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У ВОД

ЗА ПЛ АЊЕ

Положај и границе

1. Заплање је област ујугоисточној Србији и чиније узано брдско-планинско

подручје омеђено трима планинама и реком Јужном Моравом. На источној страни

налази се тешко проходна Сува планина, на западу Бабичка гора, а планина Сели

чевица представља природну границу према Нишу. Једним својим делом Заплање

излази у Поморавље, на реку Јужну Мораву, а преко села Равна Дубрава излази на

Лужницу и Власину. Административно и економски овај крај је упућен ка Нишу.

У одређивању граница Заплања постоји извесно неслагање. Како тврди Дра

гољуб Симоновић, аутор монографије о Заплању, најстарије „одређивање под

ручја Заплања налазимо код М. Ђ. Милићевића“2. По њему „између Суве планине,

Крушевице, Бабичко-Јушуњске планине и Селичевице она је корутина која се зове

Заплање“3.

Петар Јанковићје 1909. годинетакође говорио опростору који чиниЗаплање“.

Коста В. Петковић 1930. представља Заплање као велику „потолину“ „која

се налази између Суве планине с једне стране, и Селичевице, Бабичке горе и Кру

шевице с друге стране“5.

У овом раду определила сам се за Заплање у границама које прихватају и

аутори Драгољуб Дејановић и Ђорђе Стаменковић6, као и Драгољуб Симоновић у

поменутој монографији, дакле, за област која „лежи између Суве планине, Ба

бичке горе и Селичевице и највећим делом поклапа се са подручјем општине Га

ЦИН Хан“7.

2. Прецизни опис границе преузимам из поменуте монографије Д. Симоно

вића.

Полазећи од највише тачке Суве планине, од врха Трем (1808 m), граница ка

северу иде до тромеђе општина Г. Хан, Ниш и Б. Паланка. Одавде гребеном Суве

1 Симоновић: 1982.

2. Милићевић: 1884.

* Исто, стр. 3.

4 Јанковић: 1909.

5 Петковић: 1930, 3-4.

* Дејановић-Стаменковић: 1979, стр. 9.

7. Симоновић: 1982, 13.
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планине креће се на север до Соколовог камена, на Мосору, и до Црног камена

према селу Радикина Бара, а одатле нагло скреће на запад ка Кутинској реци, пре

лазећи је, као и пут Г. Хан — Ниш, изнад Лазаревог Села. Даље граница иде ка Се

личевици, до места званог Габар и одатле ка Ибровици, највишем врху Селичеви

це (902 m). Од Ибровице граница се пружа преко Тумбе, гребеном Селичевице, до

Црног Језера, у чијој се близини налази тромеђа општина Ниш, Дољевац и Г. Хан.

Од Црног Језера граница скреће према југу и пролази између села Дуката и Русне

до реке Јужне Мораве. Даље се граница пружа јужно од Заплањске Топонице, па

нагло скреће према истоку и пролази између Смрдана и Новог Села, преко брда

Тумбе и Белих вода, а потом гребеном Бабичке горе иде на југоисток и долази до

Преслапа изнад села Бабичко.

Од Преслапа граница се пружа Бабичком гором преко Кривих бука, па преко

гребена Остра глава и Озаркових ливада спушта се на поток Ропот између Равне

Дубраве, Доњег и Горњег Присјана и Штрбовца, па се окреће на северозапад преко

Црног бучја на Сувој планини и иде гребеном ове планине до Трема.

3. Територија Заплања, овако омеђена, има 326 km2.

Заплање има две природне целине: Горњe и Доње Заплање. Горње Заплање

пружа се у дужину око 20 km, а ширина се креће од 8 до 12 km. Доње Заплање има

17 km дужине, а ширине је 6-8 km.

Горњозаплањска села налазе се са обе стране регионалног пута Ниш — Г.

Хан— Боњинце и леже у подножјуједне од планина. Села Горњег Заплања су брд

ско-планинска, на надморској висини 400—800 и више метара. Већина села је зби

јеног типа.

Доње Заплање је отворено према Јужној Морави, па га неки називају и За

плањским Поморављем, за разлику од Горњег Заплања, које се сматра правим За

плањем. Доњозпалањска села се налазе на надморској висини 200—902 m. И већина

доњозаплањских села приљубљена је уз планину Селичевицу или Бабичку гору“.

Природни услови су одредили и занимање становништва. У Горњем Запла

њу се некад становништво претежно бавило сточарством, докје у Д. Заплању било

више услова за ратарство.

Овако омеђено Заплање има 34 села, са Г. Ханом као средиштем општине.

Народни називи села не поклапају се увек са административним. Зато ћу при на

брајању дати прво административни назив, па народни, ако га има, а у загради ће

бити скраћеница којом ћу се служити у даљем раду уместо пуног имена.

Горње Заплање чине 23 села: Велики Крчимир, Големи Кричимир (ВК), Ма

ли Кpчимир, Мали Кричимир (МК), Равна Дубрава, Рамна Дубрава (РД), Шебет

(Ш), Семче (Се), Мали Вртоп (МВ), Велики Вртоп, Големи Вртоп (ВВ), Личје

(Ли), Горње Драговље, Горњо Драговјe (ГДр), Доње Драговље, Долњо Драговјe

(ДДр), Сопотница (Со), Овсињинац, Овсињинце (О), Калетинац, Калетинце (Ка),

* Љубисав Ћирић говори о тзв. лужничком Заплању. Он, између осталог, позивајући се на др

Јована Ћирића, говори о подели на горње или лужничко Заплање и доње или нишко Заплање (Ћирић:

1983, 14). Желим посебно да истакнем да села чији говор обрађујеЋирићу својој монографији не ула

зе у границе Заплања према ауторима на чије се одређење ја позивам. Отуда подела на Горњe иДоње

Заплање о којојја говорим нема никакве везе са Ћирићевом поделом, а говор села лужничког Заплања

који је обрађен у монографији Говор Лужнице различит је од ГЗ,
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Доњи Душник, Долњи Душник (ДДу), Горњи Душник (ГДу), Гаре (Га), Миљко

вац, Миљковце (М), Дуга Пољана (ДП), Ћелије (Ће), Јагличје, Јегличје (Ја), Ко

привница (Ко), Чагровац, Чегровце (Ча) и Краставче (Кр).

У Д. Заплање спадају: Гацин Хан, Гаџинан, Гаџикан (ГХ), Тасковић (Та), Ма

pина Кутина (МКу), Гркиња (Гр), Доње Власе, Долње Власе (ДВ), Доњи Барбеш,

Долњи Барбеш, Долњи Барбеж (ДБ), Горњи Барбеш, Горњи Барбеж (ГБ), Виландри

ца (B), Топоница, Тополница (ЗТ), Дукат (Ду) и Ново Село (НС). Вид. карту“.

Становници Заплања су Заплањци, Заплањка је жена, а Заплањац мушкарац

из Заплања, ктетик је заплањски.

Овимредоследом биће дат и преглед етника и ктетика за сва заплањска села:

Велики Вртоп. Вртопац, Вртопка, Вртопче, Вртопци, вртопски, -ска, -ско,

Велики Крчимир: Кpчимирац, Крчимирка, Крчимирче, Крчимирци, крчи

Мирски, -ска, -ско,

Виландрица: Виландричанин, Виландричанка, Виландричанче, Виландри

чани, виландрички, -чка, -чко,

Гаре: Гарац, Гарчанка, Гарчанче, Гарци, гарски, -ска, -ско,

1 1 1 1 1

Гаџин Хан: Гаџинанац, Гаџинанка, Гаџинанче, Гаџинанци, гаџинански, -ска,

-ско,

Горњи Барбеш: Горњобарбежанин, Горњобарбежанка, Горњобарбежанче,

Горњобарбежани, горњобарбешки, -шка, -шко,

Горње Власе: Влашанин, Влашанка, Влашанче, Влашани, влашки, -шка,

-шко,

Горње Драговље: Горњодраговац, Горњодраговка, Горњодраговче, Горњо

драговци, горњодраговски, -ска, ско,

Горњи Душник: Горњодушњичанин, Горњодушњичанка, Горњодушњичањ

че, Горњодушњичани, горњодушнички, -чка, -чко,

Гркиња: Гркињчанин, Гркињчанка, Гркињчањче, Гркињци, гркињски, -ска,

-ско,

Доњи Барбеш: Долњобарбежанин, Долњобарбежанка, Долњобарбежанче,

Долњобарбежани, долњобарбешки, -шка, -шко,

Доње Драговље: Долњодраговац, Долњодраговка, Долњодраговче, Долњо

драговци, долњодраговски, -ска, -ско,

* При изради карата оваквога типа уобичајено је да се као некакав оријентир нацрта река. Ја та

кав критеријум нисам могла испоштовати из практичних разлога. Река Јужна Морава која фигурира

као гранично одређење, ако бих је употребила, била би изван граница простора који представљам, тј.

на самој његовој граници. У Заплању постоји већи број речица, које су понекад готово само речно ко

рито, те се њима нисам послужила. Можда није сувишно додати да је и сама Сува планина добила име

по томе што је „сува“, тј. има само један извор воде— Ракош. То, међутим, не значи да у Заплању нема

питке воде. Испод планина има доста богатих врела.

Из тих разлога за оријентир сам узела пут.

У Заплању нема ни железнице. Највише шаљивих прича и вицева на рачун Заплањаца односи

се на Заплањце и железницу и Заплањце као непливаче.
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АлАсотинце

ЗАПЛАЊЕ: Мрежа испитаних насеља

Доњи Душник: Душњичањин, Душњичањка, Душњичањче, Душњичани,

душнички, -чка, -чко,

Дуга Пољана: Дугопољчанин, Дугопољчанка, Дугопољчањче, Дугопољци,

дугопољски, -ска, -ско,

Дукат. Дукаћанин, Дукађанка, Дукађанче, Дукаћани, дукацки, -цка, -цко,

Јагличје: Јегличанин, Јегличанка, Јегличањче, Јегличани, јеглички, -чка,

-чко,

1

Калетинац: Калетинчањин, Калетинчањка, Калетињчањче, Калетинчањи,

калетиначки, -чка, -чко,
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Копривница: Копривничањин, Копривничањка, Копривничањче, Копривни

чањи, копривнички, -чка, -чко,

Краставче: Краставчанин, Краставчанка, Краставчањче, Краставчањи, кра

ставаЧКИ, -чка, -ЧКО,

Личје. Личањин, Личањка, Личањче, Личањи, личањски, -ска, -ско,

1 Мали Кpчимир: Малокрчимирац, Малокрчимирка, Малокрчимирче, Мало

крчимирци, малокрчимирски, -ска, -ско,

| Мали Вртоп. Маловртопац, Маловртопка, Маловртопче, Маловртопци, ма

Ловртопски, -ска, -ско,

Марина Кутина: Маринокулинац, Маринокутинка, Маринокутинче, Мари

нокутинци, маринокутински, -ска, -ско,

t
Миљковац: Миљковчанин, Миљковчанка, Миљковчањче, Миљковчањи,

МИЉКовачки, -чка, -чко,

Ново Село. Новоселац, Новоселка, Новоселче, Новоселци, новоселски, -ска,

-ско,

Равна Дубрава: Рамодубравац, Рамодубравка, Рамодубравче, Рамодубравци,

рамодубравски, -ска, -ско,

Семче: Семчањин, Семчањка, Семчањче, Семчањи, семчањски, -ска, -ско,

Сопотница: Сопотњичанин, Сопотњичанка, Сопотњичањче, Сопотњичањи,

сопотнички, -чка, -чко,

Тасковић: Тасковчанин, Тасковчанка, Тасковчанче, Тасковчањи, таско

вачки, -чка, -чко,

Топоница: Топоничанин, Топоничанка, Топоничанче, Топоничани, топо

НИЧКИ, -чка, -ЧКО,

Овсињинац: Овсињинчањин, Овсињинчањка, Овсињинчањче, Овсињинча

њи, овсињински, -ска, ско,

Ћелије. Ћелијанин, Ћелијанка, Ћелијанче, Ћелијанци, ћелијски, -ска, -ско,

Чагровац. Чагровчанин, Чагровчанка, Чагровчанче, Чагровчани, чагро

вачки, -чка, -чко,

Шебет: Шебечанин, Шебечанка, Шебечанче, Шебечани, шебечки, -чка, -чко.

И Ме

4. Одакле име овом крају и шта дословно значи— не зна се, а тиме се није ба

вио ниједан лингвиста до сада. Проучаваоци овог краја 10 сматрају да је крај добио

име према положају, а по географском положају ово је крај иза (тј. за) планина, па

отуда Заплање.

Да ли се овај крај одувек овакозвао, незна се. Поуздано се зна да је крајем 18.

и у 19. веку крај био познат под овим именом.

Нека заплањска села помињу се много раније. Нишки дефтер из 1498. поми

ње Јагличје, а Смедеревски из 1516. Драшкову Кутину (данас Тасковићи).

Становници Заплања себе називају Заплањцима, а тако их зову и сви остали.

10 Симоновић: 1982, 17, 18 и нап. 10, 11 и 12.
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Становништво

5. Што се етничких истраживања тиче, Заплање је слабо истражено. О поре

клу становништва Заплања први се изјаснио Јован Цвијић у књизи Балканско по

луострво 11. Његов је закључак да је Заплање, поред староседелаца, од Косовске

битке до почетка 20. века, стално добијало нове досељенике. Највише досељеника

било је, по Ј. Цвијићу, са Косова, али било их је и из других делова Србије и север

не Македоније.

Заплање је досељенике привлачило својим положајем. Томе су допринеле на

једној страни непроходне, шумом богате планине као заштита, од Турака пре све

га, а на другој река Јужна Морава, као веза са најближим градовима.

Неким видом етничког испитивања бавио се и Драгољуб Симоновић, одно

сно, његови анкетари. Поузданост ових података, као и свих других насталих на

усменом предању, релативна је. Главни недостатак његовог истраживања јесте у

методи случајног узрока, како у погледу избора села (14 од 34), тако и у погледу

избора фамилија у селу. Много би корисније било да је аутор обухватио сва села и

све фамилије. Но, како сврха Симоновићеве књиге није била етничко истражива

ње, то му се не може ни упутити озбиљна замерка за оно што није урадио, већ нај

пре захвалност за оно што је урадио. Подаци до којих се овим путем дошло потвр

дили су Цвијићеву теорију о косовском пореклу становника Заплања. Осим Косо

ва, помињу се и неки крајеви Македоније, јужна Србија, бугарска граница, а мени

су чланови неких породица у ДБ и ЗТ говорили да су „ис Крпат, и-Седларе руско“.

Наравно, има и староседелаца.

Из историје

6. Извесне податке о насељености Заплања и времену насељавања пружа нам

археолошки материјал из овог краја. Најстарији споменици откривени у Заплању

потичу из античког периода. Заплање је у то доба делило судбину града Naissa и

улазило како у састав овогграда, тако и у састав римске провинције Горње Мезије.

У ВК, ГБ, Гр, Та, МКу и Каналазе се остаци утврђења који би могли бити из

римског доба. У Миљковцу је пронађена надгробна плоча од кречњака са текстом

На Лa'TИНСКОМ.

Половином VI века Словени први пут продиру у област града Ниша, 615. го

дине освајају Ниш, па су вероватно тада дошли и у Заплање. Писаних података о

ТОМе Нема.

У неким историјским изворима помиње се и планина Куновица, што је данас

прихваћено као средњовековни назив за Суву планину 2. Потумачењу ЈованаЋири

ћа овај назив преузетје из словенског говора, а настаоје по куну (Аcer Campestis).

Током даље историје Заплање је морало пратити судбину града Ниша. То

значи да је и ова област, као и Ниш, око 988. године, у време македонског цара Са

муила, припојена Охридској архиепископији. То траје до битке на Беласици 1014.

године када ови крајеви бивају поново припојени Византији.

11 Цвијић: 1966.

12. Популарна енциклопедија, Београд, 1976, s. v. Куновица даје такво тумачење.
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Географски положај условиоје многе устанке и промене на овим просторима.

7. Стефан Немања 1183. осваја Понишавље, Ниш и Заплање, али га већ 1190.

