП, предеДушРТП, препредем Го Зд Кр, препредеш Ми С, препреде Т,

претресе Зд, привучем Год Ми, привуче Душ М Ми МршРБ, зарасте Бр В Ра Ц,

расте Бр СТП, свучем Б С Ст У, свуче Бр ТП Ц, смете Ду Ми, стресем Рош,

стучем Ри, стуче Ст Ц итд.,

вршемо Б Ми Мр, извучемо Во Мр Мрш P, развучемо Г Ка, извезете С,

муземо Б Во Ро, одвучемо ГДМС, опредемо Го Ка, помузело Бр Г Ка Т, предамо

Год КаЛ Рош У, препредемо Бр ЛРБ Ст, пресвучемо Бр Л, претресемо БГТу Ст.

утучемо Во Му Ц и сл.,

вршу Бр Ка Рош, извезу Во Ду П, извучу. ГССР, израсту Бр ГГ Ст, краду БГ

Го ЛЦ, музу ГДу Л Ра ТП, обучу, Бр Ка Ст, опреду. РБ, пасу Во, порасту Зд, тресу

во и сл.

Дужина у тресем и сл. (иначе нова, аналошка, изузимајући ону у 3. л. пл.,

тј. у тресу и сл., где се очитује стари квантитет)228 постојана је у севернијим

новоштокавским говорима (околним ијекавским и удаљенијим екавским),229

Говори јужно и југозападно од Златибора углавном не знају за ову дужину (тако

је у источнохерцеговачком,230 већини црногорских,231 сјеничком233); изузеци су

пјешивачки (само тресем и сл.),233 мањи део пивско-дробњачке зоне (са систем

226 Вук закаснити.

227 Вук десити, али у многим говорима десити, нпр. Мат. Мостар 348, Моск. Поц. 61, Стев.

Гружа 624.

228 Белић Историја II/293, Ник. Основи 103.

229 Ђук, Драг. 119–120, М. Ник. Гор. 628, Тешић Љешт. 179, а исп. и Симић Обади 17; затим,

Ник. Срем 288, Ник. Тршић 383, Моск. Поц. 79, Стев. Гружа 616.

230 Пецо ГИХ 188.

231 Вуковић Акц. П-Др. 319 (већи део области), Вуш. ДИХ 61, Пиж. Кол. 21, Руж. Пљ. 149,

Станић Уск. акц. 82.

232 Барј. НП-Сј. акц. 91 (у пл. чује се и тресемо и сл.).

233 Петр. Пјеш. 132.
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ском специфичношћу вршем — вршемо)“ и србијанско Полимље где је тресем

(чешће) и(ли) тресем (али редовно тресу),235

178. У глагола кратких основа типа плести, као и у глагола типа звати,

читати, држати и постити, спороводи се даничићевска алтернација аа (сг.) -

ada (1. и 2. л. пл.), али се не остварује доследно нити (по деловима области)

фреквенцијски уједначено. Оба модела (плетемо и плетемо) заступљена су на

целом подручју, али, с обзиром на бројчани омер потврда, ни овде се исток не

слаже са западом. У источном делу области (а нарочито у југоисточном, тј. у

насељима најближим моравичком и драгачевском крају) преовлађују (каткад и

изразито) ликови типа плетемо, док на западној половини области (посебно у

селима подринског залеђа) надмоћно претежу примери типа плетемо.

Најпре ћемо навести засведочене ликове у којима се ова алтернација оства

рује, а затим и део потврда у којима она изостаје:

печемо Бр Г Ми Мрш Ра, плетемо Л О Ст ТТу У;— зовемо Бр Л Рош СтТП

У, зовете ГД ДушТП Ту, — имамо Бр Вр ГД ЛДушЈД КаЛ Ра Ро Рош СТП,

имате Бр ГТу Мрш Рош, мотамо Г Ра Ми Му, смотамо Му ТП, нагнамо Вр ГГ,

предамо О Ст, продамо Мр ПС, продате Бр Ту, трпамо Ми Ст ТуУ, стрпамо Д

Л, читамо Душ Мрш С Ту ТП, чупамо Кр Ра Рош, — бјежимо ДД Ми Ро Ст,

бјежите Мpш ТП, бижимо Ст 3, држимо Вр ГГ Рош, желимо Вр ГГ Ра Рош,

желите ДТПУ, ćедимо Л О СтТП Ту Ц, поседимо Бр Вр Рош, трчимо Бр Рош

Ст Ту; — боимо Вр Му О, боримо се Бр Рош, имамо Бр Вр Му О РТПУ, ломимо

ТПУ, ломите ЈУ, ноћимо КТП, ноћите Рош У;

печамо Б ДТДуЗ Мр П РБ Р, плетело В Год ДуЗ М П Ц; — зовемо Бр МО

П Ри, зовете Б Год ДТЛМ Ри; — бацамо М. Мр РаРи Ст, мотамо Б ГоДТЗ МС,

смотамо Б БрЗ Т, нагнамо Душ КаЛ, нагнате ГоМ, додамо ДД Год РБ, додате

Во Му С, вјенчамо се ГодЗ О, гребенамо Во ЈД, огребенамо Г, имамо Во ГГ ДДЗ

Л Ми Ро Т, имате М МршСР, оседламо М Р, предамо Кр СР, продамо Год У,

трпамо Ду Му; — бјежимо ДМ, бижимо М Ц, велпмо Душ Т, велпте Му Ту Ц,

држимо Ми Ст,лежимо СР Ц, ćедамо Ду ЈДМp СУ, ćедпте Ка, трчимо БМ Мр

О Ц, богмо В Го Год Ц, боримо се БМ Мр Р Ри, борпте се Го П Мр, ложимо Во

П, ломплiо Во РБ, ноћплмо Кр РБ Т Ту Ц, ноћпте Бр М СР и сл.236

179. Однос аa - aаa (печем - испечем и сл.) обилато је засведочен и очитује

се у више глаголских типова. Разврставањем забележених примера и утврђи

вањем њихове типске и фреквенцијске заступљености, дошли смо до следећих

закључака.

234 „У Његовађи и селима североисточније границе овога говора чуо сам дужину у једнини, али

у множини остаје е кратко: вршем — вршемо“ (Вуковић Акц. П-Др. 319).

235 М. Ник. СП 89-90.

236. За плетемо и сл. исп. Барј. НП-Сј. акц. 116, 119, 127, Ђук. Драг. 121—122, М. Ник. Гор. 646,

Ђур. Равни 179, Пиж. Кол. 21 и 54, Руж. Пљ. 151-154; тако и Ник. Колуб. 30-31, Ник. Тршић 395,

Стев. Гружа 610,622 и многи други, Вуковић Акц. П-Др. 321 увек плетемо и сл., али 325 желимо

(желимо): Станић Уск. акц. 168 читамо читамо, а „нису непознати ликови у којима ова алтер

нација изостаје“ ни у М. Ник. СП 166, Тешић Љешт. 85 само плетемо, читамо (спорадично имамо,

бижимо).
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a) У глагола типа исплeсти и композитама гл. *-вести и * -нести ова појава

је изразита, али није сасвим доследна.

Потврде типа исплетем (доведем, донесем):

затече БЈКаЛ Му, испечам Б ГоДуш М Мр СР ТП, испече Бр Во ДТР РаРи,

iспечемо БрДЈО ПСт, испечу Ми Ро У, исплетем ЛМу Т, исплетеш Душ, оплету

ОП РБ Т, преплетемо Ми Му Рош Ту, огребе Ду, огребам Р, огребамо ТП У;

доведем ГДД ДушЈ Мр Ро Ту, доведеш Бр Вр Ми Мр Му П, доведамо ДК

Мрш Му ОРБ, доведете ВЗ ЗдУ, доведу Л. Ро ТуУ, изведем ГД ДушЈД, изведб

Душ Ј. М. Ст ТП Т Ту, изведемо Мрш Му Рош СР, изведу Во Ри Рош ТП Ту,

одведем Бр КМршТП У, одведе ВВо ЈД СтТП У, одведемо Бр ГДД Зд, одведу

Бр Ми Му РБ, поведем Бр ГГ Д Зд КМи, поведе Му Ст, поведемо Мрш Рош,

преведем Вр Ј. Кр Ту, преведе Д Зд Рош, преведемо Вр Зд Р, приведе Л Ст,

приведем Рош, проведем Ри, проведемо ОТП, проведу Г О У, спроведе Бр ДД

Мрш, спроведу Г.Л РБ СР,уведем ГГ ГД Ро, уведешДДРа ТП,уведемо Ми Р;

донесем В ГоМР СтТу Ц, донесеДДЈДЈТПЦ, донесемоЛ Р Ст, донесу Вр

МршП Ри ТП У Ц, изнесем Л Ри Ст, изнесе ГДР Рош Ст, изнесемо ДК Мрш СР

Ту У Ц, изнесу Г Ми Р РаРи, однесем ГД РТ, однесе ДушЈТП Ту, понесем Кр РБ

Ту, понесеш ДТКа Мр У, понесе Му РТП Ц, пренесем Во ДД ПС Ст, пренесе се

Ми, пренесемо Го Ј П, пренесу Бр Вр ДуЗ Т, принесем Г Зд О, принесеш Бр Вр СР

Ц, санесем Бр ГГ С Рош ТП Ту, санесемо М Рош, санесу Ст, унесем Л. СтТ У Ц,

унесеш Мрш Т Ту, унесемо ДБ РБ СР, унесете РБ, унесу ДТ КМ Ст ТП.

Акценат остаје на основи у невеликом броју потврда (засведочених углав

ном у западнијим насељима):

испечем Б Год, испече Во М, напечем колача П, напечемо Ка М., исплетем

ГоМ, огребе М., разведе се Го, уведе Во.237

б) Ова појава је сасвим доследна:

ба) у композита гл. -звати: дозовем О, дозову Душ, назову Кр У, прозове

Год, прозову Мрш Ст, сазове се ТП,

бб) у композита глагола типа -читати:

затрпам Во ДТ, затрпа Кр СР, затрпају К, — очитам Л, очита Го Мр,

прочита МСР, прочитају Т, — намотам Л Ст, намота се Го Ри, — ишчупам М,

uшчупа Л Ц, ишчупају Мр, начупа се Ка, почупамо Ро, почупају РБ, — побацамо

Зд.238

в) Увек је, међутим, зажелим Б Бр В ДушЈДП, пожелим Бр Во ГГ Зд ЈД

Ро, пожеле Бр ДушЗ У Ц.

237 Само испечем, донесем и сл.: Барј. НП-Сј. акц. 103–104, Вуковић Акц. П-Др. 321-322, Ђук.

Драг. 120-121, Ђур. Равни 179, М. Ник. Гор. 646, Пиж. Кол. 22; затим Барј. Бихор 176 (донесем,

оплетам), Пеш. СК-ЛБ. 68 (оплетем), Руж. Пљ. 151 (понекад и оплетемо). У Љешт. (Тешић 185)

испече, напече и сл., али донесем/донесем, а слично је и у севернијим западносрбијанским говорима

(в. Моск. Поц. 84 и Ник. Основи 116), као и у Обадима (Симић 37). Ова појава је изразита али

недоследна и у СII (М. Ник. 166-167).

238 М. Ник. Гор. 646 прочитамо, М. Ник. СП 168 прочита (прочитамо), Руж. Пљ. 152 прочитам

(почупам), Мат. Мостар 357 намотајнамота.
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г) Додајмо на крају да акценат редовно остаје на основи ако је она дуга:

зажмурим Го Ро, поживпм Г, преживпм Ц, проживпм ТП и сл.

180. Напомене о акценту презентских облика појединих глагола I врсте. a)

Разнолики су (и прозодијски и фонетски) облици глагола моћи.

Облици са -же (може и сл.) заступљени су на целом подручју, док се

ликови са -pe (мдре, море и сл.) јављају само у западнијим насељима. То, исто

времено, значи да изоглоса -же/-ре пресеца Ужичку Црну гору (в. карту бр. 9у

одељку „Глаголи“).

За прозодијску страну облика гл. моћи најважније је следеће.

aа) Образац могу — не могу маркантно је обележје целе области.

Знатно ређе имамо и могу одн. не могу.

Потврде се наводе у одељку „Глаголи“.

аб) Ликови море и не море (дакле са дужином, прилично честом), каткад, на

„своме“ терену имају пандане у (вероватно аналошким) ликовима може и не

може, какви се никада не јављају у крајевима у којима су готово искључиво

бележени ликови са -осе (грубо узевши, источна половина области) 239

Потврде су наведене у одељку „Глаголи“.

б) У облицима презента гл. ићи очитују се два прозодијска обрасца:

iдем-идемо (овако је чешће у источнијим насељима) и идем-iдемо (како је то,

углавном, у западнијим селима):

идем ГГДДДушЈ КМиП Ри С Ту, идеш ГГ Зд ЈДЛ Ми Р СтТП Ту, гдč Вр

Год ДДДуш ЛМрш Ри Рош Ст, идемо ГЛМу Ст Ту, идете ГДЈТП, иду Во Душ

ЈД Ми ТП У;

iдем Го ГодЗ ККа Мр СР Ц, идеш Во ДТ ММр Ри Т, иде ДТ Ка Кр МРБ

СРТ Ц, идемо Во Кр МРБ Ср, идете Во Го Кр П Ри СР Ц, иду Б ГодЗМ Ми Ро Т

Ту Ц240

Преношење акцента на негацију је обавезно (исп. т. 52), дакле и са идем и

сл.241

в) Глаголи сложени са ићи (доћи и сл.) имају дугосилазни (Вуков) акценат:

дођем Бр Ду Зд О Ра, дбђем ГД МршР СР, дбђеш ТП, дбђемо В ДД МР,

дбђемо ДТМ Ри, дбђу Во Душ Ми Р Ро СР ТТПУ, зађе ГГ, нађемо Душ Мрш Ро,

нађемо Ро, нађу МршТЦ, нађете Мр С, пођем Кр СР, пођем ДД, пођу Г ДушРБС

тп.242

Каткад (обично при лежернијој артикулацији) бележили смо и ликове као

што су дбе В. П, дбе Ми, поемо Л Ту, дбемо У и сл.

239 Исп. М. Ник, Гор. 644 могу — не могу, можеш, али Тешић Љешт. 226 најчешће могу, 306

можемо, исп. Ник. Мачва 218 можеш, Ник. Колуб. 13 можемо.

240 Исп. нпр.: М. Ник. Гор. 646, Моск. Поц. 83, Нед. Каћ. 339 и Стев. Гружа 618 само идем; Барј.

НП-Сј. 94 идали идем, Вуковић Акц. П-Др. 322, Руж. Пљ. 152 и Станић Уск. акц. 165 iоем,

iдемо идемо, М. Ник. СП 169–170 идемоћндемо, идем/адамо, Ивић Биогр. 169, Ђук. Драг. 121 идем/

идемо, Тешић Љешт. 185 идем/адемо.

241. Тако и Моск. Поц. 83, М. Ник. СП 170 (а вероватно и другде).

242. У суседном Љештанском „сe поред пође, пођемо чује и пође, пођемо“ (Тешић, 185).
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г) Суплетивни презент гл. отићи слаже се с Вуком у следећим примерима:

ддем ВЈ Д СР Ту, доeи Вр Му Ту, дое ЛТПУ, одемо Го КРа Ст, доčте Во

Ду, доу Мр Ту У Ц.

Међутим, нису ретки ни ликови са г: одем ДДМу Ро, бдели Зд РТ, бдеДТК

РТП, бдемо Ду Ри,243

Овакви ликови су, вероватно, настали аналогијом према дођем и сл.

181. Глаголи једносложне вокалске основе. a) Глаголи брати и прати, као

и њихове композите, имају Вукове прозодијске ликове:

берем Бр ДТ Ра Ту, бере Му Ту, беремо Мр Р СУ, беру Год, перем Г Зд М. С

У, переш JД Кр, переЗд Мрш (једанпут и пере ЈД), перемо ДДМу С, перу Год КС,

наберем Б Вр КМ Мрш СР, набереш БрЗ Мр СР СТП, набере Бр ГГ Ј,

наберемо Го Год ДД Ми РБ Р Ро, наберу ЗТП Т Ту У, оберал Год Мрш СТ,

оберемо Ри Ст, оберу ГД Ми СтТу У Ц, поберемо Бр ГГ ГД Ри, поберу ГоМи Т,

преберемо Б МршРи ТП, саберем ДТ Мрш Ту, саберу Ри ТП, саберемо ВД СР;

исперем Г Ми, испере Ду Ри Ту, исперемо Душ, оперем МршСТу, оперемо

Душ РТ, саперем Ми Т.

За глаголе типа из(a)брати имамо само следеће потврде: изабере се Кр,

изаберу Ри, одаберу се Л244 — изберу ТП.

б) Глаголи типа бити, крити (као и њихове забележене композите) имају

Вуков акценат (део потврда, засведочених у централним и источнијим насељима,

има кратак вокал на презентском наставку):

бијем В ГоДТ, бијем Г Ра, набијем Вр ДТ, забијем Бр Г, крије се Во,

покријем Ду, навијем Вр Му Ри, навијем Ра, навијемо Кр СР, навијемо О, налијем

ГД Му Рош, налијемо ДД Ри, пијем ГД, пијем Л, пијемо ДДМРи Ст, попијем Ро

Му, попијем Ра, попијемо РО СР Ц, разбије Ми Ри, разлије ТП, разлије Душ,

сашија МСР, сашијамо Л СР, сподбије Ми, убије Мр, убијемо Л, умије се Ка,

умијемо се СР.

Финално у у 3. л. пл. оваквих глагола увек је дуго: бију Вр Ј., пију Г РТП,

шају МТП.245

в) Акценат 3. л. пл. глагола дати и знати зависи од наставка:

ва) с наставком -ју: дају Л Ро С(не дају ДСР), знају М Ро Рош ТП Ц, али не

знају Зд Т;

243 Исп. Гор. 683 бде (одг), М. Ник. СП 170 „спорадично“ бдеш, бде.

244 За акценат на префиксу исп. нпр. Тешић Љешт. 185, М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 170, али

Ђук. Драг. 121 и оперем. Акценат није на префиксу нпр. у Ник. Мачва 227-228, Ник. Срем 290-292,

затим западно од Дрине: Ђук. ЦГ 240, Симић Обари 45, Петр. Змиј. П 195, Петр. Б-К 32-33, Пецо

Орт. 45; међутим, Павлица Пољ. 98 и Мат. Мостар 358 само оперем.

245 Тешић Љешт. 175 бијем, чујем, Мат. Мостар 342 брије, Пецо Орт. 45 бијем, Петр. Пјеш. 132

чујем, Пеш. СК-Јb. 39 лијам, Ћупић Бјел. 41 бришемо, Симић Обади 118 кује (кује), М. Ник. Гор. 639

бијем!куе (зависно од инф. гл. основе), 687 сакријем сакриу, Вуковић Акц. П-Др. 319 бијем

(бијам)/бију, М. Ник. СП91–92 пије (пије)/пију, Станић Уск. акц. 89 сијем/сију. Кратко е има и Руж.

Пљ. 149, Барј. Бихор 177, Барј. НП-Сј. акц. 114, Вуш. ДИХ 64.
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вб) с наставком -ду: даду Б ДТР Ст.246 знаду Душ Ра Ст.247

182. Глаголи а/'e, je — основе. a) Презент гл. давати јавља се у три

прозодијска лика: у оба Вукова (дајем дајем) и, најчешће, у форми дајем:

даје 3, дае ДТ:

даем Го, даемо В Го,

дајем ДМи С, дајем П, даем Г Год С, даеu ЈД Р, да емо КТу, давте Зд (не

даем Р).

У композитама је двојако:

додајем Б Душ Кр Му, додаем Ду О, задаје СП, предаје К, продајем Ј,

продаг се Ра и сл.,

задaе З, предав Р248 (не море да нада? СР).

б) Према Вуковом смијати се - смијем се овде бележимо смијати се /

смијем се Ду СР, смијеш се СР Ту, смију ми се Т итд.249

183. Глаголи а/а -основе. a) У през. гл. имати преовлађују Вукови про

зодијски ликови, тј. имам Б Во ГД Год Ду М РБ Ро, имаш ГГДТДуш Ми Ра Рош,

има Г Д. Душ МР, имамо Вр ГоМР СР Ст, имате ГДДу Ц, имају ВДМ Ра Ро СР

СТП (у 1. и 2. л. пл., као што смо видели у т. 174, и имамо, имате).

И у овом глаголу, у 3. л. пл., срећемо аналошки наставак -ду: имаду ЈДЛ, -д-

се јавља (вероватно такође аналогијом) и у (неким) другим лицима, засведочено

је имадем М Ро и имаде Г Ро Л Ту.

б) През. облици Гл. бацати и мотати имају акценат инфинитива:

бацам Б Бр Вр ДТ Мрш Му ОРБ Ри, бацаш Б Вр ГГ ДД ЈДР Ст, баца ДДО

П РБ TП, бацамо Бр Вр Ри У; —мотам Бр ГДДТ Зд Р, мота Г Ра Т, смотамо ГД

Р С Ст (такође и мотамо, смотамо, како је наведено у т. 178, а исп. и намотам и

cл. у т. 179).

Према бацити (бацити) стоји баци Год Му Ро, бацимо Г РБ Рош С, одн.

бациш Ра, баци Кр (исп. потврде у т. 176). -

в) У през. гл. копати углавном срећемо Даничићеве ликове: копам ГГ КМу

Ст Т, копаш Во, копамо В Го Ми Ри, копају Во.

Ипак, налазимо и копа Ми, копамо Л Ра.

Такође, готово редовно је ископам Во Душ, ископаш Мр СР, ископамо Л,

ископају Кр С (само једанпут ископају Г).

246 М. Ник. Гор. 688, Симић Обади 84, Станић Уск. акц. 167, Стев. Гружа 480, Тешић Љешт 232

даду, тако и В. Ник. М-Гс 217 (не даду); с друге стране, Вуковић Акц. П-Др. 321 даду, М. Ник. СП

171 даду/даду (не даду), Ђук. Драг. 150 даду / даду (не даду), Мат. Мостар 359 даду / даду.

247 За знаду и сл. исп. Тешић Љешт. 232, В. Ник. М-Гс 217, М. Ник. Гор. 688, Стев. Гружа 480 (не

знаду); у Ђук. Драг. 150 знаду/знаду (не знаду).

248 Исп. М. Ник. Гор. 691 дагм, Ђур. Равни 179 дајем, Руж. Пљ. 149 дајем, а тако и у Тршићу

(Ник. 429), Тешић Љешт. 234 дадм/дáčм, М. Ник. СП 171 дајем/дајем, дајеш (ређе и дае).

249 Вуковић Акц. П-Др. 324, М. Ник, Гор. 654, Дешић ЗбИjГ 123, Ђур. Равни 179, Тешић Љешт.

190 смијем се или сл., тако и Моск. Поц. 86 (уз смејем се), Ник. Срем 279 (уз смејем се и смеје се),

Рем. Шум. 83 (уз чешће смеје се) и М. Ник. СП 172 (и смијем се).
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Дакле, однос ископам (Вук) — копам (Дан.)250 потврђен је и овде, али, као

што видимо, према ископам и сл. не стоји обавезно копам и сл.25

г)Засведочени през. облици гл. играти (играти и, ретко, играти, в. т. 170)

имају краткосилазни акценат: играм ГД Р, игра Го Ка П, играмо се Вр Мр С,

uграју се Год, а исп. и одиграмо Во.

д) У глагола дугих основа типа спавати, дозивати редовна је акценатска

алтернација спавати-спавам-спавају одн. дозивати-дозтвам-дозивају:

гађају Во ГГ Зд М, гоњају Зд, јављају Ду Душ МиП Рош, морају В ГоДу Р

СтТПТ, питају Во ДДЗ Зд Мр РБ СР С, плаћају ГГ Душ О П, причају ДушЗ ЈД

С, рађају Зд ТП Ц, ручају ДТДу ЛР Ро Ст Ту, свирају Бр ДД Зд, спавају ГЗ Ро,

спремају Г КМуТТу, страдају Го ЈДМи Ри, стријељају Г ЈККа О Ри, стрељају

Ду СР, чувају ЈД Ра С,

даривају ВЛМ Ми Мрш С, договарају се Г ДушЗМу П, здоговарају се ГД

Ми С Ст, изувају се Бр ГД ПТП, искупљају Бр Во РБ, искупљају се Мрш С,

поступају Бр Во П P Pa Pи, позивају Ми Ст ТП Ту, прозивају Вр Душ О Ту,

претресају ГМ Р РаРи, развијају се Мр, разговарају ГД Ду Мр Ри Ст, уговарају

ГДС,уклапају ВоМи,умивају се Бр ВоЗСт, утоварају Во Ка Ра, честитају ДТ Ј

ми.

ђ) Презент гл. немати гласи немам В ДТ Кр РС Ст Т, немам Ду Ми Ст,

немаш Вр ГД Ми Ри Ст, немаш ГГ Л Ст, нема ВоД Л Рош, нема Кр Ро ТПУ,

немамо ГЗЛРа С, немамо Ду ЛС, немате Во; 3. л. пл. немају ВрЗМи РБ СРТТу.

184. Издвојићемо и следеће:

а) редовно је живпм БДТ ЗдМ РБ СР С Ст Ту, живимо ГГЗКа Мр РБТ,

живите Г П.

б) Засведочено је čедочим Кр Мрш Pa, ćeoочти М, али и седочим Г Ра,

сведочим Му, ćедоче Рош.252

Међутим, увек је веселим се Б ГГ СР, веселимо се Бр Вр ДД ЈД ОСТП,

веселе се Б Го Кр.253

в) Према Вуковом да прдсташ овде је да простпшВр ДМи Ра СР, да

простите Ра.

г) Вуков нагласак препознајемо у журим Вр Мр, журиш ли О, не журиш

ниђе Кр,

Даничић наводи и Вуково журим се, али и журим (Дан. 133,137).“

д) И овде се чува однос белт (чини белим”) / белт се (види се бео, истиче

се белом бојом”):

250 „Дан. је копам извео из Вуковог ископам“ (М. Ник. СП 172).

251 Исп. М. Ник. СП 172 копам/копам „спорадично“, ископам и сл. (поред чешћег ископам и сл.),

Ђур. Равни 179 копам — ископали.

252 Вуковић Акц. П-Др. 352, М. Ник. СП 175, Ђур. Равни 179, Станић Уск. акц. 169 ćедочим и сл.

(Руж. Пљ. 154 сједочим), међутим, Ђук. Драг. 49 ćедочи (ćедочило — ćедочијо).

253 М. Ник. СП 175 веселпJвеселп.

254 Прозодијски лик журим (неприхваћен од РСАНУ), засведочен је у неким говорима, исп. М.

Ник. СП 175, Симић Обади 38.
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бијелимо платно на ријеци, потоку Г, белим ЈД, убијелимо ГД / и, каки,

ђевојке, бијеле се кошуље ТП, бијелт се снијег Во.255

ђ) Говори се важи Го Мр С, не важи Ри (важити: вредети”).

185. Помоћни глаголи. a) У 1. л. сг. и 1. и 2. л. пл. глагола хтети имамо

доследно узлазни акценат:

оћу Бр ДДуЗКа М МиО ПРо СР ССтТП У Ц, — оћемо Бр ГодЗд М Мpш

Ро; — оћете Во ДД Душ Л МР Ри СР С.

У 2. и 3. л. сг. и 3. л. пл. бележимо и " и "".

оћеш Во ГодМ МршП РБ Ри СТП, деш Го З; — оће ГоДМ Ри, де О, да Г

Ду Кр С, — оће Вр ДЗд МПСР, оћеГДЗд Ми РС Ст, да Во, дну В ГГДДДушЗд

ЈК МршП Ри С ТП Т Ту Ц256

б) Одрични облици: нећу Б Бр ГГГоДТДушЗЛМ Му Р Ри СР СтTПТТу

У Ц, — нећеш ГД ДТ Зд Ми Ра Рош С Ст;— неће Г. МршП РБ Ри Рош С. Ст Т, неће

Му ТП,257 — нећемо ГДЛ М П РБ СР; — нећете Г. ДТДуш М. С., — неће ГМ П,

неће З Ра, нећу ГД МршР СР Ц258

в) Свуда је није 259

3) АОРИСТ

Указаћемо само на прилике у 2. и 3. лицу сингулара.

а. Консонантске основе

186. a) У композита гл. *вести и “нести налазимо:

aа) или “ на префиксу, тј. прототонију (облици типа доведе, донесе) доведе

БВр ГГ Мр С Ст, доведе Бр М Ми С, уведе ГГГ ПРБ,— донесе ГГ ДуЗдМ О Ри

СРП Ту, изнесе Б ВрДРо Рош, нанесе ГМи Ту, принесе Г ЈДСР,унесе Во Ду;

аб) или “ на префиксу (облици с континуантимајата у основи): доније Го

Мрш О, поније Мpш, проније С, уније Кр.260

б) У композита гл. типа пећи прототонија је доследна: затече ГМ Р СтТП

T, утече Во Душ М СР ТП Ту, испече Бр ДМу РБУ, напече Во, натече Го Ми,

дтече Ду Мр.261

Од простих глагола имамо само пече Ду.

255 Исп. М. Ник. СП 175.

256 У непосредном окружењу је овако: Тешић Љешт. 185 оћу, оћеш = ohеш, оћемо, дну, М. Ник.

Гор. 646 оћу, оћеш, оћемо, оће = ofеју (3. л. пл.), В. Ник. М-Гс 216 оћеју (3. л. пл.).

257 М. Ник. СП 177 неће/неће, Тешић Љешт. 185 неће.

258 Тешић Љешт. 185 неће = нећу, М. Ник. Гор. 646 неће = нећеју, В. Ник. М-Гс 216 нећеју, М.

Ник. СП 177 неће, неће, неће, нете.

259 Вук није, али М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 177, Ђур. Равни 179, Руж. Пљ. 155, Симић Обади

38, Тешић Љешт 190 и неки други говори није.

260 За донесе доније исп. М. Ник. Гор. 684, Руж. Пљ. 164, 168, принципски исто и М. Ник. СП

178.

26 Тако и Дан., исп. М. Ник. СП 178 затече, истече, отече, М. Ник. Гор. 645 испече.
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187. У глагола типа маћи (одн. смаћи) уочавамо лексичку неуједначеност:

рече В ГД Год ЈКр П, али леже ВДТ, маче ГГ О, може ГД Ри (тако и можедеД

П, мореде В), слеже раменима Во, слеже се Бр П, смаче Душ Р.262

У гл. са силабичним префиксом налазимо поможе Бр РБ, намаче Кр,

примаче Л СР, али и поможе Мpш, залеже ДДЦ263

188. ПоредДаничићевог побјеже ВрP, налазимо и побјежеВМиТ.264

189. У композита са-пасти и -дићи затичемо само неповучени акценат:

допаде БЛР Ра СР, допаде се Бр ВP Ра Ст, нападе Год ДДДТЛ Ра, отпаде БДуш

3 С Ст Т Ту, препаде Б Вр ГГ Зд П Ри, припаде ВД СтТП, упаде КРо Ту, —

задиже ГДДушЗд М., издиже Ми, придижеДушМp СТП, подижеДушТП.

190. Од гл. на -сјећи редовно је насијече ГД РБ Ро, дечјече Ду РТП, посијече

се Во, пресијече Л О, расијече ДД265

191. Од гл. трести имамо тресе Вр С.

Прототонија је доследна и у композита типа извући: довуче Кр Му Рош, извуче

BЈМу С, навуче ГГ Р, повучеЛР,развуче Л,— истресе М Ри Ст,растресе М.

192. Гл. ићи и композите. а) Овде је оде Во ДТД. Ми Му РБ Р Ро Ст Ту Ц,

(једанпут и бде ЈД); — дође Во Г ЗР, нађе Кр Ми, приђе ДД Зд Рош СР С Ст ТП,

прође Ми Ри и сл.

б) Према Даничићевим ликовима изађе ГД Мрш, изиђе Кр М Ри, наиђе Ми

Ро, отиде Мpш стоје (у западнијим насељима и равноправно) примери типа

изађе В. М., изпће М Ри Ц, напђе В. Ри и сл.266

б. Вокалске основе

193. а) Аналогноликовима типа поније (т. 186) засведочено је и помрије Ми

Му, умрије ТП.

Ипак, у Рошцима (подно Каблара) налазимо и умрије267

б) Ни прилике у гл. типа узети нису једнозначне:

запе Ду ТП, поче Б Бр ГД Ду КрP Pa Pи СР, узе ВрДМ СР, али налазимо и

поче Го З.268

У композита, поред започе ГГ Мр, разапе Л., имамо и разапе Ми.

262 Тако и Вуковић Акц. П-Др. 336-337, Руж. Пљ. 164, М. Ник. СП 178; у непосредном суседству

имамо: М. Ник. Гор. 645 леже, Тешић Љешт. 181 леже, маче. Дан. 96 може, али, према Вуковом

Рјечнику и рече.

263 Исп. Вуковић Акц. П-Др. 337 поможе/поможе, М. Ник. СП 178 поможе поможе, М. Ник.

Гор. 645 поможе, измаче, Симић Обади 35 измаче.

264. Исп. М. Ник. СП 175 побјеже/побеже, побјеже.

265 Тако и Дан. (99).

266.Тешић Љешт. 183 напђе/наиђе и сл., али М. Ник. Гор. 645 само изиђе. Двојако и Руж. Пљ. 166,

М. Ник. СП 179, Симић Обади 81.

267 Неуједначено и у суседству: нпр. у Ђук, Драг. 148 умрије умрије, у М. Ник. Гор. 645 само

Лft}и 162.
у р“Тешић Љешт.227 поче, Ђук. Драг. 148 поче, М. Ник. СП 179 (новоштокавски део) поче поче.
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194. a) У дозвати и сл. обично је дозва Бр Во Зд Ми, призва В Вр Мр Мрш

Ро, прозва ДД МршРБ Ст, сазва Бр П, закла БДД Мр Мрш Ту, покла Год Ми Ро,

обра Во СР.

Ипак, и презва ме СР.269

б) Редовно је познаде Л (не позна ме Ми), предаде Г Д. Му, продаде Д.

сазнаде Ми Ри.270

Тако и застаде Вр ОРБ СР У, заста ГВ М. Ми О Рош, нестаде Во Вр Го

Год Мр Рош Ту, неста Г Го ЗРБ Ри, остаде Ду ДушЗд Ми Ри У, оста Ду Душ

Му О Ри, постаде Бр В Душ Мр П, поста Бр ДД СР С СтТу, престаде Бр ГГ Ми

Мрш, преста Го Кр С.271

в) Глаголима типа добити, покрити својствена је окситонија:

доби БВ Ми Ми, заби Мр Мрш Ту, зави Му Ро Рош, изби БП Ро, попи Мpш

Ст, сави БМр Мрш,272— преби га Бр Му Ро, проби Го РаРи, сподбиЛР, покри БД

Рош, сакри Г О.273

195. Глаголи на ну/не: а) свану Ду Ка, — девану Бр.

Налазимо и свану Во, као и устаљено свану ми Во Ду (фиг., када се неко

некоме или нечему обрадује, обично изненада, неочекивано).

б) забрину се Во, закисну Ду, изгину Ду, иструну Душ Ро, погину ГГ,

подметну Ра, пријону Вр Мр, сатруну. Ми,

в) дрну се Д, крену ЛР, шикну Б Ми Т, шикну Ту,— искрену БЛ Ми Мрш Му

Рош, искрену Б Бр Ра, накрену Б Го Кр Му О Ри, окрену Бр Ми Му Ри, преврну Ми

Мрш, преврну Бр О. Ст, разгрну Бр Л. Ми , разлипну се Бр Зд У, умпну Ра Ри.

Бележимо, међутим, и викну на њега Во, ману руком Ду, дрну се 11.274

196. Као и у неким суседним сродним идиомима, акценат аориста у глагола

II (Стеван.) врсте зависи од квантитета основинског вокала.

a) У глагола са кратким вокалом у основи имамо N на иницијалном слогу:

скреса му у лице К;

uсова В ДушЗд, дпсова Б Вр ГГЛ РБ Рош, деова ГоМП СР Ту, деова Ми

Мрш; — закова Бр ВоМи ГГ, прикова Душ Ст, укова У; — засмија се Го, насмија

се Бр Во СР СтТП Ту; — загрија Ду ДушЈДТП, засија Бр ГД РБ, изгрија Му П,

пригрија Бр С Рош.275

269 Исп. Симић Обади 36, М. Ник. Гор. 645, Моск. Поц. 71, Тешић Љешт. 183, Руж. Пљ. 164 сaмo

дозва и сл., углавном је овако и у новоштокавском делу србијанског Полимља, али „није непознато

ни дозва“ (М. Ник. СП 180), Вуковић Акц. П-Др. 335 призва, обра — одабра и сл.

270 Тешић Љешт. 183 продаде, М. Ник. СП 180 (новоштокавски део) продаде (али устаде), Ник.

Мачва 226 продаде, а тако и Барј. НП-Сј. акц. 116.

271. Тако и у суседном Љештанском (Тешић 183), у новоштокавском делу србијанског Полимља

забележено је устаде (ддустаде), али су неупоредиво фреквентнији ликови типа устаде (М. Ник.

180), Ђук, Драг. 148 преста.

272 М. Ник. СП 180 зави/зава, Руж. Пљ. 164, Симић Обади 36, Моск. Поц. 71 и Тешић Љешт. 183

само зави.

273. Исп. М. Ник. СП 180 поби, сакри се, али и побт, сакрп.

274 М. Ник. СП 181 свану (освану), изгину (изгину), дрну (звизну), насрну (дкрену), са приликама у

СП слаже се Вуковић Акц. П-Др. 338-339, М. Ник. Гор. 645, Руж. Пљ. 164-165, Станић Уск. аор.

204, Тешић Љешт. 183 и др. Међутим, у Симић Обади 35, 36 и врисну, покрену (покрену).

275 Склоност ка прототонији својствена је и другим сродним говорима: исп. Тешић Љешт. 183,

М. Ник. Гор. 645, М. Ник. СП 182 (мада и не овариса).
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б) Другачије су (и унеколико сложеније) прозодијске прилике у глагола са

дугим вокалом у основи. Док у простих облика имамо само вика ГГ Душ, каза

ДТ, писа Ка, у композита налазимо и завеза Во Ј, написа М., претпса С. 276

197. Још је изразитија прозодијска разноликост гл. a/a- основе.

a) Према Дан. вјенча, имамо само чита Зд, шчепа Мрш Ра.

б) У композита имамозатрпа Во Р, натрпа Кр Ту,— ишчита Во,—обећа ДТ.

Ипак, засведочено је и смандрља нешта Во.277

в) Прототонијаје сасвим доследна у сложених гл. типа погледати: дочека Б

Вр КР Ра Т, заћера ББр Кр Ри Ро, закува се добро Во, ишћера Б Бр ГГ Кр Му Ст

ТП Ту Ц, дпљачка Бр Мр Мрш Му Т, дпљачка Бр К, оћера Бр Год Ка Кр Мрш Ри,

погледа БЈ ККа СР С, прегледа Бр ГД Ту У Ц, поћера Во Вр ГГ Год ДД Му Ц,

поћера Во Вр ДТ, прећера БТП, прићера Во ЈД, рашћера БДу Т Ту, угледа Зд,

ућера Ра.

г) Прилике у глагола с дугим вокалом у корену аналогне су приликама у

одговарајућим глаголима II врсте:

га) гура СР, пита ДТ Ка, прича Ро, страда С,

гб) завлада Мрш, запита П, измијеша Му, исприча ОУ, али и запрпча се

ДТ, изгура СР, надвлада Го.278

198. Глаголи на -им у презенту. a) Од гл. са а/и односом имамо само лежа ГГ

Во, стаја Мр, дотрча ГодЗР, издржа М, дитрча Ми Рош, потрча Мр,утрча Му.279

За глаголе с дугим вокалом у корену имамо само једну потврду: бн ћути,

ћути СР.

б) Другачије је у гл. на је (- Ђ) / и са кратким коренским вокалом:

ćеђе Ду Ка; — забоље га Мр, порумење ТП, разбоље се Зд, изгоре М. Ри,

сагоре Р, салеће Мр.

Ипак и изгоре Л, налеће Ми.280

У глагола других основа налазимо: живље Рош, — побијеље Вр, поживље

О, полуђе С.

в) Глаголи и/и-основа одликују се доследном прототонијом:

ва) гдип Б Bo, pдвп Бр Ми, родп Бр Ду М СР, роди Р, скочи Бр Душ СтТП,

сложп ГД Год Ро Рош, сломи ГД Г Ра Рош, гдворт Бр Д Л Ри, долази Бр Му,

закачи МР Ра, заложп Ми, заноћи Бр Во Ри ССт Т, заскочи Год СР СТП, затурп

Р, извади Б Бр П Ра, извади Бр ГГ С Ст Т, искочи Бр ДЗд Ри, испрати Ро, истурт

се Мр, наговорп ГД Мрш Му СР, накупп Бр Год Рош ТП, натоварт Ро Ст ТП Ту,

досент се Бр Год Ст, датворп СР Ст Ту, покупа Рош С, претури се ДСт, претурп Б

Во Рош, прислонт Ду О П, учини ми се Г. Ро, увати Д итд.

276 Овако је и у суседном Љештанском (Тешић 183).

277 Вуковић Акц. П-Др. 343 вјенча — привјенча, Станић Уск. аор. 152 вљенча — привљенча, М.

Ник. СП 182 вјенча (смргеља, утиша).

278 Исп. Тешић Љешт. 183.

279 За гл. типа држати исп. Вуковић Акц. П-Др. 343 држа— задржа, а тако и Станић Уск. аор.

202; Мат. Мостар 363 и Руж. Пљ. 168 држа/задржа, Ђук. ГЦ238 држа/задржа и задржа, М. Ник.

СП 183 држа (потрча).

280. Исп. М. Ник. СП 183 долеће, пролеће, сагоре (поред сагоре, салеће).
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вб) вратт се Б ГД ГМу, врати Ри СТП, јави Бр ОТП,ради ГГодС, смијент

Ду С Т, скраси се Р, спрема се Бр О, тражи У;

завалт ДД ДТ М, завшрт Му О Ро, заврши ГТП, заврши се Мpш, запали П,

заслада С, изврши РБ, наплата Ро, наплати С, нареди ДРи, добрани П, дcуди га

С, датплати Ст, длади се Бр О. Ц, дпалп Ри, поврати Му Т, појави се Б Мр Му,

пресудт Д Ст, приступа Душ Кр, углави Год, уради Б Го Му, уредп Бр Ст;

закорачи П, распоредт О, упропаст ТП.

4) РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

а. Консонантске основе

199. a) У простих глагола типа вести редовно је везла ГГ Ми, везле Мр,

вукла ДД КаРБ, вукли ДТМ П, расла Му С, расли Л, смела се ВМ, смели се О,

тресла ДТС, тресли Ро, тресло се Ри, тукли Вр ДМр Ро Ст ТП (сг. м. р. вукб Г

Ми, тресо Во и сл.).

б) У композита најчешће је: довукла В С, довукли Год Рош Ту, завукла Ми,

завукло се Ду, истресли В, обукли Ми С, одвукли Вр П РБ, одрасла ГГ СР,

одрасли Мр, одрасле ВС, озебли ДД, озебле Вр ПТ, повукли Му, порасла МТП,

порасле Мр, претресли ВТ, привукла се М., прирасли ДД, прирасле Во.281

У селима подринског залеђа налазимо и завукли се В, истресли Ц, ис

тресле Ц, порасле ДТ (као што смо видели у т. 168, редак је инфинитив типа

истрести).

200. a) У простих гл. типа пећи и рећи доследно је Даничићево легли Бр ВМ

Ми Р СРТПТТу,легле Бр Вр Кр, макла Бр Душ Ка СР, макли Кр Ту, могла ББр

Ми РТуУ, могло БДушЈП Ри, могли Г Го ССт, пекла ВоП РБТ, пекли Б Ду Мр

Мрш ОРБ Ср У, плела Бр Го ГодЗд СтТП, плели Д ДуЗ ЈД К, плеле Бр Год ДТ

Мрш Му РБ, текло БВ ДуМ Ми Ри, рекла Б ДДС, рекли Вр ДТ ЈД Мрш, рекле Б

Кр О П, — смакли Бр РМ (сг. м. р. могб Вр ГД Ду, пеко Л Ри Ст, реко Б Во ДД

Мрш Рош).

б) У композита углавном је овако: затекли В Д. истекла ДД Мрш, истекли

МС, претекло Му, утекли МСР, — дотакла Го С, — измакли В Зд, помогли ГД

МС, помогле Ду С, умакла Ми, а исп. и довела Год СР Ст, довели ОТ Ту У Ц,

извели Бр Вр РБ Ст У, одвели Б Ми ТП, повели Бр Мр, превели М РБ, привели О

Ту, провела се Му, провели се Ми Ст, развели се Л Ро, увела Ст, увели Т.

Ретко је довела Му, довели Ро С, дотакла Мрш, умакла ТП.282

201. Акценатски ликови трoсложних композита гл. ићи двојаки су:

281. Исп. Ђук. Драг. 120 само претресли и сл., М. Ник. СП 186 најчешће овако, али спорадично

довукли и сл., Тешић Љешт. 184 истресла/ucтресла, али само натресла, отресла, Симић Обади 36

озебла (ретко озебла), Ђук. ГЦ 239 озгбла/озебла, Ник. Тршић 395 увукла/озебла.

282 У суседству различито: М. Ник. Гор. 645 пекла и сл., Тешић Љешт. 184 пекла, истекла и сл.

Међутим, у такође суседном Драгачеву (иако у основи новоштокавском) по правилу је легла,

упекла. На подручју (југо)западне Србије овакви ликови засведочени су и у неким деловима

Санџака; исп. М. Ник. СП 187.
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заишо В, заишли Кр Ст, изашла Вр Д, изашли МС, изишб ДДУ, iЗишли Бр

ДТДуш Мрш Ра ССтТП, наишбП СР СтТП, наишли Бр Му Ст ТП, наишле Б Ду

Му Рош, обишла Б Го П РБ, отишо Бр ГГ С Ст ТП, отишла Ду С Ст ТП Т,

отишло ГДРо ССт, отишли Д Po C, отишле Г Го Год Ц, ушид Д Ду, уишли Мр

PO T.

Даничићеви ликови су ређи: изашд ДТ, изашла М., изишд Кр ТП, изишла

Мр, изишли ДТ, изишле Б Во Вр, наишли М., разишло се РБ Рош, разишли се Рош.

Ликови типа изашла чују се на целом подручју. Заступљеност примера

типа изашла нешто је изразитија (али ни овде није претежна) само у западном и

источном рубном појасу (тј. у насељима подринског залеђа и селима најближим

Такову и Драгачеву). Чињеница да је засведочено нпр. и изашла и изашла, али

само отишла, и само разишли се, наговештава и могућност лексичке дифе

ренцијације. Ипак, нећемо ићи даље од наговештаја, јер је могуће да дублетни

пандани ових (а можда и неких других „непарних“) потврда само случајно нису

забележени.283

202. Глагол вријећи и гл, једносложне вокалске основе мријети и пити

имају Даничићеве прозодијске форме: врло се ГГ Р, врли ДТ,мрла па живила СР,

мрли Зд, пила Г Ка Ст, пили Во ДЛ С.284

б. Вокалске основе

203. Гл. типа узети имају доследно прототоничну акценатску форму:

донијела В ДДМП Ст, доњела ДТ Ц, донијели БВ ДуЗ Зд Р Ра, изнијела ГГ

МPo TТу, изнијали Бр ГоМ Ри Т, нанијела Бр Кр, нанијели Б Во Ро СР, донијела В

Ј Ри Ро С Ст, донијали Бр П ТПТЦ, понијала Г Год РБУ, поњала В Зд ЈД РБ,

понијели ГоДТ П, пренијели Год КС,— почела Б ГГ ДушП РБ Ст, почело Б Бр М

Ми Р, почели ГЛТ Ту, почеле ДуЗМи СР, узела ГД Кр МиОРа ССт Ту, узели Б

ДМи МршРи, узеле Ду М СР и сл.; — заузели Б Го Зд Ми (сг. м. р. донијо Бр Год К

Р СР, доњб Го, понијо Б Год РБ, почбГГ Душ Кр П Ро С,узбДР СтТП итд.).285

204. a) У гл. сложених са -знати и -ткати прототонија није доследна:

упозно Вр З ПС, упознали се В ЈД О, изаткала Ри, али и упознали се Ми,

изаткала М.286

б) Само са \ бележимо заклд Вр Мрш, заклали Ми.

в) Само са " на прими имамо и добијо ГДЗ П СР Т. Ту, добила Кр РБ С,

добили Ду МуУ, — предали Го К Т, продали Г. Ст, — изазвд Б Ми Му Рош,

283 У суседству је овако: Тешић Љешт. 184 изишла/изишла, али само наишла, отишла, М. Ник.

Гор. 645 отишо, -ла, -ло, Ђук. Драг.201 наишли/наишли, наишб/наишд (уз типично драгачевско

изашли, изишле и сл.). Исп. и М. Ник. СП 187 (новоштокавски говор) изашла изашла.

284 Када је реч о овим глаголима, напоменули бисмо да се у неким другим говорима јавља

колебање (углавном код гл. пити, ређе код осталих), исп. М. Ник. СП 188 врло, мрло, пила, али и

врла, мрли, пили, Ђук. ГЦ 239, Мат. Мостар 366 и Петр. Змиј I 197 пила/пила.

285 Барј. НП-Сј. акц. 108, М. Ник. Гор. 685, Ђук. ГЦ 253, Симић Обади 82, Стев. Гружа 618,

Тешић Љешт, 230 узела, у србијанском Полимљу се, поред чешћих прототоничких ликова, јављају и

ликови с окситонијом: изнијела, однијела и сл. (М. Ник. СП 189).

286 Исп. М. Ник. СП 189 упознбупозно, изаткала/изаткала.

— 88 —



Говор Ужичке Црне горе 425

isазвали Б Бр СУ: преудала се Б Го Год Ст, поудале се БрMT, — попијо Г Гот Ц.

потпла Бр Вр Ми Ри Т Ту.

Сви наведени ликови слажу се са Даничићем и стандардном српском

ортоепијом.

Са Даничићем се слажу (неслагања су спорадична) и глаголи на аге дво

СЛОЖНИХ И ВИШCСЛОЖНИХ ОСНОВа:

а) дро В ГГЛМ Ми, драло се Вр ГГМ, драли ГОСР, заорб Мрш Ро, преорд

Год М, узорали Му Ро, преорали Р, издерд Бр ГДРБ, издерало се Б Ду П, издерали

о с,

б) лаго Бр М. Ро, лагали БДТКр ЛП, слаго Бр В. Вр Му Ст, слагала Ду О:

налагали РБ;

в) ково Год ДРБ, ковали МС, совали Му РБ, сндвали М Ст, псовала Кр,

дсовала Ро Ст, деновали Год, дcновала П Рош,

г) болово ВоД Кр Л, боловала Во Р Ст, дарово Бр Г ГГ, даровали Душ Ри,

дуговала Бр Вр Му РБУ, дуговали ГД Го О, ђевовала Бр Мр Мрш Му П РБ СтЦ,

зимово Б Во ГодДК П, зимовала ББр Л, зимовали Вр Ми МршП Ст, кумовали Г

Год Ри, купово ГД ГР Ст, куповала Бр Душ М Му, куповали О, путово ГД Душ,

путовала Р, путовали ГГ Ро, робовали Ри, станово Мр Рош СР С Ст, становала

Бр Вр ГГ. Ст, становали Б П РБ Ри, тргово Бр Ду Му, трговали Бр Ту;

д) заискала Во; — сиротово З.

ђ) Према Дан, заграктао, заграктали, овде имамо заграктали В Во и

заграктали 3.

Са Дан. се слаже и загроктало Кр (у оближњем Љештанском и загроктала,

могућеје да овакав облик само случајно није забележен), али не и налагб К.287

205. Глаголи двосложне и трoсложне а/а-основе (V врсте). a) У простих гл.

(одн. гл. са асилабичним префиксом) типа копати-копам и вјенчати-вјенчам

прототонија се јавља у тек неколико засведочених примера:

читд. ГГ Ду Л, читала Бр Ра, читали ДД ДТ ЈД Ро, чешљали ГДуш, стрпд

М., стрпали О.

Знатно су чешћи примери са акцентом инфинитива:

копо Во Ду Л Мрш Т, копала ГДЛ, копали Бр Мрш, чешљала Зд, чешљали

Ми, мотала БДЗМи Ри, мотале РБ С П, смотале Во РБ РСР, трпд Год ДДМи

Рош ТП, трпали Бр ГоД П Ст, читала Год Ри, крепо Бр ГоДТ Ду Зд МрТ,

петљала ВЈД КаРБ, петљали В ГГ Му О СР, вјенчо се В ГГ М Му Ра, вјенчали се

Б Год ДРо Рош, чупала ГоДДДТ Ри, чупали Бр ГГ Ми С, турало се ЗУ, турали

т288

387. У окружењу је овако: Тешић Љешт. 184 полокала, затесала, заграктала (заграктала).

загроктала (загроктала), куповала; М. Ник. Гор. 645 налагб, -ала, 719 испсовала, М. Ник. СП 190

драли — узорали, налагали (налаго), деновала, путовали, сиротово, Симић Обади 36 налокала, 37

налагала, Ник. Тршић 395 куповала, дпровала. Исп. и Вуковић Акц. П-Др. 360 драла — узорала,361

налагала, заискала (али локала), 369 тровала — дпровала.

288 Вуковић Акц. П-Др. 366, Станић Уск. акц. 180, Пиж. Кол. 56, Тешић Љешт. 184, Ник. Тршић

365, Ник, Колуб. 30, Ник. Мачва 227, Стев. Гружа 627 само читала; М. Ник. СП 190—191 копо,
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Међутим, у Гл. сложених са силабичним префиксом прототонија је готово

ДОСЛСДНа:

повећала Б Вр М., привјенчо се Р, загужвало се Бр Д, прогуто Зд М,

прогутала Бр ДД ДТ, наједрало Во, појачали Бр М. С. закопала Бр ДД Му,

закопало Му РБ, ископо Бр ГоДД Зд О Ра, ископали Бр Ми С, дкопала ГД Л,

дкопали Г. З. РаРи, даткопали ГД Т, прокопали Бр Му С, укопо се М, замотала Г

МршП Ро, намотала Р Ст, затрпали ОПСт, натрпали Ра, длистала Бр 3д М Ри,

прдчитала Б В ГГ Ми, прочитали Бр ГГ. Ст, пићетало Г, nићетали П.

Другачије је само у исклијало Во, проклијало Во.289

б) Према Дан. (169) дружала, овде је двојако:

(чешће) гребенала Во,рачунала Ми У, рачунали БДТМ Ри, дежурб Бр Душ

П, комiишали ГГо СРУ, погоршало се Ри, поскупљало ГМуУ, чепркали Бр Ду;

гребенала ДТ, рачунала Мрш, дбећала Ду К Ра Ту, дбећали Ри У Ц,

пдскупљало Ро.

Тако и закопрцало се Год (и закопрцало се Ц), израчунала Му, зачепркала

С, ишчепркала Ср, разобадало се Му (и разобадала се Во),299

206. У гл. а/и-основе типа (до)трчати прототонија је доследна:

а) бежд ДТ, бјежб Б ГГ Зд Ми Ри, биосд Во 3 Ка Кр, бјежали КП, биосала

Ка, биосали Г, бојали се В Го Мрш, држд Му Т Ту, држала 3, држало О Т,

држали БГ ОРБ, лежб Бр ГГ Р Pa TП, лежала Бр Г Ро, лежало ГГ Ст ТП,

стајала Г ГоМу, стајало ГУ, трчо Г ГДРаРи, трчала Ми Му, трчали ОУ,

б)разбјежали се Бр ДЛ,разбјежало се Г. Ми, задржд Ра Т, задржала Ј М,

uздржд Бр ДТ Кр. У, издржало Бр Л Ми, прележб Бр ДД, прележало Г. Ми Т,

дотрчала ДТ ПРа, дотрчало ГТП, дотрчали О, дпрчд ДДС Ст, дитрчала Г Ми,

öтрчало Мр Ц291

5) ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

207. Само Даничићеве прозодијске ликове имамо у следећим типовима:

а) тип вести: везен ГГ КРа, везено М, извежено Душ, навежено Му,

извезени ДТ Ц, извезене 3 Т, вучен Д, извучен Г Ро, развучен С, обучен ГГД Му Т,

обучено П СУ, повучена Т, повучени Ду Ка, истрешен Ми Ро Т, тучен Го,

истучен Го ККа;

б) тип мусти: мужена Г Т, немужена Во, помужене ДД, ućечене З,

насјечена Во, насјечене К, насечено Рош Ту, расечене Ра, оčечена ТП, оčечени С,

украдене Ри,

копала, читала и сл., као и копб, копала, чешљала и сл. (али само вјенчала се, вјенчали се и сл.).

Симић Обади 37мотала, чупала итд., али читала (читала), Моск. Поц. 79 само читала, а тако и М.

Ник. Гор. 688.

289 Исп. М. Ник. Гор. 719, Ник. Тршић 395, Стев. Гружа 627, ТешићЉешт. 184, Симић Обади 37

прочитала, очешљала или сл.; М. Ник. СП 191 углавном закопала и сл. (ретко наједрала и сл.).

290 Исп. М. Ник. СП 192 обећала и сл., али и комишали и сл., Тешић Љешт. 184 рачу

нале/копрцала и сл.

29. Тако и М. Ник. СП 192 (новоштокавски говор).
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в) тип плести и рећи: плетено ДС, Плетени Год, исплетено Во; — печена

Ка Ц, Печено Ка; —речено Ра ТТу, доведена ДЛ, доведени Мрш, спроведени П,

г) тип јести: једено Г Р, изедени ТП, изједен Го.292

д) тип дати: брана Л, брано ДТ Р; — дата ПС Ст, дато Рош Ст, дати В. —

звано П, — прана Г Ра, прано Му, прани Го Му.293

208. У гл. сложених са -чинити је двојако: зачињен Ми, начињен Ми Т,

начињена П, начињено ЗТи, као у Дан, начињен Ј, начињено МуУ,учињено Во.294

209. Доследно је крштен ДуЗд Ка Т, крштена Ту, крштено ПТП и сл.

210. Трпни придев гл. родити гласи рођен Во Вр ДТ Зд ККа Ми Мр СР,

рођена ГД ДД ПСР, рођено Бр ГД Ра Ри Ро, рођени Бр Во ГГ Ра Ри (уколико је

значење придевско, редовноје рођени брат Во, рођентеТу,рођена Г Ра и сл.).

Други примери трпног придева наводе се у одељку о облицима глагола.

6) ИМПЕРФЕКАТ

211. Број засведочених потврда имперфекта веома је скроман. Нешто више

(мада и ту системски недостатно) можемо казати о импф. гл. бити и хтјети и гл.

имати. Уз њих, егзотично „штрчи“ тек покоја појединачна потврда, пре као

доказ да овде имперфекта нема, него да га има.

a) Прозодијска форма 1. л. сг, Гл. бити иста је у свим засведоченим при

мерима:

бијаг Вр М, бијак Кр МуУ.

Дан. (106) наводи чујах, али вели да је тако „у свијех“ простих гл. те врсте.

Међутим, док је у Дан. (само) овај прозодијски образац својствен и осталим

лицима (чујаше, чујасмо итд.), овде је двојако:

бијаше ГГДДу Ка ММрш Му Ри ТП, бајасмо ГДДДДуш, бајагу Ра;

бијаше Во ДД Душ Л РСТ, бијасмо Го.295

У исти ред са бијаше и сл. иде и ек. бејасмо Д.

Имамо и ек, беше Рош (али не и ијек. бјеше!).

*** Ликови типа везен, мужен,једено својствени су готово свим западносрбијанским идиомима.

Исп. М. Ник. СП 192–193, М. Ник. Гор. 646, Тешић Љешт. 185, Ник. Тршић 423, Ник. Мачва 274, В.

Ник. М-Гc 225–226 (исп. и Рем. Шум. 329-330, Ивић Биогр. 167). Унеколикоје другачије у суседном

Драгачеву: и овде везен, -a, -o, помужена, потрешен и сл., али и грижена јабука, као и типично

драгачевско донешена и сл. (Ђук. Драг. 68, 153).

293 Тако и Тешић Љешт. 184, М. Ник. Гор. 646, В. Ник. М-Гc 226, а исп. и Дешић ЗбИjГ 268,

Павлица Пољ. 97, Рем. Шум. 328, Р. Симић Левач 397, Петр. Б-К 107. Другачије: Ђук. Драг. 153

дата, дато, звато/звато, М. Ник. СП 193 дато, звато, али и дата, Симић Обади 37 дата, Ђук. ГЦ

251 брато.

294 Вуковић Акц. П-Др. 372, М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 193-194, Ник. Колуб, 30, Ник. Мачва

227, Петр. Б-К 108, Пиж. Кол. 57, Руж. Пљ. 172, Станић Уск. акц. 181, Тешић Љешт. 184 само

начињен, начињено и сл., Ђук. ГЦ 239 начињено/начињено, Симић Обади 37 зачињен (зачињен),

Павлица Пољ. 98 само начињен, -a, -o.

295 Исп. М. Ник. Гор. 646 бијак, бијаше = бијаше, ТешићЉешт. 68 бајаше, бијасмо, В. Ник. М-Ге

218 бијак (бијаг), бијаше, бијаше (беше), бијагу, бијагу, Ђук. Драг. 152 бија, бија, бијаше, бијаше,

бејаше, бејаше, беше, беше, бијагу, бијагу, бијагу, М. Ник. СП 185 бијак, бајаг, бијаше бијаше,

бијагу, бајагубијагу, бијагу и сл. (такође и беше, бјеше, бесмо).
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б) Импф. гл. хтјети гласи шћаше Г Р, шћагу Ро Ту (а тако је и у Дан.).296

212. Даничићево имадијах (168) препознајемо у имадија Го, али је чешће

имадија Рош, имадијак ЈД, имадијаше Л.

213. Према Дан. звасмо налазимо самозваше ВрДМи Ра, а сам о овако је и

у већем броју сродних говора.297

214. Имамо још само гријаше се СР; лежасмо Во, стајаше Ту.

7) ИМПЕРАТИВ

215. Имп, гл. ићи гласи иди Б Вр ГГДДуш О ПРош СР ТП Ту Ц, идиде Во

Мр Т, иде Го (=идиде),

uте ГД Му Ро (=идите)298

У Дан, иди, идимо, идите (107).

216. Засведочени гл. а/и-основе углавном имају Дан. акц.: бежи Бр Ц,

бјежи ГГДДЗ Зд КМу Ри Ст ТТу, биоси Во Го ЗКа Мр СР, бјеште Вр ДД Мpш

Рош ТП, баште Во Го, држи ГГ ДТ Мрш Ри Ст Т, дрште се добро Ка, дриште га

п.

Двојако је у гл. трчати: трчи ГГТП, — трчи Год Му С.

Неједнако је и у композита: задржи Гo /задржи П РБ, потрчи Д / потрчи

СР299 (исп. и ја потрчи доље Во).

217. Имп, гл. ходити гласи дди Вр ГГДуш КРи, доиде Год, — дпевамо Зд.

През. акценат у имп. овог гл. имамо и у Дан., као и у (неким) околним

сродним идиомима.300

218. Императивно хајде има овакве ликове: ајде Во ГДДДДуш Ка Ми РС

(ређе и ај ГД Душ Ка);

дјмо В ГГ Ду Мрш П. Ри С Ст, ајдемо Го Мp СТ Ц, ајдемоте Во,

дјте ДП, ајдете Зд (Вук, хајде, хајдемо, хајдете).391

219. Према двојству у презенту (копам/копам) имамо и двојство у им

перативу: копај Г. Ро, копај Ду Т; — закопај Во, окопај Ро Т.302

Засведочено је и мотај ГД ОС, смотај Рош Т; — намотај Мр Ст, начупај

Ри С, почупај К, ипак и замотај СР, као и обећај Во С / обећај Ду:303

296 Тако и М. Ник. СП 184.

297 Исп. Вуковић Акц, П-Др. 332, Ђук. Драг. 152, В. Ник. М-Гс 218, М. Ник. СП 84, М. Ник, Гор.

646, Руж. Пљ. 158.

298 М. Ник. Гор. 647, Тешић Љешт. 186 иди, М. Ник. СП 194 иди/иди, Руж. Пљ. 171, Барј. НП-Сј.

акц, 94 иди, а тако и Моск. Поц. 93.

299 У окружењу је овако: М. Ник. Гор. 647 држи, трчи, потрчи, Тешић Љешт. 186 држи,

задржи = задржи, Симић Обади 39 држи, придржи, М. Ник. СП 195 држи, трчи, задржи. Исп. и

Моск. Поц. 94 држи, подржи.

300 Руж. Пљ. 171 дои, М. Ник. СП 195 оди, оде (=одиде), М. Ник. Гор. 691 оте, а исп. и Моск.

Поц. 93 дои, доите.

301 Принципски исто и у окружењу: исп. М. Ник. Гор. 647, Тешић Љешт. 186, Ник. Тршић 369,

М. Ник. СП 196, Симић Обади 39. Исп. и Рем. Кладањ 252 ајде, ајмо, ајмоте.

302 Исп. нпр. М. Ник. СП 195 копај, Тешић Љешт. 232 копај.

303 М. Ник. СП 195 само обећај.
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220. Говори се почни ДД Му С, простри Б М. С. умри Ст, узми ДД Мр Ро С

ст и сл.304

8) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

221. Окситонију уочавамо у мањем броју засведочених примера: стојећи

Во, стоећи СР, ćедући Ми, лежећи Ду М, трчећи Бр (али и трчећи Г. Рош).

И Дан. има желећи, држећи (129).

Овакав акц, може имати и гл. држати, али само ако је употребљен са

придевским значењем, нпр. баба држећи Ка (тј. витална је, добро се држи,

упркос годинама); ако је значење прилошко, обавезно је држећи ТП Ц.

У осталим засведоченим примерима је овако: висећи Ри, играјући ДД

знајући Во ТП, крајући Мрш Ст,молећи се Во, носећи ТП, пјевајући Ро итд.305

304 М, Ник, Гор. 647, Тешић Љешт. 168 узми, М. Ник. СП 195 узми узми.

305. У непосредном окружењу окситонија је присутна, али није доминантна, исп. нпр. Тешић

Љешт. 186, М. Ник. Гор. 647.
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ФОНЕТСКЕ (И ФОНОЛОШКЕ) ОСО БИ НЕ

ВО КА ЈЕ И ЗАМ

1) ВОКАЛСКИ СИСТЕМ

222. Говор Ужичке Црне горе има пет вокала стандардних вредности: и, е,

а, о, у. Силабичну вредност, у одређеним позицијама, може имати и сонантр (в. т.

270), а редовно је има примарни континуант дугог јата — дифтоншка секвенца

ије. Силабеме могу бити наглашене и ненаглашене, дуге и кратке; доследно је дуг

једино дифтоншки рефлекс дугог јата. Размештај правих вокала, принципски,

одговара стандардним дистрибуционим правилима. Фонетски контекст и су

прасегментни чиниоци не утичу на изговор вокала више него штоје то својствено

књижевном језику. Нема дифтонгизације, нити осетнијих (заправо простим ухом

ухватљивих) артикулацијских измештања у било ком смеру.

2) РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА

223. Прилично су ретке тзв. делимичне редукције вокала.396 У не

великом броју засведочених примера унеколико је редукован вокал и (тек у две

потврде и вокал е), и то, најчешће, непосредно иза узлазних акцената (углавном

краткоузлазног). У сваком случају, унутрашњост речи и постакценатски положај

заједничке су позиционе детерминанте свих уочених полуредукованих вокал

ских вредности.

Имамо следеће потврде:

говорила ГГ, јуницу Л, кашичицу Во, кобасицу Ро, кобасице Кр, крстили се

Ст, панталбнице П, печеница Му, печеницу Ри, рјечици СР, шеница У,

гддине ГД, на станицу С,

бедиња Ду, радила С,

гибаницу Д, Ивањицу У, Ивањице Г, у котарицу Му, признаница Во.

заћерали С, шарену Л.

У свим наведеним примерима делимично редуковани вокали остају ква

литативно неизмењени, тј. задржавају релевантне особине нормално изгово

306 На основу затеченог стања у говору УЦг и кореспондентних прилика у додирним ијекавским

идиомима, можемо устврдити да је делимична редукција вокала ретка појава у овом делу ијекавске

Србије: исп. Ђук. Драг. 33, В. Ник. М-Гс 93, М. Ник. Гор. 657, Тешић Љешт. 197.
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рених, „целих“ вокала и и е.397 Дакако, сваки од наведених ликова далеко је

обичнији, заправо је у обичајен, са вокалом стандардног квантитета.

Насупрот невеликој скупини потврда делимичне редукције вокала, стоји

знатан број примера потпуне редукције самогласника. Иако би неки засведо

чени ликови потврдили процес типа и- и — о (налазимо нпр. и кашичицу и

кашчицу), потпуна редукција као директни продужетак делимичне редукције

није карактеристика говора УЦГ, то, свакако, значи да примери типа и — и

немају, или само случајно могу имати, своје „довршене“ пандане у ликовима

ТИГНа 14 — ().

Потпуна редукција вокала подразумева сасвим другачије узроковане (и

другачије условљене) фонетске (можда, у неким случајевима, и морфолошке)

процесе, који се очитују у низу појава као што су афереза, синкопа, апокопа,

хаплологија (о којима се говори у наредним тачкама овог одељка), елизија (о

којој се говори у одељку о вокалским групама).

224. А фереза. a) Ретка је афереза вокала и, е и а, а засведочена је само у

речима страног порекла:

валида Год Ра, валиду СР, валинду Ту,308 малтн Во К, некције Ту, некцију Ц.

Талијани Т, Талијане Ст, Талијанима Ту, талијанског Ри“ (исп., ипак, и Ита

лијани Во, Италијане Во),

вакуисали Зд, вакуисаше П, виденцију Го,

двокат ДД, двоката О.

б) Афереза вокала о је неупоредиво чешћа, али највећи део потврда отпада

на речи са заменичким коренима ов-, он

војишна Ка, воишну ДЦ, воликачка ЈД, воличка Ми, воликт ВМр Ра, воликт

Б Му, волика Бр Го КаЛ Ми Ро, волика О С Ту, волка ДТ, волико Год КМрш Ри,

волико ДМи С, волко Ду ДушЈД Кр, ноликт ВМ Ми МршП, ноликт ДЛ, нолика

Бр ВЈ ККа П, полико ГДГМи Мрш, нолико Кр ССтТП, нолко Б ГГДДДТ Ц:

вака БВ Ду ДушЗ Зд ПТП Т, вака Бр ДТДу РБ С Ст, сваком ГГТуУ, вакт

Кр П Ра СтСТП Ту, нака Во ЈГГДуЗ ЗДЈДМу О ПРБ, накој ВЗ Ри Ро, с наком Д

Ду ДушП, наку БВ МРБР Ри СР, накт Бр Вр Ду ДушЗЈЛО Ри СР С Ст, нако Б

Бр ЈДЈКМ Ми Мрш Му РБ, наког Бр Во ГГГ ГодМи Р, с наком БСТТу Ци сл.

вамо Бр Во ГДушЛМ ПРИ СРТПТТу У Ц, вуда Бр Вр ГодДДДушЈД Ка

Кр Ми МршРБ Ри ССтТПТ, вуда Б Бр ДJ Ка КрЛМ Ми Мр О ПСтТП, вудије Б

Год Ст Т, нуда Во ГГГ ЈД Кр М П РБ Ри Ст ТП Т, нудије Д ДуЗ Ри и сл.,

номад Душ Мрш П. Ра.

307 Исп. одговарајуће прилике у србијанском Полимљу. Говорећи о делимичним редукцијама

вокала, веома честим на овом подручју, М. Николић каже: „Вокал је делимично редукован само

квантитативно..., док квалитативно остаје неизмењен, што значи да, на пример, делимично ре

дуковано и и надаље остаје високи предњи вокали и задржава све релевантне особине нормално

изговореног гласа и (вокалност, дифузност, непрекидност)“ (СП 200).

308. У форми валида и сл. губи се, у ствари, слог ин. Засведочено је и занимљиво валиндуше Ра

(жене које су примале „валиду“, заправо новчану помоћ, након Првог светског рата у коме су

настрадали њихови мужеви).
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Ретки су и нетипични ликови са о- оволики М, оволикачкТ Во, оволичка Во,

овако Вр ДД 3, онако Во Го Душ, овамо Душ С, овуда Ро.

Аферезу вокала о затичемо и у неким другим речима:

клагија Ду, клагијом Му Ц, Швабе копирале Ми, за време купације С,

сдвпна дрвени З.

225. Син ко па а) У медијалном положају најчешће се потпуно редукује

ВОКаЛ 14.

У (не)колико и сл. најчешће имамо колко БГ ГД ДушЗд ЈККа Ми Мрш П

РБ Ра Ро СРС Ст Т П Ту Ц, за колко Г Ри, у колко Ро, неколка Му Ми СР Ц,

неколке Во КаР РБ, по неколкеЗд, неколко ГоМи Му Ра Ро Рош Ст, унеколко ЗдЛ

Ст (чује се и колико Во Ка, неколике РБ, неколико Т Ц).

Нису изразитије заступљени ликови типа волка ДТ, волкб Ду, толки Г Ми

Ри, толко Му, нолко Ц, колко-толко Во.

Вокал и „потпуно“ изостаје и у следећем низу засведочених примера: велку

Ми Р, кашчицу Зд РБ, лубенцу М., малне ДТ, породла се СР, свиралцу Р, убла

лисицу Ро, ужна Го.310

Потпуну редукцију вокала и запажамо и у р. гл. придеву неких глагола,

најпре у гл. отићи:

отид Б, очб Го З, ошли Г, ошд Г, видла Ми.

Истакли бисмо и облике имп. типа бате, баште, бјеште, дрите, изволте,

зовите и сл. (в. у одељку о облицима глагола, т. 599).

Према мишљењима неких аутора, овакви ликови не морају бити само

фонетског порекла.311

б) Синкопа вокала е, а, о иу (и потврде ћемо наводити овим редом) скромно

је засведочена:

појдем Бр, појдемо Во С,

јебла те пушка Л,312 кашћу те Го (исп. и казаћу Ду Му), казла СР (исп. и

казала Мрш),

бранију Го (говори се и боранија Ду СТП и буранија Ст),313

вруна Ду Р, вруну Р, вруне Мpш.

226. А по ко па је у говору УЦг необавезна, категоријски и лексички

ограничена појава. Имамо потврде за вокале и, е, а и о.

а) За губљење финалног и исп.:

бижу кућу СР, бјештамо Зд, дрш се Во, држ га Ро К, даш“ се Ст (још неки

примери су наведени у т. 599 одељка о облицима глагола, наравно, далеко су

обичнији примери типа бјежи).

Исп. и: ал немаде куд Бр, ал не шћедоше ни јони Ми, ал га је реко узјбР, ал

се досетише ијони С, ал је се угријало У, запеше добро, ал не могоше му ништа У;

309 Талијан је стандардни облик, уобичајен у народним говорима.

310 Исп. Тешић Љешт. 197 Бождар, корто, за прошевну, ужна.

311. О овоме в. у Р. Симић Левач 392-394.

312. Могуће је да се у оваквим примерима „крије“ и морфолошки архаизам, исп. М. Ник, СП 205.

313. Сва три лика јављају се и у суседном Љештанском (Тешић 197).
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ил ради ил немој ни долазити В, ил узми ил да узмем Ј. Говороћеш истину ил

нећеш ни бедочити М, или њу ил ниједну С. Јесул долазили ко-тебе? Зд, да л се то

иката сазнало, не знам Кр, јел дошо Сретен? Мр, А он све за њим, не бил га

некако стиго Рош, бил могб реко ти мало С. Ја нит зна-мој број, ни знам његов

Во, мен се придриjeмaлo 3, кој то Го.314

б) За апокопу вокала е исп.:

виш собре ДТ, виш наше те њивице Мрш, ви-штале Р, виш пута РТ и сл.

(више потврда је наведено у т. 635 одељка о непроменљивим речима);

тобож Год Ри (имамо и тобоже М),315

Не могу да упадну дољ Душ.

в) Крајње а обично изостаје у речци нека: Кажи му реко нек ми не излази на

очи Б, нек ćеди, вала, докле оће ГД, па нег биде како бити мора Ду, нек прича шта

ко оће К, нек оде Кр, нек не мисли да ће га се шале отарасити Л, нек ме остави на

миру Ми, па нек узме, ко му брани Мр, нек ми се не врзма око куће Ми, па нек

њему пјева пјесму Ми, чик реко само нек узме Р нек ми реко не враћа ни јонб Во

ма нек су живи и здрави ГГ па нек му је и то опроштено (говори се и: само нека не

биде рата В, нека дођу Ми, нека га оставе на миру О и сл.).

Једанпут је засведочена прилошка форма туд: Туд излази и јона Го.

г)За губљење финалног о имамо следеће потврде:

вам В Год, там Мр, там и вам Го, там и вам Ду, и там и вам Во, там-вам

М (знатно су чешће ове или сл. форме са крајњим о, в. т. 620 у одељку о

непроменљивим речима);

нису они, нег ти, ђубре једно М, умал не спаде ГД, умал не остадoсмо Му,

умал не црче Ц.316

227. Хаплологија, схваћена дословно,317 очитује се само у двема ре

чима истога значења: у лику куруз («-кукуруз) и лику муруз (-мумуруз):

куруз Вр ДРа Ст, куруза Мрш, курузи Душ Ст, курузе Ту (исп. и курузног

Му);

муруз ГГ ГД КМр РБ СРС, мурузи ДуЗМ П, муруза Го, мурузе ПЦ (исп. и

мурузнт З Ц, мурузног Ду).

Прилично је често и стандардно кукуруз, кукуруз Б Д Ду ЛР Ри, кукурузу

Год, кукурузи КС, кукурузе Р.

Није засведочена форма мумуруз,318 нити ликови са другачијом вокалском

вредношћу у (не)хаплолошком сегменту речи (кокуруз и сл.).319

228. Навели бисмо и засведочене примере у којима је изостављен „компле

тан“ слог, односно секвенца од најмање два члана, консонанта и вокала.

a) У примерима типа валиду (т. 224) нема иницијалног слога ин

314 Исп. Тешић Љешт. 197 кôј то, шта ј то.

315 Према РМС обе форме су стандардне.

316. Исп. Тешић Љешт. 197 мал-помал, М. Ник. СП 207 мал-помало.

317 Хаплологија је „губљење једног од двају суседних једнаких слогова у речи“ (РМС).

318 Колико нам је познато, ова форма није засведочена у непосредном окружењу; „најближа“

потврда (мумурус) забележена је у горњостуденичкој области (в. В. Ник. М-Гс 98).

319 Исп. М. Ник. СП 207 кокуруз, кокуруза.
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б) Цео слог често изостаје и у през. облицима гл. видјети,моћи и хтјети:

да виш ГГ Г, да иш Вр Ј. Мрш Ст У,

мош В. ГГ ГД Душ Ј. К Мрш Му РС Ст, не мош ДД ЈП Рош,

шта-ш то Во, ако-ш да циједиш креч Ду, ку-и вамо Ц, ди ГоМи ПК Р Ст,

неш Год Ј. Ми У Ц.

Поред свуда присутног немам (одн. немам) забележено је и нем ДРа.320

в) Засведочене форме каш (=кажеш) Во и пош (=пођеш) Вр Рош, не треба

стављати у исти ред са ликовима виш, мош, ош. Оне су настале друкчије:

редукцијом консонанта (ж одн. b), асимилацијом и контракцијом (нпр.: каш —

каеш — кажеш).321

Мислимо да су потврде типа каел Во, одн. дбе Ду Ц и сл. (т. 176) добра

потпора изреченој тврдњи.

г) Топоним Костојевићи (село-варошица у Ужичком Подрињу) доследно

се изговара без секвенце ој: Костевићи Год, Костевиће ВЗ РБЦ, Костевићима В

Ц, иc Костевпћа B и сл.

д) Налазимо и чек мало (=чекај) Во, чек, чек, да ти покажем У.

ђ) Дијалекатски уобличеном романизму кларинет (fr. clarinete, ital, clarinetto)

редовно недостаје слог ри:

кланет Го Ту, на кланету З Р, кланети Ка П, кланетима У.

У редукованој формизатичемо и романизам бајонет: са ониjeм банетом Во.

3) ХИЈАТ

229. Стварање вокалских скупина (различито узроковано: алтернацијом л

— о на крају слога, губљењем х, неизговарањем ј),322 а затим тежња ка њиховом

избегавању одн. уклањању (елизијом одн. редукцијом, контракцијом, разви

јањем прелазног сонанта) упечатљиви су процеси и на подручју Ужичке Црне

горе, мање-више једнако изражени као у другим сродним говорима.

а. Елизија

230. Најчешће елидирају вокали а и е.

a) Вокал а најчешће изостаје у конструкцијама с везником да:

д-игра В ДДРБ, д-играмо Кр ЛРБ, д-иде Бр ГДДуш Кр МршРо Ту, д-иде Г

ДушЗд Мр МршТП, д-идем Вр Мрш СтТПТТу, д-идем КПР Ц, д-идемо Г.Л СР

T, д-идемо Г Ка Ц, д-идеш Ка Ра СР, д-идеш Зд Ст, д-иду К Ри Ц, д-иду У,

д-изабереш Мрш П, д-изберем Рош, д-изађемо СР, д-изведу Бр Во ГГ Зд Кр Ми,

д-извинете ДМи, д-извинеш ЈР Ц, д-изгинемо ДТ О, д-изгину Ри Ст, д-изнесем

Ду К, д-изнесу ГРБУ, д-изради Мрш Ст, д-има ГГо СРТП, д-имам БВо ГГ Душ

П СУ, д-имају ДДРо Рош ТП, д-испане Душ, д-испече ССт, д-испечемо Г. Душ

320 Форма нем позната је и неким ближим и удаљенијим сродним говорима, исп. М. Ник. Гор.

656, М. Ник. СП 207, Пецо ГИХ 44.

321. Исп. М. Ник. СП 207-208.

322. Исп. В. Ник. М-Гс 99.
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Ц, д-испроси 3д К, д-испросимо Ст ТП Ту, д-ишчекам 3 Му, д-ишчекамо Г ДД

Му, д-обуемо ГГ Ми Рош, д-обучем ДТ, д-обучеш Мрш, д-одем Му Р Ст, д-одемо

Во Кр ЛТП, д-оде ГД Л, д-озебе Г, д-озéбеш Душ Ри, д-окусим ГоДД ДТ Ри,

д-окусиш Ду Ц, д-одморим Год Ра, д-одморимо ТП, д-оперем Б ГГ Ми Ту,

д-оперемо Г Го Год ТуУ, д-опростим ГД Ту, д-оставим ЗЗд Ми, д-оставимо Мр

T, д-убије БЈМи Мрш, д-убијем Год Му, д-убију Г Го КО, д-уватимо Душ Мрш,

д-уведем ДТМ Ми Т, д-уведемо Л Т Ц, д-удари Год Ми, д-уђе Б Бр Л, д-уђем В

ТЦ д-узмем Бр 3д Р, д-узмемо Год Мрш, д-узоре ДК, д-уиђемо Д. д-уиђу Мрш,

д-уједе Б Во Ду ДушЈД Ми РБ, д-унесе Б Ду М РБ, д-унесем Бр Ду РБ Рош,

д-унесемо Го СР, д-устаљам Во итд.323

Упадљиво су ређи, али не и ретки, овакви примери у којима није дошло до

елизије:

да играмо ГДТРБ, да иде Бр Г Го ЗЛМ Ми РБ, да иде Ду Му ССт Ту, да

идемо Зд Ј.Мрш С, да идеш ВМр Мрш Му, да идеш Б Ми У Ц, да иду Д, да

извинеш Во ККаЛ П, да издржим Г Ду Душ Ми Ро, да имам ВК Мр Му О, да

имају Б ДТДу М Ми Ро, да искипи ДДМиОРош, да испирам З, да истрљаМ Ри,

да обуче Бр Год РБ Ри, да оде ДушЗ Ро, да озебем ГГ Рош СРС, да озебеш P, да

öкусим ГД ГМу Ро С, да окуси Бр ДМ, да оступају ДТ, да отворим БДП РБ Ро,

да отпадне ГД, да убијемДуш Ст, да убију Мрш У, да увијем 3, да ударим ГД СР

У, да удари Ј П, да уживам Год, да уживаш П, да узмем Год, да узмемо Б Му ТТу

У, да уједе ГД ГО, да украде Ј, да украду П, да умијесим Д, да умијесимо Б МО

Ту, да умрем ГД КП Ро, да умре ГМрш, да уради БДу П, да устанем МрТ Ту, да

устанемо БрЗ ТП, да ућера Мр, да ућерамо Мрш, да уватимо Б ДТ итд.

Елизија вокала а (бар према нашој грађи) доследна је у форми нека, када је

она проклитика:

нек-иде Во Год ЈМр Ри С, нек-иду Мр Ро, нек-има Мрш, нек-однесе Ри, па

нек-опечачка ђене треба Ка, нек-узму Душ, нек-урами и њу Ст, нек-успори малоДД

Скромно је засведочена елизија вокала а у предлога на и за:

н-ову страну Ка, н-оним колицима Р, и-ону шашу Т;

з-ово се реко нисам боријо Д, з-оним командиром Ту324

Далеко су обичнији примери типа на ону сламу К, на ону клупицу Душ, за

оним њиним рођаком У итд.

б) Елизију вокала е уочавамо у следећим фонетским контекстима:

н-умијем Бр Год Ми Т, н-умију ВЈ Д, н-умем Вр, н-умједо ДТ, Н-умједок

Му, н-умједе ДушСР, н-умједосмо Мрш, — н-умим В, н-уми (само у насељима

подринског залеђа, в. т. 253).323

323 Овакви примери су сасвим обични и у говорима у непосредном окружењу, исп. В. Ник. М-Ге

85, М. Ник. Гор. 657, М. Ник. СП 208-209, Тешић Љешт. 197; исп. и Ник. Колуб. 38, Ник. Тршић402,

Рем. Шум. 119–120, Стев. Гружа 452, Тешић Узов. 167-177.

324 Тек понеки овакав пример бележе (уколико их уопште налазе) и испитивачи оближњих

идиома; исп. Ђук. Драг. 30, В. Ник. М-Гс 86, М. Ник. СП 209.

325. И у оближњим говорима елизија вокала е потврђена је једино у конструкцијама не + умјети

(умети или сл.); исп. Ђук. Драг.30, Ник. Колуб. 38, В. Ник. М-Гс 86, М. Ник. Гор. 657, ТешићЉешт.

197, Тешић Узов. 176.
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бож-опрости Во Ду,

да с-обријем Г, да с-обучем Ст, да с-огријемо Му, да с-ожени Зд, да суда

Мр, није с-удала ниједна С,

да тоће реко ђаво однијети Д.

У свим наведеним окружењима (немамо алтернативу само за оно у уста

љеном бож-опрости) јавља се (у конструкцијама са с{е) и, посебно, са т(е) је и

уобичајен) и „неелидирани“ вокале, нпр.: не умијем К, не умијемо РБ, не умједо

К, не умједоше С, — да се умијем ЈД, није се оженијо Ка, није се одазво С и сл.; —

да те оставе на миру ДТ, па да те оговара после Т и сл.

в) Ретке су елизије вокала и и о:

ја б-унијо и јону В, ти б-опе ишб7 П, ја б-имб причати до ćутре У;

как-дјеш ДТ, ак-имаш шта дати Во.

231. Иако, строго узевши, не спада у елизију, и уклањање иницијалног

вокала друге речи у конструкцијама -V V- један је од начина за избегавање

хијата. Ова појава својствена је вокалу о у показним заменицама на ов- и он-, исп.

следеће примере:

Де-возачепи Го, Ђе-вд се пушта? Во, Ђе-во треба д-уђе? Во, ко-во сад Ст,

ко-во данас О, ко-во сад Во, Како-во треба? Душ, Није-во још опасно Го, Што-во

нема Рбсе? Ка, Шта-во би? М, Шта-во се прича? Душ, Шта-во реко не долазе Ка;

Би ли-нд и ти вође? Во, Ђе-но скичи? Зд, Ђе-но оде? Т, Ђe-нд га оћераше? P,

Ко-нд кога? Т, Ко-нд реко кука Т, Како-но, Јоко? К, Ја му-нд пружик Душ,

Шта-нд рече? Год, Шта-но зијева по путу? Мрш, Што-но ти побјеже? P,

Шта-нд пуче? Ми, Што-но одосте нако рано? Рош, Шта-нд се згромила? Т.

Ову појаву затичемо и у предлошко-падежним конструкцијама, али веома

ретко: Ја завуци у-но, реко неће принетити Го, Пау-ну бару га свали З, Па све

по-ној дашчици гмиже Год.326

б. Контракција вокала

232. У знатном броју категорија хијат се уклања контракцијом, нарочито у

границама једне речи. Ако су вокали били различити, контракцији претходи

асимилација, готово редовно регресивна.

233. У скупинама сачињеним од два иста вокала, а насталим након испа

дања сугласника, често долази до сажимања.

а) За аха — aа — а исп.:

гра (ген. сг.) Во Ду К,јала К, узjала Ј Ри, ко у циганској мали Во, бра Во Ц,

рат МС, сат В Год Душ Кр О Ри Ст, сата Ду ДушЈЛ Ми ПР Рош итд.; сна Год

Ра Ту, дип-стра Го, д-стра Ду.

Да вокалска скупина пресечена морфемском границом може остати и

неконтрахована, сведочи пример снаa O.327

326 По неколико оваквих примера засведочено је и у неким од оближњих идиома; исп. М. Ник.

СП 210, Симић Обади 52, Тешић Љешт. 197, Тешић Узов. 176. Има, међутим, говора у којима су

овакве конструкције далеко обичније (исп. нпр. Рем. Шум. 121).

327 Исп. М. Ник. СП 211 снаа, снаа, снаама, снау и сл.
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б) За еје — еe – е исп.:

сведно Бр ГД Ду Ка Ми Ра Ри Т (неуобичајено је свеједно Ка);

које могла, те и узела (које је...) Во, ђе бијо до сад (ђе је...) Во.

Исп. ипак ђе је се завукло СР, ђе е стала П итд.

в) За ији — ии — и исп.:

дpтпцу Во, бурђицу Ро, каппца Ду, каптцу Мр, кутпцу Ро, можерактца? Д,

рактцу М, мала синтуа Зд, чинпца Год, — реко чи си ти? Во, часу? Д. — богатпГ,

друкчт говбр Го, здравт ГГ Ми, зрелт Мpш, лоша Год, лукава Му; — могућнт Ра,

окретит Душ, опаснт Ри, писмент Т, подеснт Ду, поштент О, прости Год,

сиромашнт Му, слабт Зд, старт ДД ПС, чисти С и сл.

У једном броју засведочених примера није дошло до сажимања, и то:

ва) у дат.-лок. именица на -а: у авлиш СР, на робии М,у пензин СтТу,у Русии

Ду, по Србин С,

вб) у компаративу неких придева: брезобразнин Мр, важнии Во, здравии

JД, чистии Ра.

г)За оo – д имамо само дијалекатски необележене ликове вбГ Год Душ

Ми РС (дакле: вол — воo – во), со Д Ду Кр С, сто Зд С (чешће је, међутим,

dстал Душ М, на асталу 3 Мр, под асталом ТП и сл.).

У засведоченим гл. сложеницама с префиксима по- и про- ова скупина

обично остаје неконтрахована:

пдорд ДС, поорали Мpш, прдорд Во, док нисам пробдбВо (налазимо ипак

и кат прода Ду), чекај, кад народ мало пробда ГД, исп. и црноока Во.

д) За у у- → у исп.:

Кренемо Ужице Ду. Ја пошла Ужице Ду. Да одем Ужпце К, Имала ја

једног рођака Ужицу 3, Живи Ужицу Ц, Ја остадо Ужпцу СР, Рада Ужицу Му

итд.,

Датурим шта уста Во, Гурну му цијев уста Вр,328 Како да говорим, кад ми

је цијев устима Во.

234. Сажимања којима претходе асимилације вокала далеко су чешћа и

разноврснија.

а) За ае — е исп.:

једанас Б Го Год Душ Кр Му ССт, дванес Б Го Год Кр Л Ми Ри С Ту Ц,

тринге Б Вр ДушЗМ Мр П РБ Ра Ст.ТП Ту, четрнас Бр ДТПО ПРИ У, петнес Б

ГодДДМи Ри СР СТу Ц, шесндс Бр В ГГДуш КП Ра Ту, седамнес ВрЛМСтТП

Т, осамнас ГоМи Мр СРТП Ту Ц, деветиčc ГДЗд ЈД Мрш Му П РБ;—једанеста

О П, једангсте Д Ду Душ, двангсте Год Р, прингсте Душ Му Ст, тринесто Го

У, четрнаста Бр ГГТу, шеснесте Бр ГГУ, шеснестог Ка Кр РБ, седамнесте Бр

Д О, седамнестог Мрш, осамнесте Душ О, осамнестог П итд.

Промену ае — е имамо у форми мено (=малено, мало) у примеру: Ма вако,

мено, нема ко зрно шенице Ра.

328 Ова контракција је позната и другим говорима, исп. нпр. Ђук. Драг. 29, М. Ник. СП 212, Печo

гих 44.
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Ова форма је у говору УЦг најчешћи прилог за количину (=мало): дода се

мено Го, успе мено Р, посбне мено М и сл.

аб) Промену аје — aе — а имамо само у необичном и ретком зајно Во

(налазимо и заједно Ду Ц, заједно Вр Ра Т, заено Ст).

б) У говору УЦг промене скупине ао иду у правцима који су најчешће

познати и сродним говорима у окружењу.

ба) За -ао- (каткад од -ахо-) — д исп.:

сбнице Ду П, соницама ДД Ст, соницама ТП, стрбба ДД, стробу Л,

ваљбница Ра У, радијо у ваљбници Зд, ваљбнице У, ваљбницу ЈД Ра У.

У следећим потврдама не долази до контракције:

сабне Р, садни ДТ, страоба Ми, Ми радимо на страдби Бр, страота Ро,

страдти Ду; — граовина Го, заова Год Кр ЛП Р, заовице моја Во, заову Ра Ри

Рош, заовом БрДуш Мрш Му, заове ВЛЗ, паоци ГоД, раонпк БДП Ст, раонпка

С, раонпци Го, страовала П, исп. и наопако Во Ц, наоколо Душ и сл.

Осврнули бисмо се на поједине ликове наведене у подтачки ба) и указали

на неке релевантне односе:

1) у формисаоне (РМС, саоне, -дна ж. мн.) дуго о је настало, вероватно (?),

аналогијом према обичнијим ликовима типа сонице.329

Свакако је интересантна и дијалекатска дужина у форми сабни (РМС:

саони, -онт, ж. мн.).

2) Налазимо страоба и строба (у окружењу је обично или једно или

друго),339 али само страота (облик *строта, колико нам је познато, није

засведочен у оближњим ијекавским идиомима).331. Мислимо да форма страота

нема „контрахованог“ пандана и због добре аналошке потпоре коју има у

релативно честим ликовима истог прозодијског и обличко-творбеног обрасца

(исп. нпр. дивота ГГ МР, љепота ГГ Ј Му РБ Ст, срамота Во КРош Ту и сл.).

Такву (или бар толику) „подршку“ свакако нема облик страоба, па, можда и

сто га, у говорима ијекавске Србије имамо и строба, а немамо и “строта.

бб) За -ао — б исп.:

у им, витд. ГГ ПР, кутд. Во, орд ГоДу, посб Бр Вр ГоДуЗд ЈД Ка Мр РаРо

ТП Ту У Ц, сврдо ДТ Ц итд.,

у р. гл. прид.: викб Бр Ми Мр МршР, вјенчо ГГСР, враћд ББр ГоДушММр

МршП, вуко ДДуДуш СтТП, диго Б Вр Му ОРБ, догнд Вр Ро Рош ССт, дошо Бр

Вр ГД ГоДДу ККрЛМи МршПР Ро СР СтTТу, засто Б Во ГГДТ Ми Мрш П,

зашо Бр Вр РБ Р Рош, имд В ДД Ду Л МиП РБ Ри СтTТу, ишо Б ГГ ГодЗ КМи

МршР Ри ССтТ Ц, казд Б ДД Му О П СР, лаго Го Ри С, легб Бр В Зд С СтТП,

лежо Бр Го Год ДДР Ст ТП Т, мазд Бр В Год ДТЛМ Му О, насто Бр ВоМр

Мpш му ОРБ, нашо Вр ДЈДМи Мр СР СЦ, пекб БВрЗ Зд Ми Мр Ри СР, пошд Б

ВрДМршС, прешо Бр Го ГодДДМТу Ц, реко ГГГДГод ДушК МОР Ра Ро Ст,

црко Бр ГД Душ Му О П РБ, чупо Б Го Ду ДушСР, чупо Во С итд.

329 Исп. М. Ник. СП 213.

330 Исп. М. Ник. Гор. 657 строба, М. Ник. СП 213 стробе, Тешић Љешт. 198 страдба.

331. Ова форма је позната неким удаљенијим говорима (исп. Рем. Шум. 126).
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Увек је: брао ДушЗМ Ми, дао В. Го ЈМ СтТП Ту У Ц, знао ГД ДТ КМу Р

Рош СТу, крао БрЗд Ту, пао ББрЗ Мрш Ст.ТПТ, прао ББр Ми Мр Ри, стао Бр Д

К У и сл. Међутим, додавањем префикса (и померањем акцента) настају тро

сложни облици које, по правилу, прати контракција, нпр.: дддд Го Ст ТП, дознд Б

ДушЈД ККа МршРБР, сазнбБ БрДТДДуДуш Ми Мр СР Ту, набрд Б БрДТДу,

накрд Б. Бр ТП Ц, напд ме К (исп. ипак и напао С) и сл.

бв) Поредбена реч као најчешће гласи ко и ко, ређе је као (кад), ко и ка:332

ко бакрачи ДД, ко брабоњак Зд, ко војна музика СР, кд вретено Ри, кб данас

Ду, кођинђуве Во, ко мјесечина Год, ко некад Д, кд неки Васо Зд, ко није знао Ро,

кд ногари Мр, кд пашче Ду, ко пијевац Ду, ко пријетоп Ц, кд рогови Ри, кб свака

млада С, кд сваки нормалан човек Ра, ко тиква Ст, ко трава Г, ко троношка М, ко

чварци Ст итд.,

мјесечина ко дан Ка, дијете ко дијете З, ко ђаво Ц, ко јабука Д, ко лед Мрш,

ко медЗд, ко на иглама ТП, ко на слави Ј, ко наш Страин Ка, ко наша Мица П, ко

нека Љепосава РБ, ко Мићо неки Ст, ко рачићи они Ра, ко ружа П, ко руком

однијето Ст, ко и сваке године Т, здрава ко стакло Рош, смрди ко твор О, ко у вола

Л, ко у мачке Ро итд.,

горе крпице као витиљ Му, жути се као восак Мр, као гођ свадба Во, као

рођена мајка Ро, као иксана Ка, као сваког дана П, као и лањске године Ду; — кад

бубњарице оне Ро, кад прут З;

кб дан ДТ, к6 ђетлић Му, ко љута Ст, ко неки мој чича Р, ко слика е била С,

ко наша Петрија Во.

ка и говече Вр, ка и на прелу Р, ка и свак Рош, ка и ти Рош, ка остали народ“ Гд.

в) За еu – пимамо само зитин Го М, зитина Ц.333

Говори се и заштин Во, зештин Мрш, зејтин Во, зејтин Ду, зејтина Ду.

г)За ео — д исп.:

прил.: вома (= веома) ГД Ј;

им.: анђд Го, 334 пепд Ми Т;

прид.: весо ВоМ, дебд Вр Му С, кicд 3,335

р. гл. прид.: дово Б ГДГ Го ССт, заклд се (заклети се) Бр КСР, запд ГДГ Го

ЛР С Ст, започб Бр ГД ДушЗд Ми Ро, изузд се Бр Ду СР, начд ГДТ Ду Душ О,

ддузб БДДР РаРиСР, дплд Бр Ду Душ ККа ТП, појд Го Зд ЈД Ка, попо се Б Во СР,

почб Бр ГГ Год ДТ ЈДМр П РБ Ро СР, прево К, преотд. Во, препо Г ККа Кр Рош,

преузд ДД Ст, прово ДТ С, проклд Год Ка, разапд ДДу РБ, разво се Во Рош Т, узд

Вр Го Год Душ ККа М РБ Р Рош СР Ст ТП У Ц, — ниси ни јб Го.

У некима од ових (или ПаК оваквих) примера секвенца ео може остати

НеИЗМеЊСНа.

332 У оближњим идиомима је овако: Ђук. Драг. 26 ко, ка; В. Ник. М-Гс 88 као, ко, ка, ки: М. Ник.

Гор. 658 ко, као: М. Ник. СП 214 ко, ка, ко, ка, као, Тешић Љешт. 198 ко, ка, кад, кој,

333 Исп. Рем. Шум. 137 зитина (наведени су још неки ликови).

334 Исп. Ђук. Драг. 28 анђел, Тешић Љешт. 198 анђд (анђел).

335 М. Ник. Гор. 658 кисел/кисео кисд.
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веома Во; весео Ду Душ Ту, дебео Бр 3д Ц, пепео Бр ДД Ри, довео ДД, одвео

Д, превео Во Ду, провео Ро, увео ГД Ту; —замео Во, заплео Л., испрео Ра, помео П,

расплео Ц.

Редовно је жео ВоДу, јео Бр ДД РБ Р Ри Ту,336 срео Ра СТ Ц (у р. гл. прид.

глагола једносложне основе).

га) Сврстали бисмо овде и дискутабилну форму горгине Во Ц (исп. и

георгине К), око чијег о нема сагласности у дијалектолошкој литератури. Б.

Николић мисли да је оно настало контракцијом (-eo- - -o-), а С. Реметић

елизијом вокала е, будући да о није дуго (Рем. Шум. 128). Мишљења смо да је

овде реч о контракцији и накнадном скраћивању вокала о, што је могло бити

проузроковано (с обзиром на физиономију говора и језичко осећање говорника)

и неодрживим предакценатским квантитетом.

д) За оје — oе — е исп. имале бренице Л,337 засведочено је и бројанице

во.338

Говори се мога, моме и сл. (в. у одељку о облицима речи).

ђ) За оја — оa — а исп.:

вака у пасу Ду, свак Ка, свакако Бр.

Чешће је појас ГГ Мрш Ри, појаса Ст У, појасу О,339 свакојако Го П С,

налазимо и својак Ц.

e) За уо — б исп.:

викнд Во С, дунд Мрш, загино М, закинд П Ту, зинд МрТ, крено ДДуш Ка

Му Ст, изгинд толки народт Ри, искренд ГГ Кр Ри, метно ДД, окренд ЗС, откинд

Зд, погинд Ду ЈМр, прекинд Ду Л О Рош, раскинд ОТ, скинд Ми СР, трљнд Ри,

уштинд Во.

Р. гл. прид. гл. на -сути засд Го, насд Д, посдТП (исп. ипак и насуо Ра).

Секвенца уо остаје неизмењена у изуо ДТ,340 натруо Душ Ту, начуо Рош,

обуо ДТ Ми Ро ТП, презуо Му.

235. Иницијална секвенца уо у предлогу уочи чува се у највећем броју

засведочених примера:

уочи БожићаЗМр, уочи Ваведења Кр, уочи Мале Госпојине Рош, уочи наше

славе Д, баш уочи овог сад рата Д, уочи Спасовдана Мр, уочи тога дана М, уочи Б

го км ми ср сту.

Поред стандардног уочи затичемо још две могућности, учи и очи:

учи Васкрса ДТ, учи Видовдана Ри, учи Видовадне 3, учи нашега тог

пазарног дана РБ, учи Никољдана ДД, учи сваке сриједе Ст;*

очи Бијеле неђеље Душ, очи Божића ДТ Ту, очи празничка неког Мрш, очи

Првога маја Л, очи Стевањдана М.

336 Исп. Тешић Љешт. 198 жеолжеб, јео јед, мео мед итд.

337 Исп. М. Ник. Гор. 659 бренице, двенице.

338 РМС бројанице и бројенице.

339 Исп. М. Ник. Гор. 659, Тешић Љешт. 199 појас, М. Ник. СП 217 дат паса (уз чешће појас и сл.).

340 Исп. Тешић Љешт. 198 изуо изд.

341 Исп. Тешић Љешт. 199 уче, учи.
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Форма очи настала је елизијом вокалау, а обликучи, вероватно, редукцијом

вокала о.342

О дијалекатскоме увече у конструкцијама типа увече Божића в. у т. 633

одељка о облицима речи.

236. На П О М е Не:

1) Остваривање (или пак изостајање) контракције узрокују различити фак

тори: они „највидљивији“ одавно су познати, потврђени у бројним говорима и

описани у дијалектолошким студијама о њима. Морфемска граница, положај

вокалске секвенце (која не мора бити само у оквиру речи, исп. нпр. уста & у

уста), распоред вокала, место акцента у речи и место акцента у секвенци,

најчешћи су релативни регулатори вероватноће за реализацију промене. Кажемо

релативни и вероватноће јер уочене условљености најчешће немају снагу без

изузетачне правилности. Чак ни морфемска граница, као једна од најтврђих

„брана“ контракцији, није увек поуздан знак да до промене неће доћи. Тако нпр.

она, и у нашем и у бројним другим говорима, доследно спречава контракцију у

гл. префиксалним сложеницама са орати типа поорд, поорали и сл., али је

„пропустљива“ у неким другим ситуацијама (исп. нпр. двојство снаa/сна).

2) Као што је познато, наглашеност једног од чланова вокалске секвенце

има своју важну спецификацију у питању који је од вокала наглашен.343 Група са

акцентованим другим вокалом је подложнија промени (обично асимилацији па

контракцији) од секвенце са наглашеним првим чланом. То значи да је вокалска

скупина у ликовима као што су граовина, заова и сл. постојанија (не, бар прин

ципски, и сасвим постојана)“ од секвенце какву имао нпр. у страоба (налазимо

и строба, а редовно је сонице).

3) Будући да се контракције доследно остварују само у одређеним мор

фолошким категоријама (и у нашем говору је нпр. редовноједанес, дванес и сл.,

увек дошо, пошо и сл., једино капицу, кутицу и сл.), рекли бисмо да оне нису само

фонолошки, већ комплексни морфофонолошки феномени.

4) Однос између документоване ситуације на подручју Ужичке Црне горе и

кореспондентних прилика у оближњим сродним идиомима одликује се високим

степеном подударности.345

4) О УМЕТАЊУ ХИЈАТСКОГ СОНАНТА

237. a) Хијатско полуредуковано ј које спречава контракцију у честим

скупинама с вокалом и на првом месту (какво имамо нпр. у обавезном носијо,

посијо и сл.) познато је и многим другим идиомима.

342. Исп. М. Ник, СП 218.