године губи и оно припада Византији.

При крају своје владавине Стефан Дечански осваја ове крајеве и они касније

улазе у састав Душанове и Урошеве државе, а потом и у састав државе Лазара Хре

бељановића.

После Косовске битке Заплањеће ући у састав Деспотовине Стефана Лазаре

вића.

8. Заплање дефинитивно пада у руке Турака 1428. и та ера траје до 1878. го

ДИНе.

У периоду одХV до ХVIII века Заплањеје улазило у састав Софијског и Сме

деревског санџака, а почетком 19. века улази у састав Нишког пашалука. У то доба

пада и велика сеоба народа под Арсенијем ПI Чарнојевићем, и влада уверење да је

један део ове струје остао у Заплању.

Из доба под Турцима важан је помена устанак у Заплању око 1806. године.

Устанак су подигла три брата свештеника из В. Крчимира. Они бивају жртве изда

је и Турци су их похватали и обесили.

Осим овог устанка, Заплањци су познати и побуни из 1841. године. Буна но

си име по вођама. Легендарни јунаци ове буне су Стојан Чавдар из В. Крчимира и

Никола Срндак из Д. Душника.

Као одмазду за неуспели устанак, Турци су попалили цело Заплање. Многи

су се тада одметнули у хајдуке и наставили са ратом против Турака. Најпознатији

хајдук из Заплања је Дина Петровић из Горњег Барбеша.

9. Ове историјске податке делом потврђују и најстарији споменици из овог

краја. Један од њих је црква Св. Вазнесења из ВК, коју је живописао монах Евти

мије 1169. године. Стил ове цркве је византијски. На јужним вратима стоји натпис

Петко у далЋ 1838 лета, по чему се закључује да је то одељење дозидано те године.

На зиду ове цркве налази се и запис о посети патријарха Пећке патријаршије,

Арсенија IV Јовановића-Шакабенте, 1728. године.

10. Око 1878. Заплање је ослобођено од Турака. Тада је у Заплању било

11.774 становника. По попису из 1905. тај се број повећао на 20051. Пад се осећа

1921. када има 19957 становника, а највећи број забележен је 1948. године —

26.380. Сваки наредни попис бележи све мањи број Заплањаца.

11. По Д. Симоновићу!3, Заплањци се у доба после 1941. сусрећу са пробле

мом пренасељености. Пренасељеност и неплодна земља, главни су разлог мигра

ција Заплањаца. Они су још за време Турака масовно одлазили у ослобођени део

Србије, у Румунију и Бугарску, а то се наставило и касније. Сиромаштво је терало

Заплањце у печалбу. У Румунији су радили на бојарским имањима, а у Бугарској

као циглари. Између два светска рата број печалбара креће се до 24 процента од

укупног броја становника.

12. Прва школа, која се помиње у државном шематизму за 1883. (стр. 70), била

је у Г. Душнику. Године 1905. билоје девет школа у Заплању на 20050 становника.

13 Симоновић: 1982, 244.
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13. Изгледа да је развој индустрије у Г. Хану и Д. Душнику дошао прекасно

да би задржао становништво Заплања. У потрази за сигурнијом егзистенцијом љу

ди су се окренули граду.

Становништво Заплања, осим неколико породица Рома, у целини је српске

националности, православне вере и Заплање се сматра једним од етнички најчи

стијих крајева Србије.

До садашња проучавања говора Заплања

14. На говор овог дела Србије први се осврће норвешки научник Олаф

Брох!“. „Све друго што је објављено закључно са 1903. годином спада више у

предисторију него у историју науке о нашим дијалектима“15. Брохова књигаДија

лекти најјужније Србије заснована је натеренском раду у околини Ниша. Овај, по

Белићу врстан фонетичар, забележио је доста грађе, али није имао најбољи избор

информатора. Брох је нека места обишао сам, а о некима је добијао посредна оба

вештења, често нетачна 6. Све то имало је за последицу да се подела говора овога

краја, коју је Брох извршио, не поклапа са стварношћу.

15. После његајавља се А. Белић, који се најпре у својим монументалнимДи

јалектима17 осврће на рад овог норвешког слависте, а потом то чини и у расправи

О дијалекатском материјалу О. Броха18. Белић указује на добре и лоше стране

Броховог рада, али и коригује неке детаље из својих Дијалеката.

БелићеваДјалектологическал карта садржи осврт на све ПТ говоре, имену

јући их као „самое архаичнoе екавское нарђЧиe“19. Појаву заплањског

(запланвскiћ) Белић смешта у IV епоху развоја, када се заједно са јужноморавским

развио из претходног, заплањско-јужноморавског, коме је, опет, претходио при

зренски 20.

УДијалектима, у оквиру осталих дијалеката источне ијужне Србије дао је и

опис заплањског говора. Говорећи о заплањско-сврљишком говору, Белић каже да

под тим називом „не треба разумети један, исти говор“21. Он тврди да заплањски

говор показује много већу самосталност у односу на сврљишки, али је та самостал

ност релативна. Његова је специфичност, по Белићу, у следећем:

1. не зна за ч, и као ТЛ, већ уместо тих гласова има ћ, ђ, као ЈМ,

. Не зна за лу место 4,

. не зна за ја у раrt. praet.

. замена са у - д истоветна је са јужноморавским,

. Зна за ЧЛан,

14. Брох: 1903, и рецензија Белић: 1911.

15. Ивић: 1994, 55-71.

16 Ивић: 1994.

17. Белић: 1905.

18 Белић: 1911.

19 Белић: 1905а, 17.

20. Белић: 1905а, 9.

21 Белић: 1905, стр. LХ.
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6. зна за групујд у дојдем и сл. као ТЛ22.

16. Белић инсистира да овај дијалекат треба разматрати заједно сајужномо

равским, а не као механичку мешавину ЈМ и ТЛ. Он износи теорију по којој је за

плањски говор постао тако што је, из неких разлога,јужноморавски заузео целу за

падну падину Суве планине и сав планински крај на десној обали Јужне Мораве.

Тако је „део старога јужноморавког говора остао у Заплању и околини“23. Он је

очувао све црте „старога основнога говора заједно са тимочко-лужничким

говором“, а „са новим јужноморавским говором он је опет задржао све оне црте,

које су се развиле у његову заједничком животу са њим (нпр. у или које је јужно

моравски говор сачувао боље од тимочко-лужничког (ћ и ђ)“24.

На својим границама, које међусобно нису много удаљене, овај говор сеукр

шта са суседним, што је наводило на погрешан закључак да је овај говор настао у

процесу укрштања два суседна. „Заплањски говор представља јужноморавски го

вор на старијем ступњу“25, закључује Белић.

Два пункта ушла су у Белићеву студију као „места која припадају заплањ

ско-сврљишком говору, а споменута су“ у књизи. То су Гаре и Личје. Као село са

прелазним говором између ТЛ и СЗ јавља се В. Крчимир, а као села са призрен

ско-јужноморавским одликама — Виландрица и Гркиња. У богатој Белићевој гра

ђи материјал из ових села може се сматрати занемарљивим. Заправо, претрагом по

Белићевој грађи понашла сам само прва три села. Друга два помињу се приликом

одређивања границе између СЗ и ПЈ, а у вези са вокалним л, али грађу из тих села

нисам успела да пронађем.

Но, моја грађа донекле је потврдила Белићево гледање на говор овога краја.

На основу тога је и извршена подела на зону I са типично заплањским одликама,

зону Па као прелазну између ТЛ и СЗ и зону П као мешавину СЗ и ПЈ.

Одступања у вези са стањем које налази Белић везана су за зону П, која је по

Белићу јужноморавска, а мој закључак по прикупљању грађе био је да је то у осно

ви СЗ говор са пуно наноса из ЈМ. Ако уважим Белићеву тврдњу, било би обрнуто

— да је овај говор попримио доста СЗ одлика. Тешко је и неумесно спорити се са

Белићем. Претпостављам да је Белић до оваквог мишљења дошао само на основу

једне црте —рефлексалу од вокалногл иза дентала, јерједино тамо се помиње гра

ница иједино тамо се помињу села из зоне П. То стање стоји и данас и сеже даље од

границе поменуте у Белићевој студији. Заправо, цела та зона искључиво зна за ре

флекслу, а не и за типично заплањсколе у идентичној позицији. Дакле, ако уважи

мо само тај критеријум — Белић је апсолутно у праву. Међутим, много је других

црта, неморавских, за које код Белића нема података, а маркантне су: појава -л и

нејотована група јд, за које има пуно потврда у мојој грађи, наравно уз паралелну

употреби и: -a - -л и јд Ж. Ђ.

17. Исте године излази у Петрограду и БелићеваДиалектологическал карта

сербского нзвика, у којој се такође помиње и заплањски.

22 Белић: 1905, стр. LX-LXI.

23. Белић: 1905, стр. LXII.

24. Белић: 1905, стр. LXII.

25 Белић: 1905, стр. ХСIV-ХСV.
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18. Још један странац интересовао се за говор овог краја. То је Ронел Алек

сандер, у Топtak Accentuation26. У оквиру њене студије о акцентуацији један од

пунктова био је село Краставче у Заплању. Књига је објављена у Минхену, на ен

глеском језику. Мени је био доступан рукопис ове студије.

19. Помена о заплањском говору има и у нашим уџбеницима дијалектологи

је. Тако П. Ивић каже: „Основна је одлика овога типа да не зна скоро ни заједну

иновацију својих суседа“27 и набраја одлике које познају ТЛ и ПЈ, а нема их у овом

говору.

20. У уџбенику А. Пеце каже се да у овом говору:

1. „имамо ћ и ђ као у јужноморавском говору, али као што има тимочки го

ворни тип, истина, уз лb иде и у, евентуално лу“,

2. „ново јотовање се врши у овом говорном типу, али не и у свим скупинама

доследно“;

3. „секвенце ке, ге, ки, ги не знају за палатализацију оклузива“,

4. „у заплањском делу овога говорногтипа наилази се на употребу члана“28.

21. На овом простору налази се и пункт за ОКДА. То је село Калетинац. Фо

нолошки, као пункт за ОЛА, Слободан Реметић обрадио је Д. Душник. Ту су као

одлике тога места издвојене следеће:

1. изостајање фонемед — махом су примери сау - д: вуна, пун, куне, вук, му

зе, прогуне итд. Иза с д по правилу долази рефлекс ле: слbнце, слвнчоглед,

слвнченце, слоба, слеза, длебе, длег, длега, длего, али дугачњк: упор. и клече. Према

дqбок, ждна, жgчка овде је длибок, жљуна, жључЛжључка,

2. знатно су ређе почетне групе састављене од плозива и другог опструента.

Овдеје и: шеница, шешки (= псећи), али ткаља (на месту облика где налазимо куде);

3. сугласничке групе -сц-и-шч- сведене су на -ц- и -ч-: праци, гуче, гучешина,

ноче (= ножић), тојаче,

4. уместо жало говори се желвц, што значи да изостаје лексички изузетак

e - e,

5. има примера са сугласником и добијеним путем асимилације: џбун, џбуно

ви, џбуње,

6. метатеза је вршена у скупинама зј и сј: лојзе, клајсе, али: козји, лисје.

Уз ово иде и:

1. непознавање палатализације к, г испреде и и односно к изај, љ, њ,

2. нема потврда за консонант и у завршном положају речи,

3. изостаје tº – ч, овде је tº - h (свећа);

4. изостаје d - и, овде је d - ђ (међа)29.

Осталим својим одликама овај се говор слаже са већином ПТ говора.

26 Александер: 1975.

27 Ивић: 1985, 118.

28 Пецо: Београд, 1989, 50.

29 ФО, пункт 86, стр. 589.
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22. За СДА постоје попуњени упитници из Д. Душника и Личја. За Д. Ду

шник то је урадио Миливој Павловић (у даљем тексту — Павловић Упит), а за

Личје Љубиша Рајковић (надаље скраћено — Рајковић Упит).

Павловићје попунио упитник 1963. и 1965. Главни информатор био мује чо

век са средњошколским образовањем у то доба и са четрдесет година старости,

што довољно говори о поузданости података. Чини ми се да тамо има елемената

који никако и никада нису могли постојати у Д. Душнику, али има и драгоцених

података. Рајковићев упитник је из 1981. Највећа замерка овоме упитнику јесте да

уопште не региструје полугласник и да је изричиту закључку да га нема, а у свему

осталом солидно је урађен.

На по ме на о и страживању

23. Говор Заплања је мој матерњи говор. То доноси предности, али и недо

статке. Трудила сам се да недостатке избегнем тако што сам у свој материјал уно

сила само оно што сам током истраживања поуздано чула и забележила (што сам

чинила врло ретко) и оно што сам снимиила. Незнатан је део материјала који није

снимљен. Ништа није унето у материјал за шта сам знала да постоји, али га нисам

чула. Предност познавања говора била ми је од користи када је требало да од ин

форматора добијем жељени податак.

Заплањска села су стара. У њима готово да нема младих. Примера ради, у

осмогодишњој школи у ВК, школске1994/95. било је три ученика у прва четири

разреда, са једним учитељем који сваког дана путује. Слично је стање и у осталим

селима. Но, ја сам и међу старима бирала најстарије становнике. Истина, овај кри

теријум и није пресудан. Најстарији Заплањац којег сам ја срела рођен је 1901. и

живи у В. Вртопу, али мени није био од велике помоћи као информатор. Његов го

вор је више личио на говор младих Заплањаца, „искварен“ под утицајем књижев

ног језика.

Чињеница да је ово печалбарски крај, а да у печалбу одлазе мушкарци, пока

зала се и у пракси. Говору већине старијих мушкараца у Заплању просто се мора

селективно прићи, па издвојити оно штоје нанос од онога штоје основно. Нормал

но, то и нису прави информаториз0, но како је често бивало и разговора у поро

дичном кругу, то су били укључени и други чланови породице. Показало се, што и

није ново и необично, да су жене, по правилу, најбољи представници свога говора.

Тежила сам да разговор буде спонтан, па је често у разговору било више учесника.

То су били разговори у кругу пријатеља и комшија. Посебно ми се допала култура

дијалога. Свако је желео да нешто каже, али и да не прича претерано, већ да пружи

прилику другима да и они испричају нешто.

Да не могу бити информатори само жене“, показало се врло брзо, па ма како

оне биле бољи информатори. Тематика женских разговора другојачија је од приче

мушкараца. Ретко ће се у разговору са женама наићи на команданта баталијона,

39. О критеријуму за избор информатора говори Александар Белићу: Белић: 1926-27.

3. О томе Р. Александер каже: „Women on the whole showed less contamonation from outside in

fluence in their speech than did men, as they had traveled less and had fewer contacts with outsiders. Men ser

ve in the army, take frequent trips to town, and are usually the ones to converse with strangers.“ (Александер:

1975, 45).
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митрољез или началника. Отуда се радо сећам приче чика Петра из Гркиње, рође

ног 1902. године, који ми је дуго причао о својој богатој младости, те о Првом и

Другом светском рату. Није заостајао за њим ни Светомир Тонча Стаменковић из

Калетинца, који је радо причао и увек се сећао нових детаља којима би да причу

допуни.

Насупрот њима, богат материјал пружиле су ми и неке драге баке, Загорка

Гога Николић (1905) из М. Вртопа, Милева Илић (1907) из Чагровца, Зорка Шар

ковић из Д. Душника и многе друге.

Многи од мојих информатора више нису међу живима. Њихове речи остале

су забележене у овоме раду.

Без добре воље мојих информатора и њихове жеље да ми изађу у сусрет, да

ме угосте и да ми помогну, овај рад не би изгледао овако или га, можда, не би ни

било. Зато свима и овом приликом изражавам своју захвалност.

24. Рад представља делимично измењену докторску дисертацију, одбрањену

28. јуна 1996. године на Филолошком факултету у Београду, пред комисијом коју

су сачињавали: професор др Радоје Симић, др Петар Ђукановић и др ЉубисавЋи

рић. Члановима комисијезахваљујем на корисним сугестијама, а ментору проф. др

Радоју Симићу и на помоћи и подршци при избору теме.