343 „За остваривање контракције у наглашеним групама често је битно место акцента, не само

чињеница да је један од вокала у групи наглашен ...“ (М. Ник. СП 218).

344 Исп. нпр. М. Ник. СП 218 дб, страви.

345 Исп. нпр. Ђук. Драг. 25-29, В. Ник. М-Гс 87-93, М. Ник. Гор. 657-659, М. Ник. СП 210-219,

Тешић Љешт, 198—199.
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Свакако је интересантније (сасвим специфично, неуобичајено) хијатској

изразите артикулације у ром, појени В, појене В (од једног „образованог“ ин

форматора забележено је и експресивно појезија Во).

б) Сонантом в зев је отклоњен у форми чавуш Б Ду (неупоредиво је чешће

чауш Бр Во ГоДД ДТДДушЗд ТКМи Му Ри, чауша ГГ ЛП Ст и сл.), као и у

познатим примерима типа от сакова Во, са бирова Ц и сл.

Нису засведочени ликови типа “чуво (= чуо), “јево (=jeo) и сл.

в) О примерима као што су мува одн. снаја и сл. Говорићемо у одељку о

консонанту х.

5) О МЕЂУСОБНИМ ЗАМЕНАМА ВОКАЛА

238. Појава да се уместо једног вокала у некој стандардној форми јавља

други вокал (или други вокали) у њезином дијалекатском пандану изражена је и

на подручју Ужичке Црне горе. Различити узрочници (обично фонетски и мор

фолошки — асимилације, дисимилације, аналогије и сл.) изнедрили су бројчано

знатан али лексички (и облички) ограничен број примера, најчешће (дакле, не и

увек!) од минорног или никаквог значаја за утврђивање физиономије говора.

Огромна већина примера засведочена је и у (бар неким) испитиваним

говорима у окружењу, а није мали број ни одавно и широко познатих ди

јалектизама, много пута навођених у дијалектолошкој литератури. Невелику

скупину чине посве необичне (можда и једанпутне, хапаксичне) форме, сим

патични изданци погрешне перцепције, невеште имитације или сл.

Сходно увреженом дијалектолошком маниру, прикупљена грађа се наводи

за сваки вокал посебно. Полазна „тачка“ је стандардна форма. Будући да се

тумачења великог броја изложених ликова могу наћи у литератури на коју се

током прегледања упућује (знатан број готово идентичних аналитичких осврта

понавља се из рада у рад), потврде се наводе обично без икаквог коментара.

239. Вокал а:

a) are: на аператима Рош,346 вашер Бр Во ГДЈКа Мрш О РаРи Ст, вашеpa

ГД КМу, вашеpy ГД Г, вашери Го, вашера Д Ка, вашерима ДДО (само овако),

изутре, ćyтре и сл. (в. у одељку о консонантима 3 и е), изнутре (т. 627),јеребица

ГД КаРи,јеребицу К,јеребице Мpш Т, калибер Мрш, катастер М, коњенике Во,

министер Ро,меуна Ми, меунка ТП (засведоченоје и изнутра (т. 627),japeбица Г

Р, japeбице Ст, коњанпци К, министар Го, мауна Ми, доследно је јечам БВр ГГ

ДТЈМиОР Ра Ст, врабац Бр Во Душ МиМршП РБС Ст,расти Ду П итд.);

б) ази: бијаги Рош, бијаги Ц, даље ГДМрш, најдаље Во, дости ГДЈМу ПСт

У,347 наглавичке Во, сутри-дан (т. 629), тимљан Ц848 (налазимо и даљи Во К,

даље К У Ц, доста (сви), наглавачке У, тамљан Д, тамјан С),

346 Исп. М. Ник. СП 219.

347 Тако и Ђук, Драг. 22, Ђур. Прелазни 102, М. Ник. СП 220, Пецо ГИХ 35, Рем. Кладањ 101,

Симић Обади 55, Тешић Љешт. 200 итд.

348 Исп. М. Ник. СП 220 тимјан, Симић Обади 55 тимљан.

— 106 —



Говор Ужичке Црне горе 443

в) ако бојаги Ми Р Рош, бојаги ДСР,349 жандомерија Ка, заисто Ј, кон

целарија Л, концеларију Мрш,350 митрољез ДД ЈД, митрољеза Ми, митрољези

Душ, митрољеза Ра, митрољезе Мр,351 пушкомитрољези К, ономо Бр Во ГДДу

ДушЗд Кр Ми Мр П РС Ст Т Ту,352 послужбвник Ду, послужовнику К, понаију

Рош, склоњају (т. 619), засведочено је и: бајаги Душ Ро, заиста ГГ Кр СР,

канцеларија Бр ВоМи Мрш Рош, канцеларију Б Ду Ми,митраљез Б Бр ДД Кр М

СР, митраљезом СР, митраљезе Ри Ро Рош, онамо Во О, панаија ГоМи Ра Ри,

панаију Ст, шнала Б Ду П РБ, редовно је богами ГГ Кр С Ст.

г) а у жандумерија Рош, тумније П,353 унутру, унутра (т. 622).

240. Вокал е:

a) eа: заштин (т. 234), началник Во, постаљина Рош, постаљину Вр Рош,

постаљину ГГ, рашето БрЗд Ми Ри ТП, рашету Зд, тастаменат РБ, џигарица

Душ Р, џигарицу М Ми, џигарице Му (исп. и постељина ЈД Му О, постељине

Год, постељину Ту, решето М, џигерицу Мрш, uигерице 3);

б) еи гајометри Ду, ималтрани судови Во, инглпска авијација Во,354

инџињер Вр инџињера Вр, профиcopДТ, профисора Му, профисори Во, провисор

Ј, провисзоре О (вок...), телиграфиста П, телиграфију П, пази Вр.355 цимент К,

цимента С, илипер СР (засведочено је и тазе ДушП Ту, цемент Во, цемента

рб);

в) е:о: кондуктора Зд, концоларију Рош,356 пинтор Вр ГГ ДЛМи ПР Ри,

пинтора II Ри и сл.357 (само овако).

О ликовима типа врућо, шупљо, нашо, затим о формама типа ножом итд.

говорићемо на одговарајућим местима у одељку о облицима речи.

241. Вокал и:

и:e: веденција Во, ветрина Ј, ветрину Ми, динамет ДТ С, динамета Зд,

динаметом С, комесија К, комесију Ри, летења ЈД СР, летењу Мр, лепена Во,

медецина Д, медецинску Ра, медецинску Ц, церкулисало Ми, шешарка Го КаРи,

шешарку Ра, шешарке СР (бележимо и комисију Ст Ра, лепиња П, лепињу У).

Пример центрафугу Ка једина је потврда за однос иза.

349 Форма бојаги својствена је многим говорима, ближим и удаљенијим, исп. нпр. Ђук. Драг.20

(поред чешћег бијаги), В. Ник. М-Гс 103, М. Ник. Гор. 660, М. Ник. СП 220, Рем. Шум. 140, Р. Симић

Левач 143.

350 Овако (или сл.) и Ђук. Драг. 23 (концоларију), В. Ник. М-Гс 104, М. Ник. СП 220, Ник. Срем

335, Рем. Шум. 141, Симић Обади 55, P. Симић Левач 143 итд.

351 Овако и Дешић ЗбИjГ 34, Драг. Лика 47, Ђук, Драг. 21, Ђук. ГЦ202, Ник. Мачва 246, В. Ник.

М-Гс 104, М. Ник. СП 220, Руж. Кол. 61, Рем. Шум. 141, Симић Обади 55, Р. Симић Левач 143,

Тешић Узов. 178 итд.

352. За ову форму знају (између осталих) и сви додирни говори: Ђук, Драг. 21. В. Ник. М-Гс 232,

М. Ник. Гор. 660, Тешић Љешт. 200.

353 Реч је, рекли бисмо, о хапаксу, уобичајено је, наравно, тамнија Во, тамније К и сл.

354. Исп. М. Ник СП 221.

355 Тако и Ђук, Драг. 23, М. Ник. СП 221.

356 Исп. Ђук. Драг. 23 у концоларију.

357 РМС пантар и пинтер (само пинтерски).
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242. Вокал о:

a) oа: апатека Вр О, апатеку П, аперацију Мрш, атерисд ГР Рош, апе

pисан ДД, аперисат Д Ду, бајанете ДТ, ваденица Му Ст, ваденицу ОТП,

ваденице Ми, ваденичар Год, лаворике Рош, локоматива ДД С, локомативу

Ка,358 матовило ГГ Год ДО П РБ Ри Ро С Ст (забележено је и мотовило Го,

потврде типа воденица наведене су ниже);

б) о:e: веденица Г Ст, веденице ГоМ, веденици Год Ми,359четверо и сл. (в. у

одељку о облицима бројева, т. 534), еве Бр Вр ГоДушЗд Кр ЛМи Му П РБ Ри Ро

Рош СР СтТПУ, ене ГГоДДДушЈМи МршРи СтТП Ту, ете ГДТЈКЛМ Мpш

Му Ра СУ; исп. и воденица ГГ МР, воденицеЗ Зд, воденицу КМи, воденице Год П

Ст, воденицама Душ, четворо и сл. (само овако је на већем делу подручја, т. 534),

ево Г Ј, ето ГД Зд ЈД Ка Ми РТ, ено ДДуш Мрш Ри Т, говори се може (на

источној половини подручја је само овако) и море, али не и мере;

в) о у: армуника Во, армунику С, армуникаши ДТ, буца ГЛ, буце Зд, бучице

Г, буранија Рош, бураније Л, буранију Л, кармунике Мpш, куфер ДТ Ро, куфери

Ри, куферчић Во, куференцију Ст (исп. и боранија К Ц, коференција Ро).

Потврде представљене у овој тачки свакако су најинтересантнија и нај

значајнија скупина примера. Посебно бисмо подвукли стару и дијалекатски

диференцијалну разлику између форманата -ор- и -ер- у бројевима четворо и сл.,

одн. четверо и сл. Занимљиво је и тројство воденица/ваденица/веденица (могуће

је да сасвим случајно није засведочена и форма вуденица, позната неким до

дирним идиомима, нпр. горобиљском и драгачевском). Широко је распростра

њен дијалектизам матовило360

243. Вокал у:

a) уи: добро итро РаЗ61

б) уо: на ом Во Ду ДушЗ Зд, на бм Б Во ГГ Ми СР, подром Вр Мрш,362 у

подром Ду, толмач Гд, толмача Вр, толмачи О, толмачи он то Ту, рас

толмачити Мрш, растолмачијо Бр солундар Л (говори се и сулундар Год Ст,

- подрум ДЛ Мр, подрума Ро С и сл.).

ГЛА С ЈАТ

244. Ијекавски изговор са мањим бројем екавизама и углавном познатим

„икавизмима“ одлика је непатвореног говорног израза нешколованог старијег

становништва на готово целом подручју некадашњег црногорског среза.

358. Тако и Рем. Шум. 136.

359 Исп. Ђук. Драг. 22 вуденица, М. Ник. М-Гс 100 ваденица, веденица, вуденица, М. Ник. СП

222-223 ваденица, веденица, воденица, вуденица.

360 Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 100, М. Ник, Гор. 136, М. Ник. СП 222, Рем. Шум. 136, Симић Обади

55, Тешић Љешт. 200 итд.

361. Тако и М. Ник. СП 223.

362. Овде је реч, рекли бисмо, о асимилационом процесу.
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Знатнију концентрацију екавских ликова затичемо само у неким граничним

насељима — једном северозападном (Мр) и четирма (југо)источним (Вр Д ЈД

Рош) — о овоме ћемо говорити у т. 252.

1) ЗАМЕНЕ ЈАТА У ДУГИМ СЛОГОВИМА

245. Основни континуант дугог јата је једносложна, дифтоншка секвенца

Не, заправо фонетски след делимично редуковано и (и) + слоготворно е, између

вокалских елемената развило се прелазно полуредукованој () (уобичајено у

сличним окружењима и небитно за природу континуанта), па имао низ и + j + e,

тј. гласовну секвенцу ије.363

a) Под нагласком силазне интонације, то је дифтоншка секвенца ије (сло

готворан је вокал е, али се силабичност делимично протеже и на вокалски

елемент и), исп.:

вијек Во Мрш Му Рош, вијека Б Год ДД ДТ Му Ст, вијести БДушЗ Ми,

дријем МршТП, лијек Б ГГ ГД Г Ра Ри, нијем Во ГГ МРи СР, ријеч ДТ Ду Душ

МршС,ријечи ДушП РБ, сијено ДушСР, сијена ДТР С, снијегДМС, снијега Ри С,

стијење ВоМУ, тијесто ГГ ГД Кр Мрш, тијеста Бр Ду Ро, тијесту Год П, цијев

БДТ П РБ Ри, цијеви В Во ОРо, цијеђ ГДМи Ро, цвијет Вр Гд, цвијеће Ду П РБ,

цвијећа ГД Л и сл.,

бијела Вр М. О, бијелт ГДМ Ми Мрш Ту, бијелог П РаРиП, на бијелом коњу

Рош, лијева Во Вр Ми Мрш Ро, лијевт ВРБ Ро Рош, лијевог ГГ Ду О, лијевом ГД У

Ц, лијеву РС, лијеп Бр ГД Кр, лијепа Год 3д Ми Му СР, лијепт Мpш Ри Ро ТП,

лијепог Год П, лијепоме Ра, пријект Во ГДРа, пријеким ДДРо, пријесне Го Год СР.

ријетком Год Ра, сијед БВ Душ Мрш Му, сиједп Бр М. С., слијеп ГМу СР, слијепог

Бр С, слијепом Ри, тијесне Бр ГГ Рош, тијесну Г Му, цијелт Д Му, цијеле ГС,

цијелу ДД Р Рош и сл.,

биједно Б ГД ГРи, лијепо Вр ДД МР СТПТ, ријетко Бр ГГ ПРБ С, слијепо

Во ЈД Рош и сл.,

бијелимо Во ГГ М, гријешт ГоМ СР, гријеше ПУ, дијеле Г Ри СРТП, дијелтЈ

ККа ПТу, дијелимо Р Ра Ро, мијеce БГ Зд Ро, мијест ВоП Ро Т, мијесим Бр МС Ст

ТП, мијеша Во РБ Ри, мијеша Ми Мрш, мијешамо Ри С, мијења Ду Мр Мрш Po,

мијењамо ДушЛ Ри, мијењамо ЗРБ, сијева ДТ, смијеша Вр М., смијешам ГП Ра,

смијешам Во, смијешаш Во, тријебим ГоДД тријеби ГГ С, пријебимо Ри Ро Ту,

цијене ГМу О СР Рош, цијент Го Год Мрш, цијепа се Д, цијепам Б Ро и сл.

363. Гласовна скупина ије јавља се као основни континуант дугог јата (наравно, уколико је реч о

ијекавским ликовима) и у неким оближњим сродним идиомима, нпр. у тршићком (исп. Ник.

397-398), у љештанском (исп. Тешић 188–189), у говорима србијанског Полимља (исп. М. Ник.

226-228). Говорећи о фонетској природи ове гласовне секвенце, Б. Николић и М. Тешић дају

објашњења (суштински подударна) која имплицирају њен дифтоншки карактер (по обојици аутора,

у секвенци ије вокалски елемент и делимично је редукован и неслогoвaн). Расветљавајући овај

феномен, М. Николић запажа и неке нове моменте (пре свега на плану силабичности) и први пут га

експлицитно назива дифтонгом.
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б) Примарни континуант јата под дугоузлазним акцентом је дифтоншка

секвенца “Је (силабичан је други вокал (е), док је и унеколико редуковано и

неслоговно), исп.:

у вијеку БВр ГГ С, вијекове Бр ВДТД Р, вијенац БДДЛМ Ри Ст, вијенца ДД

ДТ МршРБ СР, гнијезда Б ГД Мр Му СР, гнијездо Бр Год СР СТП, гнијезду Б Д

Душ Ст, дијете Год М Ми Мрш Ри Ра Ст Ту, звијезда Год Му Мрш Ро, звијезду

Душ Ми Ра Т, лијекове ГМуО Ро, лијекови Г Год П РБ, лијековима ЛП Ро, млијека

ДД Ми Му Рош, млијеко Бр Го Год ДД Му Ст, млијеком Б ГС, одијела Го П,

одијело Год ДДДТ Ми П Po TТу, одијелу Бр Ми Мрш Т, посијело Бр ДД Му РБ,

посијелу Бр Ми С, пијесак ГоМрш Ри Ро Рош ТП, пијеска Год ГД P Pa CP, пијеску

Му Ст.ТП ТУ, ријека Во Ду ЛМ, цијелу ријеку Ду, ријеци Бр Во Му Ст, на ријечи

ДТСР, ријечима ГДТ, свијетло Бр ГоДу Рош, свијетла Б Го РБ Ту, свијетлу Б Во

Рош, свијећа Вр Душ М П РаРи СР С, крај свијеће Во, свијеће ГР Ри Ро У, слијепац

БГо У Ц, слијепца Бр Кр ЛТу, по снијегу ДД ПРБ Р, у снијегу Г СТП, сриједа ГД

МР Ра Ри Ст ТП, сриједу Р, цријева ГоМи СР, цријево О ПР, у томе цијеђу М,

цијена Му Ст, цијену Во К У и сл.,

бијела Бр ЈДМ Ми Ри, бијеле Б ГоTПТ Рош, бијелу Душ P Pa TТу, лијепа Г

Зд ЈДП Ри, лијепи Г Зд Му РБ, лијепо ДТ КМи, ријетке ДД Мр, сиједаЗ Мр П,

смијешан Ду Ра Ри, смијешна ДД Л Ро, смијешни БМр Рош, цијела ДДДТ Мрш,

цијеле Г Го О Ст ТП, цијели Б Д Му и сл.,

вијећају ГД Душ, вијећали ГоМ Ми Рош, вијећале Б Му О Ро, гријешијо М

Ми Ра Т, гријешила Г Го ПТ, гријешили БК. Ми Ри, залијепијо Б Во Ро, залијепили

ДДЛМ Ро Ра, залијепише Б Ду, замијенили Ра СтТП, замијенише Бр Рош СР Ст,

занијемијо ГП, занијемила Бр Во Ми, заплијенили ДД Ми, заплијенише Б Зд ПТ,

запријетила ДДушСР, запријетили Л, запријетише Бр ДД Ст, запријечили Рош,

зацијенили ГД Л, зацијепијо Б Ту, испријечила се Год, испријечијо се Т Po TП,

исциједила Ду Ми С, исциједили М У Ц, лијечила се Бр Ра, лијечили ДушЗ Ро,

мијешала Б Л Ра, мијешају ДД П Мрш, мијешали Душ Му РБ Ри, мијешати Му РБ

Ту, налијепили БД Ст, налијепише Бр П РБ, насијече ГД КРош СР, насијечу Бр Ј

Ст, обијелијо БД Ту, обијељела Бр ЛП, одријешила РРа Ри, одријешили Б Го Ст,

одријешише Бр О, оплијевила П, оплијевили ГГ С Ст, осијече Му О СР, осијечу Л

ТПТ, оцијепише В Ри, погријешила БЗ Му, погријешилиДСТП, подијелише се Во

Му Ту, пресијечем Г. СР Т, пресијечеш ДТ Л Рош ТП, пресијечу ОТ Рош, про

мијенијо се Б Го, промијенили М Мрш Рош, процијенијо ГД Ту, процијенише Г Го

Ро, ријешила ДДО Ст, ријешили БрPo Ц,расијече ГГ М Мрш Ро, расијечу ГД Рош

Ст, расијецали Ри, сијечем Б Бр, сијечемо ДДРа Ри, сијечу Бр С, смијенили га МП

Т, смијенише га Кр С, снијела ГоМ Мр Мрш С, снијеле ГГ ЛЦ, стријељају Ст У,

убијелила Ка, уцијенила Ми У, уцијенише га Ц, циједили Во ГоМи, цијенијо Душ О

Ц, цијенила Ра О итд.

в) На месту дугог ненаглашеног јата обично се јавља рефлексије, дакле,

имамо исти континуант као и под a) и б), разлика је само акценатска (у аор.

глагола ова гласовна секвенца се јавља и у крајњем отвореном слогу); исп.:
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Благовијести ЈС Рош, двоцијевка ГДМрш, двоцијевке Д, колијевка Год МСР,

количјевку Душ Ра; — добијеса Ду, до вијека Бр ГД, мимо свијет Мр, крај сијена Ј, у

сијену 3, на сијену Во К, у сриједу ДТ Мр С, на стијену Во, у стијену К и сл.,

занавијек Во, увијек БДТДуш М Ри Ро, испријека Бр Год Ро, попријеко Во У,

упријеко Рош, наслијепо ГД Рош, поријетко Во;

донијела Б Вр ГГДТ ПРИ Ту Ц, донијати БрДП Ми, донијаше Бр ДЈД КРо,

задријемам ДД ОРБ, задријемамо Б СР Ми, изволијевамо Д, издијелт ГЗ, из

дијељени ДушСР, исповиједа се Ми, исцијепа Б Год ДД, исцијепа Душ исциједим

ДушЛ Ро, исциједимо Б Ри, несвијес Бр Г ЈДСТ ТП, облијепе Г ЗРо, облијепи се Го

Рош, донијела ГДМи СР, донијеле Бр Душ, одријешимо Бр Д, оцијeди се БВ Зд Ту,

подијеле ГД Г СТП, подијелимо Г. Му О, помријеше Во РБ, поцијепа ДТД Ри,

поцијепана Ри, промијеша се Л, промијешамо Зд ЈД, процијeди се ГД П Ри,

проциједпи Ду, раздијелт ГГ, раздијељено Бр Душ, разнијеле ДЗд, расцијепи се

ГодЗ Му, расијеца се Ду Рош, убијелт ДТ СР, убијелимо ДД Ми Ро, умијестм Бр

ГД, умијесим Бр 3д СР, умијесимо Бр Год Т, умријеше ГД и сл.,

помрије Во, умрије Ро, уније Т и сл.

246. a) У сагледаним разредима (у сразмерно малом броју примера, обично

у споријем говору, и при осетнијем наглашавању сваке ортотоничке речи) јавља

се и двосложни рефлекс:

вијек Л, сијено Рош, цијеђ Мрш, цријеп Ц; — зијев Душ, лијеп P, ријез Ст,

слијеп Зд, снијег Ра, тијестом Ду, цвијет ДД, цијеђ Ми ТП,

дијете Ра, лијепа Рош, лијепу Рош, млијеко Ми, ријека ГТП, ријеку ТП,

свијећа Во, свијећу Ра, стијена Д, цијепали Ту;

донијела Вр, попријеко Вр, упријеко Мр.

Присуство оваквих ликова најосетније је у југоисточном делу подручја, у

насељима најближим драгачевском и моравичком крају.

б) Необавезни двосложни ијекавски рефлекс јата затичемо и у ликовима

нијесам БКр, нијесу Б, какви се, према нашим запажањима, могу чути (и то ретко,

чак и у говору најстаријих) једино у југозападном делу области, у Биосци36“ и

Кремнима.

На подручју Ужичке Црне горе, по правилу, јавља се аналошко нисам Б Во

ГГГ ДДДТДу ДушЈМи Мр Мрш ОРБРаРи СР ССтТП Ту Ц, ниси Бр Во ГГ ДД

ЈКРБРа Рош СР Ст ТП, нисмо ВрДДДМи Мр П P Pa CP С СтТП, нисте Го Ро,

нису ГГ М Ми Мр O P Pa Po CP Ст ТП Ц.

247. За разлику од категорија представљених у претходним двема тачкама у

којима је двoсложни след ије само факултативна нискофреквентна (благо или

упадљиво ареално условљена) реализација „типичног“ континуанта, једносложног

ије, у наредним категоријама ијекавских ликова (лексички ограниченим или пара

дигматски одн. позиционо детерминисаним) двосложни рефлекс је обавезан.

То су:

a) број двије (оваква форма је засведочена у свим насељима), као и пред

лошко-падежне конструкције сложене са овим бројем типа за двије Ду, на двије Б

364. Исп. Ивић Биоска 9 нијесам,
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М., по двије ДТ Ри, затим дбадвије Во Ти сл., већ је друкчије у двије године (т. 37),

одн. у двијема, обадвијема (т. 530),

б) предлог и прилог прђ: прије Б Во Г ГДДДуш ККа М П РБ Р Ро Рош ССт

ТУ Ц, и прије ГГ Душ С, исприје Му, исприје КТу, малопpије ГДДДМрш СР Ст,

најпријеДДЈДМи С, најприје ДДМ, ни пријеДуЗ, отприје Душ, датприје Ри,

в) прилози типа вудије Ст Т, нудије Ра, тудије Ро, кудије Г Ра;

г) инстр. сг., ген. пл. и дат-инстр-лок. пл. придевских речи типа овије и

овијем (друкчије је само у облику свијема Ка).

Нагласили бисмо да се у свим назначеним категоријама јављају и ликови

другачијег фонетизма. О екавским и икавским панданима форми двије и прије

говорићемо у т. 253 овога одељка, а о „алтернативама“ за ијекавизме типа овије,

двијем одн. вудије, нудије и сл. (категоријски и структурно посве различитим)

биће речи у одељку о морфолошким особинама.

248. Поред дифтоншког је, двосложног ије (ије) и аналошког т, на месту

дугог јата јавља се и једносложни рефлекс је (одн. е). Затичемо га у двема

оделитим скупинама примера, различитим и по нарави и по распрострањености.

a) Прву с куп и ну чине категорије и појединачне лексеме са тзв. проду

женим јатом. Овакав рефлекс уочавамо:

aа) у ген. пл. типа вјера БР РБ, кољена Б Вр ГД Мрш Ри Ту Ц, љета ГДМу О

П СР, међеда Во ГГ ДТР СР С СтТП, мјеста Бр Г Го Зд РБ (исп. и мјеста Во),

неђеља Ду;

аб) у хипокористичким образовањима типа ђева Год, ђево (вок.) Во (жива

била, ђево), ђедо Во ГГ ДуМ П РБ РаРи Ц, ђеда Ду, ђеду Мр Ст, ђешо (=ђевер) Зд

Ро С, héша Душ,

ав) у формама са дуљењем вокала испред сонантско-(кон)сонантске групе:

понеђељнпк Го Кр П, понеђељник Го Ра, Неђељко Во, Неђељка Ка (и у необичном

дсетна Стреч је, рекли бисмо, о дуљењу основинског вокала; исп. и осетљив

Ми, осетљива Во К),

аг) у следећим ликовима: пјена Во Ко П Ст, пјену Мр (на преврелом млеку),

сиђелац ГД Ри, сиђелца Год (према усиђелица Ј Ст, усиђелицу К., сиђелицу Во и

сл.), ćeнка (РМС, сјенка, „ć“ је могло „доћи“ из ćена Зд, ćену ДРи), разљевали,

ражљевали и сл. (потврде за ове и овакве примере дате су у т. 619 одељка о

морфолошким особинама).

Додали бисмо на крају да су и засведочени ликовимљеко Р Ри ТП и љеска К

М могли, такође, настати и аналошким уопштавањем (према мљечар Д. Ми,

мљечару Р, мљекару СР и сл., одн. према љеса КМу, љесу Ц и сл.).“

б) Другу с куп и ну представљају „прави“ јекавизми, какви се могу

чути у насељима ближим Ужичком Подрињу и повленском масиву, тј. у севе

розападном делу подручја. Имамо следеће потврде:

бjecна РБ, бјесну Ц, дјелови З, дјете Год Ц, снјела ДТМ, снјеле М,

365 Питање је да ли је реч ојекавизму и у потврдама кљешта Во Ду М, кљештима Ду К, будући

да се овај ликјавља и у многим србијанским екавским идиомима (о овоме в. Рем. Шум. 91-93).
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донјела В Год, донјели М, замјеша Го, понјела Ц, разнјели В, санјели Го,

унјели З, унјеше В.

Налазимо и случајевејотовања алевеоларан испред слога са дугим јатом:

доњела ВМ, доњела В, одњели Го, поњели 3, сњела В Ц, cњеле В.

Свакако су интересантни и контраховани аналошки ликови попут доњоДТ

3, поњд В, унд Ц.

Дакле: *доњео (аналогно према доњела) — доњд (ео — д).

Нису засведочене форме типа љепо, љек, одн. Љена, љепо, уобичајене већ у

суседном Љештанском.366

249. Инвентар континуаната дугог јата (засад имамо је, и је одн. ије, пије

одн. е) заокружићемо додавањем још једног — екавског.

Засведочени корпус екавских ликова је обилат и вишеструко диферентан—

по старини (аутохтони и инфилтрирани), по пореклу („прави“ и аналошки), по

степену заступљености (ареалном и генерацијском).

250. Знатан број лексемазасведочен је и у ијекавском и у екавском лику.

Можемо говорити о два типа ијекавско-екавске двојакости.

a) Први тип представљају „парови“ ијекавизам-екавизам у којима се и

екавизам (с обзиром на: релативно висок степен заступљености и у говору

најстаријих, могућности аналошког уопштавања, прилике у оближњим и уда

љенијим сродним говорима) може сматрати аутохтоном формом.

Рекли бисмо да је тако у следећим „дублетима“:

вриједна ГГ Р / вредан Г, вредна Год С, вредни ГД Мрш Ст (чешће),367

вријеме Во ДД Ј ККа Ми МршП Ри Рош С Ст/ време Б Бр ГД ДуДушЗд К

Ка Ми Мр МршРБ Ри ССт (исп. и „екавске синтагме“ лепо време ДТ Ра Ту, цело

време Ка У):368

дно Нијемаца В, / Немац Во Л, Немца Мр, Немци ГМр Мрш Ра, Немаца.ДД

Ро, Немцима П (готово редовно),369

изгријешијо Ми, гријешт Ка, погријешили Во / погрешио Вр Р, погрешили

Вр Ми С, погрешисмо РБ (чешће),370

тијело Во / тело Ду;37

цијела Бр ДК, цијелу Го, цијеле Мр, цијеле ГГ Му (цела ГГ ДТ, цело Г, цели

ДД, цели Р;372

цријет Го М, цријепом Ду ( цреп Г М, црепа Зд, црепом РБ.

366 Исп. Тешић Љешт. 188—189.

367 Исп. М. Ник. СП 234 вриједна и сл. (ретко вредни и сл.). У суседном Горобиљу је само вредан

(М. Ник. Гор. 651).

368 Двојако је и у неким оближњим идиомима, исп. нпр. М. Ник. СП 233-234, Тешић Љешт. 189.

У Узовници је само време (Тешић 172).

369 Исп. М. Ник. Гор. 651, Тешић Љешт, 189 само Немци и сл., М. Ник. СП 235 Нијемац и сл.

(Немци и сл. ређе и неаутохтоно).

370. Исп. нпр. М. Ник. СП 234 погријешио и сл. / погрешила и сл. (ређе).

371 Форма тело је познати лексички екавизам у бројним (и)јекавским говорима.

372 Исп. Тешић Љешт. 189 само цела; М. Ник. СП 234 цијела и сл./цела и сл. (знатно ређе).
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Већина наведених екавских ликова могла је настати и аналошким путем

(нпр. време према времена, времену, цела и сл. према цео, цреп према црепуља,

црепљика и сл., вредан према вреднии и сл.).373

б) Други тип ијекавско-екавске двострукости очитује се у извесном

броју „парова“ састављених од уобичајеног ијекавизма и неаутохтоног екавизма,

новије примесе из књижевног језика. Наводимо само екавске облике, о оваквим

Ликовима засведоченим у назначеним граничним насељима (в. т. 244) гово

рићемо посебно у следећој тачки:

верна ГГ ДТ, вести Бр Ми Ду Мрш, деле КаРБ, дрема ГоМ Ми, ждребе Б

ДДПТТу, зева ДуДуш Рош,лекЗд ОРБТ,леп РБ Ст, свет БрP, света М Ми, сева

МУЦ, сед КО, слет Го Ра, тестоДуш Ро, цвеће Кр, цеђ Ст, цењен 3, цењени З;

бела Во Р, бледа Г, венац О, детеДД ДТ Ри, месила Зд Ми Ц, месило се Зд,

млеко СРТП, одело Бр ДДС, одела Бр С, певац ЈКа, свећа Ј Мрш, свеће Мpш Му,

свећа ВМрш, посече се Бр Му стрепила ВМрш,умесила Го Зд,умесиле Го РБ;

двоцевка Год Ри, залепимо Ми, изделимо РБ, изнела Зд, налепимо ДТ,

налепт се Мpш, расцепимо 3, расцепите Мpш.

251. Само екавски континуант налазимо у неколико глаголских и при

лошких речи: вредп ГД, не вредпЗ Ст;

решт Јд Ра, реше Ду, решила Го Ри, решили Ст;

употребила ДД, употребили Р Ц:

напред Зд, унапред ЛУ.

Екавски рефлексзатичемо и у примеру са тзв. продуженимјатом: врећа Во К.

252. Фреквенција засведочених екавских ликова (и оваквих, и уопште),

осетно је виша у неколико испитиваних рубних села — једном северозападном

(Мр) и четирма (југо)источним (Вр Д ЈД Рош).

Осврнућемо се, најпре, на прилике у назначеним насељима (југо)источног

граничног појаса. Реч је, углавном, о истим селима у којима затичемо известан

број дијалекатских црта несвојствених највећем делу области, нпр. прозодијски

модел типа сестра (одн. вретено), ликове са тзв. кановачким дуљењем (тип

сестра).

Међу екавизмима засведоченим у овим селима налазимо и следеће:

бедно Вр Рош, бедни Д, бела Д, белт Вр ЈД Рош, венци Вр, венце ЈД Рош,

венцима Д, лечи се Вр, лече се Д, мењам Врмења се Вр Д, снег Вр Рош, снега Рош

итд.

беда Вр Рош, беду Рош, дете ЈД Рош, запленијо Рош, запленили Д, запле

нише Д, лепе Вр, лепу ЈД, на снегу ЈД, по снегу Вр, стена Вр, стени Вр Д, уценили

га Вр итд.,

довека Вр, засеца Д, зацент Рош, помешано ЈД, промешано Рош, исцедимо

ЈД, исцеди се Д, процеди се Д, процедимо Вр, процене Вр проценимо Вр итд.

373 Неке ликове је могуће и другачије тумачити. Тако нпр. екавски облик цреп „могао је доћи,

заједно с производом, из продавнице одн. из града“ (М. Ник. СП 234).
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Екавски ликови засведочени у означеном рубном појасу (не само овакви, в.

т. 256 одељка о рефлексима кратког јата) не могу се објашњавати на исти начин

као „исте“ екавске форме забележене у другим деловима области.

Ако ни у назначеним насељима није било „затечених“ стариначких родова

(како нас обавештава етнограф Љ. Павловић, в. т. 13), онда није могло бити ни

међусобног сучељавања стариначких и досељеничких дијалекатских црта (овакав

процес је био веома интензиван нпр. у суседном Драгачеву),374 ни кристализације

дијалекатске мешавине која би изнедрила нови говорни тип, са мањим или већим

уделом екавице као његовог иманентног, темељног обележја. Осетно већа за

ступљеност екавских ликова у назначеним ободним насељима може се објаснити

двоструким постмиграционим упливом: утицајем суседних мешовитих (ијекав

ско-екавских) идиома (таковског и драгачевског)375 и деловањем свеприсутних

расадника екавског стандарда као перманентне подривне тенденције.

Раздвајањем неаутохтоних екавских ликова засведочених у назначеним

граничним насељима од оваквих екавизама забележених у другим деловима

области, желели бисмо да истакнемоједну начелну дистинкцију. Наиме, извесно

је да су екавизми типа вести, бела, двоцевка (као и они типа песма, представљени

у т. 256), засведочени у „унутрашњим“ сегментима старог црногорског среза,

новија примеса из (најшире схваћеног) екавског стандарда, овакви екавизми

забележени у поменутим рубним насељима не морају бити новији инфилтрат, и

не морају бити из екавског стандарда.

б) Знатан број екавизама бележимо и у данашњем ваљевском селу Мрави

њцима. Истуреност према севернијим (поглавито) нејекавским идиомима, рађев

ским и подгоринским (говори са еfe s b, ијекавско-екавски и сл.), и упадљива

комуникацијска одсеченост и од најближих насеља области којој је некада при

падало (добри саобраћајни прилази постоје само са ваљевске стране), допринели

су да и говор овдашњег становништва (стопроцентно досељеног из динарских

крајева) у постмиграционом периоду „отрпи“ двоструки екавски утицај (при

мери са е нису засведочени): деловање „ближег“ социокултурног окружења и

уплив екавизама из књижевног језика.

Данашњи говор свих наведених граничних насеља је мешовитог ијекав

СКО-СКАВСКОГ ТИПа.

253. У насељима подринског залеђа број двије, предлог (и прилог) прије и

облици през. Гл. Смјети и умјети уобичајени су у трима формама — ијекавској,

икавској и екавској, исп.:

двије, прије (т. 247), смије Л, смије Бр СР, умије Г. О умије З;

два Го ЗРБ, при Гo 3, слим Го, не смим В ДТ, умпи Го, н-умпи В,

две В Го, пре 3 РБ, сме З П Ц, уме В З, н-умем ДТ.

Икавски ликови су могли настати и фонетским путем (двије — двиe –

дви).376 Напоредна употреба ијекавске, икавске и екавске форме (бар неких од)

374. Исп. Граница 99-100.

375 Нав. дело 49—96.

376 На ову могућност указује и М. Тешић (исп. Љешт. 188).

— 115 —



452 Славољуб З. Марковић

наведених ликова уобичајена је и у суседном Љештанском,377 као и у другим

деловима Ужичког Подриња.378

На већем делу наше говорне области ове лексеме се, по правилу, јављају у

ијекавском облику. Нешто вишу фреквенцију екавских ликова затичемо само у

раније означеном рубном појасу на другој страни подручја (исп. нпр. две Вр ЈД,

пре ЈД Рош, сме Рош и сл.).

254. У различитим деловима области налазимо лија ГГ Ми Ра Т.379

255. Као и у многим ијекавским говорима, префикс прђу композитама има

двојаку замену — ијекавску и екавску (са аналошким е):

а) пријевоз Во ГД, пријевозу Ду, пријеклад ГГ Р, пријеклада ДД, пријелаз МС

Т, пријерoд ДТ, пријетоп Во Душ Ми, пријетопа Во, пријеćек Кр Мр, пријеćека Ст;

иc Пријевора Рош, Пријепоље Ра, Пријепоља Ду, Пријепољац К;

пријесно Д, пријесни опанци Б;

пријећи Ду, пријеђе ТП, пријеђосмо Ст, пријетио Ри, пријетили Г,

б) превод имовинског права Во, превоз ДТ П, превоза Л, предлог Ка, прелом

потколенице Ду, прелому Ду, д-изврше претрес Зд, препис О, преписа Ст, пре

седник ГД Г СР ТП, преседника Бр П Ту, преседнику P Ра С, преседнпче Во,

престо Во;

прећи Д, пређе Го Ми, пређемо Ми.

Ијекавски лик овога префикса чешћи је у речима из домаћег (обично

старијег, традиционалног) живота (нпр. пријеклад, пријеćек и сл.), док је његов

екавски пандан обичнији у клишетираним формама из језика варошке адми

нистрације, из „незаобилазних“ политичких тема и сл. (нпр. превод, препис,

прелом, преседник и сл.).

Ијекавска форма је обавезна у топонимима.

2) ЗАМЕНЕ ЈАТА У КРАТКИМ СЛОГОВИМА

256. Примарни рефлекс кратког јата у нашем говору је је (примери са

извршеним јекавским јотовањем наводе се у одељку о консонантизму); нпр.:

бјежи ГГДМи Рош, бјежим Бр МршСТП, бјежалаДДР Ри, бјежали Кр

Ст, бјежи (имп.) Бр ГГ ПУ, вјенчо се Г. Душ Ка, вјенчала се П, вјенчали се Бр Д

Душ РБ СР, вјенчање Б В Во Му ОТП, вјенчања Бр О. П. Рош, вјетрило О,

вјетрењача Бр Зд СР, вјетрењаче П, вјетрењачу Г ГоМрш, вјешт Во ДуДушЛ

Р Ра Ц, вјешта ДуЗМ Ст, вјешто Г. Ка Кр, вјештина Душ Му Ст, вјештине Бр ГГ

О, запјева Бр Душ P, запјева К, запјево Бр Го Зд О, запјевали Бр ДДР Pa,

запјеваше Ми Ту, запјенијо Д Душ, запјенили Д, извјетрп Бр Г Мрш О Ра,

uзвјетрила ДушЗ Рош, извјетрили Г Го О, измјерила Бр Год, измјерише Бр Му,

uспјево Во Л Му Ри, испјеваше Вр ГГ Мрш, мјера Бр ВК Кр Ри, мjeру В Во П,

мјере ДТ Кр Ри, мјерише ДТ, мјесто ГД ДТ Ду ЈД Кр Му С, мјеста ГД Ми,

377 Исп. Тешић Љешт. 188.

378 Према нашим забелешкама.

379 Исп. М. Ник. СП 235.
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мјестима ДД, мјесечина ГДДу Душ МP,мјесечине Г О ПРа, мјесечину Г ГоМр,

намјестим БГЛ РБ Рош, намјестимо ЈДЈ Му, намјестише О СР, намјештен Го,

објесијо се 3 Ст., објешено В ГСР, објешену Бр ДТМ Ри, пјева се Ду П РБ, пјевају

Ду Р Ра Ри, пјевчарице ТП, пјешке ДушЗМ Ми Мр Мрш, пјешке О Р, побјећи Бр

Год ККр Ми, побјеже Год Кр РБ, побјегосмо Бр Л, побјегоше МС,распјеваше се

Зд ЈД Ри, распјевају се У итд.

Овакви јекавски ликови могу се јавити и у екавској форми, нпр.:

бежанија Бр О, бежанију Мр, беже. Во РБ, бежала Ми, бежали Ми

венчали се ГД, венчава Д, туде се венчавају ГД, вера Г, веру Вр Рош, верили се П,

ветар Го, ветрили Ми, ветрило се ГГ, вешт Мр, вештина С, вештине К,

вештину К, девојку ГГ, девојкеДТУ, девојачки ТП, девер Вр, девера Р, деда ДДС

Ст, деди Ми, деду Рош, дедом К, избеглица 3, избеглице Год М., избеглицама

Мрш,лебГод, леба Ми Ц, с лебом К, лебац Д, медвед Год,мера Ми Ст, место РБ,

певамо Вр, певају Вр, песма Рош Ц, песму У, пешке Д, плева О, пролеће Д, седиш

Год, седе Душ, семе Ми Т, сећам се Рош, терам Л, терајуДутерашеДД итд.

Фреквенција оваквих екавизама је релативно ниска на највећем делу под

ручја УЦг. Осетно је виша само у означеном рубном појасу (в. т.252), објашњења

за примере типа вести, бела, двоцевка важе и за примере типа песма.

257. Кр а т која т и за р. a) Рефлекс кратког јата иза сонантар најчешће

је екавски:

aа) бреза Во Ри Ро У, бреза П Рош, брезу Бр 3, брезова ЈД, дрен ГМ,380

дреновина БК СР; врећа Б ДушЗ ПТП, врећу ГД Му С, вреће Душ, мрежа Д Кр

М Ри, мрежу Во Ду, срећа Бр ГД Го Зд Ка Кр Ми РБ Ри Рош ТП Ту, среће ВЈ Ми

Мр Мрш Му, срећу Год С СтТП, срећом Бр Ри, несрећа Во Ј М, несрећу ГД Мр

Ри, треба Б Во Вр Го Год Д Ду ЈКр Ми МршПР Ри Рош СР ТП ТуУ, требо Вр

ДД ДТ М О Ри Ср, требала ДЛ Ст, требали ДД Ми Ри, трешња Душ Ми,

трешње Ду П, трешњу Зд Ту, трешања Ми, трешњице Во итд.,

времена ВоДДЈМр РБ Ри Ту, времена ЈК, временима Бр КМи, привремено

Г итд.381

грешан ГД ГДД ККа О, грешна ДТ С, грешни Б Во Кр П, грешка Кр, нема

грешке Во, грешку ГД Ст, грешке 3 РБ, на грешкама се учи Во, ждребад ГД,

ждребади Кр, ждребадима Кр, напредак К, нема напретка у кући СР, црепуља Вр

ДДЗд Ка КрЛМу О ПРИССтТП, црепуљеДу, црепуљу ДДРи, потцрепуљбм С,

аб) режем ДушП СР, реже ГГ Кр Р, режемо Д, режу Душ, резб Ми,

резали ДД Ст, зарежемДД зарежеДМи, зарежемо РБ Ст, зарезато К, изреже

ДТ С, изреже се ГГ О, изрезали ДСт, нарежем ДДМи, нарежемо Р, пререзато

по средини К, обрежемо П, обрежу ДТ, одрежем Кр, одрежемо Кр, одреже се

Во, разреже Во Зд, срежем О, среже БрДД Ми Ро СР, срежемо Бр М, урежем

ГД, урежемо Кр, урезани Рош, урезати К, урежу P; репа Г, репе М, репу Г Мр

итд.

гдре (в. т. 621),

380 Вук: дријен.

381. У суседном Љештанском врјемена, врјеменима (Тешић 189).
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ав) горела Вр Т Ту Ц, гореле ВЗ. М. Ми, горети Во, изгорела Д. Мрш,

изгорело Ст ТП Ту, изгореле Зд ЈД, изгореше Зд, изгорећемо Во, погорела Душ Р

Ра, погорели ВСР, прогорела Б Год РБ, прогореле ЈД, прогорело В Во, прогорели

Ст, сагорела Бр ГДП, сагорело БрM, сагорели Бр ДДТП сагореше ДД итд.,

аг) речит Во, решавали ДД М, решавале РБ итд.

Категорије ав)-аг) нису у складу са ијекавским књижевнојезичким стандар

дом.

б) Екавско-јекавску двострукост затичемо у невеликом броју категорија и

појединачних лексема, исп.:

брежуљку ГГ, бреговима М / брјешчић Кр, брjeгoви ТП,382

речица Д Л, речицу Ри / рјечица ДД, рјечице М, рјечнпТП,

старешина ДД, старешину Ми / старјешина П, старјешпна ЈД,383

стрелице Л / стрјелицу Го, стрјелице Р;

трезнт Во / трjeзнии Г.

Већина наведених јекавизама може се објаснити аналогијом — брjeгoви:

бријег, рјеђи: риједак, рјечица: ријека, стрјелице: стријела, трjeзнии: тријезан.

в) У западнијим насељима, нарочито у селима подринског залеђа, бе

лежимо и „икавизме“ (тј. ликове са аналошким и ) типа изгорила Б Го Ка Му Ц,

изгориле ДТ М Рош, изгорише Бр ДТ, изгорићемо М Ми, нагорила Во Ц, пре

горила ДТ Кр.

У насељима ближим Подрињу и повленском масиву налазимо и огрив ДТ,

вридниu B (исп. и вреднии ДТ).

258. a) Поред примера наведених у подтачки а) претходнетачке (и примера

наведених у т. 251), само у екавској форми јављају се и следеће категорије и

појединачне лексеме:

aа) заменичко-прилошке речи типа неко БДТМ Ри, некадДМи Ри, некакав

Душ Кр, некако ДД, нект Во ГД Ка М. Ри, нешта Во Ду Р итд.

аб) следећи појединачни случајеви:

дечак ГГ, дечака П, дечаке Му, дечко ГГ Кр Л, дечка ТП, дечкић ДТ,

дечкини Ра, дечкови Во;

зеница ДД, зеницу Мр С,

лекар Г, лекара П, лекару Ми, лекари Ми (исп. и љековито Во), чешће је (и

типично) доктор, доктору и сл.,

Немачка Год М, Немачку Кр, немачка Ри Ст;

дбе ноге и обе руке С, дбе сестре Душ, дбе Во К Мр С,

обећд Г, обећала Мрш, обећали Бр Р, обећавд Д, обећавали Мрш, обећање

втп,

одећа Душ Р, одећу Во (новија књишка реч, типично је одијело),384

шта му следује Во, следовало Му Ду, следовање ТП,

382. Исп. М. Ник. Гор. 653 на брјеговима.

383. Исп. М. Ник. СП 240 старјешина / старешина (само у прибојским селима), у осталим

деловима области само старешина.

384 Исп. М. Ник. СП 243.
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целива ГП, целивају Д, целивали Мрш С,

цеста ДД, цесту Ц.

б) У насељима подринског залеђа, поред јекавизма доље, често се јавља и

екавизам доле. С обзиром на прилике у суседним подринским насељима (где се

доследно јавља само екавска форма!),385 могуће је да доле у овом делу УЦг није

новија примеса, уколико се „одувек“ не користе обе форме (?).

259. Категорије са и у кратким слоговима. Засведочене потврде са кратким

и као рефлексом јата су, по правилу, „икавизми“, тј. форме добијене фонетским

путем или различитим морфолошким уједначавањима.

Тзв. фонетске икавизме имамо у следећим ситуацијама.

a) b + j - и + ј:

aа) у компаративу придева: сретнијег В, старија З Рош, старије СР,

чистије С итд.,

аб) у имперфекту, нпр.: бијаше бијаше (в. т. 207);

ав) у аористу: бијаде/бијаде (в. т. 583),

аг) у 3. л. сг. одричног облика гл. јесам: није,

ад) у глагола са основом на Ђ.

вије се Бр ГГ МРБ, вију Ми Ри СР, вајање Год,развијавамо РБЦ, грије ДУ,

грије Го, гријемо Го Год Му Ри, гријемо се М, гријана Год Ми, загрије ДТ Ст,

загријана Рош, загријала се Душ, огријало сунце БЛМ Ми, пригрије 3, угрије Г,

угрије Ка Ми, угријем Зд Ми, угријеш ТП, угрије се Го, угријемо Бр П, сијати Б

ДД МршРБ P, ciljamи Вр ГГ ГД, сијали ГодДДДуДуш М Ми СтTПТ, сијало се

ГДДу ККр М Ми МршТ, ciljб ДушЗ Зд ЈД КО Ст, сијат Ст, сијате Ст, сијем Г

ДДДушЛУ, сијем Го Ц, сијеш ДуЗдЈД Му, насијем Рош, насијемо Ј О, насију С

Рош, посијемо Б Вр ГГГДушЛП Ст, посијете Бр ВP РаРи СР, посију МршПС

Ст, просијавала ЈД, просијавали ЛУ, просијем ММи, просијем БКаРБ, просијеш

Во, смијати се Во, смијаћеш ми се Ду, смијали се В Ри Ту, засмијавали нас У,

насмијак се Ми Мр Му Т, насмије се Бр Ри итд.386

б) b (+) + о (< л) - и + jo:

ба) у р. гл. придеву гл. једносложне основе (имамо потврде за млbти,

смфти и снbти):

млијо Кр, смијо Гo ЈД Ми Ра Ри Ст, снијо Во;

исп. и мљео Му (облике р. гл. придева гл. хтјети в. у т. 584),

бб) у р. гл. прид. гл. двосложне и вишесложне основе:

видијо Бр В ГД ГоДД ДЈД ККр Ми Мр Му ОР Ри Рош СР Ст ТП Ту Ц,

обневидијо Во ДуЗд РБ, волијо БВ ДДЈДЈ ККа М Ра СР С СтТПТ, заволијо ГД

Кр Ми Ри СР СтТП Ту Ц, преволијо Бр Ра, донијо Во ДД ККрЛОП Ри Ро Рош Ст

Ту, изнијо Бр В. Р. Ра, нанијо ВоМи Мрш, прднијо Г Го Год Ри СРТП, разнијо Бр

385 Исп. Тешић Љешт. 191 доле, према нашим забелешкама, овако је и у неким другим насељима

Ужичког Подриња.

386 Није засведочена ниједна екавска форма. Нису познате ни већини испитиваних говора у

непосредном окружењу (горобиљском, моравичком, љештанском), мањи број екавизама забележен

је само у драгачевском говору (исп. Ђук. 42).
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ДД Мр Ра; доспијо Во ККа Ми, желијо Бр Год ЈД Мрш Ри Ро, зажелијо се Во,

пожелијо ГДМиМрш Ту, живијо ВоДДДЗЛМи Му РБ РаРи ССтТ, доживијо

Бр В ДД С СТТП, надживијо Ј О, наживијо се ККа Кр ОРБ, проживијо Год ЈД

МиРа ТуУ Ц, сазријо Бр ГДДДТ: долетијо ДТ ККа Ми, залетијо се БрЗд Ри СР,

прелетијо Б Во ДД Ду О, пролетијо Ри Ро Ст, улетијо Бр ДМи Ра Рош, салетијо

Бр ККа Му Ц, мрзијо Вр ГГГДТ РБ ОП, замрзијо га Бр Во Мрш, обијелијо Бр Му

ОТПТ, оболијо ГодДДЛРо, разболијо сеБМС Ст Рош, околнијо БДД, поцрнијо

Год Мр Му Рош, трпијоДДМОРа СР, истрпијо О СР, претрпијо ДДС, умијо Го

Год М Ри, штедијо ГодЗ СР, уштедијо Р Ст итд.,

бв) у именица: Бијоград В М., из Бијограда М, по Бијограду Ро, у Бијограду

П, према Бијограду Ст; дијанице Душ, старосидијоц Му, старосидијоци Му;

исп. и: Београд Во ЗМ, Београд Ду Кр, Београду В, из Београда Душ, иза

Београда Во, у Београду М. Ми и сл.

бг) У придева зријо М С и цијо Ра У,

исп. зрео ГД Кр (зрела ГДРБУ, зрело ЗД, зреле ДД П), врео ЈД (врелу воду

Л, вреле воде Во и сл.), цео Ј. Му, цео Го.

в) b + љ - и + љ:

ва) у облика са основом на -бbлb

биљег Бр Ро, биљега ГГ Л ТП, биљеге В, биљегу Ду Ми, биљешка Д.

биљешку П, биљешке Ст, забиљежим Д, забиљежимо Ду Ми, прибиљежим Д.

обиљежили ДД, обиљежијо Д, прибиљежим Кр, прибиљежише З;

исп., ипак, и бељеге К;

вб) у примерима типа недиља В, недиљу ВоМ С, недиљом ДТ С, понедиљак

Го, кудиља ДТ, кудиљу Го РБ, какви се могу чути у нашим западнијим насељима,

нарочито у селима подринског залеђа (на већем делу подручја аутохтони су само

јотовани јекавски ликови типа куђеља Мрш, куђељу Ми У, неђељу Л и сл.);

г) 5 + ђ - и+ђ:

усиђелица Год Р, усиђелицу Л, усиђелице Ј, сиђелица Р, сиђелац ДТ.

Исп. и устаљено — не било ти реко заповиђено Во Ра.

Говору УЦг нису својствене форме типа сиђети,387 обично је čеђети Ми

ТП, ćеђење Мpш, ćеђд Рош, одн. ćедијо Ду Ми, ćедили Р итд.

260. Засведочено је и ијИ — bјИ — bИ — bxИ.

мијур Ду С, мајурови Ст (исп. и мијови Зд Т, мијове Ст), дат смија Во,

д-смија Ду.

Овде, рекли бисмо, спада и необично стрија (= стреха) Го, исто-стрије Го.

261. И следеће засведочене икавске форме су, како се обично мисли,

настале фонетским путем:

a) сикира ВДТ Кр П, сикиру БЦ, сикиром ДТ, сикире П, сикирицу Ри итд.

(према нашим запажањима, источно од линије Ужице-Косјерић-Маљен обични

ји је јотовани јекавизам ćекира),388

387 Ликови типа сиђети нису својствени ни говорима у непосредном окружењу. Јављају се у

(мање или више) удаљенијим идиомима, исп. нпр. М. Ник. СП 246-247, Пецо ГИХ 58-59.

388. Исп. М. Ник. Гор. 656 ćекира (ретко: сикира).
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б) биосбВ, биосала ЗКа, биосали М Ц, биоспио Го, бижи (имп.)ДТМ итд.

(ови и овакви ликови веома су фреквентни у нашим западнијим насељима, на

источној половини области они су ретки или сасвим изостају);389

в) доли М Ц, бвди Во, бнди Год (овакви ликови нису типична особина

говора УЦГ).390

На по мене:

1. Ликови типа видијо, волијо уобичајени су на целом подручју УЦг. Ме

ђутим, на већем делу области, овакве форме имају и своје категоријски и ареално

условљене „алтернативе“: на источној половини подручја (грубо узевши, ис

точно од линије Ужице-Косјерић-Маљен) јављају се и аналошки контраховани

ликови типа вољд ГГ ГДДД Му ТП, виђо Му ТП, ćеђд Ра и сл. (нпр. виђо - виђео,

према виђела), док су нашим северозападним селима својствени и ликови типа

ддњд, поњд и сл.

Обе могућности (и тип вољо и тип доњо) засведочене су само у неким

севернијим „граничним“ насељима (Р. Ро Ст); иначе, по правилу, тамо где се

јавља вољд не јавља се доњд, и обрнуто.

Интересантно је да нашим југозападним насељима (овлашно узевши, југо

западно од линије Ужице-Косјерић) нису својствене ни једне ни друге „ал

тернативне“ форме— овде је само видијо, волио и сл., одн. донијо, понијо и сл.

2. Ареално су условљени и тзв. морфолошки икавизми типа вадила ВКа М.

видили М, видише РБ, волила ДТКр СР Ц, волиле М, живила Го СР, живили В Го

РБ Ра Ри, преживили В Г ГоДТ, засвpбило ме В Ми, стидили се В ГоМ РБ,

постидили се Б Р СР Ц, трпила Год Ри, трпили М Ц, претрпили В Ц и сл.

Ове и овакве форме одликују се високим степеном заступљености само у

западнијим насељима (западно од правца Ужице-Косјерић). Источно од на

значене међе њихова фреквенција постепено опада, тако да се у насељима нај

ближим таковском, драгачевском и моравичком крају овакви ликови јављају

ретко или сасвим изостају.

Јекавске форме типа вољети, виђети (ретко се јављају у западнијим на

сељима), живљети, мржљети, сврбљети (не јављају се у западнијим насељима,

в. т. 312) и њихови релативно бројни екавски пандани у назначеним граничним

насељима (в. т. 256) драстично ће „спустити“ фреквенцију „Икавизама“ типа

волила, живила у (југо)источном сегменту подручја.

О континуантимајата у флексивним наставцима, у основи глагола и творби

итеративних форми говорићемо на одговарајућим местима одељка „Морфо

лошке особине“.

389 У суседним подринским идиомима гл. облици од бежати најчешће имају икавски лик, исп.

Тешић Љешт. 192 (само овако), Тешић Узов. 193 (и бежи), Ник. Тршић 399 (и бјежати, бежати и

сл.). Овакви ликови се јављају и у источној Босни, исп. нпр. Рем. Кладањ 112.

390. Овакви ликови су познати и неким оближњим идиомима, исп. нпр. Ђук. Драг. 160-161, В.

Ник. М-Гс 231-233, М. Ник. СП 247. Нарочито су изражени у говорима источне Босне, исп. нпр.

Ђук. ГЦ 237, Рем. Кладањ 212, Симић Обади 44.
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262. Однос између префикса пре (< прb) и пр и а) На већем делу

Подручја (насеља распоређена јужно и источно од линије Кадињача-Косје

рић-Маљен) однос између двају префикса углавном је стабилан, исп.:

прибави Душ ТП Ту, прибавимо Во Ра Ту, привјенчб се Му Рош ТП,

привучем Г ДД Ту, придружили се ГУ, призна ДД Кр Ст, признају Во Ду Ро,

прикаже се О, приказују Ми Ри Рош Ст, приметили Во ГГ Ра, не примеђује Во,

припремају Ду, прислања се Г Ми Мрш, приставим каву Л, притиснем Ка У,

притисне Ту притиска Ту.

превалијо толики пут Во, превртали ГДС, предбВ Во Ду Л, предали Бр ГГ

Душ Ми, пресипамо ДД Po TП, прекрстим се Бр ГЗ Ри Рош, прекрстимо се ГД Р

Ра Ту, прекрстише га Му, пресадијо Г Зд М Ми Ту, пресађивали Ту, преселијо се

Бр Душ Ми Т, преселили се Г Зд ТП, прешла К Ст, прешли Ро.

Однос преЉпри поремећен је у незнатном броју примера:

превеже за то дрво (= привеже) TП, пренетијо ГД.391

б) У северозападном делу подручја, нарочито у насељима најближим

Ужичком Подрињу и повленском масиву, префикси пре и при неретко се међу

собно супституишу, исп.:

ба) при место пре: приваријо се Го, приварили се З, начини се приграда В,

примјеште ме вамо у Рогачицу М, Пријображење В. Го, кад припије, грдан

бидне ДТ, некако га прискочила РБ, не ваља ни прислан кад је РБ;

бб) пре место при: пребави се све што треба Го, прелепи се очас В, премакне

мено В, премакне се Ро, премакну Год, препали цигару Го, престантите Во,

престанпшту В, претискуе, све док не дође до краја 3.392

У следећим засведоченим примерима није дошло до супституције:

приближијо се Го, приближавају се Год, принетијо В, принећујем М,

прићерали СР, прићераше СР; причешћују се Го,

преваријо се П, преварила га З, предвиђали М., предвиђају М., прекрст се П,

Преображење В. Го, пресадијо М., пресретну М., претрпила З, претрпили З.

в) Уместо изворног про- имамо пре- у двема потврдама:

не презваше га Го, целу књигу пречитала Год.

3) О КОНТИНУАНТИМА СЕКУНДАРНОГ ЈАТА

И СРОДНИМ ПОЈАВАМА

263. Уместо изворног -ир јавља се рефлекс дугог јата у малом, лексички

ограниченом, броју примера:

водијер ГГ Ми, водиjер Ми Мр Ст, косијер Д, солијер Ра, колијер Во,

колијери Во.

Налазимо, међутим, и вондпрЗд, водпр Ми, солтр О.

Редовно је командар ГДМи, командири Р, као и комппрДД П, компири Ми,

компире С(исп. и кромпир Ду Т).

391. Исп. М. Ник, Гор. 654 преметити, преметијо.

392 Слично је и у суседном Љештанском (Тешић 190).
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264. a) Сасвим је скроман и број потврда у којима се наместо изворног -ер,

-ебјавља дуги рефлекс јата, исп.:

стдосијер Ми / стожер Г Му, јастријеб ГГ О Ст/ јастреб Ту У.

б) Редовно је коријен Ду С, коријење Ст.

в) Посве је необична форма риједом Ми.

265. а) Поред обичнијег (и типичног)рађало ГР, рађала Ми Ту, рађале Го и

сл., налазимо и необично родијевало ЈД.393

б) У насељима подринског залеђа (само овде!) засведочени су ликови

кољеба В. Го, кољебу ДТ, кољебе ДТ(исп., ипак, и колибу РБ).

У другим деловима области доследно је колиба Д Душ, колибе Ду, колибу

Душ Ст, колибица Д, колибицу О.

в) Доследно је сиромашан В Рош и сл., одн. сирома Д Ри Му, дакле са

ИЗВорним ир.

г) Говори се брстила Д. брстиле Му, обрстила Ду, али имамо и бршћела

Рош, поред чинити Год, чинили 3 Ми, учинила П, учинили Ри, налазимо и чињети

Вр, учињели Рош.394

266. За однос е. је (е) интересантни су следећи примери:

а) баљега Бр Л, баљегу Ст, баљега се Ка;

б) болесна и сл. (болест/болес; в. т. 336 и 337);

в) ђетелина ДД С, ђетелину ТП / детелина Ра;

г) кисео ГГ Л, касо Ду, кисела Ми, киселе Зд Ст, кисели РБ, закиселт се

Душ, закиселим Р, покиселим Му, укиселимо М и сл.;395

д) цјераде К/ церада Во, цераду Ду.

267. За однос е. и исп.:

сикирација Душ М., сикирације Ми, сикирацију Кр, сикирд се Ро, сикирам се

Ј Ра, насикирд се О и сл.396

Лик је настао асимилацијом е-и (исп. стандардно секирација Ду).

268. Према стандардној секвенци ео (e-ел) имамо ијо у заси/ок Д, засијок Р.

К () НС () НА НТИ ЗАМ

1) ИНВЕНТАР КОНСОНАНТСКИХ ФОНЕМА

269. а) Нешумни сугласници (сонанти):

В Ј

М Н Но

Л Љ p.

393 Исп. Ђук. Драг. 47 родевала и сл. или родијевале и сл.; В. Ник. М-Гс 75 родијевало и сл.

(„доследно“).

394. Исп. Ђук. Драг. 46 чињело, учињела, чињд, бршћела.

395 Ђук. Драг. 47 кućело, кućелину (поред чешћег кисел, касо, кисели и сл.). Осталим ис

питиваним додирним идиомима нису познати ликови са палаталним с. Исп. В. Ник. М-Ге 67, м.

Ник. Гор. 656, Тешић Љешт. 191.

396 Исп. тал. гл. seccare.
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Ни по броју ни по артикулационим својствима систем нешумних суглас

ника нашега говора не разликује се од књижевнојезичке ситуације и прилика у

Многим народним говорима.

Позиционо условљена (не)постојаност сонанта ј својствена је и овој го

ворној области (в. ниже). Истакли бисмо и ретке примере са веларним л (исп. нпр.

кад огладним Ц).

б) Шумни сугласници (опструенти):

К П Т ћ Ч Ц

Г б д ђ iј

(ф) e DEI С

3 Ж З.

Дакле, у односу на прилике у књижевном језику, инвентар шумних су

гласника нашега идиома „ужи“ је за глас х, а „шири“ за дијалекатске палатале си

3. Глас ф најчешће се замењује (нарочито сонантом в). Нема фонемe s — у

засебним речима она сасвим изостаје, али не и у познатим положајима типа отах

га... Во Ду.

Потпуна десоноризација звучник опструената на крају речи није својствена

овоме идиому, делимичне десоноризације су ретке, исп. нпр. када Му Ц, млади

З, народа Мр, мужи Ри.397

2) НЕПАЛАТАЛНИ КОНСОНАНТИ

а. Сонант Р

270. a) Сходно приликама у књижевном језику, р може бити вокално и

невокално. Вокално рје позиционо условљена силабема. Она може бити нагла

шена и Ненаглашена, дуга и кратка, с тим што се дуго вокално р, као и свака

дуга ненаглашена силабема (в. т. 55), може јавити само у послеакценатском

положају. Будући да ово дистрибутивно ограничење не важи за кратке силабеме,

кратко вокално р очитује се у већем броју позиција.

Дуго наглашено вокално р засведочено је једино у интерконсонантском

положају, нпр.:

грм ГоМу, мрс ГДЈМи Ст Ту ТПТ Ц, лирспм ДТДМ Му СР, мрстЗд ЈДК

Ка СтTП, трн ДушЗЛРБ, трње Год Р, трњу Рош Ст, црвМрш, црва ЈДМи, црви

О П, црве СТ, црн ЈП, црнп МршС, црква Бр ДДуш М Ми Ра, цркву Ра СтТ Ту,

црквица Г ДДТ,— грмови Бр РБ, мрсила Б ВоДД О, мрсили ДСР, срна ГоМ Ми,

срну М, црва Душ СРТ, —закрчили Г.Ми Мр Ри, замрсили О, прокрчили Рош ТП,

размрсили ГД Рош.

За дуго ненаглашено вокално р исп.:

замрло К, изумрли Го Р, изумрло Ми, дбамрла Вр Кр М. Рош, помрли Год РБ

СРТ, премрла Б Мрш Ра Ту, премрли Мр Мрш Рош, умрла ГГ ДТ Ј Кр Ми Ри Ст

ТП, умрли М Ми Мрш У Ц, умрло Во РБ ТП; — застрли Во, подупрли МС,

разастрли П.

397 Исп. Тешић Љешт. 205 зуба, граби, млади, ножи.
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б) Кратко наглашено силабично р срећемо у следећим позицијама:

на почетку речи испред сугласника: рђа Бр ГДЗд ЈДОРо, рђе БДу Ми Ри, pђу

П РБ Ту (исп. и фиг. pђо једна Во), рђава Бр 3, рђаве Бр Вр О, рђаво Мрш Ри Ро

(придеви и прилози се, по правилу, јављају у пренесеном значењу, нпр. лоше, слабо,

како не ваља и сл.),pже Б ВоП Ри,рЊасеДу ДушСР,—рта БрДу РБ, pпе Во К,

у медијалној позицији у секвенци рИ — pxИ: вра ГоМи Ра Ст, вру ДушР,

врове Душ, вровима С, скрали Душ, скрале Т (или испред вокала о — л у

примерима: вро М, мpo B);

у финалном положају у секвенци Кр - Крх потврђено је само фреквентним

вр Бр ГД Душ Зд Ка Ми ПР Ри С Ст.

Ненаглашено вокално р уочавамо у следећим позицијама:

на почетку речи испред консонанта. Рвати ДТ, Рвате П, Рватима Мрш

(исп. и фиг. Рђетине горе није било о-тога Јеврема Ц),

у међусугласничком положају испред наглашеног слога: крвавице Душ,

мртваци Ду СР,мртваце С, прљавштина КСР, прљавштину С, срчаницу Ра;

у међусугласничком положају иза наглашеног слога: замртво (млого е за

мртво Србију) Во,јетрва Б ГоЛОП Ри, јетрву Бр Мр ССтТП, ноздрва Бр ВоМи

Мр, ноздрве Б ГДуш ЛРБ, свекрва Б Вр ГГ ГоДу ЈМ Му Р РаРи Ту, свекрве Вр Зд

ЛММи Ри У, свекрви Бр ДД Кр Му Ри, свекрву ГЈДМиМр Р Рош СтТП и сл.

у финалној позицији у секвенци Кр — Крх: повр Б Во, навр Бр Во Душ, увр

|гг и сл.

271. а) Није забележена силабемар у р. гл. прид. типа замрд БГЛ Рош, дорд

ГД Кр, прождро Бр Г Ка Мрш,умрб Вр ГГ ГДДД ЈД Кр МршРБРа Ро СР ТТу и

сл.398

б) Дистрибутивна ограничења несилабичног руглавном одговарају при

ликама у књижевном језику. Одступања, и то двосмерна, очитују се само у

положају испредју је — 5: с једне стране имамо горела, гореле и сл., а с друге

стрјелица, трjeзнии и сл. (в. т. 257). -

272. a) Говори се комппр. компири, ретко је кромпир (т. 263).

б) На знатном делу подручја уобичајено је ре - же у през. море, моремо и

сл. (в. т. 180 и 540, као и карту бр. 9).

в) Сонант рје стабилан у оријентализму чаршаф КЦ (немамо потврда за

чашаф и сл.).

г) Доследно је вече, увече, јуче (в. у одељку о облицима им, и прил.).

д) Прилог онда може имати и сонант р као партикулу или део партикуле у

ликовима типа ондар, ондарке и сл. (т. 354).

б. Сонант Л

273. Готово доследна стандардна артикулација, висок степен подударности

дистрибутивних ограничења (превасходно оних која важе за крај слога) са при

398 Исп. М. Ник. СП 253.
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ликама у књижевном језику и многим сродним говорима и безизузетна неслогов

ност—најмаркантнија су обележја овога гласа на подручју Ужичке Црне горе.

274. Сонант л је просечан новоштокавски алвеолар који не зависи од

гласовног окружења више него што је то својствено књижевном језику.399 Из

говор овога гласа унеколико је тврђи, веларнији, у незнатном броју примера,

засведоченим у неким западнијим насељима, исп.: ваља, и не знам Ц, волове Во,

воловима Во, кад огладним Ц, огњадне СР.400

275. Када је реч о дистрибутивним ограничењима која се односе на крај

слога одн. речи, у сакупљеној грађи налазимо упоришта за следеће тврдње.

а) Редовно о у финалној позицији имамо:

у именицама во Г Год Душ Ми РС, дб ДД Ри Ро СР, Јељен До ГДушТП,

расбГДМ Ст, со Б. Бр ДДу Кр ЛС Ст, соко БрЗТПТТу, сто Зд С Ст, за стд Во,

на стд. Po Polш и сл.,

у придевима весео ГГ Мрш Ст, весо Во М, кисео З, кисд. 3, цео Ј. Ми, цео Го,

цијо Ра У и сл.,

у сг. р. гл. прид. мушког рода (в. т. 204),

у бројном прилогу по (т. 634).

Редовно о у медијалној позицији, на крају слога, имамо у именицама:

бијајце Рош, коца В Во ДМи РБ Ра СР С Ту, коцом Душ, кочић Душ Ст,

кочића Мрш Ту, кочића ЈД, кочиће Ду Ц, моба Год Ми, мобе М, на моби РаРи Ст,

билемобе Во, смбница Год Ка, смбнице Мрш, смбницу ЈТП У смбницом Во итд.

б) Сонант л у финалној позицији затичемо:

у придевима бијел ГР, дбал ГМршС, округал ЈДЈПТП Ту Ц, топал дан 3;

у именици бјел (храст“) Во К, у имену Радмил Ми;

у прилогу умал: умал не погибо Во, умал не спаде Ду и сл.,

у речима страног порекла: алал му вјера Во, алал Го Кр Му СтТП, вал Бр

Год ЈЛ Ри, генерал Бр Год ТТуУ, ђенерал Б Мр У, канал ГМ Ми Ри, канчел Б Бр

Ми ССт,40 локал (аутобус који саобраћа на кратким релацијама, обично у граду

и широј околини“) Го КП СР, маршал Б Ду ЛП Ри, материјал ГГ ГД Ка Му Ст

ТПТ, тунел Бр ГодДДДТО С, фудбал БрЈДЈКа Ра, фузбал Мр, цивпл БрДу Ри,

— астал Б ГД Ду Ро Ст Ц.402

Сонантл у медијалној позицији, на крају слога, уочавамо у стандардним

формама типа болница ГГ, болнице ГД П, у болници Р, болницу ГДЛМ, жалба

Бр Во ДД ОТ, молба БрДДу СР, молбу БрЗМ, колце (= коло) Во У, стално Ри

тп и сл.

в) Засведочене су и дублетне форме: дебео ДДС, дебо Вр Му СИ дебел ДП,

једна кућа сеоска ЈД / селски пут Рош.

399 Исп. Мил. Изговор 55–60.

400 Проф. Ивић у својој Дијалектологији наводи „да је у србијанским говорима дуж Дрине и у

ужичком крају забележен веларни изговор ж (луд, ваља)“ (Ивић 138). Примери са веларним г.

засведочени су у бројним, ближим и удаљенијим, сродним и несродним говорима, исп. нпр. Мил.

Црмн. 280, М. Ник. СП 254, Рем. Шум. 155 (в. и бел. 425), Стеван. ИцД 43.

401 РСАНУ: канчел. в. канчело, претпоставља се тур. kangal.

402 Форма астал је само условно позајмљеница (в. у Ивић Поговор 85).
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276. а) Сонантл не може, по правилу, стајати испредј, одступања уочавамо

само у ретким аналошким формама са л испред је « b, тј. у ликовима типа

колjeвчице, лjeвак, лjeваку (према колијевка и сл., в. т. 241).

б) Гласл је постојан у иницијалној скупинимл- у млад, млада, младо и сл.

в) Форма мијеко Ро (као ни млеко наведено у т. 248) није типична. Уо

бичајено је млијеко, млијека и сл. (T. 245).

г) Ретке су потврде са редукованим л у секвенци -сли- гл. м и с л и т и:

мислм Во ДМи Ц, замистм Во. -

Чешће је мислити Гo Год Ри СР, мислпл Во ДД Ј Мр МршР Ро Ст ТП,

мислпи ВДушР Ра Рош, мислимо Год МС, мислпте МТ Ту,мисле Душ СТу, не

мисли Во, смислим Бр КР, замислпм БУ, измислим Бр ГГТП, да мало промислим

Во сл.

д) У малом броју засведочених придевских и прилошких деминутивних

формил се редуковало у интервокалном положају, нпр. у тонцну (т. 136), мено (т.

634).

ђ) Сонант л може потицати и од низ групе лин (т. 332).

e) Засведочено је дијал. стевана ЗдЦ (не и стелна).

277. Говор УЦг не зна за силабично л ни у речима домаћег порекла (према

очекивању, доследно је вук, суза, сунце и сл.) ни у позајмљеницама (дијале

катским преобликовањем избегнуто је силабично л и у секвенцикл, бележимо,

нпр., бицикла Во, бициклу Ду, кабал В).403

в. Сонант В

278. Артикулационим својствима и постојаношћу сонанта в говор УЦг не

разликује се битно од оближњих говора и бројних удаљенијих идиома. Када се

јавља, изговара се као у књижевном језику, без обзира на положај у речи и

природу суседних гласова. Када се редукује, ишчезава у потпуности, и то увек

испред неког сугласника, односно унутар сугласничке секвенце.

279. a) Доследно је неизмењена иницијална секвенца вл

влас ДД ЗЛМ Ми Ра, од власа Ра, о-тога власа М, власти Му, са влашћу

Во, на власти Б Л РБУ, властима Вo ЈД, влат П, влаће Мр и сл. (исп. и име

Властимпр Ду).

б) Говори се вретено Бр ГГ ГД ГодЗ М П РБ Ри Ту (на истоку налазимо и

вретено, в. т. 34), вретена Ду.

в) Неупрошћена је и медијална скупина -вн

главна Б ГДМр П, главни БВ Зд ЈДСтTПТ,главно Бр ГДП Ри, главница ГД

ГОРош, главницу Бр Д ДуЗ С, давно Бр ГоМи Т, давно В Вр ДушЗКр ЛМС,

ддавно БВ ДушЗР, дивна Бр Г Ми Ро, давне ДДДТ П СР, дивни Ду Ми Мрш Ри,

равна Бр ДМ,равно БВП Ри, равну ГГо РБ, наједној равни Ми, Равна гора Ди сл.

403. Слично је и у неким сродним говорима, исп. М. Ник. СП 254 бицикла, кабло (о овоме говори

проф. Пецо у чланку Једно фонетско питање, ЗбМСФЛ IX 144–147).
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г) Сонант вредовно се чује и у наставку -ство: другарство ГДМи Мpш

Му, другарства Б Бр ММи Ри, ђетинство Бр ГГМ Рош, ђетинства В ДДР Pa

ТП, ђетинству Бр Ми Рош, ђетпнство Бр ДушП, ђетпнству Бр О. Ра, брaство

јединство Во,јединство Бр Ду Л, јединству Мр,јединством свијег Ка, радијо

у „Јединству“ Ду, према могућству Год, покућство Мр, пријатељство ЗП

РБ, пријатељство Бр ДТ Ми, пријатељству Ми, ропство ДуЗ О Ст, ровству

Му О Ту.

280. Губљење гласавје позиционо условљено, лексички (или категоријски)

ограничено, и најчешће недоследно.

a) Наспрам стандардног вје (e- в5) стоји је (е) у:

јеверица Во Вр ЈД Мр Мрш Му РБ,јеверице ГодЗ Рош, јеверицу Г ЗЛО

Рош, јеверице Во С,

међед Бр ВДТДу Ра, међеда БрЗ П СРТП, међеди Бр Год Р, међеда ПС Ст

(исп. и гљиве међедаре Му);

ćедок ГГО, ćедока Ду, ćедоку Ду, ćедоци ДСР, ćедоцима Мр,— ćедочити Д

С, ćедочили Душ С, ćедочиле Во, ćедочи Ј, ćедочим Зд С, ćедочти Во и сл.,

ćетово ЈДСР, ćетује Ри, ćетовала ПС(исп. и примере наведене у т.329),

ћета ДД, пићетала П (бележимо, међутим, и цвјетови ГД Душ Рош,

цвјетове П РБ ТП);

чдек (са секундарним губљењем ј: човјек — чојек — чоек) ДД ПР, нечоек

Го, чоека ДД 3 КМу Ст У Ц, чоеку ГГ Ка, чоече ГД, и чоеком М. С.,

човек (са секундарним, „враћеним“ в. чоек — човек) Бр ГГДЈМр Ри Ту,

човека Во ГД ДЈД Мр С, човека Ду, човеку Во 3 ККа, и човеком Т.

У насељима подринског залеђа чује се и чојек ГоДТ, чдјече Го, чојеку

Го.404

У бројним примерима, у истој позицији, сонант в се чува, исп. нпр.: вјетар

ГД Д Душ М Мрш С, вјетра ДС, вјетрењача ЈД, вјетрењачу ТП, вјерово Ка,

вјеруј Б Вр ГГР Ра Ро, вјеровала ГД ККа, повјеровала С, вјеридба С, вјеридбу С,

вјерили се Ту.

У вези са ликовима сагледаним у овој подтачки важно је подвући следеће.

Као што је примећено,405 чињеница да има лексема у којима се виспредје (< b)

никад не губи подрива становиште о позицији као једином узрочнику губљења

овога гласа у претходно наведеним примерима.

б) Стара406 и широко позната“.07 промена -вљ- - -л,- у неких глагола (итер.

гл. на -вљати, трп. прид. типа направљен) и одговарајућих гл. именица обилато је

засведочена и на подручју УЦг, исп.:

404 Тешић Љешт. 205 чоек, чоече и сл. / чојек, чојече и сл.

405 Исп. М. Ник. СП 257-258.

406 В. Белић Историја I 107.

407 Распрострањеност ове појаве је огромна. Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 114, М. Ник, Гор. 668, Ник.

Тршић 409, Симић Обади 64, Тешић Узов. 184; Пецо ГИХ 82, Пиж. Кол. 90, Станић Уск. I 142. За

источноштокавске екавске говоре в. у Рем. Шум. 152, бел. 417.
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добаљд ГРБ, добаљали Г ГоДуш, добаља се Д Ду Му, добаљало ДТ Ст,

забаљала Го ЗЛ, забаљај Бр Д, забаљам Д3д Му, забаљају Ми, набаљд ДДРо СР

Ри, набаљали Во СР С Ст, обаљати Душ Мрш, обаљала Г Ст, обаљали Ду Муш

Рош, обаљало се О, обаљано Бр Го Р, обаљамо ДРи Ст; истаљам Бр ГД Кр Му.

uстаљамо Мрш, настаљб ДДРБ, настаљено Го Л, настаља се Му, настаљамо

ГД ПР, настаљају Мрш, остаљд Бр, остаљамо Год, остаљају Л, постаљати

ДД, постаљали Б Душ О П Ри, постаљена Г Ду, постаљам ДЛ, постаља се Г Го

Мр Ри, постаљамо О Ри Ро, постаљене Му О СР, престаљају Зд М Ми, стаљбT,

стаља се П,

настаљено Зд, постаљене Мрш, састаљена Му С, састаљено Г;

исп. и гл. именице: настаљаче те њине З, састаљачима Мр.

Ипак, бројни су и примери са неизмењеном секвенцом -вљ

добавља сеДДу Душ Ро, добављам Во ГГМ, добављали БрP Ра, забављали

се Ду Ми, забавља Душ О У Ц, зауставља Бр ЈМ Ми, заустављају Бр ЈТП,

наставља ГГ М Ми РСР, настављамо Бр ДП Ра, настављају П Ст, обављб ДД

Кр ЛМ, обављали Мр Му Ро, оставља се Бр Во Ра, остављају Бр Д, поставља ЈК

Ка, остављамо Бр М., престављано Бр О, стављам Бр ДТ, ставља се Му,

стављају Ми У, остављб Бр ДД Ро, остављала Бр Ст; постављен 3 3д Ро,

постављано М Ту.

Секвенца -вљ- остаје сачувана у ликовима добијеним новим јотовањем,

исп. -

здравље Г ДТ ЈД Мрш Му О Рош Ту, здравља ДД Ј Кр, у здрављу Кр С,

здрављем Кр Ра; јабука дивљака Р, дивљак Душ Ми, дивље јагоде Ми Ри, дивље

трешње Ми, крављачу. Ми и сл.

Сонанта в нема у форми даждењак Г одн. дуждењак Во.“

281. a) Засведочено је четртину ГД, четртине Мр, али група -тврт

најчешће остаје неупрошћена: четвртина Во Ду, четвртину Му Мрш Ра, че

твртине Во;— четвртку М;— четвртак ДСТП, око четвртка Мрш и сл.

б) Забележено је сраку Го, али је уобичајено сврака Го Кр, свраку Рош,

свраке ДД Ми, одн. шврака Д, шврака К (в. т. 333).

в) Налазимо и ддуд Рош, али је типично довуд (в. т. 625).

г) Уочавамо и следеће дублетне могућности: мртвац Д Ст/ на мртац га

пребијо Во (само у овом изразу), бреска Л, бреске Л / бресква ЈД Мр, брескву С,

грудва Л, грудву Л, грудве Кл / груда сира Во, угруда се СР.

282. Засведочени ликови са тзв. секундарним в, којим се обично разбијазев

(чавуш, сакова и сл.) представљени су у т. 237 одељка о вокализму.

Овим ретким дијалекатским формама овде придружујемо уобичајено чо

век, са такође секундарним гласом в (т. 280).

283. Сонант в може водити порекло и од ф (т. 285), од п из неких секвенци

(т. 334), од м из групе -лин-, али само у лику гувно (т. 334).

408 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 666, Пиж. Кол. 98, Станић Уск. I 98 даждењак, Ђук. ГЦ 216

дуждењак, Ник. Тршић 407 дуждењак, Тешић Узов. 183 дуждељак, М. Ник. СП 258 даждењак /

заждрењак, Симић Обади 60 жужевљак.
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Г. Консонант Ф

284. Чешће се замењује него што се изговара. Када се јавља, не разликује се

од фрикатива ф у књижевном језику. Никад се не губи. Очитује се углавном у

позајмљеницама.

285. Убедљиво најчешћи супституант консонанта ф је сонант в, исп.:

вабрика Б Го Год ДД П СР ТП, вабрике Бр Д Душ 3, вабрици Во Р Ра П,

вабрику РБ, вабрике РС Ц, вабрична ствар Ро, валт Бр ГДГО, не валп Б Бр ДушМ

Ми Ри, валтнку БрД Ст, валична Бр Му, вамилија Во ЈКРош, вамплија Г Го ЗРБ,

вамилију КР, вамплију Кр, вантазпра Ј, ведерима Во Го, ведерчић 3, вeдерчиће К,

вењер ЈРи, вењера ЈД, вењери Мр, вењере Ка Ту вењерчић Мрш, вењерчића Мрш,

вењерчиће ДТДу, визички Б Ц, вијока Бр Ј СтТП Т, вијоку Го КТ, вијочицу Бр Д

С, вијочице Ми Мрш, вилована Бр Ка, виловане ЈС, неки Вићо Ђокић РБ, вишеци

ББр Ј., вишеклија ЈКП, вишеклију ККа, влаша Б Год.ДД М Ро, влаша Рош, влашу

Бр ЈР Ри С ТП Т, влаше Бр К, влашица ДушЗ, влашицу ГодЗ СР, влашице Кр

Рош, вотељу Ка О, вранцуски лекари Д, Вранцузи ЈК Ри, Вранцузе 3 П, врднт Зд

Ту, вртаљ БЗ Рош, вртаља Б В Ка С, вруна БЈД ПК, вруну ГД Мрш Ту У,

врунама Ст ТП Т, вруницу Ри, врунчина Душ, вуруна БК итд.,

завркава ДД ДТЈ Рош, завркавају ДушЗЛ, завркавати Бр О, козивт црни

Р, кадиву Б Мрш Му, кадивице РБ, кувер ККа Кр, кувера ДЛ, ованзива ЈД КРо,

ованзиве БРБ, оварба се ГДМр Му, оварбали Бр У, оварбдЗд, потревијо Ду Ми

Мp СР, потревила ДТ, потревили Б Бр Бр Мр С, потревила 3, потревиле К.

потреви Бр Во Ка О, потревише БДМp СР, стревила Бр Душ П, стревили Б Му

Рош, стревтБ М. Ми Ри, Совија ГЗ, Стеван Зд С, Стевана Мр П, Стевањдан Зд

Мрш, Стевањдана Му, тревила га К, тревљавали ТП Ц, превт ДД, тревише

Мрш, Тривун Д, Тривуна С,увитиљијо К. Рош,увитиљила Р, чивут Ми, шивоњер

СР, шбвер Ми, шоверчину Ми итд.

У малом броју примера затичемо супституцију консонанта ф Плозивом п:

пасуљ. Во Гo ЈД Ми, пасуља С Ст Ц, презу Ри („фреза“, култиватор за

обраду земљишта);

Стјепана Го; — Трипуна Ми, Трипковић С., Трипуњдан Р.(исп. и Тривундан

Мрш),

шептелије Кр,

Јосипу К, ћеип Мр, седет Ц.

286. Говори се собра ДД К Мрш С Ст, собру Д М, за собру ДД Мр, за

собром П (ретко је совру Ту или пак софру Зд).“

287. Знатан је број потврда у којима се фрикатив ф изговара, исп.:

фабрика Бр Вр МРБ, фабрике 3 Зд П, фабрику ДТ СР Ту, фабрично ДД,

фалт БДС, не фалт Го М РБ, шта биде фалило Р, фамилија Г, фамилија Му

фамилије Ст, фамилију Му, фамплију ЈД К, фијакер Мрш У, фијакером Зд,

фијока Го Год Зд ОРБТП, фијоку Бр Ри У, у фијоци Во Ц, фијоке Го Зд Кр,

409 Ђук. Драг. 65 собра /за собром, в. Ник. М-Гс 122 совра / собра, Стев. Гружа 457 собра /

совра.

— 130—



Говор Ужичке Црне горе 467

фитиљ К, фишецима Ро, Француска ДД П, Француску Мр С, Французима Ри Ту,

фуруна Год, фуруну Ст, фуруне ТП, ти земљани фуруна К; — фин Б ГГ М О П,

фина Б ДД Ми Ри, фино ГоДД Душ КЛМ, финија Д, финију Бр Душ (само

овако), кофа БГ Ми Мрш, кофе ГД, кофу Ра, кофама СР, офарбали ГГ, офар

бамо Му, офарбано Ми, офирају се Зд, офирала га Год, официр БГ Ка Кр ЛП,

официра Б Му О, официре Год ДДРо, официрима ККа, официра Ду Душ Рош,

потрефили Бр Год, да га стрефп инфракт Во Вр Ц, Софија ДДДТ Мрш, Софију

Мр.

288. Фрикатив ф јавља се и у неким речима страног порекла, иако га у

изворној форми нема. Тако имамо и ф.

од в. — фал ГД — фатуЛ Ри, — фијолина Г Му, фијолину Р, фијолине С:

коферат Во;

од к испред т; — јефтика Мрш, јефтике Ро, јефтику ТП,

од п: — фластично буре Ду, фластична бурад Мр Т; — канафом Зд.

289. У домаћим речима ф срећемо само у понекој лексеми ономатопејског

порекла, обично у узвицима и глаголима:

Фüка-фика, фике-фике, и тако по цијелу ноћ Ду, Све чини фике-фике Ми,

Само фик и онб спане Му;

фикне брзо, вакб ДТ, фасне се ЈД, то се фућка, фућка О, Рекошта-нб фркће П.

290. Сугла с ни ч ка група хв, а) Секвенца (-)хв- у речима с кореном

(-)хват доследно се своди на в.

вато Ду Душ Му, ваташ обе Год, вата Мрш Ри ССтТП, ватамо Бр МpУ,

ватају се Рош СР, заватијо ДД Ту, заваћено Зд, заватим Б Po Ц, завaтпи Ду,

завати КП, завата Ду, завaтамо ДТ Мр,“19 заватају ГД, завати (имп.) Bo,

навата Д, наватамо Му, наватају Ј., повaтaнe З, повата ДП, поватају Душ,

приватити Г, приватијо З, приватила К, приватили ДТ О, привати С, привати

(имп.) Ц, привати Му С, привата Т, уватијо Душ Мр Мрш, уватило се Д.

уватили ДС, увати се О, уватin My C, уватисмо К, уватише Ка П, уваћен Му Ц.

јуваћени Д Ми итд.

б) Група хв обично се своди на в и у речима с кореном (-)хвал

вала ГГ Мр, валп се Бр ЈД, валише га, валише П, вала Богу В Ри СР, вала

Богу Ст.

Јавља се, међутим, и фала Ј, фалт га Р, пофалт Мpш.

в) Говори се кава и кафа, кавана и кафана:

кава Б Вр ГГ ДушП, кавуДТМ Ми Мр Ро, каве Ри Ро Ст; — кафа ДушЗ Зд

М Ми Мрш, кафу З Зд П. Рош, кафу ЈД, кафицу БГо Ст.

кавана ДД Рош СРТП, каване Ду, кавану Му О СР, каванчина Му Ст. —

кафана Б Ду СР, кафану Ми С.

На по ме не:

1) Иако у већини наведених примера наместо изворног ф стоји неки од

његових супституаната (најчешће в), овоме гласу не прети елиминација из кон

сонантског система. Напротив, ликови са гласом ф биће све присутнији у нашем

410. Говори се, међутим, и заитим М, заштпи Л, доитијо Ту, доитим Год, доити П и сл.
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говору. Пресудан је, наравно, утицај књижевногјезика, а он се очитује двојако —

непосредно и посредно. Најпре, ф чврсто стоји у релативно великом (и, рекли

бисмо, све већем) броју, најновијих посуђеница (честих и уобичајених са овим

гласом и у говору најстаријих) као што су нпр. кифлице Во, у кафиће Ду,

телефон Ду КЦ, телефону СРУ (ретко је телевану Брили сл.), котфризера Го,

фризурицу Ро, финанспска контрола Б итд. Повишена концентрација најновијих

посуђеница са ф има свога одблеска и на ликовима у којима стоји или би

„требало да стоји“ ф: она, с једне стране, додатно стабилизује већ очврсли

корпус старијих посуђеница што су се „одувек“ изговарале са ф (редовно је нпр.

фино, фине и сл.) и, с друге стране, поспешује његову рестаурацију у ликовима

који су раније, несумњиво, били обичнији са супституантом.

2) Примери са неизворним ф типа фал, фијолина, фластично информа

тивни су и у социопсихолошком погледу. Они сведоче: о неизоштрености је

зичког осећања за „право место“ овога гласа, отежњи да се „правилно говори“ и,

поврх свега, о имплицитно увреженом уверењу у свести говорника да глас ф

постоји и да га не где треба употребити.

д. Консонант Х

291. Глас х није аутохтони члан консонантског система. Изворно х је

ишчезло или је замењено другим гласовима. У ретким засведоченим ликовима са

овим гласом огледа се, по правилу, утицај књижевног језика.

292. Број потврда са о - x је знатан, исп. нпр.:

а) (иницијална позиција) ај Во ДД СР, ајде Во Ду ГДДДДуЗ Зд С, ајмо Во

ДДТ РаРи Ту, ајдемо В ГоДу Мр Р, ајдемоте Во, ајтеДП РБ СРТП, ајдук Г Ра,

ајдука Ми, ајдуци Мрш, ајдука Во, ајдуке Мpш, ајдучију М, ајдуково Го, аљина

ГД ДТД Л, аљину ГР Ц, аљине Вр Ду Кр Л, aљпна Го, аљинама П РБ, аљиница

ГД, аљиницу М, аљинице ВоМ, aљанку Ду, апс В ДД, у апсу Во, апсе га О РБ,

дпсили иг Г, апсану М, арач Бр ДД, арачи П, армуникаши Б ДД М Рош, ар

муникаше Ми Мрш Ри, армуничицу ГД, артија ГГ ГДДушЗМР Ро СР, артије Б

Во Мрш Му, артију ГДДД Му П РБ Ри СР, у артије оне Во, еклала Б Во Л Рош,

čклале ГДЛМ. Ми, еклало се П Ри, ектар Б Бр ГГДД ККа МршП РБ, ектара Во

Вр ДД ДушЈДМи Му П РБ С Ст. čктаре Т Ту, Ерцеговац БЗ ЈД, Ерцеговци Ри

СР, Ерцeгoвинa Ри, Ерцеговину ДДУ, iљада К, iљаду ДДДР С, иљада ГоДДО П

Т, иљадама Му ТП Ц, диа Ј, дие Му, Рвати ДТ, Рвате Бр Л, Рватима Мрш, рпа

Ду, рпе Во К;

лад В ВоМи РБ С, лада ГДР Ри, ладу ДСР Ст, ладијо Ри, ладили ТП, ладп

ТП Ц, ладан Ми Ту, ладна КС,ладно ПС, ладне МрТ,ладњикаво Год Ри Рош Ту,

ладовина Д П, ладовине ЈДУ, ладовини П, љеб ДМиП РБ Ри Рош, љеба ГД Ду

Душ КМршР СР, шљебом Ст, љебове ЈДРа, љебова Ст, љепчић Ка, љепчиће ДД,

љепчића Ми СР, рамд Д, páмље Р Ри, рана Г Ри Ту, ранеДД СР, рани П Ту, рану

Му О, ранити МСт,ранијо Му О, ранила Му, ранили Мpш Ц, растић Ј., растово

ГЛ, растовина Го О, растовине Д, растовину Ту;
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б) (медијална позиција) бедрати Мрш, беара Вр ГГ М, беард ГД ГРи,

избеард Го, избеарало Ми, пробеарале Бр Ми, граовина Б Го СР, граовину ГоМи,

у грау Во, маом. Мрш С Ст, маом РБ, маунка Му, маунљику П, неотично Во Ду

Му ОТ, Панаија Г РаРи, панаије М Ст. ПанаијуДу Ка, плаовит Го Год, плаовито

КСР, пробдбВо Ст, пробда ГД, пyaћ Г, пуаћа Душ, страота БДу, на страоти

Во, страовала П, стреа Во Му СР, стреу Вр К, трбуа ДД, трбуy ГД Р, трбуом

Ми;

вра Го Ми Ра Ст, вру Душ Ра, врове Душ, вровима С,

данем Во ДушР, данеш В К, данемо ЗС Рош, даните Ј, одана Ј, одану Р,

оданемо М., изданд Год, кинд К, кинем Б ГР, кине Ка, манем БЈ КРС, манем К,

мане ЈРБ, ману Бр Ј, мани Ми, заманем Ри Ту, замане П Ст, марама Б Д Ду Душ

Рош С. Ст, мараме Бр Ј. мараму Б Бр Во ГДП Ри Ро ССтЦ, мараме Бр КСТ ТП,

наранијо Бр Год РБ Ро, наранила Бр ВМр ТуУ, наранили Гo ЈК Ка Кр, наранимо

ГД ДУ, наране Мр, нарант се Мр, оладијо се Ми С, оладили Му Ту, оладило се Б

ДД Л Мрш Т, олади се Бр ДДУ, сарана Б Год Мр Му О, сарани Бр Во РБ Ст,

сарану Бр РС СтЦ, саранијо О Рош Т, саранили Ми Ту;

в) (финална позиција) вр Бр ГД Душ 3д Ми ПР Ри ССт, гра Г Год Мр С, у

један ма Во, oра ДДЗККа Кр, сирома ВМР СР, посирома Вр, стра ДуЗ Т, трбу

Мр,

ддма Б Бр Го Год Душ Зд Ми Мр П РБ Ри Ро С Ст ТП,

бољије ТП, вакије Мрш, воденије Ту, воловски је Ка, вуненије У, главније У,

глеђаније Ка, дивљије Рош, дивније К, добрије Ми, другије Ст, жутије Ро,

лоповскије Зд, млађије О, моије Му, момачкије ТП, мушкије Р, нашије Л, некије

Му, пређашњије С, разније ГД, садашњије ГГ, сиромашније Ми, старије Ст,

старинскије О, сувије ЈД, такије Д, тије Г. Душ,

готовп Го, грднт РБ, домаћи М, дрвент П, жалосна Ду, модерна Т, на

читант Б, они В, разни Р, рђави М, старт П, суви М, товарни В, целт СР, шупљт

Ту;

њи Б Во 3 Ми (исп. и енкл. има и подоста Ц, ево твамо Во и сл.);

не виђо СР, дадо Ду Год, не дадо Во Ц, не дођо Во, не знадо Во Ц, застадо

Ц, имадо РБ, испадо Во, исприча РБ, немадо Ср, одо Во З ПС, падо М П, умал не

падо С, не познадо Во, престадо З, препадо се П, пристадо Ц, приђо Б, стадо Го,

ćедо Ка.

Ликови типа бољије јављају се и са -г (в. т. 498), а примери типа одо чешћи

су са -к (в. т. 589).

О фреквенцији и распрострањености придевских форми типа бољије(г)

(одн. бољијем и сл.) говорићемо у одељку о морфолошким особинама.

293. а) Примери за в - о - x:

секвенцауви, бува БКрЗд, бувуТП, буве БрДДуДуш 33д СтТП, бува БДу

ДушЗЛМ Ми Ра Ц, глува Во Ду Ц, глуву БМ Рош, глувом Год Мрш, глуво доба

ноћи Ри, грува Б Бр КОСР, грувају БМ Ри, дуван ДушТУ Ц, дувана ЗдМ П Мрш,

у дувану Б Во Рош, дуванчину ГГ, дува Бр ДДЗ Зд Мрш Ст Рош, дуваш у оно Ро,

кувати ДДТП, кувала Ка Кр ТуУ Ц, кували Ри Ц, кува се Душ Му Ту, кувај Ми П,

кувато ДД, закувати Б ЈО, закувала РТ, закуваћу СР, закувам Год ДД Ми Мр,
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закуваш Ра, закувамо КТ, откувала Мрш Ту, откувам БрPaОРо, откува се Бр О.

РБ Ри, прокувам Во Ми Ро, прокува се Ст ТП Т Ту, прокуваш Бр Мрш Ц,

прокувамо Бр РБ, скувати ДРБ Ри, скувала Б Во П Р, скувам БГ ГоМи Мрш,

скува се ЈД Рош, скувамо Б Кр Му СР, укувај Д, укувасмо Ми О, укува се ДД Ст;

мува ГГ Ц,муве ГДДуш ККа, мува ПР,мувицу Струво Ка,руво ТЦ, сува Год ЛД

СТ, суво ГДМи ТуУ Ц, суве РТП, сува РТ, суве Зд Ка (исп. и аналошко сув ГГ ГД

ДДу Ка Мрш Му СР СтТПТТу Ц); уво БрДП РБ, увета Бр Ми Т, увета ЈКаРБ

Ра, увета Б. Ду ТП итд.,

секвенца овV: јова Д, јову Р Ст, сове Ро;

секвенца ави: ишчавура се К(исп. и чаура Бр Во Ка, чауру Год Ра, чауре Ка

Ту);

секвенца еве (e- bxe): Пјеве Во Ду;

б) примери заје- о — x:

секвенца ајИ (- aхИ): аждаја К Ми, аждаја Ст, аждају Ст; opaje 3, opaju

С, снаја Б Г ГоМрш Ми, снаћи ККа, снају Зд, снаје Ст, али исп. и дра Ду РБ Ст,

драа П Р, ораом ЗдЦ, бра Ду С (говори се и орас Ка, ораса О, драса Ту Ц),411 сна

Год Ра Ту, снаа Вр ОСР, снаг РБ, снауКУ, са снабм К, снао ТП, снаа Му П,

секвенца ојИ (- oхИ): cдје Вр ГД ЈКП Ро;

секвенца ијИ (e-ихИ или ђхв): гријота ВоДТП, задијо се Душ (исп. и кат се

оно задиља Го), маћија ДД КаРБ, Мијајло ДД Мрш, Мијајла С, Мијајлу С, одн.

Мијољдан Дмијољско љето Ри, мијурДу С, мајурови Ст (исп. имијови ЗдТ).

294. Примери за промену х— гих— к. a) У иницијалном положају имамо

СаМО К - Х.

кармунику ГГ, кармунике Д, каубица ГД, каубицу Мр Ст, Керцеговина Душ,

Керцеговину В, кербiи Ми, кербљима Ра, кране РБ, крану Ст, Китлер Бр ГД Кр С,

Китлера ОП, с Китлером С, котел Го Ри, краброс Б, Крваска Му ТП, Крваску

Ту, Крвати С, Крвате ВУ, Кристос Го Ту, Кристоса Му, Кристосу У.

б) У медијалном положају г се јављаједино у ретким потврдама трећег лица

пл. импф.:

бијагу Ра, шћагу Ро Ту.

У осталим засведоченим примерима редовно је -к-

у окружном аркиву Б, аркива ДТРош,у аркиви БГГ Ро, од брука ЈД, ваздука

Го Р Ту (исп. и ваздук Б Bo Po), врковни суд ЗД, дрктб Мрш С П, дрктала Л Ро

Ту, зактевдЗд Ст, зактевали К, искрана Б Ду, искране ССт, искрану ТПТ Ту, у

Јакорину Ри, маковина Ду, маковинуУ, Микаило ДТ Ри, Микаила Му, Микаилу С,

парбкија Ми Ро У, парбкије Му Рош, парбкијуЗ Ри, плека ВК, у плеку БрP (исп. и

плек Б Во СР ССт), прикватили Бр Д, прикватим Ри, прикаватимо Ро, приквате

ТП, приквате се Мрш, текника ГД К, текнику К, у текничку школу Р, Тикомпр

Ри У, Тикомпра Ту, Тикомпру Ц, успека Бр Г, успеку Ст.

в) Укупно узевши, оба гласа се јављају и у финалној позицији. Од ка

тегорије до категорије то изгледа овако.

** Глас су ораса и сл. аналошког је порекла (; ораси).
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ва) доследно је -г (ако није о, т. 498).

— у генитиву пл. придевско-заменичке деклинације:

већиг К, живпе Ц, овта РБ, разниг Ту, шупљиг Б и сл.,

дебљијег ДД, добријег Ри, живијег Ка, мушкијег Душ, нашијег Ст; онијег

Вр и сл.,

— у ген.-ак. Личне заменице 3. л. пл.:

њtiг БрГДДМр Ри Рош, код њПгП Ро, на њпеЗд О, за њпе Го, испред њпе КР:

исп. и енкл. Сад иг има ДД, Да иг моје очи не виде Л, Рано иг пуштају Мр,

нека иг П, Па ишло иг доста Мрш и сл. (в. и потврде у т. 480 одељка о морфо

лошким особинама).

У форми њике (засведоченој у југозападним и неким централним насе

љима, в. т. 131) можда је цело -ке партикула.“!?

вб) У 1. л. сг. импф. имамо-г или -ку гл. бити и-кили -о у гл. имати:

бајаг Вр М, бијак Ка Му У;

itхадијак ЈД, имадија Го, имадија Рош.

вв) У 1. л. сг. аориста јавља се и о (т. 292), али је много обичније -к:

аперисак 3 П, бацик Во Год О Му, виђок ГД ГМу РБ С Ст, не виђок Бр В Ри

Т, доведок Го Год П, додадок Бр ГД, закупик ГГ, запитак се ГД, запутик се ГГ,

зарадик БДуш М СР, застадок Б Рош Ту У, затекок Бр Ри, знадок Р Ст, изборик

се Мpш Ту, излетик Го, имадок Ду Ст, не имадок Ст, искористик Му, испадок Б

Р, испекок БДДЗдРБ, испричак Бр Мрш, купик ОРБТТу, нађок Бр Душ Мрш Pa,

намакокЗд, намирик БДДМи МршСР, насмијак се Д, научик Мрш У, немадокД.