Посебну захвалност дугујем и рецензентима — академику Павлу Ивићу за

драгоцене сугестије у току припреме рада за штампу и професору др Недељку Бог

дановићу без чије помоћи би овај рад био мањкавији.

Велику захвалност дугујем и управнику Института за српскијезик —профе

сору др Слободану Реметићу, уз чију је помоћ и подршку овај рад штампан. Коле

гиница Маја Вукић учинила мије велику услугу прочитавши овај рад и сугеришу

ћи ми да многе пропусте— стилске, правописне, техничке— исправим, на чему јој

и овом приликом захваљујем.



ГЛАСОВИ И АКЦЕНАТ

ГЛАСОВИ

ВОКАЛИ

25. Говор Заплања (скраћено ГЗ) познаје пет стандардних вокала а, е, и, о, у,

полугласник и вокално р. Представљено дијаграмом то изгледа овако:

ti. b у

+ p
o

62 a О

Вокали „у главноме у овом дијалекту представљају чисте звуке, без специ

јалних нијанса“32.

Експираторни акценат, као и суседни гласови, утичу на вокале у правцу

отворености, односно затворености, или лабијализације.

26. Полугласник може бити нестабилне артикулације: када није под акцен

том, има више изговорних варијаната, а то иде дотле да од алофона прераста у нову

фонему. Велики утицај на остале вокале има окружење. То се испољава кроз суп

ституцију једних вокала другима.

27. Посебну пажњу заслужује стари вокал л, који у ГЗ, осим супституције са

у, једино познате књижевном језику, у одређеним околностима даје рефлекс лb,

(ла), лу или ли.

Полу гласник

28. Још увек „једна од најинтересантнијих и најважнијих особина овога дија

лекта јесу полугласници“33.

Полугласник је саставни део гласовног система ГЗ. Његово порекло је више

струко:

а, то је стари полугласник настао једначењем двају прасловенских,

б. секундарни полугласник који се развио фонетски по испадању полугла

сника у слабом положају или аналошки,

в. полугласник настао у процесу десилабизације ВОКаЛНОГ л, ШТО је СПeНЦИ

фичност ГЗ,

32 Белић: 1905, 13.

33. Белић: 1905, 42.
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г. полугласник настао адаптацијом страних речи,

д. и полугласник настао „мућењем“ којег другог вокала.

29. Природу овог гласа прецизно је описао још Александар Белић34, а то је

поједностављено код М. Станојевића: „Полугласник је мутан вокал, коме је у

основи кратко а“35.

Осим чистог полугласника, може се наћи и прелазна нијанса са артикулацијом

између њ и вокала a, коју бележим као а. За одређивање више одједне нијансе по

требна су прецизнија мерења од субјективног човечјег уха, па се ја у то, овога пута,

нећу упуштати, иако већина истраживача ових говора, поводећи се за Белићем, бе

лежи најмање још две варијанте: Ба, са „јачим полугласничким карактером „већом

полугласношћу)“ и ња, са „слабијом полугласношћу (мањом полугласношћу)“36.

Опозиција /а/ и /b/ у неакцентованом положају неутралисана је „бар

факултативно“37, па су готово истоветни облици са /b/ од /Б/ или од /а/, односно /a/

од /b/ тј. /а/.

30. Као полазна основа за разврставање бројних примера са полугласником

послужила ми је подела А. Белића 38.

1 Стари полугласник у основи

1. Безје ВК, бецну га Ча, бачве ГБ, баш ли мен потреви Та, е, баш тšгВК, баш

ћу да идем ДДу, баш је стигал ГХ, баш сšга ГБ, бвш ко мечкара ДДр, беш овдек

ДДр, баш киде моју кућу ДДр, баш синоћке ВК, баш што постаро ДДр, вешке Ча,

вездан МВ ДДу, вездњн ДПЧАМ ДДр Га, вездан ДДр, ваздњн МЧа, дан ДБ, дваес

двна РД, по едњндњн Га, двнšе ДП Га ДБ, цел ден ГБ ВК, десет дена ДП, овај ден

ДП, јутре двн НСВК, Петков двн НС, неки ден Се, свњки ден ГБ, Спасов двн М, Кр

стов двн Ча, Госпођинден Гр, одморимо се дењу ГХ, дењу ЗТ, дњска ДБ, некадњска

Ка, дошел Се Ли ДДр ДП МК ДДу Ка, дошел у петак ВК, књ дошел Гр, књко дошел

Ча, жвцне ДДу, Кокиназелва РД, тај зблва РДВК, зелве има РД, зелве НС, измњкни

ме ДП, ишел ДДр ВК Се ГрЧа Ка ДП, књд се спушти МК, књд слазим МК, књд њу

нанижем ДП, књд туримо плочу, књд се издра Се, онага књд ми умр Гр, књд она не те

јала ГБ, квт ће да вртају Ча, књд истакмим Ча, књш па сновемоЧа, књд Немацулеже

Ча, књд би ДДу, књд беомо ДДу, књш скину Се, књдгу овдека Со, књиш књко ГБ, куму

е до квд Га, књд цапне Ка, да галежеЗT, лежем ЗТ, леже, не лежи ДБ, неће га ни

леже ДП, свележу Та, леко, леко ДБ, мезге ЗT, неквд варбано Ча, некад па некед

ВК, некад билЧа, некед га има, некад га нема ДП, негде некед ВК Па, некад оће ВК,

књд некад им копашемо Ли, немам никњд туђ зуб Гб; омекне, омекну ДБ, дошла

Дивна онBг ВК, онђе нисмо бацали ГБ, онšгЗТ, свињски опанци Гр, пресни опšнци

Ча, опенци откожу Ча, опенци Га ДБ, дрпави опанци М, отишал РДГа ВК ДПСе, а

ми полек, полек ДДу, ицепим полак ГБ, тек полек Га, полњеšчке ГБ, пошлРД Ча,

примњкни меДП, прошел ВКМ Ча, оно се убаворасњмну Гр, сšг ич нечуе Гр, а свга

34. Белић: 1905, 46.

33 Станојевић: 1911, 371.

36. Белић: 1905, 44.

37 Ивић-Реметић: ФО, 591.

38 Белић: 1905, 47.
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Гр, до све Гр Га, отидоше све Кр, твкво сва РД, е, свга ДП, и свкси пиемо Ка, свкће

ти да псуеш ДДу, сbкће сипуемо Та, а свга ме воду НС, и он све да лие Се, све е све

боље Со, све големи ВК, све стелна МB, свејестелна Га, сва отишњл Ли, триесту све

ГХ, свга нема, све бабе МК, свга све сукна МК, да гу смекнем ДП, кад селине НС,

нее семнуло Ча, кћ ти семну ДДуЗT, за сен НС, у свнзT, оно се стšмни ДП, тек ће

чукун ГБ, па тег онај вода МВ, трг у собу РД, беоше трг Ка, књко тег Та, трг се

упознамо Га, и тег видо НС, о тег си она Се, о тек књкве ти воде Се, оно е тва би

ло ДДу, тšг несу имали ДДу, од тšг батали ВК, они су га тšга маскирали МК,

томнина Гр, твњи ЗТ, шетка Ча, и сл.

У ову групу сврставам оно што А. Белић сврстава у другу групу, тј. полугла

сник у суфиксу, али и у основи:

јечем ГБДБ, књквв НС, кав ће ми ђаволРД, ускотел МВ, истресу котел ВК,

у котел МВ Га, котел големи ВК, котел ДБ, некњкав ДДр, никаквв помоћ Ли,

никњкњв дуван ДП, ован ДДу, овес и јечам, сејемо овеc Га, овеcДБЗT, петел МК,

тњквв ВК, убљв ДДр Га;

и оно што Белић сврстава у пету групу, пошто је изгубљен осећај да је то су

фикс:

двнас ДДу, данас ДДу Та ВК Ка, дан данас Ка, данез била Се, данеске ДП,

наћšе ВК, нећеc Гр, нећеcДП.

Стари полугласник у суфиксу

-вк: по десетак ДДу, јастече ЗТ, јестек ВК, маз на мањек. Гр, момак ГХРД

ГБДДр Га ВК, мућек Ка, песакДП ВКЗT, петик Ча, РедакДДу ВК, ручак МГрГА

ЗТ ДБ ВК Ча, четвртак Гр, шумвк“ Ча Га,

прилози на-вк: овек РДДДуКа Се, овњкој Гр МК, онак ДДу Гр ВК, онbкој Га,

-(ч)нк (дем): грањичек Га, гроздак ДП, каменчик Ка, коматик ВК, кончек М.,

купусњк Га, ладак Га, лебек Га, мазек М. Ли Гр, обедак ВК, плацек Гр, путек Гр,

родек Ча, саник Ча, солчак ДДу, шићеpéк Ли, шићерчек Ка;

придеви на -њк: малецњк ДДр, малецњк НС, омалечњк ДДу, поголемићк ДП,

појачек Гр, старачак Гр, старечек Га;

придеви на -вчњк: купачке ДП, полагачка ДП ГБ, тесвчко ДП,

-вц: братанец Гр, венšц Га, жалšц, желšц ДДу, желец, жилац Ча (видит.

41-42), seoнaц Ка, квасац Со Ли МК ДБ, кипелац Та, кладњнвцЧа, кладанец ВК,

конвц ДДу Га, Крушевљц Ча, мртвац Га Гр, теснац ЗT, удавец ДБДП Гр, Шарац М.

-вц (дем); лебњц ВК НС Гр,

придеви на -њцњк: ситвцко Га,

придеви на -bн: могућњн РД;

број један и деривати: еден ГрЧа ВК ГБДП МВРД ДБ, едемпут РДДП Ча

ГБ М, едвнпут ВК, једен Га Гр ВК ДДр ДБ, једвмпут МК Се, једвмпутке М,

ниеден Га, одједвнпут ВК,

-ње: убљв Га ДДр.

39 Павловић: 1939, стр. 55-56 каже да је ова реч делимице изгубила деминутивно значење.
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Стари полугласнику предлозима

крне све комби РД, пошло све њи РД, све виле РД ДДу, све кршену руку РД,

све вилу Ка, све њега Ли, све уста ВК, све волови Ча, све плуг Со, све вас Со, сведр
1

љаче Со.

П Полугласник који се накнадно развио

(секундарни)

1. у именицама: брашћнце ДДуно, житанце Гр, огњњ ВК Га Гр ДП ДДу,

писменце Гр, свекер РД Га Гр ВК ДП Ча Со НСДБ;

2. у радном глаг. придеву: викел Га РД, дигел Ка, довезњл Га, излезел ДДу,

изрекел Ка, секњлРДДП, испéкњл се Ли,легел РД МК, могšл Гр Се МКа, пекел ГХ,

побегел Га, пребегел ДП, рекел ВК Га МСеДПРДЛиДДу, седел ВК Га, улезел ВК,

3. у глаголу јесам: несем ВК Ча Га ШГр ДДр МКДП Кр РДСе, ја сем овде

породила сина ДП, кад сем прве водила ВК, с ову стоку свм тргуваја Гр, ублeнуја

сем Гр, доведена сем отуд Кр, кат сем могла Ш.

Полугласник настао у процесу девокализације д типа: сланце, клецањ и сл.

Примери у т. 66.

Полугласник уречима туђег порекла:

кадар ШМ, темен Гр МКВК, тамен Гр“);

у суфиксу -лок. бачалек МВ, газдалекЧа, качарлек ГБ, мутавџилекЧа, наво

даџилнк МК, пашалек ВК, поганлик ДДу, посмешлек ГБ.

III Полугласник настао од других вокала

31. Полугласник настао од вокала а бер да знам ГБ, звитд. Ка ГаЧа ДП Гр,

књко Ка М Гр ДДр НС Се ГБ Ли ДП ГХ ВК РД Га, књко за цркву Ка, оће си књко

ДДр, све књко шупаљ беше Ча, што се књко сврта Ка, књква ВК ДДр РД ДП МК,

књква МК, наводњиилак ВВ, некњко Ка, некњква ВК Со Та МВ Га, некњква Га,

некњкав Со, никњко Се ДДу Гр, одемна ДДр Гр МКЧа, свл ће жена да узне ДДу, сел

се досећаш ДДу, до сам до пут Гр, при сем њи ДДу, до сам доле ДДу, при сем ста

ницу НС, семо три осташе Та, семо да одморим ДП, семо кошуљка Гр, сваки ден

Кр ГрPД, сваки дан ДДр, свеки пут Ча, свеки Гр, свњкодневно МК, свеки ДДу, свеко

лето Та, свекому Се, свеку годину МВ, свbкњкве боје Ча, свекрквоЧа, свекњкваДДу

Полугласник од вокала о ноћаске ВК Ка.

Полугласник од у амбњланта ДБ.

Полугласник: а : е. једини пример који имам — мердивен Ш, мердиван ДДу,

мердивен ГX може се тумачити и као неки вид прилагођавања стране речи.

40 Види Белић: 1905, 66.

41. Истои Белић: 1905, 71. У питању је речца, а не придев.



Говор Заплања 31

IИ Полугласник отвореније артикулације (а)

32. Честа је алофона варијанта полугласника са артикулацијом између полу

ГЛаСНИКА И ВОКАЛa (1.

бачва Га, ваздњн Ча, ваздан ДДу ВК, дан ДДу Га, четерез дана ДП, данес Гр,

дошал ДДр Со Ка МВ, залва Ча Га, ишал Со, и кад отишла Со, и кад он оболе Со,

нећутелажем ДБ, нашал МВ, опанци ВК ШГа, недеља осамну Гр, отишал Со Ка,

ошал ГБ, пришал Со, саг ће буду ВК, саг се вика ограда Со, е, саг добро Ка, и тāг

наседају МВ, па так повијемо НС, големи тагДДр, до таг Со, оно таг деца Га,

котал МВДБ;

данас Ка, нећđс Гр, кладанац РД, лебац ЗT, момак СоДДр, пустињак Ча,

ручак Га, шумак Со, крајчак МВ, солчак МВ: височак МВ, едан ектер Га,

но несам кадар ДДр, огањ Гр, побегал ДДр, помогал РД, рекал Ка;

комшилак Ка, ћурчилак ГХ.

И Вокала на месту полугласника

33. Оваквих је примера доста. Навешћу мањи део:

вашка Се, јутре дан РД, цели дан Со, дваес дана РД, еднога дана Гр, данас

Ка, данаске ВК, кад се овас жње МВ, лакачко Та, макнем се Со, овај Чa (и примери

ут. 596), омакнемо га ВК, опанци ВК, полак М, полагачка ДП, саг излегло ГХ, она

саг умрела Со, он ме подетињил саг Ли, овија су сага ГБ, сагатија Гр, па тага сре

ски Гр, оно се стамни МК, примера типа ишал, дошал и сл. у т. 286.

девојчурљак ДП,јестак ВК, човеслак ДП, солчак М Со; овак Ка МК, sвонац

Ка ДДу, квасац ВК Со, кладанац РД, колац ДДр, конац МВ, мртвац Ли; лебац МВ

ВК Ка;

огањ МВ, ветар Ча ДДу, брашанце Ли, несам ДДу ВК МВ,

кадар ДДр, домазлак ДП, пашалак ВК, шнајдерлак Со, али и: комшилук М,

чорбалук“2 Га.

ИТ Вокали о и е на месту полугласника

34. Уз лабијал, у бројевима седам и осам, у магла и сабор и речима од ових

изведеним, на месту полугласника стоји вокал он3. Примери у т. 154. и 155.

Са вокалом е - њ су следећи облици:

благден ВКА4, вител Га СоЧа, Велигден45ВКМВ ГрЧа ДДу, клацењ Га, Пе

тровден ГБМВ Га, али и: Петровдан Та Ча.

с види из

43 Стари облик ових бројева је са полугласником на крају: седмњ, осме (Николић: 1984, стр.

167), тако да се полугласник, на месту на којем је у ГЗвокало, а у књижевном вокала, развио накнад

но. То је, дакле, секундарни полугласник.

44 Станојевић: 1911, стр. 371: „Каже се увек благ ден (благ дан), Велиг ден (Велигдан, Ускрс),

али: Петровдњн“.