одок Бр ДД Душ Ми СтTП, док не оздравик Ра Ри Рош, окренук се Бр С. опржик

се Бр Вр Рош, остадoк Бр ЛМ Ми, отресок Ри Рош, падок Вр, погледак БВр Ст,

повикак Бр Му, не повратик се Ро Рош, познадок ЛУ, поћерак БК Зд, почек Ми

ТПУ, предадокТСР, пређок БДу, препадок се Мpш, причак О Р, припадок Ра,

разведок се О, рекок ДСт, не рекок Г, сараник Рош, скопак Му, стадок Во П,

ћутакДуш, удадокМршР,уђок Р, узекДу Ст,умједок БЛМ Ми,урадикБЈДМи,

утекок Б Мрш, ућутак се Б Ми итд.

Заступљеностликова са-к (одоки сл.) односно са -о (одо и сл.) унеколико је

ареално условљена: форме са -к далеко су обичније у нашим централним и

источним насељима,“13 док ликови са -о претежу у западнијим граничним се

лима, нарочито у насељима подринског залеђа.“

295. У невеликом броју потврда сах очитује се утицај стандардногјезика:

хаљину Му, хаљиницу Ри, народни херој Во, Хрватима Р, Хрвате П, у

ходнику Г, техника Д, технике Ст, парохија С, парохију ТП, успеха Во, да их види

Ка, ђе њих баш Ду, ових Рош.

Ипак, xби могло бити аутохтоно уједној категорији речи—у узвицима:

uх, није Го, xiii-xii, смије се ко дијете К, грува, ух Во.415

412 Исп. М. Ник. СП 277.

413 М. Ник. Гор. 662 само виђок, дадок и сл.

414 Тешић Љешт. 202 само виђо, дадо и сл.

415 Исп. М. Ник. СП 273.
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Напомене:

1) Као што се из представљене грађе види, у огромној већини засведочених

примера наместо етимолошког х стоји неки од његових континуаната. Збирно (и

грубо) узевши, то су следеће вредности: о, к, г, ј, в. Примарни (директни)

континуанти изворног х су о, к или г, а секундарни (индиректни, хијатски) — в

или ј. У незнатном броју потврда са х најчешће се огледа утицај књижевног

језика. Примери у којима бих могло бити аутохтоно и унеколико другачије —

скроман корпус засведочених узвика са „грленим“х— бројчано су занемарљиви

и дијалекатски необележени.

Издвојили бисмо следеће: морфолошке алтернације и фонетске промене у

неким сугласничким секвенацама са гласом x могу узроковати и другачије стање,

односно другачије континуанте изворнога х (в. т. 311).

2) Када се изговара, глас х има стандардну артикулацију. Интересантни су

(и констатовани и у другим говорима)“16 неуспешни покушаји да се изговорих

отеловљени псеудоконтинуантом ку примерима као што су нпр. крана, искрана

и сл., заправо у многим (дакле, не у свим!) ликовима са кнаместох у иницијалном

и медијалном положају. Овамо (то можемо са сигурношћу тврдити) не спадају

ликови са аналошким ктипа ваздука, плека и сл., настали наслањањем на облике

ном, сг. ваздук, плек и сл., где је к директни континуант гласа х, баш као и у одок,

падок и другим примерима са к (-x) у финалној позицији.

296. Глас х у консо на нт с ким се к венцама. a) Група (-)хв- се у

речима с кореном (-)хват до следно, а у ликовима с кореном (-)хвал

обично своди на в (в. т. 286).

б) Чује се и стијо ГГ Ду Ми Т.

Говори се и шћео Год Мр Ст ТП, шћебЗ.

Секвенца шћ- очитује се и у другим облицима глагола хтјети:

шћаше ГГ, шћагу Ро Ту;— не шће ББр КРош, не шћесмо Бр В П, не шћеше

Бр О, шћедо Б ВоМи Ро Рош СР, шћедеДДушР, не шћедеБ ВоП С Ст, шћедосмо

БДу Ми, шћедоше С, не шћедоше Во Ро Т;— шћела Бр ДТ КРи Ст, шћели БВОТ

Ту, шћеле Бр В.417

Имамо, међутим, и ћео ГоМ Ц, ћед П, ћела Го Ка, ћели Го, ћедок Ро, ћедо Ро.

297. Група тx- (- дx)418 — тв- у твор (т. 332).

ђ. Консонант Џ

298. Глас и одликује се стандардном артикулацијом. Најчешће се очитује у

посуђеницама (обично турцизмима) и у речима (не само турцизмима) са оријен

416 „Постоји суштинска разлика у пореклу гласа к у иницијалној и медијалној позицији (осим

падежних облика типа плека и сл.), с једне, и у финалној позицији, с друге стране. Док је у овој

последњој к директни континуант гласах, дотле је у већини примера типа керој, успеком и сл. к само

последица безуспешног покушаја да се артикулише х“ (М. Ник. СП 278).

417 Ликови са шће (- хтb) својствени су бројним сродним говорима, исп. Вуковић П-Др. 71-72,

М. Ник. Гор. 667 и 691, М. Ник. СП 279, Пецо ГИХ 62, Пиж. Кол. 105, Ћупић Пљ. 84 итд.

418 Белић Историја I 107.
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талним суфиксом -џија. Осетна концентрација дијалектизама са гласом и место

другог гласа у стандардном језику и неугасли језички одраз оријенталног наслеђа

држе фреквенцију ове африкате изнад нивоа књижевнојезичког просека.

299. Број засведочених примера са гласом и је знатан. Исп., најпре, следеће

ликовс

џаба БГ Го ЗЛМ Ми Ри, џабе ДушЗ Зд РБТ, џабалук Бр Год, џада ЈК Мpш

Му, џади БДРа Ри СР, џадом Бр Го Му, џадицу БрP, џадицом Го, џак ГД Д Ка

Мрш СтТПТ, џака Б ДуЗд Ц, иакови БрP Pa Ty, џакове Бр Ј Ц, у џаковима Ми

Мрш, џачић Б. ДушЗд ТУ, џачића Бр С, у џачићима Ц, џелат ЈК, џелати Бр Ј.

џем Б ДД П Рош, џема Б. Год Р Ра О, са џемом С, џемпер Б Бр Ра Рош СР Ту,

џемпера Б Ра, џемперу Р, џеп БВ ДДК Ц,у џеп Бр Ра, у џепу Мр С, uепови Бр КМр,

у џеповима Г, џепарац БДушЗС, џепарца БрP, wiора ДРа Ри Ро ССтТП, џitope

Душ Ми Мр П, witóру Бр ТП, идка Бр Му С, идке ДМи, идку МpУ, џукела Б Душ

Ми СР, џукеле Бр Во, џукелди Г, џукеле Мр, џумбус Б 3 Ми419 и сл.

буџак ДТ Ту, у буџаку Ри Ро, буџаци СУ, буџован Ду Ри, буџовани БВ С,

буџоване БрТ П, у вереџама С, вилџан БрТ, вилџани Ту, канџа Б Ми Ро, канџу. Ми

МуУ, канџице Го У, наранџицу Во, наџак Бр Год Ст.Т, наџака К, оџак ГДуш Рош,

оџака К, на оџаку СР У, оџаци БК. Ст, оџаке Б ВРБТП, пенџер БКа, поморанџа

ГД Ри, поморанџе Ст У, серџада Бр ДТ Ту, серџаду. ГУ, сенаду Муш и сл.

300. Глас и често срећемо и у оријенталном суфиксу -џија, и у речима

словенске основе, и у речима турскога наслеђа:

проводаџија Вр Ми С, проводаџије Р. проводаџију К, рачунџија Мрш,

рачунџију Кр, шалиција Т Ту У;

бојаџија Год Г Ст, бојаџије Ри, кавеџија Зд РБ, кавеџије Т, казанџија ДТ,

казанџију ДТ, казанџије Р., рабаџија Б Год РБ Мр Му, рабаџију Г Ра Ри, рабаџије

С (исп. и рабаџилук Б Во, рабаџилуку Ду СР: гл. рабаџilја Бр К, рабаџијају К),

сајџија Ст.

Наставак -џија имамо и у имену епског јунака: Муса Кeceџија В.

301. Џ се јавља и у резултату разноликих (неретко и тешко објашњивих)

асимилацијских процеса.

a) Џ као производ асимилације по звучности имамо у враџбине Д, враџ

бинама Ми, наруџбину Ј, поруџбине Ро.

б) Јавља се и као резултат промена у групи жб.
|-

џбан ЈД Рош, џбанови Вр, џбун Год Ра, у џбуну Во, — веиба Ми Ту, на веџбу

Ст.420

Говори се, међутим, и жбан Год, жбанове Р, жбун Ду, жбунове Зд,

жбуње С, — вежба 3, вежбу Ду Ј. Ра, на вежби Во, вежбали Бр Во Ка,

увежабавали Ц и сл.

419 РMС: uумбус.

420 А. Пецо и Б. Милановић џбун у ресавском говору објашњавају асимилацијом по начину

изговора (Пецо-Мил. Ресава 284). Проф. Р. Симић оспорава овакво објашњење (Симић Левач 177).

С. Реметић (Шум. 173) следи Пецину и Милановићеву линију размишљања, наводећи и неке друге

примере (верба, џгеба итд.).
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в) Бележимо и инџилтр Кр, инџињер ГГ/ инжињер ГГДТЛ П, инжињереД

Мр, ижињер Р.

302. Џалтернира са другим гласом (са ж, са ђ) и када није у сугласничкој

СеKBeНЦИ.

a) u:ж.

џандар Год СтТП, џандара Бр РБ, џандару ТРБ, џандара ПУ, џандарима

Ст.421 / жандар БДу М Ми, жандару Го Ц, жандари Бр КП Ту, жандаре РУ;

џара ватру Г, шарамо О, царају Му, џарач Вр Д, џарачом М/ жарач ДМи

(исп. и таркачем Ми), жарача П,

б) и:ђ:

џезва ЈД / ђерза Г У Ц, ђерзу П, ђерзе С.422

303. a) Џ (а не ђ) имамо у Маџар ГГ, Маџари Вр Зд Ка М, Маџара Мр,

Маџаре Ро Т, Маџарска Ми Ст, кроз Маџарску О, маџарска ДД, маџарског Р;

маџарка Ми, маџарке ДД ДТ КМ П, од маџаркт Ј (врста шљива).

б) И овде се чује главуџа Год ЛМСтТ, главуџу Ро“23 (поред главуча Душ Р

Ри, главуче Ст, главучу Ми Р).

3) ПАЛАТАЛНИ КОНСОНАНТИ

а. Сонант Ј

304. И у овоме говору глас ј је подложан делимичној и/или потпуној

редукцији у једном броју гласовних положаја, нарочито у неким вокалским

секвенцама. Артикулациона нестабилност сонантај превасходно је условљена

фонетским разлозима—фонетским околностима и природом самога гласа.“?“

305. Иницијалној стабилан је глас у свим речима уобичајеним у народ

ном говору.

306. а) Судбина гласа ј у међувокалском положају зависи од природе

додирних вокалских вредности.

Ј је стабилно и када се нађе између вокала, ако су то фонеме а, о или у

Изузетке имамо само у старим и широко познатим формама типа пас, свак,

свакако (све су, међутим, засведочене и са -оја-, в. т. 234).425

421. „Биће да је асимилацијом (даљинском) добијено џандар итд. од жандар(м)“ (Рем. Шум.

173).

Овај лик је забележен у многим говорима, исп.: Мил. Црмн. 364, Ник. Мачва 253, Ник. Срем 335,

Ник. Тршић 406, М. Ник. Гор. 664, М. Ник. СП 282, Окука Рама 68, Пеш. СК-Л. 127 итд.

422 Исп. В. Ник. М-Гc 134 ђерзалнезва.

*** По С. Реметићу и у овим и оваквим примерима (он наводи и кутлаџа, сељанџура и неке

друге) има семантичко-стилску функцију, тј. „његовом употребом постиже се одговарајући стилски

ефекат“ (Шум. 174).

424. У вези са редукцијом гласај М. Николић каже: „Та је појава више условљена природом

српскохрватскога ј него припадношћу некога говора овоме или ономе дијалекту одн. овој или оној

дијалекатској скупини. Отуда је његова судбина често слична и у међусобно иначе различитим

говорима“ (СП 282).

425 Исп. М. Ник. СП 203.
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Уколикоје барједан од додирних вокала и или е, ј се унеколико или сасвим

редукује.

б) Ј потпуно ишчезава у готово свим засведоченим примерима са секвен

цом а/o/y+j#и:

гáила Б ГГ СР Po CP, гаили Год Мрш, гапм Го П, Страин Д, Страина Д,

Страину Д, брош ДД ПТ, бропи Рош, избропм Б ГРи, кот Бр Ду П РТП Ту, моu

БрМ ОТП,мотО Ту, одвопла Г Мрш Ту, одвоп се В Го, одвопло Мр Ц. предвопУ,

предвопмо Ри, раздвоп Бр ДТ, раздвопмо Ст У, устоп се РБ, забрут Дуп У итд.

Исп., ипак, и наброја К, двојицу Го, тројица Ра.

в)Ју скупини а/o/y+j*е или сасвим изостаје или се делимично редукује:

ва) у Бараеву Бр, не да е ГД Ц. застаемо В Год Мрш, не застад Мр, краéва

Во, настае Б Му РБ, не предае се Б Г, не престаа Б Год Р, раздаг Го СР,

растаемо се Бр Му ПТ, Сараево Бр Вр Ту, кот Сараева Ри, у Сараеву 3, упознад

БК ЈД Мрш; Büдое Ду СР, Видоем Го РБ, Радоем Ри, коешта В ГоМ Му Т.

коекаки Зд Ро, коекаке ДП РБ У Ц, удвоени Ми, удвоене МуУ; даруе се Д Ду,

даруе Бр Мрш О СР, заку? ГД ГоМи, запитку? ДТ Ро Рош, куд Г, не обуди ГГ,

осуе Ка Ра, подваљуе Год, пречуе Мpш, разваљуе Д Го СР, не разваљуемо М.

раздањуе се Год, раздаг БД, разначуем Ми, раскуе О, уваљуеУ, нечуем Ду итд.,

два е добра Во, шта е ту е Ду, она е вамо К, да е пита Ц итд., исп. и

бренице (т. 234), мог(а), твог.(а) и сл. (в. у одељку о облицима прид. заменица);

вб) гајеве Во ГГ, гајева Ду, гајевима БДу, дајем ПС, дајем Мр С, заједно

ДуЦ, заједно Вр Ра Т, залаје Б Во Л Ми Т, крајевима КП, наваљује Ду Л Рош,

познаје Г. Ро, продајеЗТП, — са Видојем О, које ГДМи,моје Ст, ројеви Дројеве Ј

Ра, са Средојем К; — закорачује Мр, замењује П, наваљује Мр, пренагљује Мр

Рош Ст, не проваљује РБ, разваљује Бр Мрш, распаљује Му, распоређује Бр Ми

Мрш, сује Г, не сује се Л, осује М, чујем Кр МТ, чује Г, не чује Ми и сл.

г) Глас ј обично сасвим ишчезава из скупине ији у формама типа каптца (т.

233), исп., нпр., и: авлин, пензи“, старт, чистии, чи (ове и овакве форме наведене

су у т. 233).

Имамо и Илин СР, али и Милии З, Петрии К, Томании Ро.

У другим скупинама са и на првом местуј се готово доследно делимично

редукује, нпр.:

Илија ДП, Милија Ка, Марија ТП Ц; бекpија Бр Мрш Ри Ро, ранија ВМу РБ

Ту, сија ДДДТ Ри, чија Б ГГП Ри;— Романију Р, Томанију Ст; бјежанију ГТу;—

бију Бр ДР РаРи, разбију В ДД С СТ, убију Бр С СтТП; — чију Бр ДЈД Pa Po; —

Мијо Бр ДМр, —ракијом БДТДДуМ Ро,роспијом В Ра, Србијом КС итд.

Ј изостаје само у једној потврди: криући Ра“26 (исп. и кријући Во).

д) У групи -eje- (-e je-) глас ј потпуно ишчезава у форми сведно (ретко је

свеједно), у ситуацијама типа ђе (-ће је), које (- које је), одн. не-едем и сл. (ова

појава није доследна, в. т. 233).

Исп. и мое сеје Во, блеје 3.

426. Овакве форме су засведочене и у неким околним говорима, исп. М. Ник, Гор. 663, М. Ник.

сп 283.
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У осталим секвенцама са е на првом местуј се, збирно узевши, потпуно или

делимично редукује, исп.:

мента Вр М, мешту ТП, сеu Bo, — блеп Во,

сéja Bo; — celo Bo (вок), сеју Во (немамо других потврда). Ј„двоструко“

изостаје у форми Евреи Р.427

307. aa) У финалном положају јдоследно изостаје у имп. гл. IVа врсте на

-ити и II врсте типа сијати:

избП Во, забт Душ С, набт М. С. Ст, обл ДТ С, поб7 ККа Мрш, пребл Зд,

проби Ри С, уби МршТ Ту; обавтЗ, одвп Д Ду Ри, одава Му, превт МЦ, пресавт

Мрш, разавш КаР, сави Душ Ми Ст У, залт ДушР, налпТЦ, прелт Ри, полп ЈУ;

кри Ст, наткрт Р, покрп Зд МС, прекрп Ми У, сакрп ЈР, сакрп се Во, па Д Ст,

напп се Ка, попп Ка КрЛР Ра Ту Ц, ши Душ Ка, заштКа Ра, сашт Ми и сл.,

загрт Ка Ро С, подгрт Зд Ри, угрт О С, са РБ, заст Му ССт, пост Ј О, прост

Ду Ми.

аб) Такође и у 2. л. пл. имп, ових глагола, у медијалној позицији, имамо и

(- uj):

разбите Ду СР, завте Душ, одвпте Ка У, превтте Ст, обрпте се Душ,

грите се Душ Кр Л, загpте ТП итд.428

б) И у нашем говору присутна је дублетна форма немо, немоте / немој,

немојте:

немд Год. ДД Зд Рош, — немоте Г,

немој Во Г. ДушЗ Р, нембјЈД Л; — немојте Душ Ми Ст.429

в) Наставак -j (или пак ј) обавезан је у имп, гл. осталих вокалских основа, па

и у гл. V врсте:

бацај ГГ Год Ту, не бацај БП РБ Ри Рош, не бацакај Ми, гађај ГоД, гурај

ДДДТ Р, не гурај се Душ, замотај Б Год, изгребенај Ро, издај Ри Ту, не издај Ри,

не кукај Бр ЈД Ј Кр П, надгледај Р, нашарај Ту, питај БК СР, не пптај ТПУ, не

гледај БК Ка Кр, сазнајДД Ст, сачекај Бр Мрш Му РБ, не свађај се ЈД, скувај Б З

ЈД ЈК Ка Ц, смотај В Г Го Год Рош, спучај Бр ТП, упптај Б Го У, чекај Б ДД Д

ДушЗ Зд Ка П, не чекај Бр Ду ДушЗ Зд Рош, чувај се Б Зд итд.

308. a) J може стајати иза непалаталних сугласника ч, ж и ш:

наручје Го Ми, зечје Р Ст, тичје јае ТП,

божја рука Ст, божја казна Р, божје воље Р, оружје ДушЗ, оружјем К,

оружјом П,

кокошје јае Го.

Засведочено је, међутим, и наруче Ра,430 у Зарожу 3.

б) Ј из наставка је може стајати и иза р:

427 Исп. Рем. Шум. 146 Вереји.

428 Овако је и у бројним другим идиомима, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 110 (наведени су примери

само за 2. л. пл.), М. Ник. Гор. 663, М. Ник. СП 284, Рем. Шум. 325 и сл.

Интересантно је да је у источнохерцеговачком говору доба и сл. (Пецо ГИХ 184).

429 Исп. М. Ник. СП 284 немо, нембде, — немоте / немој — немојте (немојте).

430 Ова форма се јавља и у неким оближњим сродним говорима, исп. М. Ник. Гор. 663, М. Ник.

сп 284.
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мраморје Во, орашје Ро, примпрje 3 и сл.

в) О гласу ј из је — b иза р в. у т. 257.

г) Говори се њојзи (њојзи) и њози (в. у одељку о облицима им, зам.).

309. У вези са пореклом гласа ј, указаћемо само на дијалектолошки нај

интересантније случајеве.

a) На почетку речи имамо ј:

- o - x: јендеке Во, јефтика Д. Мрш, јефтике Ро, јефтику ТП (грч.

hektipos);

“- о у речи са иницијалним самогласником задњег реда:

јулар Б Во Ду Душ КМрП РБ P Pa C Ст. јулара Во С(исп. и улар Л Ра), јдпа

Во Вр Го Год ДТ Д ДушЈ ККа Ми Мр Мрш, јопе Ду, јопет Б Бр ГГ ГД ГоДД

ДушЗд ЈД Мрш О ПРош СР СтТП Ц (исп. и дпе Бр ГГ ГДДТДушЗд МиП РБ Po

Рош Ср СТПТ, опеЗд Т, дпет Вр ГГ ДДДТДушЗЗд КМрш Му П РБ Р Ри Рош С

Ст ТП Ту).

б) У медијалној позицији глас ј имамо:

у рефлексу јата (је)/(ије), нпр. пјесма, прije,

- lj у воје, ноје (т. 625), у истој позицији, у истим и неким другим

примерима могуће је и о (в. т. 625),

- и у секвенциеи у зејтин Ду, зејтина Ду, зејтин Во (поред зентин Мрш);

- и у групи уи (е- ухи): кујна Во Ду Ц, кујни ЈД СР;

-o e-ху новонасталом хијату (нпр. у снаја и сл.), али недоследно (т. 289),

- о узеву вокалске секвенце -ио- (-ио-): авијон Во Ц, камијон КЛ, било,

носијо, садијо и сл. (заје- о у-и о- исп. нпр. и јбн ВЈД МршРСТ Ц, и јона Год М.,

u Јонда Ц).

У финалном положају имамо глас ј:

- -ђ у гој (т. 316),

«- -o (у неких прилога) дндај В Во Год Душ Кр ЛМрМи СР СТТу, туј Вр

ДТ Зд Кр ЛМу РБ Ри СР Ст.Ту Ц, падајВК, тадајЈД, исп. и днда Во Вр ГДДу К

Мр Му СР Ту, тада ДЗ КрЛМрш ОР Ри Ст, ту Б ГГ ГодДушЈДМ Ми Ро.

Напомена: О гласуј (а нарочито ој из је — ћу процесу јотовања) в. и на

наредним страницама.

б. Сонанти Љ и Њ

310. Артикулација и дистрибуција су стандардноновоштокавски, а то се, у

знатној мери, односи и на њихово порекло.

a) У скупинама пј, бј, мј, вј (- пеј, бој, мој, вој) имамо ље-ј тамо где и у

књижевном језику, нпр.: грббље ГД К, здравље Мpш Ра Ст, робље Ми, снопље Во

ЗД Ка СТ И сл.

431 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 663 прекључе, М. Ник. СП 286 прекјуче /прекључе, Тешић Љешт, 204

прекуче.
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б) Секвенцу лабијал + љ (- лабијал + ј) затичемо у неким речима страног

порекла: Дамљану У, тамљан РУ, тамљана Ст, тимљан М. Ц. тitМљана РБ

(исп., ипак, и тамјан Ро).

в) Говори се бјена Ра, бјени Г, побjено Ми, полупјано Б, баба Пјана Мрш,

пјани Ро, или пак пијан В Во Ду, пијана Ка, пијани Ду Ц, пијандура Кр, побијени К

и сл.

Није потврђена промена љ -ј у скупинама бј, вј, пј (- беј, вњј, пеј).

Редовно је, такође, и оружје Бр ДушЗМУ, оружјем Го К(никад оружље

или сл.).

г) Чује се прекуче Б Г и прекључе ТП Ту.431

311. a) Готово је доследно љ, њ — л, ну секвенциље, ње (- лb, нb): кољено

ББрЛМ Ми Рош, кољена Бр ВВо Вр Ра Ту, кољену Го Год Ст, кољенима ГД Г Го

Ст ТуУ, љепота БДМ Ми Мр СР Ту, љепоте ГДЈД Мрш, љепоту ЈДМи Мр

Мрш, љепотица Бр В. СтЦ, љепотице КСт, љепотицу ККа У, љепотице П Ст,

љетина Б Бр Во Ка Мр С, љетине К, љетину Ка Кр Ри Ро ТП, љешнпк Зд Мpш

ТП, љешника Во, младољетна КП, мљечар Б Во Ка СРТП, мљечару ГД P Pa CP,

пљева Бр ВЈК Кр Мр, пљеве Ду Душ Мрш, пљеви К Мрш Ри Ро СР СТП ТуУ,

пљеву Ј К, прољеће Душ Мр, прољетос Год ДД Ми Ри Ст ТП У Ц итд.,

њедра ББр ДДЈДЛ Мрш Му ОРБ P Pa, њедрима БДДДТ Мрш СтТПТТу,

cњешчић Б Ми Мр Мрш СтУ (редовно је, међутим, Немачка, немачки и сл., в. т.

258).

б) Свуда је доље Во ДДЗд ЈД Ка Кр Л Ми Мрш Му П РБ Рош С СтТ Ту (у

насељима подринског залеђа честа је, вероватно и аутохтона, и форма доле, в. т.

258).

в) О ликовима типа кољена, љета исп. т. 248.

г)Засведочене су и нејотоване форме колjeвчице Ми, лjeвак ДТ,лjeвака Му,

лjeвака Г, лjeваку Л (вероватно аналогијом према колијевка, лијева и сл.), сијешчић

Г432 (: снијег и сл.).

312. а) Јекавско јотовање лабијала (тј. бје — бље, вје — вље итд.) огра

ничено је и категоријски и ареално. Потврђено је знатним бројем примера једино

у глагола са односом континуант јата (инф.основа) /и (през. основа), и то само у

насељима источно од правца Ужице-Косјерић. Западно од назначене међе овак

ви ликови су посве ретки или нису засведочени. Имамо следеће потврде:

засвpбљела Д, засвpбљело РУ, сврбљело ЈД.

доживљела ТП, доживљели Рош Ту, доживљећу Мpш, живљела Р, жив

љело Л, живљели О, живље Во, наживљела се Л, поживљела ДД, поживљели

Мрш У, поживље Ка, преживљела Ст, преживљели ЈД, проживљели Г; —

оглувљела В,

грмљело ДД, грмљело МуУ, изгрмљело Ј, загрмљели К, загрмље Ро;

отупљело Рош, отупљели ТП, утупљели Ми; — прекипљело Зд ЈД Рош, —

претрпљела Душ, претрпљели О, трпљети У, трпљела К, трпљело се Ту,

трпљели Л итд.

432. Исп. М. Ник. Гор. 665 лjeвак, сијегови.
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У Западнијим насељима уобичајени су одговарајући „икавизми“ (већи број

ликова типа сврбило, трпила и сл. наведени су у т. 261). Овакве форме су

прилично честе и у нашим централним насељима, ретке су или нису засведочене

у насељима ближим таковском, драгачевском и моравичком крају,

Свуда су, у мањој мери, присутни и еквивалентни екавски ликови.

б) У другим категоријама јекавско јотовање лабијала изостаје. Број за

сведочених примера је занемарљив, исп.:

пљеге Ј., пљену Д, — умљела ДД, умљд Душ.

Уобичајени су нејотовани јекавизми, нпр.:

бјел БрЗ ГГТП, бјелово ТП, објесијо се Бр Ду З РБ Ри Ту, објешена Му

МршСР, објешене Бр Мрш, објешени БДу М Ту; — вјера В Год Мрш Му П Po,

вјере Бр ДушС Ст, вјеру ГГ ДушП ССт, вјеровала Б ГРо ТП, вјеровали ГЗОР Pa

У, не вјерују Бр 3 Т, вјеша Бр Р. Ра Т, вјешају Мрш Му СР, повјеровали В Душ Му

T, повјесмоДО Ри Ро;—мјесец ГД Ка Кр С, мјесеца М Ми С Ту, умјесецу. Ка П РБ

У,мјешина БрЗд КОТП, мјешину Бр Ри Ро,мјешалица Во,мјешалицу М;— пјена

Ка Ст, пјену Ри, доспјели Бр Мр, доспјеле Т(исп. и примере наведене у т. 256).

313. Сонант љ (e-j) у секвенци 3ј затичемо у следећим примерима:

а) кожље Ми У, кожљт Ро, кожељетина Ка, одт кожљетине К.

Говори се и кођП, кође (т. 324), козје / козе, коза (т. 327), па и кожсија ДД

(кожија мужа је добра), кожију ДД (да пије кожију мужу);

б)мржљела ТП,мржљели Рош“ (говори се и замрзила Ка, мрзили Ри сл.).

314. а) Посуђеница табла (лат. tabula) посведочена је и са љ (дакле:љ — л у

секвенци бл): табља Ми, табљу Т434 (чешће је, међутим, табла КР, табли Мр,

таблу Т и сл.).

б) Заљ — њу скупини мњ имамо сумља, сумљам и сл., одн. сламљачу (в. т.

334).

в) Глас њ (напоредо са н) затичемо у осетном броју појединачних случајева

(примери су изложени у т. 352).

В. Консонанти Ђ и Ћ

315. Међу особинама релевантног корпуса потврда дијалекатски најмар

кантније су следеће: обиље ликова са ђ и ћ узрокованим јекавским јотовањем,

судбина гласа ћу неким сугласничким секвенацама и гласа ђ у неким позицијама.

316. a) И у овоме говорује изразита промена -ђ—-ју речци гођ (-гођ):

ђе сам гдј дошбTП, ђе гдјтреба Во, ђе гдј пођеш Ми, ђе гдј дође Л, ђе сам гдј

бијо Ри, имали когој жив? Во, као гдјлуда нека Во, као гдји казан К, као гдј сандук

Л, као гој оне свјећице некад Рош, као гдј шиљеже онбРБ, као гдјот кола Ка, кадгој

Ј, когдјлонац К, когдј коританце ГД, когдјкат се усјеца ГД, когдјшарка Во, ко гдј

пашче К, ко гдј оне лотре П, ко гој шофер ТП, когдјугарак Ка, шта гдјтреба Ј, што

433 Овако је и у неким околним идиомима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 666, СП 290.

434 Форма табља засведочена је и у неким другим говорима, исп. нпр. М. Ник. СП 290, Дешић

ЗбИjГ 200.
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гдј није ваше Р, штогој К, шта гдј он бидне тражијо ГГ, па шта гој он зактево Ми,

шта гдј он оће Ст, што гдјвећи камен Во, шта гдј било М и сл.

Сасвим је обична и форма (-)гођ:

ако штогођ ваља ТП, ђе гођ оде Во, ђе гођ да је радијо М, ђе гођ били ДТ, ђе

гдј да смо свирали Ми, ђе гођ дођеш С, ђе гођ пошб Ри, колко гођ каже РБ, колко

гођ биде тражила Ра, ђе гођ да ме је послб П, ко гођ кокошчице ТП, ко гођ ова

сијалица Д, ко гођ цреп ЈД, ко гођ гусле СР, ко гођ ова наша Петрија О, ко гођ

пијевац ГГ, ко гођ овај мој унук РБ, ко гођ џачићСР, ко гођ астали ови Ц, ко гођ

ждралови Мрш, ко гођу крменцета Д, когођ Зд, ко гођд-узмеш мачку ДД, колко

гдј Ми, шта гдјурадим Л, шта гдј да сам помено О, штогдјмањи казан Рош и сл.

Обилато је засведочено и књижевно год.

док се гдд вечера Кр, ђе гдд дођу у кућу Вр, ђе год оћеш Во, као гдд што се

саде-во супа прави Мр, као гдд прочевље Бр, као гдд сад сватови Год, ко год

пијан П, ко гдд на вашеру Ми, ко год чабар Ду, ко год кућа Г, ко гдд кат се трпа

сијено ГГ, ко год ћасе Д, ко год у пашчета Ц, ко гдд ћурке Го, ко е год имбBo,

како год окренеш Ду, коме егдд добар брус М, колко сам гдд могб О, што гдд

чешће прилазиш Душ, што гдд да му кажем Во, што гдд он зна Ту, што гдд оћеш

Мр, што је гдд напредније Му, шта гдд радиш Рош, што гдд треба Ст, што гдд

чиним Рош и сл.

Засведочена и је форма свуђ Зд Ро ТП.

б) Промену -ћ – -ј имамо у потврдама синдј и прексиндј (оба примера су

засведочена у Рошцима, југоисточном рубном насељу).

Иначе, свуда је, бар према нашој грађи, ноћ, свуноћ и сл.

Поред свуда присутног синоћ, прексинбћ и необичног (и неочекиваног!)435

синој, прексиндј, бележимо и синдт Г Ра (вероватно према синотњи и сл., в. т.

318).436

317. Однос ђ:j (i/o) у медијалној позицији потврђен је у следећим при

мерима:

воје Ду Душ Ст, вое Бр ГДу Ми Ри Ср С Ту Ц, ноје Во, нбе Г Год ЈДМу О

Ст (веома је често и вође, нође, т. 625),

Велика Госпоина Б ВоД Кр МршРБ, Велику Госпоину Бр ККр М СР, Малу

Госпоину БрЗд Рош (исп. и Велика Госпођа Рош, — гдспођа Б Бр ГГДДДуш Му

Рош С, гдспође Ду, гдспођу КТу, реко, гдспођо, ја не знам Во гдспође Го РБ и

сл.).437

318. О судбини консонанта ћу скупинама ћн и ћњ. a) За ћн — тњ имамо:

божитњаДуш П, божитње ЈДЈ, божитњаци Ка, божитњаке ЈД, кутњи Мрш

У, кутњег Му, нотња Душ Рош, нотњу. О, нотње аљине ЈД, окутњица Ра,

окутњице Ра, окутњицу ТП, помотњак Г, помотњика Му, синотњи Ра.

435 Овакви ликови нису забележени у испитиваним говорима у непосредном окружењу; за

сведочени су, међутим, у већем броју удаљенијих идиома; исп. нпр. Барј. НП-Сј. 51, Вуковић П-Др.

33, М. Ник. СП 291, Пиж. Кол. 86, Станић Уск. I 118, Ћупић Бјел. 48.

436 Исп. М. Ник. СП 291.

437 Однос Госпоина: гдспођа (Велика Госпођа) својствен је и неким другим сродним говорима,

исп. нпр. М. Ник. Гор. 664, М. Ник. СП 292, Тешић Љешт. 205.
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Сви наведени примери засведочени су источно од линије Ужице-Маљен.

На целом подручју бележимо ликове са неизмењеном секвенцом ћн:438

божићна ВоМ Му О ПРи Рош, божићне ВД ККа Мрш, божићну Му С,

кућнт ЈД Бр 3д Л Ри Ц, кућну Во М, ноћна Ду Мрш СТ, ноћну Во Кр Р, окућница

Бр КСтТП, окућницу В СТ, помоћник Ка Рош Ц, помоћника БК Мрш, помоћници

Ст итд.

Једанпут бележимо и несретњи ЈД.439

Обично је сретан, сретно и сл., ретко је срећан и сл. (в. ниже у одељку о

облицима придева).

б) Промену ћњ — тњ имамо у вотњак К Мр Ту, вотњаку У, велике

вотњаке ЈД.

Говори се, међутим, и воћњак Душ М. Ми, воћњака Ми, воћњаке Ра.

319. Доследно је шт у наставку -иште код именица типа гддпште (в.

примере представљене у т. 66).

Редовно је и штап ВЈКП Р РБ Рош, штапа Ка, штапу РБ, штапом Мрш

Ту, гуштер ДП РБ Ра Рош Ст Т. Ту, гуштера Мр Ри С, гуштераче К; —

окоштавање кичме Во, — сиромаштина Б, сиромаштине О, сиромаштину Мpш

Ц; — вриштати Ц, вриштала о-смија Р, вриштп Ст, вриштимо Т, вриште У; —

иштем Во, иште ЗМр Р., иштемо Ту, заиштем К, заиште Ми, тако и штитили

ГД РБ, штитим Ц, штите Бр, заштита Му, заштиту М Ри и сл.

Само жд налазимо у даждењак Г, дуждењак Во, звиждп ДД, звижде П,

звиждите Ст, можданицу Во и сл.

320. Скупину шћ срећемо у малом броју глагола одн. облика појединих

Глагола, исп.:

кршћени Мр, пушћен ГГ, пушћаше Ка, испушћо БК, испушћа Л, пропушћа

ЈД Рош, кршћава Зд, кршћавају Душ, укршћа Ка (исп. и им, кршћење Ст).

Говори се крштен Ми Ту, крштени Му, некрштено ЈД одн. крштава К,

крштавали Ра и сл. (о ликовима типа пуштам, пуштамо, спушта одн. пуштити,

пуштише говорићемо у одељку о творби глагола).

У вези са односом шћ:шт указали бисмо на интересантна двојства:

корпитено Бр / корпићене П, — плаштење Зд / плашћење С.

321. a) Доследно је ће-јт код инф. типа доћи (в. т. 170), одн. ) — јд у

другим облицима тога глагола, дакле, увек је дођем и сл., никад“дојдем и сл.

б) Редовно је лишће ГоМи Рош, прућем Во, плашћеЗ МpУЦ и сл. (дакле: ћ

e— тј. — твј), свуда је рођак и сл. (дакле: ђ - дј - двј).“

322. а) Промена ђ, ће- дј, тј. у скупини дје одн. тје (- дb, тБ) готово је

ДОСЛедНа: - -

ђед Бр Вр ГДГДДДТДуДушЈДЈКр ЛМи МрМрш О ПРаРи СТТу, ђеда

(ген.-ак, сг.) В ГД Кр П РБ РаРи СтТ П, ђедом ДДЈ КМ Ми, ђеду Г Го Зд О П,

ђедови Ду Ра Ри, ђедовима ТЦ, ђедовина ГГ Ми Мр, ђедовине Му, ђедовину Зд,

438 Исп. М. Ник. Гор. 667 кутња, окутњица, али Тешић Љешт. 208 кућни, окућница.

439 Већи број оваквих примера засведочен је у суседном Драгачеву (Ђук. 72).

440 Исп. М. Ник. СП 293.
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ђевер Вр ГГДДДТЗд ЈДКМ Ми РБР Ри Ро Рош, ђевера ДДЈРа, ђеверу ДДП РБ,

ђевере (вок..) ДРи, ђеверомГДМи ССт, ђевери К, ђеверима ЈРи, ђеверови ДРи Т,

ђеверово имање С, ђеверова кућа Р, ђевица ЈР, ђевице (вок.) Во, ђевојка В ВрДДД

ДуДушЗд ЈДМр МршРБ Ра Ри СР С, ђевојку СтЦ, ђевојком 3, ђевојке ГГ ГДД

Ду Кр ЛР Ри СР СтTП, ђевојака РБУ, ђевојкама ГДС, ђевојачка ДУ, ђевојачка

Ра, ђевојачко Ту, ђевојачке Ри, ђевојачку ЈДП РБ, ђевојачком Ми, ђевојчица Зд О

П Ст, ђевојчицу Ј. К. Ми, ђевојчицом Мр Ту, ђевојчицама Во, ђевовала ДТ П,

ђевовале Вр, ђевовање ОТПУ, ђељам Ц, ђеља Ро Ц, ђељају Ду, ођељана Л, ђељка

Кр, ђељку Ка; ђеца /ђеце/ђеци и сл. (у свим насељима), Ђетпнци Во ССт, ђечина

ДП, ђечину Т, ђечурлија ДушТП, ђечурлије К, ђечурлију Ми Ту, ђетиња Во,

ђетињу Во, куђеља Зд П, куђеље ЈД Мрш, куђељу П СР Ст, куђељицу Ст, неђеља

ДД Ми Ри Рош, неђеље КП Ст, неђељу Ка Ст Ту, неђељом Мр С Ст. ТП У,

неђељицу Кр, ођевен ГоМр Мрш, ођевендгМ, ођевена ПТП, ођевени ДушЈД,

ођевене Ст; полуђб Ка, полуђела Д, полуђели ГД, полуђе Во итд.,

ћерати Бр Мр С, ћерам ГГ М Ми, ћераш Ми, ћера Го Год, ћерамо Душ Ст

ТП, ћерају Зд Кр Л РБ Рош СР СтТП, ћерд ГДД Мрш Му О П, ћерала Ј, ћерали

Ду РБ С, ћерај ДДЗдЈДМи Мр, доћерам Зд П РБ, доћераш Душ, доћера Мр ССт

Ц, доћеран Ст, дoћераше Ду Ст, доћерд ГДЛМ СТу, ишћерам ДушР, ишћера Ст

Ц, ишћерамо Зд Ра ТП, ишћерају Душ Ст, ишћерд Ду Мрш, ишћерала Зд,

ишћерали Д Душ С, ишћера Душ Ст, ишћерасмо П, ишћераше Му, наћерам Ту,

наћера ЗЗд, наћерало Ту, наћерали Зд СТ, наћераше Душ Ри, оћерам ЈД, оћераш

Зд, оћера ГДМи Мр, оћерамо Г СР оћерају Ду, оћерали Ду П РБ Р Ри Ро СР СТу

Ц, оћераше Год П, оћерај Д Мрш, оћеран ДТ, оћерат П, оћерати П, поћерам Вр

Г Го, поћераш МиПР, поћера Ро, поћерамоДу ДушЗ ЈДП РБ, поћерају Мрш Ст,

поћерд З, поћерала Душ Ро, поћерали Год Душ P Ра, поћера БД Му РБ Ро,

поћерасмо Мрш, поћераше Р Ри, поћерај Вр Мр Мрш, прећерам БДуш, прећера

К, прећерамо СЦ, прећерају Душ Ми, проћера Во Ду, проћерамо Му, саћерамТ,

саћера Зд, саћерамо Зд, саћерб ДРош, саћерала ТП, саћераше Т, пожућела Д.

пожућело Р, пожућели К, ужућеле Душ, заврћели Р, лећели ДТ, лећеле Ри,

залeћели се Ј, полећели С, полећеше К, прилeће ДТ, прилeћеше СР итд.

Морфемска граница онемогућава јотовање у примерима дојелито Во (-

од + дјелито), дојелите Во.

Јотовање изостаје и у формама (углавном изведеницама) према којима

најчешће стоје ликови с дугим слогом, исп.:

тјескоба Кр Ту, тјескобеДуш, тјескобуД, тјескобно Вр Рош, — стјеница

Б, стјенку С, стјенке Мpш, — стјенама Год, до на Стјенчицу РБ, — тјешње Во,

— тјеши ме Д, тјешила ме Ка.

Говори се тјеме ДД Ми и теме Ра; исп. и погино на Сутјесци Ј;

Стјепањдан Му.

б) Ликови са тзв. продуженимјатом ђедо, ђешо и сл. наведени су у т. 244.

в) У формама међед, међеда -ђе- - -двје- (- дв5), т. 280.

323. а) На већем делу подручја (централна и источна насеља), у једном

броју лексема имамо ћ - цј у скупини цje - цћ:
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ћедило Ка ГДТП, ћевљанпк Му, ћепало ДушТП, ћепаница Р, ћепаницу Ст

У, ћепанице ТП, ћепенак (пањ на коме се сече месо“) Г Po TП, ћепенка ТП,

ћепенку ТП.

У западнијим насељима (грубо узевши, западно од линије Ужице-Ко

сјерић-Повлен) у оваквим јекавизмима најчешће не долази до јекавског јото

ВАЊa.

цједило Го Во, цјепало Во Кр, на цјепалу Во, цјепаницу Б, цјепанице Б,

цјепанице Ц.441

Да се ликови са ћ могу чути и западно од назначене међе, сведочи форма

ћепку забележена у „западном“ Волујцу, с друге стране, у „источном“

Тометином Пољу налазимо и цједилу, цјепаницу. Ипак, и једни и други ликови су

изван „својих“ области веома ретки.

На целом подручју налазимо само цјеваница ВМи Ри, цјеваницу Вр ДРа,

цјеванице ЈЦ, цјевчица ГоTП, цјевчицу С, цјевчицеДДТу (исп. и ек. цеванице ДД,

цевчицу Во).

б) Редукцијом сонанта в добијено је и ћ — цј у ћетови Ту;442 ћета ДД,

iићетала Г, проћетало Рош,443 исп. и Симо Ћетковић Рош, Ћетуља (крава)

дд.

Све потврде са ћ забележене су на источној половини подручја. Није

искључено, међутим, да се „овакво“ ћу окамењеним формама (имена, презимена

и сл.) може чути и у другим деловима области.

Говори се и цвјетови Во, цвјетове Ду; — процвјетало Ц (познато је и

цвата Во Мрш, исцватило Год, цватови Год, цват до цвата Год и сл.).

324. а) Засведочено је ђ у кођт ГГ Ро (= козји), кође Рош (није потврђено

уђо, уђала и сл.).444

б) Поред уобичајеног говеђи Душ, говеђе М Ми и сл. јављају се и необичне

аналошке форме говеђина Душ Ми, говеђину Р.445

325. a) Однос г:ћ уочавамо у неким речима страног порекла:

генерал Мрш ТП, генералу К / ђенерал Д Ми Ту, ђенерала ТП,

литургију Ј/ литурђија ДД, литурђију П,

бургија Ка, бургијом Ст, бургија Ц / бурђије К, бурђицу Рош.

Исп. и: свети Аранђел Во Ду, Аранђеловдан Р; — јеванђеље Во.

б) Навели бисмо, на крају, и две интересантне илустрације за однос ц:ћ:

441 У суседном Љештанском „никад цћ не даје ће: цједило, цјепаница, цјепамо“ (Тешић 207).

442 Ликови типа ћетови (дакле: неизведена именица!) нису, колико нам је познато, засведочени

у другим идиомима (и)јекавске Србије. Забележени су, међутим, у неким удаљенијим сродним

говорима, исп. нпр. Пецо ГИХ 64.

443 За околне говоре исп. нпр.: Ђук. Драг. 49 ћета, ћетавала, ћетала и сл., М. Ник. Гор. 666

ћета, ћетлс(т), ћетуља, М. Ник. СП 295 исћета, рашћета, рашћетала се, у Љештанском,

међутим, само цвјета (цјета), цвјетаст и сл. (Тешић 207).

444 Обрнуто је на подручју србијанског Полимља — уђо и сл., али не и кођи (М. Ник, 296). У

белешци бр. 914 наведени су и прокоментарисани неки радови у којима се говори о пореклу

консонанта ђ у ликовима типа уђати, кођи.

445 Исп. Рем. Шум. 279 говеђина, пилећина, телећина, ћурећина / ћурећина и сл. (поред

гучетина, зечетина, јунетина, пилетина, свињетина и сл.).
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црепану Ду ( ћуепана Ка;

циркус С Ц / ћиркус Во.

г. Консонанти 3 и С

326. Конструктив 3. Срећемо га у малом броју лексема. У свакој се јавља

као једна од више фонетских могућности. Медијални положај испред вокала

његово је најчешће место.

327. a) За 3 - Зј (и зj - звј) имамо следеће потврде:

изутра Зд Кр Ра ССт, изутре Ка С Ст (форме другачијег фонетизма —

изјутра, изутре итд. — наведене су у одељку о непроменљивим речима);

козе Л Му Рош, коза ЈДУ.

У западнијим селима обичнији су (можда и једини?) нејотовани ликови

козје В, козјт Го З.

Као што је констатовано у неким претходним тачкама, говори се и: кожље,

кожљи; кожија, кожију (т. 313), кође, кођи (т. 324).

Глас 3 јавља се и као производ јекавског јотовања (зе — зје - зб):

uЗести О, изб О, изела Рош, изеде Ра, изедемо Ст, изелица Ј Мрш О, изелице

О, изелицу У, изелицо (вок.) Рош.

У западнијим насељима, нарочито у селима подринског залеђа, сасвим су

обични и нејотовани Ликови.

uзјелица М Ц, изјелицу М., изјелице Го (исп. и ек, изелица Го).

У источним и југоисточним селима, у говору најстаријих, бележимо и

зеница Г Т, Зеницу Г.

На целом подручју чују се нејотованијекавизми: зјеница ДД МРЦ, Зјенице

Ка Му, зјеницу К Ри и сл.

Прилично су честе и екавске форме: зеница Го Мрш Ри Ст, зеницу Ка,

зенице Ра.
-

б) Налазимо изедна Ро и изједна Во.

328. Конструктив Č. Уобичајен је и у иницијалној и у медијалној позицији.

Лексеме са овим гласом изразито су фреквентне.

329. a) Готово је доследно će- cj (- свј):

ćутра Ду Ми, сутре ГГ ГД Кр СР Ст У Ц (сутре Го З),446 ćутрадан КМу

Ту, сутрeдaн Зд ОТПЦ, ćyтри-дан Душ Ри Т, преćутреДушР, прексутре Ри,

ćaт се Во, ćaе се СР, ćajнoс С,

прдĆак ГД Ка Ми, прдсаче С, прдеаци ЈД. — просачити Ц.

паст живот Ро, паĆпм животом Рош, пасе Ка Т.

б) Промена се – сје (- сb) очитује се у великом броју потврда.

ба) За основу (-)cbд- исп.:

ćести Б ГГ ДДДу Ка Кр ЛМу РаРи Ро У, ćедок ВМр Ми, ćедо Го, ćеде Бр

ГДДЈДМршРРош Ст, ćедоше Б Во Зд ЈДЈКаЛ Ро СТу, ćео БДДЈМи МрМрш,

ćела ДушЗ Зд Му РТП, ćело Ду М, ćели ККа Ту, ćеле Ка Ро СР, ćедем ТП ТуУ,

446 Исп. Тешић Љешт. 206 сутре, прекосутре.
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ćедеш Бр Ми ТП, ćеде ДДЛ Ми Му, ćеду ДушЈД Му О Ра ТП, ćедамо Бр ДМи

Мрш У, ćеди Бр ДДДДуш КМи Р Рош С. СтTПТТуУ, ćете ДД Ка П Pa, ćeđнем

Бр 3д Ми ТП, ćеднеш Бр Мрш Ми, ćедне ОТТуУ, ćеднемо Б Д Ду ДушЗд Т Ту,

ćедну Душ Ду Р Ц, засели Бр 3д ЈД Душ Ст, забеле Р, заседу Л, заседне Бр ТП,

заседну С, посели Ду, преćели ЈД Р, преćело К; ćеђети ГГ Ра Ро, ćедпм Вр ГГ Ду

ДушЈ О РС Ст Т, ćедпи БДДОР СтТПТ, ćедт ГДГ Гок Кр Ми Ри ТП, ćедимо

ГГ Мрш Ту, ćедимо Л О СтТП Ту У, ćеде ГД ДД ДЈДМи Ри Ро СР, ćедећи Ка,

ćедући Ми, поседимо Вр Рош, поčедали Г Ми Ту, поседаше Г ДУ, поседамо ДР.

поćедају О; ćедпшту Во, ćедница Бр Душ, ćеднице Во, ćедницу Т, заседа БДуш,

заседу Б Муш, преćедник Во Ду Ри, преćеднике Во, преćедници Вр и сл.

бб) За основу (-)cђк- исп.:

ćећи ГГТПТ, секд ГД ГМи О СтТПУ, ćекла Б ДР, ćекли Душ Ми Ри Ро,

секле Бр Во, засеко Вр О ПРа, засекли ЈК Кр, ućећи ККр, ućеко Б Зд Р РаРи Му,

ućекла БКа, исекли БКаРБ Po, ućекосмо Бр Во, ućекоше Б Во Ду ОРо, насеко ГД

Ка У, насекли Бр Душ ОРи, оčеко ДДМршТ, oćekaа Ми МршТП, оčекли Ра Рош,

поćеко ЈМи Мрш, поčекли Зд Му Т, поčекла Душ СР Ту, преćеко Бр Душ Кр М,

поćекосмо Г Год Ц, посекоше Ка Ц, преćекла Г КС Ст, преćекле Ра, преćекоше

Рош, ućеца се Ра, иčекли КаРБ, yćекла ТП, ćекачом Во, ćекира Вр ГД ДД Ду Душ

ЈМрш Му Р Ра Ту, ćекире ЛТП, ćекиру Ка Ми Рош Ту, ćекиром ГГ ГДЈР, ćекире

Bo, ćекирама МршТП, поčек Во Вр ДД ЈД МршТП, посека КМу Р, посеци Во,

пријеćек К, пријеćека Мрш и сл.

бв) За основу (-)cbт- исп.:

сетијо се Б ДР, ćетила се Ми Ри Ст У, ćетили се В Ка Кр, ćетише се Ду Л

Рош, ćетпм се ГДКМ, ćетпи се К, ćетпмо се ГП, осетијо Б Зд ЈД Му, осетила

ГДТП ТУ, oćemили Бр Рош СР, oćemuше Бр Ст, ćећам се ГГ Зд М, не сећам се Бр

Рош С, не čећа се К, oćehaм ВЗд П РБ, oćehaи Бр Л, присећам се Ду Ст, oćemљив

Б Ду Ц, oćemљива Бр Ро, осетљиво Коćepиљиви и сл.

Засведочено је, између осталог, и:

ćевер Рош, ćеверу Рош, ćеме Бр Во Вр ЈДМи Му Ра Ри ТПУ, ćемена ДД

Рош, ćемена ДДу РБ, ćемка Бр Душ, ćелику Душ, — ćена Ка, ćену Ка; — ćера ЈД,—

гусеница К, гусеницу Р.

У ликовима типа сенка ГД Ка У, ćенку Г ГД, деетна C и сл. реч је,

вероватно, одуљењу основинског вокала (према сена, одн. осетљива или сл.).

в) Знатном делу нашега подручја (поглавито узевши, насељима распо

ређеним (северо)западно од потеза Поникве-Косјерић-Маљен) својствени су (и)

ликови са сје, нарочито су чести у селима подринског залеђа — преовлађују

најмање у двама (В РБ), једини су у рубном Годечеву. Издвојићемо следеће

примере:

сјести Гo Ц, сједо Го, сједе В, сјео М., сједемо В, сједи (имп.) B, сједнемо РБ

Ц, сједнете Ц, засједнем Го, засједнемо Го Год, засједну Го З, сједе Го Ро,

посједали Го П, посједаше Год, посједамо В, сједница Го, сједнице СР, сједницу

Го, и-засједе М, — сјекла ВДТ, сјекли ДТ, насјекд Ц, насјекле Год, пресјекло Го,

пресјекли РБ, осјечено В, просјечено Го, посјечам В, посјечимо Го Во, усјекла Го,

— сјетијо се РБЦ, сјетила се СР, сјетише се Го, не сјећам се ГоМ Ц, осјећала
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СР, осјећам СР, осјећа П, присјетим се Го, — Сјекованије Го, — сјеме В Гo Ц.

сјемена Го, — гусјеница Го РБ, гусјеницу ДТ гусјенице РБ итд.

У другим деловима области ликови са сје су спорадични или сасвим изо

стају. Вредна је помена и посебног осврта само нешто осетнија концентрација

ликова са основом (-)cbк-, исп.:

расјечено О, сјецам ТП, сјеца ГД, сјецкамо ТП, сјецано ГД, усјеца се Г,

усјецамо ГД.

Ове и овакве форме могле су настати и аналогијом према панданским

ликовима са дугим јатом (према нпр. сијечем Бр, расијече ГГ М).

С обзиром на кореспондентне прилике у додирним идиомима (осврнућемо

се сам о на њих!), северозападни сегмент нашега подручја може се сматрати

прелазном облашћу између говора Ужичког Подриња, у којимаје редовно сје (-

сb),“7 и замашног дела ијекавске Србије који се простире југоисточно од на

значене раздеоне линије (већи део УЦг, Таково,448 Драгачево,449 моравички

крај“.50) у коме је по правилу се - сје (- сb).451

Оделитост северозападног дела УЦг (овога пута само његових рубних

насеља— Го, З и Мр) огледа се и у ликовима свједок ГоМр, свједока Го, свједоци

3, свједочи Го, свједочеЗ; исп. и сједок Мр.452 Иначе, готово доследно, и готово у

свим насељима, чује се ćедок, ćедочити и сл. (примери су наведени у т. 280).

Екавске форме сведоке Во, сведоци К новије су примесе из књижевног

језика.

330. Истакли бисмо и конструктив ć у релативном честом узвику иčВоДМ

Ми Р Ро Ст (нпр.: ić, какт неће Во, uć, то само ломи М и сл.).453

На по ме на: Лепеза јекавских јотовања, обухваћена кратким синтетичким

освртом, изгледа овако: на целом подручју готово је доследно љ, њ у секвенци ље

одн, ње (e-лђ, нb), као и ђ, ћ у скупини дје одн. тје (e- дb, тБ). У централним и

источним насељима, уједном броју лексема, имамо и ћ — цј у скупини цje – цћ.

Гласљ -ју групама бје, вјe итд. (- б5, мћ итд.) потврђен је једино у примерима

типа сврбљело, грмљело, и то само источно од правца Ужице-Косјерић. Глас ć (će

- сје - сb) типичан је за насеља распоређена (југо)источно од правца По

никве-Косјерић-Маљен, северозападно од њега чести су и ликови са сје, на

рочито у селима подринског залеђа — у некима од њих и претежу или су једини.

Глас 3 (зе - зје - зб) јавља се на целом подручју, на северозападу, нарочито у

граничним насељима, сасвим су обични и нејотовани ликови.“

447. У суседном Љештанском је само сјеме, усјеви, сједим, сједимо и сл. Овако је и у другим

селима Ужичког Подриња (наша грађа).

*** Према нашој грађи.

449 Исп. Ђук. Драг. 49.

450 Исп. В. Ник. М-Гс 145—146, М. Ник. СП 47.

** Уколико је, наравно, реч о јекавским ликовима. Подсетили бисмо да су и таковски и

драгачевски говор мешовитог ијекавско-екавског типа.

452. Исп. Тешић Љешт. 207 свједок (свидок, сједок).

453 Исп. В. Ник. М-Гс 137 (в. и бел. 464).

*** Граница, карта бр.14 (у прилогу).
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4) КОНСОНАНТСКЕ СКУПИНЕ

331. Основне одлике засведоченог инвентара консонантских скупина су

следеће: мањи број и бројна дистрибуциона ограничења у односу на прилике у

стандардном језику и висок степен подударности са приликама у другим срод

ним (неретко и несродним) народним говорима.

Уочени фонетски процеси растерећења сугласничких скупина одвијају се,

по правилу, на два начина: упрошћавањем секвенци (обично испадањем првог

сугласника у двочланим и једног од сугласника у вишечланим групама) и проме

нама секвенци (заменама сугласника узрокованим деловањем фонетских једна

чења и разједначавања). У оба случаја степен доследности промена разликује се

од категорије до категорије.

А. КОНСОНАНТСКЕ СКУПИНЕ УНУТАР ЈЕДНЕ ЛЕКСЕМЕ

I. ИНИЦИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА

332. Двочлане секвенце, а) Сонант + сонант:

aа) вл- = вл- у влас, од власа, власти, са влашћу и сл. (т. 279);

аб) вр- = вр- у вретено (т. 279); доследно и време/вриијеме (т. 250),

ав) мл- = мл- у млад, млада, млада и сл. (т. 276),

аг) мн- — мл- у млого Бр Во ВрДТД ДушЈ ККр М Мрш Му РБ РаРи СТП

Ту, млдап БДРБ Ст"ТП,млоге Во Зд М и сл. (ређе и много ГД ГМу О,многе Ду).

б) Опструент + сонант:

ба) гн- — гњ- у гњездо Г Ту, гњезда Во, гњезду Ми (гњезданце Ми), исп. и

угњездиле се Во;455 редовноје гној ГДМр С, говори се гњиле ВоДуигмиле Во КСт;

бб) дл- — гл— у глијето Г ЈД,456

бв) осл- — жељ-у осљезда Го Л, жљезду Р (исп. и жлијезду О), жљебДуЗ

П, жљебе Ми (тако и нажљеби Мр, ужљеби СР и сл.); 457

бг) кл- — кљ- у кљешта ГГ ЈД, кљештима Д СР (и клијешта Зд С), кл- је

обавезно у клеца ДД, клецају Ра и сл.,

бд) cм- – цм.- у цмиље О (имамо и смиље ЈД Ц, редовно је смбк Во ГГ ДД

ТП, смока Ка У,

бђ) чл- = чл- у члањак ДД Ри“.58 (говори се и чукаљ Г Ду);

бе) ил-– шљ-у шљем МДМрш, шљема Т, пот шљемом Во (поред шлем К

Ст, испо-шлема Ц).

455 „Промена гн- у гњ- у случајевима типа гњездо захватила је, између осталог, све говоре

призренско-тимочке, К-Р, С-В и Ш-В основе“ (Рем. Шум. 182, бел. 491).

456 Исп. Тешић Љешт. 208 глијетло.

457 О овоме в.: И. Поповић, О изговору речи осљеб и жљезда, НJ, н.с. књ. I, св. 1-2, 318-322; исп.

и Рем. Шум. 183—184 (и бел. 499).

458 Овако је и у околним говорима, исп. нпр. Ник. Тршић 409, М. Ник. Гор. 667, М. Ник, СП 307,

Тешић Љешт. 208. У неким удаљенијим идиомима јавља се и форма чљанак (исп. нпр. Рем. Шум.

183).
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бж) Некадашња група чр- има стандардни иницијални консонантизам у:

црвВД Мрш Po PoШТП Ту, црви Бр ЈДП РБЦ црва В П, црвен Бр Мрш У,

црвено Ст ТТу, црвене Во, црвене Зд, црвену Му Ту, црвеном У и сл., — црн ДТ Ми

Ри, црна ОТ, црно Му ТЦ, Црни (надимак) Во; — црево ЈД / цријево Р.

Доследно је трешња ЈРа, трешње Ка Ра, трешњу Ј, трешње Мрш СТП,

трешања Ду Ро Т, трешњице Ри и сл.

бз) Стандардно почињу и следеће категорије речи:

снијег БДМС СтТП, снијега Бр Во ГГ Ри С и сл., — срамота Бр Во Вр ГД

ДДДДушЗд ЈКМр РБ Ра Ри Рош С Ст ТуУ, — сретна/срећна (т. 520), срећа Б

гг м ср тп.

Тако је и у зрео Б ГоДушЛМ Ми Му РБ, зрела Бр Во Год ДДДТМ Ми Ра

Ст, зрело В ДД Ка СтТП, зреле ЈРа (исп. изру Во одн. сазрело Ка, сазреле ПУ и

сл.).

Насупрот томе, према стандардном зрака засведочено је ждраку Во.“

Говори се вирити Зд, виртм Ра, виртш РБ вирт Му Ст, виртмо П (никад

*гвирити и сл.).460

г) Опструент + опструент:

га) бЗ- — з- у збва Во Ду, збвка Ду;46

гб) гдb(-) – ђе() у ђе (у свим насељима), а исп. и ђегод Год Мр СтТу, ђекад

Во Ду;

гб) дг- — д- у дуња Во ГД Мр П, дуњу К, дуње ДР;

гг) кћ- — шћ- у шћер/шћерка, ћер/ћерка (т. 457),

гд) пc- = пc- у псето Л;462

псовали У, псује Г, псују Л, говори се и сово Ду П, совала Кр, совали ДТ,

сују се Го (исп. и осује Мр), совку Ри;463

гђ) пт- – те у тица Б Вр ГГ ГД Ду ДушЈДМ Ми МршП РБ Ри СтТП,

тица Во Ду М Ри, тицу ГДЈДМи Мр Мрш Му П РБ С Ту, тице Бр Год ДДДуш

Ми Мр Ри Ту, тица ЗС Ст, тицама ТП, тичица БрЗд ЈД Ка Кр, тичицу ДРи Ро

СР, тичице Бр ДушП РБ, тичпца КП, тичурина К, тичурину Ст, тичурине О С,

тић Бр Во Ри У Ц, тића Б Ра Ри Ро, тiћи Бр ГоМ, тића ТП и сл.,

ге) пч-— ч- у чела БГ ГодДуш Му Ри Ро СР СтTТу, челу ДР, челе ГДССт,

чела Ри, челицу С, челице М, челари Рош,464

гж) пш- – ш-у шеница Б Го Ка П СР Ц, шенице Бр ВBoЗС, шеницу Бр Во

Ри СР С Ст, шеница У, шеничан љеб Ми, шенични љеб Bo, шеничног Бр Го Ц:

459 Исп. М. Ник. СП 306 здрака.

460 Исп. Рем. Шум. 185 гвири / вири (ређе).

461 Исп. М. Ник. Гор. 666 збва, Тешић Љешт, 207 збба.

462 Исп. Тешић Љешт. 207 сето.

463 Исп. М. Ник. Гор. 48 псовали, псују; В. Ник. М-Гс 152 совати и сл., ТешићЉешт. 206 совали,

Ђук. Драг. 70 псово, псуем (чешће) / совала.

464 Само овако је и у већини околних идиома, исп. нпр.: В. Ник. М-Гс 151, М. Ник. Гор. 666, М.

Ник. СП311, Тешић Љешт. 207. Двојакоје (само?) у Драгачеву: исп. Ђук. Драг.70 чела, челе, челари

/ пчеле, пчелари.
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бележимо и пшеница Г Зд, пшеницу Л Ра (ређе, углавном у источнијим на

сељима);465

гз) ст- = ст- у стакло ДРБ Pa T, у стаклу Во и сл.,

ги) тx- — тв- у твор Во Ц од твор Ду;

гк)xћ- — шћ- у шћаше, шћагу, шћедне, не шћедне, не шћедну, не шћедосмо

(али и ћедосмо), шћео (поред ћео, ћеб) шћела (и ћела) и сл. (в. т. 584),

гл) шк- — чк- у чкиља Го, чкиљице Мpш, чкиљт Ка; шк- остаје у школа Б B

Душ О П СР ТП ТУ, школу БрЗ Зд ЈДСТП, u-школе Во ГГ, у школу Го/ школа Г

ЈСтТПУ, за школу Г, у школи Вр Ми, школац Душ Ст, школци Ст, школован Бр

ДушЗ М Ц, школована БКП Рош, школово Бр Ј, школује Т и сл.,

гм) жб-— иб-недоследно у џбун/жбун, џбан/жбан, веиба/вежба (т. 301).

333. Вишечлaнe секвенце, а) здр- нестабилно у им, здравље: здравље Во Ду

К СР Ц, здравља Ду Изравље ЈД М, узрављу и весељу Душ (исп. и име Зравко Во,

Зравку Во, као и надимак Зраја Во),

б) стр- остаје у стршљен ЈД Ц;

в) свр- затичемо у сврака Б Ду М Ми Ри Ро, свраку Бр Во К Ри Ро, свраке Г

Го и сл., говори се, међутим, и шврака Бр ДТМу, швраке Мр, шврака Ст;466

г) чује се и трлица ГД Кр Ри, трлице Во Ду, трлици Во трлицу С, трлицом

Г, али налазимо и трљице Ро ТП (овакав лик је могао настати и аналогијом према

облицима у којима је љ регуларно, нпр. трљење Душ, истрљено одваја Зд).

П. МЕДИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА

334. Двочлане секвенце, а) Сонант + сонант:

aа) -вљ- - -л,-/-вљ- у настаљамо настављамо и сл. (т. 280);

аб)-вн-=-вн- у главна ГД Мр, главнпЗд СтТП, давно Го, давно Вр Душ М

С, дивнеДД Г, дивни ДуМи (већи број оваквих ликова наведен је у т. 275); -вн- —

-вњ-у поравња ДуУ, поравња се Ро,равња ГГ (РМС, поравнати, поравнам), -вн

—» -н-/-вн- у нема позивице 3 / позивницу У;

ав)-мљ-=-мљ-у земља Вр ГГ ГД КаР Ст, земље КРо, земљи Ду П P, земљу

Во итд.467

аг) -мн- = -мн- у најамника Во, најамнике Ц, седамнес ДД Мрш, се

дамнесте 3 Ст, осамнес ДРа, осамнестог Ми и сл. (исп. и за мном, са мном, т.

38); - мн-– –вн- у гувно Во ГД ДТ Зд М Ми РБ P Ра ССтТу Ц, на гувну П Ри“68),

али не и у тамну ДТ, тамна ноћ Ст;469

465 У оближњим говорима неуједначено: Тешић Љешт. 287 шеница, М. Ник. Гор. 666 пишеница,

Ђук. Драг. 69, В. Ник. М-Гс 151, М. Ник. СП 311 шеница/пшеница (у Драгачеву пшеница и сл. знатно

чешће).

466 У окружењу неуједначено, нпр. Ђук, Драг. 69 сврака / шврака, В. Ник. Мор. 154, М. Ник. СП

306 само сврака.

467 Исп. М. Ник. Гор. 668 земља, Тешић Љешт. 208 земља (земја, земња).

468 Исп. Тешић Љешт. 208 гувно = гумно.

469 Исп. М. Ник. СП 301 тамно („подржано ном, сг. м. р. таман“).
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ад) -мњ---мљ-у сумља Ду П, сумљам Го Му С, сумља Д Мрш (ипак и

сумњају Ри); сламљачу Ра.

б) Сонант + опструент.

ба) -мб- - -лб- у болбона Во, болбоне Ри (исп. и бомбоне Ту);

бб) -нб- - -мб- у зелембаћ З. Му, зелембаћа Ду;

бг)-мд- редовно у седамдесет, осамдесет (т. 532),

бд) -мк- доследно у момка, -мц- у момци и -мч- у момче (т. 82),

бђ)-мт-- -нт-у пантлм Б Бр М Ми РБ Рош С СтТП, пантим ГДДМ П

Ри Ро Рош, не пантлм Вр ДТ, не пантиш Р, панташ Б ВоМ ПРи Рош, панта Вр

ДДДТ Му Рош, панти Ј Ту, пантила В ГГ М Ро, пантили Мр Р, запантијо Бр Го

Год РБ Ра С Ст ТП Т, запантила Вр ГГ ДД ДТ Ду Душ Ро Рош Ст ТП Ту,

запантили ГД Г Год, запантило Во, запантим Бр ДД Ри, запантл ГД Д П,

јутантијо ГД Мр, упантила П Рош, упантлм Ми, упантимо ГМ; планти ГГГ,

распланти се П и сл., ретко је памтим КМрш, запамтила С(исп. и ода памћења

Вр),

бе)-ми- - -ни- у канџија Ј, канџију Ра;

бж)-мш-=-мш- у комшија Во ГДЗд Ми С, комшију Душ Мр, комшије ДД

Мрш, комшилук ЈД Мрш Ц, комшилука Ст Ту, комшилуку ЈД и сл.,

бз) -нз- = -нз-у пензија Зд Мр Ра Ст, пензије. Год Ри, пензију Год ДДМ Ми

Мрш Ра СР С ТП Ту и сл., исп. и бронза ТП,

би) -нс- - -кс- у оријентализму иксан Душ Ст, иксана Ст, иксану Мр,

бј) -нп- - -мп- у једампут Ц, али имамо и одједанпут У,470

бк) -рч- – –ч-у паче љеба Во, паче сира Ц (обично је парче Во ДДу М Ми

РБ Ра Рош С Ст Ту).

в) Опструент + сонант:

ва) -бл---бљ-у табља, табљу, чешће је табла, табли и сл. (в. т. 314),

вб)-гл-=-гл- у цигла Вр ЈДРБ, циглеЗд Ро, циглуЈДП РБ, цигле Мрш,

вг)-гм- – –м-/-гм- у боме Год Ри, јабоме Бр ГД Зд Ми Мр РБ Р Рош СР /

богме Вр Ри У,

вд) -гн- - -гњ- у догња, догњате, нагња (сви примери су, поред чешћих

потврда типа догна, засведочени у Каленићима, у другим насељима секвенца-гн

у оваквим ликовима је обавезна, в. т. 573),

вђ) -гњ- - -њ- у јање Б Во Ду Зд Ка П РБ С, јањета Го Ц, јањетина 3,

јањетине Во Ри,јањадЗдЦ,јање се Ду СЦ и сл. (овакоје на већем делу подручја

— грубо узевши, западно од линије Пожега-Маљен, источно од назначеног

правца скупина -гњ- се чува, исп. нпр. јагње Вр ДушЛТП, јагњета Г. Рош,

јагњетину Г и сл., 471 в. карту бр. 5,

ве)-дм-=-дм- у прилогу ддма Б БрГДДушЗдЈДМ МршП Ри Рош СР ССт

тп ту,

470 За околне идиоме исп. нпр. В. Ник. М-Гс 185 једампут, одједампут, Тешић Љешт. 205

једампут, М. Ник. СП 302 одједампут / једанпут, одједанпут (најчешће један пут).

471 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 668 јагње, јагњетина, Тешић Љешт. 208 јање.
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Карта бр. 5; Судбина групе -гњ у јагње

вж) -дн-— -н- недоследно у презентским (и императивним) облицима гл.

пасти и композитама: пане Ра ТП Ту, испане Мpш У, опане Бр, стане Мрш Ст и

сл., говори се и паднем Бр ДушЗд РБ, падне Ст и сл. (исп. примере наведене у

одељку о гл. врстама, т. 545), исп. и биднем, биднеш, бидне (поред бидем, бидеш,

биде; в. т. 583), -дн-доследно, између осталог, и у гадна ГГ ГД Му РБ, гадно КМ

Му О Ри, гадне Бр К Мрш и сл., — гладна Год ДД ЈД О Ри, гладна година С,

гладно БрЗд ЈД и сл., — грдна ДР, грдно ДД Ми Мр С, грдни КТу, грдне ЈДМр и

сл.; — згодна ДТ Ми, згддно Р Ц и сл.; — једна ДМ Ми Ри Рош ТП, једне ДКр Л

Мр Ту, једну Бр ГРи и сл.; — једнако Б Зд П, једнаке БрТПТ, подједнако Бр ДД

ДуДуш МРБ, — надничар ЈККа Кр Ри, надничари Бр ДД ЈД Рош, надница Бр ДТ

Кр Л Ро, надницу ДТДу ДушЗ Мр С, наднице БЈР, — сведно Бр ГД Ду Ка Мр Ра

Po Polц; — шћедне, не шћедне (в. т. 579),

вз) -зј- = -зј- у узјб Во Год ДДЛ Ц, узjала Бр Ду, узјаше Бр КРо и сл. (не и

уђо, уђала и сл.);

ви) -сл- (испред и) — -и-/-сл- у мислм и сл. / мислим и сл. (т. 276),
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вј)-сн- - -шн- у згушне Ду (чим се згушне) /згусне се ГГ Ка Кр, згуснуто

Ми и сл. (готово доследно);

вк) -тл- = -тл- у метла ГГ Мрш С, метлом С и сл.,

вл) -ћн- - -тњ-/-ћњ- у божитња/божићна (т. 318),

вљ) -ћњ- - -тњ-/-ћњ- у вотњак/воћњак (т. 318);

вм) (-)хв- - (-)в- у ваташ, завати и сл. (т. 290);

вн) (-)хв- - (-)ф- у фалт, пофалт, чешће: вала, вали се и сл. (т. 290).

г) Опструент + опструент.

га)-гдb — -ђе у иђе БГо Кр РС СтТП, неђе Во Вр ГодДТДуДушЗд ЈКрЛ

ММиМршП Ри ССтТПТуУ Ц (исп. и понеђе СРУ), нађе Бр Вр ГГГ Год ДТДу

ДушЗ Зд ККа МиП РБ РРа СР СУ, свуђе Бр Бр Душ (исп. и свуђЗд РоТП);

гб)-кт-=-кт- у дрктим ДС, дркте ДД, тако, с друге стране, и нокти Го

ДД Душ Ми Мр Л, ноктима Го Ду;

гг) -кћ- = -кћ- у дркћемо Р;

гд) -пк-- -вк-у клувко Бр П, клувка Т, шивка ЗСР, кроза сваку шивку М, за

оне шивке М, о-дрвета шивке Ц, поред: клупко ГДРа Ст, шипка Душ М Ст, шипку

Го, шипке Душ Ри и сл.; -пк- обавезно у ћетка Душ, ћепку ДушТП, цјепку Год,

шапка ГДГ ГодДу Т, шапку Бр ВоМрш, опколише ВП Ст, опкољени Во Го Ро;

гђ) -пт- недоследно у лептир Во Ду К, лептирицу К; говори се и летпp Pa,

летирица С, лепиpице Во,

ге) -пс- - -вс- у ливсд Во, ливсале П, поливсали Мр (али и липше Го Р,

липсала С);472 тевсију Л (чешће: тепсија ДРа, тепсију Р, тепсије Д Ст),

гж) -пт- - -вт- у Шивтара Д, Шивтари ДД Ри, чешће: Шиптар ГГ,

Шиптару Му, Шиптари Г Му ТП, Шиптара ТП, Шиптаре КТу; редовно је

прошапта С, прошаптд. Ту и сл.,

гз) -пч- - -вч- у ковча ГГ Му, ковчу Ду П, ковчати Д, ковчала Душ,

заковчати В, отковчано Мpш, приковчано Рош (ређе је закопчана Во, закопчано

Ду); — клувче ДДРа (и клупче ДД); — шивчицу Бр,

ги)-пш- - -вш- у љевша В, љевше Ро, љевше Мрш, љевшија Р, љевшије Ка;

поред: љепшп Му Ро, љепшп СР, љепша Ту;473

гј) -сц-стабилно у прасци Го З(секвенца је упрошћена у позајмљеници

дициплина Ц, дициплину СР);474

гк) -тк- - -т- доследно и свуда у заменицама ико, неко, нико и сл. (ипак,

исп. двојство ротква Го З / роква Мрш Рош ТП),475 т из -тк- изостаје у

усамљеном дкле Го (неупоредиво је обичније дпкле, дипклен и сл., в. т. 620),

говори се и: изаткано Д. Ми, изаткане Ро Ц, откинем Ј., откинула се РБ,

откинула Ту (тако и от куће, прет кућом и сл., в. т. 37);

472 Исп. М. Ник. Гор. 666 липсала, Тешић Љешт. 207 лавсала, ливсо.

473 Исп. М. Ник, Гор. 666 љепши, Тешић Љешт. 207 љевит.

474. Исп. Рем. Шум. 195 дициплина, дициплину и сл., али у овоме говору је уобичајено и праци,

праце и сл.

475. Исп. М. Ник. Гор. 666рдква (тако и СП 312), с друге стране, Тешић Љешт 207ротква.
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гл) –цк- - -чк- у сечкане С(неуобичајено), типични су примери са неиз

мењеном секвенцом -цк-, в. т. 329;

гљ) -чк- = -чк- у квочка Бр Вр ГДДДДушЈМр Мрш Ра ССт, кучка Вр ГГМ

Ми О, мачка Д Ду РБ Ри Ро и сл.,

гм) -ћк- = -ћк- у воћка ГД Зд Му Ст, воћку Го Рош, воћке Мр и сл.,

гн) -чт- - -шт- у уштивни З;

гњ)-ти- - -ч- (африкатизацијом) у очбГо З; имамо и примере за ти— ш:

ошбЈ, ошли У (засведочено је и отид Б);

го) -ич- = -ич-у: гушче ГГ, гушчићи Го, гушчиће Го, љушчице Ду (али и

љуштице Во); пашче ВВоДДЛМ МршПР Ра Ри Рош ССтТТу, пашчета ГДРБ

Ри Ро, пашчету Г, пашчад Зд Ми Ст, пашчадима Ду Мр Ст и сл., прашчићи Кр,

прашчиће Л и сл. (исп. и: башча Г, башча ГГ С, башчу Кр, у Бајну Башчу Во, у

башчу Б, низ башчу Мрш и сл.).

335. Вишечлaнe секвенце, а) Група -здр- - -ждр- у нождрву О, нождрве

ЈД (поред ноздрва Во, ноздрве Ду).476

б) Наместо плозива п имамо в у скупини -пство) у примерима дошо из

ровства Мрш, у ровству Мрш Ра. Говори се, међутим, и из ропства Го, у

ропству Ду.

в) Секвенца -пшт- не чува се доследно у лексеми општина:

дпштина Б Вр РаРи, дпштине Бр Му О, дпштинуВМТ / двиштина ДушЛ,

пред двиштину Мрш. Засведочено је и скупштина Бр 3д ЈД Кр, скупштину Г Го, а

двојако је у: дпште Во / двште О. удиште ЈД СтЦ / удвите Вр РБ.

г) Скупина -стр- није сачувана у диштар Бр ДТ Ка Му Мр, дитра Ј М,

дштро Му Мр, наоштрим Ду М, наоштри се Во, заоштрт се К и сл. (исп. и

построе нас Bo).

д) Група -тврт- - -трт- у четртина, четртину, али је неупоредиво

чешће четвртина и сл. (т. 281).

ђ) Скупина -тск- - -ск- / -тск- / -цк

брска стража Д, брске Зд, брску Ду Ри, госпоски живот П, Крваска МиТП,

Крваску Ту, рваска С, свјескт ГД, свеска О, свеског С, у занаску комору Ту;

братски Душ Мрш, братску Ми, крватску територију Ри, сутски вјештак

Ро;

љуцкт Мpш, другог свецког рата Душ.“77

е) Група -тств- (и -тств- - -дств-) → -ств- у богаство Б ГГ Кр Р.

богаства Му П Ри, богаству ДСт, срдство Ј О Ра, срдства П, срества Ро и сл.

(исп. и братство јединство Ра).

ж) Секвенца шств— -штв-/ -ств

476 Исп. М. Ник. Гор. 667 нождрва (ноздрва).

477 У западносрбијанским (и)јекавским говорима африкатизација није узела ширег маха. У

неким околним идиомима засведочена је само у примеру љуцкт (исп. М. Ник. Гор. 668, М. Ник. СП

313).
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друштво Бр Вр Год ОТПУ, друштву Бр ЈД Ми, друштвом Во Душ,

заробљеништво Б P, заробљеништву Б Во 3 Зд П Ри, јунаштво Рош Т Ту,

јунаштва Ри и сл.,

друство ГМ Мр Ц, друства Го, друству П, друством Го, друственој Му;

по старијеству Г.478

з) Секвенцу -ћск- имамо у примерима домаћске куће Ду,ловаћске пушкеТу

(бележимо и домаћки народ Ро, домаћког народа К).

III. ФИНАЛНА ПОЗИЦИЈА

336. Упрошћавање финалних секвенци -ст, -шт и -зд (немамо потврда за

-жд) веома је изражено у нашим централним и источнијим насељима:479

— ст — —с у болес Г ГД Душ Ми РТП, влас Вр ДД ЈЛ Мрш О Рош У,

дужносДДК Ст, краброс Б, коc Bo PРо С, крс Во Вр Ду ЈМ РБ Ри Рош, лас Бр ГД

ГодДуКМу ОРо С, лудбсЛ,мас ДДЗд Мр, младбе ДКМрш, могућнос П, напас

К, опаснос ГГТП, пакос Р, плас ГЛ, посЈД Мрш Ту, прс ГДДМу О,радосЗдТП,

слас и час П, час ГГДушКМиМрш СтТП, чврс Душ, часМиП Ри, жућкас Вр Д,

ћетас Г, јес Бр Во ГодДДДТДушЈДМиМр Му П РБ Р Ри ССтТПТТу, и јес Ду

Мрш П Ри, шес Год Ми Мр РС Ст ТП Ту У итд.,

— шт — —ш у прегрш Г, приш Г Л,

— зд — -з у гроз Ду КЛ.

337. У назначеном (већем) делу области ликови са очуваном финалном

секвенцом су ретки, засведочено је само: власт ДД, милост. Ми, могућност

Душ, радост ЈДУ, распуст ДУ, способност Мpш.

Идући ка западнијим (нарочито северозападним) насељима фреквенција

ликова са неупрошћеном завршном секвенцом (бар у неким категоријама, сасвим

извесно у именицама и придевима) постепено расте. У селима (северо)западног

рубног појаса бележимо, између осталог, и болест В. Го, дужност ДТ Ц.

жалбстЗ СР Ц, кост В, крст Б, пост Го Мр, прст Кр Ц, чврст Го, чист З ПС,

зеленкаст З, моткаст Ц, — пришт Го, — грбзд В.

Свудаје (па и у овим сегментима подручја!) јес одн. једанес, дванес, тринес

и сл.480

Изгубљени плозив ту основном падежу јавља се, по правилу, у зависним

падежима, исп. нпр.: листа ДД, прста КСт, части ДТ Кр. Мрш СРТП, због

опасности С, испакости Р (наравно и прстиДДМи Мр СР,листови С и сл.).

Једини засведочени изузетак имамо у необичном одмаленкоси Ду (= од

малена, од детињства).

478 Исп. нпр. М. Ник. СП 315, Симић Обади 65 друство/друштво, Тешић Љешт.209 друство.

479 Упрошћавање ових гласовних скупина маркантно је обележје многих народних говора

(ближих и удаљенијих, сродних и несродних). Међу њима се налазе и наши суседни југоисточни

идиоми, исп. Ђук. Драг. 82, В. Ник. М-Гс 171—172, М. Ник. Гор. 666.

480 У суседном Љештанском „се задржавају финалне консонантске групе -ст, -шт, -зд“. Аутор

износи примере, а затим додаје: „Једино се код бројева губи праскави консонант: шес, једанес,

дванес, трингс“ (Тешић Љешт.207). Овако и: Тешић Узов. 184, Симић Обади 62, Ник. Тршић408.
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5. О НЕКИМ КОНСОНАНТСКИМ СКУПИНАМА (НЕ)РАЗДВОЈЕНИМ

МОРФЕМСКОМ ГРАНИЦОМ И РАЗДВОЈЕНИМ ЛЕКСИЧКОМ

ГРАНИЦОМ

а. Скупина С или 3 + непчани сугласник

338. Секвенце (не)раздвојене морфемском границом. a) Група зљ може

прећи у осљ: ижљубим Ми, ижљуби Мрш С, ижљубе се Мpш, ужљућа Ду

ужљућалоДу, ражљева Рош и сл.

Сасвим је обично и изљубисмо се Д, изљубише се Му Ст, изљуби Д, изљубе

се Р, изљегне се О, изљегну Рош и сл.

Исторедну секвенцу сљ имамо и у лику сљубљени (прирасли, сљубљени

једно уз другб) Во, за сљ (- слb) исп. сљеже се Ду, кат себиду сљегале Ту.

б) За шће (-сцв5) имамоједну потврду— пићетала Г (пореклом друкчије

шће имамо у ишћерам ДушР, ишћера СтЦ и сл., или пак у лишће Бр ГД Ду ЈКа

Ми Мр Р Ри Рош СР Ст. Ту Ц, рашће Рош Ти сл.).

в) Промену сље (<- слb) — шље (где шљ није раздвојено морфемском

границом) имамо у: пошље ДРа Ту, пошље смрти СР; нашљедила ТП, на

шљество ТП, напошљетку Душ / напошљетку Ми, сље може остати и не

измењено, исп.: посље Душ Рош, посљен ЈД, напосљетку Му.

339. Секвенце раздвојене лексичком границом. Идентичан тип асимилације

(по месту изговора) очитује се и у додиру оделитих (мада прозодијски обје

дињених) лекceмa.

а) За скупину -3 или -с+ непчани сугласник исп.: бежње Во, брежљеба Зд,

бреж њега Душ, бреж њине помоћи Мрш, иже његове штале Мрш, иже ње Ри,

uoе њива КСт, иже њиве Ра, кроже њину башчу Зд, крожењу Ст, ниже њиве доље

О, уж његову руку Д:

шњим ЈД Мр, ш њиме Душ, ш њима Во Ду, и њином том сестром Ст, ш

њоме Ми, ни љеба ни ш љебом Ц.

Често је и брез ње Во, без њега РБ, без њиног обећања Ј, кроз њу Му С, с

људима Год Душ КЛ Рош, с њима ДК Ми Р, с његовима Му, с њенима К, c

његовим оцом Л, с њином маћијом Ми и сл.

б) За зЉз или сЛ-с + непчани консонант Исп.:

же ђевојком РБ, ж ђевојкама СР, жђевојачком спрембм П, жђечурлијом

Ри, же ђецом С(овде: з(<- c) — ж);

Пођи и ћаћом Во, ш чим Р Ц, и чиме Ра, и чутурбм Д, ш четничким

одредом Ду 7 наш ће Р, ваш ће Во (дакле: с — и / -e —-ш),

ушчокаруђе бру-стои Во, крош ћетку шупљу Ду (овде: -c(e--3)- -и);

бреже ђеце К(овде: -з —-ос). Говори се и без ђеце Г, с чим ДР, с чиме Зд,

тријес четврте Во, дваес четворо Мрш и сл.
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б. О неким скупинама двају различитих сугласника

(не)раздвојених лексичком границом

340. Д каткад изостаје у скупинама -д ђ- и -д же- (тј. у сандхију).

ко-ђеда тога Му, ко-ђеша Мрш (чешће је од ђевојке Ми С, пред ђевојком

Во, код ђевера Ми и сл.);

пре-жетву Д, о-жалости ДТ (обично је пред женама Ду, од жена Душ,

од жаре Рош и сл.).

341. Сугласник д се редукује у секвенци -дз- (граница морфема) у при

мерима не озтва се Ми, не озивајте се С, да се озовнем Г (немамо других

потврда).481

342. Скупина -сц-је редовна у исцједи се Го, исц“једимо ГД Кр, исцјепати

ККа Му, исцјепасмо Бр ДТ, исцијепаше МршР,расцијептЗдрасцијепи се Бри сл.

343. Скупина -тс- (и -тс- - -дc-) – с доследно и свуда у девесто, песто,

т се често не чује ни у префиксу форми типа оселила се Во, оселили се Мрш,

ослужио ЈМр, ослужили Р, оставам Во, оступијо Го, оступила Му, оступили Р

Ра, оступимо ДД, осуство Ми, осуству П, осутан от куће Год, пресобље Го Ри,

пресобља О, пресобљу Ри, преседник Год, преседника П.

Ретко је отcлужијо Ра, отcлужили Ри.

344. Плозив т често изостаје и у секвенци -т с-, тј. у сандхију:

до десе-сати останемо ДД, десе-сам иг промијенила, па ништа Р, по

десе-сам знао да нанижем Г, пе-синова П, пе-снопа Мрш, шесе-седме Во (бе

лежимо и по десет сваки узме Б, до десет смијеш узети Ри, по шесет сам стизб

да утоварим Р и сл.).

Овако је и са скупином -т с- (- -д с-):

ка-сам бијо доље Р, ка-су ме питали Л, ка-сам пошбу војску Ми, ка-си реко

дошо Ри, још ка-су Швабе владале Ра, ка-су ме горе позвали Ст, а ка-су дошли

вамо Вр, ка-су они њу спазили К, ка-су изнијели дарове Л, ка-су ме питали П,

ку-су запели Ду, ку-се ђеде О, ку-се ђедоше Ст, по-сваком шљивом Во, по-стардс

ДТ, пре-собом Душ, са-сам била тамо Ду, са-се то не ради Во, са-су отишли З,

cá-су нашли да ме питају Мрш и сл.

Бележимо, међутим, и следеће примере: и досат смо некако живили Ми,

кат стигну ГГ, кат се коси О, кат стигоше и јони Во, кат су ми ђеца добро ТП,

никада се то није сазнало Вр, никат се неће сазнати Во, не море от сваког дрвета

Мр, претсобом Ми, прет самим собом П, прет самузору Ри, прет свакутури Р,

прет свима Ду, прет свекром Ра, однекуд“ се појавише Душ, однекуд“ се

довукоше Ри, сат си реко дошб Ка, сат смо ми и добро Ст, сат сам га срела Зд,

сат су се навикли О, сада се не зна ни ко пије ни ко плаћа Ра и сл.

345. За -т ш- (и -т ш- - -д ш-) у ш исп.:

по десе-шамара ГД, пé-шес ГГ Год ЈККа СтТП, пé-шесторо Ду (исп. и:

тако око пет-шес Во), о-шале Зд С, испре-шатре Мр, пре-школом Р(исп. и: ко

от шале О, прет шталом П, прет Швабом Мрш).

481. Исп. М. Ник. СП 309 баив, оздвнем, позпоамо (тако и пре-зору и сл.).
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346. a) T (e- д) у секвенци т ц често изостаје у примерима типа: о-цијеви

прими Ми, ко-цркве ДТ, ко-цркве С, по-церић онај ТП (исп. и: от цигле Во, от

цвата М.),

б) T (e- д) у скупини т ћ често се губи у ситуацијама као што су: ка-ће Ј,

ка-ћемо Душ С, ку-ћемо и шта ћемо Ст, ку-ћеш реко несрећо Рош, са-ћемо К Ри,

са-ћу ја Ц и сл.,

в) Т (4- д) у групи т ч неретко ишчезава у потврдама типа: о-четрт сата

Рош, о-чамовине Ду, д-чега К, о-четника Ту и сл. (исп. и одги чешљића онога П,

от чашице не одмиче Ри).

в. Скупине двају истих сугласника раздвојених лексичком границом

347. Изворно идентични консонанти:

— г г-: бо-га видијо Ду, бб-га погледб Во;

— д д-: ка-дбђе Вр МиП РБ, ка-дбђу Р Po, o-данас до ćутре ДД, о-данас Ми

Ст, о-два брата ђеца ДТ С, о-дваес година Бр Ду, о-дване-сати Ро, о-дебелог С,

о-дебљега Рош, о-девете године Р, о-дрвета ЈРа Ри Ст ТПУ, д-дрвета Бр Вр М

Ми У, о-другог разреда С, о-дуда П Ри Ц, о-дудовог дрвета Ри, по-дашчицом том

К, по-десном шаком Б Рош, са-да кажем и није Мр, споре-Драпћа Во, спо

ре-Дреноваца Р итд.,

— зЗ-: и-затвора Во, и-земље Зд Р, и-земљаног тањира Ка, и-Злакусе. У,

и-зле намјере Во, крд-земљу ДД СР, кро-злд Ро и сл.,

—j j- да- је вамо Д, да- је реко примакни ближе Душ, мо- је брус бијо Ст,

мб-је одред Рош, та-је мој ђед Ро и сл.,

— м м- водо-ме полијо К, да са-мдго ЈД, ја са-муку видијо П, ја са-му

говоријо Зд, једно-ме је ујела мачка 3, рекб са-му Ра;

— нн-: б-нам је ваљб Душ, б-нам је причо П, б-нам није сметб ТП,

— c c- дана-сам Душ, дване-сати Ра Т, једане-сати Му, на-си нашо да...

Го, на-седам поćедамо Душ, по петне-снопа Зд, траје-седам Ц, траје-седме

Мрш, по ше-сваки дан ДТ, ше-сестара Рош, ше-стотпна Год и сл.,

— ш ш-, зна-шта ДД, зна-шта би требо? О.

348. Идентични консонанти настали у процесу асимилације:

— г г-: до-га не оћерају Зд,

— д д-: десе-дана Во Кр Л. Мр Мрш Рош, седамдесе-девете Во, седам

десе-друго годиште Д, пе-дана Зд Мр СРС, деведесе-дана ГД, осамдесе-дана ДД,

шесе-девете Бр,

— к к-: збо-Крвата С, збо-кришке љеба Ра;

— c c-: и-сата у сат Вр, и-свачије руке Кр, и-сваког узмеш О, и-села Ми П

РБ Ст, и-сељачке куће Мр, и-Сињевца Ту, и-сдбе ДДЈ Мрш Ра Рош Ст, и-собе Во,

кро-село Ри, кро-Србију Ри и сл.

— т т-: испо-тога О, ка-ти је обећo? К, ко-те моје ђевојке Ст, ко-те сламе

З, ко-тебе Зд ОПСТ, ко-тетке ЈД, ко-тетка Во, о-тада Ду РБ СРТ, о-теДРи,

д-тебе ДД Мрш, о-тешке муке Во, о-тичурине неке М, o-тога 3 Ми, о-туге Ду,

о-туђега ДД, о-тужне мајке Р, о-турскога доба Душ, са-ти то нико и не

практикуе О и сл.
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— и ш-, i.-школе Душ О П, и-школе Ро, и-шуме Год, и-штале Ри и сл.

Неки аутори указују на факторе који утичу на изговор ових и оваквих

сугласничких секвенци: синтаксичке везе, семантичко тежиште реченице,482

темпо говора.483

6. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ИСПАДАЊУ, УМЕТАЊУ, ПРОМЕНАМА

И МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА СУГЛАСНИКА

349. Редукције у посуђеницама. Сагласно приликама у другим народним

говорима, фонетска адаптација речи страног порекла домаћем изговору често је

праћена редукцијом појединих консонаната. Будући да ова појава није од наро

читог значаја за конституисање физиономије идиома, представићемо је укратко,

мањим бројем засведочених примера.

a) Најчешће испада сонант н.

демострације Мрш, ижињер Л., испекција М., иструменте Ра, келер РБ,

концетрата Ст, фукцијама Ј, у шажеру Д итд.

Каткад изостају и други сугланици:

л у муштика Ри,

pу регистовали се О (исп. и да се региструем Мрш),

ту дирекно Го, као и у асма ГД, асме ГД, асмуКМр (говори се и зафта Во,

зафту Во одн. ситњу Кр).

Двоструко је интересантан — и по иницијалном би по „одсутном“ л—

пример бомбарам СР (л је обавезно у обичнијем бломба 3, бломбе К, бломбу Ка

Ри).484

б) Финална скупина -нт је постојана у ађутант Ро, комадант Во / ко

мандант ДРБ, референт Во (а исп. и забушант Ду С, преварант ЈД), завршно

-нт раздвојено је секундарним а у докуменат СР, инструменат Ри, теста

менат С.

350. О секундарним нехијатским сугласницима. Најчешће их уочавамо у

примерима који су познати и многим другим говорима.

а) Уметнуто н очитује се у комендија Д Му, комендије Ду, комендију ПС,

— комендијо Ми, комендија Мрш С, комендијамо Мр, — пранђед Ра, пранђед Ри,

пранђеда Г (поред прађед Ј СР).

б) Паразитском имамо у широко познатој форми октомбар: октомбар ЈД.

октомбар Мр, октомбра Рош Ц, октомбру ТП.

в) Секундарно р најпре срећемо у облицима именице громила и предлогу

брез:

ва) громила ГДуш Кр МршР, громилу Зд РБ, на громили Душ Ми, громиле

Душ,

482 Исп. Пецо ГИХ 107–108.

483 М. Николић износи мишљење А. Пеце, а затим додаје: „Уз могућне индивидуалне разлике,

од неког је значаја вероватно и темпо говора“ (СП 318).

484 Неке сугласничке скупине у позајмљеницама су наведе у одељку „Консонантске скупине“.

— 162 —



Говор Ужичке Црне горе 499

вб) брез В. Вр ГД ДушЈД К Кр. М. Му Мрш П РБ Ст; исп. и бијо млого

брезобразан К, обрезбеди Ми, обрезбеђује Ст.

Често се чује и без ГДДДушЛМ Мр МршП РБ Р СтТу; исп. и безобразан

М О, безобразна Л, безобразлук П. С.

г) С је обавезно у спуж Во Го Душ Мрш P Ри, спужа Ст ТП,485 а фа

култативно у стревити ДТ, стревијо га Ра (поред превијо га Во, тревили га С).

д) У улози „паразита“ могу се јавити и други сугласници, али ретко, у тек

покојој потврди:

т: народ" осиромаштијо Душ (можда према сиромаштина ДД, сиро

маштину Мрш),

к (у посуђеницама): ексенција Ка, ексенцију РБ, бакциле ЈД.

351. О међусобним утицајима сугласника на одстојању. a) Даљинска аси

милација стридената с— и, с— ж из—ж није својствена овоме говору. Дакле,

доследно је:

осушити Вр, осушила Год П, осушила се Ст, осушили Кр ТП, осушим ГП,

осушти ГГ Ст, осуши се ЛМрш, суштм ДТ Мр, суштло Зд Му П, сушт се Душ Ра;

— стрићи Зд П, звиждп вјетрина нека Во, звижде Д.486

Редовно је, наравно, и вабим Во Ду, вабимо Ми и сл.

б) Даљинска дисимилација сонаната видљива је у следећим засведоченим

примерима:

л — л — л— р у либера К, либеру К(лат. libella);

љ — њ — л— њ у широко познатим примерима (својственим не само

руралним срединама): запалење ГДДуш Ми (ипак и запаљење Вр), оделење Душ

Ст, оделења К Ри, оделењу К (дакле, у именицама конкретизованог значења у

којима сонанту љ претходи прави вокал, уколико није тако, изостаје и промена;

исп.: Богојављење КТП, купљење шљива Во и сл.);

н — м — л — м у слимити Г, слимили B, слимише СР, слимп СР (према

нашој грађи, чешћеје снимити ЈДП, снимијо ЈКр, снимили Зд, снимаш Ка, снима

Ко, они што снимају Ду);

н — м — н – л— м — н. оломлани Ра (поред ономлани Во);

њ —л— њ—ру шињер Во Ц (исп. и војнички шинели Во, као и стандардно

у шињелу Ра);

р—р— н—p: шангарепа РЛ, шангаретуЈД (исп. и шаргарете Ду).“7

Уобичајена је и дисимилација д— д у два(ј)ес, а дисимилативног карактера

је и губљење скупине зд у фреквентној форми шесет (потврде се наводе у

одељку „Бројеви“).

Говори се граб Вр ККа, грабовину Во.

352. О неким међусугласничким односима. Већина забележених форми које

одсликавају поједине међуконсонантске односе су општије нарави, познате и

485 РМС, „спуж м. покр. в. пуж“.

486 Овако је и у окружењу, исп. нпр. М. Ник. Гор. 668, М. Ник. СП 320, Тешић Љешт. 209.

487 Исп. М. Ник. Гор. 669 шангарепа.
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другим (често и удаљенијим и несродним) народним говорима. Из расположиве

грађе издвајамо следеће:

однос би: у букету Ду 1 пукет Вр, са пукетом Ра;488

однос з:ж: близина Год Мр, у близини П / из ближине З;

однос љл: артиљерија Душ П, артиљерију Ду 7 артилерију П,

однос мн: багрем ЈД (једна потврда) / багрен Год Душ Кр Ст Ту, багрена 3

Ст, багрeновина Год, багрeновине Во,

пјесма Вр ДЈ Му РБ Ри Ст, пјесме Д Мр Ст и сл. (не и пјесна и сл.);

однос н.њ: будалаштина Во, будалаштину Г / будалаштињу Ка;

у вену Бр / у вење Ми;

гибаница ГД С, гибаницу РБ / гибањицу ГД, гибањице Л,

дрвенарија Во / дрвењарију У;489

жуна К / жуња ДД, жуње Ро;

зелењаш Т, зелењаши Ка (немамо других потврда),

лијен Д, лијена Мрш, исп. и ек, лен Ду (имамо само ове потврде);

првинариДД Му СР /првињари У, првињаре Ро (исп. и занимљиво првечари

лу);

планпрам Ка Му СР, планирамо Мрш, планираше Ст ( плањирам Ка,

плањирд Мрш,

рачунам ДушР Ра, рачуна Рош, израчунд П, израчунам Ри Ст./рачуња ДД,

рачуња се Бр, рачуњај ЗЛ, израчуњд Р;

сапуњати Ра;

стотина ДД Мр, стотину Р, стотинама СР (исп. и стотињку П);

четинари Ц / четињари Му;

однос њ:н: јањичари Г,

однос си: чесма ГД Мр / чешма ГД, чешме Мpш, чешму Душ Ро;

oднoс ц:ћ: циркус / ћиркус, црепана / ћурепана (т. 325),

однос с (или с — ć, ш) : ту прилогу послије:

после Бр Вр ГД ДТДу Ј КМ Ми МршП РБ Ри Ро ССт, после Ра, послије П,

послен ГГД Му Ри, послен Душ Ми Ра, посен Ду Му, посенДуш Ми, послан ГоМ

Ми, поčе ДРа, посље Ка, пошље ДТ Ј Мрш О / потље ДТМ П, потљен ДД Ми,

потлан Го.

353. Ме та теза. Није честа појава у говору УЦг. Расположиве потврде

су махом познате и (неким) другим говорима.

a) Доследно је јD — pј у турцизму бајрак:490

барјак ГЈМршРи Ст, барјака ДушРи, барјаку Год Му, барјаци Д. барјаке П,

барјактар ГГ Р, барјактара Зд О, за барјактара Мрш.

б) Метатеза је редовна у заменичком корену вњс-: све, сва, свд, с друге

стране, доследно је ваздан (- вњсb + двне).

Овако је у многим говорима.

488. Исп. В. Ник. М-Гс 164 пукет, ис пукéта.
-

489 Исп. В. Ник. М-Гс 163 дрвењарија, дрвењарију, Ник. Гор. 669 дрвењарија.

490 Шкаљић Турцизми 113.
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в) Примери метатезе су и неки ликови прилога овдје и ондје:

воде, вође, воје, вбе (поред овде, овди и сл.);

нбђе, нбнде, нбде, ноје, ное (поред бнде, бнди).

Потврде се наводе у одељку о облицима прилога.

г) Метaтезу уочавамо и у форми рамунику З. (поред армунику ГГ П, ар

муникаши Ми).

д) Говори се ајвар Вр КП, ајвара ВМрш, сајваром Во, али имамо и арвај З.“

ђ) Поред стандардног аграр Д бележимо и аргар П.492

е) Говори се покрај У Ц, покрај Ми (не и *прокај или сл.).

ж) Доследно је манастир ГД Ка МршС Ст, манастира Му Ри, манастиру

ДТ П, манастпри Рош (није засведочена форма намастир).“

з) Редовно је гавран ГДМи Мр, гаврана Р, — сване КСТП ТУ, осване К

Мр, осванемо Во,у свануће Ст; — наћве и сл. (т. 427); —гвожђе ДДЗд Ка Му Ри С

Ст, грбоcђе ККаР С и сл.

7. ПАРТИКУЛЕ

354. Партикуле нису упадљиво обележје овога говора. Запажамо их у

неким заменичким и прилошким формама.

а) Партикуле -зи и -ки недоследно се јављају у заменичким ликовима

њo(j)зи (т. 130 и 269), њизи (т. 131), одн. наске, васке, њике (т. 131).

б) Изнећемо списак засведочених партикула у прилозима. У загради стоји

само по једна потврда (остале се наводе у одељку о облицима прилога):

ј (ондај) -на (туна)

-јк (ондајк) -ни (туни)

-јке (ондајке) -нак (овденак)

-к (ондак) -н (послен)

-р (ондар) -ке (данаске)

-рке (ондарке) -љ (оздољ).

Засведочени ликови туде и туди аналошког су порекла (према овде, ов

ди).494

491. Исп. Тешић Љешт. 209 apвај & ајвар.

492. Исп. нпр. Ђук. Драг. 86 аргар, М. Ник. СП 324 аргар / аграр.

493 Наводећи лик намастир (поред чешћег манастир) као пример метатезе у суседном ље

штанском говору, М. Тешић наглашава да се он „чује врло ретко, углавном од најстаријих особа“

(Љешт.209). У другим околним идиомима је неуједначено, исп. нпр. Ђук. Драг. 86, М. Ник, Гор. 608

само манастир, в. Ник. М-Гc 170, М. Ник. СП 324 намастир / манастир.

494 Исп. М. Ник. СП 326.
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IV

МОР ФОЛ О ШКЕ О СО БИ НЕ

ИМЕНИЦЕ

355. Као и у другим сродним говорима, обличке и творбене особине име

ница у главном одговарају кореспондентним приликама у стандардном је

зику. Дијалекатски обележене појаве најчешће срећемо (са различитим степеном

заступљености) и у неким (неретко и у свим) околним идиомима, као и у бројним

удаљеним (и не само сродним) говорима. Веома су ретки (али дијалектолошки

најупечатљивији) облици који досада (колико нам је познато) нису засведочени у

овом делу ијекавске Србије.