45 Занимљиво је да Марковић: 1993, 179 под варstao има: „У варsило жене чине црвено пера

шке за Велигдан (истицање моје)“.
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Облици са вокаломе на месту полугласника из моје грађе различите су вред

ности.

Лексема вител није непозната другим нашим народним говорима, а ја сам је

забележила у двема морфолошким варијантама: вител и витле. Једном забележен

облик клацењ сматрам случајним. Лексема Велигден јавља се на целом простору, а

тако је и у другим говорима ове зоне и вероватно је тај облик доспео у народни го

вор преко црквеног. Петровден је вероватно настао под утицајем претходне лек

семе, па се јавља у оба лика, са е на месту полугласника и а - њ. Остаје нејасно за

што само овде имамо е, ако је: Ђурђевдан, Митровдан, Пејчиндан и сл.

»k

35. Секвенцављ-даје рефлексу: удовичетине ГХ, унуци МВ, али редовно: ва

шке. Ван овога може бити облик торник. Примере и коментар видети у поглављу о

аферези т. 94.

Готово редовно је и < 8 испред сонантај, па је: овија, тија, онија. Примери у

Т. 596.

Непостојано а

36. Ово је одлика могла бити обрађена и у тачки о вокалу а, али сам се одлу

чила да је сврстам овде зато што се ради о староме полугласнику који се понекад,

супротно књижевном језику, изгубио или очувао прешавши у а.

1. да гужњемо Га, не жње никој РД, кад се овас жње МВ,жњеш Ли, ми ће
t t — ? I — f } * t

им жњемо ВК, да жњемо ГБ, пожње све ДДу, да пожњеш све ДДу, он збере В.,
1 - f у 1 1 1 1 1 1 1 1 -

овој збери В, збирав куга куде виде Гр, комите збира Гр, збира тамо ДДр, збирајте

PД, па га збираш Ли, овде се збира вода Гр, још збирају Гр, да га зберемо ДДр, да се

зберемо там ДДу, збрале се жене ДДу, жене се збрале РД, оно се збрало ДДу, збра

ше се там НС, збраше и старо и ново Та, па ни збраше Ча, едни низбраше Гр, од

њег се одбере Ча; па се згреје Га, згреје воду Ча, да здене стог ВК, зденемо Ка, неe

разбрала РД, светујте ме Со, да смељеш ДДу Гр, да смељемо Га, ми се несмо ста

вили с кмета Гр.

2. изгребало Ча, сабраше Гр, сабраше се РД, сабрал Та, сабирали су Гр.

О облицима типа собор, собори у т. 34 и 154.

Овде спадају и облици типа последањ полог (јаје које остаје у гнезду) Гр, а

више примера у т. 619.

37. Предлоге са крајњим а могуће је размотрити и у поглављу о покретним

ВОКаЛИМа46.

нада кубе ВК, онде нада пут Та, овде нада село Га, нада чешму горе Се, низа

степенице ДДр, низа стену Ка, низа село Гр, ода Дел даље не иде ВК, ода синови

имам ДП, пода овеј Шумкачке куће ВК, пода сливу ДП, онде пода туркињу (шљи

ва џанарика) ВК, оној што има пода туркињу ВК, била е пода детелину Ли, она ис

пода нас доле Ча, да нее испода три динара ВК, уза свако дрво М,уза село ДДр, уза

46. Као покретне вокале разматра их Белић: 1905, 268; Богдановић: 1987, стр. 93 и нап. 162, а у

поглављу о полугласнику Белић: 1905, 83, Реметић: 1985, 110.
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сам прозор Гр, дојдо уза степенице ВК, придемо и уза стари Ча, уза шалтер ДБ,

преда тој ВК.

Ови су облици најпре поникли фонетским путем да би се доцније почели

употребљавати и ван услова под којима су се први пут јавили.

*}:

38. Јасно је да је полугласник у живој употреби у народном говору Заплања.

Из претходних примера види се да се он веома добро држи под акцентом. Сразмер

но је мали број речи у којима се полугласник налази у неакцентованом слогу. По

лугласник се може наћи на било којем слогу у речи. Он је често једини вокал у ре

чи. У једносложним: ден, бљш, свг, трг, књд или у двосложним: возден, двнос,

жњлњц. Може се наћи и на било којем слогу вишесложних речи.

39. Ограничење које за дистрибуцију полугласника важи јесте да се у ГЗ по

лугласник не може наћи на апсолутном почетку и крају речи.

Ово ограничење, међутим, не важи за пиротски говор, јер је Н. Живковићза

бележио више речи од основе: bнћа-47, са полугласником на апсолутном почетку

речи. У ГЗје ова лексема позната у облику анека: dњка кад вреви ВК, dњка, не мож

да вреви ко треба ДП.

Са полугласником на апсолутном крају речи у истом речнику налазимо лек

сему мњ48.

У Речнику тимочког говора Ј. Динића такође има речи са полугласником на

апсолутном крају речи. То су бибњ49 у значењу „бије, грува“ и дв, у значењу

„дах“50.

О суд би ни на зала

Назал предњег реда

40. Стари назал предњег реда дао је и у овом крају е. Изузеци који су познати

осталим нашим говорима, е - а, налазе се и у ГЗ и дошли су из службеногјезика.

књаза Михаила Га, госин началниче, срескому началнику, нашога началника Гр.

41. Слободан Реметић је, сакупљајући материјал за ОЛА, у Доњем Душнику

забележио стару лексему želњсb (у значењу жаока — код пчеле)51, што је и пре њега

регистровао М. Павловић у Упитнику за Српски дијалектолошки атлас. Ја сам ову

лексему бележила у више фонетских варијаната:

1. e < e: желац Га ШМ, желец ДДу Та МКу ВК М.

2. и : e: жилац МКу ВК Ча ГБ Га Та ВВ, жилац Га,

3. О облицима: живац ДБ Га, живец ДБ В, живец ли е ДДу у т. 43.

4. b/a: е: желец Ча ВК, жалвц ДДу

47 Живковић: 1987, 178.

48 Живковић: 1987, 67.

49 Динић:1992,383.

50 Динић:1992, 401.

51 Реметић: 1985, 109, те напомене 256 и 257; и Реметић: ФО, пункт 86, стр. 589.
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42. Дакле, примера са рефлексом а од назала предњег реда (e-a) није било,

изузимајући онај са затворенијим изговором — а. Међутим, ово затворено а веро

ватно је настало као отворенији изговор полугласника. Појаву полугласника овде

треба тумачити аналогијом, јер исти информатор додаје: „књ те жвцне“, па је ово

жњцне могло утицати на појаву облика жbлњц (није неумесно помишљати и на

асимилацију према вокалу из суседног слога).

Готово увек је присутно колебање и несигурност у одговору. На поновљено

питање обично добијам нови одговор, са новим ликом ове лексеме. Ако узмемо да

је основни лик са e <е, онда је полугласник у тој позицији могао доћи аналогијом

према жњцне, јер је то радња којом се оставља исти, асимилацијом према сусед

ном вокалу, или, можда, редукцијом вокала е.

43. Облик живљц може бити, опет, аналошке природе, можда баш према

ономе живац што као одговор даје један информатор, а што представља лексичку

супституцију. Желим да додам да сам и у Брестовцу, селу које је суседно зони П

ГЗ, приликом попуњавања упитника за Српски дијалектолошки атлас, два пута, од

различитих информатора, забележила живац у истом значењу. Овоме у прилог и

податак да се биљка жиловлак у неким народним говорима зове живовлак, што

говори о односу корена жил- и жив-52.

Један од мојих информатора је мишљења да и змија „има желец, она бБцне

те“. Да одговор није случајан, потврду даје Н. Живковић из Пирота. Код њега под

жало налазимо „жалац, жаока (у пчеле, змије)“33.

44. Међутим, ако је овде реч о жаоки коју оставља инсект при убоду, ваља

посебно нагласити да у ГЗ постоји лексема жало, али са другим, мада сродним,

значењем. Жало је у ГЗ „средишњи део звона“, „тучак у звону“. Има жало, оно

тропа ДДу

Назал задњег реда

45. Незнатан део моје грађе даје повода да се говорио назалу задњег реда, за

право о његовим рефлексима другојачијим од оних у књижевномјезику. То је ре

флексна - по, који се јавља у зони П у глаголима III врсте типа: погинајаЗТ. Вид.

т. 815.

Суд би на вокала јат

46. ГЗ спада у групу говора са најдоследнијом екавском заменом јата.

Екавизам редовно налазимо и тамо где у књижевном имамо икавизме.

У одричном облику глагола јесам: несам вој тела Се, несвм купилРД, неје,

неје тој за нас Се, неси ли видел ВК, неје МК, што да нее ДП, никњкво нее Та, несмо

ГБ, а ви мужи несте ВК, несу теле ДП, несу ни давали Ће.

Под утицајем стандардног, јавиће се и икавски лик, мада доста ретко: ниe зор

ВК, нису теле ГХ, ние чињено Ча.

52. Живковић: 1987, 39, под живовлакужиловлак.

53 Живковић: 1987, стр. 38.
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47. У 2. л. мн. императива: купете РД, узнете, појдете, одредете Гр, делете

ДДр, поједете Ча, скинете се РД, претресете кућу Гр, протурете ВК, стурете

у, открете у, извинете ДДу

48. У дативу једнине именица на -а:

нареди моемајке ВВ. овој ете Мирјане Со„Дивне да дадемВК,ја мое Гине ви

кам ДДу, дај Бранке Ка, остали примери у т. 502;

да кажем тате ВК, реко Миливоје ДДу, деде биткала панталоне Га, шта би

cђГ баште М (остали примери у т. 502). -

49. Аналогијом, у новије време, овај се наставакјавља и код именица код ко

јих га није било: и свекрве реко ДДу,матере умрел син ДП, ћувикажем ја матере

Ча. Вид. т. 502. и 522.

50. У дативу личних заменица за 1. и 2. лицејд. и заменице за свако лице: ме

не да давају Со, мене су краву украли М, толко порез тебе ВК, нанос из књижевног

је: она мени даде ГБ.

51. Са мало примера, али из разних крајева Заплања, посведочени су датив и

инструментал јд. заменичко-придевске промене са наставком е - е старе тврде

промене: могу свем да одговорим ВК, овем нашем М, диде редовнем путем Гр.

Најнеобичнији, просто стран ГЗ, јесте последњи облик, који је очито унесен са

стране.

52. У неким прилозима налазимо облик са е од старог јата“: зиме, на ониа

што од гром ДДу Па, зиметешко Га, зиме снег наврта ДДу, лете имамо залете ву

тарке ДБ, лете из бунар, лете нема ДБ, књде био среде земље ДДу (из песме);

али и: зими и лети ВК, нема лети вода Ка.

53. Прилог где није уобичајен. Уместо ове лексеме, у употреби је куде. Но,

понекад, од информатора који нису баш репрезентативни, чује се овај прилог са

екавским ликом: деје најблизу ВВ, алије могући са икавском варијантом: дије Га

ЛИћ? ГХ.

54. Сличноје и са прилогом овде: обичанје у облику овде(ка), али сејавља и:

општина овди ВВ, има овди ГХ, овди после ГХ, долазио је овди М.

55. Уколико компарација придева није аналитичка, јавиће се екавска замена

старога јата: малеј брат ЗT, малејога ЗТ (значење ових речи је млађи, тј. млађега,

мада је очигледно да је у основи лексема мали, а не млад), стареј ЗТ, старејога

ДБ, стареја ДБ, една по стареа Ча, имам сина старејога МКу, и сл.

56. Икавски ликови биће под утицајем стандарда: она е стариа била Гр, ста

puи Ка, баба е старија била ЗT, една има старија Кр, тај сестра стариа Кр, стари

ДП, малија ЗT.

57. У неким глаголима биће: живила стога ДП, млого живили добро МВ, ел

би живила годину, ели не ДП, па се боље живило РД, доживила доживљајВК, до

бро поживила РД, што не спада у изворни народни говор, па ће се чешће чути:

књко сам проживела ДДу, живело се Се, и сл.

Редовно је: остарела сам ДП, остарело Ли, ислабела сам Гр, па сам оздраве

ла ДП, побрљавела РД.

** Порекло ових прилога је од старог локатива на -ē, именица ж. рода а промене и именица ср.

рода о промене.
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58. Од основе “dě- имамо: додијати у значењу „бити досадан“: оно му доди

јало М, оне, исна, додијаше ДДр, додија душе ВК.

Облика додејати“ у ГЗ нема, уколико од исте основе није глагол дејани(ти)

се, који се може чути у значењу „борити се са животом, животарити“.

59. И у ГЗ je: гњездо М, жљезде Се ГБ, кљеште ГБ, кљешта ВК, кљешта

ДДу, ражљебил МВ, Жљебове Ча (микротопоним).

60. Редовно је: серава вуна и сераво млеко.

61. Овде спадају и примери: прељева ДДу, прољевамо Га, пољевак (блато на

стало неконтролисаним просипањем воде) ВК.

62. Сматрам да овде треба рећи нешто и о односу пре : при : про.

при - пре: предржали су Гр, Зорка га прејави ВК, ће ни пренуди Ли, такој гу

пренудили ЗТ, преметим Гр ДДу, она премети лебЧа, нее преметил ДДр, неки пре

метија ЗT, да не премети ЗТ, премири ВВ, премирје ВВ Гр, премирје направише Гр,

преко Солун премири ВВ, понеки преметим на лик ДДу, да га још преметим Гр.

про - пре: после промузујемо (опремлазу) Ш, прославу, слабо сšг прославују

Ш, прославује се Ш (реч је о преслави), поред они доле преславују Ш;

пре - про: презваја Гр, презива Гр, пременили ни у убаву премену ВК, лепа

премена РД, кад се премени Га, премењуј се М, лепа премена РД, да ме премени

ДП, па у пременимо РД, пременимо се РД, премењују се Та, да се премени Газе, пре

питује ЗT ГБ, препитаја Гр, препита Со, тој препита Со, да префитирамо ДП,

пречитаја Гр, распременимо ДБ.

при : пре: предвечер ДДу, поред књд се придвечери Ча, твкој придвечер Ча“,

вероватно да е тој привече ВК, па сам јутурила привечер ВК,

иначе је: овакој се преврже Ча, преврзују Ча, преврскујем Га, он преживел

Гр, по ћерку сам прежалејала Га, онам да прејдем Гр, претицамо се М, прекачује

мо се ВК, препереш М,

такој си и пројде Ка, прокуву онуј сирутку ДДу, кишица проросуе Гр,

они привикају ВК, придржаву туј Ли, те вој принесем Ли, природила ДП (у

значењу родити по доласку у нову кућу, родити у новом браку, када већ постоје де

ца из претходног брака), не пристањујем д идем (не пристајем) Со.

Рефлекс и вокалног л

63. У ГЗ нема вокалал. О томе говори иједан од првих проучавалаца овог го

вора А. Белић, тврдећи да је д„у заплањском дијалекту сасвим прешло у ло“58. Бе

лић налази да се употребало поклапа „у главноме са границама заплањскога дија

лекта према јужноморавскоме“59. Многи дијалектолози данас, ревидирајући свој

став о томе да је заплањско-сврљишки дијалекат без иновација у односу на друга

два призренско-тимочка и да има иновације једног или другог, као главну одлику

наводе баш рефлекс вокалног л. Још је А. Белић приметио „да је први импулс за

55 Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 237, и нап. 169.

56 Ћирић: 1983, 32.

57 Богдановић: 1979, 16.

58 Белић: 1905, 113.

59. Белић: 1905, 102.
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мењање дуле потекао из заплањскога дијалекта“.60. Истина, у Белићевој грађи са

мо су два примера из овог краја — слеза и сланце и то оба из ВК. У раду Орефлек

сима слоговног л у призренско-тимочкој дијалекатској области, Павле Ивић ка

же „да се у лужничком поддијалекту и сврљишко-заплањском дијалектујавља у у

суседству лабијала (буа, вук, музем, пуни), а иначе јеле...)“.61, и закључује „да је за

С-3 дијалекат (...) карактеристичан принцип распореда двају рефлекса истоветан

с оним у јужноморавском“б2.

64. У фонолошком опису Д. Душника за ОЛА налазимо да „претежу приме

pи са у - д. (...) Иза /с, д! по правилу долази рефлекс /ле/. [...] Према d) bok, žl'na,

žlčka oвде је дли бок, жљуна, жључ//жључка“.63

65. ГЗ је у погледу ове особине готово строго подељен у две зоне (вид. карту

бр. 1). У обема зонама је најчешће д -у:

бује ДДу, вуна МК Ка, јабуче РД, кук Ка, кучина Со ВК, музење Се, муземо

Ка, напуни ВК, помузем Та, прогунем ДДр, Ка.

66. Изас, дик (обично из групе кл - тл) у зони I имамо најчешће рефлекcла

који је дошао одло, у шта нас уверавају готово усамљени примери са овим рефлек

сом. Овде ћу се послужити грађом коју је забележио М. Павловић у Д. Душнику64

да бих поткрепила своју тврдњу.

Он има суза, слеза, слезе, на 4. страни, и на истом месту д: ла (ло) означава као

„нов процес“. На 5. страни ималецка (лвацка), на 9. — сазина, на 35. — слаба, слабе,

на 82. — длваби, Длваби да издлваби, и длабеје, на стр. 92. длежина, али: Длага По

љана, па: длегачко, слšнце, на полеђини 92. стране и слванце, сланце на 93. страни.

Љ. Рајковић65, међутим, редовно има рефлекс ла: слаба, на 37. страни, длабе на 75.

страни, сланце, на 84, страни, слаза на 4. страни, длага, длаго, подлага, на 132.

Ево примера и из моје грађе:

слаба Та, слаба ВВ ДДу ДДр ГХ, донеси слабу Та, на слабу ШДП Ча;

сланце ГХДДу МВ ДПСо Та Га Ча, поред сленце Ча, али често и: сунце Ли

МВ Га ГХ Со, сланчоглед Ча ВК, засланил ми, па не видим ВК,

cлаза Га, слазатече МК, слазе Со, заслазил ко курјак Ча, поред слеза ДДр Та

Ча, па слаза ДДу, и суза ДДу;

длаги рукави МК, да буду длаге ДДр, длаге биле ДДу, тамо уДлагу ВК, длаги

Га, Длагоретка (име за овцу) ВК, Длега Пољана ДДу;

с њега се длаби М., издлабе Ча, издлабе се ДД, од врбовину издлабено МB66,

треба се гоџа (много) клаче МВ, клацањ, клачем паприку МВ, бели лук скла

чу МВ, клацањ ДДр, с клацањ туцамо ДДр, клаче ДДр, па клачем им тада кљују

ДДр, цели дан клачем Со, клаче и једе Ка, да га склачем Со, склацањ ДДу, клецањ

Ча, склачемо, овде туцају Ча, клачемо, склачемо шеницу М, клацањ, клацвњМ,

клaцењ Га, клакла, неклачен падаше ВК, поред честог, а у неким селима и прете

жног туцамо си лепо шеницу МК, стуца се, све туцањ ДДу, стуцамо поприку

60 Белић: 1905, 105.

61. Ивић: 1991/3, 206.

62. Ивић: 1991/3, 211.

63 Реметић: ФО, 589.

64 Павловић Упит.

65 Рајковић Упит.
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Та, стуцамо шеницу Та. Овде, претпостављам, спада и израз закластpило ВК, ко

јим се означава небо затамњено и прекривено густим и тешким црним облацима, а

могло би бити изведено од *t/st-, а група тд даје кл у ГЗ, као у речима клаче, кла

цањ и сл. Мислим да овде спадају и лексеме засланилму (у значењу сакрио му сун

це, тј. светлост) ВК и оцлани (< од-слани - от-слани) ми (у значењу помери се са

светла, тј. сунца) ВК, и да је у основи обеју лексема сланце,

клан, клановина М (жена из ВВ), горе па клан, кландвина Ча, кленовина“ у

овај села Га, али и: кун Ча, кун, куновина МК, кун Та.

67. Павловићева грађа сад, те прелазне варијанте: л“, лв, ла, па све дола, уко

лико се може сматрати поузданом, најречитије говори како о процесу, тако и о бр

зини којом се одвијао. На њу би се могле надовезати форме из мојег материјала са

ле, ла и коначно — ла, какву једино бележи Рајковић.

68. У зони П налази селу - д:

слуба ГБ НСВ ДБ, слубу ГБ ДБ;

слунце ГБНС ГрЗТ, слунчокрет ДБ;

слузе ДБ.

69. Према “žička, žlna, у обема зонама је: жључка МКу Со ДДу ГБ, жључку

не извадимо ГБ, куде може бежључку ДДу; жљуна. Та СоДДр Га, жљуна ГБ.

70. Рефлекслу у зони II сведочи о прогресивности јужноморавског говора58,

о којој говори и А. Белић и о великом утицају јужноморавског на заплањски, који

је непрекидан. Као потврду навешћу податак из БелићевихДијалеката да је гра

ница до које се простире рефлекcле између Гркиње и Виландрице.69, а сада се ре

флекслу иза спроширио до Марине Кутине. УМК налазимо: слазатече, али заслу

зил, па сланце, али слуба.

71. За старо “d{bok имамо исти рефлекс у обема зонама: длибоквир Ча, дли

бока вода МКу ДБ, млого длибок РД, не длuбоко ДДу, оно било длuбоко Ка, длuбо

ки ДДу, Длибоки дел Со, у длuбину РД, поред доле у дубину Со.

72. Број лексема у којима се јавља рефлекс д другојачији од стандардног, ве

ома је ограничен. Лексема слаба у зони I, односно слуба у зони П, стално је у упо

треби. Узрокје у томе што синоним којим се ова може заменити, мердивен, нема у

себи вокално л, па аналогија према стандарду изостаје 70. Лексеме сланце, слаза,

клацањ, длаг, често долазе после сунце, суза, туцањ, дуг, уз образложење да је то

„раније“, „сељачки“, „по старински“. Употреба лексеме клан просторно је ограни

чена на села непосредно уз Суву планину. Лексему са основом *dlab- нисам срела

у другом облику. Можда је разлог томе то што је преласком на машинску произ

водњу изостала таква радња.

66 Маретић: 1899, 115, сматра да су дупсти — длијето у апофонојском односу.

57 Маретић однос кун-клијен, клентумачи превојем. Видети Маретић: 1899, 115 и напомена на

истој страни.

*Појавом рефлексалу зад, позабавио се, осим Белића, и Данило Барјактаревићу: Барјактаре

вић: 1977/1, 312-316.

69 Белић: 1905, 103.

70 Слично налазимо и у Пољаници. Стевановић: 1969, 403: „Ваља истаћи да се поред ових обли

ка (салу— прим. моја) паралелнојављају исте речи са у сунце, суза, дубоко, сунцоглед, али увекcлуба“.
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Карта бр. 1: Рефелкси вокалног л иза с

Легенда:

О слезе, слазе, сланце, сланце

(/) слунце, слузе

е слазе, заслузил, сланце, слуба

73. Овом репертоару треба додати и овде познату лексему лацка од старог

*hlс-71. Исту бележи и М. Павловић—лецка (лвацка)72, докЉ. Рајковић ималацка73.

74. У речима од основе “vlbk-, jaвиће се облици са превојем: да облече ВК,

слечем ДДу, што неки сврставају, према књижевноме вук-, у рефлекс вокалногл"4.

Исто је и у увлачим вуну Ка.

71 Ивић: 1991/3, 210.

72. Павловић Упит, стр. 5.

73 Рајковић Упит, стр. 5.

74. Вид. Маретић: 1899, 114.
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75. Да закључимо. У погледу рефлекса д ГЗ може се поделити на поменуте

две зоне. Зона I је са типично заплањским одликама, где за д налазимоу у свим по

зицијама изузев изас, д, к (и к <т из групе тл) и ж. Изас, дик имамо замену салв,

односно ла, илила. Међу овима су најфреквентнији ликови са рефлексом ла, што је

новијег датума, пошто су свиранији истраживачи искључиви у закључку да је то ре

флекс лв. Могуће је колебање да ли је ово а истоветно са било којим другим а, али

ОНОЛИКО КОЛИКО Се ТО слободним ухом може закључити—јесте. Више ОД ТОГа МОЖе

да пружи електроника. Иза ж имамо рефлекс лу, у ограниченом броју речи.

У зони П, поред редовне замене сау, налази се и рефлекслуза вокално л иза с

и .ж.

Видети карту бр. 1.

За рефлекс ли у “dlib- постоји могућност да је од старог “gly-75

Вокално р

76. И овде јерједини сонант који има слоготворну функцију, што потврђује

сав прикупљени материјал.

77. Најмногобројнији су примери где се вокално р налази у медијалној пози

цији, и то обично између два консонанта. Као потврду навешћу део материјала за

који мислим да није књижевни или није чест. Примери ће бити разврстани у чети

ри категорије. Прву чине они код којих је слоговнор између два консонанта, другу

они код којих је испред слоговногрједан, а иза њега два консонанта, трећу са два

консонанта испред и једним иза и четврту са два консонанта испред и два иза сло

говног р. У свим категоријама разврставање је извршено азбучним редом према

консонанту испред слоговног р.

брго ГХ Гр ДДу Га, набрдила Га ТаЧа, брдо (део разбоја за ткање) Ча Та, бр

ђаци ДДу, оно брђи нагоре ДДу, брзaци (рогови) Ча, мужегу набрзи (истера) Ча,

побркала (помешала) ДДр, побркане РД, побркаше ДДр, побрљавела РД, брљива

ДП ДДу, брљави Ка, брљиво РД ВК, брљивштина ВК, обрни се (окрени се) РД,

обртам Ли, обрту ДДу, брчкане Ча, врвина ДДу Гр ВК, врвину ДДу, вржем (ве

жем) ДДр,увржеДДу, вржеш Ча, превржеш Ча, увржу ВК, врз шију (преко, одо

зго) Гр, човек врз човека Гр, едно врз другоМ (али: па врез њега ВК), врзала РД, вр

зам (= половина коњског товара сена). Ка ВК, врзана ДДу, врзане Гр, врзано МК

ВК, врзуем ДДу, заврзаљка (део разбоја)Ча, поврзаљка („од шамиу“, марама којом

се повеже глава, а одозго се носи друга) Ча, поврза ми ВК, уврза ДП, преврзују Ча,

да вика врке, вpке ДДу, врли ДДу, врли Ча Гр, врља МВ, врљаш ВК, врљаше ДДу,

врљи ГБ, врљила Та, исврљим Гр, наврља ГБ, наврљајте Гр, поврља Ка, поврљала

МВ, поврље Ли, оврмо ГБ, врне Се ДДр Та ДП, врни се РД, не врну (врати) НС, ки

ша врне ДП, врне (киша) Гр, да се врнем ВК, заврне (заокрене) НС, поврнемо ДДу,

поврну ДП, врс шију га кољу Гр, вртају Ча, вртала ВК, вртам ДДу ГБ, вртање М,

заврташ ГБ, преврташ, испреврташ ДДу, Мали Вртоп Ка, Големовpтопци МВ,

да га поврту МВ, врту ме Ка, врцани опанци ВК, врце ДДу ВК Ш, врцу Кр, врцу

ВК, врчица М, врчаљине ДДр, вршач Га, вршеш Ли, уврше ДДу, грбачки МКу, гр

75 Белић: 1905, 123.
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бина Ли Гр, на грбину Ка ДДр, грваља М., Грданицу Ча, Гркињу ГБ, Гркињчани ГБ,

Гркињци ГБ, грман МКу, грмање МКу, грми МКу ВК, грне ВКДДр, грненце МВК,

загрнем Гр, нагрне (навали, насрне) ДДу, нагртамо (окопавамо) ДДр, грчаве Ча,

грчиме ДП, удрвила се ДДу, дроавке МКу ВК, предржале су Гр, едно дркало (део

гајди) Ча, дрљавеју Та, дрљамо Ча, дрвена дрљача Со, све дрљаче Со, тБг дрн, дрн,

бучкаш ДДу, дрпава ДП, дрпаве ДДр, дрпави опћнци М, дрпаво било М, дрпољВК,

гргавке Ча, нагрчено Ча, наŠрнем ГБ Ка, оšрнем ДДу, оšрну НСДП, уSpну Гр, да

наspну Га, наspну там РД, наŠрту ДП, osphaм се Гр, назрћују Со, слабокрван Гр,

свекрвује Га, окрме ВК, покрмим ги ГБ, крне (навали, нагрне) PД, крпенче М, уна

крс ДДу, Крс Га, крцанка (врста вутаре) ДДу, Крчимирке МВ, Крчимирци Ш, кр

шено РД, кршотина Со, накршимо ДДу, покршен РД, прекршен РД, скршим РД,

мрдаће Га, промрђује ЗT, умрђујем се Се МВ, умрлРД, омрси М, топpве (тек) Со

КаРД, туј прве (раније) РД, бил прве ДДу, прве притиснем М., прве џезве Га, да

умрем прве Со, прве пред њи Га, прве на цуцку РД, првенче ДП, Првокутинац Гр,

прворатник Гр, чика Првул ГХ, некво у припрли МВ, оне принуле (пржнуле) Ка,

пре и плева ГХ, пртен НС, сламњача пртена НС, кошуље пртене МВ, с пртени

конци РД, па се упртимо МКу, срба (срче јело) ВК, срби га (свpби га) ВК, и ти срб

ни (сpкни)ДДу, исрка се (исхрка се) ВК, спрчиме ДДу, тргаше ни Гр, отрза се Ча,

тркеле ДДу, затрл сам се (изгубио сам се) ДДр, трлица МВ ВК Со, трлицу Со

ДДу, на трлиште ДДу, затрљак (јегБл) Ча, пасуљ трљан ДДр, огрљаци ВК, отр

љак (јегБл) Ча, натрпамо ВК, трпеж— крпеж ДП, трњак Ча, црнојке ВК МВ, да

поцрцају ВК, боље се зацрви Ча, ицрпен ГХ, црца М, чекртаљка МКу,

бркну ДП, обртљиви Гр, забрчка ДДу, набрчку ДДу, врзло ВВ, сто врзма, вр

змови Ка, вpжди МК, врпче (дем. од врба) ГБ, преврскујем Га, свртка Ча, преврт

камо ДДу Ча, вртлешка МКу, вртљешке МКу, врчва („ћуп земњен“) Ш, навpчку

врце Га, вршник МВ Со Га, вршњик ВВ, вршњици Со Ли МВ Ка Ча, такој се нагр

здило Та, грнчари Гр, грнци ДДу Ча МВ, грcнице МВ ВКДДу СоЧа, грcничољине

ВК, грцкам коричку ДП, грцман ВК, дрвник Ча, дрнда (аорист) ВК, надрнду ВК,

дрчно ДДр, закркљам (зановетам) ДП, кркљан ВК, Крстана ВК, крстачу Со, кр

стетина ВВ, кршка се ГX, мpвка ВК ДДу, мpвку Ка Гр, мрзлућ Се, омркнемо ДП,

мрмња ДП, мрско Гр, мртка М., мрвичка М, Првка Се, првњога Га, прдла ДДр, у

пркле земње Со, пркља још Га, не можда пркне Ча, пршка овце Ка, напршка и Ка,

едну прикаву (ситну) ДДу, он се принул (сакрио се) у њиву Ка, срдњу ДП, Срцко

PД, протргла МВ, тргнеш ју Ча, утркне РД, Црцко РД;

одврже Гр, подврзане ДДу, одврнули Га, изодвртали ДДу,разврзаше Ли, из

врне ВК, разврну ГХ, изврнуло се РД, разврнуше гу Га, издрже Гр, издрла Се, књд се

издра Се, проšврца МВ, најпрве Со, најпрво ВКДДр М Га, исврљимо (презент) Ка,

сврнемо Ка, Со, они сврну ГХДДр, сврта Ка, скрчавМ, искршена РД, накpшим М

ДП, искршил Га, скршила Со, истрљувала Со, сулдрма Га ВК, да сврне ДП, сврни

ДДу, сврнулВК, сврнула ВК, усмрдело ВК, посмрче ДП,растргомо Со, стрљу ВК,

прострмо Ка, прострно Га, распрострја ЗT, распрострто ВК, стршељ МКу ГБ

М, од стршеља М., стршељи Та, отврљи (3. л. jд. аориста) Гр, поотврљу МВ, цврц

(ономатопеја) ДДр, не шврља те Кр, проштрпале Ча, ишмрћа (3. л. jд. аориста)

Со, ишмрћана М, шмрчем оној ВК, Штрбовац ДДр, штрцам ДДр,

76 Маретић: 1899, 89, овај облик сматра превојем премауправ, а изводи га од то-прво (стр. 92).
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смрдљуга Ча, раздрндала ВК, испршкамо Га, збркољује ВК, цврсто М ДДу

Ли, искрстена М, ципела скркнула ДДр, узбрдничку ДДу, за Цврцка ДДр.