Приступна овлашна запажања унеколико ћемо развити и поткрепити при

мерима у завршном пасусу овога одељка.

1) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -ОД

И ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

а. О неким морфолошки условљеним алтернацијама

356. Алтернацију а - а и о - а налазимо у истим категоријама у којима се

јавља и у књижевном језику; она је обилато засведочена и представљена већим

бројем примера у т. 81-86, 94-95 и 102 поглавља о прозодијским особинама

говора. Очитује се и у примерима типа држак-дршка Р, мачак-мачка Во,Јакаљ-у

Јакљу РБ и сл., одн. писмо-писама М., повјесмо-повјесама Ти сл.

357. Алтернација основе у им. дан очувана је једино у саставу имена

хришћанских (православних) празника типа Јовањдан.

ген, око Видовадне Му, до Видовадне Л, од Ђурђевадне П, до Ђурђевадне

Кр П, до Крстовадне Ду, око Крстовудне Ра, до Марковадне Г, око Митровудне

ДД, око Петровудне Душ,

лок. по ЂурђевуднеЗ, о Ђурђевудне ДД, о Илпнудне О, о Спасовудне ТII.

Једнако су обични и ликови са-дан: око Видовдана ДДРа, учи Видовдана П

(исп. и о Видову дану ГД), на ЂурђевданДМи Ту, по Ђурђевдану Ст(тако и прије

Ђурђева дана ДД), за Крстовдан К, на Лучиндан СР, око Петровдана ТП Ц.

Иначе, сама именица дан има стандардне падежне облике.

358. a) Алтернације ко-ч, г-oc, x-ш, цеч и к-ц, г-3, x-c и др. остварују се у

категоријама у којима се реализују и у стандардном језику:
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к-ч: војниче Вр Кр Р. јуначе Г Ј, момче Год, несретниче М., прдсаче ДД Ка

РБ, рођаче ДЛ, човече Го Ј О Р, сељаче биједни Ту;

г-ос: Боже Бр ГоДТЗЗдКМ Ро СР Ту Ц, вражеДу Ри, дружеМуУ СТ;

к-ш: сиромашак Му;

ц-ч: кукавче Душ Ри, зечеви Мрш, зечева Му, очеви К, стричеви Ц:

к-ц: бадњаци Г К, са бадњацима Бр Мр РБ, бардаци Г, весељаци Д, душеци

ЛМ Ту, опанци Б МуТуУ Ц,јастуци Бр Ра СР; војнтци (вок.) Мр, јунаци (вок...) 3

Ри и сл.,

г-3: бубрези ДД Му Ри, у бубрезима Ро С, у Пожези ГП и сл.,

x-c: монаси Мрш, ораси Ми Ст ТП, сиромаси Мpш.

Алтернација изостаје у облику бубреги Му.

б) Аналошки облици са сибилизованом основом у ак. пл. нису забележени;

дакле, редовно је: јастуке Бр ДД Р, опанке Г. Душ P Ра, сандуке Во и сл.

359. И у говору УЦг јављају се алтернације којих нема у стандардном

језику. Оне, на које ћемо овом приликом указати, последица су одређених фо

нетских промена.

а) Губљењем консонанта х у финалној позицији настао је однос се о у

ораси-дра Во, сиромаси-сирома Г.

Познато је (и потврђено у великом броју говора) и следеће: губљењем х

успостављена је вокалска основа у извесном броју именица м. р. (што је, иначе,

несвојствено српском језику), па смо добили низoве вр, вра, вру, гра-грау, трбу

-труба-трбуу и сл. (в. у одељку о консонанту х).495

б) Алтернације д- а и те- о очитују се у примерима типа грозда-гроз, одн.

крста-крс (в. т. 336).

360. С друге стране, и овде изостаје алтернација ла-о у именицама типа

варијоц Го, вршијоц Кр, жетијоц ГГ Р, купијоц Му (ген. пл. купијаца Год),

просијOца (ген. пл.) Во, спасијоц Ду, стараоцу Мр, постараоцЛ, тужиоцЗдУ.“

За разлику од потврда наведених у претходној тачки, овакви ликови нису

само карактеристика сеоског (нити само нешколованог) становништва.

б. О појединим падежнм облицима

361. Вокатив с г. а) Засведочени примери углавном одговарају при

ликама у стандардном језику. Издвојићемо следеће:

брате Во ГДЈКаЛМ МршО Ри ССт, Вилипе ГГ, Гвоздене Ми, глупане РБ,

домаћине Бр Мр Ри Т Ту У, Драгане ДДР Ра Ро Рош, друже СтТП Ц, имењаче

ГД Му Ра Т Ту, Јоване Мр, јуначе ГМу ОТ, капетане Вр, кумe BДД КрЛМ Ро,

Лазаре О, лопове Кр С Ту, Милане Г Ка, Миловане Бр ДД ДТ Ри, Милуне Душ,

рођаче Б Во Л Мрш Ц, народе ТТу, несрећнпче Бр Рош СР, сине В ГДЗ Зд Кр Ми

Мр, сељаче Кр С, Србине ГД Ка У, Сретене Кр Т, сдколе ДТ итд.,

495 Исп. М. Ник. СП 329.

496 О алтернацијама основа говори и П. Ивић у раду О деклинационим облицима у срп

скохрватским дијалектима, ГФФНС V (1960) 75-92.
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младићу ВЈ Ми П, пријатељу Му Т, сестрићу Ду; учитељу ДД Бошковићу

Вр, Николићу Мр итд.

б) Именице на -р имају, по правилу, наставак -е.

Радомпре Во, Светозаре Л, Чедомпре Кр, ђевере ГоМ П, мајдре ЛУ;

десетаре Д.

Бележимо и буразере Г, поред чешћег буразеру Душ Ра Ту.

в) Наставак -е јавља се у имена типа Милош:

Милоше ДТ П, Радоше 3, Уроше Ј.

Засведочено је и сестрићуМилошу Г, али овде морамо бити обазривији, јер

је потврда узета из информаторове интерпретације народне песме „Женидба

Душанова“.

Налазимо и Томаше Л (2х од истог информатора).

г) Вокатив им, краљ засведочен је и са наст. -у и са наст. -e (и то у истом

стиху некада актуелне песме: Краљу Перо Ми / Краље Перо ДТ дођи нам на

владу).

д) Господи помилуј М, па и господи помилуј долази из црквенословенског

језика. Исп. господе Боже Ду.497

ђ) У неколико засведочених примера вокатив је једнак номинативу: Ђе си,

певач! П, Приђи и ти,рођак Ри, Еј, синовац, одивамо! РБ, Тетак, послужи се! С.498

Говори се (као што смо видели) и рођаче, синдвче, а имамо имбмче (т. 82).

e) Напоменули бисмо и ово: имена Мијодраг (Мијодраг) и Предраг јављају

се у номинативу (а тада и у вокативу) и са наст. и: Мајодраги Во Ду, Мијодраги

Го, Предрага Год (други део ових именаје придев драг у одређеном виду).“

362. И н струментал с г. а) Наставак некадашњих тврдих основа -ом

јавља се и код именица некадашњих меких основа,500 како у оних на непчани

(кон)сонант тако и у оних на сибилант. Померање у корист некадашњих тврдих

основа изразитије је на источној него на западној половини подручја. Међу

бројним засведоченим потврдама на -ом, у оваквим случајевима, НаЛаЗС СС И

следеће:

мужом Л Мрш РТП, ножом Душ Ј. Ми Ро С Ст Т, под бакрачом Му,

бријачом Р Ст, корбачом Му Ст, кречом Д СР Ту, лучом МршТ, огртачом Р,

сачом ДТ Ј Ми Ри ТП, свирачом О, упаљачом Ра;

цијеђом ГГ Му О Рош, оружјом БМ, ватраљом Б Во С Ст, жуљом П,

зељом Го, маљом Бр Ра, муљом Зд, с пријатељом БРТПТ,угљом Ри, с камењом

М., с коњом ГГ Зд М Ро Ст, Алексићом Ми, са будачићом Душ, са воћом С,

497 Исп. М. Ник. СП 331.

498 Понеку овакву потврду (најчешће именице са непостојанима иједносложном основом у ген.

сг.) налазе и испитивачи околних идиома; исп. нпр. Ђук. Драг. 126, В. Ник. М-Гс 176, М. Ник. СП

331.

499 Исп. Тешић Љешт. 201.

500 Превага (мање или више изражена) наставка -ом над наставком -ем и код некадашњих меких

основа својствена је већини околних сродних идиома; исп. нпр. Ђук, Драг. 126, В. Ник. М-Гс 177, М.

Ник. Гор.670, М. Ник. СП 331—332. О продирању наставака тврдих основа у говорима источнохер

цеговачког дијалекта, као и у говорима који се на њега наслањају, в. у Симић Обади 69–70 (бел. 70).
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главићом Мрш, поточићом Мр Ту, пиштољићом Ми, чекићом Б Год Ту Ц, са

сестрићом О, прућом Г Рош, младићом ГДМТу, Митровићом Ми,мишићом Кр,

глумцом Ту,јарцом ДД, конопцом ДТу, концом У, лонцом Ми Му,мушкар

цом Ра, оцом ЛМТ, правцом МрТ, синовцом Му ТП, срцом Р, старцом Рош.

У западнијим насељима (нарочито у селима подринског залеђа)501 сасвим

су обични и примери са -ем, нпр.:

ножем С, брдјем Го, крајем РБ, оружјем М, кољем Мр, краљем Т, пи

штољем С, пољем Ка, са пријатељем П, камењем Ка, коњем Ц, Бошковићем Мр,

мишићем ДТ, с младићем 3, кључем З; концем Во, коцем ВКа, с конопцем Ц, са

Урошем М.

б) Двојако је (са сличним фреквенцијским омером) и у инстр. сг. именице

пут. Укупно узевши, чешће је путом Бр Душ Ми РТ него путем ДТ Мр Ц, али

док је у источнијим насељима облик са -ом готово обавезан, у западнијим селима

ова два облика се равноправно употребљавају, истовремено, различити наставци

нису разликовни на значењском плану.502

363. Генит и в пл. а) Најчешћи је, наравно, наставак -а, издвојићемо само

неколико потврда:

дана Б Во Вр Ј ККа О Го СТП Ту Ц, ектара БГМ Ми Рош, зуба ГоД КП

Ст,јагода Б ГДМи ССтТу, јаја ДТ Зд М Рош,јела КТ, кошница Ка, метара ДКр

С Ту Ц:

врата Вр Душ М Ра Ри Ст, леђа Кр Рош Т, уста М Ри.

б) Међу потврдама са наставком -и налазе се и следеће:

арт В ГоДу Кр Т, дваес" града Во, људи БВ ГГ ДуЗд КаЛ МиП Ро ССт Т

Ту, мјесеци М Рош ТП Ц, осам парп Ду, сатпГ ГоДуш КрЛМ Му ОРБ Рош Ст

тп.

Говори се гдведи /гдведи (свуда) и гдведа (само у западнијим насељима),503

двојакоје, такође, и у минути ГГДДДР Pa C /минута ВоДД Кр Мрш Ри.

в) Наставак -ију имамо у гостију КаРо ТП ТУ, ноктију ДД Pa TПТ (исп. и

ноката Ка М), прстију ДД С(исп. и прста Во Ду).

364. Акузатив пл. Засведочен је у једном насељу (2х код истог инфор

матора) архаични облик ак. пл. именице гост, и то само у устаљеној конструк

цијиугости ЈД. Акоје ова драгоцена потврда „изузетак који потврђује правило“,

онда то правило гласи овако. Наставак -е у им. м. рода, као и једнакост ак, и ном.

пл. у им. ср. рода (сасвим доследна на терену УЦг), одговарају приликама у

стандардном језику. Дакле, на подручју УЦг именица гост, као и све друге

именице м. рода, у ак. пл. има наставак -е, не само у устаљеном угосте ГДуМpш

501 Слично је и у суседном Љештанском, овде „не постоји уопштавање наставка -ом место-ем

код именица старих меких основа..., већ се употребљавају оба наставка (Тешић Љешт. 211-212).

502 М. Стевановић (ССХЈ I 197) тврди да је облик путем чешћи „једино кад се ова именица

употребљава у просекутивном значењу ... У свим другим случајевима, а поготову уз предлоге, ин

струментал именице пут обичнији је са завршетком -ом“.

503 У околним и удаљенијим сродним говорима је различито. Исп. М. Ник. Гор. 672, М. Ник. СП

332, Пиж. Кол. 121, Станић Уск. 186, Стев. Гружа 460 само говеда, Симић Обади 72 говеда (гдведи),

Тешић Љешт. 216 говеда, гдведи / гдвед: Дешић Збијг 225, Драг. Лика 141 само гдведа.
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Ро (ређе је у гдсте Ду) већ и у другачијим синтаксичким контекстима, нпр. кад

нема гдсте ТП, дочекује гдсте Мpш, ко да не волт госте Р итд.504

365. Дат. — инстр. — лок. пл. a) У готово свим засведоченим приме

pима имамо наставак -има, издвојићемо следеће:

у брдима ГД, по градовима Во К, зубима ДД СР С, ковачима Ри, на колима

Ро, људима Бр Вр ГГ ДТД З Зд Мрш Му РБ Р СР ТП Ту, мајсторима Мр,

младићима Вр ЈДП, с пријатељима Ст, свецима О, по селима П РБ, ууветима М.,

ш чобанима С.

б) Наставак -ма (поред чешћег -има) налазимо само у људма Му и зубма СР.

У другим сродним говорима овакви примери или нису засведочени, или је

забележена тек покоја потврда.505

в) У једној посве необичној (да ли хапаксичкој?) потврди имамо наставак

-им: у чабровим В.

в. О плуралском форманту -ов-/-ев

366. У говору УЦг велики број именица м. рода проширује плурал фор

мантом -ов-/-ев-, али је осетно и присуство оваквих речи без множинског уметка.

Следи поступна класификација засведочених примера, а затим кратак

аналитички осврт.

367. Једно сложне основе, а) Без форманта -ов-/-ев- налазимо: јади

ГГ Ду Мрш,јада Ми СР, мрави ГГ Му, мраве Го РБ, пости Г. Душ Ри, посте С

ТП, Руси ГП, црви Год П. Ст, црве Ра и сл.506

Дублетне форме:

брава Ка / бравови ТП, бравове Ка;

брци В, брке П / бркови Го Душ, бркове Ми С,

вyци ГГ Ри / вукови ГД М, вукова Во К, вукова Год С,

длани Рош / дланови Г, дланове Зд Ту;

клини ГМ, клина О Рош Ту I клинови Д, клинове Му Ц:

миши ГГ ДТ, мише Му Мр, миша Мрш / мишеви П Ро, мишева Ра;

ноже 3 / ножеви Кр, ножеве Ри ТП, ножева РБ;

пруте (има она своје пруте) К / прутеви Л, прутеве П Р;

дваес редп Ка / редове ЈД.

неколко снопа РБ, десетак снопа Ра / снопове Зд, снопова ТП,

суде ГД / судове Ду Л СР

пед џака Вр / џакови Во Ц, џакове К.

504. На подручју СП (М. Ник, 333) засведочено је не само у гости, већ и има гдсти, позовемо

гости. Исп. и Вуковић П-Др. 52-53 (у гости), М. Ник. Гор. 671 (у гости), Дешић ЗбИjГ 222 (гдети /

у гости / у госте) итд. За ек. новоштокавске говоре исп. Рем. Шум. 270, бел. 667.

505 Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 180 људма, коњма, Ђук. Драг. 128 људма, М. Ник. Гор. 671 и људма,

М. Ник. СП 101 коњма.

506 Исп. М. Пешикан Оуметку -ов- (-ев.-)умножини именица прве врсте, НЈ VII н.с./7–10 (1956)

274.
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Облици брава, реда, снопа и џака засведочени су једино као зависни

чланови партитивних синтагми.507

Свуда је зуби ВД Зд ПР, зубе Ро ТПУ и сл., али једанпут бележимо и са

дугим зубовима СР.

Ликови (само) са -ов-/-ев

гајеве Во, крајеве ВоПЦ, крајевима Ду, ројеви Ра; жуљеви З, жуљева Му,

жуљеве Мр, маљеви Ри, маљеве Го, шуљеве Ми Ст, гуњеви Гo Ј Ра, гуњеве С,

пањеви Во, пањева Бр,

зечева Год Мрш, кључеви Ка, кључеве СР, сачеви Г О, сачове Му Ст.

спужеви ТП, спужева ТП, кршеви ДД, кршеве Му С, лешеви Год, лешове Ка,

лешеве СР Ту, ножеви ДС, ножевима С,

брусева ДД, брусове Ј, носовима ДТ: плацеве О С, плацдва СР, шпицевима

Р; путеви Ду Ст, путова Душ, путевима П, путове Му ТП.

Забележено је и необично медове Ка.

б) У именица једносложне једнинске основе с непостојаним а је овако.

Без форманта -ов-/-ев- засведочено је: крмака РТ, кpмке ЛМУ, шиљке Зд

У, све свеце РБ.

Двојако је у имам чанке Зд / чанкове Мрш Ту, метке Ду) меткове Мрш,

метака Ка.

Облици очеви ГД РТу, очеве ТП и сл. односе се народитеље, или, шире, на

предаке, а Оци ДД Ст је име празника.

Само са -ов-/-ев- имамо: лактови Во, мачкови Д, овнови Ми Ри, овнове Го

Мр, овнова ДТ Мр, двнова Му, точкови ГГ П, точкове Му ТП, точкова Ми,

чукљеви Кр М.

368. Дво сложне основе. Без форманта -ов-/-ев имамо: ђевери Т,

каише Л, калеми Ми У, калеме Ми, по шаторима Ро.

Двојако је у бадњаци ВоДПТ / бадњакове ВМ; има камена Ка/ каменова

Зд, курјаци Б З Т, курјака ДТ / курјакови Мр, курјакова Ро, курјакове Ка.

Сасвим обични и чести ликови дблаци Во ДД КР, пашњаци ГД Ро и

шумари ТП У имају своје необичне и ретке пандане у формама дблакови З,

пашњакови П и шумареви Ту.

Само са -ов-/-ев- налазимо: багрeнови Душ Мрш, багрeнове Ра Ц, гдлубови

ГД ДРи Ро У, гдлубове МрТ,јастребови ТУ, обручеви Душ Ц, — дбручеве Рош

Ту Ц, појасеве К, појасове ССт, стршљенови Му Ст, стршљенове Ра Ст ТП,

случајеви П СР, случајева Ра.

369. У представљеној грађи налазимо упоришта за следеће закључке.

а) Говор УЦг ни према постојаности ни према репартицији варијантних

морфема -ов-/-ев- не разликује се од сродних идиома у окружењу, нити битније

одступа од кореспондентних стања у књижевном језику. Број засведочених

облика без форманта -ов-/-ев-, односно број забележених дублетних форми, није

307 Овакви или слични облици генитива карактеристика су и других говора, исп. Ђук. Драг.

128—129, 334-335, В. Ник. М-Гс 178, М. Ник. СП 335; затим Вуковић П-Др. 52, Пецо ГИХ 118—119

итд.
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занемарљив, али је (и овде и у оближњим идиомима) оваквих примера мање него

нпр. у неким удаљенијим сродним говорима.308

б) И у говору УЦг, наравно, дистрибуција множинских форманата -ов- и

-ев- зависи (начелно) од фонетске природе основинског сугласника, „удаљава

њем“ од основе на непчани палатални (кон)сонант, фонетски логичном посту

пношћу (преко основа на непчани непалатални консонант, па основа на си

билант...) расте и број примера са -ов-. Дакле, увек је (немамо потврда са -ов-)

гајеве, жуљеви, гуњеви и сл., претежно је нбжеви, сачеви, лешеви (имамо и

сачови, лешове), колебљиво у брусева/брусове, плацеве плацдва и сл., и, најзад,

опет једнозначно у точкови, багрeнови, гдлубови итд.

Потврде као што су стричеве и облици именице пут (путеви и сл., али и

путове и сл.) интересантне су и из других разлога: у првом имамо у основич — к

(палатализација), док је им пут некада припадала тзв. меким основама (путњ).

в) Однос маљом/маљеви и ножом/ножеви присутан (мада са различитим

степеном заступљености) у већини околних говора, изразит је само на источној

половини нашега подручја.309 У западнијим (а нарочито у северозападним) на

сељима, где је у инстр. једнако обично и -ом и -ем, пре би се могло говорити о

односу маљом (маљем) / маљеви, односно ножом (ножем) / ножеви.

г. О именицама на -ин (у сг.)

370. a) Стандардни одностипа грађанин (сг.) /грађани (пл.) углавном се чува

на подручју УЦг, баш као и у оближњим сродним говорима.310Засведоченоје:

Србин Бр ДД П РБ С / Срби В ГодЗ Ка Мрш О Ра СР, Циганин ГГ Ра /

Цигани Ми Ст У, Цигана Му Ри, чобанина Год, чобанину Во / чобани ДКа П P,

чобана ДТ Ј Ми СРТ, чобане Г О, грађанин Во / грађане Му, а исп. и берберин

ДД, берберина ДД

Аналошко уједначавање сингуларске и плуралске основе очитује се у не

великом броју потврда, исп.: Имб добрбг арапа Ст (зооним, коњ црне длаке),

Свака е кућа имала чобана Ту, Требо им касап Во.

б) Према тур. düšman, овде је душман Во Ка, душмана Мрш (пл. душмани

Душ, душмана Во) и душманин Зд Ка, душманину Ми Ри.“

508 Такви су, нпр., неки западнији ијекавски говори, исп. Петр. Змиј. 93-96, Дешић ЗбИjГ

216-218 итд.

509 Из овога се, како примећује С. Реметић (Шум. 277), види и „хронолошки редослед на

рушавања односа у двема категоријама“. Наводећи и разлоге за неуједначеност у степену остварења

ове тенденције, он, на истом месту, каже: „За изједначавање облика двеју основа требало је

уклонити једино разлику у инструменталу. Препрека истој тежњи у множини била је неупоредиво

тежа јер се аналошким процесима опире -ев- у овим падежима“.

М. Ник. (СП 337, бел. 997) ову аргументацију ојачава и чињеницом „да именице м. рода на

непалатални сугласник имају облик инстр. сг. на -ом, али немају све и проширени плурал (са -ов-)

који би могао деловати у правцу уједначавања”.

510 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 671, Тешић Љешт. 214, Ник. Тршић413; нешто више изузетака наводи

се у В. Ник. М-Гс 180-181, М. Ник. СП 334.

511 Вук упућује душман на душманин.
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д. Из антропонимије и топонимије

371. Из антропонимије. Двосложни х и по користици (и одговарајућа

имена и надимци) типа Божо Божа (ном.!) завршавају се у ном, на -о. Дакле,

редовно је: Ацо Во ГД РБ С, Божо Душ КМи, Бојо Во, Вељо Му, Гајо Во, Дико

Ду, Збko Bo, Јово Вр Душ Ри С. Љубо Во Ка, Мићо 3 Ка П Ту, Мишо Л Ри, Неђо

ДП Ст, Поћо (надимак) Po итд.

Деклинирају се на два начина.

a) Модел Божо-Божа-Божу (присв. прид. Божов) својствен је већем

делу области, заправо једини је у насељима распоређеним јужно и источно од

линије Поникве-Косјерић-Маљен (истовремено, није непознат ни селима се

верно и западно од назначене линије).

Издвојићемо мањи део засведочених потврда:

узб од Аца Во, дао Ацу Л, окрете се Бору С, бољи од Веља О, даде Вићу Кр,

код Воја ТП, преписб кућу на Веса К, Драгу не рече ништа Зд, не даде Драгу Р,

поздрави Драга Му, за Ђура У, според мога Жика Ро, од мога брата Љуба Во, све

остави Љубу Во, увалише је Мићу Ра, заборавише за Мића О, превари он Пера

Му, приђе Рашу К, пропаде Стеву комина Ст, ено Тома У, заборавише Тома С,

ко-Тома Во, запослише Триша ТП, све спаде на Чеда Р итд.512

б) Модел Божо-Боже-Божи (присв. прид. Божин), јавља се (најчешће)

напоредо са претходним моделом у насељима распоређеним северно и западно

од линије Поникве-Косјерић-Маљен. Релативно скромно засведочен у север

нијим насељима (оним у троуглу Косјерић-Магљеш-Маљен), где је образац

Божо (ном.) — Божа (ген.) још увек изразитији, овај деклинациони тип, при

ближавајући се Ужичком Подрињу и масиву Повлена, постепено фреквенцијски

јача, па је у северозападном делу области или доминантан или једини (тако је у

неким граничним насељима, према нашој грађи у Го и М).

Из мноштва забележених примера издвојићемо следеће:

а Аци ништа Год, додај Божи РБ, не виђо БожуЗ, од Веље Го, не даје Вељи

ДТ, изгрди Гавру В, мога Ђоку П, преко Јеше Го, кодЈове ДТ, за Лазу Ц, Мићи не

öстаде ништа В, послаше Млађи пакет Го, окитише Мошу СР, не би Пере Ц, не

даде Пери В, код Раке В, западе Раки Го, остаде Слави Год, пошаљи Слоби СР

итд.513

И већина засведочених апелативних хипокористика (одн. одговарајућих

апелатива) у ном, сг. има наст. -o:

бато ГДОРи, клињо Во, рођо Му С, течо СР, таћо ДП РБ, ујко ГоДу Ц,

чово О.

512. Промена типа Божо — Божа — Божу својствена је већини околних идиома, заправо свим

говорима који се простиру југозападно и јужно од наше области, исп. нпр. Ђук. Драг. 129, М. Ник.

М-Гс 181, М. Ник. Гор. 671, М. Ник. СП 341.

513. Тип Божо —Боже—Божи својствен је подринским ијекавским говорима, исп. нпр. Тешић

Љешт. 213, Симић Обади 71, Ђук. ГЦ 244. Он је, такође, особина и неких западнијих ијекавских

говора, исп. нпр. Ивић Дијал. 138, Броз. Иjешћа 122, Пецо Ишћа 99-101.
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По првом типу би ишло: дај и бату Во, код мог рођа У, ко-таћа Мр, по

другом: не даде бати В.

372. Двосложних хипокористици (и одговарајућа имена и надимци)јављају

се у још два морфолошка (и три прозодијска) лика.

a) Хипокористици (одн. имена и надимци) типа Љубе (ген. Љуба, дат.

Љубу, присв. прид. Љубов) сасвим су обични (и релативно добро засведочени) на

целом подручју УЦг, нпр.:

Боре Во Г, Буде Во, Владе Ра Ст, Јоле Мр, Ђоле Л, Лале Му, Љубе ДТ Ра

ТП, Маре Во, Миле ГГ Д Кр О, Раде О, Свеле Ро итд.514

У северозападном делу области (тј. у насељима подринског залеђа) овакве

именице могу се јавити и са Т, тј. као Љубе (ген. Љуба, дат. Љубу, присв. прид.

Љубов), посведочено је:

Вуле В, Љубе З, Миле П, Свеле СР, Рале Ц:

оста кот Свела В, оће Вулу Го, нађе ли Рала? Го.515

б) Имамо, најзад, и (такође свуда присутан) тип Сава (ген. Саве, дат. Сави;

присв. прид. Савин):

Боћа Год, Глиша Во, Мика Ст, Мада Во, Мића Во, Мита Ду, Сава З, Тома

My У;

гори је од Боће ГГ, убићу Глишу Во, ништа од Глише Р, не дам Мити Во,

одведе Саву неђе ГГ, ишћераше Тому напоље Во.

Забележен је и апелативни хипокористик баћа Во (=брат), подај мало и

баћи Во.

373. Сви сагледани морфолошки ликови (одн. деклинациони обрасци)дво

сложних хипокористика (одн. имена и надимака) аутентично су обележје или

неког дела нашега подручја или целог подручја. Незнатан број потврда не уклапа

са ни у један од карактеристичних модела.

а) Засведочено светог Саве Мр (повленско село), одговара тамошњем

доминантном обрасцу (Саво—Саве), али то не важи за пример оди светог Саве

Рош забележен у кабларском селу (овде је аутохтоно Саво-Сава).319

Будући да је у номинативу аутентично (свуда!) само Саво, антропони

мијском систему УЦг страни су ликови као нпр. свети Сава Мр или Сава

Савановић 3 (чувени „вампир“ из народног предања и Глишићеве приповетке,

који је „вампирово“ у Зарожју, суседном подринском селу).

б) У истој равни са Сава (морфолошки) стоји такође неаутохтоно Шваба

(нпр.: Шваба однесе све РБ, кад је Шваба оступијо Ро, бијо Шваба С, оно Шваба

побјего у воду ЈД итд.), поред очекиваног Швабо (нпр. не да Швабо ДТ, и-снај

пера га убијо Швабо Душ, пришб му Швабо 3, чимје Швабо оступијо Ст и сл.).

514. Ови хипокористици, као и у другим (и)јекавским говорима западне (одн. југозападне) Србије

„представљају стандардну варијанту мушке промене основних хипокористика на о” (Бошк. Чланци

438).

515 Исп. Тешић Љешт. 213.

516. И у суседном Драгачеву (Ђук. 129) засведочено је свети Сава, од“ светог Саве и сл.
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О спором и усиљеном уклапању им. Шваба у овдашњи антропонимијски

систем сведочи и чињеница да је она, често, ж. рода:

освојила Шваба 3, зацрње она Шваба пуста Ми, задуго остала Шваба Ро,

тек почела Шваба да долази Ду, запријетила Шваба Ри и сл.

в) Скренућемо пажњу и на једну новију појаву која је, превасходно, свој

ствена градским срединама, али се све изразитије очитује и на селу. Надимке (м.

p.) Пеја (хип, од Пејић, презиме), Мата (хип, од Матовић, презиме) и Дача (хип.

од Данило, име), њихови носиоци (данас средовечни људи које аутор познаје)

понели су из ђачких дана.317Није их тешко објаснити: омиљенијунаци (цртаних)

филмова, па и доброг дела ране лектире, „крштени су“, најчешће, у престижном

Београду и, по правилу, носе имена (одн. надимке) на -а — нпр. Нушићев Вића

(писар), или нпр. Паја Патак и сл.

Ликови типа Сава, Шваба и Пеја, као и нпр. бројни (не сви!) екавизми,

новији су језички нанос, који (бар засада) не засеца у темеље система.

374. Међу аутохтоним личним именима која су дијалектолошки инте

ресантна налазе се и следећа:

а) Благоје ВЈ О, Видоје ПС, Љубивоје Душ, Миливоје М, Милоје Л Ри,

Радоје ДД ККа, Радивоје Во, Средоје Зд (дакле, увек је -оје, никад -oja);

б) Алтмпије ДД, Василије П, Глигорије Ри Т, Димитрије Мр, Јеротије ПС,

Милентије Ду, Петроније С, Танасије Ј; — Јеремија ДМ, Пантелија С, —

Матија ДТ,

в) Радмил Ми;

Гаврило К Ри, Добрило Ка, Момчило ТПУ, — Мијаило ЈД, Микаило С,

Драгојло Д /Драгојле Му (дакле, имамо однос -л / -ло / -ле);

г) Никола ДОР, Секула Рош Т (није засведочено -ле);

д) Војин Г Ј; — Веселин КМи СР; — Радован ТП.

Исп., осим тога, и: Срдан Ро, — Томаш Л (име, не хип.); — Љубаш Во (хип.

од Љубомир).

375. Из топонимије, а) Име града Ужица увек сејавља као singulariatantum

средњега рода (акценат је редовно г., а дужина на унутрашњем слогу нео

бавезна):

ном.-ак. Ужице Ра ССт. Уостие СР СтTТу, ген. из Ужица Го Л, из Ужица

Ра, до Ужица Ми, според Ужица Год, дат-лок. Ужицу РС Ст. Ужицу Мр,

према Ужицу Р, по Ужицу Мрш, по Ужицу М и сл.518

б) Име градића Косјерића јавља се у два морфолошка (и фонетска) лика:

ба) као pluralia tantum мушког рода:

ном. Коćepићи Вр ГоМ Р, ген. ис-Коćepића Му СР, от Коćepића ТП,

дат-лок. према Коćepићима Мрш, у Коćepићима Ми СР, ак, за Коćepиће М, у

Коćepиће К;

бб) као singularia tantum мушког рода:

317 исп. М. Ник. СП 343.

518 Вук Ужице (ср. р.).
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ном. Косјерић ГГ КМ, ген. ис Косјерића Му С, ак. у Косјерић Ст, лок. у

Косјерићу Зд П, о Косјерићу Р и сл.

Први назив је старији (свакако и дијалектолошки интересантнији) и јавља

се у говору старијег становништва нижег или никаквог образовања.“!? Друго име

(званични назив варошице последњих неколико деценија) користе ученије ста

рије особе и целокупна млађа популација (сеоска и градска), без обзира на степен

образовања. То истовремено значи да је први назив у наглом повлачењу.520

в) Име некадашњег села (данашњег приградског насеља) Севојнајавља се у

два морфолошка лика:

ва) као именица ср. рода (новије, чешће и званично):

Севојно Зд Ра, и-Севојна Ду, у Севојну Ду Ра и сл.,

вб) као именица ж. рода:

Човек јој ради у Севојни У, и-Севојне Ра.

г) Ојконим Маковтите (ср. р. jд.) једанпут је засведочен и у ср. р. мн.:

према Маковтиштима П.

д) Ојконим Јелен До аутентичан израз има у лику Јељен До, а Тометино

Поље у форми Тометно Поље.

ђ. Посебне напомене о неким именицама

376. Именица влас чешће је мушког него женског рода:

онај влас З, тај влас Л, о-тога власа М, од власа Ра;

влас ону ДД, ону влас Ми.

377. Забележили смо влат П, као и збирну именицу влаће Мр.

378. Именица доба по правилује singulariatantum cp. p. с индеклинабилним

атрибутом:

до некб доба ноћи О, за онб доба Л, у оно доба Му, у оно доба РБ, у старо

доба Мр, у то доба Ј, у свакб доба дана и ноћи Р, дотб доба Ду, о-тб доба Мр.

Свакако је нетипично у зимском добу Ро.

379. Доследно је ђед Во ГГ ГДДДуЗдЗЈ Ка Кр Ми Му РБ Ри СР Ст, ђеда Б

Бр ГоДТД КМу П Ри Ст Т, ђеду Душ М П Ри ССт, жђедом Во, ген. пл. једбва

РБ, дат. пл. Ђедовима С(исп. и присв. придев ђедбв ГДП, ђедова Ра, ђедово ССт).

Хип, гласи ђедо Б ГДЈ ККа Мрш Му С, дат једу Бр ДушТП Ц и ђеди Ц.

вок. Ђедо О Т.

Тако и прађед Год КМи, пранђед МршТП, пранђед О СР; чукунђед Год.321

У ликовима деда Д и прадеда Ту препознајемо утицај градског говора, одн.

екавског стандарда.

519 Прав. р. (160) Косјерићи, Косјерпћа.

520 „Административна употреба ове властите именице у граматичком облику једнине је новијег

датума. Њена првобитна варијанта је рluralia tantum — Косјерићи, и има корена у пореклу назива

самога места. Наиме, језгро досељеника који су у ХVIII веку приспели у ове крајеве чине ста

новници црногорског села Косијер, па ознака Косјерићи подразумева од тада територију која је

њима припадала“ (В. Јовановић Косјерић 1).

52) Вук чукунђед (чукунђед), шукунђед (шукунђед).
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380. Засведочено је на дну жар Ду (ж. p.), али је м. р. (бар према нашој

грађи) чешћи: онт жар Т, онај жар Мрш, на жару Р, тијем жаром Ст.522

381. Говори се канчело (ср. р.) Д Кр Му и канчел (м. р.) My C Ст.

382. Редовно је кило Вр ГоДушЗКаЛ О ПРи СтТ Ту, два кила КТП, два

кüла ВЈ РТУ, три кила К Му, мено вали от кила В.

383. Поред облика колица Го Г (pluralia tantum cp. p.), засведочен је и облик

једнине колицо (са истим значењем):

Па смо купили плуг саковац, мислим, на два точка, колицо, и плугје на томе Т.

Имамо, међутим, и колице (и облик једнине и значење једнине) у инте

ресантном примеру „раздвајања“ pluralia tantum:

Из Немачке су донијети плугови, пољаци звани, сакбвци, и они су имали

колица, једно е колице било мање, једно веће; онбвеhе иде браздбм, што е сниже,

а оно мање иде вамо, и тако равна Ка.

384. Засведоченоје Вуково копито (ср. р.) Ро, мадаје обликж. рода копита

Душ Ми Р чешћи.

385. Чешће је крстоноши (м. р. пл.) ДД Ј Мр С него крстоноше (ж. р. пл.)

рош ст.

386. Бележимо љебац Ду К Мр С (ређе лебац Зд Р), међутим, обичније је

љеб БрДДушЈД ККа ОР Ри ССтТП Ту У, љеба ЗЗд Ка Мр Ро, љеба и шљебом

Во, затим љебови ГГ, пека за љебове Ст.

387. Именица нит је у сингулару доследно мушког рода: нит ВР, један

нит Д Ду, два ната Во, у два ната Зд, четри ната Р.

У засведоченим облицима плурала није увек лако одредити род.

У ном. пл. само су ти нити Ту сигурно мушког рода, док су облици без

атрибута, као нпр. нити Мршили имају (тј. постоје) нити РБ недовољно инфор

МатиВНИ.

У ном, налазимо и облик ж. р. на -а: вамо су нате Ра, имају (тј. постоје)

ните П, па и биле њите Во.

У ген. пл. је нита Душ Ри (вероватно м. р.).

У ак. пл. имамо само облике на -е, туримо нате ДТ, кроз нате Д, кроз њите

Во, уведе се у нате (вероватно м. p.) С,523 у четри ната (м. р.!) Ри.

388. Засведочено је само бc (зоол.) Го С. (не и оса).

389. За им. пазуво, одн. пазуо (ср. р.)^24 имамо следеће потврде:

ген. испот пазуа Во Ду; инстр. пот пазуом Д, пот пазувом Душ Ту.

У примеру Боли ме потпазуо 3 предлошко-падежна конструкција је перци

пирана као једна реч.

Имамо, међутим, и пот пазубм Го, где дужина сугерише ж. р., вероватно

пазуа (као нпр. у маћија/маћијом),323

522. Тако и у М. Ник. СП 345, док је у Рем. Шум. 261 обрнуто: чешћи је ж. р. него мушки.

523 Осврнувши се на мишљење С. Реметића о овоме, М. Николић (СП 346, бел. 1025) каже:

„Реметић је шумадијски ак. пл. на -е (ните) тумачио, додуше опрезно, као облик им. ж. р. на -а.

Мислимо да је ж. род ту секундаран, а мушки, као што показује сг., примаран“.

524 РМС пазухо (пазуво) (ср. р.), пазух (м. р.) и пазуха (ж. р.).

525 Исп. Тешић Љешт. 215-216.
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390. За људска бића се, понекад, каже и пас и човек Во С (особа ам

бивалентног карактера) или живи ко пас К (тј. нељудски, мучећи се, исп. и паст

живот Ду), али се сама животиња (бар према нашој грађи) никад тако не зове,

она је или пашче Зд Кр Му Стили кер Вр П Ту (са суплетивном мн., пашчад,

керад, т. 400).

Засведочено је и добро кере Ту; ова им, синонимна је са кер (није де

минутив).526

391. Доследно је порез ДД Ј Кр ЛП РБ Ри ТТуУ (ген. пореза СтЦ, инстр.

порезом Ц, ном. пл. порези СР).

Тако и пијац ДуКСУ (ген, са пијаца С, акуз. на пијац Му, лок, на пијацу РБ

Ту Ц).

Дакле, облици ж. рода пореза и пијаца нису особина говора УЦг.

392. Именица рат је м. рода:

ном.-ак. први рат М, овај сад ратДТ, други свески рат П, тај рат У, поче

рат ТП, кад је рат Ст, неком рат, неком брат У,

ген. одрата дората Му, изарата П, после рата вамо Мрш, за времерата

С, прије рата Мр,

ном. пл. ратови Л;

ген. пл. ратова Мрш У.

393. Редовна је форма спуж ДД ЛМ РБ СТП.

394. Налазимо о-тбг смрада (м. р.) JД, али и пушта неку смрад (ж. p.) Бр.

395. У примерима дат стра Го одн. д-стра Ду им, страх је м. рода, али

налазимо и та стра (ж. p.) Во.

396. Именица уво мења се овако: ном, сг. уво Зд С ТПУ, ген, сг. увета Ду

Душ Ту, лок, сг. на увету П (на увету Ми, али и на увету Т), ном. пл. увета ДДу

КрЛМршТП, ген. пл. увета БРаРи Ц, дат.-инстр.-лок. пл. уветима Душ Ми Ст.

Овако је и у говорима у непосредном суседству.527

397. Доследно је фронт Год О П, наш фронт М СР, други фрднт Ц, c

фронта С, од врднта В, на почетку врднта Ми, на врднту Ст, на Сремском

вронту. РБ, на Солунском врднту Мр итд.

398. Именица штеточина (ж. p.) ДДјавља се и у м. роду: штеточин Во П.

е. О неким именицама средњег рода које проширују основу

399. Само системску (регуларну) множину имају:

а) именице типа бреме:

бремена Во, времена В Душ Мр, имена Д итд.:

б) именица уво: увета Ј. К РБ Ра;

в) именица тестере:528 тестерета Год С или пак тестерета Ро.

526. У суседном Љештанском (Тешић 214) и керче.

527 Исп. Ђук. Драг. 130, В. Ник. М-Гс 186, М. Ник. Гор. 673, Тешић Љешт. 217.

528 Шкаљић тестера и тестере (-тур. testere); М. Ник. Гор. 710, М. Ник. СП 353 тестере.
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400. Код неких именица уместо облика плурала јављају се збирне им. ж. p.
на -ад:

ждребад П Ри, јагњад МршТП Ту Цјањад Ду Ри У Ц, јарад Б Душ КП,

керад Ду Душ, клувчад Л, кљусaд КП Ри, кљусaд С, крмад Б Во Год М СРС Ст У,

младунчад БДуш Ри Т, парчад ДД Рош, пасторчад Бр Мр, пашчад Г Зд Ка М. П

РБ СтЦ, пилад БЈЛ М Мрш Ри, прасад Вр КаРБ Ст ТП, телад Бр ДЗ ПТ Ту,

унучад ГО. СтТП, чељад Бр ДДЈДМp СТ(о зависним падежима ових именица в.

ниже).

Неке од ових (или оваквих) именица знају и за (бар) још једну множинску

суплетивну форму:

a) на -ићи: магариће Кр, телићи В, пилићи Г. З. П СР (ген. Пилића В),

прашчиће З, ћурићи Ду;529

б) на -иње: пашчање В (а исп. и зверпње Го, јаловање ДТ):330

в) на -ија (-ад+ -ија): пиладија Год Мр, јунадија Ср, јунадију СР.

Да облици на -ићи могу бити и регуларна множина, говори и однос бурпћ

Мрш С — бурићи Рош СтЦ.

401. И системску и суплетивну множину имају следеће именице:

буретаЗ СР/бурад БДуш Ри Ро Рош Ст, дрвета Ду О/дрвљад Бр ВМи ТП

Ц, дугмета Г/ дугмад ГЈ ОПС, ћебета Г С / ћебад Б Бр П СР С, ужета ОРБ и

ужета Ри831 / ужад Р Ц.

За више од две (обличке) могућности знају им. дрво и уже.

Према ном, сг. дрво Ду П РБ (ген. дрвета Л Р, о-дрвета Ст, инстр. онијем

дрветом О, али, једанпут, и на том дрву С) могуће су још две „множине“—једна

системска и једна суплетивна: дрва Г ГДОРи Ро С(= оборено и исечено растиње,

исп. насекд дрва Ро и сл.) и дрвеће Ри Рош одн. дрвешће Ми?32 (= „живо“

растиње).

Ном. пл. им. Уже гласи и ужа В Ми.

402. Издвојићемо и следеће именице:

а) пл. именице јаје (зависни падежи сг.: јајета Ра У, којаејаету Ду и сл.)

гласи јаја Бр Ду ТП и, ређе, јајца К Ц.

б) Им, небо и чудо могу имати и проширени плурал: у небеса Ка, чудеса Во Ц.

в) Према обавезном говеда Бр ГД ДушЗд КаРи СтТП Ц не стоји “говедо,

већ говече Ри Ст (овако је и у другим источнохерцеговачким говорима).333

529 Наст. -ићи није чест у СП (М. Ник. 352). Прилично је чест у суседном Љештанском (Тешић

352), а и у неким удаљенијим (и несродним) говорима, в. нпр. Р. Симић Левач 281: „Наш говор се

разликује од књ. ј. у томе што улогу плурала код нас немају колектива на -ад. Сем им. чељад, оне су

сасвим непознате... Сем именица јагаци и телаци, сви остали случајеви множине ових именица

имају наставак -ићи...“.

530. Исп. Тешић Љешт. 216 зечтње, кучтње, мравање и сл.

531 Исп. Рем. Шум. 244 ужета.

532 „Вероватно је према им, лишће добијено дрвешће” (Рем. Шум. 246).

533 Исп. нпр. М. Ник, Гор. 672, М. Ник. СП 337, Тешић Љешт. 216, затим Дешић ЗбИjГ225, Драг.

Лика 143, Пиж. Кол. 121 итд.
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г) Бележимо зрнце Во С и два зрнцета С, множина је суплетивна: зрнцад

ТП, зрнцада Ро (према облику зрно Во Ду имамо регуларну множину зрна С, као

и двојаку суплетивну: зрнад КТП и зрневље РБ Ц).

ж. Напомене о творби неких именица и неких група именица

403. Дем и нути ви, а) Суфикс -ак (и његове композите) имамо у сле

дећим потврдама:

кајмачка (= мало кајмака) Д, споменичак Р;

бремичак К, камичака Му, коњичак СР, грмићак Ту;

репуљак ТП, шумарак Ро.

б) Им, са суфиксом -ић које означавају дете неког сродника нису честе у

говору УЦг. Бележимо само сестрић33д РБ Рош СТП Ту Ци, ређе, братић ЗО.

в) Самостални наставак -чић налазимо у следећим именицама:

ашовчићима ЈД, динарчића Му, казанчић ЈД, калупчића СР, једног пар

тизанчића С, пиштољчић Л, плукчићи О, прозорчић Ду, прозорчић Ми, прозор

чићи ТП, шеварчић СР.

Већи број деминутива на-(ч)ић наведенје (другачијим поводом) у т. 65.

г) Наставак -ице срећемо у деминутива (и хипокористика) збирних име

ница на је:

грањице Во, прућице М, цвијећице Ц.

Засведочено је и занимљиво гвожђице Г.

Можда није случајно (?) што су ови ликови забележени у селима подрин

ског залеђа.

Осетна је фреквенција ликова типа вратпца Го, два одељеница Го, одије

лице ДТ С, писментце К.

д) Наст. -че не осећа се као дем, у пашче Зд Кр Му Ст, нити у лончеЛМТП

(дем. од им, лонац имамо у побркани лончићи К, а исп. и лончиће Ду), али је

свакако тако у нпр. гушче Душ, куче ЗJДМ С, маче 3 Ми, као и у нпр. момче и

девојче С.534

ђ) Наставак -це (одн. његове композите) имамо у ђетенцеДДЈ О, кољенцеЗ

Му, писменце Душ, прасенце СТ, гњезданце Зд, писамце С. штененце Зд,

засведочено је и бијајце Г С Ст и жујце Т,

404. a) Уобичајени суфикси за творбу ктет и ка су -(ј)ан и -ац (одн.

-(ј)анац, -евац) нпр.:

-(ј)ан: Душковчани (; Душкбвци) Д, Јежевчани (: Јежевица) О, Мушичани (:

Мушићи) ГД, Волујчани (; Волујац) Ка С, Пиличани (; Пилица) Во Кр, Јакљани (

Јакаљ) ДТ, Заглaвчани (Заглaвaк) Bo,

-ац (-(ј)анац, -евац): Босанци (; Босна) Во ПТ, Гојногорци (: Гојна Гора) Д.

Горобиљци (; Гoрoбиље) Ра У, Каранци (; Каран)Ду, Рибашевци (; Рибашевина) С.

б) Облик Муслиманци Р настао је, вероватно, аналогијом према Босанци.

534 Наставак -че није у ијекавским говорима тако продуктиван као у већини штокавских

екавских говора, нпр. мноштво различитих примера наводи проф. Симић (Левач 490-491).
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405. Наставак - лук имамо у следећим примерима: брезобразлук П, ко

вачи. Чук Душ, ковачилука С, toliовлук ДТ Мр Ро Т. улоповлуку М., по приватлуку

Ка, рабаџилук Мр, у рабаџилуку Во, чорбалук Мpш.

406. Наст. -ај налазимо у вршај ДРи СР Ст, намештај М, повраћај (пара) P,

промашај Ц, размештај (јединица) Г.

407. На -ије бележимо Ваведеније Ми, а овде спадају и ликови у народној

тврдњи. Да није Веденија, не би било Васкрсенија, исп. и уочи Ваведења Кр.

408. Интересантан пример гл. именице на -ње од свршеног глагола имамо у

синтагми (чији је зависни члан и прозодијски занимљив): велико зачуђење Ка.

409. Наст. -ос имамо у Кристос Рош, али не и у присв. придеву: о Крис

товом рођенству Ср; тако и старијество Зд одн. старијештво ДТ, као и

кумство Д КМу Ри С, пријатељство ДД, пријатељство Му итд.

410. Навешћемо и неколико засведочених сложеница:

водопад Р, земљопис ГМ, каменорезац Му С, каменоресци С, рукорад Ри,

угљенокоп СР.

411. Творбено (и уопште морфолошки) интересантне су и следеће потврде:

a) врсник М. / вршњак П, вршњаци КРС,

б) будалаш Му, са будалашом Л,

в) преко стотину живитеља (= житеља, становника) РБ,535 бележимо и

стандардно живаљ. Овде је било живља Го,

г) закољак (доље ђе је нож бијо) Bo,

д) имање ГД Д Душ Ј. Мр Мрш Ра СР СТП / иметак Ду Ро;

ђ) косац Г Ј, косци Л Ри Ст / косач Во Душ М, косача Му;

е) коњаник Год, коњанпци Мр Ра/ коњици Б,536

ж) љешник Г М, љешнпци Ми Р Ри, љешника Ми Ри, љешнике С,337

з) пијевац ДД П СР С, пијевца Ј О Ра, пијевци Ст;

и) понеђељник Во Л Мр, понеђељник Ми Му Ро / понедијдник Кр / по

недељак (новије) Ту Ц;

j) радин Б Кр, радини ДТ Ду Ка/радник ГГ Ј Кр, радник Во ДТДуш ККа,

радници БрДМ О (акоје неко запослен у предузећу, други називје обавезан),

к) утoрник ДРо, уторник Ми / уторак М Ра (новије).

2) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА И МУШКОГА РОДА НА -A

а. О неким морфолошки условљеним алтернацијама

412. Алтернација о - а одговара приликама у стандардном језику. За ген.

пл. в. т. 111-112. Осим тога исп. језгарица (језгра“) К, као и вулг. курава Ст./

курва ДТ, курви Мр.

535 Исп. М. Ник. СП 350 живитељ, али са другачијим значењем: „онај који живи, живи створ“.

536. Исп. М. Ник. СП 351 два коњака.

537 Овако је и у околним сродним говорима, међутим, у западнијим (и)јек, идиомима за

сведочене су различите могућности, исп. Петр. Б-К 75 љешњаци, љешникови, Дешић ЗбИjГ 217

лишњакови, али љешнпк у Павлица Удбине 373.
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413. Говор УЦг углавном добро чува резултате друге палатализације. За

сведочена одступања (која или „шире“ или „сужавају“ нормиране обрасце) нису

специфична (па самим тим ни дијалектолошки маркантна), јер се јављају и у

Говорима у непосредном окружењу.

Изречену тврдњу спецификоваћемо следећим низовима потврда:

a) у Америци ЗМу Ту, у Америци Б Ро Рош СР Ст, у бешици Бр П РБ Ри,

бараци Г Го Год Ј Мрш, у вабрици Бр Душ Ро, војсци ГД, војсци Г Го Год ДД СР.

на дасци Год С СтТП, на тој дасци Зд, ђевојци Бр Г Зд ЈМ Ра СРС, јабуци Бр ГМ

Ри Ро СР, крушци ВЗ. П,мајциДДуЗд Му С,мотици Го Год Ро,муци ЛМ Ми Ри,

на муци ДДЛ, планпнци ТП, на пушци ЛР, руци БЗКр М., руци Ра Т, свастици Ми

Ро, стоци ГД О Ри Ро Рош Т, у табарци ВЈ Р, у шаци М Ст; задрузи Год О П,

задрузи Кр Ст, у књизи Б Г, нози Ми С, на прузи М Ми, снази Душ.

б) Ове алтернације изостају у чуки Му, сурутки Го П, квочки Ду, мачки ЛО,

ручки ДД, затим тетки Во, а исп. и музики Л.

в) Двојако је у владики ГГ Ра / владици Ри, кокошки Му И кокошци РУ,

праћки М / праћци Ро,538 шћерки ДДу! шћерци Л, потом у каљуги ГГ / каљузи Кр

Л, слуги Ра / слузи Ра.

Неуједначено је и у неких личних имена и појединих топонима: Десанци

ДД Му/Десанки М, Миленци ДТ / Миленки ДЛ, Славци Год / Славки РБ, Станки

О, али Јелци М, Симци Во, Пожеги ГДДМ П/Пожези Кр Ра Рош У; Бајосци Ка,

Бијосци П Ст / Бијоски Т.

И у говорима у непосредном окружењу обавезни су ликови нози (или пак

нози) и мајци, а такође (или су обавезни, или су могући) и примери типа Слав

ци.53° У србијанском Полимљу нпр. могуће је и ноги и мајки,340 а у неким

западнијим говорима и мајки, али не и Славци.“ Истовремено, на другој страни,

у говорима централне Шумадије, могуће је и мајки и Славки, али је обавезно нози

(овде је нбзи одн. нози).542

414. Будући да имамо двојство типа Славци / Славки, не изненађује ни

недоследност алтернације к - ч у одговарајућих присв. придева:

Десанчин Зд, Миланчино Мр, Милојчин 3, али и Радојкин Ду, Станојкин П.

Иако није засведоченомајки, ипак налазимо и мајкина Тимајчина О.543

415. Алтернације к – ч, г. — же и х - и засведочене су у извесном броју

ИЗВеДеЊИЦа:

дем, и хип.: длачице ДД, ђевојчица П. Ст, ђевојчицу К, ђевојчица Т, на

кашичицу Ка, књижица ЈД Ту Ц, књижицу Ра, ручица ГГ, ручице П. итд.,

аугм. и пеј. књижетину Ро, мајчину Ту, ножине ко ступе Во.

416. У обликујошику Ка имамо ш -x (у некадашњемјоха), међутим, данас

је овде в (јова Ра Ту).

538 Исп. Тешић Љешт. 297 воћки, праћки, али „понекад“ и воћци, праћци, где је ћ „једва чујно“.

539 Исп. нпр. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 189, М. Ник. Гор. 673, Тешић Љешт. 217.

540. Исп. М. Ник. СП 355.

541. Исп. нпр. Дешић ЗбИjГ 190, Драг. Лика 142, Ђук. ГЦ 246, Симић Обади 73 итд.

542. Исп. Рем. Шум. 247-248.

543 Исп. М. Ник. СП 355.
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б. О појединим падежним облицима

417. В. о кат и в с Г. Наставци: -o, -a и -е.

418. Наставак -о јавља се:

a) у двосложних женских личних имена и надимака са дугоузлазним

акцентом у ном.

Анђо Ду, Босо Ра, Видо П Р, Збро Год, Јело ДДС, Косо Во С. Лато (од им.

Латинка) Ст, Лено Ми, Маро Т, Мицо ДТС, Надо Во, Радо Му, Росо Му П, Ружo

МТП, Стано Ми, Стојо У,

б) у именица које означавају сродницу, а имају у ном, сг. дугоузлазни

аКЦенат:

бако Вр ГГДушЈД Кр М Му Р Ри СТП Ту У, нано ДМи Му, пријо Год Му

О Ст, сејо Душ, тето Му Т (у примеру тета-Мицо Во им. тета је изгубила

ортотоничност, в. т. 33);

в) у неких других им. са " у ном, сг.:

војско моја ГГ, гујо љута Мрш, снаго ђедина Го,

г) у пејоратива као што су нпр.: битанго Ду Ро, будало С, копилушо ТП,

крмачо Ту, курво Д К, пијандуро Год,

д) у неких именица са " у ном, сг.

браћо (браћо Срби, не ваља ништа) Во, војводо (реко ђе си, војводо) СР,

госпођо Му С,544 кукавицо Ми, тицо (знам те, тицо, кат си јáе била) У;

ђ) у им, ђевојка: ђевојко О Ст Ту У и ђевојко ДТ Ка Ц;

е) у им. Ђеца и сестра (без обзира на акц, ном..; в. т. 34): ђецо ВоДД ЗдЈДМ

Р Ра Ри Т, сестро Ми Ц.

419. Наставак -а налазимо:

a) у већем броју засведочених имена на -ица:

Драгица, излази из воде Ка, узми, Здрица, пите Р, Вујица, Вујица, бн ништа

М, Љубица, оди вамо! Ро, Богами, Милица, нешта има Р, Реко кога то чекаш,

Марица Душ,

б) у именица из сфере родбинских односа типа баба, стрина:

Баба, ево нас Му, Пусти ме, баба, молим те Душ, Мама, заслади се и ти П,

Тата, изнеси све! М., Ђе си, чича Ка, Покажи му, чича! Ст итд. (именице баба и

чича уобичајене су и при ословљавању старијих особа уопште);

Поведи, стрина, и ове двије Ст, Стрина, ћути, молим те Му, Ти, ујна, ти

ћеш бвде Год,

в) у осталим засведоченим именицама (заправо у свим, изузев оних

типа Анђа и оних на -ица):

Борка Ду Ра, Збpка Мрш, Милка ЛП, Рајка О; —Душанка У, Милојка ГГ,

Милунка К, Радојка ЈО;—Драгојла Во;— Љепосава Го; — Анђелија Ми, Обренja

У; — Росанда Г, — Андрија Д. — Љубиша О, Славиша ТП.

544 Само овако је у непосредном окружењу, исп. нпр. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 189, М. Ник.

Гор. 674, Тешић Љешт. 218; двојак вокатив госпођо / госпођа забележен је нпр. у М. Ник. СП 357,

Симић Обади 73.
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420. Наставак -е. Имамо:

a) у три именице на -ица: Љубице, послужи се ДТ, В, Ружице, Ружице, шта

уради Т, Радојице, прилази С,

б) у им, другарица: Другарице, другарице, отрча онај за њбм Зд,

в) у дем, и хип. у следећем примеру: Сестрице моја, селе, закукајатка Ка.

Будући да су истраживачи суседних идиома (грађа је сакупљана седам

десетих или осамдесетих година прошлог века) у вок. имена на -ица бележили

само ликове типа Драгица,545 могуће је да наше потврде типа Љубице?46 при

падају неаутохтоним, упливним натрунама (где спадају и неки екавизми или,

нпр., мушки надимци типа Тода). У вок. именице другарица препознајемо (то је

сасвим извесно) доскора свеприсутни идеолошко-административни клише.

421. Двојство налазимо једино у им. мајка: Нембј, мајко 3, Мајко мила Г /

Дај, мајка, и јово Мр.547

422. Ген и ти в пл. Именице са основом на групу сугласника јављају се у

три обрасца: а) ККи (најчешћи), б) КаКа, в) ККа (редак). Потврде:

а) конзерви Во (основа -SS-),

банкт Бр ГоМр Мрш Ри Ту, пед банкт Бр Ду Душ П, карти ДД Ка С, ковчт

Р Ро, корпт ГМ Ми Ра, комшпнкт P, лампп Мрш, маџаркт Бр ГГ Год КП, маркт

(новац) Го КРа Ри, пастрмка Г Ра, поморанит Ро, тортп Б Ка Ро Рош Т, ћерктЈ

К Ра, чавкт Бр Вр Д Мрш У, швалеркт Ми, штипаљка Д (основа -SK-),

ватрп Во Ка, игла О, летви ДД Л, пјесми Год, сабљи Кр, тегли Год РБ,

цркви Г К, шатрп Мр Ро (основа -КS-),

башчл Во Му, вашкт Ду Ка, веџбП РБ, воћкт Д, врст Душ Л, глисти З,

гуска О, звијездпЗКа, квочка Ка Ст, лутка Рош, мачки БГ Ка Му РБ „мдткп БрД

Му О Ро, патка Кр, притки Бр Душ Po TП, pöзгп ДД Р, свадби М Му П РБ

(основа -КК-),

б) земаља ГГ Мр П (основа -SS-),

ђевојака Год Д Л Ми Мр, ђевојака КСт, оваца ГГ Душ КМу РБ Ри Ро

(основа -SK-),

букава Г, вишања Го ЈМрш, грабаља ГМ, игала Зд Т, сестара Д Ду КаР,

трешања Го Мр Ра Ри Ст, чизама Мр Ст (основа -KS-),

о-дасака ЈД, крушака Б Во Д Мp СТП Ту, пушака ВЈТП, uс пушака Ри

(основа -КК-),

в) башча М, врста КСт, свадба Ми (основа -КК-),

калдрма Му (основа -SS-). 548

545 Исп. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 188–189, М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218; тако и у

неким удаљенијим сродним говорима, исп. нпр. Вуковић П-Др. 55, Пиж. Кол. 123, затим Симић

Обади 74 итд.

546 Ликови типа Милице засведочени су и у неким сродним говорима, исп. нпр. Ћупић Пљ. 98

Müлице /Милица (равноправно), док је у источној Херцеговини чешће Милице него Милица (Пецо

гих 123—124).

547. Исп. М. Ник. СП 357.

548. Прилике уговору УЦгне одударају (бар не битно) од прилика у сродним околним идиомима,

исп. Ђук. Драг. 135, В. Ник. М-Гс 190—191, М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218, затим М. Ник. СП

358-359.
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423. Веома су ретки (али дијалектолошки веома интересантни) примери с

наставком о, засведочени у говору најстаријих, и то: а) у им. година и стотина уз

основне бројеве (на целом подручју), б) у још три именице забележене у севе

розападном делу области. Представићемо све потврде:

a) пета гддпи Рош, шест годпн Вр, седам гддин Ми, осам гддпн Р, петнес”

гддпи Рош, тријес гддин СР, педесет годин Ри,

ше-стотпн Ст, седам стотпи Вр, деве-стотпн П,

б) нема аљин Го, от стари кошуљ В, има трешањ Г.549

Ипак, овде су уобичајени (укупно узевши, далеко чешћи и у говору нај

старијих) одговарајући облици на -а; део потврда је наведен у т. 114, а исп. и

ликове какве имамо у партитивним синтагмама: млого љета и гддина П, петл

годпна Бр, десет годпна Ми РБ, шесет година Ри; — пет стотпна ДТ Р, осам

стотпна Г.

424. Именице нога и рука имају, по правилу, некадашњи дуалски наставак

-у: руку Во Д Зд Л Ри Ст Ту, руку Ро 3; — ногу ГГ Ка Мр Ро Т.

Засведочено је, међутим, и између ногува В.550

425. Дат. — и нcтр. — лок. пл. У готово свим забележеним примерима

јавља се наставак -ама (део потврда наведен је у т. 56). Ипак, у северозападном

делу области, поред многобројних ликова са -ама, засведочена су и два са -ам:

кућам П, на шакам М (3x од истог информатора).

Облици са -ам нису засведочени (бар до сада) у непосредном окружењу,

али су познати неким другим сродним говорима.351

426. Стари наст, -ами имамо у уникату са тим женами Мр.

в. Посебне напомене о неким именицама

427. Указаћемо, најпре, на неке засведочене примере рluralia tantum.

a) Именица наћве може имати облике по двема деклинацијским врстама:

aа) наћве Б ПР Рош СР, наћуве В. Во Го, они наћува Го;552

аб) наћви МО, биле су наћви Ро, имале наћви Ро.

Засведоченоје и у тој наћви Мрш, где, свакако, имамо облик им. ж. р. на о.

б) Говори се грабље Во 3, грабљама Зд (грабљама Ми) и грабуље Л Ра ТП,

са грабуљама МршТП.

Модел ККа непознат је новопазарско-сјеничким и црногорским говорима (исп. нпр. Барј.

НП-Сј. 86, Вуковић П-Др. 56-57, Вуш. Дих. 37, Пиж. Кол. 124, Станић Уск. I 203-204), а веома

редак у говору ист. Херц. (исп. Пецо ГИХ 124-126).

*** Већи број оваквих ликова засведочен је седамдесетих година прошлог века („у говору

старијих особа“) у суседном Љештанском (Тешић 218, 219-222). Стари облик генитива, али само у

им. година и стотина уз бројеве, посведочен је и у неким удаљенијим сродним говорима, исп. нпр.

Барј. НП-Сј. 86, Вуковић П-Др. 97, Пецо ГИХ 126.

*** Контаминирани облици руку(в)а, погубв)а засведочени су и у неким другим говорима, исп.

нпр. Стев. Гружа 512, 516 и Рем. Шум. 251, затим Рем. Кладањ 177, Дешић ЗбИjГ 232.

55. Исп. Вуш. ДИХ 38, Пецо ГИХ 187, М. Ник. СП 359 (само жишкам), затим Петр. Броћ. 352

(где се наставак -ам „употребљава паралелно са новим наставком -ама“).

552. Овако је и у суседном Љештанском (Тешић 218).
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Први облик је својствен западнијим, а други источнијим (посебно југо

источним) насељима (за прецизнију оцену потребно је више података).

в) Поред књ. облика чезе Ду, у чезама ЈД, забележен је и једнински лик у

чези Ту.

г) Имамо сабнице ТП, сонице Во Ду и соне Во, гајде Ду и гадље (?) 3.

д) Редовно је виле В Вр Год ДушЈД Кр Л РБ Рош С. Ст Т (с вилама Рош, с

вилама Ду Ка), гусле Бр ДушЗ Зд ЈД ККа С, јасле Бр ВМу О ПРБ (у јаслама Му,

из јасала С), канате Бр ДТ М Ми Ри, лотре ВМр, рогуље Рош (с рогуљама

Мрш).

ђ) Чује се: Чита новине ДД, Донесе новине О, Писале новине ДД, Бијо у

новинама Во.

Једнински облик идвина (Простру новину доље М, Завише је у неку новину

Во) јавља се са другачијим значењем (=ºхартија”).

428. Засведочено је: аркива ДТ Рош, у аркиви Б ГГ Ро.

429. Именице браћа и дјеца имају облике сг. именица ж. р. типа кућа, нпр.:

нас петл браће О, двојица браћа ЛП, двојици браће Ра, двојицу браћа СР,

тројица браће Ро, четворица браће С, четворици браће Му итд.,

пуно ђеце ВМ Ми Мрш, двоеђеце Г О, двоје ђеце Ст, трoе ђеце П., троје ђеце

Мр, ђецедвој-трбе Ср, троје ђеце Бр ГГ С, четворо ђеце О, четверо ђеце Во, петоро

ђеце Рош, шестеро ђеце Б, седморо ђеце Ми, осморо ђеце С, осмеро ђеце Б.

Једанпут је забележен облик плурала шес” брата М.553

430. Поред форме м. р. биљег Ми Р имамо и биљега Во, биљегу Ка.

431. Доследно је вођа ССтТу (не и *вођ), потом војсковођа Ми, груповођа

О, путовођа Т.

432. a) Обично је канава О, канаву ГГ, канаве Бр Му; ипак, налазимо и

канап РБ, от канапа Р.554

б) У примеру Била нека, звало се карабоја Му, имамо сложеницу оријен

талног порекла.555

в) Засведочено је конопља (singularia tantum ж. р.) и конопље (pluralia

tantum ж. p.):

сијала се конопља Ми, посијемо конопљу Ри, израсте конопља Мр, одг

конопље Л, конопљу ону Рош, све од конопље Год, од оне конопље ГД,

биле конопље Л, ка-те конопље порасту Ри, посијали конопље Д, от ко

нопаља Кр, о конопљама Б.556

433. a) Говори се маћија Во С,маћију Мрш, мучиле ме маћије Го, једанпут

и маћу Рош.557

553 Исп. шез браћа, од мушкије ђеца у М. Ник. СП 360; пет браћа у Рем. Шум. 244, пуно ђеца у

Пецо ГИХ 120.

55“ РМС канап и канапа, РСАНУ обрнуто.

555 Шкаљић карабоја, РСАНУ карабој и карабоја /карабоја, исп. М. Ник. СП 361 карабоја.

556. Исп. М. Ник. СП 302.

557 Исп. В. Ник. М-Гс 193 маћа (најчешће), затим маћија, маћика /маћека, М. Ник. СП 362 маћа

(у говору Срба само овако), у говору Муслимана и маћија одн. маћеха, Рем. Шум. 257 маћа (и овде

најобичније), затим маћија, маћија, маћека, маћика, маћака.
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б) Именица млада (невеста”), поред свуда уобичајене именичке форме и

деклинације, тј. облика као што су нпр. млада Год С, млади Ра, младу Ду Л Ст и

сл., засведочена је (додуше, само једном) и са придевским ликом и променом:

дадну младој то 3.558

434. Поред чешћег празилук Бр ММи Ра, чује се и праса Во, као и праза Ду,

празу Ра.559

435. a) И овде налазимо реда (ж. р.). Чија је реда? Во, Није, ваљаде, наша

реда? Душ и сл.560

б) Доследноје руда ГДуш Ми Р, тако и вадили руду Го, било руде СР и сл.

436. Није засведочен ниједан од облика сингулара именице свиња. a) Уме

сто заједничког имена за јединку употребљавају се диференцирани називи, од

различитих основа, нпр.: вепар 3, вепар БДТ ПС, крмак Бр РБТ Ту, крмача ЈД

Ри, крме Д Душ П, назиме Рош, назиме Год Ц, назимица З. Од множинских

облика им, свиња посведочен је ном, свиње ЛТу и дат.-инстр.-лок. свињама Ро.

Уз то, бележимо и крмци Б ДушЗ Зд П РБ, кpмке Бр Ри, крмака Во.561

б) Говори се смрека Душ П и смрча Г Ри, вишеструко је интересантан

пример Има борја и смрче ДТ.562

в) Услед губљења консонанта x, именица сиромах има промену им. ж. рода

на -а: сирома ЗС, сироми У, сирома сирому нађе Го. Да се овом именицом,

изгледа, означавају само мушка лица, казује и облик атрибута: толики сирома

бијо Зд, сирома највећи С.

г) С друге стране, у примеру Подијелиле се моје чиче Татрибут се са

именицом (природног м. рода) слаже по облику, тј. женског је рода.

437. Именица усташа ДТТ Ц (није засведочено “усташ) јавља се у двема

множинским формама: усташеДДу иусташи ОРаУ, одн. усташи Рош.“

г. Напомене о творби неких именица и неких група именица

438. Према бројним (стандардним) формама на -ина као што су нпр. без

обраштина СР, дпштина ЈД, двштина Ро Ст, у општину Зд, у општини Му,

пртина ГД, пртинуДТ Ри, сиромаштина Ро и сл. имамо и (само) једну на -иња:

будалаштиња Ка.564

Сасвим је другачије (и сасвим очекивано) у потврдама на -иња као што су

голотињу Зд, сиротиња Зд, сиротиња Ка Ст.

558. У суседном Љештанском (Тешић 218), Драгој, Лепој и „необавезно“ Миленој, Радмилој.

559 Вук: прас, исп. и М. Ник. СП 363 праса али прасу и прасу.

560 Форма позната и другим говорима (исп. М. Ник. СП363) ијезику књижевности (в. у РМС).

561 Исп. М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218.

562. Вук: смрч.

563 У суседном Драгачеву усташ и усташа (ном. ст.) / усташи (ном. пл.) (Ђук. 136).

564 Форме на -иња сасвим су обичне у говорима србијанског Полимљa и неким другим сан

џачким говорима, исп. М. Ник. СП 366, Барј. НП-Сј. 57. Барј. овде вели: „Умекшавање гласа н

широк је појаву овим говорима и представља резултат аналогије... према именицама на -иња

(босотиња, голотиња, сиротиња, књегиња)”.
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439. И овде бележимо глупотиња М ("глупост“),“ али, са тим значењем, и

занимљиво глупорију Б, исп. и лудорија Ка.

440. a) Са суфиксом -ача налазимо брвњача Ми, у брвњачи Ра, бpвњаче Ро,

дрвењача (кућа од дрвета”)ТП, Пожегача (врста шљива”) ЗД, неке огребаче

Рош, исп. и сламњача (кућа покривена сламом”) Ка и сламњача ("сламарица“)

Во Ду.

б) Меку основу (каква је у брвњача, дрвењача, сламњача) имамо и у

брвњара Ка, бpвњаре Г, брвњарицу Ро, дрвењарија Рош (али и дрвенарија СР,

дрвенарију СР), кровињара Му СР, кровињару Во ДД Ми, рањуше (врста шљи

ва”) Ду Ц.566

Интересантно двојство имамо и у гибаница ККа / гибањице ГД.

441. Суфикс -џија имамо у неким оријентализмима и неким домаћим

речима:

бојаџија Зд,567 кириџија Му С, кириџије Ра, мушулуџија Ту Ц, нишанџија

Ри, рабаџија МршТ,рабаџије Му; проводаџија ДушПУ,рачунџија ДТ, силеџија

М., трошаџија У, шалitџија Му Ту,368 шићарџија П.

442. Навешћемо и засведочене непрефиксалне сложенице:

бабађевдјка Ка, бабарога Т, бубашваба Ра, Висибаба (село код Пожеге),

двоколица К, двоколице П, стонога она С, троношке столице РБ, црвенкапа Р;

пеленгаће Во (исп. и шаљиво лажигаће О).

443. У домену родбинских односа, према рођак ГДЗ КМр Ро СР СТ стоји

углавном рођака Вр ДД Ми МршТП и родица Во Ду (ређе, махом у западнијим

насељима).

444. Од именица на -ва имамо: грмљава Ра, јурњава Го, кукњава Зд Ту,

пуцњава З.

445. Веома продуктиван суфикс-ка очитује се и у следећим потврдама:

дљтнка Д, aљтнку Д Ц, грашку по грашку П, — вашке ЗМр:569 — паљка Ј; —

стјенка ("стеница”) СР.

446. Интересантна су двојства просидба Го Ка / просидбина Ми Ц, же

нидба Год Ка / женидбина Му.

Налазимо и тресидбу шљива Д.

447. Им. јевица бележимо једанпут, и то у облику вокатива: Приђе ми и

вели: ђевице Во.

448. Различити облици компаратива „произвели су“ двојство дужина ГП

С / дуљина Ту, говори се, такође, мањина Душ Р и малина Мр.570

449. Наст. -киња имамо у им. роткиња: Жена није роткиња С.

565 Исп. М. Ник. СП 366.

566. За ове или овакве ликове знају и други говори, исп. нпр. М. Ник. Гор. 669, М. Ник. СП

366-367, Симић Обади 67.

567. Исп. М. Ник. СП 367 бојаџија.

568. Исп. М. Ник. СП 367 шалиија.

569 Пл. од вашка (“уш”); овде је ва — во, као нпр. у Васкрс Во Ду.

570 Исп. М. Ник. СП 365-366малина/мањина, такође и вишина сазначењем више лица, већина”.
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450. На овај или онај начин интересантне су и следеће потврде и скупине

ПОТврда:

имб пратњу (обезбеђење“) Ми /била велка пратња ("погребна поворка“)

Ми, исп. и копња Во Вр О СР, копњу Бр Ду Т (поред копање Бр Рош); —

женскадија Бр М, мушкадија Мр С. јунадија Ка, тако и ђечурлија Б ДДР РаРи, а

исп. и ђечина кб ђечина Р, од багрeновине Мрш, о-дудовине РБ, јашиковине Му

(од јашике С), од“ шљивовине П, даровина ДД, даровине Му; кићевине Г, го

ведина Бр Ду Му О РаРи, говедине Г Го Ра Ри СР / говеђине Л (можда (?) према

прид, говеђи М, говеђе Кр РБ), кокошчицеТП, — пијандура ДД ККа Му, пјандура

Бр Мp / пијаница ГоМ Мрш, — тојага ДТ, тојагу Бр Мр П, — садаљку Во.

3) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -О

а. О појединим падежним облицима

451. Инструментал с г. Наставци су: -и (најчешће), -ју и -(ј)ом (ретко):

Помијешало се с крви Во, Не мош с власти никако Му, Са ријечи једном

ријеше кат су људи О. Е, боље је све смасти ДД са соли ДД Кр, стом здби РБ, са

чађи је то Мр, вакб, са цијеви горе Г, збожјбм помоћи Мр,

с крвљу мојбм ГГ, накб, с крвљу, дабоксачувај Ми, шљебом и са сољу О,57

лијепа је и с машћу С, С овом влашћу среће нема Во,

С крвљом нашбм ослобођено Рош.

У прилозимаје ноћу ГГДЗд ЈД Ка Ми РБ Ри ССтТП, дању ДДМ Ми РБ СР

С Ст (на целом подручју) и ноћом Во ДТ, дањом Го Кр М (само у западнијим

насељима).

И предлог (с)помоћу (помоћу тог пепела С, с помоћу вјетра Ц и сл.) по

пореклу је инструментал с наставком -ју.572

452. Ген и т и в пл. Наставци су -ију и -и (код заведочених именица овог

типа):

кокошијуДу Р, костију Мрш, ноћију Ду Л, ушију (од им, „уш“) Ка, шћерију

Ро, ћерију ДТ:

кокошп Г Ми, костпPo, ноћп Ка У, ушп Ту, шћерп P Pa.

Засведочено је само очију ТП Ти само ријечи К, стварп П Ту.573

571. У суседном Љештанском је са сољу (Тешић 219). Педесетих година прошлог века П. Ивић у

Биосци бележи „инстр. једн. типа солим“ (Ивић Биоска 399). Да овакви ликови ни данас (узмимо

ово условно, јер су истраживања обављена осамдесетих година прошлог века) нису непознати

говорима западне Србије, говоре прилике у (такође суседном) Драгачеву, гдеје засведочено, између

осталог, и чађим, са крвим, мастим, бујадим (Ђук. Драг. 137).

572. Исп. М. Ник. СП 368.

573 Двојство -ију /-и (са фреквенцијском уједначеношћу наставака, одн. са блажом или изра

зитијом превагом наст. -ију) својствено је и већини околних сродних идиома (исп. нпр. Ђук, Драг.

137, М. Ник. Гор. 675, В. Ник. М-Гс 194–195, Тешић Љешт. 219). Само (или углавном) наст. -и у ген.

пл. оваквих именица имају неки удаљенији (јужнији и западнији) идиоми (исп. нпр. Ђук. ГЦ

247-248, Пецо Ишћа II 87–88, Пиж. Кол. 126). На србијанском терену овако је једино у ново

пазарско-сјеничким говорима (исп. Барј. НП-Сј. 102). „Прелазна“ ситуација својствена је говорима
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б. Посебне напомене о неким именицама и скупинама именица

453. Збирне именице на -ад имају у дат.-инстр.-лок. (доследно) и ген.

(недоследно) облике одн. наставке плурала (тј. -(и)ма одн. -и).

Засведочени примери множинских облика, тј. ликови као што су буради

(буради) одн. бурадима (бурадима), чељадма и сл. представљени су у т. 122, а

овде наводимо забележене примере ген. сг.

дрвљади ГГ, пашчади Му ТП, пилади Ми, сирочади Мр, чељади Ст, унучади

ј ц.574

454. И именица варош припада овој деклинацији:

из наше вароши ЈД, из вароши Ст, нека варош Ду, свака варош Мрш, једна

мала варош М.575

455. Овде спадају и забележени облици плурала им, вече:

зимске вечери Д, топле вечери Год, неколко вечерт ДД, пé-шес вечерт Го,

вечерију 3 П.

Засведочени облици сингулара су: а) или женског рода овог деклинационог

типа:једне вечери Мрш, те вечери ГГ, сваке вечери О; б) или средњег рода: Бадње

вече ЛР СР, једно вече Рош, неко вече СР, скоро свако вече Зд, свако друго вече Л,

треће вече Кр, реко добро вече У; — једног вечера Зд.

Скренули бисмо пажњу на преовлађујуће кратко-е у облику вече.

456. Именица глад доследно је ж. рода:

глад пуста Во, поцркаше до глади Зд, од глади Го, измучени глађу 3.576

457. Говори се: а) кокош и кокошка:

кокош Бр Му ОР Ра, ген. сг. от кокоши Во, нoм.-ак. пл. кокоши ВоМ Му С,

ген. пл. от кокоши Ра, кокошију. Год Мр, дат. пл. (баци) кокошима Во;

кокошка Мр, кокошци Вр, кокошку Ми, кокошке Ми О;

б) кос(т) и коска:

кбе Мр Ц, кост ГГ, от костп Мрш, костију Ра, с костима ТП Ту;

кдску Вр, кдске Р С,

в) (и)ћер (не и кћи!) и (и)ћерка:

ном.-ак, сг. ћер Го ЈМр, шћер Во ГГДДЗ Зд ККа П Ри С. ген. сг, шћери ГГ

ДДДЗ ЈКа МС Ст, ак, сг. моју шћер Мр, дат. оде шћери на славу Душ, вок. кажи,

србијанског Полимља (М. Ник. 368). О овоме в. и следеће радове: М. Николић, Именице с на

ставцима -y/-ију у генитиву множине, НЈ ХХV/1-2(1981), 82-99, С. Реметић, Генитив множине

именица у говорима централне Шумадије, ЗбМСФЛ ХХVII-ХХVIII (1984—1985), 655-663.

574 У околним сродним говорима је разнолико: у Гoрoбиљу имамо само облике плурала (М. Ник.

672), у Љештанском је пилади (ген.), али пиладима (дат.-инстр-лок.), а тако је (бар принципски) и у

Драгачеву (Ђук, 130—131). Моравички крај „познаје: (а) множинске (чешће) и (б) једнинске (ређе)

облике именица на -ад, и то са наставком -и / -ма у Д-И-Л“ (В. Ник. М-Гс 185). У говорима

србијанског Полимља „збирне именице на -ад имају, по правилу, у ген, и дат.-инстр.-лок. облике

одн. наставке плурала“. Ипак, засведочени су и једнински ликови типа чељади (М. Ник. 369).

575 Овако је и у окружењу (уколико је лексема засведочена); исп. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. СП

369, а такође и Рем. Шум. 261.

576 Овако је и у већини околних говора, исп. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. Гор. 675, М. Ник. сп 370,

Тешић Љешт. 219; ипак, у Драгачеву је засведочено и кад је глад бид (Ђук. 137).

— 190—



Говор Ужичке Црне горе 527

шћери Ми; ном-ак. пл. Ћери ДушС, шћери Г Го Зд М. Ми ССтТП Ту Ц, ген. пл.

шћерп СТП, шћерију Зд Р Ра Ст Ту, ћерију ТП, дат. пл. преписб ћерима Ту;

ћерка ДТ Му Ри, шћерка Му П Ту, дат, ћерци Во, шћерки П Ту, ћерку Д Му

Ст, инстр. сг. са ћерком ПТ, ном.- ак. пл. ћерке ДД С Ст, шћерке Ст, ген. пл. от

шћеркт Р.577

458. Облик ном, сг, мати није забележен, али основа мат- није непозната.

Јавља се у псовкама (Један другом сују матер ТП, иди у ... материну Ка) или у

имену празника: Материце Ра Ц, од Матерпца Мр.

Уобичајена је лексема мајка.578

459. Именица позивје углавном ж. рода: једну позив ДТР, неку позив Ст, та

позив Ра, трећа позив Т. Ипак налазимо и Стои нект позив на асталу Во.579

460. Бележимо сама лој (ж. p.), P али и од лоја (м. р.) Ст.

461. Збирна им, младеж женског је рода у примеру Ова данашња младеж

није ни за шта СР, мушког је у потврдамаS”.младеж Ст. Није гостољубљив

према младежу СР.

Збирна им, пилежје ж. рода у примеру Не мош от пилежи Ду, али мушког

у Даје пилежу да једу О (да суфикс-еж није редак у нашем говору, сведоче и

потврде трулеж М, гњавеж око орања Ту).

462. Именица прси очитује се као pluralia tantum ж. рода:

прси Д ОРош, у прси и у руку ТП, по прсима У.

463. Именица раван је ж. рода у засведоченим примерима на једној равни

Ми и Гувно мора да биде у равни Ду.

464. Женског рода су именице збб-здби ДтЈД МршРи Сираж-ражи Ми

ро рош.

Говори се буђ (уватила се буђ) Ри, али и буђа-буђе Рош.580

465. Говори се око поноћи Ј, от поноћи ТП, от поноћи до поноћи Во (исп. и

после пола ноћи Зд и усред ноћи Ка).

Није засведочено Вуково поноћа.581

466. Ж. род, несумњиво, имамо и у ликовима црвен Во и нема црвени РБ.

Напо ме на: Сагледавањем представљене грађе и сравњивањем уочених

стања са одговарајућим приликама у описаним идиомима у непосредном окру

жењу, долазимо до следећег закључка. Број примера који нису засведочени ни у

једном од истраживаних додирних говора сасвим је скроман. Они најмаркант

нији (осврнућемо се само на њих) део су невелике али уникатне скупине облика

са нетипичним (одн. старим) падежним наставком. Као што је констатовано,

неки од ових (или пак оваквих) ликова засведочени су и у неким од говора у

непосредном суседству. Подсетићемо да је архаични облик ак. пл. им. гост у

577 Исп. М. Ник. СП 370.

578. Овако је и у суседним сродним говорима, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. Гор. 675, М.

Ник. СП 371, Тешић Љешт. 219.

579 Исп. Пецо ГИХ 130 позтви / позиви (ген. сг.) (поред позива).

580 У суседном Драгачеву редовно је буђа — буђе — буђи — буђом (Ђук. 137).

581 Вуково поноћа засведочено је у неким другим говорима, исп. Дешић ЗбИjГ 238, Драг. Лика

146, М. Ник. СП 371, Станић Уск. 1206-207 (овдеје изнето и тумачење о пореклу овог облика).
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устаљеној конструкцији у гости забележен у Гoрoбиљу, док су облици ген. пл. са

наст, о (не само ликови годин и стотин у партитивним синтагмама него и већи

број облика типа чварак, прасац, аљин) засведочени у Љештанском. Међутим,

облици дат-инстр.-лок. пл. са наст, -ам потврђени ликовима кућам и шакам (као и

пример старог облика инстр. пл. женами) до сада нису посведочени у овом делу

ијекавске Србије. Интересантно је (и за унутрашњу и за ширу диференцијацију)

да су сви ови примери забележени у северозападном делу области, тј. у насељима

подринског залеђа.

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

1) ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

а. Акцентовани облици

467. О ген,-ак, личних заменицаја, ти, он/оно, себе говорили смо у т. 38

(потврде са силабичним предлогом) и т. 60 (потврде без предлога).

468. Облик дат.-лок. сг. заменица ја, ти и себе је двојак.

a) У источном и југоисточном делу области (грубо узевши, источно од

линије Ужице-Маљен) налазимо, готово доследно, мене/тебе себе, нпр.:

Купићу ја тебе књигу Мрш, Мене је додељено Зд, Такб мене и пасуе Мpш,

Дај ти мене Ра, Благо мене ТП, Пишемене Му, слични мене О, мене долазило ТП,

Продомене О, Узела мене дијете У, О мене не говори Л, све помене Душ, Мене је

једна рођака умрла Ј, Нијемене до њега Зд, Узмемене паре Рош, Мене не треба Вр,

Нимене ништа не даде Ми, Он мене дадне Зд, Нијемене ни прилазијо К, Докле они

имене не даду П, Тименебиди жива и здрава Рош, Па некмене каже, ако смије Му,

Чујем ја, мене говори У, Не брини ти о мене ТП, Све се осу по мене О;

Кажем ја тебе Л, свака тебе час ЈД, Каже тебе Вр, Ја би тебе имб причати

Л, Тебе велим Л, На тебеје све О, А ништа тебе Ј, Причам тебе ДД, Са-hу и ја да

кажем нешто о тебе Г, Па да се и о тебе чуе понека У, Не говорим реко тебе

ништа У, Ни тебе не послаше депешу Рош, Čставићу ја и тебе Рош, А о тебе све

реко најгоре говоријо ТП, Колко знам, тебе не припаде ништа ЈД, А о тебе реко

да и не говоримо Ст. Ево тебе ово У, Кбна пример о тебеУ, Па тебе и кажем О.

Све себе Рош, Привуче себе Ра, шта има на себе О, вако према себе ЈД.

Најбоље себе остави ЈД, да по себе не би просипо Ми, Гледам га ја, само себе,

себе О, Да кажем нешто и о себе ТП, О себе не говори Ра, сваки према себе ГД,

што има на себе Л, Све то он у себе јадан трпијо Г, Нађем ја себе мјесто ЈД. Свака

о себе нека мисли Г, Нембј само себе ТП, Настави он о себе Мpш, Угађају само

себе Г итд.,

Даде и мене Рош, Па тебе кажем Вр (насеља најближа Драгачеву).

Број засведочених облика на -и је скроман:

Он је мени сестрић Мрш, Мени је било најтеже Мpш, Ни мени, ни њему,

никоме Ра, Богами, мени није долазијо Ро, Што ће теби књига? Л, Шта ли се реко

о мени прича У, Мислио је да теби може све да каже Ми, Послбје и теби једну
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Ту, Рекок ја теби ТП, што је на мени ГД, Мисли реко о себи Му, Да каже шта и о

себи Л.

б) У насељима распоређеним западно од линије Ужице-Маљен по правилу

је мени/теби себи:

Мени не даде ништа Во, Каже он мени Го, Вако према мени иде Ду, Само

мени, њему ништа Ка, Зар ти тако мени мореде урадити Ка, Вели он мени Кр, Дај

мени М, Реко мени не говори ништа М, Пружи он мени М, Послб мени сат, добар

М, Мени ниси ништа крив Мр, Мени је обећо Мр, Све помени Мр, Сви мисле даје

мени лако СР, Како теби, такб мени Мр, Ударише помени Мр, Ма све мени прича

Мр, Што е мени не покаже, па да види Год, Види се помени М, Мени не долази П,

Ни мени није лако П, Све припаде мени П, Мени не вјерује Ри,

Теби и не говорим Во, Не може он теби ништа Го, Реко теби причам Год,

Теби оћу да кажем Год, Не може он теби ништа Ц, Теби, изгледа, не вреди

говорити М, Дао сам ја теби следовање П, Показаћу ја теби В, Теби то не треба

М, О теби, вели, нећемо ни говорити Мр, Ја ћу теби све да препишем В, Није

теби ни требала школа М, Теби је ладно У, Која сад теби... П, Све је на теби П,

Не бија теби ни причо П, Теби недам ништа Ри, Шта, теби нису дали? СР;

Зна по себи Б, Намјести прво себи Го, О себи и не мисли Т, Мислимја у себи

Ка, Према себи Ка, Све себи, себи Ц, Ја знам по себи Ц, Гледај како ћеш себи

урадити Ц, Привуче мено према себи М., Сваку себи привуче РБ, Кажем ја себи

Ду, Асеби угађа П, Себи није умијо ништа урадити Р, Ко да нешто сам себи прича

Ц, Једе се у себи СР, Сваку другу себи у џеп тури Р, Ништа он себи није узу В, итд.

Једанпут бележимо према себе СР, а више пута устаљено кукумене Во ГоМ

п рт.

Изоглоса мени/мене једна је од најмаркантнијих на подручју УЦг. При

ближна раздеона међа Ужице-Маљен део је дугачке изоглосне линије која по

лази са југоистока источне Херцеговине, захвата најсевернија насеља данашње

Црне Горе,382 а затим правцем југозапад-североисток пресеца србијанско По

лимље, Златибор, Ужичку Црну гору (в. карту бр. 6) и Колубару, па излази у

југоисточни Срем. Западно од ове линије је мени, а источно мене.583

469. a) Дат.-лок. зам, он и оно гласи њему В ГГДДЗ ЈКа М МршП РБ Ри Ро

СР Ст.

б) У дат.-лок. заменице она често имамо партикулу —зи: њојзи Бр К и сл.

одн. њбјзи Во ДТ и сл. Говори се, наравно, и њој БрЗ ЛП Ро У Ц (примери са

силабичним предлогом представљени су у т. 38).

470. Инстр. зам, ја, ти, себе најчешће има стандардну форму:

за мном Вр Год ЛМ Рош СР, са мном БВ ДЈД Ј ККаЛ Ми ССт, преда

мндм Год Ка и сл.,

с тобом Вр Год Душ Му Ри, за тобом Г, пре-тобом Ст и сл.,

собом Бр Душ Кр РБ Ро Ст, за собом М Рош, прет собом ДТ М и сл.

582 Исп. М. Ник. СП 374.

583 Исп. М. Ник. СП 374-375 (в. и карту бр. 9 и бел. 1002–1009).
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О - мени, теби, себи

Карта бр. 6: Облик дат.-лок. заменице ја и сл.

У неким источнијим насељима засведочени су и аналошки облици (у који

ма се очитује уопштавање основе ген-ак.): за тебом ЈД, са тебом Рош.“

471. У инстр. заменица он, оно и она са асилабичним предлогом јављају се

двојаке форме: а) са наставком -им одн. -ом: с њим ГоДТ МиПР, ш њим М., с њом

ГД Ду О; б) са настаком -име одн. -оме: с њиме ДТ Му, с њоме П.

У примерима са силабичним наглашеним предлогом -е није део наставка;

дакле, редовно је за њим Во ГД ДД Душ, са њим ГоД Ка ПТП Ту, за њдм Ст У и

сл. (исп. и потврде у т. 38).

Исто двојство (и ограничење) имамо у инстр. зам, ко: с ким или с киме, али

само за ким и сл. (в. ниже).

472. Ген,-ак, зам, ми и ви гласи нас, вас (тако и код нас/ код нас и сл. одн. за

вас / код вас и сл.). У југозападним и неким централним насељима налазимо и

облике с партикулом -ке: наске, васке.

584 Овакви ликови су засведочени и у неким околним сродним говорима, исп. нпр. Тешић Љешт.

222 собом у себом, М. Ник. СП 375 за менбм, с тебом, себом (у говору Муслимана).
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Потврде су представљене у т. 38. и 131.

473. Зам. они, оне, она у ген.-ак, различито се уобличавају:

њиг Бр ГДДМр Ри Рош (тако и код њпе, на њпе и сл.), њикТП (ретко), њи Б

Во 3 Ми (такође и код њп и сл.);

њизи П РБ СРТ (код њизп, до њизи, и њизи):585

њике Б Ду С(дд њике /од њике), код њике Б.

Примери у заградама наведени су, другачијим поводом, у т. 38.

Облик њиг (одн. њик, њи)јавља се на целом подручју; лик њизи засведочен

је у северозападним, а њике у југозападнимš86 и неким централним насељима.

474. a) Дат.-инстр.-лок. зам, ми и ви гласи: нама Бр Во ГГ ЈДЈ КМ РиТП, с

нама Го КМ ПРБ, за нама Го Ра Ст, пред нама ГГ ПТ, са нама ГГ У итд., вама Во

Го Кр Мрш Ри, с вама Г. ЛП, за вама Г, са вама К и сл.

Поред устаљеног бок с нали Б Кр одн. бок с вами Во, засведочено је и

ударише с леђа нами М.

б) Дат.-инстр.-лок. зам, они, оне, она гласи: њима ВВрДуЗд Ка Кр М. Му Р

Ри Ст.ТП Ту Ц, за њима ЛСт, на њима Душ, пред њима Ка СтЦ, по њима Во; међу

љима Вр и међу њима З.

б. Неакцентовани облици

475. a) Енклитички облицизам, ја, ти и себе у ген.-ак гласе ме, те, се:

Fве ме Г, Наградили ме Год, Поставе ме ДТ, Не тиче ме се ДТ, Сачекају ме

Душ, Недирају ме К, ИзгрдијомеД, Угостишеме Год, Показа ме Л, Питаме Ро и

сл., — ако те пита Б, Замоле те Год, Не смијем те ни питати К, Оцрне те Мр,

Часте те РБ, Лажу те Р. Прегледају те Л, Уплаше те3. Не воле те Мрши сл.; —

уми се Вр, облаче се Мр, убијо се Му, испрљб се Р, завалијо се Ри и сл.

Ове енклитике могу стајати и уз предлоге:

за ме Бр ДДК, наме ВВоДТЈ Мр С,уме ДДР,мамблеМр Ри, преда ме Во

ДТК Мрш, за те ДС, на те Бр Го, у те ДКа Мр, преда те Кр Ри Ту;“ ШТО СС

каже: на се, у се и пода се Ду, међу се ТП, преда се Душ Кр С.

б) Енкл. облик зам, он и оно у ген.-ак, (уколико не стоји уз предлог) гласи

га. Кад ето га Год, Ево га опет Душ, Сачекали га Зд, Ишћераше га Кр, Није га ни

погледала Р, Ошину га СР, Оћераше га С, Поставише га С, Отровали гаТП итд.

Уз предлоге је њга и њега (није засведочено њ):

за њга Душ, на њга К, преда њга Рош, у њга Ка П, уза њга Му;387

за њега Во Ка, за њега Во, на њега Т, преда њега Ду, уза њега Бр П.588

585. Исп. Тешић Љешт. 222.

586 Исп. Ивић Биоска 399.

587 Енкл. њга бележи и Ивић у Биосци (Биоска 399). Овај облик се јавља и у другим (ближим и

удаљенијим) сродним говорима: исп. нпр. Вуковић П-Др. 59, М. Ник. СП 376-377, М. Ник. Гор. 676,

Станић Уск. I 208.

588. Конструкције типа за њега засведочене су и у србијанском Полимљу, као у „неким зла

тиборским селима“ (М. Ник. СП 377).
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476. Енкл. облик зам, она у ак. (уколико не стоји уз предлог) гласи је

(никада ју!):

Убиједили смо је Во, Увели је у кућу ГГ, Нећу је ни питати Го, очима је не

могу гледати ДТ, Вако је држи ДД, Питали је Ду, Сакрили је Зд, Само је погледа

JД, Туне је и саранише Ј. Наговорили је Кр, Ајде да је видиш Мр, Замолише је

Ми, Скидоше је О, Поче да је шамара Мрш, Не слуша је Мр, Сколише је П,

Уведоше је у собу РБ, Замолим Је лијепо О, Не воли је Ри, Уловише је Ст, Добро је

измлатијо Ц итд.

Уз предлоге, енкл. гласи њу: уза њу П, кроза њу МршСР, преда њу Ду, у њу

Кр 589

477. Енклитички дат. зам, ја и ти гласи ми и ти. Уникатни изузетак имамо

у следећем примеру: Извини, мало да те нешто речем Му.

478. Енкл. облик дат. зам, он и оно гласи му, а зам, она — јој:

Да му ја речем ТП, Даде му нешта у руке Бр, Доносијо му поклбне ГГ,

Рекоше му д-изиђе ГГ, Није му оставијо ништа Зд, Погледа му у торбу Ј, За

палише му шталу Л, Говорила са-му сто пута Т, Свашта му нађоше О, Запријетик

му Ро, Послашему ране, пара, свега Ст. Да си му прије рекла Мр, Није му ни даво

ништа Д. Што му реко не рече К, Ниса-му ни замјерила О, Свашта му рече Л,

Доста си му реко платијо СР итд.

Ја сам јој донијела Год, Показаше јој пут Д, Припремили јој кревет Кр,

Нађоше јој и момка Ми, Дадоше јој да једе П, Нешто јој гурну у ташну Р, Даде јој

пара П, Рекла би јој ја све у очи М, Свашта јој говорили П, Ја сам јој поставила да

једе Вр, Нисам јој се ни обраћала Год, Нисам јој ни показала ДД Не могоше јој

помоћи Рош, Свијој прилазише П, Задржали смојој дијете С. Сваштајој рече Титд.

479. Енкл. облик ген.-ак. зам, ми и ви гласи нас и вас:

Oће да нас побију Б, Сачекаше нас доље Вр, Записаше нас Г. Замало нас не

уватише Зд, Распоредише нас око кречане Кр, Јуријо нас до Карана К, Даривали

нас М, Послаше нас да донесемо ранију М, Пробудила нас рано Ми, Устављали

нас да ноћимо П. Не савладаше нас М, Све нас рашћера РБ, Волијо нас ђед млого

РБ, Поведоше нас вамо Р, Држали нас мјесец дана Ро, Частила нас добро Рош,

Лијепо нас примили С, Поваташе нас у гају Ст, Замолише нас да не говоримо

ништа Ри, Очас нас преварише С, Држали нас задуго Ст. Свашта нас пита ТП,

Преварише нас каишари ЈД. Не нађоше наступе Ту, Испратијо нас доље до

раскрснице Т, Наговарали нас да га не слушамо Ту, Упропастијо нас У итд.,

Ако вас буду тражили, не бојте се ГД, Сачекаћу вас на бријегу ДТ, Нећу вас

ништа питати Зд, Ја вас нисам наговарб М, Да вас само види ђедо Ми, Не могу вас

више држати Ка, Ми вас нећемо задржавати Кр, Оhете да вас и они најуре ДТ,

Čни ће вас упутити ђећете радити Г.Он вас сигурно неће пустити Ми, Нисам вас

ни звала РБ, Све би вас реко послбу затвор Мрш, Ако вас питају, не говорите

ништа Душ, Пада васја питам, мајку вам вашу Ра, Ја вас и не знам Ду, Треба вас

издржати Му, Све вас рекоја добро знам Мр, Ја ћу вас добро наградити Р, Нек вас

589 Енклитика њу позната је и неким говорима у окружењу, исп. М. Ник, Гор. 676, М. Ник. СП

377. Затичемо је и код Вука (Ивић Поговор 130).
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реко они ране и нек вас издржавају Зд, Ја вас ништа нисам питб О, Питаће вас ђе

сам Л, Ако вас нађу, ја нисам крив Вр итд.

У кабларском селу Рошцима (2х од истог информатора) засведочен је енкл.

облик ве: Да ве питам нешто Рош, Ако ве нађу туде Рош.

У примерима преда нас Д, уза нас Л ненаглашено нас (за вас немамо

потврда) стоји уз „наглашени“ предлог.

480. Ненаглашени ген.-ак, зам, они, оне и она (уколико не стоји уз предлог)

гласи иг (те) одн. и (п): Сад иг има ДД, Сад игреко не видим Ду, Даиг моје очи не

виде Р, Потље иг вратише опевамо Во, Нек па они гледају К, Рано иг пуштају Мр,

Нека па П, Све сам иг ишћерала напоље Му, Па да иг ја нешто питам Мр, Па иг

они богами побиједише Мрш, Ишло иг доста Мрш и сл.; Сад и нема Душ,

Шћедоше да пнама предају Ц. Има и подоста Ц, Дошло и стотину П, Ево твамо П

(исп. и т. 294).

Уз предлоге се јављају и дужи (али ненаглашени) облици: кроза њиг Кр,

преда њиг Р, преда њи П.

481. а) Ненаглашени облик дат. зам, ми гласи нам:

Донесе нам љеба, меса Б, Приђоше нам на корак В, Дадоше нам неке

гумењаше ГГ, Нe oстaвише нам ништа Ми, Обећаше нам ćеме, ђубриво, свашта

ДТ, Поклонише нам стоку Д. Подвалише нам Д, Покрадоше нам алат 3, Лијепо

нам би тамо Зд, Запалише нам сијено ЈД. Ова намјењива најбоља 3, Упропастијо

нам весеље Зд, Осто нам за оградом К, Почеше да нам долазе гости Ј. Поставише

нам услове П, Недадоше нам ништа Кр, Под кожу нам се завукли М, Престаде

да нам долази М, Добро нам запријетише О, Закла нам најбољег пијевца РБ,

Донесоше нам ране Ра, Кућу нам запалијо Ро, Свако нам је вече долазијо СР, Неће

да нам замијени Ст. Свашта нам рече Рош, Поручили нам да не долазимо С,

Оставијо нам свега Ст, Дадоше нам неке кесе ТП, Писала нам Цвијета У, Мала

нам кућа била Ц итд.

б) Ненаглашени облик дат. зам, ви је двојак — ви и вам:

Да ви кажем Ка, Дајте да ви свирам коло ЈД. Ово вије ране за годину дана К,

Ето ви разговбра Душ, Купићу ви по кола К, Да ви причам Ду, Да ви поновим Ту,

Да ви објасним Ту, Како да ви кажем Ми, Оћете да ви погледам у шољу Р, Да ви

нешто кажем Р, Да ви мало доспем ракије Ми, Да ви пожелим сретан пут Мpш,

Куд ви се ђеде друг? Ра, Ако вије пријатно туне К, Да ви спремим влашу ракије О,

Да ви покажем наше волове Рош, Да ви још и јово испричам Ро, Ако ви није тешко

Му, Јесу ви дали 2 Рош, Вакб, понешто да ви речем Л, Нећу ви сметати Ри,

Пазите да вам не подвале Б, Ништа вам она неће дати В, Она би вам то

најбоље испричала Год, Ако вам дођем тамо ДД. Да вам кажем нешто Ј. Сретно

вам весеље К, Показаћу вам слике Ка, Реко нећу вам ништа Кр, Испричала би вам

још нешто М, Показаћу вам пут Мpш, Не могу вам ништа обећати О, Једно ћу вам

рећи Ро, Нисам вам испричо о жетви ДД, Све ћу вам рећи како је било Б, Људи,

шта сам вам рекб Ро, Ако вам се буде жалијо, пошаљите га вамо Л, Ја ћу вам све

показати М, Свега ћу вам послати М, Немам вам шта причати Ст итд.

Енкл. облик ви чест је (одн. најчешће преовлађује) у источнијим и цен

тралним насељима, док је редак (или пак изостаје) у западнијим селима.
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в) Ненаглашени облик дат. зам, они, оне и она гласи им:

Не треба им ништа В, Дадоше им неке поњаве Вр, Свега им послали Г,

Одведоше им једину краву Д. Да им ја нешто кажем 3, Реко да им дам брава Ј,

Запалише им неку качару Кр, Нећу им ни рећи Кр, Ја би им поставијо само једно

питање М, Ливсало им и јонб друго пашче Му, Све им се помијешало у глави

Ми, Поручићу им да не долазе Ми, Не дадо им ништа Р, Нећу им више ни

долазити Ра, Није шћела да им се противи М, Нéhу да им сметам З, Не могу им

ништа Ри, Поставише им да једу Му, Све ћу реко да им дам У, Не шћедоше или

дати П, Засметала им грана Ро, Направијо им наку кућу С, Нећу им ваљда

сметати Ст итд.

На по мене:

1) Систем енклитичких заменица ми, ви — нас, вас, нам, вам (ви) својствен

је и још неким говорима источнохерцеговаког типа у западној Србији; овако је

нпр. у Гoрoбиљу,590 затим у златиборском и полимском крају.591 Другачије је

нпр. у Драгачеву, где има не само ви (чешће је вам) него и ве (чешће је вас),“ и у

Љештанском, где нема ни ви (доследно је вам).393

2) Вуков систем енклитика уз предлоге (типа на се, у се, међу се, преда њиг

и сл.), иако прилично разуђен, није тако богат као нпр. у полимском ново

штокавском говору.594

2) ОСТАЛЕ ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

482. Зам. ко има овакве облике: ном, кд БВ ГГоДТДушЈДККаМ Ми Р Ст

У Ц, — ген-ак кога ГГ МPoЦ, за кога ГР, на кога СР, дат кога Год, за кога Мр, на

кога Ду С, у кога Ри,— дат.-лок. коме Г Рo TЦ, коме ЈДТП, — инстр. с ким Вр ДД

My P Рош, с киме Душ Ри, за кам Во.

483. За зам, шта овде наводимо: ген. чега Мp СТ; от чега М Р; д-чега Р,

ддт чега Ри, али и д-шта Душ, дат шта ГД,595 — дат, чему Во Ду Ст, — ак, за

шта Во, у шта Во Ду К, — инстр. чиме Б Му ОТ; и чим Бр 3д Му С, и чиме Кр,

са чим Б Ро; —лок, на чему М., о чему Ду О ПРБ, али и на чем Му С, о чем Ст, у

чем Ду.596

484. За заменице сложене са-ко и -шта имамо следеће потврде: никога Вр

Ми, никога Бр ЈД Мрш РаРи, некога ДТ Му О ПРо, некога Ри, свакога Ро СР С

ТП, којечега Душ, коечега Ра, ничега Душ Рош, ничега Му, свачега Г. Мр П,

590 М. Ник. Гор. 675.

591 М. Ник. СП 378—379.

592 Ђук. Драг. 145.

593 Тешић Љешт. 222.

594 М. Ник. СП 380.

595 Облик ген. д-шта и сл. јавља се и у неким ближим и удаљенијим сродним говорима, исп. М.

Ник. СП 381, Вуковић П-Др. 61, Руж. Пљ. 173, Станић Уск. I 210 итд.

596 Овакви ликови су засведочени и у неким говорима у окружењу, исп. нпр. М. Ник. СП 381.

Тешић Љешт. 223.
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свачега Ст; у некога Ми;— никоме Бр ПТТу, никоме Рош, ником З, ником ништа

С, свакоме В ГГ Ра Ри, о сваком понешто В Ра; ничему Т, о свечему П.

485. У зам, нико (ништа) предлог раздваја негацију ни од основе шта у

примерима као што су:

ни за кога ДД П, на с кпм РБ, ни од кога Му, ни за шта Вр Д3д Ка, ни око

шта Ка, ни за чим З Ц, ни от чега Вр и сл.

486. Засведочен је и пример За ништа га окривили Л и више (оваквих)

примера са предлогом без није то без ништа Ри, брез ишта остадо ДТ, без

ништа није сигурно Ка.

487. a) Зам. шта се (као што смо видели у т. 38) јавља у конструкцијама с

предлозима, али се она (у ном, и ак.) неупоредиво чешће појављује самостално (у

значењу неодређене зам, нешто итд., и то углавном у упитним и зависним

изричним и односним реченицама):

Ма шта ми каза 3, Шта то кажеш, Миломире? Во, Шта тражи? Г, Само ме

не питај шта радим Г, Шта рече? Год, Брига мене шта ко мисли Душ, Ешта ми

исприча, сунце ти З, Биће ти шта К, Шта ћу реко ја Р, Шта ћемо, ку-ћемо? К, Не

знам ни шта бити причо Ка, Боже реко шта да јој кажем М, Шта да радим? М,

Шта ко ради, себи ради Мpш, Е шта ти је живот, мој брате РБ, Шта могу кат

сам ваки Ра, Шта се кога тиче Ри, Шта су решили, не знам Ро, Ма шта ми је

брига Во, Шта си му то казб, бок те видијо Р, Шта причаш, јеси ли луд Ро, Шта

ја да речем људима ТП, Шта смо ми ту могли О, Шта скуваш, то ћеш ијести СР,

Шта би будали? TП, И није богзна шта Т, Шта сам имала, то сам и јела Т, Зна

ваљаде шта му је чинити У, Уради шта мореш Ц.

б) У значењу зашто“, чему“ и сл. јавља се само заменица што:

Што си дошб? В, Што ће ти? Дy, Што ме ниси чекб2 Зд, Што не дође?

Кр, Што си прилазијо? М, Што ниси питб2 Му, Што си се смркб тако? П, Што

ме ниси позво? О, Што не би? Ст и сл.

в) Ова заменица се јавља и у функцији везника:

Што сам знала, испричала сам Б, Изнесе што год има Зд, Прокоцкб и јонб

мало што је имб К, Били су ови што снимају Мр, Што сам могла, то сам и

урадила С, Рекб и што није морб ТП, Што не можем, не можем Во, Нек има

ђеци, мени што остане Во и сл.

488. Заменице сложене са шта/ито имају: а) или облике на -а: ишта Го

Душ Кр ЛП P Pa Pи Рош, свашта БрДД Кр П РБ Ту У Ц, б) или дублетне форме:

нешта Бр Го ЈКр МП/нештоГЗдЛМ Ро, понешта ГГЗ/ понештоМрш.

489. Наводимо и штогод Зд Т, шта било К Ст, било шта Ст.

490. Говори се свак (није засведочено свако):

Није свак могб пећи циглу Душ, Не смије свак ни да иде З, Свак својој кући

Зд, Свак има свој посб Кр, Тб свак зна М, Свак руча Ми, Свак свое узме О, Не

море свак РБ, Свак свога води Ри, Није ни имб свак РБ, Свак у својбј њиви ради

Ри, Свак ће ти то рећи ТП, свак Б. Бр Г Год Ро Т Ту.

— 199 —



536 Славољуб З. Марковић

ПРИДЕВСКЕ РЕЧИ

1) ИМЕНИЧКА И ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКА ПРОМЕНА

491. За стање и међусобне односе двеју промена најважније је следеће:

слаба заступљеност именичке397 и недоследна оделитост именичке и заменичко

-придевске промене.

492. Међу малобројним потврдама им. промене знатан део отпада на овак

великове у устаљеним изразима и називима места и празника.

ген-ак. Ако је о-добра рода 3, Ош кисела млијека? Во, лончић пасуља

кувана ДД, Нема лијепа дана Ми, Бјежи од луда чоека Мрш, от пројина брашна

ГД, мало пројина брашна М, Слаба је бијо срца Ду, Немој реко на стара човека

Ра, Да је барем сува љеба да једемо У, преко цела љета К;

од зла оца и јод горе мајке ДТ, тешка срца Душ, Мани се реко ћорава посла

Д; од Лунова Села Ду, преко Лунова Села У; прије Ђурђева дана или после

Ђурђева дана ДД,

лок. о Видову дану ГД (исп. и потврде у т. 353).

Дијалектолошки су маркантни следећи облици ном. (одн. ном.-ак.) им.

промене:

Божићан пос Ро, за ручан рад П, шеничан љеб се умијеси Му.

493. Интересантне су потврде обличко-прозодијског „укрштања“ неодре

ђеног и одређеног вида, које можемо сврстати у две категорије:

а) акценат неодређеног # облик одређеног вида:

бијелог коња ТП, Остави га и голог и босог Ц, доброг друга Ри, Доведоше га

живог и здравог РБ, Клела га и мртвог Р. Ни мртвом Радивоју не да мира Мрш,

самог сира Во, у тешком терету Ду, За нако лијепог момка отишла О;

б) присвојне зам, и присв. придеви Н-заменичко-придевска деклинација:

од његовога оца ГД, од њенога брата Мрш, у њеноме роду М., из њиндга

строја К;

све по бабином Ду, у мајчином крилу Рош, од Милановог амбара Ро, ис

татиног новчаника Му.598

Потврде заменичко-придевске промене (укупно узевши, неупоредиво број

није) наводићемо, различитим поводима, у наредним пасусима овога одељка.

597. У сродним говорима западне Србије именичка деклинација прид. зам, и придева је у

„приметној“ (М. Ник. СП 385) или пак поодмаклој рецесији (исп. Ђук. Драг. 139, В. Ник. М-Гс 197,

М. Ник. Гор. 676), у Љештанском и Тршићу овакви ликови нису засведочени.

598 У говорима србијанског Полимља, поред ова два, засведочен је и трећи модел „укрштања“

двеју промена: очитује се само у примеру има сува посека — прозодијски лик одређеног - мор

фолошки лак неодређеног вида (М. Ник. СП 385).
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2) О ПОЈЕДИНИМ ПАДЕЖНИМ НАСТАВЦИМА

494. У ген. (одн. ген-ак) и дат.-лок. c2. заменичко-придевске деклинације

мушког и средњег рода придевских речи (прид. зам, прид., бр. један и редних

бројева) јављају се наставци -ог (-ег) и -ога (-ега) одн. -ом (-ем) и -оме (-еме), где

су крајњи вокали а и е покретни, тј. необавезни.

495. Примери без покретног вокала, а) За ген. (или ген.-ак.) исп.:

вашег Бр Му Ри, којекаквог Л, нашег Ми Ри, неког Кр, њиндг ГПС, овде Кр,

ондгП Ри, сваког ГГ ДД Мрш Му и сл.,

бијелог ГП, вољеног Мр, вуненог ГС, горњег С, грудног Р, преко Дебелог

брда Го, жутог С, кућевног Ду, мртвог Ст, најстаријег РБ, плетендгЗд, по

штеног Му, светог Кр Ри, светског Му, слабог М., славног Д, снижег Ст, српског

ДТ, читавог РБ, шеничног Го Ст Ту и сл.,

и једног и другог М, једног В Ду ЈМ Ра Рош Ст;

другог Вр Мр, један поре-другог О, двае-седмог Р, осмог М., петнестог Во.

б) За дат.-лок. исп.:

нашем РБ Ри, неком Ра Т, оном Ри, у сваком Мрш Т, на том Ст и сл.,

у Ужичком дореду Ка, у већем ТП,

на једном Во Ду РБ Т, у једном ГодЗ Рош, другом Во С, седмом М, на

шеснестом мјесту Р и сл.

496. Примери са покретним вокалом су, укупно узевши, бројнији: 399

a) за ген. (или ген.- ак.) наводимо и следеће:

вашега Мр Ри, какога Ми, нашега Ст, некога Д СР, њинога Го С. Ст,

оволикога Д, понекога С, свакога Ду С и сл.,

бугарскога ДЗд, будаластога Мрш, већега Бр КрЛМТТу, главнога Во Ст,

глупога О, грубога Ту, данашњега Б ВоДДДТ ПТу, лудбга Ми, младога Б МТП,

млађега Б ГоДушЛ РБ P Pa Y, најмлађега Мpш, некадашњега Р, несретнога Ми

Мр Мрш О, плавога Л, прошлогодишњега БДД Мрш Ро, свакога Рош, светога

Мр, српскога З, тешкога Ми, туђега Во Ду, црнога Ти сл.,

другога С, о-другдга Ст, један на другога ТП, тринестога У и сл.,

б) за дат.-лок. исп.:

какоме ДД, некоме Ј, у његовом Душ, на моме имању Ду, свакоме ДД,

десноме Зд, на правоме путу Во, староме Д Душ, трешњевоме 3, чет

ничкоме Душ и сл.,

једноме Ј, првоме Душ, другоме Г Ц.

в) Посебно ћемо издвојити невелики број потврда дат.-лок. са основом на

непчани консонант, где се јавља наставак -еме:

у нашеме засебку ДТ, у нашеме крају СР; на плићеме Год, на дубљеме Год,

највећеме ДТ, најмањеме ДТ.

Само једанпут налазимо наст. -ему: у нашему крају Ми.699

599 Дуже форме преовлађују и у неким околним говорима, исп. нпр. Ђук. Драг. 139-140, В. Ник.

М-Гс 198, М. Ник. СП 389. У новопазарско-сјеничким говорима прид. зам, готово увек имају дужи

облик (са покретним вокалом а, е, у) у мушком и средњем роду (Барј. НП-Сј. 91).

600 Облици на -ему (нпр. вашему, нашему и сл.) релативно су чести у говорима србијанског

Полимља (М. Ник. СП 389), а преовлађују, нпр., у говору Конавала (Кашић 324).
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497. Инструментал сингулара, а) На већем делу подручја (изузетак су

само насеља подринског залеђа, тј. северозападни део области), у говору нај

старијих (грубо узевши, старијих од 70 година, нижег или никаквог образовања),

јавља се најчешће (одн. често или пак приметно) наставак -ијем. Засведочени су

следећи примери:

гвозденијем чакмаком М, гњеченијем граом ТП, маљом дрвенијем Рош, са

дрвенијем клипом Ј, дрвенијем ралом Ду, један за другијем Мрш, за другијем

послом С, са ђаволскијем царом Ро, са једнијем Црногорцом Ту, с једнијем

клипом ТП, са једнијем мајстором Ка, једнијем потезом У, подједнијем каменом

Ра, киселијем квасцом Му, са коњскијем колима Л, са кукурузнијем брашном Р, са

малијем тестеретом Т, са млађијем сином К, са мојијем шураком Кр, с мојијем

öцом Г, с мојијем брусом О, с некијем чоéком Рош, са његовијем братом У,

његовијем пиштољом Мрш, са њезинијем оцом Г, овијем путом Ра, некијем путом

Зд, с овијем капетаном Д, са овијем унуком Д, овијем гвожђом С, са двијем

прилогом ДД, овијем прутом Б, са овијем казаном ТП, под онијем грмом Ра, са

днијем житом У, са онијем столићом Зд, онијем грањом Во, са својијем прија

тељом Му, са својијем другом Л, сувијем брусом Му, с такијем алатом ДД, с

такијем чоеком Ра, с тијем рођаком У, с тијем поздером Т, с тијем платном У, с

тијем да... Ка Ми, шеничнијем брашном Г. шеничнијем љебом Г итд.

б) Наставак -им или преовлађује (већи део подручја) или је једини (северо

западни део области), нпр.:

са бијелим луком Б, с вашим другом С, гвоздентм ексером М, са плугом

дрвенпм О, с једним другом Ро, с најбољим ГоTП, с његовим оцом Ри, са нашим

поштаром Ри, с нектм гредељом Зд, за неким Миланом Ст, са њиним неким

комшијом Ри, под овим кровом Мрш, за овим дудом Ст, оним струком Р, с оним

рођаком Мрш, са тим О, с тим Ро, тешким радом Т, шеничним брашном Р, с

неким Камбером Во и сл.

О напоредној употреби варијантних наставака -ијем и -им на већем делу

подручја УЦг сведоче и „комбинације“ за овијем нашим јадним ђедом Л, с тијем

бијелим пешкиром Во итд.

Вишеструко је интересантан пример са белијем платном Рош.

498. Генитив плурала, а) У односу на наставак -ијем у инстр. сг., пандански

наст, -uje(г) у ген. пл. јавља се на истом простору и код „истих“ информатора, али

у већем броју примера. Налазимо:

има бољије од мене ТП, брскије трава Мр, од вакије будала Мрш, великије

домаћина Душ, шерпи тије бакреније Рош, воденије тије животиња Ту, волов

скије старије плоча Ка, вуненије рукавица У, главније рогова Ст, од главније тије

четника У, глеђаније судова Ка, о-дебљијег сланина ДД, о-дивљије јабука Рош,

дивније сватова К, добријег радника Ри, добрије људи Ми, добрије ђака ТП,

дрвније кашика Л, из другије крајева Ст, од живијег Ка, жутије дуката Го,

зађевеније пара ТП, от какије крпа Ј, од лоповскије некије превара Зд, имало је

млађије О, моије рођака Му, моије шесет ари Б, од момачкије дана ТП, мало

мушкије глава P, мушкијег ногу ЈД, нашије кућа Ду, нашијег људи Ст, нашије

рођака Душ, нашије сељака Л, некије другбва Ту, некије цријева Ро, некијег
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парчића Б, некије трава Ту, некије ћошкова У, некије штеточина Д, некијег

штапова Мрш, њиније обичаја ГД, њиније тенкова Му, њинијег обичаја Кр, овије

вотњака Ми, двије лијекова О, од двије нашије људи ДД, овије срна Ми, ођевеније

момака Г, оније пита П, онијег колача Вр, пређашњије судова С, разније колача

JД, разније сорти Д, калупчића онијег Б, онијег колаца К, у виду садашњије

панталбна ГГ, сиромашније људи Ми, аљина старије Т, старије жена Ст, ста

pинскије казана О, сувије шљива ЈД, такије вретенаД, тије вршалица Душ, тијег

дечкова Ри, тије калдрма Душ, тије мина Г, туђије земаља Ј итд.

Поред чешћег (и очекиваног) свије одн. свијег засведочено је и необично са

свијег зграда (о овом и другим облицима зам, сав в. ниже у т. 499).

б) У деловима области који знају за наст. -ије(г) преовлађује, ипак, наставак

-и (г) (код млађих је редован, а код старијих се јавља у мањој или већој мери);

истовремено, он је једини (знатно чешће је -и него -uг) у северозападним на

сељима. Из мноштва потврда издвојићемо следеће:

од већиг К, од готовпјела Го, грдни мученика РБ, о-домаћи животиња М.,

дрвент нект брусева П, от прутова дренова Ро, добрт младића З, жалосна

момака Ду, живпаљуди Ц, момакалијепт В, лијептеђевојака Во,луди политичара

Мр, начитант људи Мр, коекактг Во, от правте дасака СР, онт товарни листова

B, овле мученика О, овла тестеради РБ, ова модерни пића Т, онплетвица Ц, от

паметни људи М, старт жена Ц, от старп времена П, разни типова Р., разниг

ćемена Ту, рђави очева М., суви шљива М, ти дрљача Мр, от цијелт шљива Ц,

целт девет шака СР, шупљи букава Ту, шупљиг бра Б итд.

И овде имамо комбинације: аљинки нект старије ТП, истије ловачки

друштава К, оније земљантг тањира Т, овије нови кућа М, оније сушениг шљива

во.

499. Датив— инструментал —локатив плурала. Наставци су -ијем и -им,

а јављају се са истим ограничењима (ареалним и животодобним) и сличним

„збирним“ фреквенцијским омером као и варијантни наставци сагледани у прет

ХОДНИМ ДВема ТаЧКама.

a) Наставак -ијем очитује се у следећим засведоченим примерима:

са бијелијем пешкирима Ра, на гвозденијем точковима Л, е глупијем женама

нешто дати Г, са добријем домаћинима Л, са добријем коњима Р, добријем

ćекирама ТП, у дрвенијем кацама Ка, са жалоснијем мајкама У, са земљанијем

тањирима Му, са златнијем ресама Ро, са јакијем коњима ТП, у лијепијем колима

Му, с лудијем људима Му, у моијем мукама ТП, на моијем рукама Т, по нашијем

кућама Ми, у нашијем пословима Л, са нашијем топовима Д, у нашијем селима Б,

са некијем молитвама Ду, по некијем селима Ту, са некијем теговима О,у некијем

старијем бакрачима Ст, на нискијем ногама Д, његовијем рођацима Во, поднијем

јаругама ДД, са ониjeм приткама Г, са ониjeм прутовима Вр, са ониjeм чекићима

T, за осталијeм борцима С, са ониjeм поганијем ријечима ГГ, разнијем алатима

Ту, са разнијем бојама Рош, разнијем јелима О, на своијем рукама Д, на стакле

нијем ногама ГГ, о старијем занатима Ми, са старијем људима Душ, о старијем

свадбама Г, у такијем бојама Л, са такијем људима Мрш, са твоијем копачима

Рош, са тијем официрима С, с тијем клијештима Р, у тијем опанцима Ду, у
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тешкијем мукама ГГ, са тужнијем очима Ри, са ужаснијем тијем боловима Ду,

у црнијем аљинама У.

б) Број засведочених примера са наст, -им је, укупно узевши, знатно већи;

издвојићемо следеће:

у бијелим аљинама Бр, у вуненим сукњама Л, у дрвенпм бурадима О, са

добрим воловима Ри, по другим мјестима Ро, са другим женама М, у земљанпм

врунама ЈД, са крупним неким људима Д, са мојим друговима Ту, са мојам

синовима Мр, по нашлм њивама О, у њинпм кућама ТП, по њиним тим ливадама 3,

садним њиним мајсторима Во, са оним трубачима С, у онпм великим чабровима Зд,

по старим обичајима Мрш, у тешкам мукама Кр, у тим колибама Ка итд.

Исп. и комб, са старијем неким дроњама Рош.

На по ме на:

Упоређујући утиске о распрострањености и степену заступљености облика

са наст, старе тврде промене (ликова са ије, тј. са ијем у инстр. ст. м. и ср. рода и

дат.-инстр.-лок. пл. и ије(е) у ген. пл.) на подручју УЦг са кореспондентним

приликама у оближњим сродним говорима, запазили смо следеће. Од Пиве и

Дробњака до чачанске котлине „нижу“ се говори у којима (поступно, од једног

до другог) опада фреквенција ликова са ије (нпр. пивско-дробњачки зна само за

дуже облике,001 у новоштокавском полимском они преовлађују,602 у горобиљ

ском“ и, шире, моравичком,60“ равноправни су са краћим облицима, док у

драгачевском изразито претежу облици са наставцима старе меке промене).605

Простирући се између моравичко-драгачевског подручја (у коме ликови са ије

постоје) и Ужичког Подриња (у коме ликови са ије не по стоје),606 Ужичка

Црна гора не прилази интегрално ни једној ни другој страни. Наиме, њезин мањи

(северозападни) део придружује се подринским идиомима, док су прилике у

другим деловима области (у далеко већем броју насеља) најчешће ближе мора

вичкој него драгачевској ситуацији.

Судбину звонких дијалектизама типа овијем, овије(г) није тешко пред

видети. Узмемо ли у обзир положај нашег говора, прилике у окружењу и, по

себно, чињеницу да је најстарији слој становништва њихов последњи баштиник,

можемо казати да су овакви облици у наглом повлачењу.

3) О МЕЂУСОБНОМ ОДНОСУ НАСТАВАКА

„МЕКЕ“ И „ТВРДЕ“ ОСНОВЕ

500. a) Да однос између наставака двеју основа није озбиљно нарушен (тј.

углавном одговара приликама у стандардном језику) сведочи затечено стање у

601 Вуковић П-Др. 17.

602 М. Ник. СП 389-396.

603 м. Ник. Гор. 655.

604 В. Ник, М-Гс 198.

605 Ђук. Драг. 140—141.

606. Тешић Љешт. 191.
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Легенда:

О - Насеља у којима примери типа овијем, овије(г) нису ретки

О - Насеља у којима су овакви примери ретки

О - Насеља у којима овакви примери нису засведочени

Карта број 7: Распрострањеност и фреквенција примера типа овијем, овије(г)

највећем броју придевских речи (и неких прилога) са основом на палатални одн.

непчани консонант, нпр.:

ваше Б ГГ ГДЗдЈДЛ МОС, наше Бр Г Го ГодДДР СтТП, чије Бр Вр Л Ро

ТПТ Ц, ничије ВТЦ, ђетиње Бр Б Год Му ОРБ,јесење Душ, љетошње Ту Зд,

некадашње Ка ДД, пилеће Бр Ду Рош, предње ГГ Ми Му, средње О, туђе Кр РБ

Ст; боље ГДМршРо,лоше О Ри, немогуће Во Рош, мање Г. Год СТП, црње Во Ду

И СЛ.,

граничево дрво Д, косачево Ми Ту, краљева лимузина Мрш, Милошева

воденица Ка, Урошева кућа Во и сл.,

бољега Бр Во ЛР Ра Т, вашега В ГГ ГоДТ Мр Ри, вашљега Во Т, врућег Го

Год Му РБ, говеђега Бр ЛОРБ Ра, из Дољњега Таора ДТ, јунећег БДДЗ Зд О,

лошег БрГГЗМ Ми,мањег Го ГодЛМи, средњег Бр ГДЈКРБ, трећега Вр и сл.

б) У невеликом броју примера имамо „меку“ основу и „тврд“ наставак.
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врућо ГГ З Рош ТП, оста крњо Вр, лошо време Л, лошо МрТП, нашо село

Ст, шупљо ГД Му ТП,

врућог жара Б, и-шупљог пања Л, у шупљом дрвету Му.

Облици врућо и шупљо (у ном.) јављају се (највероватније) само са о, тј. са

„тврдим“ наставком (тешко је замислити другачији лик и облика крњo).007

в) Према стандардноме све по правилу је сво (т. 505).

4) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВСКИМ ЗАМЕНИЦАМА

501. При свој не за менице. а) Заменице мој, твој и своју ген.-ак и

дат.-лок. сг. редовно имају „краће“, контраховане облике: мог брата Ми, мог оца

Ми Ри, мог В ДЗМ Му Ра ТП, из мог имања Д, из мог шевара Во, и мог зета Во, од

ђедамбга О, од мбга једног друга Ра, мога ВВр ГодДД Зд Кр ЛОРБ С СтТ, од

мога свекра ЈД, твог рада Р, твог ђетета Ро, твога Бр ЈД Ри ТП, свог Вр ЛП, от

свог заната Мрш, от свог рада Бр Душ Ст, имам свога чоека Кр, свога ГГ Ду Р Ри

ТП, мом В ДМу Ри СтТП Т, моме ђетету Душ,моме В Год ЈККаМ РБ СР Ту, у

моме Зд, у твом крају Душ, твоме Во Ду Ри Рош, свом Бр В. Год ДД Ка М. Ро, о

свом јаду Л Ри, о свом трошку Ст, своме Г Душ М. Ри Ту и сл.

Неконтраховани облици су веома ретки, имамо само примере за ген. одн. за

ген.-ак.; мојег Л, мојега Л, твојега Рош, својега Вр.

Навешћемо овде и забележене облике ген. одн. ген.-ак, и дат.-лок. сг.

односно-упитне зам, који:

кога оћеш ДТ, кога ја оћу М, мислим кога да водим Ми, ког ђавола је

тражила Го, ког да узмем Во, на ком спрату ДД, у коме јелу Ду, у ком си сад

предузећу? Рош, у којем селу Ту, от којега дана З.

б) Присвојна заменица 3. л. сг. ж. р. јавља се у два морфолошка (и про

зодијска) лика:

њен син Б, њен неки сестрић Во, њен отац Го, њен тај ђед Д, њен зет Во,

њена мајка Душ, њена квочка Мрш, њене куће Ми, до њене штале Мр, све њено

Кр, са њеном мајком Ц, — њена сестра Во, њена нека другарица Ка, њеном

сестром К, од њене куће РБ, у њеној соби СР, њене сестре М, што е њено Во, њени

рођака Го,

њезин први муж ГГ, њезин син Д, њезин тај ђевер Ј, њезина мајка Л, њезина

стрина Ми, тоје право њезино Рош,у њезиној авлии Ра; — неки њезин сестрић Во,

њезин човек Ка, њезин неки тетак СР, њезина маћија Г, њезини гости Мр.

Напоменули бисмо да су ликови са (њезин, одн. њена, њено и сл.)

обичнији у западнијим насељима, док су облици са г. (тј. њезин, њезин, одн. њена,

њено и сл.) знатно чешћи (каткат и једини) у источнијим селима.

в) Присвојна заменица 3. л. доследно гласи њин:

њин командир Б, њин тај главни В, њин неки рођак Го, њин дуд Д, њин купус

С, њин рад Ј, њин кум Ј, њин план Ка, њин тај прозор Рош, њин митраљез Кр, њин

607 Овако је и у неким оближњим говорима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 676, Тешић Љешт. 223, Симић

Обади 76.
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суд Ми, њин посб М, њин старјешина Мр, њин тај цар Мрш, њина ливада Бр, њина

кућа ГД, њина ливада СР, њина та колибица ГГ, њина војска К, њина музика Му,

њина држава О, њина мајка РБ, до њине куће Р, пред њином шталбм К, са њином

стрином Р, под њином вамо крушком С, у њиној кући Во, у њином имању ТП, по

њином обичају Ст, око њине имовине Душ, све по њином Ро, њино то плашћеУ,

њино гнијездо Ц, њино поријекло Го, њино богаство РБ, у њином имању СР, по

њиним законима ТП и сл.608

502. a) Засведочени облици односно-упитне заменице који наведени су у

претходној тачки.

б) Зам, чији у сг. м. р. гласичи (чи си ти Зд) и чип (чип го-да е Во); у сг. ж. p.

чија (чија ли је, Боже Т, чија је ово ракија? ТП), у сг. ср. р. чије (њено, чије ће бити

Ту).

503. По казне за ме ни це, а) Заменице овај и онај најчешће су управо

тако уобличене, нпр.: овај Во ДД Зд М СРС, овај кум наш ГД, овај мој радник 3,

двајлис Л, овај крај Ми, овај патос Му, овај што је на кући РБ, овај што му суде

Ри, ова-је бољи С, овај штап ТП, овај други Ри и сл. (у западнијим насељима

налазимо и двај ГоДТТ Ц),

онај ГД ДЈД МР Рош СТП, онај лук Му, онај чича Ри, онај Миладин Ро,

онај љеб шенични Ст, онај смрад СР, онај поштар Зд, онај шпорет старински К,

прозор онај Р, онај сир Рош, онај поток тамо О, онај мој губер Т, онај лоповТП и

сл. (на западу и днај Б М СР Ц).

Засведочено је, међутим, и они капак М, они камен Год, они сир Ду, онт

јадац Ду, онт памук К, онт кои је добар косац Кр, онт поштар В, ови тужни народ

ГГ, ови рат сад О, ови поп наш Мрш, ови домаћин К.

б) Редовно је тај: тај мој рођак Вр, тај наш обичај ДД, тај њин ђед Ј, тај

мој буразер Мрш, тај вашер П, тај ми рођак Ри, тај поклопац Ро, тај мед Рош,

тај момак њен Ту и сл.609

в) Засведочени облици показних заменица за количину (као и одговарајући

прилози) представљени су у т. 136 (одељак о прозодијским алтернацијама), исп.

и т. 224 одељка о вокализму.

г) Облици показних заменица за каквоћу наводе се у следећој тачки.

698 Овако је и у непосредном окружењу, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 205 (ређе и њиов), М. Ник. Гор.

677, Тешић Љешт. 224. У околним (не и додирним!) сродним говорима најчешће су констатоване

(и) другачије могућности, тако је нпр. у околини Колашина само њин (Пиж. Кол. 138), у Ускоцима

њихов и њин (Станић Уск. I 210), у србијанском Полимљу њин, њи(х)ов, њихан (М. Ник. СП

399-401), облик њихов и сл. имамо у источној Херцеговини (Пецо ГИХ 138) и Пиви (у Дробњаку и

њин, Вуковић П-Др. 59); у подринским (источнобосанским и севернијим западносрбијанским)

имамо њев и (или) њиов (Симић Обади 76, Ђук. ГЦ 236, Ник. Тршић 418).

У зетско-јужносанџачким говорима и на подручју Црне Горе убедљиво преовлађују форме

типа њихов (М. Ник. СП 401), док је у већини екавских србијанских говора доминантан облик .

њин, изузетак су северозападни говори, где, опет, затичемо шаренило (исп. Ивић Дијал. 66 и

Рем. Шум. 284).

609 У додирним говорима имамо: Тешић Љешт. 224 двај/тај, М. Ник. Гор. 677 овај (ови) /тај, у

„моравичкој зони“ се „напоредојављају облици ови, онт“, а редовноје та и сл. (В. Ник. М-Гс 205).
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504. Квалификативне и друге заменице на -кав. a) У ном. (одн.

ном.-ак.) сг. м. р. убедљиво преовлађују форме на -ки:

какт момак Б, какт посбВо, какт вотњак ДД, какт јунац ДД, какт бравЈ, нож

какт добар К, вакт кајмак Кр, вакт домаћин П, вакт добар Ра, капут вакт лијеп Ст,

ваки радник С, вакт плас ТП, вакт посоМ, вактво Ту, накт младић добар Бр, пакт

преседник Ду, накт путЈ, нактдобар родитељ Ми, накт алатЛ, накт крупан О, накт

добар брус О, накт врт Ри накт вез СР; такт је наш обичај Ј, на такт начин Кр,

такт добар пасуљ Ми, такт је живот П, такт је он бијо Р; икакт будак Го, икакт

превоз Р; вала никакт ДТ, никакт учитељ није бијо Ра, никакт С Ц.

Исп. и ника радин није Во.

У мањем броју примера (чешће на западу него па истоку) имамо и: какав Во

ДТ КМу, вакав Во, накав Во Ст, некакав 3, свакакав Ка, одн. какав Po C, такав

во ри рош.

б) Уколико овакве заменице нису у ном. (одн. ном.-ак., ако је ак. = ном.) м.

p. cГ., готово доследно се (изузеци су спорадични) јављају ликови на -ки:

кака сам така сам Бр, кака баба Го, кака добра кола Душ, кака свадба, каки

бакрачи Ка, кака је твоја М, какоје то грање? Ми, каке ракије Му, каку удовицу П,

каке смо муке пропатили Р, кака ето жена била Ра, каке лијепе Ра, с каком д-идем

Ри, какога пива Ри, па о какој ти мени ђевојци причаш СР, у каку шуму Бр, кака

мајка, така ћерка ЈД, кака је то животиња Д, каког лада добрбг Рош, ето, каки су

ти В, кака је то војска била Зд, какт ли су, Боже? Ми, каку добру косу О, каку сам

имб пушку Ми, какт смо ми народ С, још каку школу ТП,

којекаке ране Му, којекакт драгнулија Во, коекакт људи Ту;

брез икаке потребе Д.

Ипак, налазимо и којекаквог пића ДТ, никаквог Ст;

вака е добра В, вака лијепа Ду, вака кућа С, ваке иглице РБ, ваке ил никаке

С, с ваком море Т, од вакт људи Ту, вако дијете С,

така и така ствар Бр П, така ми не треба Душ, така судбина З, така је

била М, такт су људи Зд, од такт људи Т, у таку неслогу Ј, са такти народима

Ка, о-такете свиле Ми, међу тактма Мрш, о таком животу РБ, такбето стакло

B, не мош с такама Ро, о тактма не треба ни говорити Ст, таке су ти жене У,

нака ђевојка Во, нака ливада ГГ, нака лијепа Ду, нака добра прилика З, нака

сланина Ј, нако воће З, нако дијете лијепо ЈД, нако добро имање М, е наког да ми је

имати Ми, осудише наког официра Р, не би с накам ја ниђе Д, е наку жену имати

П, у наку кућу РБ, на накој свадби Р, с нактма не треба везати СР, с наким

воловима С, из наке куће Ст, у наку добру вамилију Ту, с наклм људима Т;

под некаку шталу Р, од некаке траве Рош,

никака свађа Во, ђеца никака К, никака она жена није била Ми, плата

никака П, кућа никака П, никаке вајде од ње нема Р, никаке жице не би Ка, никаке

помоћи није било П, никаке проблеме О, никаке притужбе Т, никакетија приче не

знам Ј, у одијелу никаком Ст, никаку пензију нисам имала Ро, у кућу никаку Ст.“

610. Када је реч о међусобном односу форме на -кав и форме на -ки прилике у оближњим

говорима засу уједначене. Упоредићемо оне најближе: М. Ник. Гор. 678 какт и сл., каког и сл., В.
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Исп. и ника животиња Год, нике услове Ра, не прави нику штету С.

505. a)Заменички придев сав има у ном, сг. м. и ж. рода стандардне облике,

али је у ном,-ак, сг. ср. р. најчешће сво: сво време Вр Д, сво жито М., сво то мучење

П, свдодијело то његово С и сл.

Налазимо, ипак, и све Д.

б) Ген, одн. ген.-ак, сг. м. и ген. ср. рода гласе различито: свога ГГ ПС, свбг

Го, свога Го, свога 3, свега Мр.

в) У дат.-лок. сг. м. и ср. рода имамо свом Г Ц.

г) Уген пл. налазимо: свију В Год Ст.ТП, сви ДТЦ, сваг Вр СР, свије Му Ст,

свијег Ст, свијег ДД (са свијег зграда).

д) Дат.-инстр.-лок. пл.: свима Г Зд ЛП, свим ДК, свијема ТП.

506. Квантитативне заменице, а) Вуково колик, колика (неодређени вид)

Имамо само у једном примеру:

Чекала га девет година и десете не знам колка мјесеца СР.

Форме одређеног вида су чешће: коликт Во / колкл Ду, коликог Зд Ст.

колико У.611

б) У говору УЦг постоји неодређена квантитативна заменица неколик,

очитује се у конструкцијама типа за неколка дана Му, неколке године Во Р,

неколке даске Р, неколке куће Ка, нас неколике куће РБ, дадне нам по неколке

цигаре Зд, дрмну неколка пута Ми, за неколка сата СР и сл.

Овакве конструкције одговарају онима уз бројеве 2-4 .

Јављају се, иначе, и конструкције с количинским прилогом неколико: неко

лко бандера Ми, за неколико година Го, по неколко дана Ра, за неколико дана Му,

неколко манастира Рош, по неколко они медењака Год, за неколко мјесеци С,

неколко пута Ро, неколико пута Т. итд.612

в) Интересантне су и партитивне прилошке синтагме типа (буде) неколко

времена Г, (прође) неколко времена Му, (по) неколко времена Ту и сл.

Овде је, по нашем мишљењу, реч о извесном, не превише дугом вре

менском периоду”, али свакако дужем од неколка дана одн. неколко дана.

Значење извесне, невелике количине” имамо у примеру Дода неколко

џибре Зд.

Прилог неколико затичемо и уз глагол, исп.:

Неколко се договоре, али се ништа то не реши сигурно Бр.

Ник. М-Гс 205 какт (каки), такт (таки) / какав, такав (не наводе се други облици), тако и Симић

Обади 18, Тешић Љешт. 224 какав = какт, али само каког, с какам, ж. р. кака (кака); М. Ник. СП

403-405 какав (ретко какав), накав, накав и сл. (ређе кака одн. накт, накт и сл.), у облицима који

нису у ном, одн. ном.-ак, сг. м. р. далеко су чешћи „облици са в".

*) Већи број облика зам, колик засведочен је на подручју србијанског Полимља (М. Ник. СП

406).

“? По мишљењу проф. М. Стевановића, неодређена квантитативна заменица неколик се у овом

значењу користи „само уз име малог броја појединих појмова“; ако се, међутим, односи „на већу

бројну количину, онда се таква количина означава неодређеним прилогом неколико“ (Стев. ССХЈ I

300). Ипак, судећи према приликама на терену УЦг, као и у већини србијанских говора (па и у

књижевном језику), у оба случаја је обичнији количински прилог (о овоме в. М. Ник. СП 406, бел.

1175).
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5) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВИМА

а. О појединим придевима и скупинама придева

507. При с војни при деви. Имамо обе варијанте стандардног наставка

-j(u) / -иј(и):

од божје воље Л, божја рука Ро, чудо божје ДМ, кокошје јае Ро (исп. и

кокошиње Ц), паст живот Во Ду, пасе Г и сл.,

Богу божије Г, за божију мајку С, у вражиjу мајку П, у те долаче вражије

К, кокошије Ј. Т. и сл.

О ликовима типа божи, двчт исп. т. 150.

508. Некадашњи наставак је сачуван је у именима неких православних

празника: на Ивањдан Мрш, о Ивањдану Р, Јовањдан Бр Мрш, Никољдан П,

Стевањдан Ро и сл.

509. Придеви на -ски од именица ж. р. на -ија често имају елемент н.

дустринска војска Му, из аустринског рата Ро, бекpпнски посб М., пе

шадински пукТ, судове рактнскеЈД, на Рактнском пијацу Ду, шумадински чај О.

Налазимо, ипак, и аустртска О, рактски Мр, шумадпска ношња ДД

510. Говори се синдв Г, да и синовом сину остане РБ (дакле, без удвајања

посесивног суфикса), али и што је синовско Ми, синовска кућа П, синовско

имање Ту.

511. Типично је ђетињи Д, ЂетињеЗС (у примеру дечии вртић ЗДогледа се

утицај градскога говора).

512. Говори се: од волујског рога Во, волујска кола ЈД, од волујске коже Ра и

воловски Зд, од воловскије тије плоча ТП.

513. Налазимо само очев Год С (не и *очин и сл.).

514. Имамо младин Г Му, младино СР и младовски вал П, младовске те

ствари Л.

515. Присвојни придеви од назива животиња често се граде по моделу

телећи:

јагњеће Ро Ст,јареће ЈД, пилећи Му, прасеће ДД ТП, прасећи Мр, свињећи

ТЦ, телеће ГГ, телећи Ми С, ћурећи Мр.613

Другачије је у свињски Р, свињску Ц, гушчија МуТП, мишиитрагови Ц.

516. Поред облика домаћи Д, домаћу Ри Ст налазимо и: сватови домаћкт

Мрш,здравље домаћко С, домаћски наш љеб Кр, са домашким синовима Мр.

517. Исп. и следеће примере: -

ред кућнт Ду 1 праг кућевни Ст, кућевна врата Мр,

удовички Зд, удовичко писмо Ду;

црквенска књига ДД,

518. Град и в ни придеви. У т. 145 наведен је известан број примера

типа дрвен, земљан.

613 У централној Шумадији ово је изразито продуктиван образац, овде имамо и гушчеће, гучеће

(гучеће), мачећи (мачећи), мачећа длака, пачеће месо (Пачеће) (Рем. Шум. 279). Слично је и

биограчићком говору (Ивић Биогр. 163).
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Налазимо шеничан Ми / шеничнт Го ЈМрш,614 имамо не само кукурузнт К,

кукурузно брашноМи већ и курузна љебЛ, па и мурузнтљепчић Го,мурузнбЗ СР.

Говори се човано одијело ДДР, човане антерије Мpш, али и чошно одијело Л

ро.

519. Придеви временских и просторних односа. a) Прву скупину чине,

Између осталог, и следеће дублетне форме:

јесење цвијеће Во / јесењски радови Р, сезона јесењска О /јесенски обичаји

Ду (исп. и јесењашње Ри, млада јесењашња П),

љетње време ДТ / љетно би доба Во;

пролећнт Душ / пролетњи Мр,

оно пређашње Ј / прijoшње свадбе Мpш.

б) Према доследном (стандардном) горњп ГДО (на горњу страну Во), доњи

се јавља у три форме: доњи ГГ К Ми РБ, доњег К Ст (најчешће) / дољном

ћупријом ДД, дољна страна Р, на дољну страну Рош / дољње куће Ра, са дољње

стране Ра, из Дољњег Таора ДТ.

520. Описни и други придеви. а) Придев велик(и) јавља се у ном, сг. м. p.

(одн. ном.-ак. сг.) само у одређеном виду:

Великт је то човек бијо Вр, камен један великт ДД, на астал великт Ду, бијо

вако великт Кр, Великт ми проблем направијо Мр, И, великт град, каки Р, кроз

онај тунел великт Ра, Већ је он великт СР615 итд.

Чује се и велички Г, величка Р, величку кућу Ст, величке ДТ.616

б) Придеви изведени од основе срђП-обично имају непалаталну основу:

сретан БрЗ МС, сретна Му СР, сретно Ду, Сретне примају помоћ Во;

несретнога Ст, несретну Ту.

Ипак и срећан Д, срећна П, срећно О(прил.).617

в) Засведочено је неколико придева на -ћи који не потичу од гл. прилога

садашњег пераћа сапун К, перећи сапун Мрши У, ловаћа пушка Му, плетећу

иглу СР, на писаћој машини Мрш, пашче ловаће У, ловеће БрP (исп. и ловаћка

пушка Д).

г) Индеклинабилни придеви на -ли оријенталног порекла нису својствени

говору УЦг, ипак, исп.: дуванли боја У, жеравли Во, очикли чича Ду (окретан и

виталан, упркос годинама“).

д) Придев многи (аутохтоно је млоги) обично се јавља у плуралу, нпр.:

млдгт косачи Г, млдги људи Ро, а исп. и Млдги то нису знали Л, Млдги су отишли

С (им. служба).

Свакако је инересантнији једнински облик, какав имамо у примеру: То је

млога разлика између онога времена и садашњег времена Д.

61“ Вук шеничан.

615 Вук великт, а тако и у М. Ник. СП 411, Тешић Љешт. 253, Пиж. Кол. 51 и др.

616 Тешић Љешт. 223 велички и величачки.

617 За окружење исп. нпр. М. Ник. СП 411 сретан (најчешће), сретањ и срећан (ретке су обе

форме), М. Ник. Гор. 667 cретна = срећна, Симић Обади 63 сретна, Тешић Љешт. 208 сретни, Вук

срећан (сретан).
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ђ) Број потврда за деминутивна образовања веома је скроман: мајушно ГГ,

малецка С, мекачан 3, нејачак човек Ро.

e) Мало је засведочених непрефиксалних сложеница: белосиви Г, бледо

жуту Во, гостољубљив В, кратковид ДуУ.

521. У примеру Били смо млого сиротиУ истакнута је, у ствари, придевска

значењска компонента (= сиромашни).

522. Издвојићемо и следеће потврде:

газдински синови РБ, газдинска шћерка Зд,

грк сир Ду, грка Вр Рош,

друкчи говбр Го,

јерезна Мр (“љута“);

кадри Мр Мрш / кадриви Ми;

кишни дани Во / кишовно љето П,

очиња вид Ду;

старатељско право К;

уштвни 3.

б. О ступњевима поређења и сложеницама са по

523. Компаратив придева и прилога гради се, најчешће, као и у књижевном

језику, нпр:

бржп Бр ДМ Му, брже Б Л Ри Рош, гушћи ГГ, гушћа Ду, дебљи БЈ Му,

жиђи Мр Мрш О, оciђе Ду Му, краћи Бр ДРи,лакша Бр Ра, лакшп ДТ, луђи Ст,

љепши К, љући Бр Му, млађи ГД Зд М Ми, млађе Год Л, млађу СР, млађега Ри,

нижи БДО ПТП, снижп Ми, сниже Ст, слађи ДД ДЗд ЈД О, слађе Зд, слађу П

С, тањи ВЈ Ра, тврђи Душ Ра У, тешња Б Мр, тупљт Ст, црњи Д, црње Т;

лакшп ГГ ГД КаМ Ри, лакшп Во Ду Ка О Ри, мекшпВ Душ Мрш, мекшп ДТ

Ро, од мекшега Мр,

бољи В. Во ЛМ П, гдpт Го П P;

бистрија Вр Кр Ра, брезобразнин Бр М, васпитаније дијете ВР, сајападније

стране Кр ЛТП, мирнија ДТ Ра, старии ДТ ПРИ Т, старија Бр Мр, старије Ми

Мр Му, ситније О Рош и сл.

Након губљења гласаји контракције добили смо и зрелт Мpш, лошт Год,

слаби О, старт ДД ПС итд.

524. Неки компаративни облици заслужују посебан осврт.

а) Компаратив придева висок гласи вишљи:

вишљи Бр Го Му Ро, вишља Ра С, неђе снижа, неђе вишља М (исп. и прил.

мено вашље Го, вашље мало П).618

Облик виштЗ није аутохтона форма.

618 Компаративни облик вишљи својствен је великом броју оближњих и удаљенијих говора, исп.

нпр. Ђук. Драг. 142, Ивић Биогр. 164, Ник. Мачва 267, В. Ник. М-Гс 202, М. Ник. Гор. 677, Пецо

ГИХ 143, Рем. Шум. 283 (спорадично и височије), Тешић Љешт. 223.
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б) Компаратив придева велики редовно је већи (никада виши): већи стуб Ј,

већа кућа ДД С, већу плату Р итд.619

в) Наставак -и(и) не јавља се само у очекиваним (стандардним) ком

паративним формама прид. лак, лијеп и мек већ и у неких других придева (и од

њих изведених прилога):

белине Рош, глупип О (прил. још глупше У), такит Вр.

Поред ликова љепшп Му Ро, љепши СР (прил, љепше В) одн. Љевиша В

(прил. Љевише Го, љевине Мрш), налазимо и облички интересантно љевинија Р

(прил. Љевши је Ка).

Исп. и такшије одијело Г (прил. лакшије наоколо О, слапшије тече П).

У примерима типа лакшије имамо, у ствари, удвојени компаративни на

ставак (-ши + -ији).

г) Представићемо неколико аутохтоних компаративних (и суперлативних)

облика придева и(ли) прилога:

го ра к: горчу Ра, гдрчу Ду Игоркију Рош,

далек (о): даљт Бр, даље ГГДТДушЗдЛМ Ри С, најдаља Во, подаље М/

даље ГД Мрш, најдаље Во,

ду г.(о), дугачак (дугачко): дужи ГГ, дужа ДРи, дуже Мр Мрш С,

најдужет Зд / дуљт З П, дуља Д, дуље ПI P;

мали (мало):мања БрДД Мр Мрш ССт,мања Го Год Л С, мање СтTТу,

најмањи З, најмањи Рош /мањи В, мање В. СР С Ст, најмања Вр, из миње В.

најмишња СР;620

рад о: рађеДТ Ри / радије Во.

д) Компаратив прилога одлично имамо у лепом примеру: Не море бити

одличније и одличније М.

525. а) Као што се види из потврда наведених у т. 33 и 154 одељка о

прозодијским особинама и примера представљених у т. 524, суперлатив се гради

као и у књижевном језику, дакле, уобличава се једноставним обрасцем морфема

нај-4 облик компаратива, какав имамо у примерима типа најмилии, најгдpт (исп.

и најљевши је јести СР), одн. у ликовима као што су нпр. најгори, најдужет и сл.

б) Засведочене су и дисконтинуиране суперлативне форме:

Нај му је боља коса Б, Најти је боља ова ракија Го, На- је боље било дрво

буково ДТ, Мени је нај било теже и жалије... ДТ.

Исп. и: што нај може бити Ј(овде морфема најподразумева „цео“ супер

латив и значи — најбоље”).

Морфему -нај затичемо и уз глагол: најволим Во најволт У (највише

волим”и сл.).

619 Овако је и у непосредном окружењу, исп. М. Ник. Гор. 677, Тешић Љешт. 223 (а исп. и Симић

Обади 76). Међутим, у неким јужнијим идиомима однос велик{и) — виши је или доминантан (исп.

нпр. М. Ник. СП 412-413) или једини (исп. нпр. Вуш. ДИХ 50, Пиж. Кол. 147, Пеш. СК-Лb. 160.

Ћупић Бјел. 85).

620 Исп. Тешић Љешт. 224 најмишњи.
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в) У облика какви су нпр. најмилии Г, најгорт Ми Р и сл. компаратив

задржава свој акценат, што говори о несраслости морфеме нај- са тим обликом.

Слично је и са односом морфеме по- и облика позитива у ликовима као што су

нпр. подобри Ра, пожитко Кр, понесретан Г, посиромашни У и сл. (већи број

оваквих примера наведен је у т. 33).

У примеру посирома Му препознајемо именицу (морфема по- + им си

ромах), али је значење придевско — посиромашан”.621

Засведочено је, међутим, и повеликт Мpш, повелико Ми, поголема РБ,

подоста ОРБ, подуго С, појефтина Д, помалт Ј (исп. и занимљиво помалан ДТ),

понезгодан Вр, понемпран Р, потешка Зд, потешко С.

Морфему по- срећемо и уз облике компаратива и суперлатива у следећим

потврдама:

подаље Л, подужеДуш, помање Ри (исп. и „двоакценатску“ потврду: једно

потање дрво Во), понајбољи З, понајвећи П, понајближа Ро.

Напоменули бисмо и следеће: употребљена уз позитив придева и прилога,

морфема по- „додаје“ основном облику значење прилично“, у приличној мери”,

док наслоњена на компаратив и суперлатив унеколико релативизира значење

двају ступњева поређења.822

6. Напомене о неким морфолошки условљеним алтернацијама

526. Алтернација о -л редовна је у придева весео / весо, цео (цијо),

недоследна у дебео (дебо) /дебел — дебела, а изостаје у придева бијел и округал, а

вероватно и у, додуше ретком, обал (потврде в. у т. 275).

Није засведочен придев бон (-а, -о), али је његов траг присутан у узречици

болан: Реко ђе ћеш болан Кр, Реко, Томаше, болан Л. Ма немој болан К.623

527. Алтернација ст - с изостаје у масан ГД М Ри и часан КТу, али је

двојако у болестан ГГ М / болесан П P Ри, жалостан Го / жалосан ДР.

528. Алтернација к - ц изостаје у ном. пл. м. р. придева једнак, дакле,

редовно је једнаки ДД Ра и сл.624

529. Као што смо видели, у пасусима посвећеним ступњевима поређења,

неке алтернације се очитују у односу позитив — компаратив.

БР () ЈЕ В И

530. Изузмемо ли редне бројеве и број један који имају заменичко-при

девску промену, готово да можемо казати да су променљиви бројеви непро

менљиве речи. Ретке потврде деклинационих облика с посебним падежним на

ставком можемо разврстати у два низа.

а) Није сасвим ишчезла деклинација броја двије (дви):

621 Исп. М. Ник. СП 415 посирома.

622. „Извесну неодређеност и некатегоричност уноси морфема по- у компаративне и супер

лативне облике“ (М. Ник. СП 415).

623. Облици придева бон (као и узречица болан) засведочени су на подручју србијанског По

лимља (М. Ник. СП 408).

624. О овој алтернацији у историјској перспективи в. Белић Историја II/1 143.
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ген. од њи двију Во, дат, двијема Му, двила 3 (исп. и обадвијема Р, обадвима

ср).

б) Имамо и две потврде за дат збирних бројева: њима трбма Ду, да бидне

обадвома Ка.825

Као што видимо, међу засведоченим декл. облицима највише је облика

датива. Будући да је он падеж који се углавном јавља без предлога, те је употреба

посебног падежног облика готово једини начин да се искаже посебно падежно

значење,“ разумљиво је што се и овде и у многим другим говорима јављају

управо овакви падежни облици.

Уместо посебних облика у осталим косим падежима готово доследно се

користи др. у га (и не увек само једна!) могућност: или формула предлог +

општи падежни облик (исп. нпр. о-два метра Во, са дба положаја Ду, на двије

даске стоји Ми, са двије цијеви Г, са дбадвије руке ГД и сл.) или (само уместо

посебног облика броја два одн. оба/обадва уз им, које означавају особе) пара

лелно и назначена формула (исп. од дба унука Ра) и бројна именица на -ица у

одговарајућем падежу (исп. са обадвојицом се судијо К).627

531. а) Основни бројеви од 1 до 10 немају никаквих морфолошких спе

цифичности.

б) Бројеви од 11 до 19 доследно гласе: једанес, дванес, тринес, четрнес,

петнес, шеснес, седамнес, осамнес, деветнес.

в) Бројеви 20 и 30 различито се уобличавају:

дваес Бр ГГ Ду МиП Ри Рош, двајес Во Вр Год Душ Му О ПРо Рош С СтT

ПУ; тријес Б Во Г Го Ду ЈКЛ Мр Му П РБ Ра Ри СР;

двадес В ГГ ДДЈКаМиП РБ Ст ТПУ, двадест ЗСР, тридес Б Го Год Душ

Зд Л Ми Р Ра Ро С Ст, тридест В.,

двадесет Го М. Ми Мр, тридесет Г. Год Р.

г) Бројеви 40 и 60 имају по један облик:

четрес Бр Вр Г ДТ Зд ЈД Ми Р Ро СР Ст Ту, четрес Зд Мрш Ра;

шесет Во Вр Г Го Ду Ј Кр Мр Мрш Ри Ро СР Ст ТП Ту, шесет Р.

532. Вишечлани бројеви типа десетица + основни (одн. редни) број јављају

се са везником и без њега:

тријес и три Рош, седамдесет и шес Ка; дваес и два Во, тријес и трт Ду и

сл. (в. т. 42 одељка о прозодијским особинама); — двадес један дан Бр, дваес

четрт сата ГД, дваеш четрт сата ТП, двае-шес Кр, шесет пет Вр, осамдесет

дcам Душ и сл. (осим тога, говори се и сто и три Во, милијон и триста Ка и сл.,

одн. сто тријес илада ДД, двјеста педесет кућа Ми и сл.);

625 У говорима у непосредном окружењу забележени су следећи облици. Љештанско: двају

(„доста ретко“), двима = двема, трију, трима, четрима, одн. двога, двома (Тешић 225), Гoрoбиље:

двијема, тријема, четиријема (М. Ник. 678), моравички крај: двома, двијема, трима (В. Ник. 208),

Драгачево: двема (ређе двијема), трима (Ђук. 146).

626 М. Ник. СП 416.

627 Овако је у многим говорима и, делимично, у савременом књижевном језику. О овоме в. М.

Николић Променљивост бројева 2—4 у штокавским говорима, НЈ ХХП/1-2 (1976) 52–56.
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дваес друге М, дваест друге Мрш, дваес пете ТП, четрде прве Ра, четрдс

шесте О, педесет треће Ро и сл., тридесет и треће Душ, педесет и бcме Рош,

шесет и седме Ду и сл.

Овакви основни бројеви су чешћи са везником него без њега, док је код

редних бројева обрнуто.628

533. а) На целом подручју говори се двеста ГГДЛ РаРи, двјеста Во ЈП С,

триста Год Кр ЛП С.

У насељима подринског залеђа имамо и двесто Го РБ (у суседном Љештан

ском засведочено је и трасто).629

б) Напоредо се употребљавају број сто и бр. именица стотина, као и

СЛОЖенице са -ciИО И СИНТагМе са стоплина:

сто илада М., сто метара ЈД С, сто банка Г Ри и сл. / стотина Г Р,

стотину кила С(исп. и стотпику Ду), от стотине један Б и сл.,

четристо Год, песто Кр РБ, шесто Зд, девесто ЈД и сл. /четри стотине

Душ, пет стотпна ДД,пе-стотпна Ро, ше-стотпна Ст, седам стотпна Во и сл.

в) Као и у неким околним говорима,530 чешћеје обадва и сл. него оба и сл.:

дбадва ВДТ Л РБ СРС, обадвије Ми Ра Т, дбадве Го Год Ка;631 дбадвоје Ј,

дбадвоје ТП,

дба Д Ка П Ри, дбе Д Му, дбје Б.

534. За збирне бројеве од четири надаље и одговарајуће бројне именице од

нарочите важности је следеће.632 Стара фонетско-морфолошка изоглоса -оро/-epo

(одн. -орица/-ерица) пролази кроз Ужичку Црну Гору, делећи је на два неједнака

ДСЛa.

a) На већем делу подручја (источна, централна и северозападна насеља) ови

збирни бројеви се доследно завршавају на -оро, а одговарајуће бр. именице на

-орица, нпр.:

четворо Бр ГДушЈДЈ МршР Ро ТП Ту, четворо Рош, петоро ГГДЈДМи

Р Ст, шесторо Бр Ј КМи Ро, шесторо Вр, седморо Вр Зд КМрш Ро, деморо Душ

ЈЛ Му Р, осморо Вр Рош, деветоро Г. Душ JДРа ТПУ, десеторо ДД Ј КРо,

дванесторо Г. Мрш ТП, дванесторо Ра У, петнесторо О, седамнесторо Р,

двадесторо Л Му Ст, дваесторо Зд Ро, тридесторо Ми У, тријесторо ДД,

шесеторо В Р, седамдесеторо Му; — четворица ДР Ст, четворици Мрш У,

четворицу У, петорица ДД Л Ст, петорицу Ст, шесторици ТП, шесторице ТП,

седморица Рош, седморици ЈД, осморица Ту, осморице У, осморици Рош, де

веторици М, десеторицу Ми.

б) У свим југозападним и неким западнијим насељима јављају се и облици

на -еро (-ерица):

628 Овакав фреквенцијски омер констатован је и на подручју србијанског Полимља (М. Ник.

417-418).

б29 Тешић Љешт. 225.

630 Исп. В. Ник. М-Гс 209, М. Ник. СП 418, Рем. Шум. 299.

631 Тешић Љешт. 225 и дбадва.

632 О односу форманата -оро / -eрo (одн. -орица / -epица) в. у Ђур. Прелазни 105-106.
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Карта број 8: Облик збирних бројева

четверо Ка СР Ц, петеро Б Ка Кр, седмеро Во Ду, демеро Во С, деветеро Б

Кр, десетеро Б Ду Ц, дванестеро Б, четрнестеро Б Во, дваестеро Б Ц, прије

стеро Во Кр, шесетеро Ка Кр,

четверица Б, четверицу Б (могуће је (?) да случајно није засведочен већи

број оваквих ликова).

Ако познатим чињеницама о присуству ликова типа четверо, четверица на

србијанском терену633 придружимо утиске са нашег подручја, можемо уствр

дити следеће. У уском појасу уз босанско-србијанску границу (грубо узевши,

западно и северозападно од линије Пљевља-Прибој-Ужице-Косјерић), у неким

испитиваним областима одн. местима, констатовани су (поред мање или веће

заступљених ликова са -оро, -орица) и облици са -еро, -ерица. Тако је у неким

прибојским селима,834 ујугозападним (и појединим западним) насељима УЦг (за

*** О стању на херцеговачко-црногорском, босанско-црногорском и босанско-србијанском гра

ничном подручју и правцу пружања изоглосе в. у М. Ник. СП 420.

634 Исп. М. Ник. СП 418-420.
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Биоску се то одавно зна!),635 затим у азбуковачком селу Узовници.636 и у Тр

шићу.637

535. Уз бројеве 2-4 (и уз вишечлaнe бројеве са 2—4) јавља се бројна

конструкција:

два бријега Зд, два дана Ми Ро, два унука М, два-трп струка РБ, сва трп

сина Ст, три мјесеца Ка, три-четртзрна П, четрт сата О, четрт стуба Ри, дваес"

два дана Мр, дваеш четрт сата ТП, пе-сати Душ, пет синова Д, пет возбва М.,

пе-шес дана Му, деaм рупа Ро и сл.

Исп. и пето брата Му, шес” брата Мрш, деам брата Ст.638

536. У вези са употребом збирних бројева издвојићемо следеће.

а) Конструкција се збирног броја + ген. пл. какву имамо у примеру Закоље

се по двоје-трбје свиња Ту необична је и неочекивана у овом делу ијекавске

Србије.639

Овакви примери својствени су неким јужнијим идиомима.840

С друге стране, сасвим су обичне конструкције са бр. придевом (па и када

именица није рluralia tantum):

двоје панталбне Ка, троја врата М, троја кола Р, десетора кола ДТ,

четвере гаће Во,

трдји свирачи ЈД, троји-четвори просци 3.8“

б) Збирни бројеви се употребљавају и у ген, пл. Збирних им. на -ад и када

означавају бића (седморо чељади Ми, петеро пилади Во, четверо прасади Во) и

када означавају ствари (двоје дрвљади ТП, петоро дрвљади ЈД), затим уз ген. пл.

им. говеда (шесторо говеди Го, седморо-деморо говеди М) и уз ген, сг. збирних

именица на -а (нпр. двоје ђеце Ду СР). Узген, сг. им. браћа готово доследно иде

бр. именица на -ица (петорица браће 3, четворица браће Бр).

Ипак, једанпут (у Кремнима) налазимо и основни број пето браће.642

537. Осетна је фреквенција бр. именица на -ина: по десетину радника Ду,

петнестину Д, петнестину М, дваестину година Ро, дваестину Душ С, при

јестину Бр М. Мр Ц.643

635 Ивић Биоска 399 петеро и сл.

636 Тешић Узов. 179.

637 Ник. Тршић 419.

638 Исп. М. Ник. СП 420.

639 У суседном Драгачеву забележено је двде свиња (Ђук. 147). У осталим испитиваним

додирним говорима овакве конструкције нису засведочене.

640 Исп. М. Ник. СП 420-421 двое коња, двоје ната, двоје кола,Ћупић Пљ.93 двоје волова.

Сличне примере бележи и проф. Пецо у источној Херцеговини; он сматра да су конструкције

типа двоје кола “особина црногорских говора, а према простирању у источнохерцег, може се

закључити да су ту оне допрле из тих говора” (Пецо ГИХ 149).

641 Ђук. Драг. 147 двоја врата, двои волови, двоја кола, В. Ник. М-Гс 210 троје виле, троје гаће,

двоја врата, М. Ник. Гор. 679 петоре панталбне, петора кола, М. Ник. СП 421 дбадвоја кола,

седморе пантоле, исп. и Симић Обади 78 двои сватови, двде бабине, Ник. Тршић 419 петоре /

петере гаће, Рем. Шум. 298 двоја врата, двоја кола.

642 Исп. Рем. Шум. 299 шез ђеца, седам браће и сл., у србијанском Полимљу засведочено је пед

браће, па и шез браћа (М. Ник. 421).

643 Овакве именице су „врло честе“ у суседном Драгачеву (Ђук. 147).
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538. a) Уобичајено је:

једанпут Во, једампут ЈД Ра, двапут Г О, трипут Ро;

једанпута З, двапута Р, трипута ТП Т;

два пута Ра / два пута Во, три пута Душ, — седам пута РБ;

другт пут ДД ДТ П СР С, по други пут Ка, трећи пут Мр, десети пу-ти

говорим Во.

б) Поредједанпун (једампут) користе се и прилози једном (чешће), једним

и једаред (оба ретко), такође, прил. одједном чешћи је од прил. одједанпут.

Бележимо и одједнолia.644

Потврде за представљене прилоге наводе се у одељку „Прилози“.

ГЛАГО ЈН И

539. Конјугација говора Ужичке Црне горе (ни на нивоу гл. облика, ни на

нивоу гл. врста) не излази из граница углавном доброг источнохерцеговачког

просека. Једна (једина) потврда за гл. прилог прошли, редак имперфекат и

поредак футур П најнижи су степеници на фреквенцијској скали гл. облика; на

њеном врху пажњу привлачи чести наративно живахан аорист, као и „мноштво“

могућности за изражавање императива.

Неки глаголи се уобличавају у двема (каткад и у трима) глаголским вр

стама. Међу глаголима које ћемо сретати идући од врсте до врсте нарочито је

интересантна невелика (али, ипак, необична и неочекивана) скупина ликова типа

кренити, несвојствена највећем броју источнохерцеговачких говора.

I. ГЛАГОЛСКЕ ВРСТЕ“

1) ГЛАГОЛИ I ВРСТЕ

а. О појединим облицима

540. Презент. a) Деловањем аналогије, глаголи са основом на -к, -e, -х

имају у 3. л. пл. доследно тзв. измењену, палатализовану основу: -

вучу Вр ДушЛ Мрш Ст, довучу. Ми ТП, завучу, М., извучу. ТП, навучу. Мр,

привучу се Т, сијечуЗЈ Ц, засијечу О, исцјечу ЈТ, насијечу СР, печу Ду Ка С, испечу

Ро, затечу Рош Ст, напечу. Ст, тучу ДТД. Ми СР С, истучу. Ст;

пострижу се Во,

вршу Г. Мр С, овpшу. С.646

б) Презентска парадигма гл. моћи изгледа овако:

644 Исп. М. Ник. СП 422 одједама, одједама.

64° Примењена је Стевановићева варијанта Белићеве класификације глагола (в. Стеван. ССХЈ

328-336, посебно стр.331).

646 У другим говорима (и)јекавске Србије поменути ликови су или једини (исп. М. Ник. Гор.

684, Тешић Љешт. 270) или изразито преовлађују (исп. Барј. НП-Сј. 67 и 69, М. Ник. СП 431).

Интересантно је да у обаћком говору (босанско Подриње) постоји лик вуку и сл. (Симић 82).
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Карта број 9. Промена же — ре у море и сл.

1. л. сг. могу БВ Во ДТ Ј Кр М. Мр РБ Ри ССтТП У Ц, могу Во Го Год 3,

морем ВБ Кр П СР, можем Во Го З, немогу Бр ГДЗдЛ МиОРо СтТПТТуУ, не

могу З С Ц, не морем М. Ц, не можем Во М Ц:

2. л. сг, можеш Вр ГГ Зд Ми Му Р Ри, мореш Б Го ЗСР, не можеш Ми СР

У, неморешВ З,мошВ ГГГДДушЈЛ МршМу РС Ст, немош ДДЈП Рош,

3. л. сг. може Бр ДД ДушЈДЈЛ Ми О Ри СРТУ (исп. и можеДТ Мр СР),

море Б Во ГоДТЗ Ка Кр, море Б Год, не може ВоДМи Р Pa C (исп. и не може

Год Мр), не море Г СР Ц, не море Ц:

1. л. пл. можемо ГГДТ Зд Ми Ри Ро, моремо ГоДТЗКа, не можемо ДДЗд

С Ст, не моремо В ДТ З;

2. л. пл. можете ГГ Зд О П, морете Год М П, не можете Ду Р Ра, не

морете В ДТ:

3. л. пл.могу Во ГДДЈКр МршР Ра ССт, мору Б ГоМ,можу В ДТ, немогу

Зд ЈД Л, не мору В ДТ.
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Ликови са-же (+-*-ге) заступљени су на целом подручју; облици са -pe (-

-же) маркантно су обележје (у говору најстаријих изразито претежу) западнијих

(посебно северозападних) насеља.

Као и у неким додирним говорима, јавља се (и то прилично често) ди

јалекатски облик 2. л. сг. мош (није забележено мож),647

У западнијим насељима пар-pe / -же аналошки је успостављен и у 1. л. сг.

(морем: можем), могуће је да симетричан однос, сада „провучен“ кроза сва лица

једнине и кроз 1. и 2. л. множине, има свога одблеска и у пару мору: можу у 3. л.

Плурала.

541. Императ и в. За разлику од 3. л. пл. презента (где је редовно вучу и

сл.), у императиву аналошки облици са инф. основом на -к, -г, -х готово сасвим

изостају. Изузетак имамо само у усамљеном оврши Ка.848

Иначе, овде је по правилу:

вуци Вр Зд М Ми Рош, завуци Душ, превуци Ј О, привуци Бр Ми С, развуци

Мрш, обуци Ду Ми Мр, обуци се БрЗ Зд Т; Пеци ВЈ Ро, истеци Г К, напеци Ст;

сијеци ДДуш Ст, насијеци П, осијеци Бр Го С, расијеци М, посијеци Ри, туци С,

истуци Ст;

постризи Во.

Могућеје (?) да сасвим случајно нису засведочени ликови типа врси, оврси

и сл.649

542. Глаголски придев трпни. a) Глаголи с инф. основом на с

најчешће имају аналошке облике:

претрешен Г Рош У, донешен Бр С Т, донешена Г К, донешено Д Ри,

изнешено Б Год ТП, пренешене В ЈД, пренешени Му, разнешено С, што је

снешено П.

Исп., ипак, и унесена Ду, унесене Д.

Говори се и донијет РБ, донијето ТП (а имамо и, вероватно новије, донет

В, однет Го).

б) У глагола на -з такође налазимо загрижена В, довежени Ј, мужена О,

помужена Душ, помужене Мрш (ређе имамо довезен Во, довезене Ду).

Фреквенцијски омер потврда другачији је у гл. вести: везене чарапе Ра, везен

К Т, навезена Р, навезено Т (исп. ипак и извежено ДД650 вежене чарапе ТП).

543. Футур I. Када се енклитички облици помоћног глагола хтјети нађу

иза инфитива глагола на -ћи, може доћи до њиховог срастања:

Полако, доћеш и ти на редЗ, Доће и јбнК, наћу Го, Наћеш га лако Ка, Наће

га тамо Ст, наћемо БДТ, поћу Год, поћемо В, поћете П, проће Ка, прићемо Ри.

647. Исп. М. Ник. Гор. 656, Тешић Љешт. 197 (овако и Вуковић П-Др. 68, Ћупић Бјел. 90).

648 У суседном Горобиљу засведочено је само Увучи кола под шупу, иначе и овде је редовно

вуците, пеците и сл. (М. Ник. Гор. 684). Назначена разлика у деловању аналогије својствена је

(мање или више) и неким другим сродним говорима, исп. и Ник. Тршић 423, М. Ник. СП 433

(облици типа вучи су „прилично ретки“), Тешић Љешт, 230, Станић Уск. I 241.

649 Исп. М. Ник. СП 433 врси, оврси.

659 Однос донешен / помужен (везен) својствен је и другим говорима у окружењу, исп. нпр. М.

Ник. Гор. 684, М. Ник. СП 433, Тешић Љешт. 229.
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Овакви примери су фреквентнији на западној него на источној половини

подручја.

Сасвим су обичне и стандардне форме:

доћи ћу Ра, изићи ћу Г, изаћи ће Мpш, наћи ће Р, доћи ћемо ДД, изићи ћемо

Ри, помоћи ћемо Ра и сл.

б. О односу према другим гл. врстама

544. У говору Ужичке Црне горе повелики број глагола има једне облике

по I, друге по III, а неке и по I и по ПП (ређе и по VI) врсти.

Неки занимљиви „триплети“ (и то управо однос I-III-VI врста) биће на

ведени и ниже, у пасусима (начелно) посвећеним гл. III врсте.

545. Глаголи на - с ти, а) Глагол дјест и /дје нути (прост и сложен).

Облици по I врсти:

инф. име нађести Во, аор. Ку-се ђеде? ДД, Ку-се ђедоше? З; р. гл. прид.

Ку-се ђела? Ра, Ку-се ђело оно дијете? РБ, Ја са-му и име нађела Р, Нађели му име

Саво Мрш, трп. прид. ођевен Ри, ођевена Ст, ођевени ГД С.

Облици по III врсти:

инф. уђенути М, аор. Нађену му неки надимак, како-но би? Б, през. зађене

се ТП,уђенем ЈД, уђене се Т, имп. зађени Зд, уђени Ту; трп. прид.уђенуто нбђеУ.

Дакле, презентски облици (през. и имп.) имају облике само по III врсти, а

инфинитивни (имамо потврде за инф. и аорист) и по I и по ПI, аористје чешћи по I

него по III врсти, баш као и трпни придев.

б) Глагол (-)пасти има инфинитивне облике доследно по П врсти:

инф. пасти Б Бр ГД Душ ККа СТП, напасти Б Мрш Му П, упасти ГД Г

Ст, аор. падо Б Во, умал не падо С, паде Бр ГДЈДЈЛМ О ПРБ Ту, не паде ВДу С,

испаде Бр Душ СРТП, нападоше БрЗд ЈД ЈК Му Т, препадок се Му, препаде се

Бр Го Год Т, препадоше је ТП, пропаде начисто ТП, пропадоше Бр Год Мрш,

упаде ВДД Л Ра, упадоше ВП Р., р. гл. прид. пао Р Ро, пад Го, пала ГДЗдЈДМ Му

С, пали БДТ СУ, пале Бр Год Ту, запала му С, испд Бр ДРи Ро, испала БрЗ Ст,

испало В ДД ДТТ, напала З Ро Рош СР, напали П, препо се СРУ, препала се РБ,

препали се Г Го Р, пропд Ри Ту, пропала О и сл.

Презентски облици су готово редовно по III врсти:

паднем Б Во Душ Ц, падне ДСТ, панел Д, пане му на ом Д, пане Ра ТП Ту,

допадне Мрш, испадне ГСт, испане Мpш У, нападне ДушР, нападну С. опане Бр,

спадне Во Ка Ст, стане Мрш Ст, не стане ТП, препаднем се Во, препадну се Т,

упадне ДСР, упане Г,

имен. Ајде реко мени допани Ми.

По I врсти имамо само облик презента у примеру — кад сн"јег стаде Л.

в) Глагол (-)сјести има инфинитивне облике доследно по Г врсти:

ćести ГГДДМу Ра, сјести В З; ćедок Бр Му, ćедо Во, ćеде Во Вр ГГ Кр Ми

ОП РТП, сједе Го, ćедоше В Зд ЈД ККа Ро С Ту; ćео Бр ДД ЈМи Му О Рош, сјео

М, сједЗ, ćела В ДушЗМ Ми Му РТП, сјела Го З, ćело Бр Ду, ćели ГЗКТу, сјели

B, забели Зд ЈД Ст ТПТ, заселе Р, посели Ду, преćели у Ваљеву ТП и сл.
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Презентски облици јављају се и по I и по III врсти:

ćедем ТПУ, ćедеш Му ТП, седе ДД ЛМи Му, ćеду ДушЈДЛ Ми О Ра ТП,

заседу Л; ćеди Во Зд ЈМи Му Ро Рош ТПУ, ćете ОТПУ, ćедите и радите ГГ,

сјете В,

седнем Зд Ми ТП, сједнем Б 3, ćеднеш ДЈД, сједнеш Го, ćедне О Т, заседне

ТП, ćеднемо ДД Т Ту, сједнемо Кр М, ćедну Душ Р Ц, заседну С, ćедни Ра.

На П О М е На:

Овлашно узевши, облици презента по 1 врсти (ćеду и сл.) фреквенцијски су

најизразитији (или су једини или преовлађују) у источнијим насељима, слабије

су заступљени (спорадични или сасвим изостају) у централним, а нису засве

дочени у западнијим насељима.

Нејотоване јекавске форме (по свим врстама) својствене су само запад

нијим насељима.

г) Глагол срести. Разврставањем невелике али типски разуђене скупине

потврда, дошли смо до следећих закључака.

га) Аористима облике само по I врсти: сретога Во, сретеме Ка, сретосмо

га Мр, пресретоше ме Зд.

гб) Инф. и р. гл. прид. потврђени су и по I и по VI врсти:

срести Вр Му, срела ДР, срело Ст;

па ће ме предусретити Зд, сретијо мене Ду (исп. и срето га неђе К).65

гв) Презент се јавља по I, III и VI врсти:

срете се Л, срету ДД

сретнем Во Д, сретне К, сретну се Во,

сретпи Рош, да га сретпТ, сретпште ДД

546. Глаголи на -ћи, а) Глаголи са општим делом (-)бђе- имају стандардне

облике; нпр.:

инф. побјећи Вр М. Ра Ст, аор. побјеже БВ МиЈКа Т, побјеже ВрP Ра Рош,

побеже Ду СР, побјегосмо Ми СР, побјегоше Во, р. гл. прид. избјего Му, избјегли

Ка, побјегд Бр ДД ДТ Ст ТП, пребјегла Ст, през. побјегнем В Г Го Год Ро Ст,

побјегнеш ВС, побјегне Рош, пребјегнем Ст, пребјегну К, имп. побјегни Китд.

б) Глагол (-)дићи / (-)дигнути. Инфинитивни облици (инфинитив, аорист,

радни гл. придев) доследно су по 1 врсти: дићи Вр ЈР СР ТП Ту (могуће је да

форма дигнути случајно није засведочена); ја подигок онај најлбнКа, диже Г К

Му Ст Ту, диже се Ј, дигосмо О, диго се ја Во, дигоше Ри С, подигоше га Ту, дигд

Ду С, дигла Ст. У, дигли Мрш Ми Т.

Презент и императив су по III врсти:

дигнем Душ Ри, дигнеш Ра; подигнем П, издигну се З;

дигни Ду Р (исп. и дик се Ми Р и дiиже се Ст).

в) Глагол (-) лећи. И овде по I врсти имамо: инф. лећи Ка; аор. леже Л Ст,

легоше Ц, р. гл. прид легд Во Ст, легла ДТ, легли З, полегла Ст.

Презентје по III врсти: легнем Мрш Т, легнеш Т, легну Му Ро, прилегну Во,

прилегну мало 3.

651 Исп. М. Ник. СП 436 пресретили (засведочен је само овај облик по VI врсти).
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У императиву је двојако: легни Ду (III) одн. лези Р Ст, лезите С(I).

г) Глагол (-)маћи / (-)макнути. Инфинитивни облици су по 1 врсти:

маћи Бр Ра, замаћи ГГ, измаћи Д Рош, смаћи Ри, умаћи Ро, маче ГГ О,

iЗмаче Зд Ра, замаче Ми, прдмаче ЛСР, смаче ДушР, мако га Ду, замакли Мpш

С, измакли Ту, умакла Ми (исп. и умакло ТП), не помакла се с овбг мјеста Ро.

Чује се и замче Б Го ДД 3.652

С друге стране, презентски облици редовно су по III врсти:

макнем ДТЛС, намакнем О, намакне се Мpш, помакнем Му, помакне се Ј,

помакнемо Мр, умакне Д, смакнем Ка, смакнемо Ту, смакну Ст, измакни се 3,

помакни Му, помакниде се Во.

Када је реч о трп. прид., по I врсти имамо смачен Р, а по III примакнуто Ка и

размакнуто Ду.

д) Сложени гл. c основом -мог-који се граде од инф. основе доследно су по

I врсти:

инф. помоћи Душ Ка; аор. занеможе Во, поможе Мpш, р. гл. прид. помогд.

Г Зд Ри, помогла Ст У, помогли МС, помогле С.

И засведочени облици императива су по 1 врсти: помози Ј. Ми Мр, по

мозите Ри.

У презенту је двојако (по I и III врсти):

Ајде да ми поможеш Ка, поможе ККа Год У;

помогнем Г К Т, помогнеш Ми У, помогне С, помогну. Ми Т.653

ђ) Глагол пући И пукнути. Засведочени инф. облици су по I врсти:

аор. нешто пуче Во, пуче конопац К, пукоше о-смија Ду, р. гл. прид. пуко Ка,

пукла 3 (исп. и напукла Рош).

За през. имамо пукне Б, облик по III врсти.654

е) Глагол рећи. Сви засведочени инф. облици и облици императива су по I

врсти:

инф. рећи Бр Год Ду Душ Ка М Му Р Ри ТП Ц, аор. реко Во Ду, рекок БрЗд

ЛТП,рече Во Вр ДТДуЗдЈД КМ. Ми РБ Ра СТу Ц, не речеМpшП СР, рекосмо Г

Ра, рекосте Ри, рекоше ВРо СР; р. гл. прид. реко Б Во ДТ Ду ЈК МршПР Ри Ро

Рош С. Ту У, рекла ГГ ДД ДушЗд Ка ОПСТТП У Ц, рекли Ду ЈМ Ми Мрш Po,

рекле СТП, зареко се Во ЈД Му О Ц, изреко се К, одреко се Ка Ри,

реци Г. Душ ПС, рецимо У, реците Мpш С.

Облици презента су по III врсти (на целом подручју) и по 1 врсти (само на

источној половини области):

рекнем Во Гo ЈЛ Мр О ПРа СтТП, рекнеш БК, рекне Бр Го ККр, рекнемо

Год П, рекну Ду Мр Ст;

речем ГДДушЈ ЛОРош У,речеш ДО,речеДДМи Му Рош, речу Му ТПУ.

652. Исп. Тешић Љешт. 197 замче. Овај облик је забележен и у Кремнима; у Јежевици се чује и

замћи, помкни и сл. (в. М. Ник. СП 437, бел. 1224).

653 Двојако и М. Ник. Гор. 685, М. Ник. СП 437-438, тако и Пецо ГИХ 150, Пиж. Кол. 157, с

друге стране, Симић Обади 82 и Тешић Љешт. 200 само помогне и сл.

654 У србијанском Полимљу засведочен је и трпни придев пучено (М. Ник. 438).
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ж) Глагол стићи. Инф, облици су доследно по 1 врсти:

инф. стiћи Душ Р; аор. стигок ТП, не стиго Во, престиго и њега Ц,

стиже Ду М Ми, не стиже ПРа, стигосмо ГД ДС, стигоше КРа; р. гл. прид.

стигд.ДДЛМ, стигла ГД Ка М Ра, стигло Мр С, стигли ДТ Ка Ту, постиго Во,

достигли Ст, постигли С.

Презентски облици су по III врсти:

през. стигнем Г. Ро Ка Му С, стигнеш М. Ст, стигнемо Р Ро и сл.,

имп. престигни О.

з) Забележени инф. облици гл. са основом (-)тек- по I су врсти:

инф. претећи Во Вр О П, Еда ли претећи шта и мени Ду; аор. затече Ду

Душ МТП, утече ККа П, утекок Год У, утеко Во ЈМи, утекоше Б Му Рош, р.

гл. прид. затеко га Ри Рош, затекла Го Ка У, истекла вода ТП, отекд Б, утеко

Ка.

Засведочени обл. през. не припадају истој врсти: затекне га Рош (III),

затечу га Вр (I).

и) Глагол црћи. Инф. облици су по 1 врсти:

инф. да може црћи Бр, аор. цркокрадећи Вр, црне ТПУ, умал не црче Во; p.

гл. прид цркло С, цркли дабогда Во.

През. облици су, наравно, по III врсти:

цркнем СР, цркнемо У,

цркни кат си така Зд.

в. О другим особенијим глаголима и скупинама глагола Г врсте

547. Глагол је с ти:

инф. јести Бр Г Го КМр Ра Рош Ст Т, презједем ГГ ГД Л Ми СР, једеш К

М Рош Ро, једу ГГ ЈР Ра Ри, једемо Вр Зд О П, д-едемо Ми, аор. једок Ми Р, једо

Во, једoсмо Бр Вр Мр ОР Ра Ро, јесмо ГоМ Р, једоше ДТ Ст, р. гл. придјео Во Д

Р Ри, јед Го, јела ДуЗд Л Ми,јело Ми, јели Зд Ри, трп. прид. једено Кр Му ССт;

имп. једи Во Му, једите Мpш Ст, јете Ро Ц, фут. јешћемо шта имамо Во.

Говори се и изјести СР и изести КУ, као и изедем Ра, изб Рош У, изела Вр,

одн. изједемо М., изјд Ка, изјели Кр и сл.

548. Глагол (-)p а с ти:

инф. расти Бр МРБ Ра СР, израсти ГЛ, порасти РУ, през. расте Бр Ду С

Ст, израсте Му, порасте ГС, порастеш СтТП, нарасту В Зд, одрасту Зд Ст;

аор. нарастоше ДД ДТ Ту, порастоше О Ра; р. гл. прид. расла Бр ГД Му,

дoрaсто РБ, израсто Бр Во П, одрасто У, прирасла Бр С, зарасло В МуУ,

прирасло Ка.

Као што видимо, оба глагола имају стандардне облике.“

655 Овако је и у оближњим сродним говорима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 683, М. Ник. СП 439,

Тешић Љешт. 229, 231.
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549. Глагол и ћ и:

инф. ићи БГо ГодЗд ЈДМи РБ Ри Ст Ту, през, идем ГГ ГДДушЈ КМу П Ри

С Ту, идем Го ГодЗ К Мр СР Ц, идеш ГГ Зд ЈДЛ Ми Р Ст ТП Ту, идеш Во ДТ М

Мр Ри Т, иде Вр ГодДДДуш Л Мрш Ри Рош Ст, идд ДТ Ка Кр М. РБ СРТ Ц итд.

(исп. и потврде у т. 176 одељка о прозодијским алтернацијама), имп. иди Б Вр ГГ

ДДуш О ПРош СР ТП Ту Ц, itóиде Во МрТ, iод Гo (= идиде), идите Бр Вр, ите

ГДМу Ро; аор. идок БрДДР РаРи У, идо В Го, идели Ро, идоше ГДДРи ССтТП,

р. гл. прид. uид Во ГГ 33д Кр Л. М. Ми Мр П РСтТП Ту, ишла Бр Г ЈЛ Ми Мр Р

Ри Ст Ту Ц, ишле Го ЈД Ј Му П С Ст итд.

550. О неким облицима композита са и ћ и:

a) Гл. типа доћи, наћи:

през. дбђем Бр Ду Зд О Ра, дбђеш. ТП, дође Во ГГ ДушЈ Мр Рош С Ст,

дбђамо В ДД Мр, дбђете Г ДТ, дбђу Во Душ Ми Р Ро СР ТТПУ, зађе ГГ, зађу

ТП, нађем ДД Ми, нађем Му, нађемо Душ Мрш Ро, нађете Мр С, пођем Кр СР,

пођеш Во Ду, пођу Г ДушРБ СТП итд., имп. дођи В ГДДДуш КМи П СР СТП У

Ц, дбђиде Во, дођите ГД ТП Ц, нађи Го Ра, прођи Душ Ми, прођите Во, аор.

дођок Л Ми Р, дођо Во, дођеДМу Ра Ри С, дођосмо Ду Ра Ри, дођоше ЗРа Рош С

СтТП Ту У, зађе БрP Ра, зађоше ДСР, нађок ВоМи Мрш, нађо В Во, пођок Бр Вр

ГГ СтТПУ, пође ГоМ Ми Мр Мрш, пођоше Г Р, прође В ГГ П, прођоше БрЗ Зд

Ри Ст, р. гл. прид. дошо Бр Во ДуДушЈМ ПРРа ССт, дошла ВДТДДу Кр П Р

РБ, дошли Бр ГГ Мр СтТП, зашли Бр Д Зд, нашо Вр Ј.М. Ра Ри, наила Вр КП,

пошд Во Вр Го П Ри Ст, пошла ЈД М, пошли ГГ Кр ЛП итд.,

б) гл. типа прићи, сићи (тј. са -и-):

през. приђем ГГ ЈМи Мрш О, приђеш Бр Мр Му П, приђе ПО Ст, сиђем Ду

М, ciljeu B Бр Год Ст, сиђу П, имп. приђи ДДушЗ Ст, приђите ГГ ГДП, сиђи Му;

аор. приђок Мрш Ро, приђо Во, приђоше М. Мр, сиђе Душ Мр, сиђосмо У, р. гл.

прид. пришб ДД Кр М., пришла ДТРа, пришли Р Ст, сишла Ми, сишли Кр Ст.

У повленским селима засведочено је и сађоше ДТ, сашла З.

в) Облици гл. и з и ћ и чешћи су од облика гл. и за ћ и:

инф. изићи Ми С Ту, изпћи Ми Р, през. изађем Бр ДТ Ра СР, изпћем ДТ М,

изпћеш С, изпће Вр Ду ЈМи Рош Ту, изпћемо КМу, изпћу Го КЛ Ст Ту; имп.

изиђи Душ Мр, изиђиде Ми, аор. изиђе Кр М. Ри, изпће М. Ри Ц, изиђоше П., р. гл.

прид. изишб Д Ду, изишд Кр ТП, изишла Д. Ро, изишло К.

инф. изаћи Во Ст, изаћи Го, през. изађем Ка, изађе Душ У, изађе У, изађемо

К; имп. изађи Ро, р. гл. прид. изашо Зд, изашла Ри.656

г) Говори се уићи и ући. Форме типа уићи знатно су фреквентније (неретко и

једине) у источнијим и централним насељима, док су облици стандардног ући

релативно чести (каткад и чешћи) у западнијим селима. Исп.:

656 Обе могућности познате су, бар у неким облицима, са различитим степенима заступљености,

и говорима у непосредном окружењу, исп. Ђук. Драг. 156, В. Ник. М-Гс 214-215 (изаћи и сл. веома

ретко), М. Ник. Гор. 683, Тешић Љешт. 229 изаћи = изићи, изиђосмо = изађосмо (али през. изиђе).

Исп. и М. Ник. СП 440—441 изиђем (изидем) / изађем.
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инф. уићи Рош, през. упћем Му РаТПУ, упће Д, упћеУ,упу Ра; аор. уиђоше

У, р. гл. прид. унид Ми, ушила КУ, уишли О У;

инф. ући Год Ка; през. уђем Во Ду Т, уђе Мр, имп. уђи Р Ц, уђите ОЦ, аор.

уђо Ка, уђоше Т, р. гл. прид. ушо Бр 3д Ми Ст, ушла Г Ри, ушли Го Му.657

д) Глагол о ти ћи:

инф. отићи Бр Ро Му, отпћи П С, през. доем ВЈД СР Ту, бдам ДДМи Ро,

одем Зд РТ, доeи Вр Мр Ту, доčБЛМи РитпУ, бдеДТ КРТП итд., имп, отиђи

ДушЗ Зд, отиђите СтТП, аор. одок Бр Му РРа Ри С, одо Б Во Ц, оде Го Год Ро

Рош, одосмо Бр ДДЛМ. Ми Ри Т, одоше Го П Ра; р. гл. прид. отишо ГД С(исп. и

дчд Го З, дишд Б, дид Ј, дили Г),658 отишла Ду С, отишло Бр Ро, отишли ДРо С,

отишле Во.

ђ) Говори се обиђем Г Кр, обиђу Ми, обишла П.

На П О М е Не:

1) Примери с нејотованом основом типа “наде, “проде, “сиде и сл. нису

својствени говору УЦг, као ни идиомима у непосредном окружењу.

2) Однос и/а у изићи/изаћи очитује се на цело подручју, у сићи/саћи само у

северозападном делу области,659 а у обићи/обаћи није потврђен, јер је доследно

обићи и сл.

3) У гл. отићи редовне су кратке форме у презенту (ддем и сл.) и аористу

(оде и сл.), а дуже у императиву (отићи, отиђите).660

551. Глаголи са основом -нес/-није. Обе могућности, тј. и(ли) једну и(ли)

другу, имамо у аористу и трпном придеву:

аор, донесе ГГ Ду Зд М О Ри СР ТП ТУ, доније Мpш О, донијеше Год МС,

uзнесе Вр ДРо, нанесе Ми нанијеше О, принесе БГ Гo ЈД СР, принесоше Г. Мpш

Му Рош, принијеше Вр Ту, пронијеше ВП Рош ТП разнесе Бр ДД разнијеше Ро,

унесе Во Ду, не унесе Во, уније Ка, унијеше Зд Ц;

трп. гл. прид. донешен СТ, донешена К, донијет РБ, донијето ТП, изнешено

ТП, изнијето Во, унесена Д, унесено Д итд.

У инф. и р. гл. прид. нису засведочени гл. са основом -нес.

552. Глаголи с основом на р. Од глагола са основом на -стр

през. застрем ДДЗ, застре Бр Ри, застремо Б Ст У, прдстре Бр Год Ми,

простремо Ми Ту, простру ВР, разастреш Го Р, разастремо 3 Зд Ј, разастру

Рош Т, имп. застри Во, простри Ду; р. гл. прид. прдстрб Др, трп. гл. прид.

застрто Во.

657 У окружењу различито (и са различитим бројем могућности): Ник. Тршић 423, Симић Обади

81, Тешић Љешт. 229 само ући и сл., М. Ник. Гор. 683 уићи (ређе и ући), Ђук. Драг. 156 упћем и сл. /

јвтђем и сл., М. Ник. СП 433 уићи, упћем / унићи, унишб и сл. /уђем и сл., Рем. Шум. 336 увађем

(упћем / уђем).

658. Тешић Љешт. 229 очд — очла.

*** У суседном Љештанском је „сићи, саћи и врло ретко сапћи“ (Тешић 229); форма саћи није

позната горобиљском говору (М. Ник. 65), а ретка је у драгачевском (Ђук. 156) и полимском (М.

Ник. 441).

660. Исп. М. Ник. Гор. 683, Тешић Љешт. 229; у Драгачеву, ипак, у имп. гл. отићи поред отиђи

јавља се и отиди (као и отидни). Подсетили бисмо да у стандардном језику форме са-д- (иначе

Вукове) имају предност над облицима са -ђ- (Речник уз правопис, 1993).
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Забележеноје и простерем Ми, простерг се О, простеру се поњаве ДТ.

Исп. и дтрем се К, дпре Во, р. гл. прид. утрли У;

през. прождрем Во, аор. прождрије Во, р. гл. прид. прождро К.

553. За однос дерати/драти/дријети (и композите) наводимо следеће по

тврде:

инф. дерати ДР, одерати С, аор. продpије ТП, задрије Ду; р. гл. прид дерб

П СР, задро Ри, дорд Во К (исп. и издерала се С), имп. не дери се Во.

554. Гл. мр и је т и и композите имају стандардне облике:

инф. мријети Кр М Му, умријети Вр Мрш О П СР; през, мрем Л, умрем ГД

Го Ра Ри, помру Мр МршСР, имп. умри Во, р. гл. прид. мро Во, мрла па живила

СР, мрли Зд,умро Б ГоЈМу ОРБР Ро, умрла М МршРо РошТП, помрли Ми;

аор. умрије МСР, умрије СР, помријеше Ду.

555. Од стандарда не одступају ни глаголи с основом на -е (отети, почети

и сл.).

през. дпIмем ДТ Ц, диплги З, почнем Л, почнеш Ри, почну ТП, почнемо Во

Ду К, узмем Ра, узмеш П Ст, узме Ми, узмемо Ст, аор. 1. л. сг. узек Д, узе Ст, 3. л.

сг. узе Ми Ту, оте МуУ, поче Му итд., имп. почни Ду, почните Ро Т, узмите Душ

П итд., р. гл. прид. узд Душ У Ц, узела М Ц, почели О С, датели Ст и сл., трп. гл.

прид. дипето проклето У, узето Во.

Уочавамо двојак през. гл. на -пети (типа попети); попне се Ра, попнем се Т,

припнемо говеда Во / попењу се на кућу Во.661

2) ГЛАГОЛИ II ВРСТЕ

556. a) Засведочени су следећи облици гл. (-) брија ти (ce):

през. брије се Бр ЈД Рош, брије се Во, обријемо Го, обрију се П, не брију се К;

имп. бри се Ка, обрпте се Год, трп. прид. необријан Во, необријани Во, р. гл.

прид. брijб Зд, обријд се Ри Ц.

б) Гл. (-)jaх а ти. Забележени облици по П врсти:

през. јашем ГГ, јаше Ми Р Ри, зајашем Ду, узјашем МР, узјашемо СР; р. гл.

прид, јала К, узјб П, узjала Ј Ри.

Засведочене форме по VI врсти:

р. гл. прид. јашијо коња Мрш, гл. прил. садашњи јашећи Мр С.

в) Чује се стандардно казати ДТ С, али је обичнија форма касти ГГ ГД Му

ОТП, тако и кажем ГДМр П, кажем Ду С, кажетеДуш, кажу ЈТу Ц и сл. одн.

кáшћу Ду С, кашће ти се само Во, кашћемо ДТ, кашћете Ка, шта каш Во.

Говори се маше ДД, машу Го Ст, а исп. и занимљиво (ако мош) машати

ДТ, са вероватно аналошким и у инфинитиву.

г) Редовно је мирише ДД ЈМи ПТ, миришу У и сл.

д) Гл. (-)т ка ти. Типична и (парадигматски) готово комплетно засве

дочена је промена по П врсти. Навешћемо потврде презента и императива:

661 Исп. М. Ник. СП 444 да прапнеш коња / попење се ђевојка.
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през. ткéм ГГ ГДП Рош Ст ТП, ткеш Зд Ст, тке Во Вр ДушЗ Зд Ми Ри

Рош ТП, ткéмо Ми Р, тку Душ Ка Ми С, исп. и изаткем ЈД ПТ, изатке ЈД,

uзаткемо ДД Ка Рош, изатку К Ц:

имп, тка Г Мрш, изатки К, протки Рош.

У западнијим насељима налазимо и чем Го З, чемо СР.

Нетипично и усамљено ткају Душ прилази промени по VI врсти.

У говорима у непосредном окружењу имамо или само ткем (Гoрoбиље)662

или ткеи/ткам (Драгачево)863 или чем/ткем (Љештанско),664

Узмемо ли у обзир и кореспондентне прилике у неким удаљенијим срод

ним говорима, можемо казати следеће: овлашно узевши, драгачевска, горо

биљска и црногорска (УЦг!) ситуација блиска је полимској (у Србији),665 а

љештанска (бар према доминантном чем) — пивско-дробњачкој.666 и источно

херцеговачкој.667

557. Гл. же ти. Инфинитивни облици имају двојаку основу: (-)же- и

(-)жње

инф. жети ДРо, нажети Год, пожети Ми; аор. Поже Л, нажесмо Ду,

пожесмо Мрш, р. гл. прид, жео Ра, жед В, жела ДК П, жели ДД М,

инф. жњети З, пожњети Го, аор. пожњесмо Год, р. гл. прид, жњела Год

Ц, жњели З, пожњели В, прожњели Ц.

Облици са основом осе заступљени су на целом подручју, док се они са

основом жње јављају само у западнијим насељима.

Презентски облици су углавном на жњ:

през. оснем Г. Ј Ри С, жњеш Ду М Ми ТП, жње се ТП, жње ЈК, жњемо

ДДМи РБ Ту, жњуТЦ, нажњемо Зд, пожњем Ка М, не пожњем Ро, пожњеш 3,

пожњу. Мр Ту.

Ипак, имамо и две потврде са основом жањ-: жање Д, жањемо Ро.

Имп.: жњи Ду, нажњите Год, пожњи Душ, пожњите Л.

Трп. прид.: пожњевена ЈДП, пожњевено ГГ, прожњевена Ро.

Сравњивањем уочених стања са одговарајућим приликама у оближњим

сродним идиомима, откривамо разлике, али и интересантна подударања. Обра

зац осети — жњем својствен је пљеваљском и горобиљском,668 а однос жети

(жњети) — жњемо србијанском полимском и љештанском говору.“

Оба обрасца (други само на западу) и спорадичне презентске форме са

-жањ- карактеристика су говора Ужичке Црне Горе.

558. Различите основе затичемо и у през. гл. (-)слати: (-)шаљ- (у простог

гл. и шиљ-) и (-)шљ

662. М. Ник. Гор. 686.

663 Ђук. Драг. 157-158.

664 Тешић Љешт. 231.

665 М. Ник. СП 446-447.

666 Вуковић П-Др. 482.

667 Пецо ГИХ 161.

668 М. Ник. Гор. 687, Руж. Пљ. 150.

669 М. Ник. СП 447, Тешић Љешт. 232.
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шаљем ДРа; шиљем Д, шиљемо Ми / шљем Го,

пошаљем Во Р, пошаљеш Рош, пошаљемо Ст./пошљем Ми Ст, пошље Рош,

пошљемо С. Ст, пошљу Мрш.

559. За однос шапутати / шаптати исп. аор. сашапташе се нешто Во,

през. шапће С, имп. шапни ми Во.

560. Гл. (-)сисати потврђенје само у ликовима посеДу К, посу Ра, посали К.

561. Невелики број забележених глагола има презентске облике (односно

понеки од њих) и по II и по V врсти:

пљеште ГГ Ра / спљеска га очас Bo,

иште Во, заиште Мpш / ilicka To,

шеће се 3 / шетају Ст;

пришћем ДД, пршће ДД, пршћу Д, попришће Ст / прска се Мр.

За двојство у вези са гл. јахати исп. т. 550.

562. Наводимо, на крају, још неке презентске облике који се (бар према

нашој грађи) на подручју УЦг јављају само по П врсти:

биштемо Душ, побишћемо Во, глође Бр ДД КРо, оглође се Ми, грће Мр

МршРо У, огрће КМи Ту, разгрће Бр М, запреће В Год Ра, запрећуЗд, мећем С,

меће Бр Год Мр, меће се К(исп. и мећала Ри), какоће Год, какоћу ДТРБТП, квдчу

Бр В. Л Ра; пијучу Бр Мрш Ст П, капље Бр ДД СЦ, миче се ДУ, не миче се ГЗд ЈД

Ту, пуше КРо; páмље Т Ц, свиће Д, расвиће се Ст, срчем Душ, срче О.

3) ГЛАГОЛИ III ВРСТЕ

563. Глаголи ове врсте добро чувају инф. основу на ну:

бринути Д. бринула ДТ, бринули М Рош Ст, викнула 3, ја викну на њега Го,

гинути ЈД, гинули ДД Ст, кренути Д, кренули Ду СтС, кренуле Ту, окренули Бр Д

М Ми Ри, преокренуло се У, огрнула Т, прегрнули Ту, пригрнула Ј, разминули се

Ст У, разлинуше се Ка, свануло Бр Ра Ри СР, осванули ТП Ц, скинула Му О Рош,

скинуло В, скинули ЈДПР Рош, ћушнула Во О, шинути Во итд.

564. Појединачне на по мене, а) Засведочени примери трпног при

дева имају стандардне облике:

закренут Ми, накренут Го, одмакнуто Ду, размакнуте Ми.

б) Чува се, доследно, основа -ста у инфинитивним облицима:

застала Д, застали Р, настало О, настала Ду, остати Год Му СР, остд. П

РБ Рош СР Ст ТП, остала Ј Ту, постд. Ду, постала Му, састали се Ро итд.

О облицима аориста в. т. 586-590.

в) Говори се саго се Во, нагела се Р, исп. и нагнуто Ст.

565. О односу према конјугацији гл. других врста. Овде ћемо представити

засведочене глаголе који се обично сврставају у гл. III врсте, али поједине облике

имају и по некој од других гл. врста.

aа) Гл. сложени са -гинути и -кинути имају облике аориста и по ПI и по I

врсти:

погину В, изгинуше Во, скинуше Ми;
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погибо радећи Во, погибе ДД, погибоше 3, скиде КСт, скидоше Д, прекиде

Л, прекидоше Ст.670

Глаголи на -кинути (бар према нашој грађи) обичнији су по I врсти.67

аб) Двојако је и у гл. на -снути, и то како у аористу, тако (бар код неких) и у

р. гл. придеву:

аор. отискошеДДСР, прште Бр Кр, напрште Му/закисну Во, напрснуше Ду;

р. гл. прид. прсла Бр ЈД Ри, прсли Ри, закисло В Мp /закиснула ГЗ Рош,

покиснуло Ра, напрснула Во.

ав) Неуједначено је и у облицима аориста гл. (-)кренути:

uскретоше Во, закретоше Ду, окрете се ДТ/искренуше Ст У, окрену се К,

не окрену се Ми; исп. и крете Во.

аг) Налазимо и сатруну Во (али и натрула Ду), увену Р (али и свело Ст и

увенуло О).

б) У примеру Мој отац клечи па никад устати ДД, през облик прилази VI

врсти.

Имамо, међутим, и клекнем Во, клекну Ро.

в) Глагол метнути има облике и по III и по VI врсти:

през. метнем К, метнемо ДТП, аор. метнуше Л., имп. метни Ду, р. гл.

прид. метнула Во, метнули П,

през. метпи Рош,метпмо Вр РБ, метп се Рош, имп.мети Рош, р. гл. прид.

метила ЈД.672

Говори се, међутим, и турпи Ду, турила К, ставила Б итд.

г) Раздвојеност по врстама (опет по ПI и VI) уочавамо и у засведоченим

облицима гл. чукнути (се): чукнемо се Во К, чукне К, али и чуким Душ, чукти ЈД.

566. Посебан осврт (и брижљивије сагледавање) заслужује следеће

запажање. Посве је необична и неочекивана (свакако и нетипична, како за наш

говор, тако и за идиоме у окружењу) секвенца -ни- наместо стандардног -пу- у

Примерима:

ја зинила Ду, кренили Р, окренити се В, окренила се СР, погинићеш P,

прекинило Кр, скинићеш P, укинили Кр.

Секвенца -ни- наведене примере измешта из ПI у VI врсту.

Ликови типа кренити унеколико (не и битно!) релативизирају уверење о

стабилности секвенце -ну- у инф. основи глагола III врсте на подручју Ужичке

Црне горе.673

679 Када је реч о облицима аориста гл. погинути, у непосредном окружењује различито: М. Ник.

Гор. 685 само погибе, у осталим додирним идиомима (у раду о моравичком говору овакви ликови се

не помињу)јављају се обе могућности (погибе и погину), исп. Ђук. Драг. 158, Тешић Љешт. 230.