78. Сви ови примери нису уједначени. Подела је сачињена само на основу

онога што се види и што нуди дистрибуција фонема у речи. Међу овим примерима

постоји и велика разлика. Она је разнородна.

1. Код једних је та разлика лако уочљива, а односи се на акценат. Тако су у

претходној подели заједно сврстане речи код којих је акцентован слог са силабе

мом pи оне код којихје акценат на којем другом слогу. Тако и речи настале од исте

основеједном могу имати акцентован, а други пут неакцентован силабем р (грсни

це: грcничаљине, прика : принул, сврни : сврнул).

2. Друга специфичност је у томе што је вокално р могуће наћи у отвореном,

али и у затвореном слогу (ишмрћа, отврљи, посмрче, дрпаво, грбина, вршач: врп

че, грнчари, грнци, смрдљуга).

3. Трећа неуједначеностје код неких облика који су настали префиксацијом,

чиме смо добили два консонанта прер, али они припадају двема морфемама (скр

шила, разврзаше, истрљувала, раздрндала, испршкамо).

79. Из изнетог материјала види се даје највећи број примера са слоговнимру

отвореном слогу без обзира на то да лије испред његаједан или два консонанта, од

којих оба могу бити у слогу сар, или први припада претходном. Што се дистрибу

ције слога са вокалним pтиче, он може бити ма на ком месту у речи.

80. Губљењем вокала могло се јавити и секундарно р у медијалној позицији:

Брстовац ЗТ, Вртоломе М77, искрпат ДБ, мали крвај НС, прдавалРД, такој ме

они прнајдоше МВ, ребрца М. Обично се ово дешава у позицији између консона

ната, али забележила сам и пример са појавом секундарног риза вокала: јерм (је
рам) ци однесем ВК. o

81. Појава медијалног р уз вокал, испред или иза, доста је ретка:

1. вромо и сринумовра ДДу, вљздан вромо ДДу (али: оврмошеницу ГБ), кра

леб ВК, ћу крам ВК, скра врат ВК, да се скраш ВК, коњ пра ВК.

2. урка Гр, књд се нарви Гр, зарџаве шпорет ВК, поржуе ГБ.

У последњим примерима силабем р сам чини слог: у-р-ка, на-p-ви итд.

82. Слоговнор може се наћи у финалном отвореном слогу и то тако што гради

слог са сугласником испред себе. Таквих је примера мало. Они су обично настајали:

1. као последица губљења сугласниках у финалном положају врШ МВ ДДу

ВК, умр (1. л. jд. аориста) МКу Гр Со Ча, ја и запр Ш, простр ГХ,

2. као последица губљења вокала: бакр М, вепр МВК, добрдан М78, а тај во

кал је секундарни полугласник.

77 Види Реметић:1985, 119.

78. Ови примери би се могли тумачити двојако. Са становишта савременогјезика то би било гу

бљење вокала у средини речи. Историјски гледано, у некима (добр, вепр) вокала није ни било на том

месту, већ на крају. Но, како се тај полугласник с краја речи давно изгубио, пошто је био у слабом по

ложају, малоје вероватно да се такав облик очувао. Вероватније је да се и на овом терену развио полу

гласник (јер облика са полугласником или његовом супституцијом са а има), па се губи у брзом гово

ру. Лексема бакр позната је и другим нашим народним говорима и дошла је из турског.
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83. Нешто је више примера сар у иницијалној позицији. Међу њима има и
- 9

оних који сами граде слог и оних који чине слог са следећим сугласником.

не сејеморж Ли,ражањ ВК МВ79,pжена слама ВК90 (али много чешће: раж.

Ча Се ГБ, сламу ражену Ча, ражено жито ВК, одраже ВК Ка, раж се зове ДДу,

слама ражена ДДу), рђа Гр ВК, рђав ДП Ка, рљавче Ли, рмон („армон, ко

камилица“) ДДу, рљка ДДу“, река ВК62, рчка Гр, рчкаш Ка, коњ pка ВК.

У већини ових примера изгубљен је сугласник из иницијалног положаја (нај

чешћеје то сугласникx), те се, као последица тога,р нашло на почетку речи. Негде

је ово p настало накнадним губљењем вокала (рж). После оваквог рувек следи

КОНСОНанТ83.

84. И у ГЗ имамо појаву десилабизације ра“.

Кречимир Гр ГБ, Кричимир Гр Ли Ка ДДр, Мали Кричимир Ча, Кричимирац

Ка, Кричимирци Ка, кричимирска sвона МВ, нарđкамо (нахркамо, испљујемо хрка

њем) ВК, једно страниште Гр, трепеза МВ (али и: трпеза гу вику МВ)85. И овде

је сребрен: тај ствар, богати, сребрени М86 (мада може бити у питању и суфикс-ен).

Ову појаву налазимо и у неким глаголима: умреја ГБ, умрел МВ Ли Ка ВК МВ,

умрела е МВ,умрела Со Га Ка, измрели Га“7, мада се ово може тумачити и аналоги

јом, рецимо према глаголима типа почела.

Управо наведени глаголски облици, настали аналогијом према презентској

основи, у ГЗчешћи су од облика са слоговнимpурадном глаголском придеву 88.

85. У говору Галипољских Срба П. Ивић бележи предлог кре“ са силабемомр

који се очувао испред именице, заштићен морфолошком границом. У ГЗ тај пред

лог има облик кре (примери у т. 1036).

86. Да закључимо. Сонантр као силабем у ГЗ не понаша се ништа другојачи

је но у књижевном језику, само је његова употреба нешто шира него у књижевном

језику, тј. рекло би се да он осваја нов терен. Његова је дистрибуција могућа у свим

слоговима, укључујући и први и последњи, како затворени, тако и отворени. Нај

фреквентнији је у позицији између два консонанта. Најређа је позиција р испред

вокала, чак много ређано у другим нашим говорима, а разлог је то што у ГЗ фи

нално л није прешло у вокало, па је то позицијар испред сонантал“.

79 Види Богдановић: 1987, 83.

80 Види Богдановић: 1979, 11.

8. Ивић: 1957, 125. има рње, ноздрве, где даје и подручје на којем се ова реч, или њој слична,

простире.

82 Види Богдановић: 1979, 11.

83. Види Реметић:1985, 117.

84 Види Реметић: 1985, 117.

85. Види Николић: 1964, 334.

86Види Симић, 1972, 72, Николић: 1964,334, Јовић: 1968, 41, Богдановић: 1987, 83, Павловић:

1939, 72. Маретић: 1899, 90: „Данашње сребрн гласило је сребрњн“.

87 Види Реметић:1985, 118, Јовић: 1968, 41, Богдановић: 1987, 83, Богдановић: 1979, 13.

88 Реметић, 1985, 118.

89. Ивић: 1957, 80.

90 Исто у Ћирић: 1983, 27.
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Вокалске групе

87. Вокалске групе у ГЗ често настају губљењем појединих консонаната. По

ЗHaTa је и појава сажимања истих или сличних вокала, као и уметање сугласника

ради отклањања зева.

АА: снаа редовно (примери у т. 249), па маамо (вид. т. 249), где група аа на

стаје после губитка сугласника x.

Могуће је и сажимање: сат Гр ДП, сна друга ГБ, малу Ка, напреду мање (од

махање) Ча, њихова снаЗТ.

АE: знае редовно, кволаеш ДДу, да се мđe РД, напрае ВВ, снае ДДу, ткаеш

Га и примери у т. 186.

У бројевима редовно: дванаес МВ, тринаесте ГБ, шеснаес Со, у деветнаез

године Со, дваес ГБРД ВК, двае седми Ча, и сл.

У облицима глаголског прилога садашњег плакаечи ВК, cucaећи Ка и при

мери у т. 186.

АИ: забраила, примери ут.221, заима Со, па се изнаидамо ДДу, каиш МК Ча,

каишићи ВК, калаисана М, Михаила Га (т. 257), наиде М, наиду ДДу Гр, наидомо

Гр, наидемо Гр, наидеш ДДу, примери типа: напраил у т. 221.

АО: викаоше РД, на заоду Ча (т. 249), знао ГБ, дошао ЗT, дао ЗТ (т. 292-293),

имаоше ДДу, мадвину МВ (т. 249), наопако Гр, наоде ДП, снао, страдита Ка (вид.

т. 249), чуваосте Ча.

АУ: аутобус РД, дизау ВК (т. 185), не вељау ВК (т. 185), наузиму РД, научил

се Гр, научимо ДДу, секирау Ка (т. 185), снау (примери у т. 249).

EА: греа РД (т. 249), неам Се ДДр ДП, овeам Ча (т. 195), смеđмо ВК, не теа

ше Ка, не теасте Ка.

ЕЕ: говее Га, жалеем ГБ, идеећи Се, па се насмеем ДП, нее редовно, огреe

ДДу, работеећи ДДр, старее се Га, ткаеећи Га, нумеем М, нумее ДДр МКу Ли, ну

мéемо ДДу и пр. у т. 198.

ЕИ: кво блеиш ДДу, сеири (чуди) се народ ВК.

ЕО: бео, беоше, беомо је редовно, гребта РД ВК, ко се зовеоше ДДу, меови

Ча (т. 249), носеомо ДДу, необрано ДП, неокречено Ка, поскупео ГХ, тео Га Гр Со

(т. 249).

ЕУ викашеy Гр, имашеу адет Гр, блеу ДДр Ка, млого сам па реумна Гр, не

смеy Гр.

ИА: антерна Ча, кмет биа оптужен Гр, завалиа Га, маћиа ДП Ка (т. 139), њи

ан Гр (вид. т. 600), овиа ДДу Ка (т. 596), скамлиа Гр (т. 199), тиа Гр ДДу (т. 596),

чиа си ДДу (604), чорбаџиа ДДу (т. 199).

ИE, керемиџие ДДу и примери у т. 202, ниеден Гр, ние често, исприетељува

мо се МВ, одбие Ча, пенšие ДП, приетељ Жикини ДП, приетељица Се, покриена

ВК, рание Ка, у Ћелие Ча, ћуприе Гр, у ћиримиuие М, триес редовно, шием Се и

примери у т. 202.

ИИ, ПашалиинеДДу, старии Ка Гр (т. 203), чић (РД (т. 203), поред чиси ЗТ.
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ИО авиони МК, авионом Се, био, возио у т. 292, итибл Се (т. 133), прибде

PД, приодиле Ка, прибдиш ДДр, придди ДДу, прибће ДБ.

ИУ: маћиу Ка, наводаџиу ГБ, тепсиу Га, ћуприу РД и примери у т. 201.

ОА: моа у т. 188, њдан МДП (т. 600), поaЧа, поaљено ДП, поалила ВК, поал

ку Со, твodДДу (т. 188).

ОЕ кое, мое, моему, поевтино, поедоше РД, скрбено ДДу и примери у т. 190.

ОИ. Благоини ДДу, брдимо Ча Со, двоица РД Ча, дошла ДДр, напон Ка, обои

ца Та, све се одвои МВ, одошла Се, треба га пои ГБ, подбиш Га, скрошла ДДр, скрд

имо НС, стои Со Ка, стоим ДДр, твои Ка, троица Гр, троицу Гр МВ, на Троицу

Ли и примери у т. 191.

ОО: добдим ДП, добди Та Се (т. 249), испробдимо РД, пообаљав НС, поођани

Га (т. 249), подре Со, поорали Со, проодили Со (т. 249), пробдимо ДБ, прооратиш

ЗТ, али и: даде МВ Га, доди Се М Га, издаде ДДу

ОУ коу Ли (вид. т. 189), моу у т. 189, поубаве, поубави М.

УA: па се буа ДДу, буам ДП, глуа ДДр (т. 249), дуа Гр, дуан РД (и прим. ут.

249), дуар Гр, избуамо Со, одуам Ка, пуа М, Суа ДДу (т. 249), скуамо Се (т. 249),

ydne Ta, yandЛогу Ча, и примери у т. 222. и 223.

УЕ: аперисye РД, буе ДДу, вечеруемо ДДр, врзуе Ча, запасуе ДДр, здувуе Ча,

запржуе МВ, зарадуе Га, казуе, казуему т. 194, откупуеше ВК. Остали примери у

T. 194.

УИ: вакуишемо Гр, суи су ВК.

УО: насуо ДДу (т. 249), отскpкнуо Ли, суд ДДу Га (т. 249), Суодбл Ка (т.

249), Суопланинац Ли (т. 249), уопште Та Со Ка, удвиште ДП (т. 318).

УУ питуу Ка (т. 193), присуствуy Га (т. 193), Суу планину ДДу Га (т. 249), да

чуу ДДр (т. 193).

АИE: маше ДП.

АИО: напраио си је М.

АУЕ: страуем Га (т. 249).

88. Вокалске групе од двају једнаких вокала најчешће се контрахују. На пр

вом месту по доследности у овом погледу је група ии, па оo и аa.

Контракција вокала

Ф и на л не вокалске групе

89. Због изостанка промене -л - -о нешто је мање финалних вокалских гру

па, а ни оне нису типичне за ГЗ. Једино копула као може да се узме за пример сажи

мања финалне вокалске групе, при чему -ао --0, мада је честа употреба лексеме

како уместо као. Наводим део примера:

• 1 1 1 1 1 1 1 1

ја сам запела ко сивоња ДП, оно ко год решето ДДу, беги ко озбиљно Ли, ко
1 1 1 1 1 1

год биров кучку Ча, исто комен Ча, све ко пустињак Ча, дрчно ко куче ДДр, ко теле

МК, отекла ко буре РД, ко чичу порасал ГХ, ко млечницу Се, ко куче Ка.
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90. Лексема посао када има овај лик”, што је, наравно, утицај књижевногје

зика, показује тенденцију за сажимањем: да си па напушти посо РД, по неки посо

Та, од посо Со, мада је често у употреби лексема ж. рода: посла, или сасвим друга

основа: работа.

91. Малобројни примери са -л --о, настали под утицајем стандардног јези

ка, јављају се и у сажетом облику: он дошо до несвесницу ГХ, како сам дошо ЗT.

Медијал не вокалске групе

92. Контракција вокала у медијалним вокалским групама није тако честа, али

је могућа. У појединим лексемама чује се само изговор са контрахованом вокал

ском групом.

-ао- - -a-: закружил круг Ли, нанам ДП, навам ВККаРД;

-ао- --o-: да узнеш ночаре Се, поред узел наочаре Се, новам ДП, новамо Ш,

новам Ка, нонам Ка, нонамо МК, кршено у собраћај РД, оној собраћај РД;

-оa- - -а- три резервара Ча, резервар ШКа;

-оa- --o-: толет (папир) ВК,

-оo- --o-: све подноси (поодноси) Ш, и примери у т. 394. и т. 249.

-ио- - -и- магацинер Ка, од магацинера Ли;

-ey- - -y-: реума РД.