У говорима србијанског Полимља глаголи „сложени са -гинути имају у аор. чешће облике по III

него по I врсти“ (М. Ник. 448).

97) Овакав фреквенцијски омер својствен је и говорима србијанског Полимља (М. Ник, 445),

исп. и Ђук. Драг. 158 скиде (засведочен је само овај пример).

972 У суседном Драгачеву је углавном метпм и сл. (Ђук. 158); исп. и Тешић Љешт. 291 метнути

/метити. -

673 У околним идиомима овакви примери су или веома ретки (исп. М. Ник. СП 450) или сасвим

изостају. Овакви ликови су далеко обичнији (неретко и претежу) у бројним удаљеним (углавном
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567. Излагање о „глаголима III врсте“ завршићемо интересантном ком

бинаториком. Ако некима од претходно наведених „дублета“ додамо „одго

варајуће“ примере са -ни-, добићемо занимљиве „триплете“, исп.:

погибоше (I) / изгинуше (III) / погинићеш (VI),

скидоше (I) / скинуше (III) / скинићеш (VI).

4) ГЛАГОЛИ IV ВРСТЕ

568. У већини засведочених примера глаголи на -ива- имају облике пре

зента и императива по овој врсти, тј. на -yj(-):

везујеш Ми, везује се Ми, дарује се Бр Д СР, даруе Р, дочеку? С Ту,

дочекујемо Ст, задужујем се ДТ, закачује ВЈ П, записује ЈДЈКа, зарезујем П, не

зарезује га У. изручује Ст, изручујемо Кр, испитују Ри, исплаћује Ц, истражује

Душ, наваљује ГДЈ, наваљујемо О, намирује Бр Душ Рош, намирујемо Р, показуe

Р Ро Ст, поскупљују Душ, поткресују Мр, потражује С, не прикучује се РБ,

причешћују се О, распаљује Душ,распоређујеТП, смењују се Зд, смирује га ГоМ,

сређује Л, сређују Ст, целује Го С, целују Ми Т, целујемо Мр,

не задужуј се В, не застајкуј К, набацујЈД, наређуј Во, не показујте Ра, не

уваљујУ, уграђујУ.

Прилично су чести и облици по V врсти:

везивају М, дартва Во У, даривају П СР, дочектва Ро С, забацтва Кр,

забацивају Мр, зарађива Во, избацтва Ду Ст, испитпвам Кр, испитива Р, на

ређива Ду, одређива Д, одређивамо Му, одређивају М, показтва Му, показиваш J,

пропитива Г, разваљива Ка, скраћива Р, превлађивају ДД, привезтва Ми, по

казтва Мрш,убацтва Во, убацивало Во,употребљтва Ро, целтва Г, целивају Год,

не испитпвај К, показпвај Ст, целпвај У.

Сравњивањем описаног стања са кореспондентним стањима у околним

сродним говорима долазимо до закључка (можда и неочекиваног) да је овдашња

ситуација сличнија приликама у неким удаљенијим идиомима (нпр. обаћком,

ускочком, па и источнохерцеговачком) него приликама у додирним говорима,

нпр. Љештанском и горобиљском. Степенујући уочена стања (користили смо се

изворима у којима су она одређеније описана) у оближњим ијекавским говорима

(упоредили смо неке србијанске, неке црногорске, источнохерцеговачки и обаћки),

запазили смо да се распон могућности креће од обрасца наређивати— наређујем

као јединог (тако је нпр. у колашинском и бјелопавлићком)674 до равноправне

употребе двеју форми (као нпр. у источнохерцеговачком).67° Између „екстрем

них тачака“ стоје идиоми са изразитом (горобиљски, љештански, полимски у

западнијим и севернијим) сродним и несродним говорима, исп. Дешић ЗбИjГ 260-263, Драг. Лика

171—172, Пецо Ишћа 198 итд., исп. такође и Ник. Срем 355, Поп. Госпођ. 28, Ивић Галип. 274 итд.

О раширености и пореку оваквих примера говори и проф. Пецо у раду Глаголи типа кренити—

кренем у српскохрватском језику, ЈФ ХХХV (1975), 141—145.

674. Пиж. Кол. 151, Ћупић Бјел. 92.

675 Пецо ГИХ 150.
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Србији).076 или блажом (ускочки, обаћки,677 као и говор УЦг) превагом ликова

типа наређујем.

С друге стране, образац наређивати — наређивам као доминантно обележје

својствен је великом броју нејекавских српских говора — централношумадиј

ском,678 неким северносрбијанским,679неким војвођанским.680

569. Гл. на -ава- који у књ. језику иду по IV врсти најчешће имају такве

облике и у говору Ужичке Црне горе, нпр.:

през. дајем Г. Мр СР, дајем ПС, дабл ПС, не даам П, дајемо Душ С Ст,

даемо ТП, познаем Ри, познајем Ст ТП, познајемо се Ми, признаје П, не при

знајемо У итд.,

имп. даи Бр Мр, не даи Му, продаи Ту. 68

Поред гл. познавати са истим видом сејавља и гл. познати: познам Ду Ри,

не познали Р.682

По V врсти имамо: дава ђеци Ду, издавам К, упознава Ду.683

И по V и по IV врсти (према различитим облицима инфинитива, као и у књ.

језику) имамо прекорачава 3 / прекорачује Во, продужава Ду И продужује Во,

украшавају ЈД / украшује 3 (вишеструко је интересантно украсивало се К).

Стандардни су и ликови раскућава ТП, очвршћава У, као и форме испра

ћамо Ро Ц, допуњава К/ напуњам Ка (али не и испраћавамо Ра).

Књижевнојезичко обличје препознајемо и у примерима умиљава се Зд и

умиљају се ДТ, а такође стандардно удешавају Во има своје (свакако интере

сантније) дијалекатске пандане у ликовима удеша Ка Ро, удешају М.

Поред обичног сужава П С налазимо и необично сужтва К (настало,

вероватно, аналогијом према фреквентним видским антиподима типа сузи се Вр

Ду, сузили У, сузијо К, па и сужијо К).

570. Трпни придев. a) Глаголи са општим делом кри, ли, ши имају

облике на -вен:

откривен Душ П, откривене Ј, откривени Ми, покривен Бр Во КП СР.

покривена Му СР , покривени ДушР Ра Рош, прекривен Д О, прекривено В Ту,

прекривене КС, поливен Бр Во Ра О, сакривен К, сакривени ВКр ЛТу, шивено В

Л, пришивен БДРи СР Ц, пришивена Во СРТП, ко саливена Во, саливено У.

Тако је и у гл. на -ути: изувен Зд, изувени Ту, обувен ДушЗ, необувен Душ,

обувена С, надувен П, надувена Мр.

б) Двојако је у гл. са основом пи и ви:

676 М. Ник. Гор. 691, М. Ник. СП 451, Тешић Љешт. 234-235.

677. Симић Обади 87, Станић Уск. I 239.

678 Рем. Шум. 354-355.

679 Исп. нпр. Моск. Поц. 90–91, Ник. Колуб. 57, Ник. Мачва 276 итд.

680 „Прелазак суфикса -ива- у презентску основу спада у особину војвођанских, славонских и

неких северносрбијанских говора“ (Рем. Шум. 355). Исп. и Ивић Дијал. 72.

681 Исп. Тешић Љешт 234.

682 Гл. познати као несвршен познат је (поред обичнијег познавати) и неким оближњим

сродним говорима, исп. нпр. М. Ник. СП 452 (бел. 1251), Симић Обади 86,ТешићЉешт. 234.;

683 Форме типа давам, познавам знатно су чешће у неким херцеговачким и црногорским

говорима, исп. нпр. Вуш. ДИХ 58, Пецо ГИХ 150, Пиж. Кол. 161.
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испијена Ми, непопијено Ст; — завијен Зд, обавијене У, развијен К Ц:

iсппта В, — савлта Ц.

в) Гл. са основом би имају облике на -ијен и -ивен:

бијен Ри, бијени Мрш, избијен Мр, убијен ДД Мрш ТП,

побивени ГД, пробивена Р, сабивена Т684

571. О још неким гл. IV врсте. a) Гл. осдити имамо само у усам

љеној композити приждијем (ватре мало) 3.

б) Облик гл. сликовати се у изговореном стиху Ајде, драги, да се сликујемо

РБ неаутохтон је, несвојствен „обичном“ говору; овде је слика се Ра, сликаше нас

Ка итд.685

в) Доследно је: чуо Кр, чуд Ри (никад *чуно или сл.), чула ДД Ми Мр СР,

чујем Бр ТП и сл., казивати Во (никад *каживати или сл.), казуг М Мрш, казује

Мр и сл., куел ЛУ, кујем В, закуе. Ту и сл.

5) ГЛАГОЛИ У ВРСТЕ

572. Презентски облици Гл. дати, знати и имати јављају се чешће (а

одричне форме редовно) без форманта д:

дам В ГоДушЗМр РБ Ри Ро СР Ст, не дам ДДРа Ри Ст, даш Ду ДушЈ М

Ми МршП РБ Р, не даш БДуш Мрш Рош, да ДДДЈД Ј Кр М. Ми П Р, не да ДДД

Ду ЛМ Му Р Ри С, дамо Ду Ми Ра Ро, не дамо Ј Ро, дате Б ГД Душ ККа П Ри Ро

Т, не дате Го, дају В ДЈМи Мр П РиО Ст, не дају Г Го ЈМи МршРа С, дадам Г

Го Ј Кр Ми, дадеш Ра, даде Д Душ Ми П, дадамо КРа Ту, даду Ду Ри Ст;

знам БВ Во ГодДушЈД КрЛМр Му Р Ри С, не знам ГГД Ка Му ССт, знаш

Бр ГДДу ДушЈ ККа Ми РРа ССт, не знаш ДДуПР Ри, зна ДЗ Зд Ка Ми Мр Ро С

СтТП, незна Г ГоМ Ро Т, знамо Вр ЈМ Ми Му Ра С, не знамо ЈТ, знате Ду М Ми

СтТ, незнате Зд СРС, знају ГДДДДП, не знају Го РС Ст, знадам ГГГЈМи Мр,

знадеш ДушЈМС, знаде ДКаР, знадамо ГДТКа Му О, знадете Вр ЈРТ, знаду

Го П Ст:686

имам Б Во ГД Год Ду М РБ Ро, имаш ГГ ДТДуш Ми Ра Рош, iuма ЈД Душ

Мр, имамо Во ГоМ Р СР Ст, имамо Бр Во ГД ДТДушЈДКаЛП Ра Ро С, имате

ГД Ду Мр, имате Г Ту, имају Год ДД Ри Т, имадем Г. Ј., имадеш К Мрш Т,

имадемо ЛУ, имаду У Ц.

Говори се немам ЈП РБ С Ст, немам Ми Ра ТЦ, немаш Ду Ст, немаш Во,

нема ДТМ Ми РаРи Ст У, нема Душ Ми Мр, немамо ГоДТ С Ст, немате ГГ Ми

Т, немају ЈУ.687

684. Симић Обади 80 добиен (добивен, добПт), ТешићЉешт.228 бијен, избијен, савијен /савит, у

суседном Горобиљу поред добијен одн. добивен (М. Ник. 682) говори се и бјен, бјена (стр. 646).

Ипак, облици трп. прид. на -јен далеко су обичнији у јужнијим ијекавским говорима, исп. нпр. М.

Ник. СП 452-453, Барј. НП-Сј. 106, Вуковић П-Др. 74, Пецо ГИХ 157, Пиж. Кол. 170.

68° Облици гл. сликовати веома су чести у централној Шумадији (Рем. Шум. 356).

686 У суседном Љештанском засведочене су и форме типа наш, надеш (Тешић 232).

687 У србијанском Полимљу поред чешћег немам јавља се и облик нем, као и ликови типа нејма,

нејмали (М. Ник. 455).
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Засведочене су и бројне композите: додам Б Го Ка Му Рош, додамо Го Год

Ту, продаш К, продамо Ро Ц, раздамо Д и сл., дознам Бр К, дознају С, сазнам К,

сазнали В Ри и сл.

О презентским формама типа даднем, знаднем, имаднем в. т. 588.

573. По V врсти иду и глаголи на -гнати (-гњати):

през. догнам ГГ Му О П, догна ВТП, догња К, догнамо Бр Го П, догнате

Душ Ро, догњате К, нагња К, нагнамо МС Ст, нагнамо Вр ГГ, сагна Д, имп.

догнај Ду, догнајте ЈРа, сагнај Ду, р. гл. прид. догнале Мр, трп. гл. прид.

догнати Ст.

574. Као и у књ. језику (а и у сродним говорима)888 гл. требати у значењу

бити потребан 689 има облике за сва три лица сг. и пл.:

Ако му шта требам ГД, Не требаш ми Ро, Не треба ми Т, Не требаш ми

реко ни за шта Мр, Требају му радници Ј, Hüје му ни требала Р. Ни за шта му није

требала Мр, Значи, ми му не требамо, добро, онда не треба ни јбн нама Ту итд.

Кад је требати гл. непотпуног значења у облику презента (као модални

део сложеног гл. предиката) доследно је, опет у сагласности са стандардом,

безличан (тј. у 3. л. сг.):

Треба и јад-одем Во, Треба да је водим лекару Ду, Треба још и даје ранимо,

поимо К, Треба једнбм да се скупимо У и сл. (а не требам, требаш...).

Међутим, гл. требати у облику перфекта (као модалног дела слож. пред.)

по правилу (а супротно стандарду) није безличан:

Треба је прво вамо донијети Во, Требдјејош прошле године д-иде у војску К,

Није требала ни ићи Во, Нису требали да је дирају РБ и сл. (не требалоје да ...).

За кондиционал исп. Не би требали да радимо ćутре Мpш, Треба би д-одем

ро.

Безлично „требало“ имамо само у конструкцијама у којима није јасно

одређен вршилац радње, или када се свесно избегава упућивање на одређено

(граматичко) лице: Требало се снаћи Д, Требало је питати К, Богами, требало је

мислити прије о томе Ду.

575. Из мноштва засведочених глагола који иду по V врсти, издвојићемо и

следеће:

гл. (-)гледати (се): инф. гледати Год, аор. гледаше Ро, згледаше се Му,

загледаше се Л, р. гл. прид. гледб ГД ДТ КП СР С Ту, погледд ПР итд., през.

гледам Г Зд Кр Ми С, гледа Ду Мрш Ра С, не гледа Ду Ми О, гледамо Ду Л С,

гледате ЈС, гледају Душ Ст, погледам Го С, погледаш П РБ СтТП Ту итд., имп.

гледај Мр С, не гледај К, погледај Т;

гл. (-)пуцати: инф. пуцати Ми, през. пуцамо ДушП РБ, пуцају Ми Ри, имп.

пуцај Ст, не пуцај СР, испуцај Ту; трп. прид. испуцано Ст;

гл. (-)рачунати се инф. израчунати В, аор. рачунаше Во, през. рачуна 3

Ми, рачуња КаРи, рачуња се Мрш, имп. рачунај Д Му, рачуњај Р, не рачунај Д.

израчунај Мрш, трп. прид. рачуњато Ка;

688. Исп. нпр. М. Ник. СП 456.

689. Стеван. ССХЈ 1347.

— 235 —



572 Славољуб З. Марковић

гл. (-)свађати се през. не свађам се Во, свађаш се ДД, свађају се ГодЗд Мр

Му, посвађају се Р; аор. свађаше се С. р. гл. прид. свађд се Ту, свађали се Ра С,

посвађали се ТП,

гл. (-)тјерати (се): инф. ћерати ДТ СР, uићерати Ст, заћерати У итд.,

аор. заћера га К, ишћерашеД СРС, поћераше ТЦ, наћераше Си сл., р. гл. прид.

ћерд Д, ишћерали Мр, ћерали се К и сл., през. ћерам Му Т, ишћерам Во, поћерам

С,рашћерамо С и сл., имп. hерај Ду, ишћерај М, поћерај ЗЛМ У и сл., трп. прид.

заћеран 3, рашћерани К;

гл. (-) чекати: инф. чекати КЛ, ишчекати ДС, причекати С. р. гл. прид.

чеко К, чекала У, чекали Ту Ц и сл., през. чекам Бр ДТ Л С Ст Т, чекаш О П,

чекамо Г, сачекамо Ст и сл., имп, чекај Бр Год ТО П, не чекај Душ Ри, сачекај

Мрш и сл.

Исп. и: беара Зд, сапуња У, насапуњд У / насапунам Во.

На по ме не:

1) Гл. гледати, као ни у другим сродним говорима, не прелази у VI врсту,

2) у 3. л. пл. през. доследно је -ају (никада -ау или -аје);690

3) није засведочено Вуково рачунити,691 присутно у неким јужнијим срод

ним говорима.892

О глаголима који имају презентске облике и по П и по V врсти говорили

смо у т. 561, а о през. облицима гл. на -ава- у т. 569.693

6) ГЛАГОЛИ VI и VII ВРСТЕ

а. О појединим облицима

576. У 3. л. пл. презента гл. VI и VII врсте јавља се, готово доследно,

стандардни наставак -е.

биоса Б ДТ Ц, бјеже ГД Му Р Ту, веле ЈТП, веселе се П, виде Вр Му Ри Т

Ту, врате Д, грабе Му Ст, долазе Д Му, завиде ДДРи, задрже Ра, заките ДМ,

закрпе ПТП, заложе В, заклопе Во, запуше Во, затворе МТ, излазе Мр Ту Ц,

купе Ду Рош, купе Во, љубеЗ ОТу, мисле ДД ГДЗд ЈД Кр Ри, нагоне Г, награде Ј,

наложе Год ПУ, направеЗУ, нареде М, носе ГоДД Ка МТ, ослободе Во, пољубе

Р Ст, пољубе се Во, поправе Му, поране Д Кр Ри У, проговоре Зд, просе Вр ГГ Ка

Мр Ст.ТП, пуше Т, развале Р, разреде П Ст,распореТ,раштреДДМи Ту, решеЗд

690 Исп. Барј. НП-Сј. 100 копау, сипау; в. Ник. М-Гс 216 („студеничка зона“), копа", чита”,

гледа“; М. Ник. СП 455 ћерау (једини засведочени пример, и то из „прелазног говора“, иначе, у

оваквих глагола, доследно је -ају).

Унутар зетско-сјеничког дијалекта (Ивићев назив дијалекатског подручја) у VI (Белићевој)

врсти „веома је раширено ау: пуцау“ (Ивић Дијал. 163).

69. Ивић Поговор 139.

692. Исп. М. Ник. СП 455 кат прорачуниш, облици гл. рачунити познати су и неким зла

тиборским селима (СП 455, бел. 1258).

693 Овој врсти прилази и гл. разумјети — разумијем (в. Стеван. ССХЈ 1334). Забележени су

следећи облици: през. разумеш Л, разумију К, разуму Го 3, аор. разумjе К, имп. разуми Во Ду, р. гл.

прид. разумјели Ра / разумила В, разумили ДТ: исп. и споразумили се Ц.
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Р, рове К Мр Ст, саране Зд Л Ми, саграде Р, сложе ТП, смјесте Ду, спремеДуш

М., спуште Мр, трче ДушР, туре МршСЦ, увале се Ми, увиде Ми, уговоре С,

уграбе Мр ТП, улазе Г З Зд Ри, управе М, ускоче Ми, уставе Во итд.

Ликови са аналошким -у у 3. л. пл. јављају се ретко и ареално неусловљено

— потврде су издвају јужнијих (ДуУ), једног централног (Ту) и једног северо

западног (Мр) насеља:

Ду: изручу, носу, ако не погоду;

У: говору, изводу, скупу се,

Ту: љубу икону;

Мр: бацу, направу.

С обзиром на овдашње стање и прилике у непосредном окружењу (где су

овакви ликови или ретки“ или сасвим изостају),693 можемо казати да облици

типа носу не спадају у маркантна обележја овог дела јекавске Србије. Они су

неупоредиво обичнији (неретко и претежни или пакједини) у бројним (ближим и

удаљенијим, сродним и несродним) јекавским696 и нејекавским говорима.897

577. С обзиром на стање 3. пл. през., сасвим очекивано, гл. прилог

садашњи има, готово доследно, форме на -ећи:

висећи Ри, излазећи Во, носећи Б, лежећи Ду М, не мислећи Рош, радећи З

ТП, стоећи СР, ćедећи Каб98

Редовно је (бар према нашој грађи) и јашећи Год Ри (исп. двојство јаше ја

шијо у т. 556).

Имамо само једну потврду на -ући: ćедући Ми.

578. Тр П ни придев. a) Глаголи VI врсте имају доследно стандардни

НаСТАВАК -{2}{:

грађен Б, грађена Мрш, грађено Ст, заграђена Ј М, заграђено МршТ Ту,

uзграђена П, изграђене П, дграђен 3, дграђено Го Ри, жењен Л, iосењени Во,

нежењени Во Ду, ожењен Д. Ст, ожењени Ј Ту, забачено С, избачени Ка,

забрањен Год, забрањено Ду Ка, забрањени Мрш, запаљена С, запаљене Т,

напаљени (фиг.).ТП, запослен ГТ, запослена С, запослени Во Ц, запошљени ДД

заробљен К, заробљени Ми Ту, засађен ЗМ, засађене Ри, затворен Л, затворена

ЛМ, затворени Ду, избачен М., избачени ГДО П, проврћено Ка, напаћена Ду,

напаћени П С, направљена С, направљене КП, насађен Д, насађена К Ц, на

стаљено С, ношено О, изношено Во, објешен М. Ст, објешено КУ, одвојено Ту,

одређен З Ри Ро, одређени У, постаљен ГС, постаљена Во, одријешен Му, плаћен

69“ Исп. В. Ник. М-Гс 215, Ђук. Драг. 149.

695 Исп. М. Ник. Гор. 680, Тешић Љешт. 226.

696 Исп. М. Ник. СП 456-460 носе и сл. и носу и сл. (употреба једног или другог наставка

условљена је и ареално и конфесионално), Ћупић Пљ. 93 носу и сл. (у говору „само најстаријег

становништва“), Барј. НП-Сј. 100 носу и сл., у источној Херцеговини присутна су оба наставка

(Пецо 151), превагу наставка -у у источноцрногорском идиому Стевановић тумачи утицајем говора

Муслимана (Стеван. 86).

697. О приликама на ширем штокавском терену исп. Рем. Шум. 305-308.

698. У суседном Драгачеву и трчући, тражући, ćедући / ćедући (Ђук. 153), док је у такође

суседном Љештанском засведочен и облик лежајући који „показује да се у Љештанском губи

језичко осећање за садашњи прилог“ (Тешић 228).
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Ка, плаћени Ра, покупљене Ст, непокупљене Ри, попаљене К, порушене Бр Ми

Мрш Ро, посађен Ду Ра, постројени Ст, прављен Г К, исправљен ТУ, претурени

Во,разваљена Ду Душ ОРош,разваљено Ст Ц,рањен ДТДМПС,рањени ВоМу

ОСР, раскрчена Ка,раскрчени Ра, решено Ј П, рођен ГГ Год ДушЗМрМршС Ст

ТП, рођена К Ри, рођено КаР, састаљено Ст, склопљен Ту, уклопљен ДушТП,

скраћен ККа Кр, скраћене Мр Ст, сломљена Бр 3, спремљено Р Ту Ц, сређено К

Мр, срушен К, срушена РС, порушене У, истражено Во, турен Ка С, пурено Ст,

увређен Во, увршћен Ду, уваћен Душ, уваћени К, урађено Ра, зарађено ТП Ц,

израђени Мр итд.

Интересантна су колебања у запослен, запослени / запошљени (увек је,

међутим, беспослен Г Мрш или пак бреспослен Ра).699

б) У трпних придева гл. на -стити налазимо и -ић-: кршћено Во, пушћени

Ду (а исп. и запушћело Ри).

Ипак, чешћеје крштен ДТ, крштено 3 Ри Ро, крштени СРТП (редовно је и

крштеница Го М, крштеницу Во), пуштен Душ, пуштени У.700

Само са-шћ- имамо запрепашћени КП, упропашћен Во Вр Кр Му, упро

пашћени Ду.

в) Примери са -ит (бацит или сл.) нису својствени говору УЦг нити

идиомима у непосредном окружењу.79

У синтагмама једно мјесто заклонито Во и усклоните столице Ду облици

на -ит су прави придеви.792

б. О неким глаголима и скупинама 2/1a20/161.

579. О односима основа у глагола на -b-/-и- a) У великом броју потврда овај

однос није нарушен и често одговара приликама у књижевном језику. Међу

бројним засведоченим примерима налазе се и следећи:

бољела ТП Ту, обољела У, забољело У, обољела Ра, разбољели се Л,

разбољеше се О;

виђети ДушТПУ, виђећеш Ра У, виђећемо Му Ро Ту; виђела О Ту, виђело

Д, виђели ЈУ, свиђело се Рош, свађели се ТП,

вољети ДушЛУ, вољела ТПТ, вољели МршТПТу, завољели Г, завољеле Ми;

горети Вр, горела Год Му Ст, изгорела МуУ Ц, изгорело Ра, изгорели Рош

У, прегорела Т. Ц. сагорела Му С, сагорело Л Р, сагорели Ст; изгореше С,

погореше П,

699 Оваква двојства (или пак већи број могућности) позната су и неким оближњим говорима;

исп. нпр. М. Ник. СП 461 жењен / ожењен, запослен / запосљен / запошљен.

700 Исп. Ђук. Драг. 153, В. Ник. М-Гс 138 крштено, 226 кршћен, пушћен, 153 пуштен / пушћен,

М. Ник. СП 461 кршћено, пушћен / крштено.

701 Овакви ликови најчешће нису познати ни удаљенијим (и)јекавским говорима. По неколико

оваквих примера наводе М. Николић (СП 461) и А. Пецо (ГИХ 158).

702 „То су прави придевитворени од гл. основе наставком -ит, о чему сведочи краткоћа вокала и

у томе наставку“ (М. Ник. СП 461).
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живљети ДушТП, наживљела се Л, надживљела Рош, живљела ДД,

доживљело Му, доживљели Вр Рош, поживљела Ра, преживљела Му, пре

живљели ДД ТП, не живље ТП,703

лећети Зд, залећели се Ра; излећеше Мрш, улећеше Рош,

засвpбљело Ра;

трпљети МуУ, трпљела Л Рош, трпљело Рош, претрпљели ОУ.

б) Однос -b-/-и- налазимо и у глагола као што су мрзјети, сједјети, оту

пјети, утупјети, који и у књижевномјезику могу имати и облике на -и- мржље

ла Рош, мржљели Л, ćеђети ТПУ, ćеђела ТП, ćеђело О, отупљели Душ, уту

пљели Ј.

в) Овакав однос затичемо и у једном броју глагола изведених од придева,

где спадају и глаголи изведени од придева са значењем боје:

изгладњели Бр Рош, огладњели Душ О, полуђе Мpш, полуђела Душ Ми,

запушћело ГГ,

обијељела Ми, пожућела Му, пожућели Ра, позелење О, зацрвење се ТП,

зацрвењело се Ра; поцрњела Ми, поцрњело Л.

г) Одступања од стандардног односа ђ/и (иначе, аналошко-морфолошког

порекла) очитује се у примерима типа вадила ДТ М П РБ Ри, видило се ДТ,

живити В Во Год ДТМ, живила Год ДТ МРБ, трпила Во Год М, отрпила Год,

наживила се М, обневидила Мр, свpбило П, засвpбило СР и сл. (знатно више

оваквих примера наведено је у т. 261).

д) Вокал и уместо континуанта јата редован је и у основинском наставку

глагола изведених од придева слаб и стар:

ослабила Го Год.3, ослабили Мр, остарила М Му, остарили 3 Ту, оста

риле Ра.704

580. Глаголи на -ити/-им. a) Глаголи на -ни- не прелазе у ПI врсту, дакле, по

правилу је замијенили Во ДМ Ми, замијенише ГГ Г, смијенише ДС, одмијенила

ДТ, намијенила КС и сл.

Секвенца -ни-је постојана и у уснијо Год С, уснила ТП (у значењу видети,

доживети у сну, сањати”).

По III врсти (као и у многим другим говорима, и не само сеоским) иде гл.

извинити се:

извинула се Ду П, извинули се Во.

Нарочито су заступљене форме да) + презент, тј. конструкције д-изванеш

Му С, да извпнеш Ст и сл., као ознаке извесног снебивања у „осетљивим“

сегментима дескриптивних и наративних пасажа.

б) Говори се плијевила Мрш Ра Рош У, плијевили Го П, оплијевили Бр Кр,

плијевим ДТ КУ, оплијевамо Мр и сл. (у западнијим насељима чује се и пљевила

ДТ, Пљевим Го).

703 Није засведочен облик живсти.

704 Правопис МС (1993): „ослабети (ек.) и ослабјети (ијек.) у значењу постати слаб“, поред

ослабити (ек. и ијек), и у претходном значењу и у значењу учинити слабим”, са истим значењским

односима наводи се стар(ј)ети и старити (ек. и ијек), одн. остар(ј)ети и остарити (ек. и ијек).
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в) Чешће је спасити Год МТ (VI врста) него спасти ДТ Мp (1 врста).

Остали засведочени облици иду по VI врсти: р. гл. прид. спасијо К. Ми,

спасила Ри, през. спаст Ст, спаст Ст, трп. прид. спашен Ка.

г) Сумарно узевши, облици гл. бројити (VI врста) чешћи су (и свуда

присутни) од облика гл. бројати (VII врста, чују се у централним и западнијим

насељима):

инф. брдити Бр Рош У Ц, избрдити ГП, аор. избројт Му О Ри, пребрдише

Р, р. гл. прид. бројио Вр, брдила ДД Ц, избрдила Т, пребрдила Ри, трп. прид.

брдјено Во;

инф. бројати Вр Го, р. гл. прид. пребројала З, пребројали К, набројали Ду,

трп. прид. избројано СР.

д) По VI (никад по IV!) иду облици гл. сломити: през. cлдмпл Ј Ту, сломп

Ду Ст ТП, аор. сломише Душ, трп. прид. сломљен Ј, сломљено СР Т.

581. Глаголи на -јети/-им. a) Гл. видјети. Прво л. презента редовно (и

свуда) гласи видим. За скретање пажње (и без гл. значења) употребљавају се

ликови виш и (још чешће) иш: да виш ГГ П, да иш Вр Ј. Мрш Ст У (само у

конструкцијама са дa).

Засведочени облици аориста: 1. л. сг. виђок ДДМи У, виђо Год Ц, не виђок

Му Рош, не виђо Ц, 2. и 3. л. сг. виђе Г КП РТП, 3. л. пл. виђоше О Ра, не виђоше М.

Императив гласи: види Ду Ра Ст и виђи Му Ту (не и *виђ),705 исп. и виђиде

Ду Ц, виде О.

б) Засведочени су следећи облици гл. (-)зрети:

презент: 3. л. сг. зрт ДР, озрт шљива К, кат презрт Г, узрт Ду, 3. л. пл. Зру

Душ СР;

р. гл. придев сг. м. р. зријо ДЦ, сазријо Вр / сазрео Ду; сг. ж. р. дозрела О,

презрела К.706

в) Гл. шутјети / ћутати. Облици са (-)ш иду по VI, док облици са (-)ђ

(нешто чешћи) и по VI и по VII врсти:

инф. шућети Ра Ц, шутити Го, аор, шуће Ми, зашућеше Ра, р. гл. прид.

шутијо Ду Ст,ушућели Ро, през. шутим Г, шутаДТСР, шутеУ, имп. шути ГТу

Ц, шутите Во,

инф. Лутати Душ Ст, ћутити Во СР Ц, аор. заћутак 3, ућута Го, заћута

СР, заћутише ДТ, заћуташе Во, р. гл. прид. Лутијо Д, ћутали Д Ка, ћутили СР,

през. Ђутим Ду Мр Мрш Ст, ћути Мрш Му С, заћутимо Во, ћуте Ка, имп. ћути

Ду Ра Ри, ћуте СР (=ћутите ДТ).

582. Глагол и VII врсте, а) За гл. běgéti Наводимо следеће облике

(одн. фонетске ликове):

инф. бјежати Бр ДДРа, бижати Гo Год М., р. гл. прид. бјежд Бр ДушЗ Зд

ЈД ЈП ТП, бажд СР, бјежали Бр ГГ ДушЛ Мрш О, бежали Ду, биосала СР;

705 „У облику виђи очувана је... стара форма императива атематских глагола синовацијом (-и), и

то пре свега захваљујући фонетском лику инф. основе“ (М. Ник. СП 466).

706 Однос зри (3. л. сг.) /зру (3. л. пл.) својствен је и неким другим говорима (и)јекавске Србије,

исп. нпр. Гор. 690, М. Ник. СП 467, Тешић Љешт. 233.
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през. бјежим ДД Му Ст, бижим К СР Ц, бјежимо ДД Ми Ро, бјежите Мpш,

бижимо 3, бјеже Г К, биосе С Ц итд.

Нису засведочени ликови са основом бјег

б) Редовно је засппм ДД ДушЗМи Мрш Рош, засптин Бр Ду и сл. (никад

заспем или сл.).

в) Поред изразито фреквентних (и свуда присутних) ликова типа стајати Г

Д ТП, стајб Во, стајала Год СР, стајале Во, стајали Ду Ц и сл., у неким

западнијим насељима налазимо и стојати Го, стојали ДТ, ликове у којима

долази до делимичног аналошког изједначавања инф. и през. основе.707

7) ОБЛИЦИ ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА

583. Глагол бити. a) У несуплетивним презентским облицима две не

стандардне основе (бид-, бидн-) неупоредиво су обичније од стандардне (буд-):

през. бидем Бр ГоДД Ка С Ту, бидеш ВоМи Му П, не бидеш Во, биде ВВр

ДДДТДушЗКа М Ми ПР СтТП Ту Ц, не биде Го Ро Ст, бидемо Вр ГД Мрш Му

Ст Ту, бадете ГС, баду ДД Ј РБ Ст; имп. бади Во Г. Ми С Ст, бите З Ст;

през. биднем В Душ КаЛС, биднеш Во Ду Мр Ми, бидне ВВрЗ Мр П Ст, не

бидне Го РБ, биднемо Вр ЈРБ, биднете Д Ту, бидну Вр ЛП, не бидну К Ц, имп.

бидни Ду;

през. будем Бр Во Го Зд ЈДМи С, будеш ДушЗМи Ро, буде Бр Ј Ст, будемо

Ка Ри, буду 3 Ст.708

У насељима подринског залеђа (само овде) бележимо и буднем Го З, бу

днемо З.

У 3. л. сг. суплетивног обликаје сам налазимо две форме—јесијесте:

јес Бр Во Вр ДД Зд ККа М. Ми Му Р Ра СР СТПТ Ту У Ц, јесте ГД Зд ЈМ

РБ Ри Ро Ст ТП Ц.

Одрични облици гласе нисам, ниси, није, нисмо, нисте, нису (т. 246).

У двама југозападним насељима (Биоска и Кремна) засведочено је и није

сам (за остала лица немамо потврда).709

б) У забележеним облицима имперфекта препознајемо стандардне основе:

бијаг ВоМ, бијак Кр МуУ, бијаше ГГ Д Ду Ка М Мрш Му Ри ТП, бијаше

Во ДД Душ ЛР СТ, бајасмо ГД ДД Душ, бијасмо Го, бајагу Ра;

бејасмо Д, беше Рош.

Вероватно није случајно што су екавски ликови засведочени у најисту

ренијим источним насељима (тј. у селима најближим таковском и драгачевском

подручју).710

707 Исп. М. Ник. Гор. 660 стајати, Тешић Љешт, 200 стајати / стојати.

708 Већи број могућности констатован је и у говорима у окружењу, исп. нпр. Ђук. Драг. 149

будем, бадам, биднем, бинам, В. Ник. Мор. 217 будем, бидем, бидне; М. Ник. Гор. 691 бидем

(биднам); М. Ник. СП 468 бидем, бинем (биннам), биднем, будем, Тешић Љешт. 234 бидем, будем,

биднем, буднем.

709 Ивић Биоска 399 нијесам.

710 У суседном Драгачеву (Ђук. 152), поред ликова као што су бија, бијаше и сл., засведочено је

и бејаше, беше одн. беше.
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в) Облици аориста:

1. л. сг. бик ДР Ри, би К Ц:

2. и 3. л. сг. би (ређе би). Кад би д-иду кући К, Шта би теби? Дy, Шта би

Милану? Во, Би ли-нбти на вршалици? Год, не бП ВоД Мр КаРи СтТП, би Во Д

Душ М. Мр Ро Ту;

Би добро, рана, смештај Д. Кад би на вру... Ра, би О. Рош Ту У;

1. л. пл. бисмо ГД Р, Вамо бисмо у старој кући М, Бисмо туне до мрака ГД,

Бисмо до подне Мpш, Ми бисмо на некој свадби Ми, Бисмо, вала, вамо у

Гредини, колко се ćећам Во, Бисмо до Никољдана О и сл.,

3. л. пл. бише Ка, Бише швапски пријатељи Ми, Бише два-три дана Мр,

Кад-но бише? Мр, Бишетуне једно време С. Не бише ни по сата Ст, Бiише на води

Л, Петд година бише тамо РБ и сл.

Потврђена је и формабијаде: А он бијаде на путу Р, Бајаде пре-зору неђеУ,

Бијаде прет кућом СР.

Питање је, наравно, да ли је овде уопште реч о облику аориста.71.

584. Глагол хтјети. a) У презенту је најчешће оћу, оћеш/оћеш,

оће/оће/дје, оћемо, оћете, оће/оће/оће/оћу, одричне форме: нећу, нећеш,

неће/неће, нећемо, нећете, неће/неће/нећу (потврде су наведене у т. 185).

Поред оћеш одн. нећеш 2. л. сг. може гласити и ош одн. неш:

Ош ти? Го, Ош д-узмеш? Ми, Ош дати? П, Ког ди? К, ак-дш Ст и сл.,

Ако неш, добро Год, Ако неш у школу... Ми, Да неш кући? Ц и сл.

Пример би-неш, не мораш Во Ду у ствари је устаљени израз, прилично

чест у ужичком крају, јавља се (најчешће) када неког од учесника у каквом

договарању, погађању или сл. изда стрпљење, и ознака је његове импулсивне

реакције на саговорниково премишљање, колебање или сл.

Енклитика ћеш каткад се своди на ш: Шта-што? Во, Ако-ш да циједиш креч

у итд.

Засведочене су и перф. форме типа шћедне БДушП, не шћедне Вр О, не

шћедну Мр.

б) Имамо само две (обе нестандардне) потврде имперфекта:

шћаше Г Р, шћагу Ра Ту.

в) У аористу је углавном шћедок ВоМи Ри, ћедок Во, шћедо Во Ц, ћедо СР,

шћеде ДушР, не шћеде ВоП С Ст, ћеде Го, шћедосмо Ду Му, не шћедосмо ДТ,

ћедосмо Год, шћедоше С, не шћедоше Во Ро Т.712

Ређе су форме типа не шће д-узме К, не шћесмо П, не шћеше О.

Могуће је да су случајно забележене само негиране форме ликова типа

шће

711. Исп. Рем. Шум. 212.

712. У Љештанском се чује и ћадо, ћаде, ћадосмо, ћадосте, ћадоше (Тешић 234).
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г) Радни гл. придев. ћео ГоМ Ц, ћед П, шћео Год Мр СтТП, шћед З., стijo

ГГ Ду Ми Т, ћела Го Ка, шћела ДТ К Ри Ст, стјела 3, ћели Го, шћели ОТ Ту,
шћеле В.713

Н. ЗА ВРШНЕ НА ПОМЕНЕ О ПОЈЕДИНИМ

ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА

1) ИНФИНИТИВ

585. Сви засведочени облици су на -ти одн. -ћи.

У испитиваним додирним идиомима (а сви су, бар начелно, ијекавски

источнохерцеговачког типа) инф. на -т одн. -ћ или се не јавља,714 или се јавља

спорадично.715

Облици инфинитива су, различитим поводима, навођени у више прет

ходних одељака рада, а највише у т. 168–176 одељка о прозодијским особинама.

2) АОРИСТ

586. Изразито фреквентан облик. Гради се (ређе, али не и сасвим ретко) и од

имперфективних глагола:

Бисмо туне до мрака ГД, Бранише га и они Мрш, Вадисмо неке јаде ГГ, Он

вија, вија зеца М, вика ГГ Душ, Викасмо га, викасмо Кр, Гледасмо нешта на

телевизору Во, Држа ме, богами, дуго РБ, Куписмо оне иверчице Ду, Лежа у

трњу Ри, Пекосмо прет кућом Д. Нешта писа, писа У, прича Ро, Пролазише вуда

П, Пуцасмо мало, накб, да се чују мало и наше пушке Л. Ко да слутише нешта Ка,

Спава на штали О, Тражише га и тамо Ри, Ћераше га, ћераше, по судовима, и

Ужицу, потље и у Београду, али џаба, не даде се М, Чima нeшта, чита Зд,

Чуваше га, али га не сачуваше Г.

587. Наставци 1. и 2. л. пл. су -смо одн. -сте:

банусмо Во ДД Кр Ри, вечерасмо В Р СР, вратисмо се Бр П РБ Pa,

договорисмо се Р Ра Рош, дођосмо ДЗ Зд ЈД У, замолисмо Год. ДД П Po,

запостависмо Ду, застадoсмо МрТП, избјегосмо Г. Л., изгубисмо Бр Ри Ро СР,

изгурасмо Бр ДРи СР, изиђосмо Во ЗОРи, исписмо В Мрш Му О, куписмо Го Ро,

оћерасмо Р, питасмо се Год Рош, погледасмо БДТ МуУ, пописмо Бр ГоМрш Ц,

почесмо Бр ДД МУ, преноћисмо Б Бр ДД Ри Ро Рош СР, не проговорисмо Мрш,

разбисмо Бр ЈДМ Рош, разиђосмо се Бр С, рекосмо Б Во Ду Душ У, убисмо ДЗ Зд

713. Исп. Тешић Љешт. 234 ћела, шћела (стјела), ћели, шћели (стјели), ћеле, шћеле (стјеле); М.

Ник. Гор. 691 шћео, шћела, али и стела (додуше „врло ретко — као одлика тежње за вишим

стилом“).

714. Овако је у Гoрoбиљу (М. Ник. 679-680) и Љештанском (Тешић 226).

715 У Драгачеву инф. без финалног-и „забележен је само четири пута“: наведено је виђет, имат,

плашит и осеђет (Ђук. 147). Примери „крњег“ инфинитива у моравичкој области су “сасвим

ретки”: наведено је само виђет и бит (В. Ник. 213).
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О, уватисмо ГГ КМи Ст, угледасмо Го Год М Ст, уграбисмо С и сл., дођостели?

Во, не пописте СР, почесте К, саћерасте Ду.

588. Заменицу у 1. л., а глагол у 2-3. л. сг. имамо у примеру:

Ку-ћу, шта ћу, ја истресе, они губер вакб Ц.

Ова појава, сасвим је извесно, није узела ширег маха у говору УЦг.716

589. Неки глаголи имају или могу имати основу проширену сугласником -д.

а) Међу засведоченим облицима аориста гл. моћи поред могок Г ДД, не

мого ГД,може ГДРо, неможеДДТ, имамо иможеде (да можеде црћи Бр) одн.

мореде (Зар ти такб мени мореде урадити? В).

Необичне и системски „неприхватљиве“ потврде са пренесеним акцентом

не мореде Водн. не можеде Р (поред очекиваног не мореде ВДТ, не можеде Ро)

можемо објаснити аналогијом према фреквентним и обавезним презентским

формама не може и сл. одн. не море и сл. Будући да формант-д „чува“ обличку

оделитост аориста, аналошко преношење на негацију је могуће у не можеде и

сл., али не и у не може (у не може не бисмо препознали облик аориста).

б) Према грађи којом располажемо, двојако је и у неким (или пак свим!)

облицима аориста следећих глагола односно скупина глагола:

ба) у гл. је сти: једoсмо Вр Мр О Р/јесмо Мр, не једoсте Во Ц, једошеД

Мр /јеше Го;717

бб) у композита гл. стати: застаде Вр О /заста В, нестаде Мр Рош Ту И

неста РБ, остаде Ми Ри У/оста Ду, постаде Мр Г / поста ДД СРС, престаде

Бр /преста Го Ка С(-д је обавезно у основног глагола: стадок Г. Рош, стадо Во,

стаде Ра Ри Ту, стадоше Ст У и сл.);

бв) у гл. хтјети: не шће/не шћеде и сл. (т. 584).

в) С друге стране, само облике на -д готово доследно имају:

ва) Гл. (-) па сти: падок ГУ, падо Во, умал не падо С, паде ГДЈДЛ О П РБ

Ту, не паде Ду С, испаде СР ТП, нападоше Зд Т, препадок се Му, препаде се Т,

препадоше је ТП, пропадеТП, пропадоше Мрш, упаде Во ДуТП, упадоше ТП,

вб) глаголи V врсте (-) дати, (-) знат и и имати:

дáдок ЈДД, дадо Во, дадеДДушЗМ Ми С, не дадеДуш Мр С, дадосмо Год

ДДЛМ Ри, не дадосмо Ду, не дадосте Ри, дадоше Год ККа С, не дадоше Ра Ст;

додаде Зд Ст, додадоше Год, предадок ЈУ, предадо СР, не предадок Ту,

предадосмо Ј, придадосмо С(исп., ипак, и не продасмо Го), знадок Г Год ЛОРи

У, не знадо Во, не знаде се БрТП, познадок ЛУ, познаде ме СР (исп., ипак, и не

позна ме Ду), сазнаде Мр, сазнадоше Му Ту;

имадок Ми Ту, имадо Во, имаде Бр ЈК Ри, имадосмо Год Рош, немадо Душ,

немаде Ду;

вв) неки глаголи 1 врсте на -сти/-дем:

доведе Вр ГГ Мр С, доведе МС, приведе Му, уведе ГГ, приведосмо га Во;

покрадоше Ту, украдоше Ду (за јести в. т. 547),

716 Тек две-три овакве потврде засведочене су и на подручју србијанског Полимља (М. Ник.

174).

717 И у суседном Љештанском је засведочено једoсмо (јесмо) и сл.
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вг) гл. V врсте на -јети/-ијем:

не смједок Ро, не смједо Во, не смједосмо Ри, не смједоше О, не улиједок Г.

590. Фасцинантан је наративни потенцијал овог гл. облика. Да се само

низањем облика аориста, полетно и сугестивно, може дочарати читавједан радни

процес, сведочи и следећи пример:

Сави, сави, расијече, истресе, опра (инф. Росанда Дробњак, Глумач).

3) ПРЕЗЕНТ

591. a) Наставак -у у 1. л. сг. налазимо само у два глагола: обавезно у гл.

хтјети (оћу) и факултативно у гл. моћ и —могу, али и морем одн. можем (в. т.

180 одн. 540).

б) У 3. л. пл. гл. VI и VII врсте имамо, готово доследно, наставак -е (ретке и

ареално распршене потврде са -у наведене су у т. 576).

592. Неколико глагола има у 2. л. сг. и краће облике презента: мош (; моћи;

т. 540), да (в)иш (; видјети, т. 581), ош, неш (; хтјети, т. 584), каш (; казати/касти, т.

556).718

У насељима најближим Драгачеву налазимо и пош (: поћи)— кат пош Рош,

ако пош Вр.

Нису засведочени ликови типа дом, дош, пом и сл. (ипак, није искључено да

се неки од њих, пре свих дош, могу чути у овом делу УЦг).719

Додајмо да енклитички облик 2. л. сг. гл. хтјети може бити сведен на ш

(т. 584).

593. Форме типа биднем (т. 583) и шћеднем (т. 584) имамо и у гл. моћи,

дати, имати и умјети:

могнем ДТ Л, могнеш Г, не могнем Ст;

дадне Г, дадну Душ,

имаднем Во, да иг имадне доста ДД,

јулиједнем Вр, умједнеш Ду, умједну Ту.

Могуће је да још неки глаголи (можда, најпре, гл. знати) може имати

овакве облике презента.720

4) ИМПЕРФЕКАТ

594. Малобројне потврде имперфекта (све су наведене у т. 211-214 одељка

о прозодијским особинама, а неке и у т. 583) интересантније су прозодијски него

морфолошки.

718. Овакви ликови су или фонетског или морфолошког порекла. Преглед досадашњих тумачења

неких од наведених (као и неких других) облика изнетје у Р. Симић Левач 387-398 и Рем. Шум. 342.

Проф. Р. Симић износи и своја тумачења појединих облика.

719 Сва четири облика (дбм, пом, дби, пош) заступљена су у драгачевском говору (из наше грађе).

У суседном Горобиљу чује се и нем (М. Ник. 656), ни овај облик није засведочен на подручју УЦг.

720 Унутар „ијекавске Србије“ овакви примери су, колико нам је познато, најфреквентнији на

подручју србијанског Полимља (М. Ник. СП 477).
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Претходно представљена грађа имплицира и следеће закључке.

a) Високофреквентни су само облици импф. гл. бити. Више од једног

облика имамо и за гл. хтјети и имати, а само по један за звати (четири пута је

засведочен исти облик — зваше), гријати се, лежати и стајати.

б) Глаголи који су засведочени у више облика јављају се само у једној од

потенцијалних обличких могућности: имамо само бијаг одн. бијак, бијаше (бија

ше) и сл. (не и *бјех, “бјеше и сл.), само имадија(к), it waДијаше и сл. (не и *имаше

или “имађаше), само шћаше, шћагу (не и *шћадијаше или *хотијаше или сл.).

Засведочено је и грijaине се, лежасмо и стајаше. Интересантноје (али не

изненађује), с обзиром на положај идиома и социокултурне околности, да су

засведочене екавске форме гл. бити (имамо само две потврде — беше и бејасмо)

морфолошки разноликије од њихових неупоредиво обичнијих (али облички

једноликих) ијекавских пандана.

в) Завршићемо општом оценом: процес губљења имперфекта у говору УЦг

далеко је одмакао. -

Тиме се наш говорне разликује од идиома у непосредном окружењу.721

5) ИМПЕРАТИВ

595. Известан број релевантних императивних облика представљен је у

неким од претходних одељака рада: прозодијски најинтересантнији ликови наве

дени су у т. 215-220, а поједини морфолошки занимљиви примери (или скупови

примера) навођени су (местимично и сврсисходно) на претходним страницама

ПОГЛАВЉa O ГЛaГОЛИМa.

Указали бисмо, међутим, на још неке облике и појаве.

596. Ни у говору УЦг не постоји посебан облик за 1. л. пл., наместо њега

упражњава се или конструкција ај(де) + да + 1. л. мн. през (нпр. Ајде да изнесемо

астале Во, Ајде да попијемо Ду, Ај да се кладимо П и сл.) или само да + 1. л. мн.

през. (нпр. Ружо реко да пођемо и ми, не вреди чекати Во, Поћо, да ми ватало

маглу, смије се он Ро и сл.).722

У примеру Рецимо да јај ти сад оћемо... Ра, форма рецимо има облик, али не

и значење императива.723

597. Прилично је честа негирана форма императива:

не брини Во Ми О, не говори Ду, не дај Ми, не дајте О, не дпрај Ми, не

дпрајте Мpш, незавађај нас Л, не заноси се Мр, не извољевајУ, не износи Му, не

721 Исп. Ђук. Драг. 152 („У овом крају је имперфекат у фази нестајања“); В. Ник. М-Гс 218 („У

говорима који се истражују имперфекат није више жива категорија“); М. Ник. Гор. 680 („Им

перфекат је у горобиљском говору у процесу губљења“), Тешић Љешт. 226 („Овај се облик у

Љештанском врло ретко употребљава“).

722. Облик 1. л. пл. императива изостаје у бројним сродним говирима, исп. нпр. Вуковић П-Др.

69, М. Ник. СП 479, М. Ник. Гор. 681, Ђук. ГЦ 251, Симић Обади 80 и др. Међутим, има говора у

којима је овај облик (у мањој или већој мери) присутан, нпр. Пиж. Кол. 159, Ћупић Бјел. 98, Рем.

Кладањ 130 (врло ретко) итд.

723 Нешто више оваквих облика забележено је у србијанском Полимљу (М. Ник. 479).
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лажи П, не причај никоме Г, не разваљуј ми кућу Ми, не режи, ти матора Му, не

стаљај Вр, не лези, враже Во и сл.

598. Сасвим су обичне и конструкције немој)+ инф. (одн. през савезником да):

Немој ме чекати Во, Немој мислити да... Г, Немој га дирати Р, Ништа ми

се немој жалити Го, Немој бижати ДТ, Ништа се немој смијати ДД, Немд нас

грдити ДД, Немој ни радити Д, Немој ме ћерати Г, Немој причати Душ, Немд

ми се реко улагивати Рош, Немојти мене учити З, Немој му говорити ништа Зд,

Немој пiти, немој јести, немој ни живити З, Немд ме и ти грдити Зд,

Немд ни да га ности свукуде В, Нембрeко да га изазпваш Год, Böђе немој

да га ђенеш ГД, Немојте да је цвељате Ј, Немојте да му и ви наређујете Ј,

Немојте да ме брукате Ј.

Речца немој (по пореклу императивни облик) може стајати и самостално,

Нпр.:

Реко немој, пријо, живота ти Ро. Исп. и устаљени израз Немој, па се не бој

го рош.

599. Као и у многим другим говорима,724 вокал и се (каткад) губи у 2. л. jд. и

(чешће) у 2. л. мн.

биос у кућу СР, бјеш тамо Зд, дик се Ми Ро, диш?е се Ст, дрш се Во, држ га

ГО К.725

бите добри Во, бјеште Ми Ст, вите (= видите) Во Ду, баште Б, воте (=

водите) рачуна ДТ, дрште га Ст, дрште се Ро, замолте је Ст, зовше ми ди

ректора Во, извинте Д, изволте Рош, не изласте Вр, ите (= идите) Ду Мр, ćете

ДД КаР Ро, сјете Год, отворте К.

Облици са -u(-) подједнако су обични и чести у оба случаја:

бјежи Мрш Ро, бижи ВДТ Кр Ц, дижи се П, држи се Душ, држи М Мр,

једи Мpш итд.,

uдите Ду Ст, износите С, ложите Р, не кољите С, пазите О, тражите У

итд.

600. Као и у говорима у непосредном окружењу"26 и бројним удаљенијим

идиомима,727 глаголи IVа врсте типа пити и глаголи II врсте типа гријати

редовно имају императив без финалног ј, како у сг. тако и у пл.:

пи Д Ст./ пите Вр, са РБ, прост Ду Ми / проспте Во и сл.728 (већи број

оваквих потврда наведен је у т. 307 одељка о консонантизму). У гл. осталих

724. Исп. Барј. НП-Сј. 101, Вуковић П-Др. 70, Вуш. ДИХ 59, Ђук. Драг. 32, 150, Ник. Срем 317, В.

Ник. М-Гс 273, М. Ник. СП 479-480, Пецо ГИХ 45, Пиж. Кол. 166 и многи други.

725. У нашој дијалектолошкој литератури присутно је неколико различитих тумачења облика

типа бјеже. Тако нпр. Ј. Вуковић (П-Др. 70) и Б. Николић (Срем 318) настанак оваквих ликова

објашњавају фонетским процесима (тј. редукцијом -и). М. Стевановић (ИцД 89) сматра да је овде

реч о аналогији према имп. гл. јеђ и веђ, а овакву линију размишљања, бар принципски, следи проф.

Р. Симић (Левач 393–394). М. Пешикан постанак оваквих облика тумачи семантичким и екс

тралингвистичким разлозима (СК-Лb. 175).

726 Исп. Ђук. Драг. 151, В. Ник. М-Гc 223, М. Ник. Гор. 681, Тешић Љешт. 228.

727. Исп. М. Ник. СП 480, Рем. Шум. 325, Р. Симић Левач 392 и многи други.

728 Свођење секвенце иј на и у па и сл. објашњава се фонетским разлозима (о овоме в. Стеван.

ИцД 88).
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вокалских основа наст.ј је обавезан, а фонетски се реализује или као нере

дукована (ј) или као полуредукована (Ј) гласовна вредност. Одступања су спо

радична и специфична (исп. нпр. наведено немо: немој одн. немој).

601. Засведочене императивне форме подај и удри према себи немају ни

каквих других облика.

a) Форма подај фреквентна је у говору УЦг, посебно (бар према нашој

грађи) у централним и југозападним насељима, нпр.:

Подај мало и баћи ("брату“) Во, Подај и њима понешта Ду, Подај му ти Во,

Подај му и ти ако имаш шта кот себе Ду, Подај му и ти колко мошЗ, Драгојли

подај Му, Подај Благоју, подај Велизару, све изнеси, а ми ћемо се мучити и бреж

љеба Мр, Подај ђеци П, Подај свакоме по три Зд, Страину подај пола СР, Подај

једну поворњачу и канту масти Ка, Јебли те они, све им подај Ри, Подај му још то,

па сте квит Ро, Подајте им реко и те двије Рош, Подајте и њиној ђеци Ц, Па

подајте му, то је његово и било СР; Подајте им 3, Подајте му сто динара и доста

рб и сл.

Судећи према засведоченим примерима, употреба облика подај је кому

никативно ограничена. Уколико је употребљен са рекцијском допуном (а тако је

у свим наведеним примерима), обавезно се односи на „неко треће лице“. Будући

датаквих ограничења нема у употреби имп. Гл. дати, могућеје (и засведочено!) и

дај њима Во и подај ђеци П и дај му Во и подај муЗд, али само дајми Мр, дај га

мени Д и сл. (дакле, не и „подај мени“ или сл.).72°

Да се форма подај може употребити и без рекцијске допуне, сведочи

следећи пример:

Они подај и они џачић са мутмулом(?) Po.

Ово је, међутим, и леп пример тзв. приповедачког императива.

б) Форма удри (према удрити), императивни облик са имперфективним гл.

видом, очитује се у следећим примерима:

Мало ćеднемо, појдемо нешта, па опс удри до подне Во, Амисиш гра, па то

е просто, мотке у руке па удри поваздан ду, Удри ми озго, удри, јебасмо им мајку

П, Удри, удри, цијелбљето, изгибосмо радећи Ро, Ајдеудри реко, ал не смједе С.

Говори се, наравно, и ударити Вр, ударијо Д, ударили М и сл., исп. и удари

Bo, Ударите, ако смијете Т.

602. Познато је да се турцизам (х)ајде може јављати и у значењу правог

императива (условно речено, и у сг. и у пл.).739

Засведочен је у следећим ликовима: м

сг: Ајдевамо Во, Ајде у кућу Ду, Ајде да прво спуштимо ово Во, Ајде, Росо,

вамо ГД, Ајде, Милисаве, ајде ДД. Ајде сиђи доље Ду, Ајде да једемо љеба Душ,

Ајде, мала 3, Ајде, приђите да вечерамо Зд, Ајде, куме Ј, Ајде да запјевамо С. Сад

дјде С итд., м

Ај да се кладимо Во, Ај да га замолимо ДД, Ај да пренесемо и јово СР.

729. Слично стање затиче и слично образложење даје и М. Николић за говоре србијанског

Полимља (СП 484).

730 О овом и другим значењима речи хајде в. у РСАНУ.
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пл. Ајмо на вашер Во, Ајмо и ми д, ајмо ДТ Ра Риту,

Ајдемо на славу Го, Ајдемо у кућу Мр, ајдемо О Ду Мр Р;

Ајдемоте, нећемо ваљаде ноћити бвде Во,

Ајте и ви полако Д. Ајтевамо П. Ајте да једемо РБ, Ајте да га извалимо Ц.

čijime CP ТП.731

Морфолошки необична форма ајдемоте (ајдемо + наст. 2. л. пл. -те),

свакако најинтересантнија међу наведеним императивним облицима речи (х)ај

де, позната је и неким другим (ближим и удаљенијим) говорима.732

603. Плуралски наставак -те јавља се и у неких прилога:

полакоте Ра / полакоте Г, вамоте се Л, вамоте У Ц, дољете се Во.

Могуће је (па и врло вероватно) да само случајно нису засведоченејош неке

императивне форме типа вамоте (се).

Напоменули бисмо да присуство односно одсуство енклитике се у при

мерима типа вамоте(се) има свога одраза и у значењској равни: вамоте се значи

примакните се још ближе”, а вамоте приђите ближе”, чак и онда када они

којима је порука упућена нису у непосредној близини.

У истој семантичкој равни са „множинском“ формом вамоте се, тј. са

значењем не знатног примицања одн. одмицања, стоји и низ засведочених

„једнинских“ императивних форми — вамо се Вр / вам се Во Ду, тамо се Ка М/

там се Во, доље се Ри, гдре се Во.

С друге стране, „множинском“ облику вамоте одговара „једнинска“ фор

ма са партикулом -де—вамоде, какву налазимо у примеру Милица, вамоде СР.

Наравно, у свим овим и оваквим примерима имамо делимичну верба

лизацију невербалних речи, овога пута прилога.

604. Асеверативна партикула -де (-дер) ублажава заповест, а очитује се у

следећим засведоченим примерима:

дајде ГД СР, дбђиде ДушСР, дођиде Ри, изиђиде Му, доиде П Р., доиде Ту,

попиде С, свратиде Душ, трчидеУ, ћуде Зд У, унесиде ТП,

купидер Ј, потражидер О, устандер Ми У.733

605. a) И плуралско -те и партикулу -де затичемо уз узвик де:

Дете једите Ми, Деде, који ће да проба Зд, Деде, ко смије са мном С, Деде,

да вас видим, кукавице Ра.

Наравно, чује се и „само“ де Де узми ГД,Десркни мало М,Де нагни и ти Р.

Говори се дела Год Ро и делате С.

б) Засведочено је на (не и нај); на торбу Г, на чашу С(узми, изволи“);734

исп. и „множину“: нате и јово Ра.

606. Треће л. имп. исказује се, по правилу, перифрастично, тј. конструк

цијом нек(а) + 3. л. през.:

731. У суседном Горобиљу забележено је и ајдете (М. Ник. 681).

732. Исп. нпр. М. Ник. М-Гc 222, М. Ник. СП 482 (поред ћајдемоте у говору Муслимана), Рем.

Шум. 325 итд.

733 Примери са партикулом -де (мада не и са-дер) чести су и у околним идиомима. Исп. нпр.

Ђук. Драг. 151, В. Ник. М-Гc 222, М. Ник. Гор. 681, М. Ник. СП 483, Тешић Љешт. 228.

73“ У суседном моравичком говору узречцу на може стајати и партикулај () (в. Ник. М-Гс 274).
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Само нека не бидерата В, Нека дођу М, Чик, реко само нек узме Мр, Нека га

оставе на миру О, Панек види какоје нама било РБ, Нека, вала, иде ђе оhe Po, Нек

и јони приђу Ту.

Засведочене су и конструкције с обликом ген. типа Нека иг ДД. Па нека га

туне, шта му вали Т.

Оба назначена обрасца имамо у примеру Нека га, нек плаче! Во.

Остатак 3. л. jд. императивазатичемо у потврди Помоз-Бог, јунаци! СР.735

607. Као и у другим говорима источнохерцеговачког типа736 (а и у неким

другим идиомима)737 честа је употреба тзв. приповедачког императива. Из

двојићемо неколико примера:

Пребацуј тамо, пребацујвамо Бр, Ђерај, ћерај, он потрчи низ ону башчу,

öни за њим, али џаба, побјеже ДТ, Они муљај ону чорбу, муљај, па опет доље

ватру наложи, па потури неку шерпу М. Он почни да бјежи Му, Ујак ме моли,

моли, куми, ја будала не шћедо Во, Плачи ја, плачи она С, Ожари, опали, ожежи

— тучемо, иде лоше СР, Па сад узму се виле, и поћерај, преврћи, преврћи С, Са

лопатама дрвеним скупљај, скупљај Ст, Па опе удри, удри, удри, док се не проспе

онбTП, Па по оној шаши туци, туци Т, Припремишту прутова дренови, жилави,

ошинеш, ћерај, ћерај, ћерајУ, Двојица, један тамо, други вамо и окрећи, окрећи,

окрећи Го.

6) ТРПНИ ПРИДЕВ

608. У одељку о глаголима појединих гл. врста (на одговарајућим местима,

категоријално или појединачно) представљен је известан број дијалектолошки

занимљивих облика трпног придева (т. 542, 546, 570, 578).

Преглед најважнијих обличких карактеристика трпног придева на подручју

Ужичке Црне горе заокружићемо напоменама о степену заступљености ди

јалекатских форми типа везат, дават, оћерат, држат, заправо утисцима о

фреквенцијском омеру наставака -н и -ту гл. II, IVб, V и VII врсте.738. Да се и у

нашој области, у назначеним гл. врстама, могу чути и једни и други облици,

сведоче следеће потврде:

a) II врста:

аперисат Во Рош, атерисати Вр, везат ГГ Л, везати О, завезат Ду,

завезата Рош, завезати С, заказато Ри, записате Д, записати С, зарезати

Мрш, исписат Ст, исписати Т, казато Б, мобилисат Ду, мобилисати Л С,

отписати В, подвезати ГГ, полагато В, полагати Ду, посијато ГГ, посијата К,

посијату Му, приказати Ст,резато ГД, свезат Го, свезати Ка, свезате Ц, сијат

Ро, сијата П, сијато З Ра, уписату Му, уписате ТП; — заклат Кр, заклато Ри,

735 Исп. нпр. В. Ник. М-Гc 223 помоз-Бог, људи (а уз то и Буди Бог с нама, нос те ђаво), Рем.

Шум. 327 Помоз-Бог (а уз то и Бади Бок с нама и сл., одн. нос те ђаво).

736 О овоме в. Ивић Дијал. 137.

737 Исп. нпр. Рем, Шум. 327.

738 У стандардном језику напоредна употреба ових наставака допуштена је само у неких глагола

V врсте (Стеван. ССХЈ 1339).
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заклати Мр Рош, звати ЈД М, дбрато З, дбрати Ст, орато Ј Ту, позвата Зд,

позвати О Ст, преклата П, преклати Ту, преорато Ј, ткат Д, ткато Зд Кр,

ткати У, узорато РБ;

брисано ДД, заказано М., избрисано Ро, исписан Му, истругaни Ми, мо

билисан З Ст, мобилисани СР, остругaнe Рош, доље потписани Во, претпсано

ТП, развезане Ј, свезана Л, свезане С, увезано Зд, уписани Му.

б) IVб врста:

давато ДД, давати З, заковато Зд, исковати Мр, куповата Д, куповато Р,

дcновате Ј, деновати Мр Ту, предавати ЈД, продавати Му Ту, расковата РБ,

расковати С, сновато Год, сндвате Ми, школовата К, школовати Р;

закована 3 С, ишколовани Ри, моловано П, нешколована Ри, денована Ст,

осуђиван Му Ц, регрутован ДТ СР, регрутовани Ст, скована ЈД, уковано ДД,

школован Ј, школовани Душ С.

в) V врста:

догната Г, догнати Мр Р, закопате Г, замијешато О, задат ДТ, задати Д.

изпоaтo Му, измијешато Р, измијешате ДТ, изравњато РБ, копато М, мије

шато ДД, натрпато Мр, натрпате М, обаљато Год, оћерат Ду, оћерати Л

Му, оћерате Го, доигурат Ми, деигурата РБ, озлдате Год, поравњато Му,

пребирато Г, сликати Ду, сликате О, спремате Го, стрпата РБ, стрпати Ц.

трпати Д, поцијепати М, укупато Г, укопати Р (доследно је дат Вр П, дато ГП

Р, дати Ду, неудата Душ, неудате Мр,удатаГГодЗМр Мрш,удате РБ Ро);

закопане ГГ, закуване М, затрпан Ј, зидан Ри, зидано Ст, изубијане П,

uскопан С, ископана Г, ишћеран Т. Ц, ишћерани Ј, куван З, кувани У, натрпано Ри,

озпдано С, озидане К, оћеран Ка, оћерани К, плаћено Д, прокуваноТу, сликани Т.

г) VII врста:

држата Го, држато П,

задржани ТП.

Као што видимо, дијалекатски облици са -т обилато су засведочени и на

подручју Ужичке Црне горе:739 они су присутни у свим категоријама, а прео

влађују (то са сигурношћу можемо тврдити) у П и V врсти.

7) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ

609. Гл. прилог прошли, а) Овај гл. облик готово да не постоји.

Засведочен је само један пример:

почев от Карана У.

б) Истакли бисмо и следеће:

ба) реч бивши не осећа се као гл. облик, него као прави придеву примерима:

бивши ти наши владари ГГ, мој бивши муж Ц (напоменули бисмо да јемуж

књишка реч, а призвук књишкости има и цела синтагма);

бб) форма пошај (прилично честа у нашим централним и западнијим насе

љима) у ствари је предлог уз датив, а означава окренутост, управљеност према

нечему; нпр.:
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пошај Сретовој кући Во, пошај Ужицу Го, пошај Грабу Во, пошај кућама

њиним Ду; — пошај Гостиници Ка.740

610. Гл. прилог са да ш њи, а) Иако није чест као у неким удаљенијим

сродним говорима,74 број засведочених примера није занемарљив:

Гори лијепо, вако, висећи на зиду Ри, Ја држећи је уз руку, вакб, па све

путићом доље ТП, А знајући да ће они доћи... Вр, У голу воду се претворимо

iграјући ДД, Јању кријући давала поједну, по двије Мpш, Даде му голежећи Ду,

Не мислећи да ће му ка-тад затребати и то ... Рош, Све стоећи, каки, нема да

ćеднеш, јок Вр, Ја одо пјевајући Ро, Поцркасмо радећи З; исп. и држећи Ц,

знајући ТП, излазећи Во, косећи Б, крајући Ст, молећи се Во, носећи ТП, радећи

ТП, ćедећи Ка, ćедући Ми, трчећи Бр Ц, трчећи П. Рош.

Поред наведеног ćедући, нестандардни су и облици познавајући (њега) Ка,

лежајући (по рововима) В.742 као и раније наведено јашећи(т. 556).

У примерима. То ти је вамо, идући Пожези 3д и Па потље доље, нис поток,

па десно, идућ Ужицу Ду—форма идућ(и) није гл. облик, већ предлог уздатив.

Рекли бисмо да се предлошко-падежне конструкције пошај нечему (т. 609)

и идућ(и) нечему не разликују у значењу.

б) Потврђени су и примери адјективизираног гл. прилога садашњег.

лампе висеће ГД, дубећи сандук Мр, дубећи стуб П, звечећи новац 3,743

лежећи став Ми, у лежећем ставу Ми, лежећи камен ЈД, Била је носећа (труд

на”) Во, светлеће зрно М, стоеће рубље ДД, теглећа стока Мрш, у текућој води

ТП, — машине вршеће К.

На по ме не:

ба) Утицај спољних, социокултурних, чинилаца очигледан је у екавизму

светлеће (зрно), у коме препознајемо војну терминологију из омиљених „мушких“

тема: у исти ред иде и лежећи (став), али не и лежећи (камен).

Будући да је у говору УЦг обавезна измењена, палатализована основа у 3. л.

пл. през. гл. са основом на к, г, х (доследно је вучу, печу и сл., т. 540), „окус“

варошког инфилтрата има и пример у текућој (води).

бб) Примери адјективизираног гл. прилога садашњег, представљени у овој

тачки,јављају се у два прозодијска модела, оба позната и књ. језику: образаца а а

препознајемо у форми (машине) вршеће (исп. и станд. претећи тон и сл.), док се

модела а а очитује у осталим наведеним потврдама (исп. и станд. следећи и сл.).

Вишеструко је интересантан придев држећи у синтагми баба држећи

(витална, упркос годинама”), в. т. 221 одељка о прозодијским особинама.

739. Слично је и у свим околним и бројним удаљенијим говорима, исп. Ђук. Драг. 152-153, Ник.

Тршић 422, В. Ник. М-Гc 225-227, М. Ник. Гор. 682, М. Ник. СП 485-486, Тешић Љешт. 228; исп. и

Пецо ГИХ 157-158, Пиж. Кол. 170, Станић Уск. I 255, Рем. Шум. 315-316 итд.

740 У суседном Љештанском говори се и пошан (Тешић 229); исп. В. Ник. М-Гс 228 поша/.

74) Исп. нпр. М. Ник. СП 487 („Релативно чест облик“), Пецо ГИХ 158 („Глаголски прилог

садашњи је обавезан“.), Пиж. Кол. 171 („Глаголски прилог садашњи има врло живу употребу“.).

742. Исп. Тешић Љешт.228 лежајући, овде је засведочен и облик са наставком -ћ: молећ се Богу

(Тешић 178).
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8) ФУТУР I

611. Форме настале од инфинитива на -ти и енклитике сажимају се и

изговарају као једна реч:

Биће боље ГГ, Биће нешта ваљаде ГД, Борићете се колко бидете могли ГД,

виђећеш Ра У, виђећемо Ми Ро Ту, Гледаћу да стигнем Го, Гледаћемо нешта Д.

Даћемо мало Ду, Дочекаћемо ако Бог да Ду, Жалићу се Душ, Живићемо мало

боље Зд, Желићете ви мене ЈД, Заклаћу и јање и прасе Ка, Замијенићу оба Кр,

Знаћу да је моја Кр, Изборићемо се Л, Изгасићу ја М, Казаћу ја Радовану Ми,

Љутиће се Коса Ми, Пазићемо реко не брини Мрш, Показаћу ја теби Мрш,

Помријеће реко ако ови буду каснили О, Радићете како ваља, или вас ја нећу

плаћати РБ, Слушаћује ко своју мајку што би слушала П, Па čедочићу, него шта

ћу Р. Реко убићу га ко зеца Ро, А ви, устаћете прије зоре Рош, Уватићу га ја С,

Умријећу са ранбм на срцу С, Чуваћу га ко очи у глави У итд.

612. Уколико се инфинитиву на -ћи додаје енклитика, могуће су двојаке

форме:

а) тип поћи ћемо:

Поћи ћемо ујутру рано ГГ, Ићи ће, него шта ће Д. Наћи ћемо времена и да

ćедимо мало Зд, Доћи ћуја да видим шта сте урадили Ра, Помоћи ће и јона Р, Ући

ћемо и вамо ТП и сл.,

б) тип поћемо:

Не брини, наћемо га у кући В, Обуци се, уће неко у кућу Ду, Наћу га ја З,

Ајде ви сете, проће он вуде Кр, Проћете крај њене куће Мр, Стићутеја Ро, Рећу

му ја да не долази Р, Помоћу му колко бидем могб СР и сл.

Говорећи о гл. I врсте, навели смо известан број потврда типа поћи ћемо

одн. поћемо и указали на запажена ареална ограничења (т. 543).

613. а) Ако гл. енклитика претходи наглашеном облику, тај облик је нај

чешће инфинитив:

Они ће иг наговорити Б, И ти ћеш поћи са нама В. Вакб ћеш им рећи Во, Све

ћу ти донијети ГД, Ја ћу им дати ДТ, Бок ће дати да бидне добро Д, Ђедо ће ти

све то испричати Ду, Ја ћу ићи Зд, А он ће знати како даје одвоји Душ, Шта ћемо

јести Ду, Мишо ће писати ЈД. Ми ћемо те одвести Кр, Шта ћу ви причати Мрш,

Ко ће то попити Мрш, Ја ћу му однијети и јово Мрш, Ко ће се обрадовати О, Шта

ћеш му дати П, Лијепо ће те примити Ра, Па ајде, ако ћеш радити Ра, Али, и ми

ћемо силазити Ра, Чекај, мајка ће смаћи Ри, Ми ћемо устати рано Ро, Нека, они

ће ме чувати Рош, Ја ћу постити и за вас СР, Ја ћу реко поднијети жалбу С, Ми

ћемо реко пуцати чим се појаве ТП, Ја ћу га замолити ТП, Ти ћеш му пренијети

Т, Ја ћу сазнати Ту, Они ће стићи касније Ц итд.

б) Засведочени су и примери са конструкцијом да + презент уместо ин

финитива:

Ми ћемо богами да костмо Бр, Овде ћемо да седнемо Д. Можда ћемо да

радимо и у неђељу Кр, Ја ћу да га одерем Р, Ја ћу да му поставим услове О, Ја ћу

да му одбројим његово Ри, Прво ћемо да ручамо Рош, И за сутре ћу да оставим
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СР, Ја ћу да му препоручим Ст. Ја ћу реко тебе да оженим ТП, Богами ће да врата

све Ду.

Речца да изостаје у примеру Сам ће се преда Рош,744 као и у неколико

потврда типа Мош запушти цигару М, тј. иза модалног глагола унутар сложеног

гл. предиката; исп. и Нисам могд. стигнем ДТ, Цео дан мореш кости З, До те

парке мош станеш M, Čћу узмем двије Т, дhу наставим опе Ту.

Неупоредиво су обичнији примери типа Оћемо да вечерамо Бр, Ја нећу да

једам ЈД. Можеш да однесеш све Ра и сл.745

614. Истакли бисмо и једну специфичност. У насељима подринског залеђа

(само овде) могу се чути и „стопљене“ форме као нпр. даћа (даћуја– даћа):

Даћа њему шипак В, Рећа њему Го, Рећа теби Го.

У суседном Љештанском засведочен је већи број оваквих потврда (нпр.

викаћа, казаћа, доћа и сл.).746

9) ФУТУР II

615. Стандардна конструкција будем + р. гл. придев потврђена је релативно

малим бројем примера:747

Кад буду долазили вамо Б, Ђевојци која буде узела тај вјенчић даду и то Вр,

која прва биде стигла Год, Ако бидем двије изговорила, сијеци ме вуде М, Кад

биду прилазили да целивају меита Р, Чим бидне оправијо П, Ка-се ти бидеш

женијо Ро, Кад, кад биду отишли, је ли? СР.

Футур П може се заменити и конструкцијом везник + презент:748

Кад ја умрем, носитејеђе оhете Во, Ево иг, чим се ти вратиш, виђећеш ДД

Ако могнем додем икако Зд, Извуко би, ако могнем, и јону пот кућом СР.

Исп. и док не ваљадне Ду.

10) ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

616. Није изразито фреквентан облик, али ни сасвим редак. Гради се ис

кључиво од перфекта гл. бити и р. гл. придева. Засведочени су следећи примери:

Доид је он бијо први Б, Били су остали у кући Во, Још нисам бијо ни отишо

у војску Г, Били су се они већ одијелили М, Четници су били одвели и њиг Ми,

743 РСАНУ звечећи, исп. и Ђук. Драг. 154 звечећа, В. Ник. М-Гc 228 звекаћи, М. Ник. СП 488

звекеће паре.

7“ „У суседном Драгачеву употребљава се и футур који уместо инфинитива има презент са

речцом да, али и без ње“ (Ђук. 155).

745 Исп. Ник. СП 489 Ја нећу да вечерам и сл.

746 Према М. Тешићу то се могло догодити на два начина: „први — консонант ј је испао у

положају између вокала у и а, чиме су створени услови за асимилацију ових вокала, а потом и за

њихову контракцију; други — вокал у се потпуно редуковао, створила се група ћј, а затим и

упростила ћј - h“(Тешић Љешт. 227).

747 Ретка употреба футура II карактеристична је и за неке друге сродне говоре, исп. нпр. М. Ник.

СП 490, Петр. Б-К 106, Пецо ГИХ 155.

748 Исп. Рем. Шум. 324.
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Забранили су нам били да се виђамо Мр, Изишли су они били Мpш, Бајо је добијо

неку болес, на кожи нешто Му, Сва села била попаљена О, Оженијо се он бијо П,

Направили кућу били РБ, Сестра ми се била украла Р, Били заноћили Ри, По

ставили су били стражу вође на рампи Ра, Ноћом је били одвели Ри, Добро смо

били почели Ро, Заборавили нас били сви, каки Рош, Направили су били неки зијан

Рош, Бајо је он већ дошо из војске С, Сишли су они били доље у собу ТП, Још није

бијо дошо Т, Сама била изишла Т, Доста су били постигли У.

У непосредном окружењу плусквамперфекат је релативно добро засве

дочен (четрдесетак потврда, махом од свршених глагола)једино у Драгачеву.749

Истакли бисмо још и неуједначен степен заступљености овог гл. облика у

нешто удаљенијим сродним говорима: честје, нпр., у србијанском Полимљу750 и

пивско-дробњачкој области,75) редак, нпр., у источној Херцеговини752 и бо

санском Подрињу.753

11) ПОТЕНЦИЈАЛ

617. Форма би + р. гл. придев уопштена је за сва лица оба броја:

Ене би је ни пека Во, Ја би ишо ГГ, Показала бити нешто ГД, И ти би истб

урадијо Г. Мање бити њему дао да си... Д. Он би мени помогд. Bo,

Ми би дднијели и јонбБ, Ми би сутре дошли Душ, А што би ми гледали шта

он ради? Ка, Ви би онда кренули тек у петак Л, Награбусили би да сте остали О,

Они би нас сачекали Р, Истб бити рекли и јони СР Бугари би итбодвукли Ту.“

Наведен је мањи број засведочених примера.

618. Излагање о појединим гл. облицима завршићемо једном посебном

напоменом: конструкција био + инфинитив, позната бројним ијекавским иди

омима,755 јавља се и у говору УЦг, исп.:

E не била ни почињати Во, Не бијо ни ићи тамо Ка.

Засведочене су (да ли случајно?) само одричне форме.

III. О ТВОР БИ ГЛАГОЛ А

619. Оуоченим вокалским алтернацијама, а) Према сврш, склонити (се) и

сл. имамо стандардне трајноучестале глаголе типа склањам ГГ, склањамо МУС.

склањају се Л и сл.

749 Ђук. Драг. 155-156.

750 М. Ник. СП 490.

751 Вуковић П-Др. 79 (само од свршених глагола).

752. Пецо ГИХ 157.

753 М. Симић Обади 81. - „у

754 Овакоје и уговорима у непосредном окружњу, а, такође, и у бројним удаљенијим (сродним и

несродним) идиомима: Ђук. Драг. 156, В. Ник. М-Ге 224-225 (изузетак су само ретке форме типа Ја

бик пошо, какве се могу чути „у планинским селима моравичке зоне“), М. Ник, Гор. 682, Тешић

Љешт, 228; исп. и М. Симић Обади 80, Рем. Шум. 327-328, P. Симић Левач 403 итд.

755 Исп. нпр. Вуковић П-Др. 93, М. Ник. Гор. 701, М. Ник. СП 493.
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У усамљеном склоњају Ду извршена је аналошка унификација корена

према корену сврш, глагола.736

Алтернација о-а доследна је у трајноучесталих гл. који стоје према сврш.

затворити и сл.:

затварам Вр Ра, затварамо СР, затварај Во, отварали Му, отвара М С

итд.757

б) Према трајном гл. гонити (исп. нпр. Гонићу те реко до судњега дана Во)

имамо двојаке трајноучестале форме (обе познате и књ. језику):758 гањали Ду,

гањаше Р одн. гоњали Год, гоњају Ц (исп. и необично, вероватно аналошко,

гонали СР).

в) Од гл. изведених од лити алтернација и-ије очитује се само у једној

потврди: разлијева М.

С друге стране, знатан број потврда илуструје дијалекатску алтернацију

и- е:
-

љева Го Л, љеване Ри, композите: инф. дољевати Ду, заљевати Во К, р. гл.

прид. заљево ДД Мр, заљевала Ро, заљевали К Мр, дољевали З, прељевало Ду;

аор. дољеваше Р; през. дољевам Ми, дољевамо Ми, заљевам Во, заљевамо Ст,

одљева се Зд, подљева М., пољевам Рош, пољева водбм ДТ, прељева Ј Ту, крв

прељева Бр, саљева се К.

Чују се и аналошки јекавски ликови типа разљевали Год, ражљевали М.,

ражљева Ц, ражљевају Р.

Нису честе форме са и Лије ко искабла Во, дблије се Ду, Уливају се у

Мораву Г, заливам У.

Исп. и именице прољев СР / пролив ДТ Ро, у заливу Во.

г) Према сврш, ноћпл Во ДушР, ноћпмоДТ, ноћптеУ и сл., имамо, најчешће,

трајноучестале форме типа ноћéвала Д. К., ноћевале П Ту, ноћевали Т и сл.

Једанпут бележимо ноћивали ЈД, а исп. и прозодијски необично ноћeвала

(по Трбушанима) Рош.

д) Истакли бисмо и следеће односе и појединачне примере:

ку-се ђеде Вој ку-да се дијевам Во, зађене се Во К/задијевају се Д (однос 5/

5); исп. и трп. прид. у примеру И у јабуку су зађеване паре М,

лaе Во, лају Го З / млого залијевају (а / 5);

костмЈ КСР, костмо Ј Ту и сл. / прокаша Душ,раскаша ДТ(o/a), исп. и им.

опкашање Т;

печем Год Ка П, печемо О Ст и сл. / препицали Гo (e/u);

лети ДС / облијеће Год. (e / 5).

Говори се и загоријева К, насијевамо П, поболијева У.

620. О уоченим консонантским алтернацијама. Перф. (-)пустити и сл.

одн. импф. (-)пуштати и сл. потврђени су и у оваквим (дакле, стандардним)

756 Исп. М. Ник. СП 493 отклоњала, склдњам, прислоња.

757. У србијанском Полимљу чује се и затворали и сл. поред чешћег затварали и сл. (М. Ник.

493).

758. В. РМС.
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ликовима: пустили ГГ, напусијо 3, напустили О, пустимо С одн. пуштам К,

пуштамо Год, спушта С. Међутим, у оба случаја јављају се (а укупно узевши и

изразито преовлађују!) и нестандардни аналошки ликови. Реч је, заправо, о

двосмерном аналошком процесу неуједначеног степена заступљености:

а) према пустити и сл. спорадично се чују и импф. ликови на с; исп.

пустали Год, не пуста Мр,

б) према импф. Пуштати и сл. налазимо двојаке перф. форме на и —

примере типа пуштити (веома често) и облике типа пуштати (ређе), исп.:

пуштити Во Ра, пуштише Д, пуштише Му, пуштијо Вр ГоДД ЈП Ра С,

пуштила ГоTП, пуштили Д, пуштпли ВрДД Ст, пуштамо ПТ, пуште Ј, пушти

крају! ДС, запуштила Го Ј, попуштијо Ми, попуштила К, попуште З, про

пуштила Во, пропуштише Ми, пропуштим Му, распуштим Год, спуштијо Ри,

спуштила М., спуштимо ДДу СР, спуштпДуш Ми, спушти! Ми,упуштп се Во и

сл.:759

пуштам овце Ми, пуштали га Ми, запуштали Д, напушта Мр Ду, На

пушта школу, напушта посб Во, Напушта све и оде П, Попушта мало Мрш,

Попушта сајла Го.

Посебно бисмо издвојили (односно нагласили) следеће.

ба) Дијалектолошки је занимљив трп. прид. запуштано Во, нису дија

лекатски обележени (нити дијалектолошки нарочито занимљиви) ликови запу

штена К, запуштено Ду, запуштене Ц.

бб) Рекли бисмо да се занимљиво пустали (га) Ду семантички (и видски!)

поклапа са пуштали и сл. (са „уметнутим“ с или из стандардног пустили и сл.,

или из нестандардног пустали и сл.).

бв) Перф, глаголи типа пуштати облички се подударају са својим

импф. еквивалентима, а видски раздвојна прозодијска оделитост чини их сво

јеврсним хомограф има (исп. однос импф. Пуштам - перф. пуштали).

в) Аналошки модел типа пуштити препознајемо и у глагола на мјестити:

намјештили Год, намјештп Вр (исп. намештп Го), намјеште С, смјеште

га Мр.

Обични су и стандардни ликови: намјестим Ду Ст, намјест се Ри, на

мјесте Д, смјест се Ра, смјестам се Во.

Истакли бисмо и једну недоумицу. Према РМС гл. намјештати (се) спада

у трајноучестале гл. („несврш. и уч.“); нисмо сигурни (?) да је наше намјешта

(собу) К импф. гл. (исп. перф. попушта Го). С друге стране, импф. је гл. на

мијешта (те дијелове о-тога) Л.

г) О формама на -ић- в. т. 320 одељка о консонантизму.

д) У вези са односом палаталан/непалаталан основински консонант, из

војићемо следеће.

да) Налазимо и облике са основом -хваћ- и ликове са основом -хват

759 „Облици типа пуштити аналошког су порекла — настали према итеративу типа пуштати

или (вероватно би било боље рећи „и“) трпном придеву типа пуштен“ (М. Ник. СП 395). О овоме в.

и Ивић Поговор 140.
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вата Год ЛМ, доваћам М/довата П, заваћа Ми Лзавата Ри, повата Мрш,

поватамо 3 P, поваташе Му, не сваћам Ду.

Исп. и шаљиво Надоваћд се добро Во (често посезао за флашом, напио

се“).

Засведочено је и доита СР (исп. и Не могу да доитам В).

дб) Говори се ређа Бр ГГ Ро, ређали се Ј, изређали се О, изређа В Ка,

поређаше РТП.

Ређе је (бар према нашој грађи) редали К, заредали С.760

ђ) О ликовима типа спашава (: спасити) в. т. 580.

е) Итеративи изведени од основе би уобичајени су и са в и са ј:

добиво ЈД, добивали Зд, добтва се Му, добтва Ра С, добПвано Ст;

добијо Душ, добијала Мрш У, добија Д, добијамо Ми.761

621. О итеративима на -ива, -ава... a) На подручју УЦг итеративне форме

су чешће него у књижевном језику. Представићемо, најпре, известан број ди

јалекатски обележених ликова:

доручкавали П,

запажавд ДД запажавали П,

ишћеравају Д, доћеравд Ра (књ. дотјеривати);

Није тешко клепавати Мр.

ливсивало Душ (књ. липсавати);

наздрављавају Во (књ. наздрављати одн. наздрављивати);

спактва Ро,

Па, ćећавд сам се ја Во (са можда необичним значењем: Чинило ми се да

би се то и о в ако могло одиграти”),

превађивају Му;

тревљавали га Ду;

туживало се Ра;

yćедава М.

Извесно је да се у неким случајевима обличке неусаглашености са књ.

језиком очитују само у репартицији суфикса -ива- и -ава- (исп. ишћеравају,

дoћераво, ливсивало, наздрављавају), остале наведене примере Речник РМС не

региструје ни са -ива- ни са -ава

аб) Могуће је да је необично и некњижевно спактва настало аналогијом

према сасвим обичним књ. формама типа зактва Душ, зактва се П, раскава Му,

искава Ду и сл.

ав) За стандардно бивати имамо само две потврде: Бивало је то и прије Во,

Ђеце је бивало Ро.762

760. У неким сродним говорима управо је обрнуто, исп. нпр. М. Ник. СП 495.

761 Двојакоје и у суседном Љештанском: добијати /добивати, добијају /добивају (Тешић 235).

С друге стране, у такође суседном Горобиљу говори се само добијати и сл. (М. Ник. 691).

762. Облици гл, бивати чешћи су у неким јужнијим сродним говорима (исп. нпр. М. Ник. СП

496).
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аг) Докје гл. носити (исп. носим Ду Ми Рош С, ности Кр Р и сл.) пре трајни

него трајноучестали, у лику нбсала сам га К (књ. нбсати) изразитије је присутна

итеративна нијанса.

ад) Према бројним перфективним (фонетски разноликим, а, каткад, и аре

ално ограниченим) облицима гл. разумјети (исп. нпр. разумјели, разумјела,

разумљела, разумила, разумела и сл., в. т. 255, 311) налазимо само једну импф.

итеративну форму: нисам разумијевала Рош (књ. разумијевати (ce)).

ађ) Стандардно упаљивати (се) потврђено је у примеру И јоно је се упа

љивало Ми.

б) Од итеративног гл. (x)одати наводимо форме:

бдд Ду Ри, бдала Ми, бда ГГУ, не бдај Во.763

Бележимо и гл. именицу: Само правите бдање, бн никаку сајлу нема В

(дангубите, траћите време идући тамо где не треба ићи”).

Од гл. (x)одити налазимоједино облике императива (дди, доиде и сл., в. т.

213, 599) који су, заправо, свршени глаголи.764

в) Засведочене су и неке итеративне композите на -лазити, исп. нпр.:

залази О СР;

излаза Ду О С, излазимо Го, излазпте ЈУ, излазе Ро и сл.

Рекли бисмо да је аналогијом према уобичајеним ликовима типа обилази Д

П, одилази Гo T, подилази К (исп. и перф. подишла вода Во), разилази се (народ)

Во и сл. настало и необично изилази Б.

Саобразанје са књ. језиком и дублет прокишњаваДу СтZпрокисивало Душ,

затим занимљиво не наморава Зд (исп. и перф. Да те није неко намбрд? Д), као и

фреквентни глаголи IVб врсте типа зарађивала Ду, обрађивало се Мр, от

купљивали У и сл.

622. О неким префиксалним образовањима, а) Алтернације с-са, из-иза,

разраза и сл. очитују се у следећим ликовима:

aа) завежем Во П, завежеш П, завршавам М, завршавају ГД Ра, завр

шавајте Во и сл.,

изабере Ду Душ, изаберемо С, изабрали Ду, изабира Рош, изамељем Му С,

изамељемо Р, изаперем Рош и сл.,

обавија Г О, одавала Ми;

одаберам Г, одабере РБ Ри, одаберу Л, одабирала Р, не одазвак се Во,

ддазва се Ри,

разапели ГГ, разапињу П СР, разапињати Рош, разавије СР;

сабере Го, сабира ВР, сабирамо Му Ра; савила Му С, сакријо Во Д Му,

сакрили ДТ С СтТП, сакрила се Ст, сакријем се Д, сакријеш сеДуш М., сакријемо

се Ми СР, сакривд Му, сакривали се ГД,

сакупише Ми, санесемо Мр С, санесу П, саперем ДД, саперемо М Ст.

сапраше Ра;

763. Према М. Николићу „одати није изгубило значење итеративности, како је то предиђао А.

Белић (Историја II/249), јер према себи има несврш. ићи“ (СП 497, бел. 1352).

764 Исп. М. Ник. СП 497.
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саћерам Ду, саћерамо С, сачекам Год, сачеко О и сл.

аб) збришем Ми Ст, збришемо Ми; збаци Во;

uзберем М., избере се П, не обзире се Мрш, одваја Мр, развија Ми, развије

се М,

свежем В, свеже Мр, свежу Ми Ра, свежи П, свеза Р, свезаше Л, свезасмо

Р, свезана Во К, свезат П, свезато С Ст, свезд Т;

скуппм Б Ми, скуппмо се О, скупе се ССт и сл.

Издвојили бисмо примере са пода- подабије виле Зд, подасијеца П, по

даткивају Д, подаштиa B (исп. и поштицај се Во).

б) Интересантна су (рекли бисмо и уобичајена) префиксална перфективна

образовања типа (сви се) поразболијевамо Ду, позавађаше иг Ду, понатијаше се

ГГ М, а исп. и необично посадијевају (садити) Д.

в) Међу засведоченим префиксалним формама налазе се и следеће:

да домприм школу П, залолт се Д/ поломп 3, проломп Р, одломам Ра,

закpмељд М, запостмо пос П, зготовпм јело Ст, запођеде се К, здоговорили се

Bo/здоговорише се У /здоговоримо се П/здоговоре се Ц, ишчварп се К/учварт

се РБ, изреко се Д Рош / одреко О /yреко га П /зареко се ТП, то платно кат се

изатке...РБ / по сто метара преткем прољећом платна М. / податке се ГГ /

уткем малкице Ми, посцигљд Год, ижиигљала О, истуцају Р/ натуца се Во,

uзмакне се Д/поизмакне се Во, измршали С(исп. и импф.: почб сам да мршавим

Во), изиграва Му И обиграва Ст, одиграва Ри, оће да омемљивп Ду, нагађа ЈД /

погађа Ст/одгађа Ту Лугађа Ми Иразгађам Ту, одбранила се Рош /забранили ДД

СР С / убранили Мpш, (исп. и импф. нису бранили Год, као и итер, убрањивали

Мр), завежемо М/ и позавежемо за позавесце Ро, посели П, засели У (исп. и

прелазни гл. уĆедну га Ра), пребира РБ (исп. и им, у устаљеном изразу Пробирач

нађе отирач Во), прекостд. Му Ро, прекостали Р, прекостало Ра, мало поспремп

Мрш, треба да одоштрпкосу Го посбнем ГД, кад бидемо посрадили Во, прикост

до земље Во, подадуо Ра, рекб па препорекд С, посмотријо Душ, рагрте М /

одгpте СР /itЗгрте О,ражџара Г, разобадале се П, сагубтрат Му, ако снишанпм

свију пет... К, ужљубе З, уврши се Мр, ускупп и јово Ми, ако узмогнем ГД.

623. Свакако су интересантни (на овај или онај начин) и облици следећих

ГЛАГОЛа:

дрле, играју У ("гласно се веселе“), у Нишу се бавили седам дана ДД,

вришто от смија О, варује Ст, варовало се Ст, воште Ст, гозбара се Ри, гмиже

нешта Во / вако гамижу, гамижу, као губари Г, домча (?шчепа“) Вр, Дрмб

цијелим Коćepићима В (исп. и им, дрматор В = "моћан, утицајан човек“), завид

П, завшало Рош, закучиш плас онај Вр кад залада Д/ кад заладња Т, запреће Ј,

запрећу Ра, здочијо (уочио“) Ми, јадили, мучили се Во, комендија Ј, комендијају

Ј Ст, лазне мало Душ, облазне се Мр, не смијеш очепити Л, нашевуљт се Му,

обале јабуку Ми, уздупчава се, близу стожера Го, награисаше Год Лнаграбусише

Р (у оба случаја: лоше се проведоше“), окембесила се Ц, пашијо овце Рош

(“држао их на испаши“), пасовало 3, Али кад погледнеш, опетјабука постојанија

ДТ, даску прошупљиш Вр, пасује Г, реди се кокош Во (исп. и: то природа редтК),

рња се КЦрњају се Ду, Шта серњаш? С, треба разначити Ра, сјеца П/ćеца Ст,
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сиротовале смо Р, сподбију га Ст, скрало се (пало”) Душ, старне ватру У,

сколили га С, сколише га С, спрљила ногу ГД, нарот се узбешијо С.

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

1) ПРИЛОЗИ

624. Будући да они постојаношћу, дијалекатском изражајношћу и број

ношћу појавних могућности надмоћно премашују све друге врсте речи, изворна

снага сваког народног говора најживотније бије управо из његова врела при

лошких речи. Обилатост и разноликост форми, од којих је већина занимљива (тј.

дијалекатски обележена) бар на једном од сагледаваних нивоа језичке структуре

(прозодијском, фонетском и морфолошком), основне су карактеристике и ко

рпуса прилошких ликова сакупљеног на подручју Ужичке Црне Горе. Засве

дочене облике сврставаћемо (ређе и коментарисати — скупно или појединачно)

према њиховом значењу, поштујући (бар начелно) мање-више уврежене прин

ципе класификовања прилошких речи у нашој дијалектолошкој литератури.

а. Прилози за место

625. Заменички прилози. а) Прилози за место (у ужем смислу):

гдје ђе Бр Вр ГД Год ДД Ду ДушЗЈДЈК Кр Л РБ P Ра Ри Рош СтTПТТу

У, ђе Душ Ст ТП.

овдје: воде ГДЛ П, вође Во ГДДДЗЈМи Мр П P Pa Po CP СТП Ту Ц,765

воје Душ Ст Ту, вое Бр Г Ду Му Ри СР С Ту Ц, бвде ВВр Д Ду Л Ми Ри СР Ст,

бвденак Рош,766 овдје Б, бвди Ц Во, бје Г (интересантно је да је стандардни

јекавизам овдје засведочен самоједанпут, релативноје чест стандардни екавизам

овде),

ту: ту Б ГГ Год ДушЈДМ Ми Ро, туде Во Душ Ми Мр П СР СТУ, туди Ка

Ц, туј Вр ДТ Зд Кр Л Му РБ Ри СР Ст Ту Ц, пуна ДС, пуни Ду Р Ст;

он дје: нбђе Во ГДДДушЗКа Кр ММр Р Ри С, ноде Ми Ри С, нбнде Год

ГД Кр Р. СТ Ц, ноје Во, нбе Г ГоДЈД Му О Ст, бнде ГЗ Л Ра Ри Ро Ст ТП ТуУ,

бнди Год (исп. и ђеноде Во),

не гдје: неђе Во Вр ГодДТДу ДушЗдЈ Кр МршП Ри ССтТП Ту (исп. и

понеђе СР У);

свугдје: свуд В Год Ми ТЦ, свуда Год Ц, вуде Кр, свуђЗд Ро ТП, свуђе

Душ,

и гдје: иђе Го Кр Р. С.

б) Прилози за права ц:

куд. Ку-ће ко Б, Ку-ћеш ондајке? Б, Знаш ли реко ку-си пошб Бр, Ку-hете

ноћас? В, Ку-ш сад? Бр, Не знам ку-hy В, Немамо куд В. Иди ако имаш куд В, Куд

765 Лик вође веома је фреквентан (рекли бисмо понајчешћи) и у околним идиомима, исп. нпр.

Ђук. Драг. 160, В. Ник. М-Гс 231, М. Ник. СП 501.

766 Исп. Ђук. Драг. 160 бвденак, В. Ник. М-Гс 231 бвденак.
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је се изгубило, не знам Во, Не знају ни ку-hе, ни шта ће Во, Ку-hеш вамо? ДТ, Е

кад нису имали куд, они опе...Во, Ку-hеш реко црњане ГГ, Ку-hеш ти то, Милане

ДТ, Ја ку-ћу, шта ћу, сакријем се пот кревет Душ, Па шта ћу, немам куд Душ,

Дадоше, на крају, кад немадоше куд 3. Не би ја, али нисам имб куд Д. Ку-hеш,

јадане јадни Душ, Нисмо ни знали куд нас воде 3, Ако зна ку-hе, богме убијо ЈД.

Ку-се ђеде Милисав? Ку, Ку-hеш по сн"јегу К(са значењем прилога куд може се

јавити и упитни прилог ђе: Ђе си кренб2 ДД, Ђе сте пошли? ДД, Ђе ћеш то? ДТ,

Ђе га то водиш? Ка, Ђе ћемо сад? Кр, Еђе ће он, и ђе ће она Л. Ђе годда пођем, он

се испречи Л, Ђе ме то реко водиш, Обраде Во),

о вам о вамо Бр Во Г. ДушЛ М П Ри СР Ст ТП Т Ту У Ц, вам В Год,

тамо-вамо В Му, там и вам Ду, тамо и вамо Ми, тамо и вамо К, там и вам Ро, и там

и вам Во, там-вам М, овамо Душ С,

тамо: тамо Бр В ГГ ГД Го ГодДДЗ Зд Ка Кр М Ми РБ Ра, там на другог

Во (исп. и наведено там и вам и сл.);

о на мо: онамо Во, онолио Бр Во ГД Ду ДушЗд Кр Ми Мр П РС Ст Т Ту,

нономо Год Ст;

некуд, сву куд, ни куд, и куд:

„Некуда се ђеде Во, Некуд одоше Г, Утекоше некуд Год. Некуд га одведоше

ДТ, Исели се, оде некуд Мр, Баш вуде, вала, отрчаше некуд Мрш, Збрисаше некуд

РБ, Ајмо реко некуд, не могу више д-издржим Р итд.; свукуд ГУ, Нику-ти нећеш

Во, Није ни ишб никуд ДД, Никуд ми се не иде Л, Никуд не мош Кр, Не морем

никуд Кр, Не би ишли никуд Л, Да сам знала, никуд не би ишла Во, Мјесец дана

никуда се мрднули нису P, Никуд немој ићи, ćеди ту Ри, Нику-реко не мрдај ТП

итд.; Ако мош икуд д-одеш, иди Вр, Ако се икуд они мрдну отале, сијеци међе сам

најтањи Во.

в) Прилози за пут и простирање:

ку да: Није се ćетила ни куда су је провели Бр, Куда да прођем, све зарасло

Вр, Куда сам пролазила, вала, добро да имам ноге ГД, Горам, куда има траве Д,

Куда је војска пролазила, ми нисмо смјели Душ, Куда су они, како се оно зове,

били распоређени К, Тамо, куда су те јаруге, иза Гредине Ми, Куда сте прошли?

Мр, Ђе је чисто, куда не воде стоку П, А куда си стоку водиio? К, А куда смо

пролазили ноћом, то нико не зна ГД. Тамо куда је та њина војска била рас

поређена ДД Нису знали да им кажу ни кудије су прошли Г, Они и не знају кудије

има шуме Ра; Екудије њега водаше, кудије га вукоше ваздан, то нико незнаДД

ову да: вуда Бр Вр Год ДД ДушЈД Ка Кр Ми МршРБ Ри ССт, вуде Д ЈМ

Ми О П Ст ТП, вудије Ст Т, овуда Год, овуде Во,

ту да: туда БВДТДЗд КрЛМр РаРи СтТу, тудан К, туде Во, тудије ГД

Ра, туд Го,

он у да: нуда Во ГГГДТ ЈД Кр М П РБ Ри Ст, нуде ККр Ст.ТП, нудије Ра;

свуку да: свукуда Вр Ро, свукуде Му ССт;

које куда: коекуда Во, којекуде У.

На по мене:

1) Као што се види из наведених потврда (ова и претходна подтачка),

прилози (-)куд и (-)куда (кудије) разликују се у значењу. Прилог куд (као и некуд,

— 262 —



Говор Ужичке Црне горе 599

свукуд, никуд, икуд) означава правац, док прилог куда (одн. кудије, као и свукуда,

којекуда) има просекутивно значење.767 Назначена дистинкција, ипак, није са

свим доследна, а спорадична одступања су двосмерна: исп. Да је води кудије Во

(заправо куд — правац одн. циљ) или, с друге стране, Пази куд идеш! Bo (рекли

бисмо куда, одн. по чему, а не куд, одн. камо).

2) Међу засведоченим прилозима за означавање правца нема оних типа

(-)камо. Реч камо није сасвим непозната, али се јавља са другачијим значењем.

Наиме, у примерима Реко камо паре Ро и Камо пљбска (омања пљосната флаша

са ракијом“) Во пита се, у ствари, за нешто чега нема, а требало би (бар према

уверењу онога ко поставља питање), да буде присутно.768

д) Прилози за полазно место кретања:

одакле: одакле Во Ду, одакле Г Р Ст, одаклен Ро, одаклен Ра, дкле Го,

дткле ДД Л Ми Ри, дпклен ДД, откале Душ З;

одавде: одавде ДПС, одавден Д, одавден Л, одавде Мpш Ри ТуУ,

одавден Т, одавде СТП, одавле ЈД, одавле Мр, одале Мрш, дале Рош,

од атле: одатле Вр ДД Ј Мр, одатлен 3, одатле ДТ Ри Ту, одатлен У,

отале Вр Д Душ Кр Ри, отален ОС, отале Ро, датле Ми Ри,

оданде: оданде ДД Ми Ра, оданде П, оданде Му;

од не кле: однекале Бр У, однекале Ра, однекле ДДР Ри,

н и о да кле: нiодакле Во, ниоткле Во Ду.

ђ) Прилози за правац долажења:

откуд: откуд Во;

од вуд: одвуд Во Го Год ПР Ро, отуд-одвуд Ро, довуд У, одвуде КО,

ддвуден Рош, доовуд У, одуд Рош,

отуд: дпуд Во ГДу Ми Ро ССт, дпуде Рош,један дпуд, један довуд Ро;

одну д: донуд Мрш, донуде Го,

од не куд: однекуд Г Ст;

н и откуд: ниоткуд ДТ.

e) Прилози са значењем крај ње тачке:

до кле: докле Г ДТ П, доклен Му, докле Во,

довде и сл.: довде ГоДу П Ра, довден Мо, довде Л О, довде Г Ми, довлен

Му;

дотле: дотле ДТ М, дотле ЛП, дотле Р;

донде: донде ДД, донде Мpш П,

донекле: донекле Год, донекле П.

626. Међу засведоченим антоним иманарочито су фреквентни следећи:

близу — далеко:

близу Во Г Зд КМ Мрш P Ри Ст ТП Ту У Ц:

767. Овако је и у бројним другим говорима, исп. нпр. Вуковић П-Др. 76, Ђук. Драг. 161, В. Ник.

М-Гс 233, М. Ник. Гор. 679, М. Ник. СП 504, Пиж. Кол. 173, Рем. Шум. 381 итд.

768 Прилог камо са оваквим значењем засведочен је и, нпр., у србијанском Полимљу (М. Ник.

504).
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далеко Бр ГГДДЗКаЛ Ми МршРБ РС Ст (исп. и двојства издалека Во 7

издалека О Ту, подалеко Ј Му И подалеко Рош),

горе — до ље:

гдpe B Вр ГД Го ДД Ј КаЛ Ми П РБ Ст, горе ГП Ри, гдри РБЦ:

горам ВЗ Кр Т. Ц, горамо В Во М. Р. С.

доље B ГД Год ДД ДушЈ Кр МршПР Ра СР С Ст, доле В Го Ц, доље B М,

доле М, доли М Ц, дољ Душ (Не могу да упадну дољ), дољигоре (доле и горе“) Ро;

дољам Бр ДТ Кр. Мр Ри СР, дољамо Б Во Го ГодЗ Ка С, доламо Го,

назад — на пријед.

назад В Год Кр Л РаРи СтТП Ту, назад Рош (уназадДМ /уназад С, исп. и

дстраг ЈД),769

напред ВДДМрМршСР, наприједДДКРБ Ст.ТУ (унапред Р. унапријед Ст У);

о до зго (оз го) — одоздо (оз до).

одозгд. Год Ри, одозгор ПС Ц, озгд В Во Зд КМр Р СР С Ст Ту, озгор Ј Кр

Ми Рош СР ТП Ту, озгорке П Р;

одоздо ДЛТ, одоздор Душ Ст У, одоздбљ ГД Ка Мрш, оздо Го Кр Ми ССт,

оздбљ У.

627. Издвојили бисмо и следеће прилоге:

допола ноћи Ка, отпола Гредине Во, упола ноћи Мрш,

Он све контра ради Во;

скроз Ка, скроз наскрбз Bo,

уздуж 3, низдуж 3;

споља Ст;

изнутра Во Ду 7 изнутре Ка, унутра Во Ц / унутру Д:

попријеко Го У, упријеко Рош (исп. и испријека Ро);

упримас Г. Ка, упремас П, упремасе Ри Ст, напремас Ра.

На по мене:

1) Ликови горам(о), дољам(о) и сл. у ствари су сложене прилошке форме

(нпр. горамо = горе амо, тј. овамо горе или сл.) које, истовремено, сужавају и

усложњавају значење прилога горе, доље и сл., сугеришући, пре свега, невелику

удаљеностлокације на коју се мисли. Унеколико су сродне (бар по двосложности

и семантичкој „удружености“ саставница) и форме типа вудгоре Го Год, тудгоре

М, вудоље М, тудоље ДТМ, Тудоле Го (исп. тудгоре= туда горе или сл.).770

Наведе форме су прилично честе у нашим централним и западнијим на

ссљима.

2) Ликови типа дољ су несвојствени, али не и сасвим непознати говорима

источнохерцеговачког типа у западној Србији (једна потврда из наше области и

три из суседног Драгачева — дољ, дол, гор”71 — једина су поткрепа наведене

тврдње).

769 Исп. М. Ник. СП 506 сазáда.

779. Овакви ликови су забележени и у суседном Љештанском (Тешић 182).

77 Исп. Ђук. Драг. 160; форме типа гор и дол веома су честе у централној Шумадији (Рем.

379-380).
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б. Прилози за време

628. Прилози на -д(а) (заменички):

сад (а); сад Бр Во ДТДКр ММиП РБ Р СРС Ст, сада ЗдУ, и сад ГДЗд Ри

T, и сад ГДТП, сада Ми Ту, саде Вр Рош, саде Ду Ра Рош, и сада Во П, саде-во В

Во Мр Мрш Ст, и саде-во Д, до саде-во Ка;

досад Бр ДД Му РБ РТ Ту, засад КР;

та д (а): тад ГД О, тада ДЗ Кр Л. Мрш O P Ри Ст, тадај ЈД.

отада Ду, отадај Т;

онда: днда Во Вр ГГ Ду КМр Му СР Ту, ондај В Во Год Душ Кр ЛМр Му

СР СТТу, дндајк П, донај К, дндајке Во Ду Мр Ра, доajТП, дндак Ро С, јдндак Ро,

дндар Г С Ту, дндарке Му Ту; одондај Во,

кад (а): кад Бр Во ГДу Душ Кр Л РБ Ри ССтТУ, када ЗУ, када Го ЛО,

када СТП,

кад било КТу;

ђекад Ми Ро; икад ДДР Ра Ст Ту;

некад ДЈ КРа СР С Ту, понекад М. Ми С Ту;

никад Го Год Кр Ст ТП, никада Мрш Ц.

629. Прилози који у основи имају им. дан или им, које означавају делове

дана и други сродни прилози:

да њу — ноћу:

дањи Бр В. Год ДТ, дању Во Вр Душ Л М Ра, дањом В Го Год З;

дан-дањи ДД Му, данас-дањи Кр О П СР;

ноћу ГЛ. Ми, ноћом Го Год Мp СРУ, ноћи (се жело) Ри,

(-) да н (-) — (-) ноћ (-):

данас Б Во ГГ ДД Душ Кр Л М П РБ Ра Ри ССтТП Ту У Ц, данаске Ми

Мрш, вазда Му, ваздан Во Го Год ДушЈКМи Ри СТ(исп. и поваздан Во Ду К);

ноћас В ГДГо Год.JДКа МиМр Ри СтTТу Ц, ноћаске Вр Рош, прекундћДу;

(-)ј утр

(-) вече (-):

јутрдс Бр Во ГодДЗКр Ми Ра С, јутри ДТ, изутра Д. изјутра Ми, изутра

Зд Кр Ра ССт, изутре Ка ССт (исп. и изајутра ДМу Ра Ст); ćyтра Ду Му, сутре

ГГ ДД КР СР Ст У Ц, ćyтрадан КМу Ту, сутрeдaн Зд ОТПЦ, сутри-дан Душ

Ри Т, преćутреДушПР, прексутре Ри; ујутро КРИТТу, ујутру Во ДДДТМ Ми

Мрш Ст ТП.

(-) вече (-): вечерас ГД К Кр М. Мр П РБ Ту, навече Д Ј, увече Ми С,

(-)ју че: јуче Во Вр ЈМиМршОР Ро Рош Ст.ТП, прекуче Во Ду, прекјуче К

Му, прекључе ГГ Ка Т.

630. Прилози у вези с називима годишњих доба:

зимус Б ГГ ДД ДуЗд Ка ОП Ри Рош Ст Ту, зимуске БрТП, јесенас ГоДД К

М Ми Ри С, љетбс ГД КМр Р Ро Ст, прољетбс Мр РБ Ст Т Ту,

зими Кр М О Ро СР; љети Во Вр ГД ДЈ ЛМС,

јесени (исп. Увијек је јесени била свадба Бр, Треба њу јесени стругати Ту,

Јесени се састанемо Т).772
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631. Прилог (-) лани: лани Ду Рош СТ, лаип К (прошле године”), олов

лани Во / оломлани Ду Р (претпрошле године“).

632. Представићемо још неке интересантније прилоге и скупине прилога за

време:

а) прије, и прије, ни прије, исприје, малопpије, малопре, најприје, најприје,

отприје, датприје (т. 247),

после, послије, послен, послен, посен, посен, посли, послпи, посље, пошљe,

потље, потљен, потлпи (т. 352),

најпосле Во, напошљетку Душ, напошљетку Ми, напослетку Му СР (исп.

и примере у т. 338);

б) дпе, дпет, јдпе, јопет (т. 309);

наново ДТ П, Јово наново Во, поново ГГ Ми, понова Рош,

узаман ДТ М, узелан П, узаманце Л, уземанце Р; увијек ДТДуш М. Ри, увек

Ц (исп. и занавијек Во),

скоро Бр ГД Душ Кр О РБ Ри, доскора Год 7 одскора Ми, одскоро П,

јако В Го Душ Мр Мрш Ри С ТП У Ц,

ддма (т. 292),

номад К Ц, ономад П, ономад Г,

часком Вр ДК Ми Ри С, часком Во Ду, часом Л,

утом (Утом ти стиже и Петрија Во, Утом бануше и сандучари ТП, Утом

се и Вида запођеде на вратима и сл.);

дуго Го Ра Ри Ст, задуго Во, подуго ЈД Т, позадуго Г,

Остану задље (дуже) Ду; исп. и Закле они оће Ро, занекле Во.

На помена: У вези са односомјуче и сл./ćутре и сл. интересантна сујош

два временски симетрична антонимска пара: прекуче и сл. / преćутре и сл. и

накуче Во / насутре Го — дан пре (односно после) дана означеног формом

прекуче и сл. (односно ликом преćyтре или сл.).

в. Прилози за начин

633. а) Неки заменички прилози:

Како-но? П, Како си ти мислио? Д, Како си прошб у путу? Ри и сл.,

вако БВ Во ГГДДДТ Зд КаЛМ МрМрш О ПРС СтТ Ц, овако Вр ДДЗ,

тако В Вр Ду Душ Кр П РБ Р СР Ст ТП Ту Ц;

накд В. Во ГГ ГоДТ Душ Зд Ј. Ми Му П Ри СТ Ту Ц, онако В Го,

некако Зд КОП Ст ТП, никако Год Ри,

свакако П Р, свакојако М Му.

б) Прилози на -ке и -(и)це:

дупке Зд Мр, наглавачке ДЦ, наглавичке Рош, натрашке Ми, оберучке Му,

полошке Т, полешке Рош, потрбушке Во, четвороношке Го СР Ст, пјешке ГД Д

Душ Ми Мрш, пјешке В Ду, пешке Ка; пјешице Мр Ра (исп. и пјеве Во Ка, педе Ра);

772. Исп. Рем. Шум. 384 Јесени се радт и сл.
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крадомице Ра, крајомице Ц, насумице Во Ми, поименце ЈД.773

в) Прилози на -ке /-ки:

жмурећке Во, лежећкт Бр, ćедећкт Ми, стоећкт Кр, стојећкт Вр.

г) Међу засведоченим прилозима за начин налазе се и следећи:

Једи гредом Во, Причамо гредом Ду и сл. Друкше се радило Кр, Они друкче

говорс Во, друкчије ЗС, Свима то би зачудо К. Такбе изразно совб жену, ђецу

(непристојно, вулгарно”) Б, Ијбнје радијо истд Во, исто ГоДДС СтТП Ц: нема

лабаво Рош, Ласно ћемо, ако људијесмо У, Тако еласно У, Лашње ми је саде-во

млого Рош, наздр Ј Рош Ту, намерно ДТП РБ, насамо Ц. Исцјепка се наситно тај

лучГо, дбашка ГМу С, набашка Вр, напобашка ДТ, напобашка С, отприлике Ц

У; Запријети му диштро Ро, полако Г, полако Ј Р; поименично Во, поштено ГГДД

Му ПР, Редбвно ми давб СР; Ратније се коси Д. Радило се ручно Ј, Извлачили

ручно Душ и сл., тачно Ду Ка Ро Т; Састави иг вако унакрс Р, Дванес петки

уземан брес прекида 3, Нећу д-идем узинат Во, Живили царска, каки Ту, џаба Д,

џабе П. Неће шале изићи Д.

д) Рекли бисмо да прилог за начин имамо и у интересантном примеру Иде

напoднoгу (низбрдо, ногу под ногу“) Бр.

ђ) Подвучена форма у примеру Они стидно обадвоје ТП има придевско

значсњс,

г. Прилози за количину

634. a) Засведочени заменички прилози за количину, као и интересантнији

мултипликативни прилози и изрази, представљени су у неким од претходних

тачака рада (нпр. т. 136, 224).

б) Издвојићемо и следеће количинске прилоге:

доста Во ГГГДДТДушЈД ККрЛМ Ри Ро Рош СР С СтТП ТуZдости Год

ЈМу П Ст У / подоста Ду Ст. Скупило се народа прилично Во ЛОстало богами

поприлично Ка; мало Вр ГодЗдКМ МрМрш, нимало Ми Ст, помало Го КМи Ст,

малчице Во, малкице Во, мено Го Год М МрП СР Ц. У почетку му помање давали

К, Čмало је било Ра, млого много (т. 332), Успе се повише млијека Д, по сата ДТ,

пола кила Ми, пуно жита Ра; Büше ће теби остати Го, Слабо је шта примб Bo,

Слабо ко и зна Ду.

2) ОСТАЛЕ НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

635. Неки особенији предлози, а) Поменућемо, најпре, следеће пред

логc.

без брез (т. 350);

ван авлије Г, ванбразде Д, ван гувна Зд, ван људи Во, ван нашије тије закбна

ТП, ван орања ГД, ван пута Д, ван строја Ми, ван сваке памети Ра, ван тог њиног

правца К и сл.

773 Лик поименце засведочен је и у неким ближим говорима (исп. В. Ник. М-Гс 237), као и у

удаљенијим идиомима (исп. нпр. Рем. Шум. 385).
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више куће ЈД, више собре Ст, више цркве ДД, ора више куће Г, више јарка

Ми/виш собре ДТ, ви-штале Р, виш пута РТ, виш наше те њивице Мрш, виш наше

куће 3, виш гостију Ми, виш куће ГГ. Ст, виш дуда Го, виш тога казана Д, виш

мочила Ка, виш старе куће О и сл.,

због њега ДТД, због тог њеног чоека СР, због сваке будалетине Ра, све збок

те жентурине Во, збок тога Л. Ма све је то збок те њине будалаштине Ду, збок

приче Т, због сваког олоша ТП, збок твоје непажње ГД, због к те њине ђевојчуре

ЈД, збок себе Ри, збок чега Ро (једанпут бележимо и предлог через. А черестога...

ср):774

кроз ноћ Ро, крдс поље ГГ, кроз војску Му, кроз војску Му, крд-земљу Ро,

крдж њега ТП, кроз мјесец дана Л, кроз нашу авлију Год Л кроза њу Ст, кроза

средину Ро, кроза сваку шивку М, кроза сијено Рош, онб шупљо кроза сриједу Ри,

кроза шуму С,

низ дувар К, низ воду СР, нас поље Мил низа страну Го, низа шуму Ми, низа

собру ГГ,

ус кућу Бр, успоток К, уз вјетар Во, уз добру ракију Зд, усто дебло О /уза

зид Ри, уза ме Ка;

с том женом Б, с ове стране ГГ, с оним маљом Д, с нашом стринбм Ду, с

већим неким дрветом Ј, с том иглбм већом К, с неким мајором Л, с неким Видојем

Му, с нама Во Вр О, с вама ТП, с крушке слетијо Т, с партизанима Во, с воликом

чворугбм У, и четницима Т, збратом П, 3 гостима Л, збабом Мр, збудалбм Ра; са

нашом мајком Б, са Ужичанима Год, са приком (пријатељем“) ДД, са тог астала

ДТ, са мојим једним колегом Д, са њеним свекром Ду, са муштулуџијом Душ, са

унучићима 3, са штале Зд, са њине те кровињаре Ј, са мањом ђецом Ка, са

преслицом Кр, са непријатељом Л, са водом и ратлуком Зд, са кречом Мрш, са

куће Му, са ора О, са штаком РБ, са већим комадом Р, са Бугарима СР, са

Немцима СР, са малом платом С, са нама ГГУ, са свима њима Ра и сл.,

поред њега Во, поред нас Год, поред грања Д, поредт каце Душ, поред“

кума Р, пореди пута ЈДСи сл., според Ужица ГГ, според међа Го, споредт потока

ДТ, според њега Ро, според вршалице Ри, според наше-гаја СР, спорет казана СР;

покрај пута Го, покрај куће Ми, покрај огњишта Р, покрај шпорета ГД,

покрај совре С, порај Тешића Во, порај граба Во,

преко куће Вр, преко рамена Рош, преко мене Ка, преко себе Во, преко њега

ДТ, преко јарка В, преко потока ДТ, преко те стрњине Ка, преко воде Ј Ст, преко

Ђетиње Зд, преко Кадињаче Ка, преко зиме Кр, преко љета Мрш, преко њива P,

преко тога штапа Ра, преко куће Ри, преко мога имања Кр, преко Гредине С, преко

мене живог Ст, преко сваке мјере ТП, преко астала Т, преко то-грумена Т, преко

прага Ту, преко ногу Р, преко главе У, преко неког шодера Ц:

према могућности Во, према себи ДД, према њему Ка, према њинбм

амбару Л, према сунцу Д/ спрам њега Во;

77“ Предлог через је веома чест у суседном Љештанском (Тешић 239), јавља се и у многим

удаљенијим говорима, исп. нпр. Ивић Биогр. 169, Ник. Мачва 270, Рем. Шум. 386, Поп. Госпођ. 212

итд.
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подно лонца Ро,

навр коца Во, повркуће Во,увр совре ГГ, увр вра (на самом врху”) и сл.,

при крају ДТ, при крају П, исп. и А и ја сам богами прим путу Во (устаљена

фигуративна конструкција са шаљивом нотом: при путу за „онај свет“),

мјесто њега Во, мјесто нашег кума Вo / умјесто чутуре К/ намјесто

печења Ц,

насред“ цркве астали Ро, усред зиме П, усред бијела дана Л.

б) Издвојили бисмо следеће:

ба) предлог мимо затичемо само уз облик акузатива (конструкција мимо њ

ген. није потврђена): мимо моју главу Во, мимо ту зградицу Во, Ијон прође доље

мимо трску Г, мимо кућу Зд, мимо ту даску Рош,мимо сву ону дрвљад прет кућом

К, мимо куће (ак. пл.) СР, мимо цело село О, мимо остале људе Ро,775

бб) дах старине и особену стилску арому носи констр. за (одн. са) +

генитиву примерима Он није за рада Душ, још за роce Po, Даза дана све бидне

готово Мрш, имало се са чега почети Зд.776

636. Неки особенији вез ни ци:

a) било десет, било петнес О, било купус, било паприкаш Ра;

Или ради, ил немој ни долазити ГД, Или узми или остави ЈД. Било у парама

или вакб Душ,

Павдљти ићи вољтине ићи ЈД(исп. и Вољти лежати туне, вољти радити Во),

Чекај док они оду, чекај Во,Док лежим, ништа ме не боли ГД,Док су се они

туде свађали, бн побјего Душ, Пељали га, вала, док им није досадило ("мал

третирали га”) Ду, Вели да сачекамо док се он не врати Ц. Докје Урош бијо жив,

нико се није жалијо С. итд.,

Није му било по вољи па мањ шта радили Ми, мањ шта било Ми, мањ

каке Мpш, мањ шеничнб, мањ кукурузнб, мањ како било У, мањ шта да је

куповато Ст.

Боље радијо него они сви ГД, Нек иде, боље и то него да ми ту цмиздри

Душ, Боља штала него кућа Мр, Слађе одјарета него одјањета Ти сл./Е слађе ми

је било но ишта Бр, Волијо то више но ишта на свијету Во,Тб је боље но ишта Р,

Више но ишта С,

Премда су то и јони знали Во,

Судили му и осудили га, иако га нису никад нашли Душ.

б) Посебно бисмо издвојили, као својеврсну дијалектолошку драгоценост,

везник јербо: Јербо њу вода гони К.

637. Неке особеније речце и неколико узвика:

а) бар то Во, барем (тур. bari, вулг. barim) ГП Ра СР Ст, богме Го МршТ,

боме ГД ДЈ Ми Ри Ст Т, баш Вр ЈДМи О, вала баш Во, не вала Во, вала (тур.

vallahi, vallah) ДРо СР, то не П, ваљаде Вр ГДПС, ваљда Душ О, Волила се са

775. У нормативној граматици предлог мимо иде и уз акузатив и уз генитив (в. Стеван. ССХЈ II

328—330, 420-422).

776 Констр. за + ген., одн. са 4 ген, са оваквим или сличним значењима (али свакако унеколико

архаичним) познате су и стандардном језику (в. Стеван. ССХЈ II 254-255, 249-251).
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њим ваљде В, ево (еве), ено (енг), ēто (ете) (свуда), забога ДД Л, заиста ГП,

заисто Ј, Зар ти мени тако да кажеш? ГГ, Зар је дошло дотле? Кр, Зар сам ја то од

њега заслужила? Р, ја Б Бр Во ГГД Кр ЛМ Ми Мрш ОРБ ПРБ P Pa Po CP СТУ

јабоме Во Мр СРТ,јакако М. јашта е Гојашта сам С Ту, јашта су Цjöк Во Год

ДД ЈДМ Му Ри Ст Т, а каном најбољп газда бијо 3, ко бајаги Л С, ко бијаги М.

Написали, живота ти Во, дзбиља ти кажем О, озбиља Ј Ра Ри,777 побогу брате

Душ, побогу М Рош.

б) И, пуна срећč Го, ја ово, ја оно Го, Јој, куку мене К, Јој, Срето Ст. Č),

Станојка Во, Ф. Милисаве Во, д, кае, добре вечере 3. е, то е добро Г. У него шта

Год, у, брате Му: Све чини факе-фике Во, Само се чу бап, оде све у... Во, Бате.

бате, уби бога у њему Ду, Реко е мој Видоје ГД, Е, туј смо сипали гас Зд, Ереко

вала богу Ту, Реко ајбј, ајбј, шта-во би М, И она, ајбј, ђе види онога, е куку мене,

наше љепоте М, Јарам дигнеш и викнеш „кош“Душ, ја, море Б, Тбиде и ради се о

томе море Б, Пасад „јај“ Му, Трча и све нeшта и, и, подврискуе Му, Узмеш маљ

па тупи, тупи Г, Тамо имају маљеви, па тупа-тупа М, Само тупа, тупа, све по

њему О, Само учини „бућ“. О (исп. и дум-дум зрно Во);

марш СР Ту, мури Т;

де, деде, дела, дете (т. 605), Ма гукнути гудало не море 3, Мареко ради шта

ohеш Ту, Мареко иди ђе оћеш Рош, Ма немој ме... Во, Ма говоријо сам ја њему,

не вреди Го, Ма баш ме брига, нек ради шта оће Му.

Издвојили бисмо следеће. У прошлости (рекли бисмо да то више није

актуелно) постојао је обичај да за Бадње вечери, приликом простирања сламена

којој се вечерало, укућани, првенствено отац, мајка и деца, опонашају „говор“

домаћих животиња, углавном живине (обично отац петла, мајка квочку, а деца

пилиће). Забележили смо неколико сугестивних присећања на овај детаљ пред

божићних радости, нпр.: пију, пију, кукурику, кво, кво, кво Во, кво, квд, пију, пију.

кво Ду, ја „кво, кво, кво”, они, ђеца, „пију, пију, кукурику“. Год и сл.

3) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О НЕПРОМЕНЉИВИМ РЕЧИМА

638. Сходно приликама у стандардном језику, неке непроменљиве речи,

као нпр. форме ниже, около, позади и прије (пре), могу бити и прилози и

предлози:

Н И Ж С.

прил. Пајош ниже,доље по сâмбм дну В/предл. Баш ниже наше кућеТП:

() к () л ():

прил. Било ти је около, вуде, и партизана и четника, и не знам кое све бијо,

кака сила Ми, И, на земљу нестају, то само везе, па све около-наоколо О, Они

одоше дколо Ц / предл.: дколо јаста Ј, дколо гувна Ст:

II О З а Д И.

прил: Нека ђеца čедну позади Вол предл. позади мене Зд, позади волбва С,

777 РМС 3збиља.
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прије и сл.:

прил. То прије није могло Д. Мислиш прије, ето знам, а ово саде-во не знам

Р, Прије су се они доселили Ду Лпредл. пријете несреће П, прије рата Р, још пре

свадбе Ту и сл.

639. Насупрот ситуацији у књижевном језику, а сагласно са кореспон

дентним приликама у неким удаљенијим народним говорима, прилошка форма

увече може бити и предлог (са значењем уочи”, најчешће, бар према нашој

грађи, у констр. увече Божића):

увече Божића Бр, увече Божића ДД Ми Ст, увече Божића Го ДД Р; увече

славе Бр,

увече Ускрса Р (ова конструкција је интересантна и са социолингвистичког

становишта, будући даје аутохтоно Васкрс Во, на ВаскрсЈСт, о ВаскрсуЛСти сл.).

Са истим значењем, у овим и оваквим примерима, јављају се још три

могућности: уочи училочи (т. 235).

640. „Удвајањем“ какво имамо у примеру тада и тада Ду (а које је далеко

обичније са прид. зам, исп. у тај и тај дан Во, тога и тога дана Бр Ц и сл.)

нарочито се наглашава значај каквог будућег сусрета, важног виђења и сл.

641. У осетном броју примера именичкој јединици претходе два предлога

(констатација је, наравно, тек формална, без семантичко-синтаксичке специ

фикације):

Добар је за у земљу побити Ду, до на Божић К, од зачеља до на чело К, до у

мрак Ц, до пот куће оне Ми, одавде до на Мравињце3 с краја доу крај Ки сл.

642. У примеру Она је, мислм, вакб, жена разборита, и чисто говори, нако

ко што се бвде говори Во форма чисто је прилог за начин, док је у примерима

типа Чисто да видим СР, Чисто да се ијони увере Во и сл. она, у ствари, речца са

значењем баш, управо”.

643. Прилошко значење форме сад сасвим је избледело у примерима типа Е

сад, буди паметан Во, Па са-ти погоди шта он оће К, Па сад знај да ли ће га

однијети и ђе ће га однијети Ц и сл.

У овим и оваквим исказима (којима се, рекли бисмо по правилу, исказује

каква недоумица, неодлучност и сл.) реч сад је, у ствари, „празна“ форма, пре

психолошка него језичка чињеница.

644. У значењу прилога врло, веома неретко сејавља и прилог добро:

добро пијан Во, богами добро улубљена ГД, у добро сиромашној кући Душ,

добро накривљена П.

Исп. и интересантно добро добра ђеца Р.

645. Непроменљива реч мало је „променљива“ у примеру Ја од мала

оштедим Во.

646. У примеру Он мисли ђе он није кот куће да море како оће ДТ реч ђе је

везник са узрочним значењем.
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V

ЗАКЉУЧАК

647. Описано говорно подручје припада (и)јекавским говорима источно

херцеговачког типа у западној Србији. Његова примарна обележја су ново

штокавска физиономија и релативно стабилан (и)јекавизам То је разуђено го

ворно подручје, испресецано изоглосама видљивим на свим сагледаваним ни

воима језичке структуре — прозодијском, фонетском и морфолошком. Основни

правац пружања изоглоса је југозапад-североисток, тј. појас околиније која дели

област правцем Ужице-Косјерић-Маљен.

1) РАЗВЕДЕНОСТ ГОВОРНЕ ОБЛАСТИ

648. Осврнућемо се на маркантније особине нашег идиома; најпре ћемо

сажети утиске о њиховој распрострањености, степену заступљености и појавној

(не)разноликости, а потом неке од њих упоредити са еквивалентним особинама у

оближњим и (ређе) удаљенијим (углавном) сродним народним говорима. Ре

дослед излагања је следећи: ареално условљене особине, дијалекатске црте које

се (мање или више) очитују на целом подручју, поређења са другим говорима.

649. Само се вер о за пад ном делу области (грубо и условно узевши,

нашим насељима омеђеним линијом Кадињача-Косјерић-Повлен) својствене су

(и) следеће особине:

а) акц. тип руку (поред руку), т. 111,

б) зам, форме типа њизи, до њизи (т. 131);

в) двојство истресли/ истресли (т. 199),

г) јекавизми типа бјесна, донјела, одн. свела, доњела, као и контраховане

аналошке форме доњд, поњд и сл. (т. 248),

д) ликови типа два, при, умпи (напоредо са својим ијекавским и екавским

панданима), т. 253;

ђ) тип кудиља, кудиљу (т. 259),

е) честе међусобне супституције префикса пре (<прb) и при (тј. висока

фреквенција примера типа приваријо одн. прелепт), т. 262;

ж) тип кољеба, кољебу (поред колибу), т. 265;

з) нејотованијекавизми сјести, сједе (у већини насеља и сести и сл.), т. 329;

и) форме типа свједок, одн. сједок (поред ćедок), т. 329;

ј) деклинациони образац Божо-Боже-Божи (једини или паралелан са

моделом Божо-Божа-Божу), т. 371;
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к) акц. тип Љубе-Љуба-Љубу (напоредан са свуда присутним проз. обрас

цем Љубе-ЛБуба-Љубу), т. 372,

л) ген. пл. са наст -о типа (нема) aљти, (от старт) кошуљ и ретки облици

дат.-инстр.-лок. пл. у којима се очитује траг старијег стања, нпр. шакам, кућам,

одн, женами (т. 466);

љ) тип саћи (поред чешћег сићи), т. 550,

м) футур типа даћа (њему), т. 614.

650. Само југозападном делу области (овлашно узевши, црногорским

селима оивиченим линијом Ужице-Косјерић-Кадињача) својствене су (и) на

редне карактеристике:

a) зам, форме типа наске, васке, њике (т. 131);

б) спорадично нијесам и сл. (т. 246);

в) тип четверо, четверица (поред типа четворо, четворица), т. 534.

651. И северозападном и југозападном делу области, заправо нашим за

пад нијим насељима својствене су (и) наредне особине:

а) тип плетемо (чешће) / плетемо (т. 178),

б) двојство испече / itспече (т. 179);

в) обавезан постакценатски квантитет у бијем и сл. (т. 181);

г) двојство напђе / наиђе (т. 192),

д) тип сикира (ређе и секира, само у неким ужичким селима, према нашој

грађи у Во и С), т. 261;

ђ) спорадично доли, бвди, бнди (т. 261),

е) тип бижд, биосали (т. 261);

ж) 1. л. аор. одо и сл. (углавном у западнијим граничним насељима), т. 292,

з) тип јање (нешто ширег ареала,јавља се и у централним насељима), т. 334;

и) осетна концентрација примера типа пост одн. чврст (углавном у за

паднијим граничним насељима), т. 337;

ј) двојство маљом / маљем (т. 369);

к) енкл. дат. вам (спорадично и ви), т. 481;

л) дат-лок. мени, теби, себи (в. т. 468 и карту бр. 6),

љ) акц. тип њезин, њена, њено (претежно), т. 501;

м) променаже-реуморе и сл. (јавља се иможе и сл.); в. т. 540 и карту бр. 9,

н) тип паднем (веома ретко панем и сл.), т. 545,

њ) сложене прилошке форме типа вудгоре, тудгоре (т. 627).

652. Нашим централним и источним насељима, заправо селима распо

ређеним источно од линије која дели област правцем Ужице-Косјерић свој

ствене су (и) следеће црте:

а) дужина у кућама и сл. (т. 56);

б) двојство плетемо / плетелно (ређе), т. 178,

в) акц. uспече (т. 179);

г) необавезан постакценатски квантитет у през. бијем и сл. (т. 181);

д) акц. аор. наиђе (т. 192),

ђ) тип ćекира (ређе сикира), т. 261;

e) 1. л. аор. одок и сл. (т. 294),
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ж) јекавскојотовање лабијала (само у примерима типа сврбљело, живљела,

грмљело, отупљело), т. 312;

з) тип ћедило, ћевљанпк (т. 323);

и) тип пос, чврс (готово доследно), т. 336;

ј) тип маљом (ретко маљем), т. 362;

к) дат.-лок. мене, тебе, себе (в. т. 468 и карту бр. 6),

л) енкл. дат. ви (ређе вам), т. 481;

љ) акц, њезин (њезин), њена, њено (претежно), т. 501;

м) двојство паднем / панем (т. 545).

653. Само у нашим и сточнијим насељима (овлашно и условно узевши,

око потеза Пожега-Маљен и/или источно од њега)јављају се (и) следеће особине:

а) постакценатски квантитет у гл. типа гледати, мислпти, венути (у сраз

мeрнo малом броју примера представљених у т. 58);

б) акц. ген.-ак мене, тебе (ретко), на целом подручју је уобичајено мене,

тебе и сл. (в. т. 60);

в) тип јагње (в. т. 334 и карту бр. 5);

654. Само у граничним (југо)источним насељима (у селима најближим

таковској и драгачевској области) затичемо:

а) акц. жена, домаћин (т. 34);

б) акц, жена, дугачак (т. 34);

в) акц. ген.-ак мене, тебе (ретко), т. 127;

г) тип чињети (т. 265),

д) тип да ве питам (ретко), т. 479.

655. Већем делу подручја (изостају једино села северозападног сегмента)

својствене су (и) следеће особине:

а) дужина у гарав и сл. (фреквенција оваквих ликова је веома ниска у

граничним југозападним насељима), т. 57;

б) акц. истресли (т. 199),

в) већа или мања концентрација примера типа овијем, двије(е) (в. т. 497,

498, 499 и карту бр. 7).

656. У овој тачки резимираћемо запажања о стању (егзистентности, фрек

венцији, појавним могућностима) извесног броја општих (дакле, ареално

неусловљених) особина говора УЦг. Наведени појединачни примери су кате

горијски репрезентативни, тј. реализују се само у представљеној варијанти.

Издвојићемо следеће:

а) преношење акц. на проклитике је жива, али не и доследна појава (т. 35),

б) добро се чувају неакцентоване дужине (т. 55),

в) дужина у бабин и сл. (т. 59);

г) акц. сунце (сламка), т. 71,

д) акц. гвожђе (т. 72);

ђ) двојство вукова / вукова (т. 76),

e) на врата / на врата (т. 103);

ж) чест акц. тип љута (т. 137);

з) акц. први /први (т. 162);

и) акц, доћи (т. 170),
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ј) доследан постакценатски квантитет у тресем и сл. (т. 177);

к) акц. дозовем, затрпам (т. 179);

л) акц. питају (т. 183);

љ) редак имперфекат (т. 211);

м) не скраћује се дуго вокално р (т. 270),

н) двојство добаља / добавља (т. 280);

њ) x није члан консонантског система (т. 291);

о) познати примери типа кршћен, пушћен (т. 320),

п) тип чобанин (углавном), т. 370;

р) познати примери типа (седам) стотпн, (дсам) гддин (т. 423),

с) присв. зам, њин (т. 135);

т) комп. вишља (т. 524),

ћ) тип вучу (т. 540),

у) осетно (не и изразито) присуство ликова типа занила (т. 560),

ф) ретки примери типа носу (т. 576),

х) тип волим (т. 579),

ц) инф. доследно на -ти, -ћи (т. 585),

ч) 1. л. пл. аор. дођосмо (т. 587),

џ) заступљен (не и нарочито чест) гл. прилог садашњи (т. 610),

ш) тип лани / лант (т. 631).

657. У завршним тачкама овога одељка упоредићемо известан (мањи) број

представљених особина са одговарајућим приликама у неким оближњим и уда

љенијим (углавном) сродним говорима.

658. Један број особина својствених нашим северозападним насељима (т.

641) доминантно је (или пак претежно) обележје и (неких од) оближњих сродних

идиома који се простиру (северо)западно од подручја УЦг. Исп.:

а) акц. тип руку (својствен је нпр. Љештанском, тршићком, колубарском,

мачванском); овај проз. образац, уз паралелно руку, изражен је и у „удаљеном“

пивско-дробњачком говору;

б) јекавизми типа бјесна, донјела (обилато су засведочени у Љештанском и

Узовници);

в) честе међусобне супституције префикса пре (< прћ) и при (особина су

нпр. Љештанског, тршићког, мачванског, колубарског),

г) тип сјести, сједе (само овако је у љештанском, обаћком, као и у „По

лујекавском“ тршићком говору, уколико је реч о јекавским ликовима);

д) деклинациони модел Божо-Боже-Божи (овако је нпр. у љештанском,

обаћком, тршићком).

659. О „ближој“ раширености језичких црта карактеристичних само за

југозападни део подручја казаћемо следеће:

a) форме типа васке, наске познате су и западнијим насељима златиборског

краја, новоштокавском делу србијанског Полимља, а чују се и у источнобосан

ском обаћком идиому,

б) спорадично нијесам најдаљи је северни домашај особине неупоредиво

присутније у неким јужнијим говорима (нпр. у колашинском, бјелопавлићком,

ускочком, полимском);
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в) тип четверо, четверица засведочен је, на тлу западне Србије, и јужно

(нека прибојска села) и северозападно (нпр. Узовница, Тршић) од југозападног

крака наше области.

660. Из инвентара особина својствених нашим западнијим насељима из

двојићемо и упоредити са кореспондентним приликама у оближњим и удаљенијим

сродним говорима карактеристичне типове одо (1. л. аор.), бијем и паднем.

а) Једино или претежно одо и сл. наша гранична западна насеља при

ближава западнијим (нпр. Љештанском, обаћком) или севернијим (нпр. мачван

ском, колубарском) идиомима, а „раздваја“ га од већег дела нашег подручја, од

суседних југоисточних (нпр. горобиљског, моравичког, драгачевског) и бројних

јужнијих говора (нпр. источнохерцеговачког, пивско-дробњачког, полимског у

Србији) у којима је једино или претежно одок и сл.

б) Обавезни постакценатски квантитет у бијем и сл. у нашим западнијим

селима обавезан је и у, нпр., тршићком, мачванском и колубарском, необавезан је

у нашим централним и источним насељима, а изостаје у суседном Горобиљу. У

јужним сродним говорима ова дужина или изостаје (нпр. у пљеваљском) или је

факултативна (као нпр. у пивско-дробњачком и полимском у Србији).

в) Уз тип одо и тип бијем редовно иде тип паднем и сл. Тамо где је одок и

бијем једино или претежно, по правилу се јавља или двојство паднем / панели

(нпр. источнохерцеговачки, полимски, горобиљски) или само панем (нпр. пив

ско-дробњачки, моравички).

661. Од особина које се јављају само у нашим источнијим насељима пажњу

привлачи необавезан (и скромно засведочен) постакценатски квантитет у гл.

типа мислпти и сл., несвојствен овом делу ијекавске Србије, неколико оваквих

примера забележено је само у суседном Драгачеву. Глаголи са дугим финалним

вокалом основе особина су неких јужнијих идиома — посведочени су у околини

Пљеваља, прелазном (комаранском) полимском идиому и, нарочито, у говорима

зетско-јужносанџачког типа.

662. Низом „интегралних“ особина (нпр. доследним печу и сл., инф. на -ти,

-ћи, обавезном дужином у пресем, акц. типом питају, проз. обрасцем доћи)

говор УЦг се слаже са свим околним идиомима северно од Златибора.

2) ПОЛОЖАЈ ГОВОРНЕ ОБЛАСТИ УНУТАР

ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКОГ ДИЈАЛЕКАТСКОГ КОМПЛЕКСА

663. Унутар одавно установљене поделе главнине источнохерцеговачких

говора на југоисточну и северозападну грану, наша говорна област, очекивано,

„сврстана“ је у прву, заједно са другим сродним идиомима (југо)западне Србије,

Црне Горе, источне Херцеговине и југоисточне Босне778. Припадност говорног

подручја УЦг југоисточној грани их, дијалекта потврђују и резултати наших

истраживања. Ипак, важноје нагласити следеће: неуједначеност говорне области

УЦг очитује се и у мањој или већој (никад превеликој!) унутрашњој супрот

778. Ову поделу је установио проф. П. Ивић, њоме нису обухваћени говори Дубровачког при

морја, Жумберка и долине Уне (в. Ивић Дијал. 138—143).
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стављености благо издиференцираних дијалекатских целина, које „оделито“

стоје у оквиру југоисточне гране, па су, самим тим, и неједнако „удаљене“ од

дијалекатског спецификума северозападне гране .

664. У наредном табеларном приказу (условно 779 и упрошћено, свесни

мањкавости оваквог начина „приказивања“ тананих изоглосних додира и пре

клапања) говорно подручје УЦг сагледаћемо у светлу познатих разлика између

двеју грана их, дијалекта, оличених у извесном броју утврђених и прихваћених

разликовних јединица789. Области западно и источно од повучене раздеоне ли

није (т. 647) представићемо издвојено и издиференцирано: на западној страни (у

табели: западна насеља) осетним међусобним разликама издвајају се северозапад

и југозапад, док се на источној страни (у табели: централна и источна насеља)

гранична источна и(ли) југоисточна насеља не слажу увек са централним селима

области.

југоисток Ужичка Црна гора северозапад

централна и
ЗаПадНа Насеља

ИСТОЧНА НАССЈЕ, a

дужина кравама + (-) - -

дужина лукув,
v\ - + - -- -

жућкас(т) (+)

дужина гледати
- ОК –|- - -

И СЛ. (на истоку и +)

број може бити

проклитика: два дана -- + -

И СЛ.

+ (на југоистоку
акц, њега и сл. + -

и ретко —)

акц. плетемо и сл. + (-) — (+) -

акц. uспече, доведе,
“-“ se »ve-v- -- + (-) — (+)

закуне дозове

акц. пожелим, -- +- -

tf();}{ 146tiЛf

(о)пресен, опреден –– –– — (+)

779. Могуће је (?) да су (нај)новији резултати истраживања ијекавских говора (који аутору нису

познати) бар унеколико релативизирали давно утврђена дијалектолошка разграничења.

780. Исп. Броз. Иjешћа 122-127, Петр. Змиј. ГV 193-194, М. Ник. СП 521-523.
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акц, довукла, довела + (ретко —) + (-) — (+)

вокалске редукције + (-) + (-)

ретке -

не јавља се промена -- +

о 2 0, у уз назале

x > К 2 + (ретко —) — (ретко +) -

јекавско јотовање са + (на

ИСПАДАЊСМ 6. — северозападу и -

(ćедочити и сл.) —)

-ст, -зд, -шт » -c, -3, –+ + (-)

-lll

ген. Божа и сл.

+ (на северо
(присв. прид. Божов +- -

ЗаП И —
и сл.) аду )

+ (у централним
ДаT.—ЛОК. ТИПа Лfене -

-

насељима и —)

дат.-инстр.-лок. пл. м.

и ср. рода доследно + +- -

На —t{Ata

ЗаМ. С.НКJI. ви + (-) — (ретко +) -

-

+ (на југозападу
Чешворо И СЛ. +- и —) -

ВОЛbellili, 60Љела + — (+) |-

И СЛ.

није уобичајен аор.

(1. и 2. л. пл.) + + -

на -шљto,-ште

имперфекат чест

и обичан

не јавља се

историјски —|- +- |-

инфинитив
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нису уобичајене

конструкције типа
-

+ -- -

дошло те ме

испросило

није уобичајено
+ (на

мешање префикса + -

северозападу —)
пре- и при

665. Табеларни приказ уочених стања и односа сугерише следеће закључке.

Наведени инвентар особина својствених југоисточној грани их, дијалекта нај

виши степен заступљености има у источном делу области: у насељима распо

ређеним источно од линије Пожега-Маљен од 26 наведених особина 24 су

типичне (или једине или доминантне), једна је осетно (не и претежно) засту

пљена (у табели особина бр. 3), док једне (готово да) нема (бр. 20). Идући ка

централним и западнијим насељима, поступно, од села до села, јача присуство

особина својствених северозападној грани их, дијалекта— оне или сасвим „исти

скују“ панданске особине југоисточне гране или коегзистирају с њима. Дијале

катска обележја типична за северозападну грану их дијалекта најизразитија су у

западнијим насељима, али са неједнаким степеном заступљености на њезиним

унеколико различитим „половинама“ — југозападу и северозападу. У југоза

падном делу области апсолутну или „натполовичну“ заступљеност има 9 осо

бина својствених северозападној грани их, дијалекта (бр. 1, 2, 3, 6, 13, 17, 19, 21 и

23), док се једна јавља напоредо (фреквенцијски мање-више уједначено) са

особином типичном за југоисточну грану (бр. 20). У северозападном сегменту

подручја типичним се може сматрати 10 „нематичних“ особина (бр. 1, 2, 3, 6, 13,

17, 19, 21, 23 и 26) и још (најмање) два обележја (бр. 14. и 16), својствена само

неким граничним насељима.

666. Испитивана говорна област представља најсевернији србијански огра

нак југоисточне гране источнохерцеговачког дијалекта. С обзиром на описане

унутрашње разлике, очигледно је да централна и источна насеља показују висок

степен подударности са утврђеним пресеком југоисточне гране, док се западна (а

нарочито северозападна) села знатним (не и претежним) бројем црта слажу са

кореспондентним екстрактом северозападне гране, па, самим тим, чине и сво

јеврсни прелаз између двеју крупних дијалекатских целина пространог источно

херцеговачког комплекса.

3) НОВИЈЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ

667. Будућност описане говорне области није тешко предвидети. Највећи

број дијалекатски упечатљивих појава забележен је од најстаријих представника

овог говорног подручја. Аутохтоних језичких црта је мање, мало или нимало у

говору средовечних и млађих особа, код којих се, опет, све изразитије очитује

утицај широко схваћеног стандардног језика. Све већи број екавизама, засведо
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чена двoсложна имена и надимци типа Сава, Дача, неаутохтони облици вокатива

именица женског рода као што су Љубице, Ружице, све мање старих придевских

облика реда ова домаћин, они камен, одн. двијем, двијег, необичне конструкције

типа увече Ускрса, одн. са белијем платном и сл., само су неке од илустрација

разноликих подривних тенденција, неуједначеног интензитета, али несумњиве

егзистентности и предвидиве перспективе.

Извесно је да нагло и бесповратно бледи изворна говорна физиономија

Ужичке Црне горе, једне од оних области на чијим су дијалекатским основама

Вук, Даничић и генерације њихових даровитих следбеника градили српски књи

жевни језик.

ТЕКСТОВИ

БИОСКА

Божић

Па ето како тије било, то је доскора било и бвде исто, код нас. Има неколке

године како и ми то не радимо. А отуд, како је било то, ја знам од ђетета. Јутру

порани моја мајка, поране стрине, прије него што су отишли људи да сијечу

весељак, бадњак. И ондар. Ондар ми поранимо и радимо, и бришемо по кући. Све

кашике и виљушке скупимо, и свежемо вакб. И оставимо на једно мјесто. Тога

дана овште не узимамо, неједемо ни виљушкама ни кашикама, само оставимо. Е

за увече, опет, спреми се вечера, кувб се неки колач, шупаљ, унесе се и бадњак.

Онб што е оčечено доље, донесемо, ставља се на шпорет и јонај колач ставим на

онај бадњак. Кад оћемо да вечерамо, ондајке, молимо се Богу прво, и ондај после

љубимо весељак. И јони сломе колач на томе весељаку, на бадњаку. Ја научила

тако, од ђетета. Па сведно, весељак, колико се весела, ондајке, и вамо по

стављамо. Нема ни стола, сто износимо напоље. Нема ништа, само клупе, те вако

ćедимо, а увече све узмемо, ове вреће, џакове, све простремо, и кад унесемо

весељак, унесемо и јону сламу, бреме величачкб. Почну ђеца да вриште, ра

стурају. Е саде-во на ону сламу ставе оне џакове, и онда поставимо туне, туримо

вечеру, сви седнемо на земљу да вечерамо. И истб и преко дана са земље једемо.

И онда, све то кат се заврши, да се спава, ону сламу прикупимо. Не знам за шта е

та слама. И спавају на оној слами, очи Божића. И то сви се окрену једни за

другим, да се окрене жито, шеница да се окрене на једну страну. Јутру се рано

рани, на воду. Устаје се око један, сва чељад, идемо, доносимо воду. Знам, чича

мој, он је кувб ту чесницу, то што се на Божић ломита чесница. Он устане у један

сат, и оде на воду. Водаје подалеко била. Донесе воду и оном читавом водом тазе

да кува, стаља тамо чесницу, тамо, стаља паре, све. Стаља одјарма, па ондар од

грађевине, от стоке, па после ко шта нађе у томе. Е ондар, и јбнје кувб ту чесницу.

Он донесе воду, он укува ту чесницу. Умивају се ђеца, облаче се, све то. Око

четри сата се руча. Па свега, свашта, фала Богу, сир и кајмак, и пршута. Е тад је
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печење. Тад" су печенице. А кат печу то печење, на ражњу. На ражњу печу,

саставе се њике неколко искомшилука, по три-четри. И све један поре-другога, и

то напољу ложе ватру, печу печеницу, пију ракију, пјевају, веселе се. И то ти је на

Бадњи дан. У један сат устанемо, то пантим добро. Тај чича мој, он је кувб

чесницу, он је воду доносијо, и он то испече, чесницу. Док он испече чесницу, да

је све устало и спремно. Е има, долази нам као положајник. Ја, море, о-дванес на

вамо, тб иде и ради се о томе море. Дое положајник, услужи се он, обави се, ćедне

и јбн на ону сламу и ондај пошље, ове планинке, које су, они узму губер, ђе били

они губери, два-три јастука, те седне. Огрну га оним губером да биде добар

кајмак. И то се обави. Оде својој кући. Ми остајемо вамо, оде и јбн, човек, јашта.

И jби треба рано да руча на Божић. Сад јес ујутру, али није рано, можда око

пé-шес сати. Није ни око пет, око седам-осам сати. Сване, али то се за ноћи обави.

Мрак, још није свануло, прије, нема зоре, нема ништа. Заврши се доручак, идемо

стоци у шталу, тамо нам је стока. Рекок ја да се ставља, паре, осијече се от куће

дрвце, и овај јарам, то е запрега била та, није друго било. И ондар, од грађевине,

ђе стои мрс, тај мљечар што се зове код нас. Па онда после, амбар, чардак. Ето,

све се то тура. Епошљен от стоке, говеда, овце. Грашке, зрно откукуруза, зна шта

је шта онај ко кува. И кат ко нађе, он казује онда шта е. Та печеница се остаља,

остаља се парче једно чеснице те, да има мало, знаш. И то се сад, знаш, то се

млого стврдне, остаљало је се, опет чеснице има, укува се исто са чесницом.

Пошље откинемо онб, пече се колачић, и то шупаљ, и ондарке. Е сад, ка-доe

Крстовдан, е онда, на Крстовдан онај колачић узмемо и носимо тамо, као во

ловима. Воловима, идеш тамо десном волу, натуре онај колачић на рог, и стои

нако. После се донесе вамо у кућу, ђеци.

КЛИс

Чобани, ђеца чобани искупе се, десе-дванес година, до петнес, ја сам била

велика, па играмо клиса. Вако волко дрвце има, има и палица. А бвде тако толико,

што је клис. И ондај пободемо једну гранчицу. Једни оду тамо да ватају тај клис.

А одавде шиљем онај клис, оно оде тамо. Ако је он тамо вредан да га увати,

готово, онда ја испадам, морам д-идем ја горе. Ако није, онда после гађају да ону

гранчицу ударе, знаш. Ако ударе ону гранчицу, значи они долазе да тај клис

жигају. Ето, то ти је тако.

Стојанка Јараковић, рођена 1921. г.

БРАЈКОВИЋИ

Крсна слава

Посна слава долази на петку. Петак или срииједа, или успос. Свети Никола

долази на пос. Али док има ове мрсне славе, мењају се дани. И ка-дође сриједа или

петак, то се пости. Рецимо, слава је у петак, ја оћу да мрсим, али зашто да славим,

због чега да је славим, ако ја не вјерујем, рецимо, у тај петак не вјерујем ја. И што
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да је славим. Људи славе славу. Славе су преостале од нашиг прађедбва коп су

почели славити. И та је слава давно почета, и ту славу и ми славимо. И за ту славу

човек се припрема колико може и како може. Главно, да има колач, има свијећу,

има жито. Да има вино, за ту славу. А друго све по могућности, како може да се

припреми. Има људи, увече славе, код мојиг било дваесторо, па на дан славе по

тријесторо гостију. И док човек може д-обаља славу, треба да слави.

Па видиш како, треба да имаш прекадњу, то се направиједан мањи љепчић,

и то тије као прекадња. То се носи у цркву као прекадња. Или колач, носиш колач

у цркву, да прекадиш. И изломиш колач, не требати прекадња, рецимо, него само

колач. То се изломи ко-цркве. Ондај, долазиш кући, кот куће се не ломи колач. Ја

носим прекадњу, и долазим, рецимо, кући. Гости су ми дошли, и ćедамо за ручак.

Свијећа се туј запали, туј се окадимо, има кадијоница, окадимо се. И ондај

узмемо, рецимо, вино, па пијемо вино, и узмемо колач, изломимо колач, ту

прекадњу. Имаш ти долибашу, он мора да води рачун. Пијемо прву „за помози

Боже“, другу „у бољи час“ па и „добродошлицу“. Кажем: „Добро сте дошли!“

Домаћин послужи, са свима се рукује, и јондај за здравље домаће. Износи се

буклија, тури се јабука у ракију, тури се, домаћин уноси буклију. И устану, и ту се

попије буклија, сви редом пију буклију. Сви стое док се моли Богу, док се ломи

колач. Сви стое. Домаћин са једним гостом, кога он одреди. Одреди једнбга, ти

ми пресијеци колач, а ја ћу са овим пријатељом ломити. Онај пресијече и спушти,

домаћин узме колач, ондај се пољубе. И јонда се окрену, и јопет, трипут се

пољубе, док се ломи колач, трипут се пољубе. Гости поćедају, колача се мало

oсијече свима, да се свакбм от колача.

Огњиште

Ја сам запантијо, било је огњиште, на огњишту туј кувато, и печен љеб, имб

е сач, имала црепуља она, што се правила од земље. Имбе сач гвоздени. Мои су

имали сач, ја знам моја мајка пекла по-тим сачом. И данас га дањи имам, ево га

овде, туј стои. То е служило. Кад биде уочи Божића, доноси се бадњак. И цео

бадњак се стаља на то огњиште, и то гори. Ту је ватра горела стално, непрекидно,

и дању и ноћу. Све је ту било на том огњишту. Наш живот сељачки у кући тој

сељачкој није се могб замислити без тога огњишта. Ми смо међу првима у нашем

селу имали шпорет. То е било ко неко чудо. Био је наручен за школу, купили у

Коćepићима, и тамо се њима нешто није свидило. И после, малоје ко имб шпорет,

него су имале земљане вруне, и то е гријало собу. Имали неки лончићи, коп су

извучени, и то је гријало. Горе је отвор бијо, Горе су греде, горе није затворено,

тек мало, имале су љесе, исплетене от прућа. И то е горе било изнад огњишта. И

горе дим ишб, отворено је било, ишбје дим, имало е горе, имале су вериге, везате

вериге. И на њиг се качијо бакрач. И то е кувато у том бакрачу, гријата вода.

Свашта је у њему било, и све здраво и укусно, и све лијепо.

Данило Петровић, рођен 1922. г.
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ВАРДА

Зла судбина

Б, ohë моја сестрада се уда, просеје просци, четрнестори просци враћени, а

она оће заједног, а отац јој неда: „Ђе ћеш ти за њга, кад је његов брат убијо жену.

Неће ти ни јбн бити бољи“. „Оћу, оћу, тата, подајте ме за њга, три дана да

живим“. И јон оће у војску и даде јој паре. Она га чека из војске, годину дана.

Таман оће да он, годину дана изишло, отишли да купимо сијено у ријеку, дошб

један момак да купи сијено у ријеку. Оhе даје одведе отале. Из Руде Букве, оћеда е

води. Шљу мене: „Иди кући, и кажи твојима да сам је одвео, нека врате паре

ономе“. Каки, не бити смјела нипошто, једва јој убрани, теје не одведе, од оваца,

из ријеке. Дођемо кући, и не би два дана, онај дође из војске. И донесе јој ципеле.

И она опе оће за њга: „Три дана дајте ми, три дана да живим, и доста“. И оде,

преко толики момака. Али, богами, кад је отишла за њга, није проживила. Е у

прољеће је била свадба, свирачи, свадба грува, свирачи дошли, одведоше је. Није

било година дана, двије, она нема ђеце, није имала ђеце двије године, а нека

свекрва зликуша из Ужица, па каже: „Што ће ти неротка, неротка није ни за шта“.

Тако свекрва вели (а она са Буара, из Ужица). Дође ђевер и одведе је, моју сестру.

Одведе је тамо ђе је он рођен, а њега бијо узб ујак, и туне оженијо.

Последњи не пролази

Сачувај Боже, каки, не смијем да причам. Како је његов брат убијо жену.

Дође, она била сна тог мог својака, што је сестра моја за њим била. Дође једна

жена, волила се са њим ваљде. Изовну ту његову жену: „Ајдемогатари!“ Иду код

гатаре. И пођу у Дивицу, у Сијечу Ријеку, она јадна спреми љеба у торбу. А

Милосав пође, Миланбв брат, и пође та што је се волила са њим, и она јадна са

њима. И кад били у шуми, ђеје највећа шума, они је ту заведу, и такбетукб, докје

није бијо умртвијо добро. Кажу да је он после одусто, она је дотаманила. И моја

сестра чувала козе, четрес коза чувала, кладе биле, свеједна преко друге, ту било

планина, шуме, и каже нападоше козе бнде, нападоше, нападоше, она се јадна

прикучила да види шта е. Кад оно мртва жена, и на леђима торба. Они је убили. И

после се то прочуло. И он је после осуђен на двадесет година и један дан, двадесет

година ће проћи, а онај један дан — неће никад.

Васо дрматор

Васо Лукић, бн је се чуо надалеко, он је дрмб цијелим Јакљом, тамо рачан

ским срезом, он је бијо преседник, била моја ћерка за његовим сином. Сад доље

да одете, он је јадан доље, Милија. О куку кака је Васо бијо, да вам опричам све.

Како, кад је вашер доље, вакбастал, никако се не диже у њега у кући. Ту је моја

ћерка, ваздан се пије и једе. Од Ужица жене доље, здраве се са њим: „Ђе си,

Васо!“. Васо устане (знам, и овај је радијо, још колко код њега). Васо ти је бијо

дрматор. Они њега нису ћели, они су њега нудили да буде партизански, да ради с
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партизанима, бн није ћео, ја ту не могу да разумем како ето било. Само су они,

осуђивали су они њега, што није ћео да пређе с партизанима. Каки је Васо бијо

начитан, јој, ћути. Дрмб цјелим Костевићима, цијелим овим округом тамо, каки

је он бијо, Васо. Причала сам са њим не знам ни колко, све сам заборавила, не

могу ја да разумем његове те ријечи, како он умије да прича. Каки, кад Васо

проговори, ми сви занијемимо. После кад је дошо јадан, бијо је туне, после

разболи се, и умрб је јадан.

Сланина и жиле чупа

Рог онај, водир. Сједне лијепо чоек, и простре нешто, и онај ков зађене у

земљу, ков, и има баквицу, чекић, и туче док је не наоштри. Јесте, неко нумије, а

неко умије. И вјештина и снага. Кад заокупе моју страну тамо, руши само, а вако

страна. Позову се они, њиг пé-шес, а понеко неће, коси сам. Бијо газда, бн зовне

по седам-осам ти косаца, пролазе они који боље косе, они пролазе. А кои почне

први, он води, напредују они за њим, љуља само. Посвађају се око газдарице,

неће газдарица да донесе лијеп ручак. Они неће да косе. Сина спремила, чува

говеда, и јбн море да коси, и у њега пун чанак сира и кајмака и сланине. А косцу

дај печени компира, данас петак. Они се здоговоре, косци, лијепо, па неће, деде,

ајде да видимо шта је у њега у чанку, а чува говеда. А нама спремила компира

печени и љеб. Оду и погледају и ондај Вељо оде, неће да косе, него оду кући:

„Или спремилијепо ко што си спремила свом сину па ћемо ти косити, или нећемо

ти манути косом“. Она ти спреми и сира и кајмака и сланине и све. Знаш како

косци кажу: „Сирће цвијеће бере, пита подувата, а сланина и жиле чупа“.

Нисам знала ни за кога идем

Проси и пита, а јок ко данас: ја тебе волим. Овога отац долазио у чобане, ја

кад била ђевојка. Мој отац отишб кат себе на други свијет. Није било момка, не

валим се, у Јакљу, кои није мене ћео. Двије сестре отишле, удале се, обе у Јакаљ,

нећу јад-изађем одавде. Вид”ла га у Сијечој Ријеци, сочила ме нека Миленија.

Миленија удала се отуде ђе сам ја била, воде горамо кућа. И ондај оће, моју

свекрву звали „Јазара“, дошо јој син из војске, оће да га жени, а један је жењен.

Онда она казала: „Еј, имаједна ђевојка у Јакљу, само нака бити море“. Бијо вашер

у Сијечбј Ријеци. И ја са своим другарицама, шта мене брига ко мене гледа. Они,

гледају мене. После ми она Миленија каже, каже гледају те, каже пази се. А он

стои, дошб из војске скоро. Гледа преко цијелбг оног народа. Звао га онај мој

други својак. Ма не гледа преда се, гледа преко цијелбг свијета. И ту се видили.

Кад, мој брајко, једно вече, прошло е једно петнез дана. Ми оћемо да полегнемо,

eто тројице људи, дођоше мом оцу и мајци. Оно бијо Весо, и Десимир, ђевер ми, а

њега нема. Кат сам ја била луда да ја узмем његове паре, а он није дошб. Казб.

„Видили смо се“. Нисам одма знала ни за кога идем, онај ђевер ми други, што е на

Варди, сад горе кућа му, напућијо се (после га узе за ђевера), ја сама мислим, куку
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мене, нећу ваљаде отићи за њега, нако ружан. Оно, срећом, бијо ми ђевер, ено

куће његове.

Превара

Јесам ја, нисам га ни погледала, имам ја други момака, и са ђевојчицама

отишла. Погледала га само једном, он и не гледа преда се, него неђе у небеса. Јој,

какије, чарапе вежене, накитијо се, али мене интересује. Он тек дошб из војске. Ја

имам други момака, неког Синишу јаднога превари. Јес богами. Он, кад је било

воде коло, удавала се једна, он дође до мене у коло, пита мене: „Богати, Велика,

што ти мене превари?“, „Богами, нисам ја, Синиша, била удовица, што ти мени

ниси дошбовцама?” А не би ни отишла за њега. Лијепо га превари, и јон се ожени

и ја се удадо.

Велика Ђукановић, рођена 1908. г.

ВРНЧАНИ

То памтим од старина

То смо озидали циглом, около све. И наложиш ту ватру, велику ватру

наложиш, турим ону црепуљу на ватру. На жар горе, па се она усијала, и јонда је

изврнеш вамо, туримо љебац. Онај лопар. Са оном дршком. Наћве дрвене биле,

оне што мијеce љеб, имали смо брашњак, исто дрвени, што стои брашно. Натреш

љебац, туриш на онај лопар, туриш црепуљу, изврнемо, горе на лице, изврнеш ту

црепуљу и полако тај љебац. И тако, кад вамо напољу, а кад овај, мијесимо, на

плочу, црепуљу угријемо, плочу обришемо, а доље на плочу туримо љебац. А

озго покријемо послен врућом црепуљбм. И то пантим. Знам. На огњишту, а кад

нећемо на огњиште, ондај туриш вамо, угријеш црепуљу, и покрије се озго

црепуља та. Мучили смо се, није се могло да живи баш тако, знадем све. Увече

поćедамо сви око ватре, ćедимо. Кад вако дође Божић, кували смо на огњишту,

горе оне објешене, све смо кували. Што го-треба, куваш. И качамак на вериге,

доље наложиш ватру и нанижеш оном кукачом. Млијеко, млијеко смо варили

туне, то е тако било, то пантим. Црепуљу туримо, и кува се. Бакрач са млијеком,

бакрач са чим оћеш, на те вериге. То дугачко било горе, закочено и тако, има

кукача како ти паше, тако дижеш оном кукачом како треба, да ли високо да ли

сниско. А после вамо, то е старинска кућа, јесте старинска била, дрвена, пуна

кућа народа, једна соба, велика соба. А кућа она, кажем ти, брвњара, куваш и

мећу ак-оћеш, на вериге оне. То пантим, то смо били от старине, све. И тако то. То

сам упантила. Мучили се кро-живот.

Сарма

Та сарма се савије, каша, мљевенб месо. Ставиш прво лук, издинсташлук,

набашка уједној шерпи, и ондај ставиш месо. Тамо на шпорету измијешаш све, да
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ваља. Е послен ставиш, главицу купуса очистиш, лиске оне и све, оно месо, колко

треба. Туриш на лис, савијеш то и стављаш тамо у шерпе. И туриш после меса

сувога, између њиг, ред сарме, ред туриш меса сувога. И то ставиш послен тамо

да се кува, то се послен тура исто у тањире, сарма, и набашка месо што је кувано.

У сарми, то тако се сервира. А месо, е месо, о-чега оћеш. Свињско више, ишло

свињско највише, овчије и свињско, то. Више свињско, и љепше, лакше него

овчије. Иде узе сарму и овчије, знаш. У купус иде овчије. У купус се овчије

ставља. А у сарму мош да туриш и јонб и јоно, нема везе, свињско је лијепо. А у

сарму ка-туриш овчије месо, љепше мирише. Кад је купус, не иде сарма. Купус

иде, а сарму кад стављаш, исто, иде месо то, вамо што е кувано у сарми. Тамо

стављаш, послен сервираш пршуту, у тањире. Купус иде, оно месо што е кувано у

њему, ставиш около свуђ, то месо искупуса. А купус иде редом. Чорбалук, и месо

и купус. Све смијешано, нема да се одваја. Истбу сарми се кувата кртина, и тураш

послен около на сарму. И узимаш и сâрму, узмеш парче меса.

Како се купи сено

Кост косач и посуши се, на време ка-треба, да се преврне, отишб са друге

стране те откоси. Узмеш грабуље и грабиш, ђе треба плас да стрпаш. Стрпаш

плашће, узмеш говеда, те конопац опашеш, и онај плас узмеш послен и конопац.

Замоташ око пласта, добро, и узмеш ондај волове, вамо има ракуља она, закучиш

плас онај и оћераш. Пригнаш и трпаш потље у сијено, и ето тако. Грабуље дрвене

имају, грабуље имају, дашчица вако волико широка, и шупљо, рупице се направе,

и зупци, и све оно направиш, и зупце. И јону даску прошупљиш и направиш

грабуље, дршку једну велику дршку насадиш, и после то грабимо. Виле имају

гвоздене, дрвене... Па исто, са ђељком, нађеш дрво, ођељаш и ђељка она, то је

лако направити, олsуштиш ону његову кору и средиш, глатка е дршка, ђељком

ђељају, и тако.

Како се пече ракија

Шљиве се купе у кацу док не превре. Кат превре, избаци пјену горе, ондај

време да се пече, нађеш казан и догнашу качару и ондај насадиш казан и наспеш

воду. Опереш, послен наложиш ватру доље и јону комину узмеш, туриш у онај

казан, док напуниш. Има казан тај поклопац, поклопиш и ложиш послен. За

твориш онај капак и олијепиш около тијестом онај састав, обложиш, и ондај

узмеш те ложиш, добру ватру. Док оно ври, да провpи, вамо има лула, и туриш

капалицу штоточи ракија, те ложиш ватру. Све док потекне казан. Е кад напуниш

ону капалицу, ти пробаш, имаш мерач, пробаш, имаш град, колко треба да изађе

гради. Мораш да градираш, натури се она табарка, она капалица, ако е јако,

мораш да мјериш да не би било неакo, држиш онај мјерач, измјериш, кат се

напуни она табарчица, ти прекинеш ондај.

Јеленка Антонијевић, рођена 1914. г.
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ГЛУМАЧ

Ђачко доба у вртлогу рата

И ујак рекб да ме мајка да у школу. Ишб Гугаљ, Тучково, Јељен До,

Папратиште, Табановићи, Лорет, пола Средње Добриње, све то ишло. Мој чича и

брат у Горњој Добрињи смо учили. Е потље, кад је направљена у Табановићима

школа, пе-шес села ту ишло. Четри стотине ђака је било. А учила Милица и

Петрбније, жена и чоек. Она учила први и други, а Петрбније трећи и четврти и

они су могли то све да науче. Имала сала тамо ђе се ручава, цео дан, понесеш

љеба. Пости се овај пос, лука празе, нарежу тамо иједемо. И ćедимо, и учитељ

уђе, и није било ондајко сад, да се ђеца обују, нема. Опанке препријечено опутбм

оздо, турено обојака, оно просто. И ђаци дођу тамо, кујна има, и учитељ наложи

двије вруне, и све изуеђаке. И тури обојке оне да суши. Не могу да се обују, знаш,

туј се огрију. И туј pучавамо, има кодник између те двије учијонице, тамо ђе он

учи трећи и четврти, а с ове стране, први и други. И он учи, рецимо, земљопис,

допола школе трећачка, а отпола школе четвртачки, знаш. Е кад је бијо бугарски

и турски рат, они су мене дали у школу, ја сам пошла, а оно се све мућкало нешта,

говорило се о тим ратовима. А ја мала слушала кад мој отац причо. И свекар мој,

заедно су били. И јони причају. И ондајке, он изиђе, јадан, све волијо да изиђе

стоци, имб велики ора више куће, и он мене каже: „Росанда, изнеси ми поњаву, те

ми простри да легнем вбе“. И легне нође, знаш. Потље оде стоци, и поведе мене.

Ја носила књигу и учила, са њим. Нема да седим кот куће. Е изутра, кад оћу у

школу, они мене дигну: „Ајде да напасеш јарад и јагњад“. Имали око четрес

оваца и коза. То напасем до осам сатпи од осам сати у школу. E, кад буде у четри

сата, трк, мораш, да отрчиш да пустиш колко било ону јагњад и јарад. Тако је се

он боријо, и коешта, и потље зарати се, турски и бугарски рат. Одоше људи у рат.

Учитељ оде у рат. Стаде школа, нема ко да учи. Учитељица била родом от Чачка.

де у свој род, а ми се ђеца распустисмо, знаш. Сви разреди, и први, и други, и

трећи и четврти. И кат се заврши тај турски и бугарски рат. Мој ујак, он је бијо

капетан прве класе, бн је се бијо оженијо тек, два мјесеца није било, и погинб.

Водијо се рат, и он потље кат су пуцали, вршиле се те борбе, стане у једну

ћуприју, заклони се у ћуприју и помоли главу, да види ђе су Бугари, знаш. А ови

му викну: „Немо, Мирославе, помаљати главу!“. И ето, погине. Е потље, ја сам

пошла у школу, учитељ је дошб кад се завршио турски и бугарски рат. Дошо он.

Дванесте године се радила пруга, ћира. Они су нас, учитељ и учитељица, одвели

да видимо тај воз. Колко ђака, четри стотине бокте. Два учитеља, па повели озгбр

све одборнике да нас чувају. Ми доље поред пруге, ђеца кођеца, оће на пругу, а

они јадни бранили. А воз ондај, hира прошб, за Ужице. Ондајке, кад је он јадан

погинб, купи се звоно, ено га и данас-дањи у Табановићима, у школи. И ту је сад

оглас. За шта гођ треба. Да сејавима шта. Та звона залупају и то се чује у пет села.

И одма ти је ту звоно. Туј се скупи народ да види шта је, знаш. И тако смо ми ишли

то. Први и други завршили, прешли у трећи и четврти. Кад било о Задушницама,

каже учитељ нама: „Ви трећаци, купујте књиге за четврти разред“. Купимо

— 287 —



624 Славољуб З. Марковић

читанку, купимо све за четврти разред. До подне он преслишава нас, ми учимо и

трећи и четврти. До подне преслишава до пола трећачког, а од подне пола

четвртачког преслишава. И ја завршим од Задушница до Видовадне, завршим и

трећи и четврти. И то са одличним. Ја и Продан Јовичић, и Андрија Јовичевић, то

смо били одлични. Оно све осталб.било са врло добрим и добрим. Јој, колко је

ондај било слабије ђака, па оније што су иг учитељи обували, црвени крс и

коéшта. Све то биједно било.

Росанда Дробњак, рођена 1903. г.

Плећка све покаже

То има, тачно све покаже, највише се гледа о Божићу, плећка од божићкаре,

има, ако домаћина нема на његовбм мјесту, то има тачкица једна, ђе треба, значи

домаћин неће ту годину преживљети, тако је код нас. Ако је доље на дну, ко

коританце, удоласто, на дну ако имаде једна цртица, искуће опет излази неко.

Ако на вру чашице има рупица, од плећке, и то не ваља, та година није добра за

некога у кући. Ако је ведра, чиста плећка, е, то е добро, за кућу, и за државу је

добро, значи неће бити рата.

ПЛетење

Све сам плела, и чарапе и полувере, рукавице. Чарапе се плету на четри

игле, пет игала, пета обилази. Зависи, за једне мушке чарапе обично иде по

осамнес до двадесет жица, зависи кака је вуница. И онда, покупи се ланчић, споe

се, и ова пета игла обилази, плете се у круг, разни радови. Плела сам и од свиле,

блузе за ђевојке и за младе, плела сам и од памука. Има нарочит памук за

плетење блуза, плела сам од вуне највише, највише плела од вуне. То су ове

штрикаће игле, на пример, покупи се ланчић колко треба за блузу, па се отплете

ранфлица, обично једна и једна. После окренеш горе рад, обично шупљи радови,

као лиске, таки разни имаду радови.

Свилене бубе

Јесте, имала сам ја добру другарицу која је бубе оне свилене држала и

ранила иг дудовим листом, док се оне учауре. Кат се учауре, она иг спуштала у

врелу воду, и јоне пусте оне њине конце. И ондај се купи колко оћеш дебљине

онај конац. Тури се оније конаца. То пé-шес жена мота онај конац од буба. О-тога

се ткало, памук се оснуе, па са том се свилом податке. А имаш и што је сновано,

на пример, о-те свиле. Бубе изгледају, кад иг гледаш прво, као мали, ситни

губари. Ако знаш за губаре. У кутије су, на пример, стављали и простру новину

доље. Купован је онај, што су били они табаци артије, шеснескиња. И то се

простре, и стаља се лист о-дуда и јоне то једу. Све около иду, вакб гамижу,

гамижу, као губари, и једу. Стално морају да имају да једу, и ноћ и дан. И јоне

почну саме себе завијати. Оне саме себе завијају, и учауре се вако ко прс, толке
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дебљине. И како се учауре, тако се оне одвајају, ја сам баш све гледала. За два

дана оне су све, како су изашле, тако су се савиле. Еправо да ви кажем, нисам баш

сигурна како је то моја пријатељица баш тачно радила. Остављала је, то најприје

биду колептири. Ијони лептири носе јаја, али све мора да бидне на време. Зна се

колко могу да биду у чаури, и ондај се баца у врелу воду и узима се та свила.

Млого можу да снесу лептири они јаја. Ја сам виђала те лептире, белосиви, а

мацасти су, она им криланца некако чупава.

Јелена Рајевић, рођена 1929. г.

Камена с рамена

Камен се одабере према узрасту оније кои бацају камен. Ако су то дечкини

млади, ондај камен мора бити мањи. Обично према узрасту тије изабере се камен. Е

сад, имаде правило за бацање камена. Направи се црта и са-ту црту онај кои бацане

смије очепити. И сат се заложи, спушти се ниско колко може. Има правило, мора

камен да легне за врат, и да биде туј на рамену, до врата, прислоњен. И онда

направи се замак, и ондај колко ко има снаге, он га толко и баци, али црта мора

бити нетакнута. И сад онај ко е вјештии, има више снаге, он га даље баци.

Дрвене куће

У најстарије време куће су се највише правиле о-дрвета. Главнб за кућу је

крс на кои се постаљају брвна. Туј се зареже греда, до половине једна, одг

половине друга. И ондај се они зарези тачно уклапају један у други. Ка-то бидне

готово, ондај по средини греде направи се жљеб, ђе долазе брвна. И оно се брвно

уклопи, тачно у онај жљеб. И сад редом све тако. И са-та брвна која се зидају

споља, она се зову брвна. А оно мјесто на коме се брвна сусрећу, е сад оне греде

које се стаљају, које ће држати кров, оне се зову вјенчанице. А сад, оне четри

греде, које спајају кров, зову се маије. А овброгови између вјенчаница и маија, то

се зову рогови, они кои се горе вако шељавају (?), њиг два или три, по величини,

то су рогови. Све што се наслања на вјенчаницу, на маију, то се зову прирошци.

ни су до главније рогова. Између њиговде долазе два рога, то су главни рогови,

а ово су све друго прирошци. Каки ће да биде кров, то зависи од покривања. Ако

је ћерамида, онда мора да биде кров равнии. И ондај се ћерамида слаже. Они

имају куке, качиш га о ону летву, и јон виси. Други преклапа, има свое жљебове и

тако се покрива. Да би се боље малтер одржо, да не би отпадб, трска се прикивала

за летве. Одозгор се сипо малтер, са горње стране. Па кат се то осуши, ондај се

одоздо удари малтер по оној трсци, такб да она трска прими доњи малтер. Ко кат

се ударе коленике. Коленике су биле прије трске, на пример, завежу се коленике

скроз. То е слабо било, мањи неки потрес, и није могло да стои. Залије се мало

јачим живим кречом, и јон прође доље мимо трску, и овај малтер прими се уз онај.

Треба да се потпуно споје. Е зато е трска.

Димитрије Рајевић, рођен 1927. г.
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ГОДЕЧЕВО

Брата и вола мити

Кад буде било, март мјесец, то долази у пола марта, прво орање, то се вуче

ђубре у њиву, ко има, ондај није било ђубрива. Вучем прво ђубре, њива је

сређена, ондај вучем ђе сам плањирб, ђубре прво, Вукли су људи и у зимском

добу, било соница, сонице радиле по снијегу, боље је вући соницама по снијегу,

јер не газиш шљиву, не радиш ништа, мисим, плањираш тако. Е кад будем све то

завршијо, дође орање, дај волове, са воловима се радило, запрегом, или са

кравама, или с коњем. Плуг је бијо са два раоника, ја што знам, а ралицу не

пантим. Плугови су били, прво неки мали, па неко осијече, неко не осијече. Е кад

је дошб плуг саковац, са два раоника, ондај он лијепо то оре. Свеже се конопац, за

предњу ногу, и за задњу ногу. И сад овај кои држи, бн држи тај конопац, затегне

копите. Једну ногу, он предњу ногу, ја задњу. Спушта се доље, и сад, он дође

доље, обиђе, погледа то, да ли сам средијо. Пустимо, или одријешимо конопац. Ја,

баш ја, њега сам ковб, и калијо копите на плочи. Ето е наједну ногу двије плоче,

потковица. Е ово ти је осам плоча на једног вола. Ово је лијеви папак, десни је

вамо и то. Има разлике. Предње и задње. Мајстор крои и прави ко циглу кат

прави. Вола је лако савладати, а рагу, коња, удари га данас, девете године ће се

светити. Што се-но каже: „Коња што год више бијеш, све егори, жену што бијеш,

све е боља, а брата и вола мити“. И што више прилазиш брату и више волу, све су

бољи, а што прилазиш више жени и коњу, све су гори. То се зна. То су стари наши

причали.

Вршидба на месечини

Мјесечина, рачунам комшије смо, ајде вечерас. Зависи од мјесечине, отпри

лике до дванес. Није то гледано, обично је дванбе-један. Искупи се то млого,

плането. Мјесечина, то иде. Донесе домаћин нешто да се појде после. Мало сира,

љеба, шта има. Луч гори, жене припреме снопове луча, исцјепка се наситно тај

луч, и ондај жене иду и носе по трбе-четворо, једна тамо, друга вамо, онај луч

сија. И то се види, ту се одмакнемо једно о-другога, такб да провиднос има.

Жетоци, па се сађену те кладње, ту се ђене и гувно. Носило се на гувно, без обзира

колко је далеко гувно. Тамо ђе мош прићи с коњима кад будеш ћео да вршеш с

коњима... Позво си жетбце, па сви, по сноп, по два, по три, колко ко море.

Такмиче се, са дна њиве, са вp њиве, па се такмичимо ко ће више снопова,

нарочито момци и ђевојке. То е највише по Госпоини, дваес осмбга. Највећи

вршај, па се осуши, е сад узмеш, закосиш гувно, очистиш, брезова метла, обрише

се да биде чисто. Е саде, орб си с воловима. Али ко има коње и ко оће дати коње. Е

садзовнеш, ти позајмиш се са мном, данас мени, ćyтре теби, пе-шес људу. Е онда

се стожер удари насред гувна. И онда се почне снопље скидати, и уздупчава се,

близу стожера. Поређа се први, први круг, окрене се горе. Па други круг, опет

влат горе, а она гужевина (?) земљи и тако поређаш колко имаш. И тако поређаш

то снопље укруг. Е, уводиш са чим си дошб, или с воловима, или с коњима. Има
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тамо тај стожер на средини. Е ондај вежеш конопац, толико дугачак, да не би

Изишло из гувна, Е ондај уђеједан младић, најспособнии, повежу се, два се коња

повежу један за другим. Е, ти сад одмотаваш на стожер, ћераш, ћераш, е кад

видиш да оће, е ти ондај замоташ, уставиш конопац да се не окреће. Е онда они

замотају. Е ондај промијениш, окренеш га напоље, онај кои је бијо споља, до

стожера, а онај који је био унутра, он около. Прiпремишту прутова дренови,

жилави, ошинеш, ћерај, hерај, ћерај. Е сад, изведу се коњи, гурнеш два-три пута

тамо и вамо и ондај се коњи изведу, са стожера. И тамо сад, ти њи изведеш тамо у

лад, не дријешиш, не препињеш. Е сад, узимају се виле, и поћерај, преврћи,

преврћи, један поре-другог. Оно влаће, они су прво газили влат. Е сад преврнеш

оно. И јопе тако, кад већ видиш да е и слама здробљена. Вам гувно и јопет, трећи

пут се мора преврнути. Кад преврнеш трећи пут, већ је добро. Е сад узмеш,

разгазе мало. Е сад тамо им даш да једу. Са вилама прво се скида слама, а тамо

један колац ударен и тамо онај ђене. Ми њему док доносимо, оно се све истрécé, e

онда кат сађену ту сламу, е онда се узму грабље дрвене, па се скида са грабљама

полако горња пљева. Жито је већ отишло на дно. Е онда се скида горња пљева, и

ондајишћераш оно жито, ону пљеву прву. Е већ си дошо до жита, вакб слој дебо.

Е сад, кат се дође до слоја жита, пљева иде тамо у други кош, други се колац

оплете около, те пљева не море на колац, него се тура онај кош. Е после, друга

слама иде на ону пљеву. Е ондај узмеш, ондај се узме скупљати, и то устај

стожер, кои је бијо, са лопатом, са дрвеним лопатама, скупљај, скупљај, прво

скупљаш оно горње што је мало крупније, па ондај оно жито и узвршиш рпу, Е

ондај, завршио си то, на вјетрењачу, е ондај се донесе вјетрењача, довуче се

сöницама, до гувна. Па се онда она постави тамо. Е сад, треба окретати руком

онај кључ, не море један д-окреће, имале сипке (?), ми радили. Двојица, један

тамо, други вамо и окрећи, окрећи, окрећи. Е сад један заита, кош, треска, прву

пљеву. А други доноси, трећи тамо одгpће ону пљеву, што е испала. Четврти

износи жито тамо. Дође ту и пола ноћи. Кат се прва пљева одвоји, е ондај се

промијене сипке. Е онда купиш оно жито, мало ситне пљеве, нема крупне. Е

ондај, ако је вјетрењача исправна, главницу избије. Ако је главница она лагана.

Ако су двојица јаки, те окрећу, е отале двојица купе испо-вјетрењаче, у џакове,

измичу. Деси се некад па до зоре, деси се некад, како коме.

Косидба на Јабланику

Е са-ћу ја теби причати. Двае-седми сам ја бијо међу косцима, у ваљевском

крају, у Ребељу. Четрес пет косаца, ко одавле па до онбг брда тамо. Кад би, косе

сви Ваљевци, само ја од Ужичана сам бијо. Неће нико други. Каже, ајде, један ми

вали, да завршимо данас на Јабланику, Јабланик у ваљевском Ребељу. Горе ја

дођем са њима. Јој мене, кат косисмо, а млада два младића, Живко неки и Матија,

упантијо сам, знам и све редом. И такб кренусмо. Козбаша и до њега други, идемо

ми, косимо, ја више ћутим, са њима немам ништа, само службено разговарам, а

буклија, шећерна ракија иде, сви они пију; каки ја да пијем, врућина, сунце

угријало, не мош да живиш. Ја само гледам шта ми раде. Све се један на другог

— 291 —



628 Славољуб З. Марковић

намигују, ја ово,ја оно, у тебе не ваља, не ваљати коса—ја ћутим. Моја коса и мој

брус, што казб онај, идем ја полако за њима. Кад би увече, пред вече нешто, тамо,

око три сата, сједнемо да попијемо по ракију, и да се одморимо, а ован се пече

тамо. Ручак имали смо, нема, ован, има осамдесет кила у њему. Кад би увече,

скуписмо се да попијемо по ракију, и да се одморимо. Јој, кат се они поваташе, а ја

оштрим косу, ко-стуба, а козбаша ко од ограде, а онај мало даље тамо, а ја видим,

знам, шта они раде. Само извади онај брус, тури га, и баци га тамо. Кад онај треба

да одоштри косу, нема бруса, а ја пратим, гледам. Кад онај погледа тамо, нема

бруса: „Матија, ти си!“ Онај каже: „Нисам ја, ти си, ђе брус“. Сам мислим, оће

мени да подметне. А мои људи доље, мало даље, комшије, испод мене, ја само

гледам ђе су они, да идем њима, јебеш надницу. Кад они, косе дигоше на се, оће

један другом главе да сијечу, Живко и Матија. Нема бруса. Док ти један чича

старии, човек вакб крупан, није ни стар пуно, али је широк. Шта е каже људи.

Нема бруса, кажу ови. Каже да није овај Ужичанин. Реко слушај Богосаве, око

мене да не пипају. А он каже: „Ја сам пратијо човека, данас цео дан, сви сте

причали, сви сте лајали, а овај човек само ради и службено, немој случајно да га

неко пипне“. Реко зна-шта: мог прибора ево овде, а ја се у њино нисам мијешб.

Кад они одгpтоше откосе, тамо-вамо, нађоше брус. Тако се то заврши.

Димитрије Павловић, рођен 1930. г.

ГОЈНА ГОРА

Препорука

Имала сам ту близу тетку, у Добрињи. И јона добро познавала ове кућане.

Ја њега ко момка нисам знала. И онда ти она са његовом мајком дође код мене.

Ја њега нисам знала. Дође моја тетка и његова мајка. Моја мајка отишла била на

пиво, и брат ми, тата ми бијо у Београду, на лађи. Помолише се оздор уз њиву,

реко ево моје тетке и још једне жене, реко куд су оне пошле. Па тако примик и.

Лијепо питасмо се. Моја тетка мене држи за руку: „Довела сам ти ову жену, да

пита за сина, оће да жени, да се ниси коме обећала?“. Ја велим: „Тетка, добро,

ćедите ту.“ А претходно можда једно три мјесеца, један убијо ту у Јежевици

ђевојку своју, побјегла за другога, бн дошб треће вече пот прозор и убијо. И то

се тад прочуло, и сад не смијеш да се обећаш, каже: „Ако се ниси обећала, ја сам

ти довела ову жену, и да нас послушаш“. Добро, реко ајде. „Ђе ти је мајка?“

Рекотују комшилуку, на пиву. И каже ми д-идем одма да је зовнем. Добро, реко

одокја. Њиг пет сестара, нису имале браће. Али њега сматрала ко брата. Ондај

ти дође моја мајка. Тетка мене каже: „Ајде да видимо имаш ли шта спремљено,

од спреме, знаш“. Реко имам нешто, имам ћилиме, двој-трбе чарапе. Ондај се

то везло, спремале се чарапе, реко имам, тата ми је донијо. Ондај није било,

ратно време, донијо ми тата за бијелу постаљину. Би њима мило ђе то мало

нешто имам. И уђем у кућу, моја мајка дође, каже: „Шта је, сестро?“ „Довела

сам ти ову жену, препоручила сам Виду за њеног сина и да ме послушаш“. Нико
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мене не пита да ли ја волим, да ли не волим то. И да ли га знам. Рекоја њега не

знам. „Зна он тебе, виђо те у Каменици, на вашеру кат си била, да нас

послушаш“. Причаше оне, причаше, причаше. Спремим ја ручак, она свекрва

каже: „Имам јајош једног сина млађега, он није служио војску, али смо ради да

га женимо прије војске, имам шhерку, спремила сам јој све, немаш ништа ти с

њом даткеш, да радиш“. Е, добро, ја ондај, то било у четвртак, у петак да дође

момак да се видимо, а у суботу да иду да гледају дом. А у неђељу већ од

редили... Ондај то било такб. Моја мајка каже: „Шта ћеш да кажем?“ Реко

кажи да дође он ćутре, да се ми видимо в6е, да поразговарамо, па ћемо даље

решити, каже добро. И испратимо ми њиг и одоше, била ми нека дуња родила,

велика, откинем двије дуње, реко понеси ово тој шћерци. Њој мило, одоше. Кад

би сутредан, рано, ево иде он са Боривојем (неки Боривоје, комшија мој, имб

имање вође), кад иду њиг двојица, ја брже се нако нешта спремик, ето ти иг,

пита се он, дође ми чича, одоше у собу, причају, ја спремам вамо кафу, ручак.

Али ја, како год уиђем, он мене прати, не сећам се ја да сам њега видила ђе на

вашеру. Овште, близу, Добриња и то, нисмо се видили. А ја ти онда спремик

ручак, зову они мене, да ја кажем свиђали се он мене, а он се изјашњава да се ја

њему свиђам, и да је он мене пратијо на вашеру и све то. Оће да послуша мајку и

каже: „Да сутре дођете да гледате дом“. И јон мене зове, изађе он после. Ајде

каже да попричамо, да дођеш сутре да гледаш дом. Реко није тојош обичај. Реко

нећу ја, вјерујем моме чичи и мајци. И дође туне до тог тетка. Па он мене каже:

„Слушај, наћи ћу те ја у мишијој рупи ако ме слажеш“. Тако сам решила да њу

послушам, јер сам ја се доста плашила као ђевојка, и јона оде у Београд, по

десе-дана, дваес, ја останем сама са братом. Па каже: „Нембј шта да чуем ја за

вас, да не ваља“. И дошли вође, гледали дом, свиђо им се.

Тежина се некад сејала

Посијемо и добро зађубримо и ондај ти оне израсту велике, изађемо,

почупамо. Све се знаде кат су зреле. Почупамо и после засијечемо, расијечемо онб

што је доље у земљи. И вежемо тако у свежњић и то ти ћерамо те киселимо.

Петнездана да стоји у води, звало се мочило. И петнездана стоји у томе мочилу.

Ка-доемо после да извадимо, оно се укиселило. Лијепо догнамо кући и застремо

те се осуши, л"јеп дан чекамо и ондај нађемо трлицу, звало се трлица,два коца —

један тамо, један вамо. Између вијемо са том трлицом, и то је било доста тешко,

али ипак се такб морало. И отрлимо ту тежину, ондај нађемо гребене те огре

бенамо и направимо куђеље. Е сад от повјесама предемо основу, те навијемо от

куђеља потку. Ткéмо или шијемо кошуље и коéшта. Е то уредимо и то после

зовемо прело, или ми стижемо сами да то предемо и изаткемо у зиму, бијелимо и

шијемо вешеве и ето тако ти то, сијала се ондај тежина.

Вида Јевтовић, рођена 1931. г.
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ГОРЊА ДОБРИЊА.

Мрсно извињење

Знам, то радили су и Ужицу неки, и кажњавали су жене. Ова бвде, она је

платила неки дан двјеста илада. Платила, нашли су да е мијешала нешта у кајмак.

А мој син, и јбн продаво исто кајмак, а она побјегла, потље је уватили опет,

морала да доетезги. Каже испекција дошла код мог сина, нека женска била, и јона

тражила на пробу кајмак, он њој дао: „Изволте, изволте, госпођо, узмите одакле

оћете“. Она узела једном, па други пут, трећи пут, а он мало отворен на ријечи па

каже: „Госпођо, проба се једаред, а не прббаш неколко пута, по пуну кашику!“

Знао је он да је она испекција. „Знаш ти ко сам ја?“ Он каже: „Ја знам, ал није ред

да ви неколко пута узимате кајмак, па ти ћеш, жено, да се наједеш мрса џаба“. А

она вели: „Ајти са мном“. Он јој да кајмак: „Иди ти тамо, ради с тим кајмаком

шта оћеш. Евети, носи све, ако нађеш шта фалинке, сијеци ме бвде, ако ненађеш,

шта ћемо ондај“. Каже ти она жена: „Ајде момче, ајде са мном!”. Отишли тамо,

насули нешто у онај кајмак, исправно, нема ништа. Потље она каже: „Извини!“ А

мој син њој: „Добро, сад, извини — не извини, как-оћеш и ти, ја знам да сам на

своме правцу, нећу да гријешим душу и моју ђецу трујем“.

Како се вари млеко

Сад то слабо ко и сири, има појединиг, Кајмак се производи у млијеку.

Млијеко се вари у шерпама, и ондај се купи, вакб туриш шерпу покрај шпорета.

Носиш у мљекар, или у шпајиз, и оно се стегне, потље млијеко сипаш у једну

шерпу. И то се загрије, сад се купује и маија, сириште, свињско, говеђе, јунеће, од

јунади, јунаца, јаче сириште. И то саставим са млијеком, са соком. Па после

постоји неколко дана и са том чорбом сприм. И узимаш и доливаш после. Сад

народ олакшава себе, неће да прави сириште, неће то да чува. Ја сам и сушила,

заклали некбјуне, сушила. То се тако ту купи сир. И то се стеже у грудњачу, ондај

се после ставља у чабар, тако се то после носи и на пијац, те се продаје. Кајмак

Истб, ево баш сад да ти донесем, да видиш. Ондај оставим да сазри, продасмо

млијеко и ово чисто туримо у посудицу. То се тако ради, ето, ово тије производња

наша. Качкаваљ тај нисам радила, али чула сам да се ради. То е истб од млијека,

али се не сири. То се мути. Киселб млијеко, то се закисели млијеко, извади се од

повлаке те се стави да се закисели. Замлачим уварено и сипам у топло млијеко,

држим крај шпорета, умлачим, ујутру носим. И оно се добије киселб млијеко.

Тако ја радим. Па сад ми то држимо у шерпама, а раније држали у карлицама.

Кајмак ваташ у карлицама, то дрвенб вако дође, то се туне разлива млијеко, и у

крављачу се музлo и после у бакрачима, у чем ко је имб. Некаде је било, на

веригама, дрвене куће. Вериге се објесб, па бакрач бакрени, и у томе се вари и

млијеко, и то се носи са вpгом, неким званим вргом. Вргје то као тиква, сије се, ал

само има мали ношчић, вамо има ручку, није тиква, ал тако слично. Просјече се

једна четвртка, и узмеш онај вамо, има дршку, ону дршку узмеш, и ваташ тим

вргом, лијепо се то очисти, и опере. Нема никаке унутру прљавштине, и из
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бакрача заваташ и сипашу карлице млијеко. И ондај то се млијеко носи у мљекар,

кајмак исто на шерпама.

Старо доба

Само тако је то било у старо доба, кад сам ја била мала, можда четри-пет

година била, то пантим добро. И ватра гори у кући. Ватриште. Црепуља се тури на

дрва, она се угрије, туне туриш лонац, са смоком, куваш смок, ту се грије и умијеси

се љеб туне, па тури се вако једно дрво, једна округлина, а вам има дршка, и јона

тури туне тај љеб, спљеска га, уреди га љуцки, а ондај у црепуљу саспе, а ону

црепуљу у вруну, имб лопар, зове се лопар. Стресе оно у црепуљу, и наспе по

ономе љебу. Одозго узме жерави и наспе по онбме љебу и покрије пепелом,

покрије. Туј се пече љеб и смок се кува. Ja ćедим крај шпорета, крај оне ватре. Ја

сам спрљила ногу, пантим добро. Пошб мој отац да чарне ватру, оно доље преврне

селонац и мене она вода, сва она вода, онај смок, падне ми на ногу. А пантим,

можда ми је било четри-пет година, вуде, вуде ми је све ово било изгорело.

Лијепо је било огњиште. Усред куће направљено, то е огњиште, озидано

циглом, а цигла вако на крлак стављена, да не би спао пепео тамо. То ти је

огњиште, што ти ја причам. Ложимо, а горе су вериге, окачене о греди, и јоне

вериге држе бакрач, то се на кук вакб закачи, и оно се вари доље млијеко, ложиш

ватру, и вариш млијеко, и то ти ја причам. И има ватриште, машице, онб што држи

ватру. Ватраљ има исто, вакб дође и вамо дршка, ко шака дође вамо, испљескано

гвожђе, то се зове ватраљ. Машице, кукача, и садт то све има у кући, све ја то

знадем, све ја то пантим.

Само да на хлеб личи

Кадје бијо мој муж радијо, угаљ копб, давали му брашно, следовање некб, и

давали му ражанб брашно. Лијепо бидне, дое мало пљескаво, некако дое гњецаво,

није баш тако лијепо ко кад мијешаш с овим брашном, оно је лијепо са шеничним

брашном... Е развије се јувка, јувка се развије. Развучеш на сто. Мијешаш кајмак

и сир, правиш шеничну, мрсну. Ако правиш одјабука, јабука настpужем, настру

жем, и ондај узмем лијепо чаршав по асталу, и јоно се само савије тамо. Турим у

плек, исијечем. И савијам, савијам, вако на округалац, па се потље сијечу комади,

мислим, парчад, у плек... Па ето, просије се брашно, па ондају шавољ, исто као

ово фластичнб, само дрвено, направљено као корито, вакб дође ко гој коританце.

И било нешто, звато наћви, и онде просијеш брашно, мањ шенично, мањ ку

курузнб, мањкако било. Просијеш лопатицом, одмјераваш брашно, колко треба,

колко треба љеба. Све се знаде, све има своју мјеру. И ондај, умијесиш љеб, тураш

у плек, печеш, тако шенични, тако кукурузни, тако то све. Наћве суђе тураш љеб,

мјесто креденца, биле су наћви, како да кажем, код нас је било. Ко пола кревета,

вакб, са поклопцом, великим поклопцом. Као гој сандук, само вако дубоко, и

туне ставиш љеб, ставиш ћасу, земљане ћасе биле, земљани тањирићи, и јондај

каде то прибереш, опереш судове, ти туриш, у наћве, туриш тунете склониш, да
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ти не би мачка оборила и да се шта не би полупало. Све се то склони у тој наћви.

Није креденца било, није ормана било, није ништа било. Ја пантим, у мом роду,

брвњара кућа била; сланина се објеси вако у брвнима, те се суши, наћве стоč,

клупе дрвене около, ето ти ја пантим од малигногу како ето било, и те наћве, и

све. Погача, права погача, најљевша ти је у црепуљу. Онб што ти ја рекок

малопpије, ватриште. И ту се грије црепуља, доље цигла, ударена цигла и блато. Е

ондај погачу стављаш доље на циглу. Лијепо перушком обришеш циглу и ондај

онај лопар, што ти ја рекок, у лопар ставиш тијесто, погачу мијесиш. И ондај

турим у то брашно, закувам лијепо. Натиреш, натиреш, док се оно тијесто сво

одвои одт суда, и од руку се одвои. И то лијепо савијеш, на лопар, и разбришеш

оно доље прочеље, разбришеш, и ондај ставиш доље на ону циглу. Одозго

црепуљу туриш врућу, добро поклопиш погачу. Одозго туриш ватре, по цре

пуљи, покријеш, после печеш. Овако замоташ око руке, неће да се сломи кора.

Замоташ око руке. Укус, и данас-дањи ми је слатко кат се ćетим да сам јела ту

погачу. Нема сад дрвене куће, нема прочеља, нема црепуље. Ето, причала моја

мајка, кад је био турски рат, мој отац бијо у рату, а остало четворођеце кот куће,

нема љеба, нема ништа, она е брала компир, брала. А брашна по малко имали,

само малко умијеша туне, суд вата то тијесто. Вата ту листину, па обари тај лис от

компира, и нека трава, трава лобода, трава расте високо, а имају лиске крупне и

то е чиста трава, лијепа, и барила у врућој води, ко гој зеље. И усјеца то ситно,

мено се усјеца, закува се и испече љеб. Ето ми је моја мајка причала даје она љеб

правила од траве, од листа, од компира. Па мало мијешали брашно, само да

може да се увати да се испече. То е ратно време било, турског рата.

Одевање

Овце се шишају, маказама, и имају праве овчарске маказе. Ошишају се

овце, па се ондај лепо угрије вода, па се пере вуна, па се суши. Гребенали то на

руке, гребене зване, куповали, то смо прерађивали. Служи она от чарапа па све на

човека што треба обући, и кревет намјестим да легне, да се покрије, и тури пода

се. И одијело се прави о-тога, панталоне, капуте, чарапе се исплету, џемпер се

исплете, све то је од вуне. И ондај се тке, ћилими, па се тку сеџаде, па се тку

прекривачи, разне аљинке... Кад није имало да се купи, ондај народ радијо

разним начинима, копбжилице одбра, и љуштијо коре одбра, жиле, па се бојило.

Па ондај брана шума, увијек боено исто, дође мало блеђе, како е морало, брезову

кору љуштили. Укува се кора, па се у оној чбрби после бол, па сам овом моме

бојила и џемпер, и све, кад нема друго... Крпаре се тку о-дроња, мисим, от

кошуља, од нечега вако, сијече се, крпе се сијечу, и оснива се, опреде, истб

тежина, отконопаља, исто се опреде од тежине, па се направи основа... Е губер,

тако истб, тако од вуне, то е исто од вуне рађено, и основа и потка, ко прсти дођу

она ребра, звани губер. Служи за покривање, што сад јорган употребиш. Ко има

губер, то ти је бог богова, покрије се са њим, ништа топлије није било.

Олга Малопарац, рођена 1916. г.
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Бели цвет

Па ето ти, како има, обично капут лијеп, обучени, панталбне, ципеле, тадаје

то тако време било. Није то баш нешто било, чошнб одијело, војнички капут и

зубун. Чоа плава, па везено оно, знаш. Зову шумадинска ношња, е. Етога времена

старбг, било је чошно одијело, ко нема чошнб одијело, он обично капут, нешто,

мислим, направи. Ко е могућан да купи чошно одијело, то ти је било, и ђевојке

л"јепо се спремале, свилене аљине, већина је аљине носила, бјелина, то није било.

То ти је вамо почело, млада се носи у бјелини. Нико није у нашему крају

младалачко одијело имб, а моја сна из града, и јона каже: „Ја оћу тебе да обучем

вако“. И она ми је купила аљину, рукавице, она ми је све купила, мог брата жена.

Па каже она мене: „Оћу ја тебе да обучем као у граду што се носи. Нећу д-идеш

ко сељанка“. -

Била сам ко цвијет, онај бијели цвијет, така сам била.

Грозда Марковић, рођена 1906. г.

ДОЊА ДОБРИЊА.

Добар је занат ковачки

Рођен сам девесто шесте,тринестогаприла. Имбсам пуну кућу чељади, нас

седморо у кући, чичу и оца, и имо сам мајку и стрину, чичину жену. Ја сам се

одметно са другог разреда основне школе на занат. Наговорим оца да ме води на

занат. Ђе ћемо, Ужице реко. А волијо сам ковачки посб, примили ме мајстори,

ондај бијо таки закон. Ако не домирим школу, морам напуштити, не смијем бити

у граду. Морам у школу каже ићи, а дањи занат учити. Ако то нећеш, ја те морам

да распуштим, не смијем да те држим. Мајстор ми тако казб. Жао ми да уставим

занат, навалим на учење. Сад морам да учим, да домирим основну школу. Онда је

било тако, четри разреда основне школе, осмољетке није било, није било осмо

љетке. Ја решим да учим. Ако успиш да положиш два разреда, за годину, пушка

си. Запнем ја. Нећу да зауставим. Положим оба разреда са одличним. Са од

личним положим. Ја наставим, морам да учим занаску школу. Морам да учим

малу матуру. Нема друге. Јер ме мајстор може да отпушти, ако нећу у занаску

школу. Занаска школа била свима занатлијама, онда е била Ужицу, према суду

окружном, и морам у неђељу у занаску школу. Све занатлије, и сви заедно.

Морам, нема друге. Сваки сам положио са успеком, сваки. Мајстор ме завољо,

тражи од мога оца да ме да, да ме посини, није имб ћецу, жена није роткиња. Мој

отац запб, па неда. Имам још два сина каже, у Добрињи кот куће, па узми когош,

а Милована ја не могу дати дам. И не даде. Положијо са одличним и помоћнички

испит и мајсторски испит. Положијо са одличним. Мајстор ме наговара да ја,

поче ме плаћати, како ја то положијо и успијо. Поче ме плаћати мјесечно. Ја

гледам само да останем код мајстора. Седам година радик. Почну ме мајка и отац

клети. Ајде да идеш кући, мајстор каже, не вреди. Окупише ме клети. Оhе ме

кући и бог. А мајстор, све ми мјесечно плаћо, како сам постб калфа, он ме је плаћo
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редбвно мјесечно. Нисам стијо ићи, имало је ту ковачница, двадес и двије Ужицу,

ковачи се населили. Све врата до врата. И помоћнички испит ја положик, и

мајсторски. Сад могу да држим момке кот куће, отворим ковачку радњу. Отво

pим, и момка држим. Ђе сам подносио молбу, прву за помоћнички испит у

Сараеву, па ако ми одобре, они према подацима мојиjeм, ја сам положијо. Ако не

одобре, ја морам још један испит полагати. Ја положик први испит, и дође ми

писмено и-Сараева, каже положијо си са одличним, али не мош радњу држати ни

момке, док не положиш тај главни мајсторски испит. Каже мајсторски испит.

Мораш послати податке у Београд, у Занаску комору у Београду. Ако ти приме—

приме, добићеш писмено. Дође то из Београда, положијо си, са-ти треба, знаш,

закон. Малу матуру си полагб, како момке можеш да примиш, па зато си учијо

малу матуру. Момке можеш да примиш кат који намири четрнес година и има

четри разреда школе основне. И зато сам полагб малу матуру. Есад можеш, ти си

полаго малу матуру, ал ниси извршио пробу, само у присуству мајстора, тијег

ковача, кое ти власти одобре. Ко ми одобрава, каже окружни суд, он ми одобрава.