Редукција вокала

Афере за

93. Испадање ненаглашеног иницијалног вокала јавља се и у ГЗ. Преглед

грађе даћу према вокалу који се губи:

а: буланта има ГБ, тује баланта МВ, у буланту иде Ча, у буланту у Гаџи

нан Га, у неку боланту Га, двокат ДП, ово ти еконтација М, до свети Ранђел НС

ДБ, спрома свети Ранђел НС, свети Ранђел МЗТ, териа (антерија, део одеће) Ча;

о: кулагија ВК, дием да перишем РД, била сам на перацију Га, у војску сам не

способен В, мати гу неспособила ДП, голема скоруша имаше Гр, занда (оноa) ДП,

има нам (онам) ДП, жењен унук (ожењен) ДП,

е: да се некако вакуишемо Гр, лектрични шпорет ДП, од сенцију ЗТ, те ти
1 — 1 1 — “ 1 • — “ t t

имање В, те у Ђурђа ДБ, те га Влајко ДБ, те га наш татко Гр,

и повећаше валиду ГХ, некција Та ДБ, некције ВК, па сам некције примала

PД, па некције Га, некцију ЗТ ДБ ВК,

у дн ване онуј рогошку ДДу, вашија за руке В, па ватим после подрум Гр, и

тој се вати (ухвати) МB, ако га не вати зима МКу, вати од крај, па ву све опричај

ДБ, ће зајмиш М., моји кућани Гр, више напреди Ли.

9. Обично је работа.
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94. Овде би се могао сврстати и облик торник: данас је торникДП, у торник

иде Га, гледано према стању у савременом језику, уколико није, како мисли Р. Си

мић, преузето из црквеног, па је испало в92.

Син ко па

95. Испадање неакцентованог вокала у средини речи није тако често у ГЗ.

Најчешће испада вокал у слогу иза акцентованог, али како дистрибуција акцената

у ГЗ омогућује и његову појаву на последњем слогу, или ма којем ближе крају ре

чи, то се може јавити и синкопа у слогу испред акцентованог. Појава синкопе ван

положаја иза акцентованог слога може бити и аналошке природе. Моглаје настати

у оном облику речи у којем се то десило иза акцентованог слога, па се такав лик

одржао и кад је реч добила нову форму.

и здрле се не мре ГБ, колко оћемо Ка, колко ти вата ВВ, колко ти плаћу ВК,

колко си му там поврље Ли, колко до чешму Гр, колко аршина Со, колко е толко

Та, мравњак Ча, неколко пут ВК, продала би неколко ВК, аркива оволка Гр, оволки

бркови ДДу, котил се оволки закипи ВК, оне оволке ГБ, изводилонолки ред ВК, се

стрична Се, код сестричну Та, толко е ВК, толко и њој Со, толко си узну Ка,

неchм толко стара Кр, ако сам толка била Гр, нумем ја толко да причам ГХ.

е: у Зајечар М, држи ремник пушку Ка, младенвеста ГБ.

а: пројно ли оћеш Ка, колеба се меси пројно МВ, мрвени доктур ВК.

96. О примерима типа разбере, збира види у т. 36.

97. Облик: крате се дни Ча, вероватно не представља губљење а, пошто њега

овде није ни било, јер је ово стари облик у коме се некада налазио полугласник.

о: туј се готви ВК, да гдтвим грне Ча, месим, готвим МВ, ја сам забравила

Га, забраљам Та, па сам забраила Та, па се забраимо ДП, забравила ДБ, јело си

уготвила М.

у добројтро ДП ГрЗТВК, мумурзан леб ДБ.

А по ко па

98. Апокопа је честа у неким везницима и речцама, када изостаје -и:

сипе им воду, ал дан година ВК, врту ме, ал нећу ја Ка, ал сам тела да умрем

ДДу, ал ми после некњкво дојдоше лутке у главу Со, ал се старее Га, ал забраи Га,

за шибицу дал има ВК, далце вpну Кр, дал је тој тај МК, да ли е било, дал

неé Гр, поред: да ли ће излегне Гр,

ел причамо тој ВК, ел си чула ВК, елти знаш ВК, ел имамо момка МК, ел си

ти бија Гр, ел га пржимо Со, елти кажем НС, циркус, ел викам НС, а Нешко ел мла

ђи о тебе Ка, Аца е постарел такој Ка, елти казујем Га, приде син ел снаáМВ, ел да

се мре Ка;

нел теле продали РД Па, нел треба вода Га, нелти казујем ВК, налти узнем ја

обрамку ВК, нал ја појдем ВК.

а: бел шеница ДДу, имало половин година Г93, половин свет остало Та,

92 Симић: 1972, 161 и нап. 188.

93 Проф. Павле Ивић сугерисао мије да је половин постало непроменљиво као кардинални бро

јеви, те да ово и не морају бити примери апокопе.
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у немок се раним ја Гр (т. 673), половин твор изеде Со, половинтерал Ка, до

половин бела РД, половин врећу тури Гр, брашно у половин М, поред кад половину

тури Со (т. 556), помери на стран М (т. 557).

е. Од глагола моћи у презенту се чују и облици без-е: не може да цркне Ча

(вид. и т. 676. и т. 680).

Елизија вокала

99. У сантхију су честе елизије. Крајњи вокал клитике губи се пред речју која

ПОЧИЊС ВОКаЛОМ.

а: у школу д идем ВК, д идем да намирим ВК, нема д идем у Ниш ВК, јутре

мора пад идем ВК, ја рано д идем ДДу, дидемтамо ГХ, нећу дидем Ча НС, не могу

д идем Кр, викаше мед идем МВ, кудећу д идем РД, ја не могу д идем РД, у старе

године дидем Со, ијад идем Со, дидем да чувам Со, не пристањујем д идем Со, не

могу д идем Ка, дидеш Со, ти има д идеш Ка, кад ти д идеш ГX, немој д идеш PД,

туј ће, каже, дидеш ГБ, свакид иде ДДу, Срећко дие РД, неће диде на четерес дана

ВК, она неће диде М, она има д иде Ка, ће д иде за његКа, дидеш доле Со, ће д

идеш код Зорана Се, д идемо при његРД, рекел бог д идемо ВК, ће димо ВК, ће д

идемо М ВК, да могу дотидем Ка, колко дима човекТа, да ли ће дима и лебВК,

не могу д изнесем РД, не можд издржаву ДП, не можд искочи РД;

е: нумем да месим ВК, нумем, удрвиле се руке ВК, ја му нумем одговорим

ВК, да ја нумем ВК, нумем да вревим Та, нумем, не знам ништа Ш, ја нумемДДр,

нумем да будем свекрва М, ништа нумем М, књконумеш Та, нуме да потражи ДП,

куде нуме ГХ, нуме свака Ча, нумее ниедна МКу, нумете да вревите МКу, ти н

умеш М, овеј нумев ниједна НС, оне нумеју да се врну ВК,

и ја ћу с идем Се, ћу да с идем РД, па ћу с идем у Ниш ДП, па ће с идеш Гр,

неке иде ДДу, ајде, ће с идемо НС, што ће сидете ДДр, туј с има и она њиву ДП,

у: ја тој да турим уста Ка,ја некњко тури уста Ка, па турим уста ВК, нагње

тем га уста ВК.

Покретни вокал и

100. У овом делу су дати облици који могу имати форму са вокалом и без ње

га. Неки од њих су обрађени у у поглављу о апокопи, а други су морфолошке при

роде (алтернација наставака), па су и тамо обрађени. Осим ових, покретне вокале

често имају поједини прилози и предлози.

e : а брже га стрељаше Гр, брже д идемо у Јегличе Ча,

брж се навикнеш ГХ, ја, вика, брж седо РД, побрж Се;

има веће седом осом године Гр, књд веће завршише ВК, чувам веће девет го

дине ДП, има веће педесет године Ка, има, мислим, веће месец ДДр, почео веће Ка,

забраила сам му веће име ДДу, мож више веће да има ДДр,

већ не могу ДДр.

О примерима типа: можЉможе у т. 676. и 680.

О облицима императивне речце ајдуајде у т. 714.

а: е; а ја свуде редом срца имам ДДу, свуде се треба ВВ, свудеси етакој ВК,

мора свуде тачно ВВ, оно си свуде веће М.,
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свуд редом се маје (скита) ВК,
н 1 • 1 1

онде (= онда) туј нема ништа ЗТ,

иначе је редовно: куде ћу ја Со.

e : у

Морфолошке су природе облици типа: овоме овому, а примере вид. ут. 610.

а: о преврташ отуд, одовуд ДДу, од одовуд причаДДу, отуд, одовуд ВК, њо

ан па муж отуд ДДр,

Шваба одовуда, Бугарин отуда Гр,

до све Гр, отидоше све Кр, и сл.

свга смо ми ЗТ, а сага, реко ЗТ, свга ДБ, и сл.

О алтернацији а/о у речци нека у т. 715.

o : а кам да видим Ка, нанам, онак спрема ножице М, натам кад буде ВК,

отиде натам ВК, продужи натам ДДр, не идемо натам до цркву, него навам Ка,
1 - |-

-

иду натам ДП, натам, навам, нагоре, надоле ГБ, една натам, една навам РД, од

веденатам ГХ, такој натам Ка, на низбрдовде МК,ја се оšрну новам ДП, да се вр

не новам, и ја новам ДДу, њега новам Ка, натам, новам Га СоЧа, мене нонам МК,

колко нонам ДДу, спрема ножице овам М, она овак, ми овак Ча, ко овак ВК, овак

некако ВК, оно неће овbк ДДу, едно ће вика овак, едно онак М, колко овам извучем

PД, видо да воје кривојош овам Ка, испред, овам ГХ, отишла на овам ВК, овам го

pи МВ, и овам вода Ка, овам завртим Се, и онам шанци Ка, овам, онам Гр, ја идо

онам Ш, одовде па онам Ча, крчи, крчи онам ДДу, чим онам гасим Се, онија плац

онам ДП, ја ћу онам да лежим Ка, онам преко ћуприју РД, туримо онам једну тоја

гу ВК, Идем код њи онам ВК, окол оној стожиште ДДу, нешто окол кућу правил Се,

ете га там Га, неће ни там ДДр, узела ми за там Та, ја там идем Ка, наspну там

PД, иму и ваши там Ш, има там гоџа Ча, нагоре узбрд Га, и сл.

камо га Гр, од гробjе па навамо Ка, она се заврне навамо НС, ново насеље на

намо ДП, едно натамо ЗТ, онамо нечијо МК, отомо тамо ДБ, тамо код Бојник

ЗТ, тамо у државно В, и сл.

и : о бољ мајстор М., по бољ ми је овија син ВК, најбољ радник Ли, од ујну по

гор Ка, најгор зараз Ча“ (вид. и примере у т. 631. и 636). Примери нису типични за

ГЗ, јер траже примену синтетизма у компарацији, али ипак се чују.

Примери са факултативним губљењем императивног и у т. 709.

е: а Покретно е налазимо у облицималичних заменица. Примери ут. 565-567.

101. О појави а у предлозима на месту полугласника, када се ови нађу испред

речи која почиње сугласником, вид. ут. 37. Овде нема обликатипа: одињу, нади пут“5.

У ме та њe во кала

102. Уметањем вокала понекад се разбија сугласничка скупина:

е, па врез њега ВК, деца била нераздвојена М,

и касарина у Београд Ка, у Кричимир Ли, киреч ВК,

** Облике бољ, најбољ бележи и Богдановић: 1987, 176.

95 Такве налазимо у: Белић: 1905, 266.
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њ: трњпеза МВ, уколико овај облик упоредимо са стандардним,

а: параунуке имам Га, парадеда ДБ, страниште Гр.

Понекад је уметнути вокал изазвао десилабизацију р.

Супституције во ка Ла

103. О замени једног вокала другим било је речи на почетку. Разлози су нај

чешће у јаком утицају окружења на вокал у неакцентованом слогу.

Вокал а

104. a < 0:

У примерима: авас Ка, артак Гр, баранију Со, забараил сам Ка, Мараву ЗT

ДБ, Маравци Гр, Маракутинске (маринокутинске) Гx, марало НС, најлан, у најлан

кесу ДП, наћас Ча ДДу, одамна М МВ Со (али: одемно е било Ча), може се претпо

ставити да је узрок супституције вокала међуслоговна вокалска асимилација.

Аналогијом, према облику поклапа,јавио се има поклапало (поклопац) ДДу

(али и: торбак има поклопало МВ), мада се не може искључити ни могућност аси

милације према суседном вокалу.

Са супституентом а јавља се: квачка ДП Ка Та, две квачке Ш, квачку Та ДБ, а

такође и едне си квачу Ли, што се раскваче Ли.

Насупрот претходним облицима, као последица међуслоговне дисимилаци

је, тј. као отварањевокала у неакцентованом положају, могли су се појавити следе

ћи облици: лапов ДП,мотавилка%ВК,рагбоса ДДу, оженурагбосу ДДу, рагбосу

ДБЗТ, на рагбику ДДу, рагбосе Ча (поред знаш ли кво е рогожа ВК, на рогожу

Ча), до скора е било МВ, трамбоза Со, трнакоп Ча.

Остали случајеви супституције увек се јављају у предакценатској позицији,

те се и они могу третирати као отварање вокала у предакценатској позицији: апе

рисаше ме Ка, аперацију ГX, да се аперисује РД, ће га ми атерисујемо М, тој се не

аперише Со, гамила Гр, ће се крстандша носи, крстаноше ДДу, маре (море) ајде

бежи Ка (али: море куде нуме ГХ), матику Ча МКу ДП Кр Се ДБ, палатике ДБ,

око Трнавицу Ка, удавица РД МВ НС Ча, удавец ДП Гр (али: удовичетине ГX).

105. a < e:

Разлозима асимилације могу се тумачити следећи облици: абар дојде ДДу,

Сврачи кладанац Ча, кладанац ВК ШРДДБ (поред: кладенац Га), Књажавац, из

Књdжавњц ДП, Макадонију ГБ (али: нити е Македониа Гр), матратиру (малтре

тирају) ЗТ, Пантaлеј В, и он се крсти спрама (према) марку ВК.

Као резултат дисимилације јавили су се облици: аксенцију ШМ, вагету ВК,

мушаме куде су Га, две мушаме оздoл Га, рашето ГаЧа М(и: тоје решето Га,ре

шето МКу).

Остали примери супституције су следећи: бабо, ал те питува ДП, бајтон Ча,

астал од бајтон РД, бајтонско све ДДу, ковчаг, ковчази М(и: ковчег ВК), нали оно

96 У Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 264 међуслоговном дисимилацијом тумачи се облик

матовило. Обликмотавило познат је и другим тимочко-лужничким говорима: Богдановић: 1987, 65,

Ћирић: 1983, 31.
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идеше Ча, налти се пустаја прекачи ВК, налити и њим такој ВК, налти закачим на

ковчег ВК (поред: нел ти се он укачи Ка, нелти кажем Ка), да га покосе напола Се

(и. да га даду наполе Га), порат кућу Гр, порадњи ДП, порад шупу ДДу, порат

пут МКу, порад бугарску границу Гр, порад гробjе ВК, пршљан ВК, за стожар,

стожар, стожиште”7 ДДу

106. Морфолошког су порекла облицитипа: што се тебе тичаЗT(вид. т.791).

107. О лексеми началник било је речи у т. 4098.

108. Властите именице м. рода које у књижевном језику имају завршетак -е

овде се завршавају на -а. О облицима типа Видоја и сл. видети у т. 497.

109. Везник те има лик та: дојдоше овде, та стрељаше двоицу Гр.

110. О облицима типа: да прелати, овам прелати преко сукаљку М, ајде да

одлати ВК, Љубисав Ћирић, у Говору Лужнице, полемише са А. Белићем.99.

111. a < u:

Морфолошке природе су примери: има брљави Ка (поред ћу се напраим бр

љива ДП), секирљаво Га. Вероватно се ради о суфиксу -ав, а не -ив.

Аналогијом према облику вара, вараш, настали су: преварала ДБ, ти си ме

преварала Се, да ме превара ДП, па ме превараш ДП, превараше ме ДП, превараше

га МВ (поред родитељи преварила Со).

У процесу асимилације јавило се: палатике ДБ, а дисимилацијом се може

тумачити мердиван ДДу В.

112. a < y:

Вокалском асимилацијомјавило се баланта МВ, у баланту Га, али као при

лагођавање стране речи имамо: да купи свндак РД (али: најде сандук РД).

113. Овде би се могла сврстати и двојност у употреби суфикса -лук/-лак: из

губи тај домазлак ДП, у комшилак Ка (остали примери у т.30, 31. и 33), али и: чор

балук Га, комшилук М. Код облика са -лук ваља имати у виду да су облици са ова

квим завршетком, вероватно, новијег датума. Једино је лексема чорбалук обично

са овим завршетком. Може се претпоставити да је пресудну улогу одиграо акце

нат, јер је уочљив акценатски однос -лак: -лук. Ово се може применити и на лексе

му сендак, тј. сандук.