Ако положим, морам ићи у канцеларију њима, да чиниш, да те питају. Мораш

знати основицу от колко година примаш момке, то мора бити са четри разреда

основне школе. И дошло ми да сам положијо. И у Београду на пробитој коју сам

радијо у присуству, кога су они одредили, мајстора, кога они одреде. Ајде, каже

ради. Даће ти се момак, помоћник, да правиш сикиру. Судија ће да седи, а онај

мајстор ковач, он ће да гледа како радим. Добик момка у оној ковачници, нисам у

којој сам учијо. Начиним сикиру от кило и по. Тако ми је задато. Па добро, судија

није знао о ковању, како се челик удара, али је знао онај мајстор ковач. Судија све

запитуе, каже је ли тако како он то прави. Јес, каже одлично. Одличан је. Рад

његов сасвим је одличан. А били ти каже правијо брадву да пошаљеш еснафу у

Београд. Рекоја би. Да начиниш, и да је пошаљеш у Комору занаску, у Београд.

Oће они да твоју брадву цртају. Само реци оћеш ли. Платиће ти брадву. Ти

удариш картицу, привежеш на њу, или да примиш паре, да ти пошљу. Рекоја оћу

да ми се врати. Вратиће ти се, рекоше они. Ја одем, дође мене брадва и дође ми

ше-стотина динара ондашњије, награде, што сам ја начинијо, наградили ме.

Понесем ону брадву, салећели мајстори, оће да купе брадву и бог. Двојица дошла,

оће оба, а једна брадва. „Шта бити иско за брадву?“ И онај један држи брадву у

руци, а други стои, ако ја не погодим се са њим. Реко ако оћеш, ако неш, носим

кући. Ше-стотина динара, колко сам примио награде, и толико да ми даш.

Новчаник ти ономе у шаци, даде паре мене у шаку, а онај други каже: „Е превари

ме, превари мети, ја сам мислијо, ко сунце јарко, да е моја брадва, само сам чеко

да каш, ја пристаем на толико“. Човек бијо солунац, и мој отац бијо солунац. Он

са моим оцом бијо на Солуну. И он је стијо за сина да узме свог, али онај што е

први узб, он не пушта брадву и-шака, вади паре. А онај ми опе каже: „Слушај,

сад си ме туј преваријо, само да е пушти, моја би била, ја би још дао за брадву,

али ти пристаде“. Али нисам могб ништа д-урадим. Брадву сам већ продб. Кад

после дође, молим те, у гвожђари продае се брадва. Они узели план, и учинили,

само нису могли да извезу, ја сам везб у пераице (?), правијо, само нису могли да

извезу, нити су могли да наоштре да добро сијече, него само брусили мало. Иста

— 298 —



Говор Ужичке Црне горе 635

она брадва, казб би да сам ја њу правијо. Тако ти то завршик, тај посб добро.

После сам држб момке, и све елијепо било.

Крвав, а нисам рањен

Бијо сам кот куће девесто четрес прве. Мобилизација била. Ја сам бијо

артиљерац. Рат је рат. Немаш куд, мораш д-идеш. Кад удари Китлер, молим те, он

удари девесто четрес прве, и војска се покупи, и мораш државу да браниш, своју

отаџбину. Прво смо отишли у Ниш. У Нишу се бавили седам дана, а налијеће

авијација немачка, запалише Црвени крс у Нишу. Сад морамо ми да оступимо,

оступимо преко Ибра, седам иљада војске, била тврђава то. Алија нисам ни знао,

отку-знам, војска је војска. Ћерасмо преко Ибарске Бање, оступисмо, ђе се

уселимо, ми њиг гађамо, у авијбнима. Дођемо до Крагуевца. У Крагуевцу,

морамо сад опет да кренемо даље. Нема, војска, дрма ли дрма, земља се тресе.

Ако смо дужни да поништимо топове, ако нас опколе да заробе топове, имали

смо метални бонсек да сијечемо цијеви. Са нашијем топовима, све ето спремно

било. Али ниђе не остаљамо топове, вучемо. Кренула војска, седам иљада, и

догнамо и топове. Догнамо све Ужице. Свијетла нема у граду, ратно доба, нема

ниђе свијетла. Пет возбва нас сачекало Ужицу, потоварамо топове, потоваримо

опрему и да кренемо у зору, да идемо Дубровнику. Кад је било око један сат,

после пола ноћи, Немци ударили на Ваљево, на Пожегу, и крос Коćepиће, али

није пут изграђен. У Црнокоси вамо, вамо кроз Бjeлопарицу, израдили прије,

неки Миленко Босиљчић погодијо да пресијече пут изе Коćepића, кро-стијене у

Пожегу. Али ратуватијо, и јон га није намиријо, до половине. Немци дођу насред,

пута нема, они се врате у Коćepиће, врате се у Коćepиће и ударе на Црнокосу,

Ужице. Е, Ужице, молим те, око један сат они су стигли. Вире из њиније тенкова,

свију пет возбва, није то било ондај широке пруге, уски колосеци. Ко оста жив,

оста. Бијо сам по прсима крвав, и шињел и све. Крвав, а нисам рањен. Видијо сам

кадје пала граната, у вагон озгбр пробила. Видијо сам чоека кадје преćекла преко

средине. Крај мене је čедијо, ćедијо на патосу, нисмо имали клупа. Пресијече га

преко средине и ше-секунди, није живијо више, издано. Даље ја нисам знао о

себе. Нисам знао и готово. Кат сам дошб себе, ниђе нисам рањен, а крвав, ја се

нађем у ужичкој болници у Крчагову. Ја се повратијо, контузован, рањен нисам.

Повратак из заробљеништва

Дођемо овде, туј код Скрапежа, код задруге, једна кућица сеоска, жена

изађе искуће: „Војниче, откле идеш?“ И плаче. Реко идем из немачког логора.

„Јој, јеси видијо, имам и ја сина, али нема га, не знам ђе је он“. Реко нас осамнес

Србаје било свега,ја нисам познб вашег сина, или није с нама ишо појединицама,

а мождаје неђе заробљен. Каже: „Ошјести?“. Ја,јео би, нисам ништа окусијо сем

воде. Насула лончић пасуља кувана, мала синица, у кући, брвнарици, кућа преко

Скрапежа одма, како оћеш продавници. Жена насу оног пасуља, љеб врућ, и

одломи комад, па тури. Трећи залогај кад сам прогуто, даље о себе нисам знао.
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Нисам гуцно трипут кашиком смока. Претурик се туј. Кад жена закука: „Куку

мене, отку-те узек, казаће да сам те убила“. Ја дванес дана нисам у стомак ништа

туријо. Ја само јагмим да идем у Добрињу кући, да уграбим, да ућђем жив у кућу.

Она мене онај комадљеба тури у шињел. Каже: „Ако мош гредом, гризи, смок не

мош да понесеш“. Каки, то сам донијо у џепу, нисам смијо, самојагмијо, да уиђем

у кућу. Дођем кући, лежб сам богами један мјесец и по, само сам пропушто

млијека по једну кашику у себе. Једва прекостак жив. Празна цријева била, али

смок, рачунам, не би прошб крозе цријева, која су била слепљена. И тако мјесец и

по лежак на постељи, по кашику млијека, док се не повратик. После сам почб

помало, помало љебајести, и о-тада више нисам пред лекара дошб, није ме ништа

бољело, ни данас-дањи, ништа ме није о-тада бољело. Нисам се лијечио, таки је

живот пусти, шта се дочека.

Милован Коларевић, рођен 1906. г.

ДОЊИ ТАОР

Матори Помрли, а Млади ОТИШЛИ

Као ја прво д-ословим моје име, Трифуновић Александар, из Дољњега

Таора, испо-Повлена. Мого би мало причати највише о моме ђеди, како је он

мени прије причо. То е можда било, око педесете године, педесет прве, педесет

друге. Онје највише живио у Повлену. И у Повленује он чувбовце. И бијо преко

цијела љета, на пример, и у зиму. Ја сам са њим разговарб. Ми смо после вукли

сијено исПовлена, а овде држали овце. Али је он мени причо да нису они имали са

чим да вучу. Имали су волове добре, али није имало кола, и ондај, чекало се у

зиму да се свуче то сијено. Оно преко зиме удари сниjeг, не мору д-изиђу горе. Он

држо бвде у Повлену. И јон биде горе, а затрпа снијег. Он је причо колко биде

дана, да не мору д-изађу одавде и-села и да изнесу њему рану горе. И каже он:

„Дијете, ја сам најмање, преко зиме, по петнездана одгpто све сн"јег и копб доље,

било као бокорје оно, као бијели лук, и само сам то јео“. Ја га питам: „Па како си

могб стално то јести?“ Каже он: „Кад мораш, онда мораш“. И тако смо разго

варали. Онје имб педесет и друге године, имбе деведесет и четри године. Ја њега

питам: „Ђедо, шта мислиш ти, како ћемо ми проћи, и како ћемо ми доживити твој

живот да бидемо ко што си ти?“ Он каже: „Дијете, нећете се ви мучити онако како

смо се ми мучили, јер ми нисмо имали могућности“. Није имало ни кола, само

сабни били, а кола била дрвена и то је се мучило, није ни могло да се товари, није

имало ни пута. И после, касније, кад сам ја већ мало и пристигби то све, оно е се

проширило, постигло се, и држали смо волове, добра кола, вукли смо и дрва у

Ваљево. Имамо ми у Повлену шуму горе, то све имамо, и велка површина, и

земље. И када косимо, искупимо одавде по дваес, по дваес и пет косаца, и узмемо

косити. Косимо ливаду, и то све лијепо биде, пјесма, понесемо и ракије и ране, то

е, знаш, како ето све било. Ја њега питам, бијо је још жив, он је умрб педесет и

треће године. А баш смо око педесет и друге године имали дваес и пет косаца и

причали ми како смо ми то за дан покосили, други дан покупили и то. Да ти
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кажем, дјете, лако је сад покосити, прије није имало коса, неке мале косице

биле, мука је то била. И касније, после овамо, какоја знадем, увијек сам имбдобре

волове, имб опрему и све, и вукли смо то. Довучемо сијено за стоку исПовлена,

што имамо. И бвде довучемо и тако смо то радили. Е касније, сад, вала Богу, у ово

последње време, стигла и машинерија, стигли путеви оправљени, то све, и трак

тор имамо, и машине за обраду. Сад нема некбга проблема за тај рад, али слабо се

ради. Све некако иду само у град. Чим заврши школу, тамо-вамо, некако до

војске и биде на селу, после оде у град, и колко има домаћинстава бвде у нашеме

засебку и селу да је младеж отишб, матори остали, помрли, а осталата земља.

Старе игре

Онај што носи каиш иде позади и он иде, иде, иде, и јон држи руке на

леђима и саде, коме оће он да даде каиш, он му даде каиш и иде за њим. А овај

што иде напред, он се не окреће. Онај ка-дође до овога што е у њега осто каиш, бн

га каишом опаучи, опаучи, он почне бижати, бн за њим трчи, и сад, или даде

другоме каиш или он јури, или саде како он оће, и такбето. То ти је било. Па код

нас звали крмача, јесте. То се играло, на пример, исто се скупе, около, направи се

један круг, и на средини се ископа једна као рупа, једно удубљење, и имали сви,

имали оно дрвеће, мотке. И однај су туне, на томе мјесту, почне се оно. Однај смо

савијали, како дати кажем, или од појаса, или откапе, ту звану гушу. И ондај смо,

овај шутне ономе и тако је то, праве, ко је достигб, он треба да нагна, у ону на

средину, ђе је то, мислим, ископана рупа. Ако се нагна бнде, на површини биде.

Нису сви имали те гуџе, мотке. Него имало једно, не могу да се сјетим да ли

двојица да ли четворица, са моткама, а они су гонали оно, а ови кано посматрали.

Е сад, кад овај удари а не нагна ону, мислим гушу, лопту, не нагнају у центар, он,

знаш, више нема право да удара, мора другоме да даде. Па играло есето. Прстена

је се играло, јашта е. Ја не бити то знао како је се играло. На пример, искупи се то,

оћемо да бацамо камен, шта ти ја знам, то е ишло све по групама, већи са већим,

мањи са мањим, јер ливада је била повелика, па ми ћемо на ово мјесто, а они ће на

оно. И саде узму, изабере се камен, какав одговара, на пример, оћемо ли са

лакшим, или са тежим каменом да бацамо, и то. И однај имало, одреди се, парка.

И до те парке мош станеш ногом, и однај да бацаш тамо камен. И тамо има један,

или двојица, и они су одломили као прутиће о-дрвета. И сад, овај кад баци камен

и ђе падне тамо, он побије бнде. То, тај прут, а каде после, после овај други баци,

ако пребаци тамо, бн побије други тамо, да не би онај, да се види докле је који

добацијо. Тако је исто и млађи и старии, тако су радили. Па имало бацање камена

о-три ваљде врсте. Имало са рамена бацање, имало испод руке бацање, па имало

чеврне, звало се чеврна, одвуд вако, то мора лакши камен, вако затуриш руку па

само тамо зачевиљиш, тако је. Са рамена је бацан мало тежи камен па докле кои

добаци. Имало је кои баци даље, а имало је и мање, зависи како ко то знаде и

вјештином и брзинбм. И коло је било. У колу играју ови, мислим, старии момци и

ђевојке, и ово-онб, а ми кои смо били млади и мали, ми нисмо ишли у коло, ми

идемо,јуримоједно друго и то све, а коло, тамо игра, свирачје се звао, свирб, имб
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коловођа, води коло. Ђевојке биду до њега и тако ти је то било. Увијек пјесма

била, пјесма и кот куће, на пример, састану се јутри, вечи, и кад је жетва, кад је

копање, увијек. Само се пјесма чује, а сад ја овште не чујем, не зна нико да би

запјево.

Александар Трифуновић, рођен 1931. г.

ДУБОКО

Преслице, вретена...

Узмем оно повјесмо, завијем око преслице, врстено, предем. Док су била

прела, искупи се женскиња доста, мушкиње дође. То се преде, преде, после се

преде газдарици која је звала прело. Почну да играју, имале оне свиралице,

свирају, играју. Није лако прести. Мота се на мотовило, горе удари се, а доље

рачвасто. Има, оно се мота, кад се смота оно, то се носи те кува и пере, канчело.

Кат се укува и све биде готово, ако се тке на цијеви, на цијеви, моташ и ткеш.

Исјечу оне коленике, све ређају по гредама. То се смота пређа на тај канчел, на

мотовило. Брое се жице, и зна се колко се изброји и колко има у томе канчелу.

Звало се, колко има тијег, све се бројало по три жице, по двадесет. И то се знаде

колко иматије. И то се зна по томе колко ћу да навијем, да оснуем, да навијем. По

томе знаш колко ћеш. Одемо у поток и поквасимо пређу. Све посипамо, сваки

канчел посипамо, луг, пепео. И онда после, ка-то све поспеш, одозгор туриш,

врелу воду сипаш, сипаш неколко, зна се колко наспеш вреле воде. Два-три пута

се то сипа. Е, ćутре се узме те се оно претресе. Истресе се онај луг. И после се тура

други луг. Опет се после слаже и тура се други луг, да се вода укува, сипа се врела

вода. Два-три дана се то тако ради. Čндај се убијели, биде бијело. Умекша се.

Имају горе три-четри кочића, онда горе витб, жена која зна да снуе. Клувчад се

смотају. Пасма што се брое те жице. Колко пасама треба за један канчел, и онда

то се броји, то се оснује. И после се смотава, вако, е после се навија на вратило.

Кат смота ону пређу. Вакб га смота, знаш.

О пољским радовима

Свашта е се сијало. И дана-се сије, али слапшије данас. Па и сад се сије,

имају сијалице, коњ вуче, а има и трактор. А код нас овде и коњ. Један иде и води,

један држи сијалицу. После посије пасуљ, сије тикву, пасуљ. За пасуљ начиниш

оџачић, мотиком. Туре се грашке. И онда загрнеш земљбм. Прво се оре. Орало е

се, само ондар није било сијалица. Узоре се, и људи насију кукуруз, вакб. Насије

вају ко гој шеницу, насије и после подрља. И кат се оно копа, оно спорије иде кат

се копа. Мораш редом све да копаш. И после су изумили сијалицу, сијалице, брже

се копа, лакше копати, него кат се накб насије, звало се на сачму. И после се,

редови, све на ред. Плуг изгледа, има доље раоник, даска велика, а горе две ручке.
Има и закачка. Кад идеш одвуд. Кат се отуд вратиш, преврне се они плуг и закачи,

те преврће бразду, исто на ону страну, и тако исто, кад пођу одвуд, он опет онај
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плуг преврне, и закачи, те иде даље опет браздом... Косидба, косило се ручно,

косама. Није било косачица оније, него људи са косама косили. Позајмица иде.

Искупи се њиг по неколко, по десетак. Вичу, пјевају. Шта се не ради, шале се.

Косац мора да бидне и вјешт и јак. Кои је вјешт да коси, а кои је богами и јак. Лош

не може да коси, може али како. Који је умијо да залаже косбм, има ков, водњер,

брус. Људи узму рог од вола, и ту наспу воде, и туј после брус му стоп. Каткоси,

њему увијек мора даје мокар брус. Не можеда оштри косу сувијем брусом. Умочи

у воду и ондај оштри косу. Водњер и ков. Коћ људи умију да проберу косу, не зна

то сваки да пробере. Зна се ђе се купује. Па може. Они кои је добар косац, бн оде

даље, и прича, стао и зове ове: ајте, ово-онб. А ови јако оздо пошли, нису дошли

ни допола њиве, косац мора да биде и јак и вјешт. Ако е мрљав, ако н-умије да се

снађе, џаба еснага ако није вјешт да умије да коси. Треба да умије да коси. Побије

онај ков, чекић, ćеде човек, и чука, чука. Танко, танко кат откуе, дође танко, та

жица от косе. И потље кад оштри, а оно ко ватра. Ако е већа ливада, на средини

устави се, и на отков оштри косу. Не море д-изиђе на крај. Кат се коса мало

затупи, он брже устави, устави се и оштри. После продужи даље. Он осети да коса

не сијече добро. Има власуља трава, она се извлачи испот косе. А имају и ове

траве, кое су мало пуније, љевше, боље реже. Тако сам чула. Има каткосе цео дан,

има, дођу понекоме другом од подне. Велике ливаде, нешта. И косе, док покосе.

Ми смо имали доље ливаду, у луци, стално смо носили рану. Па сад однесеш

доље, па слатко. Ја гледам кад они једу, па и мени оно слатко. Кад одеш доље,

слатко ти што год понесеш, слађе него кот куће. Тањири, виљушке, кашике, све.

Па кад огрије сунце, оно се сијено преврне, они откоси, растресу се тамо ђе су

дебели, па кат се осуши, преврне се, и потље се оно купи кат се осуши. Купи се и

трпа у плашће. Они пластићи вакб, и пошље се трпа у сијено. Или се довлачи

кући, па се трпа кот куће у сијено. Од навиљака после стрпа плас. Привуче се, има

колац, зашиљен тамо. А вамо ударена алка. И ондај провуче испод“ сијена, и тамо

конопац превеже. Вамо свеже алку; волове закачи за ланац. И волови вучу до

сијена, ђе се трпа сијено. Направе рупућускиjбм и ондар по два човека, узму колац

велики, побију добро, отуд-одвуд утврде. Потуре потсијено коља, грање, да не би

пало сијено. И ондај трпа се сијено.

Најбоље од шљива

Има рањка, имају бардаклије, имају маџарке. И ми смо највише имали

рањушу. Кат сазру, тресу се, турају се у кацу, трпају се у кацу. Прво се тресе

рањуша, она прво зpи. Потље бардаклије и маџарке. И ка-то се накупи пуна каца,

она превире. Превре. Екат се то слади, кат се доспије у јесен, то се пече. Имбје

некад они казан мали. Што е се некад пекло. Табарка, сипала се у њу вода. Капак

озгор, лијепило се блато. И то е тако ондар било. Мали казанчићи, звали се

чучавци. На оно се пекла ракија. Е после дође лампек, Брже се пече. Онда ниси

могб од оније малијед-испечеш по два казана на дан. А сад може по седам-осам

казана. И препече се ракија. Мјери се колко има гради, кака е. И толко се испече,

после се изручуе у бурета. Испече се прво шљивовица, од шљиве. Испече се по
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три казана, четра. Па се ондај после та ракија сва врата у казан. И настави се, те

биде љута. Изиђе љута, градирају, гледају кака е. И онда почну да истаљају. От

саме ракије шљивовице. Не може љута док се не препече шљивовица. Па от

шљивовице се препече љута, Биде чиста, лијепа. Некад су људи мијешали, пола

ракија — пола комина, али не иде, није чиста. Алкат се сама ракија препече, то е

друго. Мој покојни чоек, он никад није љуту пијо. Десет гради има шљивовица. И

он је стално пијо шљивовицу. Живијо је осамдесет година. Он је само пијо

шљивовицу. Кад неђе оде, имб је некије другова, на неку свадбу, они се мало

више запију, и пију тако, и мало више попију. Он је стално имб вакб, бијо вако,

ćедијо код астала. Стално имовлашицу од пола кила. И јон, кат ćеде да руча, да

доручкује, да вечера, њему та влашица туне. Ако нема, наточи се. Каткоси, кад

вако тешко ради, он попије поту влашицу за дан, а иначе, нако јок. Није јако да га

удари у главу.

Казан је био прво. Има дрвена табарка ондар, имбозгбрдрвени капак. Па се

наспе џибра. Онда се горе тури они капак, па се облијепи около, блатом. Па се

подложи ватра. И тамо лула, и точена ракија на лулу. Тури се лула у табарку, она

пара иде. Точи ракија, тамо капалица има, дваес кила, и туј се пече. Капак је

велики, осамдесет кила, и туј се наспе комина. Исто гвоздени, бакарни. Табарка

гвоздена, и све. И то кат се настави, подложи се ватра да гори кака, ништа не

фали. Не смије да биде велика ватра, оће да загори. Точи ракија, ко чесмица. Пече

се брзо. Потуримо вамо ранију, и они капак скину. И само искрену онај казан,

оперу га. Вратејопе и сипају, нема да лијепиш блато, око капка, луле горе. Лампек

је љевши. Мои су купили лампек давно, имали смо неку башчу добру. Сад."

пропало. Нема ко да оре, нема ко да обрађује. Џибра се свињама дае. Цијеле зиме

свињама турамо, наспемо неколко џибре, сплaчина, мекиња. То једу свиње.

Шљиве треба одржавати. Треба ко може да окопа, да нађубри, да рађају боље, да

расту. Ако посадиш младу шљиву, то е лијепо, бациш мало ђубрета, мало лијепе

земље, она добро расте. Ако не бациш, лошије. Народ" кречи, млађе шљиве

калеми, јабуке, крушке. То се кречи. А маторс шљиве, то се не кречи.

Јабуке и крушке

Има кисељке, па кожаре, лијепе. Дођу мало ко брашњаве, лијепе, слатке,

дивне. Имају оне петроваче, па видоваче, неке ране, па муклије. С јесени стижу.

Кожара е кисела. Имају ове накиселе, кисељаче неке, колачаре, пљоснате. У

јесен, око Крстовдана, кад се беру, то дивно биде. Стижу мало и раније, али оне

праве, оне зpу у јесен. Велика, подебела кожа. Како ко воли. Имају зелене, имају

жуте. Имају и петроваче јабуке. Баш овај мој син има петровачу. И крушака има

разни. Има некије зимњача, има како која. Зимњаче биле неке, па се посушише.

Много се нешто суше. Има видовача. Али кад погледнеш, опет јабука по

стојанија. Крушке су некако непостојане, суше се. Катсу киселе, лијепо слатко од

њиг, кат се укува. Кад узре, оне дођу црне, и нису баш много киселе. Мои циједе

од њиг сок, кувају слатко, ђеца воле.

Миланка Сретеновић, рођена 1918. г.
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ДУШКОВЦИ

Млади старешина

От петнесте године ја сам преузб старијештво од мајке, кат сам имб свои

петнест година. Ја сам преузб. Немамо скоро ништа, сад видим ја како тамо

други. Има иг кои су слични мене, али нису понижени као ја, јер нису сиротиња,

нису удовички син. Она e iiМала седам стотина дуга. И на то иде камата. Туј

ка-дође мојбј кући, кад га угледам да иде отуд, ја да полудим. Били ко неки

ортаци. Каем: „Дај мене једну годину да ја старјешуем, па ако не биде добро, ти

продужи даље!“ А он мене каже: „Кад упропастиш, шта ћу ја после?“. Решили

краву да продамо, имблијепу краву, да одужимо дуг. Она је оћерала краву те

продала и узела иладу динара за краву, донијела. Дај шесет банки, а нека ти

остане четрес да би узела веће јуне. Мјесечно се дае камата. Пођемо Ужице о

Петровдану, тамо-вамо појури, имало неки комшија, отишли с нама. Строго било

кажљиво, кат се купи говече на пијацу, или овца, мањ шта. Треба да се учини

превод тамо, то су трошкови тога пијаца. Е сад, кажљиво ако не преведеш. Ја

немам динара. И сад, ја сам понијо штранглу у торби. Ако ти види нову штранглу,

одма тражи. Нова штрангла значи продато-купљено, а стара штрангла — вратијо

си. Пођемо, срети ме један момак: „Јеси продавб?“ „Јесам“. „Колко си добивб2“

„Добивб сам четpћ стотине динара“. „Подај, па купи друго“. „Што ћу куповати

друго, кат сам купијо“. Преко љета, следеће године. Ко може, ми смо куповали за

неке празничне дане, као за Божић, као за Васкрс, мало сира и кајмака, е сад, кадT

стигну овце, нисмо ми имали оваца, седам година није имало оваца. Нека болес

дошла, није била кривица ни до чега, на ма дошло да угину... Екат сам стиго ја и

одрастб мало, све је ишло мало боље... Бијо сам играч, у селу није бијо бољи

ниједан у околини. Све сам се дружијо са домашким синовима. Мајка каже:

„Пази, тамо ћеш виђети да је поштен са поштеним, мангуп са мангупом, лопов са

лóповом. Све то ти види, па погледај с киме ћеш се дружити. Свију слушај, а

понајвише послушај шта стари људи причају“.

Својим путем

Ја сам се бијо оженијо тријес девете године. Таман се ја оженијо— оно рат.

Оженијо се у празној кући, а мајка ми је умрла четрес четврте године. Ово ми је

најстари син, други је у Пожеги. Људи су га ценили, вољели, поједини, поједини

мрзили, и сад изаберу; ја сам бјежб, нисам се приклањо никоме. Дошли пар

тизани, тамоја не идем, не идем ја ни ђе су четници, не идем ниђе. Ја се кријем, не

мош да се сакријеш, немаш куд.

Кречана

Онај камен све вако прислања, један уз други, и оно пуни дрвима доље, ту

шупљину. Ондак, почне да тура тамо, около, ђе је остало сниже. Кат се изравња,

тура, како било, трпа, натрпа пуну рупу, кречану, и горе мено узврши и озго
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наспе мало ситнбга камена и ондак уђе доље лијепо, уђе доље и наложи ватру у

оној рупи код оне сое. Наложи ватру доље. Кат се добро ватра разгори, те се могу

одвуд на врата да убацују дрва, он озго подигне, јер оhe coа да прегори. И одвуд

се само убацуе. Сагори оно горе постоље, она дашчица, што сам рекб, сагори и

она ситнина. Проспе се доље, али камен остане вакб. Не може да упане. Може да

се догоди да упане један или два. То се ложи, ложи, као и цигла. Прође пламен,

изиђе горе. Кад изиђе пламен горе, то се покрије, да не би закисло. Затвори се, и

иде док се кречана излади, јер је тај камен сав усијан. Кат се кречана излади, он

дође и открије и почне да вади креч јер није га пекб само за себе.

Није лако пећи циглу

Престане се ложити. Набаци се горе јака земља. Да се задржи та ватра

унутар. Натрпају се пуне вруне јачега дрвета, кладе убаце се, с једне стране,

нагура се тамо пуно дрвета и то се тамо згори, као да се истопило, е ондак је цигла

печена. Иначе, ако не прође камен горе и пусти се да то испуца, неће бити цигла

печена како треба. Не ваља ни превише млого ложити, може да се свари цигла, то

потпуно цигла добије земљани калај, сличан онаки како су калајисани земљани

судови, и цигла пријоне за циглу, сварила се, и јона постаје камен. Та цигла, она се

не да лако да одвоји. Та цигла може да буде на киши, и на влази, и на мразу,

годинама, као и камен, та сварена цигла. Она мора да буде краћа, ужа, тања и јона

не може да дође у обзир за зидање тамо ђе треба тачно ивице да биду. Она може

да се убаци неђе у средину. То е незгодно. Неће она да се раздвоји нође куда је се

сварила, него пукне по средини. У многим мјестима баце ту сварену циглу,

толико се сварила да то баце. Није то се сварило помного, али се сварило. Није

свак могб пећи циглу, мора знати како ложити, кад је цигла печена или је

непечена. Све човек треба да знаде. Као и обичан копач, није сваки копач једнак.

Филип Цицовић, рођен 1916. г.

ЗАБАВА

И волови имају душу

Како е било? Проја једена, а шеничног љеба није имало, само о слави и о

Божићу, вако неким празницима имаш овога шеничног љеба, Ваљево је било

главно за куповину муруза, и отале смо, ја сам ћерб дрва у Ваљево, одавде с

колима. Одавде до на Мравињце има петнес километара. С Мравињаца тридесет,

значи четрес пет километара ја идем с воловима до Ваљева. Е, то, до на Мра

вињце треба д-извучем ја двапут дрва на двоколици. И кат пођем, турим два

бремена сијена, и то после горе натоварим; одок у Ваљево, купим жито и још шта

треба у кућу, и то доћерам кући, и послије опет ишб. Дванес петки уземан брес

прекида, нисам прекидб. Све једну иза друге, с воловима. И дванести пут леже

један во, не море, шта ћу, бокте, шинем ја њега бичом, устане, крене мало, једно

пé-шесметара, па опе сави ноге и леже. Ај, положим му сијена, једе. Кад би,
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окренемо наниже, оће он потпут онога да свуче, бок те твој. После болова во

једно мјесец дана, не море, ко год пијан, отказале ноге. То је било грдно. То ти је

бијо рабаџилук главни, с воловима на пример, тим дрвима, и то је се плаћало и

порез и оно што је требало. И набављато у кућу, све што је требало. Соли није

имало истб, после рата нема соли. Мајка укува пасуљ, сира има, неслан сир,

неслан кајмак, ондај џаба је то. Знаш како је неслано јести. Једном је бвде имб

неки Андрија, он је ваљда предоčећó, купијо четри метра соли и на таван дигб

горе. И одемо њему. Даде он, одбије чекићом и да.

И он понекад наиђе

Јазавца сам уватијодва. Они су јели мурузе. И ја запнем ђе пролази, и нађем

га, али он није удавијо се, жив. Има срна, има зечева, јастребова, има и међеда, и

њи има, понекад наиђе, али то е рјеђе. Прије су долазили и вукови, било и вукбва.

То ти је било после рата. И један шумарис Коćepића, он је с коњем ишб и носиio

тај отров неки, по брдима турб. Нема бвде, код нас нема. Јеверица има, има

творбва. Твор је неђе јесенас дошо, имбдеветоро пилади пот квочком. Ја изишб

напоље, нешто кречи. Жена устаде. Реко нешта квочка кречи, скочише и Милун и

сна ми са лампом доље, а квочка јадна лети по башчи, нема пилета ниједног.

Одњб онај твор. После ја да га уватим, али нисам га уватио.

Орање

Орање је било с воловима, које имб волове, ако нема, он је орб с кравама.

Ко имб, орби с коњима. Зна се, имату, на левáкалијеви, а на дешњака десни. То се

позна по ланцима. Јарам дигнеш и викнеш „кош“. Кои знају, коше се, кои не

знају, мора једно да помогне. Мој син направи јарам. То е од брезовог дрвета, на

пример, остpуже. Прави се јарам. Иде ту и сикира и кесер, и ту иде то, и тестере,

сврдло иде. Веле сви дешњак да јејачи, сад зависи, има јачи лjeвак. Али, тако онај

од малена бијо дешњак. Море и лијеви бити јачи, нема то везе, али десни је десни.

Знаш како је то прије имало,ти пољаци, плугови. То је самоједну бразду, није имо

да окреће се. Него само ишло около. Није бијо превртач. Само на једну страну. На

десну страну се обара бразда, и тако то. Дешњак ишб све браздбм, лjeвак никад.

Рало било, то је било дрвено све, само раоник од нешта су нашли, па су на

правили. Рало е било право, орало вако право, нема да баца бразду, као ишло то

кроза земљу, тамо је ишла земља и вамо, право. Није имало точкиће, него горе је

имала руда, па се то завеже на јарам. Онај вамо иде, имало је двије ручке, и онај

држи, наваљује, и тако рало иде, само риља. После рата дошб и плуг, обртач, са

дрвеним гредељом. Е, дрвени гредељ, то је после боље било. Мора два, не море

један да вуче. То еко је имб, богаташи, није никад брес коња бијо. На пример, кат

пође неђе, бн не иде пјешке. Оседла коња и оде. И чим онај остари, бн купује

другог. Никад брес коња.
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Није лако одабрати

Мора да знаш, обиђеш око волбва, видиш, пробаш, нађу се кола, нађе се

јарам, нађе се све, па се то испроба. Гледа се у ноге. Који су нижи волови на

ногама, они су јачи, а кот крава није. Она да је мало трбушатија, него во. Крава

pибичаста не ваља. Гледа се колко има година. И у рогове се гледа. По роговима

се познаје, вако има оне цртице, то су године, кружићи, све се знају године. Ти

гледаш на пијацу шта купујеш. Ако ти подвали, ти после видиш, ниси добро

гледб. Ето има бвде испод груди, има вакб марамица,једнопол, а двопол, бн има

вако. Једнопол, он је заптивен, би се гуши. Има волова, па лоше раме. Слијеће му

јарам, и мора да сипа, нема бога. Е, било етамо ђе сити бијо ко-тога Тома, његову

је жену, она је умало остала, једва остала жива, њу је ударијо во. Мораш да знаш у

кога купуеш. Во оће и да удари. Ко гој, знаш, позна се, кочи се, па очима вако

чини, копа ногама, тај во је опасан.

Од ветрењаче до вршалице

Увати се коњ, конопац се веже за стожер. Ту има кукача нека, па кад доe дo

стожера, иде, један иде и ћера, то само бије ногама, а други отуда сламу ону

враћају, то избија, да не би далеко камен. У круг, ка-дбе до стожера, ондај онај

дође и окрене. Онај што је био вамо на крају, он долази до стожера, закачи, па

ондај на другу страну. И опетакб. Ондај одавија, одавија, и опе док завије, и опе

окретање. И тако то се ради, док се слама добро не уситни. Ондај се коњи изведу,

или волови, или краве. Ондај идемо, претресамо, једно отуде, једно одвуд.

Претресаш тако. Ја одвуд, он отуд одт стожера. И тако док обиђемо све, пре

тресемо опет, такоједно три-четри пута, док видимо да нема у слами ништа, нема

жита, све избило. После истресамо и ону сламу, тамо на један плас. И ондај узму

се брезове метле, и брише се стожер, направи се, колко има шенице, зависи.

Вјетрењача је слабо било, на вјетрењачу мора да се развије, ако има вјетрењача,

ако нема, онда мораш лопатом. Лопата дрвена, и направи се метла. И онај

лопатом баци, вјетар мало однесе. Мало камен доље, онај са метлбм, она смане и

тако. Ако има ова вјетрењача, ондај вјетрењачу доћерам, и има горе кош, једно

вамо окреће, а једно на кошу пушта доље, треба шенице. Доље једно дијете оно

öдгpће, све то иде на земљу. Нема ту ништа. И то се такбразлијева. Такбето било.

Вршалице су дошле касније доста. Вршалица је дошла. Један и-Забаве, он је нашб

неђе зупчару неку, то е се ћерало на колима. Није имало точкова, него на колима.

И четри чоека, да окрећу. Два тамо, два вамо. И он залаже, исто доље се одгpће, и

мора д-иде и вјетрењача, не море то да разлијева. Ону сламу одбациш, на страну,

жито остаје ту. И тако се то врло, четри добра, јака чоека треба да окрећу. Кат се

оврше, послије се развије на ту вјетрењачу, и тако он овуда ишб са тим. Е послије

су други неки из Лесковица, исто зупчара била. И имали су и мотбр, па је мотор

окретб, а исто ишла вјетрењача. Катсу после некако преградили, па је онда мало

то и разлијевало, имала једна класа. После су касније почеле ове машине, нисмо

имали ни путева, после машине су долазиле двојке, тројке, четворке.
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Вампир из Зарожја

Има ти прича, то е било тамо у Зарбжу, то су ми причали да је неки Сава

Савановић триста година бијо вампир у некој воденици. И каже, ко гој оде да

заноћи ту, нема га, готов. И један реши, каедаћед-иде, дое, наложи ватру, донесе

један пањ, јовљев, и стави га ђе су спавали ти прије, и јон горе оде, у пајанте,

намјестио горе и ту лежб. Кае, кад уђе чича, црвени се ко ћерамида. О, кае, добре

вечере. Па ка-тамо виђе, око онога пања, виђе да је пањ, заплака се, каже: „Триста

шесет љета како вампирујем, нисам бијо брез вечере, а вечерас остадок“. Онда

причо ваљаде ђе је сарањен, у том зарошком гробљу, причо, а овај е све слушб. И

ондај, кад је свануло, он сиђе. И јон оде и каже тако и тако. Ајде сад да се опет

пита кође етај Сава Савановић сарањен. А имала нека баба, преко сто година.

Ништа кажу није чула, оду питати њу. Каже, не знам ја, тамо-вамо, тражите коња

и спремите коље глогово и крените, тамо у грббље. Коњ ђе биде закопбногом, ту

је он сарањен. Тако, једва се споразумили са њом, глува. И дођу тамо, доведу

коња и коњ закопо копитом, кат стварно, они ту откопају, доље чичетина, црвени

се ко ћерамида. Они наложили били сламу, запале сламу, да не би искочијо, па га

увате и оним кољем глоговим избоду. После било мирно, више није долазијо,

значи — уништили га.

Добрисав Грујовић Ћомо, рођен 1932. г.

ЗДРАВЧИЋИ

Не могу ни певци сат да замене

Радијо у Пожези, ранијо често, али нисам имб сат у кући. Нисам имо, само

лампу. Имб сам једну малу лампицу, вако волике величине, у виду неког плас

тића, вако. Е, туј смо сипали гас, а поклопац је имб, и у том поклопцу је уграђен

витиљ, и тај витиљ иде доље у онај заклопац кат се натакне онб. E, једне прилике,

ја немам сата, па запалим лампу. Напољу сија мјесечина, а ја требод-идем да

радим. Треба д-идем у четри сата на воз, а пијевци пјевају. Будим жену. Велим,

пијевци пјевају, свануло скоро. Дај реко пали лампу, да спремим се д-идем на

посб. Она устаде и запали ону лампицу, што ти рекок. Мало иглом, нема оно да се

руком навија, иглом ишчачкаш. Запалијо ја и облачим се кад неко чука на врата.

Ка-двојица милиционера, ондај биле патроле, строго то било. Питају ме што не

спавам, каже сад је једанес сати, легни и спавај, каже стићеш на воз. Ја ондај

легнем и тако би. Е, видиш то, у каквом сам стању бијо, нисам само ја бијо у

таквом. Ту и тамо, неко је имб сат, неко није, неко је имо другу лампу, неко није, а

није, вала, ни пијевцима увијек вјеровати.

Бреме савести

Ја и мој буразер пекли ракију туј прет кућом, ноћ се некако примицала, а ми

шћели на неко комљење. Нађе се туј неки чича, неки вамо наш комшија, па нама

вели: „Ђецо, ите ви, ја ћу сачекати да се домири капалица, па ћу ја да е изручим у
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буре“. Ко одавде донде, толки је био размак ђе смо изручивали. Била туј нека

качара, звало се качара, и туј биле и каце и бурад та наша. Опет ми некако ту још

остасмо, пописмо понеку, тамо-вамо. Придигнемо ми ономе чичи ту капалицу и

ондај тек одемо на комишање.

После, неке године, богами било је више година, једне прилике вакб, ја сам

имо неке џенарике, мало нешто, па један или два казана, није више. И опет се туј

нађе тај исти чича, а бастало му доста да пије. И пекли ми, а чича опет с нама. И

тако ćеди он, и ја и јон попијемо понеку, док он каже мене: „Зна-шта, синовац,

нисам могб да спавам, ћерала ме нека судбина, дошб сам да ти кажем. Знаш ли

ондај кат сте ти и твој буразер Миленко пекли ракију, па кат сте дали мене

капалицу да изручим у ваше буре, зна-шта, ја сам однијо у мое буре и изручијо.

Свега ми на свијету, тако је било“. Гледам ја у њега, па му кажем: „Добро, чича,

нека си изручијо, џаба ти“. Попи чича још мало, па ми вели: „Са-ћу моћи мирно

да спавам“.

Стеван Матијевић, рођен 1914. г.

ЈЕЛЕН ДО

Некад и сад

Овде је било живља, млого више је народа било, два пута, пет пута више

него сад. Нема сад, села су пуста. Кат се скупи комишање, намамо ђе да čеднемо,

колко нас има. Такбето било. То момци, ђевојке, пјесма. Младићи около, дођемо

и ми туј. Кат су комишања, исто тако, прела, данас код овога, ćyтре код онога.

Ђевојке преду, момци дођу. Чобана е било, и оваца,ја не знам колко је могбд-има

један. Поћерају овце, имали су неки и козе. То су биле, могб си све шуме да

прођеш, и путање, и куда желиш, а сад да те одведем, ако бидеш могб проћи
километар. Све ето вакб избијо шибут, шибут се зове. Избијоје граб, јасен, клека,

трн. Оно све дрвеће избило, не може зец да прође. Зато што нема стоке, бвде си

могб, вако чисто да видиш, сад не можеш да проеш. То е све стока вуда ишла, и

само сад шибут, и трава нека, увис отишла. Горе се појавило, шибут, стока зађе,

запасе, а сад не може ни гора да расте ко што је расла. Смета то њојзи.

Нема љеба без поточаре

Биле су поточаре, воденице. Лијепо, тражи се ђе има воде, па се иде низ

воду, доље ђе е долина, ђе има пад. И направи се воденица, направи се бадањ,

о-дрвета, две полутке дрвета, није било бетона, цијеви. Направи се, како да ти

кажем, скела. Два дрвета дебела, па се та греда дигне горе. Па се попола тури, да

стои на трупцу, а два доље вучу, то е велико тестере, растpуже га попола. То се

зову кобле. И јоне двије полутке састави и набије карике, и кросто вода бије, као

цијев биде. И горе се налази камен. И крос тај камен има право дрво, и направе оне

пeрaје у дрвету, коточак от кола, и оно широко. И оно удари доље, и јоно окреће,

и нема љеба беспоточаре. Зато што е спор, није велика брзина, да га изгори. А док
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млинови ови, на струју, немају укус, гори, велика брзина, и гори. Губи се онај

укус. И сад имамо поточару бвде, три поточаре... Купуе се то камење, доље неђе,

штаја знам. Ми имамо кречњак камен. Не може, ја сам имбовде неђе. Зидб шталу

и узбја тај камен. И узмеш шпиц, разумеш, да га мало доћераш. Узмем шпиц, не

може да прими, то скида га. То е камен коп ни челик не може да га обрађује. Они

имају то камење. И направе округал камен. И јон има волико са дна и са вра. Има

шина, која не би дала да пукне тај камен, шина већ набијена. Ко око каце кадT

стављаш обручеве. Шина можда пет сантима. И то не може да спадне. А у

средини, у крс укопато, парче гвожђа. А то гвожђе ударено горе, на осовину.

Пераје оне што ћерају воду. Улази у камен ђе е урезано. И он га ћера, а доле

постбље направљено, каменб. Кош један велики, у кои се сипа кукуруз. На том

кошу има вамо, мала једна ручкица, да отвара, колко излази. Парче дрвета је

уишло у тај кош, вако. А другб, на камен, онај што се окреће. Он га удара, и

стално игра. И како-нб игра, знаш, дрво, оно вамо у кошу зрнце по зрнце да не би,

не смије млого то д-иде, да не би одједном ударило, него све испада по два, по

трп. И тако брашно тамо излијеће. И сад, ко е покварен да ти узме паспаљ. Е,

гледај сад кад меље и баца, онб одваја и воде. Пола е вамо, видиш. То еко прах,

такав ситан, такав што-нб каже језгро, срце, а вамо мало оштрије, и мало другу

боју има, оно најбоље je oćевак. Е сад, ко бити узб оно, у ујму, дужан је млинар,

кад биде, има ону лопарицу, дрвену, и оно измијеша све. Измијеша оно и ка-ти

дођеш, набије џачић, тамо држиш, он лопарицбм покупи, измјери и узме ујам. А

ко е покварен, бн узме оčевак. Има који су крали, увијек то било. Ако мељеш ти

сто кила кукуруза, зависи према члановима. Он узме тестију, от пет кила (зна-шта

е тестија?), оно земљано, што се вода носи. Напуни воде, и тури и донесе онај

сандук. Како пада, оно пада и по тестии. Кад биде изутра, разумеш, нема нимало

у тестии воде. Све брашно вуче, иако је тестија и не пушта воду. Извуче сву воду

и попије, а није брашно мокро. Него помало пило, такб да ето, значи, добијо је за

пет кила, тебе узме, а плус после, кад доеш, узме ти ујам. То ми је човек причо, да

е неколко пута затекб, рано оде, Милун бијо покојни, Маслаћ, и нађе му тестију у

брашну. Служили се људи са свачим. Билоје и прије рата, само није имало ко што

сад има. Имале су три на Морави воденице. Оне су биле сличне поточари. Под

њима сам ја највише рибу ондај пецб, риба ти је била под чамцима и под

веденицом. Пада помало брашно, туј се риба скупља, ондај нису биле воде

загађене, смијо си да се купаш, а сад не смијеш да опереш руке на Морави,

загађено. Ја чувб овце, говеда у пољу, ја пијо воде на Морави колко оћеш. Била

чиста. Нико никад није био болесан о-тога. Није се тровала... Ова мрежа је била

подведеницбм, највише мрежа. Било ондај крађе, ко и сад, рибе. Само није било

строго ко сад. Акоте увати, ако те не увати. Сад, ако те само пријави, казна. Готов

си. А ондај, само ако те увати, ако те пријави ко оће, не може ти ништа. Узмеш

четворо динамета, на пример, и узмем кесу са пијеском. И ставим у чарапчину

неку. Около пијеска, у средини мало онога, пола динамета ставиш. А сва та

ваденица, она лежи на чамцима. Велики су то чамци. Бациш доље под оно, оно

учини „бућ“. Не треба млого риби детонације, њојзи само пукне жуч. Ако си

чистијо рибу, само онб њојзи пукне. Само видиш, избије на вр. И забијели се. Све
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ваке. Одма избије. Еволике све. А доље плiháк, накупимо џакове и одосмо. Ја и

покојни брат брали кукуруз, бн баци, али бацијо под цијев, ниже мало. Толико је

ту људи обијељело, нисмо могли пола да повaтамо. Само бацали, бацали, тако

муњевито бацали. Пуне канате накупили рибе. И сад, бојимо се жандара, кад

наиђу, виђеће. Узмемо снопове шаше и бацамо озго, покријемо канате. И дођемо

кући, оно се искупе жене, почне да се чисти, оне крљушти очисте се, опере се, па

се соли. Одма се соли, каче и нижу се под ону љесу, одма ложе ватру и осуши се

риба, сува.

У Морави рибе свакојаке

Ја сам гледб, имб сам петнес. година, кад је човек сома извукб, и окачијо

горе на ченгеле, ђе се каче свиње. Овде шупљо, горе има куку и закачиш, доље

окреће. И бијо, ćећам се добро, Димитрије покојни, уватијо сома од седамдесет

три кила. То се ватало више у мутним водама. Само кат су мутне воде и то се ноћи

оде на прстима, два имаш коца, вамо мрежа два са два. Бачена је вако, а овде је

öтворено, само кад уиђе, а крупна риба ето. И ударитамо ону мрежу, а кад удари,

бноčети, зато се држе конци, а конци затворе, ко гођ ка-ти провучеш, и затвори

вамо начисто, а он нема куд. А около конопац везат, све и ватају тако са мрежбм.

Како прилази обали, може да откине мрежу и д-убије човека, репом, највећа му је

снага у репу. Ка-те удари репом, може да те убије. И сад овај иде опет, и помаља

му се глава. Овај држи сикирицу, окренб колко има снаге и ушником оним, от

сикирице, тресне га у чело, знаш, у несвијес. И не мрда више. Извуче га на обалу и

после, и ја, мене интересује, расекоше га, чисте га. Можда е пре дваес минута

прогуто рибуједну, три кила мјери. Три кила риба у њему, стоп. Прогутбје скоро,

није оштетијо ништа. Оволика су њој уста, чељус. Може прасе од петнес кила да

прогута, бркови волики. Ја сам ватб до кила, нисам више, на удицу. Ја сам се

бавијоједно време риболбвом, после сам то баталијо. Знам ђе има сометине, знам

ђе има кркуша, и она риба што има гребен на леђима, како се зваше, гргеч. Остру

смо имали, а зна-шта е остра, то е направљено у виду виљушке од челика, волику

има дршку, разумеш. А горе као виле, а пијесак бијо, шљунак ситни, а волико, није

дубља вода. И узмеш лампу и идеш. Видиш у пијеску како спавају. То озгор

забодеш је. Волика, лепо је видиш, побијеш оно, скинеш велику торбу и само на

леђа. Пуну торбу наваташ за сат рибе. Млого рибе било ондај, нема сад толико

рибе. Загађене су воде, нема, сад љети, кад кренеш, до Ужица ако ћеш д-идеш,

рибар до рибара. Прије, кат сам ја ишб у рибу, није било пé-шес рибара, тешко га

видиш. Ја кад одем да пецам рибу, младић, на пример, кажу: ене, она бараба пеца

pибу, није отишб да копа, и да ради каже. Зато што ја пецам рибу, а не радим.

Само кадје велики празник, кад се не ради, идем у рибу. Кажу ти си бараба, ти си

ваки, ти си наки, или ако узмеш пушку, који су били ловци, па лове, чујеш старије

људе како сују, сују му мајку, није посијо шеницу, није насекб дрва, ено га цео дан

зијева ко будала по шуми и потпуно сти-те бидне стариг људи. Срети те на путу

човек, изгрди те, и оће да те бије, ти мораш да ћутиш. Не смијеш ништа да му

кажеш. Ја сам држб пушку седам-осам година, али нисам ловијо. Имб сам ја
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двоцијевку. То су пушке убојите страшно, две цијеви, имаш вамо две игле, кад

притeжеш ороз за обарач. Имале су „розаре“, оно су несигурне пушке. Јевтиније

биле, избјегавали људи. Кад идеш крозе шуму, то се затегне ороз, затегнеш, оно

оде назад. Кад идеш по шуми, закачиш мало за грану, оно може д-откачи, пушка

пукне.

Прaћке, ножеви...

Е праћке, и то е било. То ђеца, ради игре, ради гађања, убијеш врапца,

голуба. Вако два ракљаста дрвета. Веже се туј гума која е еластична. Мора да се

отегне добро, па да се баци, да не пукне. А вамо, волико дужине, и овде ово

држиш. И вамо два парчета гуме споена су, имаш у виду ове широке. Овде везата,

и бвде, бвде кожа стои, туј стављаш камен. Можеш да ставиш камен до педесет

грама. Затегнеш, и знаш колко може да баци далеко, увјежба се. И рука се сама

прилагођава колко треба да истегнеш, и тачно гађаш у циљ, као на пример стрела.

Ја сам учијо, кат сам бијо дечак, мањи сам бијо од овог млађег, чувб овце.

Направимо тамо брвна о-тополовине. Ножеве узмемо оне велике и гађамо но

жом, и да забијеш нож, измакнеш се седам-осам метара. И гађаш и забијеш нож у

дрво. Прети да те удари оштриц. И нема силе тамо. Кад би бијо чоек, можеш да га

убијеш. Да улети нож до пола у њега. Узмеш, па кад звизнеш, оштриц, окрене

напред. Иде, ко да си га руком забијо. Имаш ти сад и тигљуди који знају. Он гађа,

на пример, ножом и забоде нож. Вакб он гађа, а окреће се онај нож како га он

баци. То су најопаснии ударци.

Милорад Тимотијевић, рођен 1926. г.

КАРАН

Чичина смрт

Можем ли да кажем ја кат су Немци дошли, кат смо бјежали, кат су ми чичу

убили. На Васкрс ćели сви да ручамо, а напђу авијони, ми смо скочили, сви се ми

били зачудили. И изиђемо вамо, изиђемо и-собе. Каже оће да се зарати. Ка-ти

бјежанија поче, бјежи, веле, од Мурића отуде каже иду Немци, камијони одг

Карана до брда. И купе ако има шенице, ракије, љеба, убијају, воде народ. Ја

имала дванес година, сестра ми била мала. И, ми побјегнемо од куће и Немци

дођу, населе се доље на Ћатиће и почну да бацају мине, а сад партизани, како су

чули, ондај били и четници и партизани, они се повукли вамо. Ми, ђеца, ми

слушамо како се пуца. Ми се то и не бојимо, не знамо да се бојимо. И ми

побјегнемо чак тамо у Калениће. После се вратили. Смири се мало, па опе изнова,

ни знаш ку-ћеш ни шта ћеш. Нешта би радили, али ниси сигуран ниђе, ни у кући

ни прет кућом, не знаш ђе ћеш. Они су палили куће, оћерали људи доста, а мог

чичу оћерали и убили у шуми. Он копб нешта, радијо јадан. Затребо му нешта

будак један, бијо пот кућом уз вајатић прислоњен. Ја чувала овце. Пођок да му тај

будак понесем. Избише неки оздб из башче, чула сам само галаму неку, јадан
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нешта им говорио, пробо да се оправда. Али ваљадејок, џаба, не вреди. Чула сам

ко нешта да пуче. Ја онај будак нако скопаки понијек мометом чичи. Кад ја доље,

нема ни чиче ни оваца. Ове мое овце побјегле у неку ливаду вамо. Уђоку шуму,

кад чоек лежи мртав — мој чича.

Опасни несташлуци

И ондајзнам, једна ђевојка, на прелу, причало се то, рекла: „Ја смијем да

утiђем у грббље, да побијем преслицу, и да се после вратим“. То да се после

провери да је она тамо била. Преслицу побије, али била сукња дугачка и закачи

кат се окренула да се врати. И јона туј остане мртва.

Велисав неки искрои тикву, ишчавура оне семке. И туј, отуде иде и направи

дољам ко иксана. И отуд иде, убаци тамо, свијећа гори, запали свијећу, страшно,

па ондај уђе на врата ђе предемо кад је прело. То све грне у ћошак, једном у

несвијес пала једна моја другарица. После шhели Велисава дубију.

Цмиљка Остојић, рођена 1932. г.

ЛОРЕТ

Детињство

Имало нас је шесторо ђеце, то је било посиромашно, знаш. И ондај ми сви,

неко нешта радијо, неко нешта. Ја сам највише била, као најстарија, чувала овце.

Пé-шескућа, скупи се оваца, ја ћерам, чувам. Свако ми помало плаћо, мене било

доста. Мало порасла, после стигла и жетва, па мало по жетви зарадим, мало бвде,

мало бнде. Мало и родитељи, отац ми бијо тај пинтор, он зарађивб, мајка кот куће

била, гледала ђецу, доста ђеце имала. Морало да се гледа. Израђивало се све,

умјела сам, вала Богу, умјела сам лијепо са сваким, лијепо, да заиграм, да запјевам,

свак ме волијо, призиво, да лијепо почнем да пјевам са тим моим, знаш, дру

гарицама. Ја и те моје другарице слагале се, призване биле, све ето старина била.

Знаш, све је то било посиромашно, није ко сад. Почели смо тако по жетви, мало

ми те сестре пристигле. Браће, њиг двојица, ми њиг мало заклањали, мило нам

што имамо браћу. И ми смо ишле, биле су жетве, па прела, жене зову прела, оћеш

доћи вечерас, ош ćутре увече. Неко ти да нешта, неко нешта, ондај било и тежине

оне... Сазове се село, комшилук воде и цело село се сазове, биле свиралице оне,

па свирају људи у свиралу, у двоéнице, и то сазову то прело, ми вечерас предемо

код једне, ту мало бидеш, донесу жене шљива, јабука, помало поједеш и ону

тежиничину предеш. Кад биде се оно опрело, ми уз ону свиралу играмо, момци се

скупе, играју се тамо каиша, прстена. Каиш кријеш, прстенти даду и ти кријеш. Ја

сакријем, са-тражи код мене, ја прекријем, ко-тебе. Ти прекриваш около, кот

свију, док се пронађе ко е. А док се пронађе ко е, ми сви редом бидемо бијени, а

послен онога, момци играју, сакрију каиш за леђа и поређају се с краја до у крај,

поређају се момци, смота онај каиш у колут и веже и сакрије, и сад одавде полази

само једно о-другога. Около да пређе. И овај што тражи, они други каиш при
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преме и само шибају, позадњици. Он док пређе до тамо, добро биде бијен. Е, кот

кога пронађу онај каиш, бн тражи, они остали опе воште, док се наиграју, знаш.

После, кад се то заврши, ондај би играли, пјевали, и све то. Вечерас код једног,

ćутре увече ко-другог, ко-трећег, и тако. Кад прођу та прела, ондај настане

кување пређе, па и ми ђевојчице помажемо, кува се пређа, па се то мучи, петља.

Па се опере, па се снуе. Па се потљен тке, по четрес метара. Има, која је домаћица,

по педест метара, тамо домаћици, Матића Максима жени, по сто метара преткем

прољећом платна. Кат се то заврши, то платно кат се изатке, ондај се бијели, док

се оно убијели, тамо на води бијелиш по мјесец дана.

Јела

Паприкаш, мисим, није имало предјело, сир, кајмак. У купус месо се метне,

доста да има, ето тијејело. Е потље ставља домаћин печење. Није имало ондајни

колача, печење и ето ти. Паприкаш, па како, ето, турим, мислим, туре тамо, маси

јону мас кат проври, црни лук се уреже, па се тури. Па се препржи и јбн. Па се

стави ондај мало паприке. И јона се мало препржи, онда стаљаш месо, долијеш

водом, и јоно се кува. Екат се оно укуву, потљен кад биде кувано, онда разбије се

jáе, млијека, мало шеничног брашна те оно малко дође она чорба гушћа, у

чинијама... Има и сад од земље. Начине ону чинију, ишарају се разнијем боји

цама. Имало је и то, и чиније плекане ко има, ко има плекане чиније, домаћин

биде. Празника није имало, ис чиније једу. Није се имало тиг празника, било

глупље... Е кад је пос, ондар се спрема пасуљ и ђувече, кува се само бијели пасуљ

и ђувече, неке салате, паприке, празе лука, рокве. Ишла роква и праза лук. Ето

турим и укувам, исцједи се она чорба, посоли се онај пасуљ, клагијом и велику

неку кутлачу, обично клагијбм. Један ставид-извинеш међу кољена онај лонац, и

онб измијеша, измијеша, начини запршке тамо, исто са црним луком, паприком,

изручи оно, измијеша. Ставим зитин, препржим, потљен ставим мало црног лука,

ондар ставим малко брашна, и паприке, и изручим у лонац. E, bувече правиш

истб. Стави се компир, црни лук, ред компира, ред лука, ред оног пиринча, и

стављам помало паприке. И потље позитиним. И јонб се налије водом и јонб

уври... Синија, то е старинско, и сад има, синије са четри ногара, велика синија,

обично от чамовине. Чамово, јасиково, липовб, од лакшег дрвета, како може

жена да носи. То стои кат поставиш, стои насред куће. Троношке столице,

поćедају на оне троношке дрвене, земљана ћаса, она се звала ондај земљана.

Узимали код грнчара, грнчари правили те ћасе, и тури се она једна ћаса насред

синије оне. И ако има домаћин да купи, имало исто и тањира, земљани, тури онај

тањирић, земљани соланик, то је било земљанб. И тури се насред синије, дрвена

кашика. Е кад је пос, те се пости, оно се изутре, старински качамак се кувб. Стави

се вода у лонац те преврћ, просије брашно, и стави у ону воду, и ондај узме само

на средини, пробуши оном клагијбм, насред онога лонца, што је ставила брашно,

пробуши, и онда на средини, и около. И онб се кува једно пола сата. Кува се оно

доста док се укува. Кат се укува, узме кое јак добро ону клагију, л"јепо оно кад

измијеша, стави со, посоли оно, и оно лијепо измијеша, донесе се она земљана
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ћáса, сирћета, старинскога, што се циједило од шљива, лијепо оно кад измијеша,

стави, посоли онб. Земљана háса сирћета, што се циједило од шљива, насредг

синије она ћаса, послен домаћица лијепо узме из оног лонца, није имало тањира

онда, л"јепо узме домаћица из лонца прет свакога, по синии, и свако умаче у оно

сирће и једе и дивота... Суши се пршута, кобасицу ко прави, сланину, стави

мљевенб месо, паприке, бибера, и ондар оно умијеша добро, умијеша, и тамо

прибави цријева, танка ова, свињска, лијепо оно уреди, она цријева. И ондар

исијечу се на парчад и потљен оно месо узимаш како е промијешано. Ставиш на

оно цријево и одозго сипаш, меље се. Онб се напуни, оно цријево завежеш мало

доље... Ставиш од меса обично главуџу, ставиште куваш, ондар кад биде оно

укувано, оцијeдиш, ону воду оцијeдиш, да биде танак слој, у тепсије, неки суд. И

оно разлијеш вамо, припремиш бијелог лука, па ону чорбу посолиш кат се скува,

обично кат се кува главуџа, мало се тура соли, она е слана, она чорба, после само

бијелбга лука, нарежеш или намељеш, како оћеш... Правимо кавурму, а може и у

пиктије да се дода од ониг главуџа месо. Самељеш и додаш, туримо исто цријева,

укувамо, џигарице, срца, и меса од главуџа. Ако се љушти она кат се топи мас,

ако се љушти кора и оно се укува, и то је лијепо. И јоно самељеш све, тамо

припремиш масти, саставиш, бибера, паприке, лорбера, и посолиш, и ето ти

кавурма.

Гина Ракић, рођена 1922. г.

Жито насушно

И ту лијепо закосиш гувно с косом. Догнаш шеницу и ту поставиш оно. Није

било коња, ја имб два вола. Лепо побије се стожер, и фино уздупчиш ону шеницу.

И са-тб док угрије сунце, волове једно води, имаш коња, везан је конопац. Ћераш

га док обиђе, и кат привије до кбца, опет, вратиш га назад, и јопе гази исто,

контра. Е кад мало изгази, изведеш га, па вилама, па ћерамо док самељемо. Е,

истресемо сламу, гувно се брише, метле брезове, скупимо стожер, па бришемо

гувно. Ми смо имали вијалеку, која вије, ручно окрећеш, а сито, ја сам зарађиво

два кила о-товара шенице. И једно доље изгрће, простремо поњаве, да не пада

више на земљу. Побришемо фино, овијемо једном, па други пут туримо често

сито. Па опе, један сипа, један окреће, један изгрће доље. И овијемо оно, суши се,

после се то тура у џакове. Ја имам амбар, четрестовара стане. И то се после ћера у

воденицу, самеље се, е да је била ова шеница. Наопако расла, све гљивице, пола

црно. Ја сам носијо на бунар, ето имаш доље бунар, те опереш оне главице лука,

после имаш залогај да поедеш. Триста кила, пе-товара. Ко има шенице, добар

домаћин, ја молим мајку да ми направи колачић од шенице. Чувам краву, јој, мој

пријатељу, и није ми било тешко. Није било да идеш лекару ко сад, почне са десет

година, дај му некцију, дај му ово, дај му оно, ето тако је се то живљело, сад,

лијечи га од једног, а друго му труе...
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Воденица

Ваденица, мисим, ова на води, знам да ти то опричам, млин ја ћерам. Мене

осам џакбва стоп шеничнбг брашна. Оћерана шеница у Ариље. Е, ова воденица,

саде-во, ја мељем проју. Било е десетак, и све је то... Двојица су људи ту остали.

Мислим да одржавају то, и воденица ту постоји. Е сад, овде намјештен камен, два

камена, један доњи, један горњи. И озго проведеш воду, и устава је направљена,

може д-увати сто вагона воде. Мисим, то је на ријеци, не може то ниђе на суво. И,

а он има затвор, тако је направљено, озго пад, а доље су точкови, точак има који

окреће камење, доље што удара вода у њега. Ископаничанци, вакб, свечанак до

чанка. Окреће горе, врти то, а чектало горе, мислим, како рекок, један кош, он је

направљен само ако му треба крупније. То је затвор, вакб, али мање спушти доље,

и тамо окреће онај камен. И доље кош стоји ђе брашно пада, само виче

фике-фике, фике-фике, и тако ти је то. То пушти кад нестане воде горе, има

затвор у устави, па се наточи јопе пуна устава. То мено се пушти, не може да

удари доље оне чанкове. Не мож-да окреће.

Прече је прече

Кад сам бијо на Морави, ђе нисам ишо кад суша удари. Вадијо сам циглу,

пекб сам циглу, за ову кућу. Ово је било. После нисам ни могб да оправљам

млого. Сви су кукали на мене. Кажу: „Што ти, Љубо, ништа не обнављаш“. А ја

кажем: „Ја школуем ђецу, не могу ја“. После им помогб да се скуће. Моја ђеца

имају обадва куће. И то каке куће. Да прими двадесторо, и прече је то што сам ја

њима направијо. Колко сам бијо кадар. Колко сам могб.

Љубиша Ракић, рођен 1919. г.

МАКОВИЦ(TE

Момци и девојке

Имали су румуникаши, свирају румунику, па су имале неке гајдице, па су

свирали и у њи. Били су и ћемани неки. Па после трубе. Изволијевато је то. Они

начинише трубу од зове, Драгомирови синови и Драгомир. И они ондај почеше

свирати. Кад виђоше, нико другбгзвати неће, него њи. Начинили дрвено од збве,

ко год труба. Било сијело, кад има у селу омладине доста, оно дође и омладина, и

ćеди се до дванес, до једанес, тако. Кад је уочи радног дана, миње се ćеди, кад је

уочи празника, ćеди се и даље и ондај, настави се игранка, коло игра. Па ето, у

колу, тако су се упознавали момак и ђевојка. Е, лијепо коло игра, оћу д-идем да

играм до ње. Одем лијепо и уватим се у коло са њом. Кад се коло пушти, ви се

рукујете и почнете разговарати. Ти њој казујеш откле си, кои си, а она теби. У

томе се упознате. Тако ти је то. Ко почне раније, кат су млађи, и неће још да се

узму, они се друже по двије-три године, заједно играју на вашеру, па заједно дођу

са вашера, полазе кући и све лијепо, дивно, разговор, реше догодине или друге

године. Каже, нисам спремна, ако ђевојка није за удаје или, на пример, још сам
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млад, не могу да се женим и тако,једно друго чека. Ето е се дешавало и да не дају

родитељи, а они оhу. Кад реше, она оде сама. Ако оде за другог јадна, њу срце

боли, за оним штоје ћела, а отац је није дао. И она, ајој, ђе види онога, е куку мене,

наше љепоте. Родитељи жалосна не дадоше. И то е се дешавало, јакако.

Одолети отровници

Има и разни, са-треба разначити које ваљају, које не ваљају. Ја знам прије, у

мене бијаде комшија. И он набрб гљива, каже грмљаче, дао ђетету; оно испекло

ону гљиву и појло, куку мене, ране деветере, кат стаде дијете да кука, скаче, само

рукама вако чини, ваља се, шта се од њега не ради. И даиш, побљува се, ондај

испљува, а пошто испљува, пошто испљува ону гљиву из уста, поврати је и-себе.

А нако су танке и нако су лијепе гледати, али отровнице. Оне мљечаре, ситни

редићи, па кад је одломим, оно млијеко удари, каки, те су гљиве најспособније

јести, и редуше. Редуша, она мирише, кад је примиришеш, у ње мирис диван, и

оне су лијепе. Упржи је, да нокте појдеш, што се каже, испеци, како год оћеш,

једеш од милине. Али има и отровница, треба знати. Једу се првенствено редуше,

оне сад у прољеће почињу расти, па се једу брвњаче, па се једу жуте рудњаче, иде

мљеко иж њи, па мљечаре и ижњи иде мљеко. Е од они мљечара све ситни

редићи, бијели, и те су гљиве најљевшије јести. А има, не ваља да се једе. Све

упознам која сеједе, која се не еде. Која сеједе, ми одберемо, која се неједе, ми не

беремо, згазимо ногама.

Кад он уједе, лека нема

Има животиња код нас разни. И курјаци су били, пребјегли преко Дрине.

Једно време није иг било. Сад иг има опет. Има и зечева, лисица, има и јазавац, то

су те животиње, ове шумске. А змија, кад уједе, зло и наопако. Имало је народа

кои је умијо одбрајати, одброи, те престане, ако нема код-одброи, богами је и

ливсивало. Јастријеб, он највише пилиће вата и за кокоши. То е најгора жи

вотиња. Е орлови, они не чине штету никаку, док не ливше брав. Кад ливше, они

онда падну и оно појду. А змија, што реко, змија има разни, има змија шарени,

има црни, има и пјегави. То ти је тако, каки. Имаде код нас и зелембаћ. Он кад

уједе, лијека нема, а изгледа ко гуштер, оздбзелен потрбуу. И он шта уједе, њему

лијека нема. Има разни и њизи. И ос уједе, и чела, толичачко отекне кад уједе

чела. Стршљен је гори, стршљен и јбн кад уједе, отекне и од њега. И бумбар кад

уједе. Шта још има... Голубова има доста, у кућу улазе и на таван. То е добра

животиња, сивкас, ко те твое панталбне, и јони су добри, обично њизи иде по

двадесет, маом заједно, јато голубова. Има и трава разни, има народа кои се

разуме. Ова од ове болести, ова о-друге и тако то. Само треба да се разуме, има и

јодбубрега, кувају и пију, па ти има од главе, па ти има и от плућа, јакуда. И што

ти реко за голубове, голубови дођу и излежу се код људи на тавану, нарочито у

овије нови кућа.
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Разбој

Ногари се начине ко у тог астала, и разбој, двије сативице, направе се, по

двије оне клупе се намјесте. Имаду брдила, имаду. Држе оне сативице да не би се

помицале, воде зарезато, за вратило. И бвде провучеш крај, други вам увлачи се,

има проврћено четири рупе. Кад одавијам, вако чиним. У ону рупу зађенем. Вакб,

па у другу што е навијено на њга, а дољамо се тке, око овога вратила. Па се опе

оно ткиво затура. Воде су нити, дољам су подложници, вако повезати. С једне

стране вако сад овом ногом, вако, па опе тако и тако ти је то.

Добринка Мијаиловић, рођена 1905. г.

МИОНИЦА

Швапски рат у неколико слика

Јој, пусти преćедници, наши мученици, бише швапски пријатељи, а јок

српскога народа. Мучили су жене, тужне људе, старе људе, а жене, плачу, кукају,

не вреди то ништа. Трпи батине, повиче моја мајка мојој стрини: „Ајде, шта

гледаш, бог“ те твој, бјежи, ајмо кући“. Неки Милан Јоковић, он ти бијо кмет, бог,

сила, не мош му доказати ништа. Они ћели би нешто, неки ред да заведу. Тучу ко

коње. Покупише судове, бакрене, казане, бакраче искуће. Узеше вуну, тежину,

поплéнише све редом. Јесте Китлер владо сад задњи рат, али није дирб народу

љеб, јес глад била, али опе, нашло се, купило се. А ондај, по троје искуће

умирало, нема, стари старци, ђеца нејака, от петнест година. Оћерају те, чекају

док ископају раку и саране. Дођу кући, вамо, онојопе умрло. Не могу да постигну

да сарањују. Имало е кућа које су замирале начисто. Од саме глади.

А Швабе, то е све, нико није поља посијо, горе чак до пот куће оне, није

косијо ни орб, ни сијб, ништа. Све кљусaд Немци чувају. Туриликове и варе воду

и прље се од ушију. Ђе су наше људе стизали, они су убијали, стигне — убија.

Болесни, поразболијевали се, по кућама су лежали. У нашој кући лежб један.

Пошто њиг oćети, бн устаде, па изиђе на ридове. Оно сад ђе је ново гробље. Čни

стигоше вамо, убише га. Ма како стижу, убијају.

А они, наша војска, ођевенаје била, да не може боље бити. Обучена. И у нас

била каца, каца преткачарбм. Седамнесте године, то е родило, то е родило ондај,

и трње је родило. Накупи жита. Нисмо имали ђе да туримо како е родило. Они

тужни, наша војска, наишла, само пита има ли Шваба. И ђед, бн све купи ове

мурузе и-салаша, са вајата, са оније тавана, и тура им у капе. Угризају, нако једу,

не могу да стигну да узму жита, они изе каце, купе у шаку вако, оне џибре вакб,

пуне капе. Рума ли рума, лиле, не би казб да е чоек, него свиња. А ми, ја и мој

брат, гледамо. Менеје била осма година кадје бијо бугарски рат. И купе и једу. И

све милују нас, каже кажите чику ђе само има Шваба. Не до Бог нико оно да

доживи. Јес страшно било, млоге куће тужне су закукале, млоги су страдали.

Млоги помрли од глади, ондај. И што је мучен народ. Нема, кад реши да казни,
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парама или нечим, само дође Немчина, Швабе, вако гура цијеви и вјешају.

Оћерају у шеницу и тамо вјешају.

Е наше пусте мајке поведу нас, да ми кукамо. Да молимо за два муруза,

заувар. Знаш ли ти наћве што су жене мијесиле старински љеб. Оно жижак појб,

па зашло тијесто. Ко гој чачкалица, сад ова, ми ђеца начинимо онб и нас петоро,

све чачкамо оно из оније брвана, па се око онога бијемо: немој, немој ти моју

мрвицу, немојти моју. Потуримо артију и вако чачкамо. На тавану некад дизато

жито, горе. Ми се испењемо на таван, мердевине, па све ону чађ биштемо и

разгрћемо. Живили смо од онога, а кад неста онога, куку мајко. Ништа, лиле,

само жене наберу жаре, наберу и туре у лонце, ни слaно ни масно. Једи, мораш да

једеш, глад пуста из очију бије. Отекоше ноге, отекоше руке, отече народ ондај.

Стисне отбк, у груди, моја мајка весела отекла, мислили оће д-умре. Ми јадни

кукамо, шта ћемо без мајке сад. Немам ни обрве, а камоли косе на глави. Од глади

саме.

Пошље богами, пошто је наша војска дошла, узеше људи пот своје. После

смо имали, имало е свега.

Анка Јовановић, рођена 1907. г.

МРШЕЉИ

Креч, камен, цигла...

За креч мора да има кречар камен. То морају људи да познају. Енође је

креч, и то најбољи. Ту су људи, прости сељаци, ископали рупу у страни. Или

нацијепају тога камена, штанглама гвозденијем одваљују, одваљују, па разбијају

онолкб колко могу да понесу. И почне да се слаже у ту рупу. Некако га намјеште

овакб да не би легб доље на земљу. Него направе на неки начин от камена, али

направе од већег вакб, редом, редом. Ка-треба да заврше, то они озгб, велики

један, и са-то редом слажу. Кад изиђе навро, они то опет около, около, и на врвра

један чеп, као чеп. И то затрпају земљбм, оздбнавале да ложе, у подножју сâмбм.

Тбложи, тб баца, окреће, то гори, гори... Али се зна кад избије пламен, оно пече,

пече, и навр вра кад избије пламен и само суче. Затворе се у ону рупу и залијепе.

Да нема ваздука. Онда се набаци земље, и то стоп дваес четрп сата, док се олади.

Онда ону земљу уклониш, што си набацо. Дође до онога што си свео от камена.

Он је сав печен и ти узмеш оно камење, и то трпаши мјериш, онда ћераш у

колима. Њега само туриш у воду, почне да цврчи, врућо. Еко није вјешт да испече

љуцки, остане камена доста, испекб около, није унутра.

Већ се она стегла, тамо гувно има, даље опе друго. Вамо купе, одма се

слаже витб. Па и то треба знати. Мора да има луфта, између цигле. По једно два

прста. И то се све сложи у витлове, једно до другога. То се суши, зависи од

времена, то се суши мјесец дана, дваес дана, зависи од времена. Исуши се то и

суво бидне. Има људи пуно те града, не пече. Ко је немогућан да испече, нема

дрва, богами кошта и слагање. То мораш све да сложиш у један банкет, зависи

колко. У моју кућу је отишло петнес илада. То треба прво осећи, друго — то
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изврнути, треће — сложити. Ја сам имо двадесет и пет радника кат сам ја слагб. Ту

су биле четири фуруне, петнес илада се слаже. То морају добри мајстори, те

фуруне да сложе. Четри се вруне ложе. Ето се навали ложити. Ложи се одвуд

данас у вруне. С ове стране. Па се ćyтре ложи сте стране. Тако се то ћера. То се

само убацуе, убацуе. То сила вуче. Жар је тамо голем, ћера, ћера, ћера. Е кад

избије ватра, само суче пламен, готово, значи печена, мора да биде црвена,

печена. Е кад је то готово, четри-пет људи, не може мање, копа земљу, тура около

и баца горе, баца, баца, једно десе-петнес сантиметара земље. Е, поре-тога се

закува блато. И све се залијепи, редом, озго је земља, одвуд је блато. Вруне су

затворене са циглом, са нечим. То се лади, лади; то кад би отворијо неко случајно,

тад би цигла добила неки ваздук, и она би се просипала, тешко би је зидб, таман

да е туриш, да е чукиш, она би се распала лако. И то кат се олади, то се зове около

кошуљица. Скинеш кошуљицу, она се црвени, каки.

Драгољуб Тошић, рођен 1919. г.

РАДАНОВЦИ

Од злата руке

Радило се, јашта, ми смо знали то, са пређам, опредемо, и опредемо ми ту

пређу, и има о-дрвета, матовило се зове. И ондај намотамо ону кануpицу, и

избројимо, све знамо колко нам треба. Избројимо оне пасмиће колко нам треба.

Знамо у колко да наснујемо, има брдо, правили су нам неки изе Парамуна, и

узмемо, они направе брдо, колико оћемо. И тако разбројимо, и има чекрк, дрвени

колут, и чекpк. И тамо имају витлићи, то е све побацано, а то е све било доскора,

витлићи и ондајону кануpицу натуримо на оне витлиће, а вамо има, монсурови се

зову, на ону летву натуримо оне монсурове и окрећемо. Оно се окреће, окреће и

завијамо, завијамо, на оне монсурове. И ондај омотамо ту пређу, и монсурове,

знамо колко кад треба. Имају тамо двије дашчице дрвене. И шупљо. Кроза сваку

шивку, и они монсурови на оне шивке, о-дрвета шивке. Ко једна ова, двије, двије

има. И јондај, и шупљо за шивку само. Све о-дрвета, све дрвено и монсуреви, све

дрвено. Провуче се, само пробушено, сврдлицом, колко море. Сврдлићи — људи

имали, дрвенб, а гвожђе, па шавови. Па кад окрећеш, оно врти, и провpти се.

Сврдлови. Ја, бише, и нема саде-во. И ондај на те шивчице натуримо монсуреве,

па побијемо кочиће дрвене. И то дрвенб. Побијемо. И на оно матовило знамо

колко нам треба, колкоти монсуровинама мору, колко мору основати. То знамо.

Побијемо коље тамо, и пуштимо. Прво онај кончић што смо основали, на оне

кољиће побијемо. И ондај, после покупимо оне крајеве, монсуреве, и идемо тамо,

оно зврчи. Натурамо, завијамо, вако, па опет идемо тамо. А како ће нам бити у

брду, по двије жице узмемо и натурамо, како ће нам у брду, колко нам треба. Сад

море и по једна жица у брдо, а море двије. Кад је једна жица, то е једножич. И

тако. Све оно иснурамо. И ондај има, побијене двије сое, сошице, побијене. И

направљено, како море, вратило. Вратило се звало, о-дрвета исто. И натуримо

вако на оне сое —једно тамо,једновамо. И неко нам мора да помогне, а доље има
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направљено Исто, о-дрвета. И направљено вакб, како се море, камење, натрпамо

на оно камење, воза, звало се воза. И натрпамо камење на оно. На ону вóзу, и

једно окрећč. И двоје дрљади. Ми онблијепо испревијамо, пребеpčмо како нам то

море горе. И јоно горе завија. И она једна стоји на вратилу. И све онбудеша, како

она пређа, како се она пређа завија, мора свака жица да дође равно, да не би се оне

гуте... И привијемо, и ондај завијемо то. И донесеш кући, у кућу, има натра,

разбој се звало. И исто, пробушено горе, и доље на оне даске. То е направљено. И

натуримо, и ондај двое, двое нас, једна уводи, једна додаје по ону жицу, а друга

увлачи, у нити. Нити се зову. Истб се нанити. Неко четри нита, неко два. Како

ohеш ти даткеш. И двиe нас уведемо оне ните и после дољам има истб. Пружимо

оно доље у дну натре. И позавежемо за позавесце. Има гвоздена шивка, па

провучемо кроз онб. Па ондај оно што се зове вратило, онб шупљо кроза сриједу.

И ондај морамо д-имамо канаву, све вежемо, све провлачимо канаву. И доље кроз

вратило, док не повежемо да оно затегне. И ондај има чунак, цијеви, дрвени чунак

дрвене цјевчице. И почнемо ткати. Помало док почнемо, и ондај тако се то ткало.

И ћилими, има и сеџаде и ћилими, осијече се пређа, вунена, ово осјечем, и ондај,

и ткеш. И тако смо ми то ткали, мучили се, каки.

Са оне стране

Ја сам запантила да смо ми слушали, да мои кажу, да се нешто дере. И моји

су причали ујаци. Причали су како е један мој ујак ишб, крупан је то човек бијо,

ишб он, док се нешто убарабави според њега. Ишбуз неко брдо, кад оно според

њега, иде. Он га узме, и баци, а оно шушња. И јопе убарабави се. И јон га бацијо,

баци га други пут, каже после, нема, нестаде... Једном ишб опе однекле, па са

неког брда, далеко било. Онишб, каже, продера се, каже нешто. Он се наругб. Кат

каже, почело да тупти за њим, тупти, тупти, а имала кућа, једна потпутом, доље,

ближе пута. Кад је ћео да прође, неко проговорио, доље, каже говоре. Он како

öтале пошб, оно нестаде. Čнај човек доље, што му е кућа доље, он се жалио како

је цијеле ноћи нешто тутњало око куће. Цијеле ноћи тутњи нешто, ето...

Па једном јесам и ја. Кад ми је муж шћео, није богами, нека рођака. Нека

рођака кад је ћелад умре. Ондај биле родиле шљиве, добро родиле. Немају људи

ђе. Примали неки. И гонили. Продавали. И у нас пекб казан. И имали вам

ђевојчицу, неку слушкињу. Мала била, пé-шес година није имала. Волове имали,

па неки чоек рекб да нажње она његово. Да нажње шаше да нарани волове, доље

наше. Кадја долазим, погледам ја, није она. И ондај рекнем оној малој: „Биди ти

ту, чим полижу краве, ти иди“. Мјесечина грије, а ја отишла да дам воловима

шаше. Ја идем, носим ону шашу. Кад погледам, оно дијете исто ćеди. Ма она кака

му је сукњица, на оном ђетету, одијелице, нако ćеди. Питам ја њу: „Што ниси

öтишла да ложиш ватру?“ А она ћути, ко да ме не чуе, само се вако смијуљи

нешта. А код нас није било штале, него кућица вакб мала, помала, ја носим ону

шашу, уђок, бацик, па опе: „Што ниси отишла?“ А она опе исто нако. Излетик на

мјесечину. Ја доље, ка-дијете седи крај казана, ложи ватру: „Па кат си ти дошла?“

„Ја отишла одма“. После, била нека сарана, и то ми је својта била. Моја рођака,
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била на сарани. Ја њој то причам. Док она мени каже: „Неко ће ти умријети, али

неће ти умријети мушко, него ће неко женско“. Кат потље— она умрла. Рођака ми

била рођена, њен отац и моја мајка брат и сестра.

Рада Вукосављевић, рођена 1908. г.

РУДА БУКВА

Памтим рат и сиромаштво

Рођен сам тријес прве године. Тако ми се води и тако и у књигама пише. А

од тридесет и четврте пантим да е погинб краљ Александар, убили га у Марсељу.

Билоје мјесеца октомбара, а била е нека киша, ко и данас ове што падају. У школу

сам ступио тридесет и шесте године. Учијо сам школу у Сијечој Ријеци, учијо ме

Љубиша Крсмановић, некадашњи директор. Четресте године сам изашб прет сам

рат изе школе, завршијо сам четри разреда оснбвне школе. У Сијечу Ријеку сам

ишб четри године пуне, и зими и љети. Живили смо дољам уједном дилу, у овој

старој кући, била је пола брвњара, пола је била чатма. Отац ми је био солунац,

бијо је строг, имало је нас четворо ђеце, свију је четворо школовб, по четри

разреда, више није могб. Није било могућности. И тако, живили смо, колко е

могло, јели смо мурузни љеб, испо-сача, печен по-сачем, на огњишту. Шпорета

није било, кували смо у земљаном лонцу, како кад је шта имало, љети пасуљ,

компир, боранија. Зими купус, и тако мењано, месо. Љеб онај испо-сача мурузни

умијеси се, па се разгрне жар. Па доље метлицбм се побрише онај пепб, са лопара

неког дрвенога се тури, тури се озго сач па около се обложи мало пепелом, па

ондај се узгрне жар. И то чека једно два сата. И сад мајка гледа, кад почне горе

oнб да пуше. Сачје горе бијо пробушен. На два мјеста, на одушку, због љеба оздб.

E избаци тај љебац, мурузни, па ондај мéно се ладне, даде нам по паче сира, и

кашчицу кајмака, намаже на онб, и ајде за стоком. Стoка се ондај чувала, није

имало ко данас, пашњаци, траве. Била једна кољеба, било огњиште, бpвњара

била. Дигне нас, кревети они, побијене четри сове доље, турене даске, турена

слама озго и нека поњава на оно и ту се завучем. Она јутру оде, помузе. Овде

циједи млијеко, даде некад кад има. С карлице олижемо, било слађе од шећера, и

ајде у гајеве, за стоком. Прије једанес немојте догонити, од једанес до дванес, и

тако око подне кад бидне, а мајка опет: „Ајде, стока мора да се гони“. И тако ти е

то. А четрес прве мије отац позват на веџбу, бијо солунац и позваттамо на веџбу,

и утоме се и заратило. Сестра ми је тријес девете године удала се у Благојевиће, у

Годечево. Остало нас троје бвде и мајка, и тако после отац дошб, бијо мало у

ровству, и дошб је потље туне кући. И тако после се мијешало, били партизани,

били четници, било неке борбе туда по Варди, по селу, долазили партизани,

долазили четници, Бугари. Прошли су Немци озго с Варде, неки оклопни ба

таљон. Били ту у Сијечој Ријеци, потље су дошли други дан и запалили Сијечу

Ријеку, изгорила је, до темеља. Палили све, само је остала црква, и остбдом

задрушки, били Словенци у њему, па су угасили. А цркву нису ћели палити. Окле

су тукли ови с кућа, све су попалили. И тако то. Ето, цело то време, после четрес
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четврте године, отац ми је одведен на Варду, и убијен. Потље бијо војни суд, и

узимали, отимали имовину, узели су, све су однијели, оћерали и сијена, оhерали

жито, брата ми оћерали у Срем. Бијо је у Срему као борац Треће крајишке

бригаде, четрес пете, двадесе-трећег јануара. Ја сам остб и сестра ми Радмила и

мајка, сами кући. Тако смо били, животарили помало, помало. Четрес осме

отишб сам у војску, у Горажду. Служијо сам дваес шесмјесеци и дваес шес” дана.

Дошо сам из војске, почб сам Ужицу неко суђење, што су узели ми земљу, нашб

сам ову тамо, чува стоку и питбје оће ли поhи, она једва дочекала, и оженијо се и

тако закућаријо, данас, ćyтре.

Да ти кажем поштено, имб сам панталбнице сукнене, то е ткано, предено,

од вуне. Па ондај бојено, па е сновано, па изаткано, па однијето у ваљарицу, тамо

имају маљеви, па тупа-тупа, седам дана то туче. И ондај о-тога се сашију пан

талоне, сукнени капут, ондај прслук, то није имало рукава. Било иčечено бвде. И

потље, кад је вамо било, према крају, тридесет девете, четресте, ови момци

старии, кои су били, они су куповали. И кои су били моћни, они су носили чованб

одијело, то се рачуна газдински синови, ондај носили су опанке, рађене од коже,

лијеви, десни, израђени, са разним предметима озго, каиши овде лаковани, чарапе

довде вежене. Вамо човани капут, и гуњић на капуту, и човане капе. То су момци

који су носили у онб доба. То су ти биле најбоље газде. Па ондај су потљен от

четресте вам почеле по вашерима, виђали смо ципеле. Па су ондај почеле педесет

и пете и чизме. И потље,то вам је почела мода. Били су вашери, и за време рата су

били — у Сијечбј Ријеци највише. Била Госпоина Велика, чувени вашер бијо. То ти

је било, на Варди су ти били. Истб доље био народни вашер. То ти је на данашњи

дан, по Илиндне, у недиљу. То су чувени вашери изнад Варде, то припада

Годечеву.

Свему се ред знао

Трубачи морају, морају дођу, некад и у три после поноћи, ако је далеко

ђевојка, морајутру, у шес-седам сати да се руча и креће се. Ишло се пјешке, само

су ишла коњска кола, за младу и кума и ђевера. А ови сви пјешке. Четри сата,

четри сата. У Заглавак, Кадињачу. Мој ђед кат се женијо, ишли на Кадињачу,

осванули на Глогу, све ишли пјешке, знаш. Бијо је луч, онај луч, и нацјепка се, па

се одреде жене које држе луч, ни-сопру наниже, није имало свијетла, имали су

вењери. Тек после су почеле ове лампе, карбитне. Вам пред рат почеле, са оним

плином, а чарапице неке висеће су биле. То кад је почело, тбе било, милина, сија

се цијела авлија. А газда каже: „Драги моји пријатељи, комшије, кумови, крећемо,

да биднете у путу мирни, да не би чију ограду разваљивали, да не би ко запалијо

успут сијено, да бидете уштивни тамо, да се не би правила свађа, нека кавга, који

нас биду брукали, биће ишћерани“. Тако е се пословало, то није смјело да се

прави неки неред. И дође се тамо, тамо намјештена јабука, дигну горе по десетак

метара мотку, па сад имају пушке ловеће, и то се понесу пушке. Кои носи пушку

да туче јабуку, док се јабука не скине, у авлију се не пушта. Нити море код-уђе у

авлију. Т3 е закон, скида се јабука, е, кат се скинејабука, улазимо у авлију. Потље
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ćедају тамо, послужење, вода и шећер и кава. Постаља се, бијо паприкаш. И чорба

са месом, и кувани купус са месом. Месо кувано, у тањире, сама лој. То се једе,

ракија била врућа и љута, и мека, и то ти је, а пиво, то није овште постојало. То е

почело вам од шесете. Доноси се колач, домаћин доноси колач, изломе колач.

Кад изломе колач, пуца пушка, прангија. Еђевер иде, изводи ђевојку из одае, ђе е

тамо у соби, вајату, како е ко имб одвоено. Е сад тамо, нека ужа фамилија, ако

нема сестре, они сједну. Треба да се плати пада добијеш младу, па као цењкају се.

Овај извади такб, а онај зацијени више, тамо-вамо, и нађу се опет на средини.

Изведу, љуби старог свата у руку и сестру и оца, и ондај зађе потље, таки бијо

обичај, зађе низ совру, кое старии љуби, ко није, пита се са њим, ондај обиђе горе,

ручају... Прво иду у цркву, вјенчају се у цркви. Ко оће од ови сватова, може да

дође да посматра у цркви, натуре онај вијенац, вежу руке са марамицом, измења

кум прстење и такб то. А ко неће, свирају свирачи прет црквом, игра коло вамо

прет црквом, то само љуља. Е отале, има одређен муштулуџија, кои иде за

муштулук овога домаћина кући, и јон долази за муштулук и узима плећку, плећку

му даду вамо печену, како ко има, како је спремијо, прије је била кувана, није била

печена прије, и јон добија и влашу. И он се враћа, сусреће сватове на педесет

метара изнад куће и враћа се са њима, ондајузима,дрпаонбмено меса. Онај мено

нагне ракијом, е сад долази прет кућу. И сад излази изе кола, ондај свекрва

дочекуе снау на вратима. Увати се овако, овде стане, одупре се, и бвде руком за

овај други дирек. И даде јој првбрашето, у рашету имаде зоби и има јабука, узме

ову јабуку, и замане два пута, и трећи пут баци. Ако пребаци преко куће, каже

одржава се сто посто све добро. Ако потури, те не пребаци, ако је близу куће,

каже није добро. Е онда оно зоби баци се три пута на кућу и у оно решето. Зетови

су ђаволи, они се пењу на кућу и свашта чине. Има и накоњче, ја, прво накоњче

ижљубивамо, малбдијете, она окрене три пута, пољуби дијете, ондај иде тамо и

свекрву такб. Свекрви испод руке прође и ондај тамо у кућу и то ти је то било.

Потље сви се зову за сопру, сви, извани и незвани за сопру, постаља се вечера, ко

е гладан, он иде, ко није, бн гледа у чашу и влашу. И ето таки ти је то обичај бијо.

Понеђе то има и сад.

Славољуб Благојевић Пезара, рођен 1931. г.

ТОМЕТИНО ПОЉЕ

Старинска свадба

Оћеш дати причам прво како су били момак и ђевојка, све редом. Вако тије

било, све искрено причам, што јесте. Момак и ђевојка разговарају, на прелу, на

комишању, ђе се виде. Не смије да се каже ништа, ђевојка пред момком и момак

пред ђевојком. Боже сачувај. И ондај тако разговарају, момак ђевојку пита, на

пример, ђе чуваш овце. Она каже ђе чува овце. Дође момак код ђевојке. Чувало по

се по овијем нашијем брдима. Кад је празник, момак и ђевојка, зна се, момак ćеди,

а ђевојка стои, ђевојка не смије да седе. И тако разговарају. Више пута. Чешће

пута долази, и кад биде при крају, ако се свиде, момакђевојку пита оћели поћи за
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њега. А она каже: „Дођите питај моје старије, па шта они речу“. Не обећава се

ђевојка док старии не кажу. И онда, старии дођу, не долази момак, питају за

ђевојку, а старии, ако им се свиди, рекну: („Јавићемо, јавићемо док се здо

говоримо са ђевојком, шта ће она рећи“). Тако ти то, договоре се са ђевојком и

поруче, и дођу ондај, капаришу ђевојку, дође ондај и момак и родитељи по

договбру. Испит ондај бијо, кот попа прво испитају се, а после вјенчање. Вјен

чање морало прије Врачева да биде, није ко сад, кад ко оће жени се и удае се. И

тако се то уговори свадба ка-ће. Сложе се пријатељи, момак, ђевојка, питају прво

родитељи: „Оћете ли ви да се узмете?“ Они стидно обадвоiе, сагну главу и кажу:

„Оћемо“. И тако се договори ка-ће свадба, пријатељи се договоре. Колко ће

сватова да дочека, колко ће овај тамо да дочека пријатеља, првињара. Неко зове

попа кући, кат се врши прошење, неко иде у цркву да се испита, не зову попа

кући. И јонда, кад бидне свадба, испрошена је ђевојка. Дођу сватови, ђевојка

пред сватове не излази. Она иде тамо, било у вајат, нема ко сад оделења и

коéшта. У вајат иде ђевојка. И тамо иде свекар да се пита са њом, ђевер, заова,

питају се и врате се они вамо. Ђевојка остане тамо, да је спреме, изе дома свога.

Неће, мисим, одвуд от сватова неко да дође. Тамо ће да је спреми њена родбина.

Кад биде „добродошлица“, домаћин узме ракије: „Добро сте дошли!“ То е при

крају тамо, чашу подигне, кад биде печење. Ондај брат ђевојку изводи из вајата,

спремљену; ондај пушка пукне, брат изведе ђевојку. То било фино, фино било.

Није имало ондај превоза, него пјешке. Иде барјактар прво. Фино е то било, јој

како ето било, ко рај. Ђевојка се прво пита са свекром, са њим се пољуби, пољуби

га у прси с лијеве стране и у руку. И тако, исто, кума, тако старог свата, у прси и у

руку. Брат кад изведе сестру, бн-је преда ђеверу, нође, више астала. Е послен, зађу

низа собру, малбдијете пољубе у руку. Ђеца трче на свадби да иг млада пољуби у

руку. И свију редом пољуби у руку. И врати се млада да седе за астал, младожења

ćеда, и ручају, али он не смије да једе. Он не еде. Čндај дође старац, те му тури

колко е решио пара у тањир, и бн после почне да једе, а млада двори више собре.

Она двори више кума и старог свата, и ђевер са њбм, барјак је побијенту више

собре. Кад је „добродошлица“ прошла, ондај ће ђевојке кое су барјак китиле

узети барјак и повести коло око астала. Барјактар игра до ђевојке која носи

барјак. Обиђе то коло тако, ка-дођу у мјесто, она барјак држи и годи се са

барјактаром, да он плати барјак, па да му га да. Она е барјак накитила и тражи да

он плати барјак. И тако се нагоде, и кад биде, овај, да пођу, пођу сватови, онда

ђевојка се поздрави са оцом, мајкбм, братом и кога има од родбине. И момак има

његовбг момка, што се зове, они ће изићи мало тамо за сватовима, ван авлије, ал

ће се вратити, да му да баба дар вамо, па да иду. Да му ћилим, нешто му да, момак

његов то прими, те носи. И тако ти оду на вјенчање и вјенчају се и врате се. И

ка-дођу кући, вамо ће иг дочекати свекар, свекрва. Па одај, то и сад има, бацају

сито на кућу. Баца млада вамо шећер и паре, коло игра, ђеца трче, оно те купе, и

сад то има. И тако ти је то, свекрву уведу тамо, ђе има огњиште. И тако ти је то

било, свадба.
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Вилино коло

Моје отац причо да је виле видијо. Онје бијо кмету селу. Ту у близини има

једна рјечица, Тиња се зове, и пошо кући, кат се повлачи мрак, кат се намирује

стока, између мрака и дана, мисим, и дошо тамо на брод, баш ниже наше куће. И

види двије ђевојке у бијелбм. То е било истина, дијете, да ти причам. Види двије

ђевојке на томе броду, ту смо прали кошуље. Ту е прано пракљачама, кошуље

ткане, није имало ко сад куповнб, дијете, и ондај, бн ишб да пређе на том броду, а

двије ђевојке здруге стране воде. Каже гледају једна у другу, смију се, смију се, и

једна другој вако чине, и јон, уплаши се, а имаједна кућа ту близу узбрдо, ономо.

Гледб, гледб, оне дугачке бијеле аљине на њима. Он се ондај врати, па оној кући,

уплашен тако, и каже: „Дајте ми луча, видијо сам“. А и јони чули неку уку. И

ондак бн узме луча, запали. Кадје дошбтуј, њиг нема, ал се чују уз воду чак горе.

Чуло се ђе се смију и све рукама вако чине. И причало се да постоје виле. После је

се причало да је ова земља опогањена, да оне неће после, и дан-дањи каже има

вилино коло. Обично кад беремо печурке, има вилино коло цијело код печурака.

И ето, толико знам. О вилама се причало да имају и да постое, неђе у некој гори,

сад н-умијем ти рећи у којбј гори, и да оне не умиру, и не би смијо смртник да

близу приђе.

Десанка Албијанић, рођена 1920. г.
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СКРАЋЕНИЦЕ ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

БxДЗб Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сaрajeвo,

ЗбМСФЛ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад,

гффнс Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду,

З6ФФП Зборник Филозофског факултета у Приштини,

ЈФ Јужнословенски филолог, Београд;

НЈ Наш језик, Београд;

ПIIЈ Прилози проучавању језика, Нови Сад,

СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Београд,

СЕЗб. Српски етнографски зборник, Београд:

НОZb Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb.

Славолкоб З. Маркович

ГОВОР УЖИЦКОИ ЧЕРНОГОРИИ

РеЗ КОМ e

Ужицкаи черногории — зто областњ в западноћ Сербии. Целњ настонцећ

работњи описание говора Ужицкоћ Черногории и определение его места среди

других (преимушественно родственних) говоров штокавского наречич. В. дан

ноћ работе исследукотси характернне просодические, фонетические (и фоно

логические) и морфологические особенности зтого идиома. Говор Ужицкоћ

Черногирии принадлежит к иекавским говорам востoчнoгерцеговинского типа,

распространенних в западноћ Сербии. Территории данного говора неоднородна:

на нећ скрешивакотси многочисленнве изоглоccБи, проходашие в разнЊих на

правлениих, что отражаетса на различних уровних извиковоћ структурњи. Изо

глоссви проходит по основному направленико пого-запад — северо-восток, что

представлает поис вокруг линии, разделикошећ даннуо област, по направленико

Ужице-Косвеpич-Мален.

Говор Ужицкоћ Черногории отличаетси просодическоћ системоћ ново

штокавских (в данном случаевостoчнoгерцеговинских) говоров. Следователњно,

дли него характерни четњире ударении, безударнал долгота и краткостБ. Фоне

тические и фонологические своћства просодем принципиалвно не отличанотса от

корреспондируоших обстоителњствв болЊшинстве востoчнoгерцеговинских го

воров, другими словами — в стендартном извике. И фундаменталонње принципњI

размешениа ударенвић согласни с основнBIми правилами дистрибуции ударенић

в родство нних народнњих говорах и в литературном извике. Засвидетелњство
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ваннче отступлених имекот или обшић характер (напр.: осмољетку, губитака,

авсолутно, најбоље, најређе), или же они совсем специфични и ареално обусло

влени (тип жена, домаћин, а также жена, вретено). И просодические чередо

вании в склонении и спражении не вњиходит за рамки в основном хороших

востoчнoгерцеговинских средних величин.

Говор Ужицкоћ Черногории имеет патњ гласних, обладакоших стандартноћ

значимоствно: и, е, а, о, у. Силлабическои значимостњков определенних позициих

может также обладатњ сонорнвић звук р, а регуларно еко также обладает пер

вичнвши континуант долгого звук итњ — дифтонгическии сегментије. Силлабемљи

могут бљутњ ударними и безударнЊими, долгими и краткими, последователЊно

долгим бљивает толњко дифтонгическић рефлекс долгого звука итњ. Размешениe

настоицих гласних в принципе отвечает стандартним дистрибутивним пра

вилам. Фонетическић контекст и сверхсегментнbге факторњи не влилкот на про

изношение гласних болњше, чем зто своћственно литературному извику. От

сутствует дифтонгизациа, отсутству от также значителњнве артикулационнЊle

модулиции, несмотри на направлениe.

Довољноредкит. наз. частичнве редукции гласних. В незначителњном ко

личестве отмеченних примеров в неболњшоћ степени редуцируетса гласнић и

(значителњно реже гласнић е), чаше всего непосредственно после восходаших

ударенић, в основном после краткого восходишего ударених (напр.: говор“ла,

јуницу, кашичицу, кобасицу, заћерали, шарену). Неболњшоћ группе отмеченних

примеров частичноћ редукции гласних противостоит значитељное числo при

меров полноћ редукции гласних (они вњIавлакотса в раде авленић, таких как

аферезис, синкопа, апокопа, гаплологиа, злизил).

Переченв шумних согласних данного идиома, по отношенико к состоанико

влитературном извике, сокрашен из-за отсутствиа согласного х, а расширен из-За

наличил в нем диалектних палаталbних согласних ć и 3. Согласнић ф заменлетса

чаше всего сонорним согласним в. Отсутствует фонема s — в. изолированних

словах она совсем отсутствует, однако она наличествует в положениЖх типа отаŠ

га. Полнаи десоноризании звонких согласних в конце слова не своћственна

данному идиому, частичние десоноризации релки (напр. кад“, млад“, народ“,

муж“).

В склонении сушествителњних привлекает внимание неболњшал, уникалв

наа группа устаревших падежних форм (напр. аљин, шакам и тл.); она отмечена

в поселениих, лежаших позади реки ДринЊI.

Отмечени также старне форми прилагателњних типа ови (домаћин), они

(камен), затем овијем, овијег, толњков речи представителећ старшего поколених.

Если изљутњ порадковље числителњнве и число један, дла которњих характерно

местоименHO-aДЉекТИВНОе склонение, мљи можем почТИ СКаЗатБ, ЧТО СКЛОНжемЊle

числителњнке здесе авликотса несклонлемњIми словами. Склонлемље формљ с

особним падежним окончанием весема редки (напр. родитељнић падеж двију,

дателЊнић двијема, двима).

Сприжение в говоре Ужицкоћ Черногории, как на уровне глаголњних форм,

так и на уровне глаголњних спраженић, не вњиходит за пределњI в. основном
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хорошего востoчнoгерцеговинского употреблениа. Один, единственнић, пример

деепричастиж совeршенного вида, редкић имперфект и второе будушее времи

занимакот самое низкое место на частотностноћ шкале глаголњних форм, на

самом ее верху находитса привлекакошић наше внимание частљић и в нарратив

ном отношении оживленнии аорист, а также рад возмoжностеи дла вњIражении

императива. Некоторње глаголњи оформлакотса по модели двух, иногда даже

трех, глаголњних сприженић. Особо интереснЊI триптотњи (серб. триплети); поги

боше (I) / изгинуше (III) / погинићеш (VI), скидоше (I) / скинуше (III) / скинићеш

(VI). Приведем еше одну неболњшуко (однако, все же, необљикновеннуко и нео

жиданнуко) группу образованић типа кренити, несвођственних болњшинству

востoчнoгерцеговинских говоров.

Рад особенностећ проивлакошихса на вcећ территории (напр. последо

вателњное употребление формљи печу и т.г., инфинитив на -ти, -ћи, обазателњнал

долгота в тресем, акцентнии тип питају, просодичеакић образец доћи) говор

Ужицкоћ Черногории совпадает со вcеми окружаношими его идиомами, рас

положеннЊими к северу от Златибора.

Исследованнаи здесе област, представлает краћнее северное отвeтвлениe,

на территории Сербии, кого-востoчнoћ ветви востoчнoгерцеговинского диалекта

(согласно деленико, установленному профессором Павле Ивичем). Исхода из

описанних внутренних различић исно, что централbнЊле и востoчнве поселених

проавликот високуо степен, совпадении с установленним средним уровнем

кого-востoчнoћ ветви, в то врема как западнње (в частности северо-западнње)

села значителњним (хота не и преобладакошим) числом черт согласу отси с

соотносителњнњим идром северо-западноћ ветви, и тем самљIм составликот сво

еобразнић переход между двума крупнЊIми диалектнЊIми целостностими про

сторного востoчнoгерцеговинского комплекса.
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