114. Из зоне П потиче мали број примера у којима је под утицајем јужномо

равског дошло до појаве -na- - -nu- - -no- погинаја ЗT, али: изгинуја ЗТ.

Ванових процеса, са истом појавомје врзује шашиње Ча, али и шушке ВК.

Вокал е

115. e < a:

Дисимилација вокала условила је појаву следећих облика: свети Ђорђа Ара

лемпија М, бађева су Га, бађева РД, бејаги Ли М, беги Ли Га ДДр, бегим ГХ МВ

PД, поред бајаги Се Ли СоЧа, не вељау ВК, не вељаДПСо Гр, поред: не ваља Ка,

97 Вид. Богдановић: 1987, 65 и Реметић: 1985, 137.

98 Вид. о томе у Симић: 1972, 134 и нап. 123.

99 Ћирић: 1983, 33.
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не ваља ВК Ка, кревајче НС, поред кравајче НС, младенвеста, младевеста ГБ,

пdтерицу ДБ.

У следећим облицима вероватно је у питању морфолошки узрок овија габер

Со, гајдерџија ДБ. Свакако је у питању наставак -ер, а не -ар.

Супротан процес, асимилација вокала, узрок је појаве следећих облика: бе

рем гу питује Гр, берем знате Гр, а аналогијом према овомејавило се и: бер не могу

Га, нек дојдебер сиг ДДу. Асимилација се огледа и у следећим примерима: ēктер

Га, три ектера Ли, педесет ектеpaloo. Гр, јектер ВК, имешеу адет Гр, невељашне

Кр (али: неваљашне ДП), севељка Ча, поред: савељка Ча, тандере, мандере ДДу,

али: пошло на тандарију Ли, свг требе (треба) ВК.

Морфолошке природе су облици: по Богдена101 BК, поред вртала Богдану

ВК, Срден (Срдан) ВК.

Асимилација према суседном консонанту условила је појаву следећих обли

ка: боренија МB, довиђење МГр ВК, држевљанство ВК, ждрепченик Ча, па се ис

приетељувамо МВ, ИгњетовДДу, јерем ВК, јерм ВК, јестек Га ВК, онојејестек,

а оној јастук ВК, ткани јастуци си Га, јестек Гајо, момчедија Ча, најдемомомче

дију М, момчедику Ка, новченик Гр ДП, пријетељ ДП Гр ВК, пријетељу Гр ВК ЗТ,

приетељица Се, пријетељица ДДр, с пријетељицу Гр, пријетељише се НС (али:

непријатељ Ка), пријетељство ДБ, черапео? Та (поред чарапе Ча), Шећирку,

Шећира (Шаћира) ГХ.

За облик згребуљу Н. Богдановић04 мисли да се, можда, јавио према глагол

ској основи греб-Ка ВК.

Редовно је јутре уместо сутра.

Различити су узроци појаве е - а у примерима: гредр ДБ, текој ДБ, а сличну

појаву налазимо и у следећим позајмљеницама: петлиџани ЗТДП, пренгија ЗT, ће

ремиде Га, оној ћеремидно Та.

116. Неки прилози су обични са вокалом еуместо а свуде си се такој ВК, мо
1 1 1 1 1 1 1 × 1 * — * —

ра свуде тачно ВВ, оно си свуде веће М, нека ради куј оће наполе РД, и наполе па

неће Ш, наполе јечем ДП, њу косе овиа наполе Ли (у последњем је у питању ре

флекс старог јата).

117. О облицима Петровден, Велигден у т. 34.

118. Морфолошког су порекла облици: изгребене Ча, ицепена Ча, ицепено Ка,

наређени Ча, пројено В. У питању је суфикс -ен.

100 Исто у Богдановић: 1987, 79.

101. О томе у: Богдановић: 1987, 79.

102 Тумачење ове појаве могуће је на исти начин као и облика свндак— сандук, тј. оних са завр

шетком -лук, мада ови облици са вокалому могу бити преузети из књижевногјезика, што потврђује и

акценат, а они са полугласником или вокалом а могу представљати локалну позајмљеницу. Ваља до

дати да код лексема јестњк—јастук фонетски елемент има семантичку улогу:јестњк је ткан у дома

ћој радиности и ужије, ајастукје од куповног платна и ширије, а и по облицима лексема види се која

је ствар старија и нестаје из употребе, а која је новија.

103 Белић: 1905, 20 и Богдановић: 1987, 79.

104 Богдановић: 1987, 79.
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119. У облицима типа: дреме доле Та у питању је промена глаголске врсте,

морфолошки разлози, дакле.

120. e < и:

У процесу дисимилације настали су облици: на ветрину ВК, замерише Га, да

замеришу Га, лесице МК, лесица МК ГБ (али: они су ко лисица ВК), лесичаре ДБ,

мерише Га Та М, резиковали ВВ, рескир (ризик) ВК, резично ВК, ћелими Га ДБ,

дваес ћелима Га, наткаемо платна, па ћелими Ча.

Као резултат међуслоговне асимилације вокалајавили су се следећи облици:

нема енекције ВК, ентересуе не НС, зејтеница ДБ, Кененичи (Кинешчићи) ВК,ме

децинка ДБ, речељ НС.

Ван овога је облик: телорке (сукње) ДБ, према тилорку ВК.

121. Овде спадају и односи ели у облицима неких глагола типа: ислабела сам

Гр. Вид. и т. 57.

122. О облицима прилога типа зиме било је речи у т. 52.

123. Оликовима типа: свем да одговорим ВКу поглављу о јатут. 51, и у мор

фологији т. 615.

124. О императиву поживете и сл. у т. 47, поглавље о јату, и у морфологији

т. 820.

125. Вокале - ијавља се и у везнику или пројно ли оћеш, елишенично Ка, да

ли су подоле, ели погоре ДП, ели побратим, ели пријетељи Со, нешто се насекира

ели зарадуе Га, да ли сте по асвал ишли, ели овамо Ка, ел ће ме овак утепују Гр, ели

да те даду за школуванога Ча, да е едно, ели две РД, покоси нешто, елyработи РД,

он си е се мож утепал, ели га неки РД.

126. e <о: Прилог прво, у значењу пре, јавља се махом у овом облику105; она

дојде туј прве РД, вођа е бил прве ДДу, али прве притиснем М., прве џезве Га, ја да

умрем прве Со, од прве си пролети врљимо ВК.

Вероватноје ова супституција и у следећем предлогу: прекај (< покрај) њега

Гр, прекај нашо Гр (вид. и примере у т. 1091—1093).

127. Речце ево, ето, ено имају облик са крајњим -e - -o: eве Немци Гр, еве ги

ГХ, ја еве ДДу, еве овде Гр, ете оди РД, ететакoj Се, етега иде Га, месец ете отњг

ВК, етети ВК, за сливе ене горе Га, ене гу оди Ш, и ретко: Па, ето књко Ш.

128. Ту су и примери асимилације према суседном консонанту или према во

калу из суседног слога: жеpжет ДДу, јеш мало Гр, као нећšе што роси Гр, моега

Николу заклали нећђc Гр, теолет ВК.

129. Код неких глагола налазимо е: о у аористу типа: узеја Ш, о чему у по

глављу о морфологији, т. 737.

130. О односу -ов-/-ев- биће речи у т. 453.

131. e <у: Осим примера нека старедија Га, који се могао јавити према об

лику момчедија, са овим супституентом јавиће се и појдем па се лелејем ДП. Из

гледа да је овде у питању мешање основа “ljulj- и *leluj-, па имамо и едвну лелејку

ДП, лелејку на грбину Га, у лелејку е била ДДу, вржем лелеку ДДр, поред вржеш

105 Богдановић: 1979 бележи облик првин, а Белић: 1905, 469. облик првињ.
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љуљкуЧа, уљуљку Га, понесе љуљку ДДу, еден у љуљашку ДП, али и едно у лулеј

ку Га.

132. Однос приЉпре (< prê) и њихова дистрибуција слични су другим нашим

народним говорима106 (примери у т. 62).

133. Кад је већ нарушен однос препри, онда се јавља и пре - про (примери у

т. 62).

Вокал и

133. и <е: Неки од облика са заменом вокала еу и дисимилационе су приро

де: гиометар Ка ВК, ђетик ДП, илектрични шпорет ДП, у киремиџие ДДу, према:

керемиџиеДДу (мада имам и облике: у ћиримиџилак Ли, у ћиримиџие М, што гово

pи у прилог чињеници да је у питању прилагођавање стране речи), кицељу носим

ГБ, сопаса кицељу ГБ, бескицељу ГБ, кицеља Ча, мердивен ГХ, мердиван ДДу В, на

слабу елимердивен Ш, мердивљн ВВ, у рицељ М., тражим те теливоном Гр, тели

ван Гр, теливизор селски М, на тиливизију, целимоније (церемоније) НС, узни ели

цимент Се, чикерка Ча, према чекерка ВК, шићеp Га КаЧа ДП ДДу ДБ, шикер Со,

шићерчек Ка, нема шићер Со, поред насоли шећер Ча. Свим овим облицима зајед

ничко је даје супституисан вокал у слогу испред акцентованог. Већина примера су

туђице.

Нешто мање је примера забележених са асимилацијом према вокалу из су

седног слога: у икономију, икономцку школу Се, интиресантно ДДр, интиресуе

ВК, бугарска испедиција Гр, исплодирала М (али и есплодирала М), узнем овој

uтиол М, узе Љубиша итибл Се, изатка и пишкир НС.

Број четрдесет јавља се у форми: четирес ДДу, чемује узроканалогија пре

ма четири.

Уобичајене су и следеће форме: битон ДБ В, битонско В, осића ЗT, прибор

ку (преборку) Гр, профисор Со ДБ, овуј профисорку Ка, за профисора Со, он је

профисор ГБ, профисур Га.

134. У облику присвојне заменице редовно је: њигове тој татко М, њигов

другар ВК, њигова деца Ка, муке и њигове РД, њигова воља Со, њигови другари Гр,

њигова ташта ГХ, онbкњиговински Со итд.

135. Прилогланередовно има обликланијо7: нелани, него полани Ка, отидола

ни РД, полание Станојка долазила Се, од њума полани Гр, лани од свети Николу Ли.

136. Прилог пешке редовно се јавља у облику пешки 108. пешки идем ГБ, ја

сам пешки М, ми пешки идемо МB, не иду пешки Ча.

137. Уместо тек овде је тике: тике ју покримо ВКП09.

138. Морфолошког је порекла и < е у следећем облику глагола: они ће да

претрисау Гр, а отуда аналошки и: јутром претриси, претриси М.

О глаголима типа разумиш ДДу у т. 783, у поглављу о морфологији.

106 О томе Реметић: 1985, 106 и нап. 241-244. Вид. и Богдановић: 1987, 161.

107 О томе: Симић: 1972, 137.

108 Симић: 1972, 142.

109 Белић: 1905, 22-23.
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139. Лексема маћеха овде има лик маћија: маћија природила ДП, што е ма

ћија ДП, ако е маћиа ДП, маћиа Ка, туј маћиу Ка, маћија 10 ВК ГБ.

О односу ели у лексеми“želњс у т. 41-43.

140. и < a:

Међувокалска асимилација видљива је у следећим облицима: Клисирау, ти

си у туј класу там Гр, дбдиниште ЗТ.

Једном забележени облик: старога поквареника ГБ, може представљати

образовање другим суфиксом, те је појава морфолошке природе.

141. Морфолошког порекла у неким глаголима јесте и оновој се и цепила ко

шуља ДДр и сл. Вид. т. 783.

142. Број једанаест готово редовно има лик јединаес. Примери у т. 651.

143. и < y:

Овај однос видимо у лексеми киде од старијег књде, мада се на овом простору

чешће јавља облик куде, па је то разлог што на овом месту говорим о том облику:

киде ми е кључ ДДр, киде неће Ча, киде си Ће.

144. Облик: пишало (запушач) ВК вероватно је настао према глаголу и запи

ши М (затвори, прегради), запишимо М, запише, па си се пливка ДДу

145. На целом простору је сирупка: прокуву онуј сирутку ДДу, што предста

вља старији облик од варијанте сурутка 111.

146. и < о: Овде имам само један забележен пример: чикулада ВК.

Вокал о

147. о- и Узроци асимилационе природе огледају се у примерима: очоглед
1 • -

но Гр, тој сам гледаја очогледно Гр.

148. o «у. У суседству са лабијалима појавио се вокал о -у, имамо амболан

ту Ли, кои баш датом беше Га, копус ДБ, овам Копиновица Га, али некому берем
— I 1 • 1 г 1 1 1 — ?

купине Се, пијацу Поковац Гр, исПоковац Гр В, Поковчани ДБ, све цаком-паком Се.

Глагол удаје има облик одава, а са овом формом су и композити од овог гла

гола: сак се изодавале МВ, изодавале се Га, изодавала сам ћерке Га, ћерке су се из

одале Га, колтиватор Со, кад озреју М, да се одавам ДП ВК НС, требало би се

одаву Га, ел си се одавала ДП, и одадо се МВ, она се прве одала М, неси лиги још

одавала ДДр, одала се Ка, одаде гу Со, одаде ме ДБ, одаја гу Гр, поред ређег за
t * 1 t 1 t 1

удадбу Га, у Семче се удала ВК, овде ли се удала Ка, кад сам се удала Со.

Супституција у са о редовна је и у омесим им лебЧа, омесиле погачу МКу,

омеси по едну погачу Гр, баницу ће омеси М, омесила неко кравајче НС, омесе му

леб Се, у црепњу омесим МВ, да си омесиш Со.

Ова супституција честа је и у броју хиљада: иладо кила кромпир ГБ, иљадо

кила Ка, наређа иљадо ДДр, према: иладу кила воду Ка, по иљаду Гр, а кад није у

питању један —једна хиљада, онда: триесиљаде Ка, за сто иљаде ДДр итд.

110 Вид. Ивић-Бошњаковић-Драгин, 1994, 258 и нап. 193 и 194.

11) В. Ивић: 1957, 101 и нап. 1–5.
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149. о - е.

Асимилацијом вокала настали су облици: концоларију 12 Гр ВК, не само ја,

ного сви ДБ, ного ја не могу МКу, у авлију има, ного и она Гр, очовидно ВК, проко

буку ДБ, роголишу (регулишу). ЗT.

У следећим формама могуће је помишљати и на уопштавање наставака старе

тврде промене: Бождровац ДДу, у Крушовицу Гр, у Селичовицу Та. Појава је по

Зната ГЗ.

150. Наведени, а и многи други примери који нису овде наведени морфоло

шке су природе и показују да је алтернација e^о, која је одговарала односу меке и

тврде промене, овде готово доследно уклоњена у корист тврде. Навешћујош неко

лико примера:

без мојога човека ДП, нашо село Га, а у вашо село Ка, довели нечија РД, па

чија Ш,

трећо ДП, ово мало трећо ГБ;

ништа нема бољо Се, едно већо ВК, лошо време М, једно мањо ВК, предњо

кросно и sdóњо Ча, средњо добо Ли;

Вуша Попадићов ВК.

Остали примери у поглављу о морфологији т. 621. и т. 625.

151. У аористу неких глагола јавља се однос оМе: сестре уздише имање Со.

Вид. И Т. 747.

152. Према књижевном њен, њена, њено овде је: њона мати ДДу, њојне ћерке

ДП, њдно унуче ВК 13 и примери у т. 600.

153. Редовнојерамо према књижевном раме: леђа су одма одрамо М пушку

нарамо Ка, пушка нарамоДДу, торбичку нарамо ВК, урамо овде Гр,рамо ДДр.

154. о за:У суседству са лабијалимајавио се вокал о уместо а гломозна НС,

могаре М, поред: магарићи М, могарицу ГX, могла, могловито ВК, али: ете магла

Ш, вати малко маглу М (вид. и т. 34), обовезно кава Га, обовезно Ка Се, обовезу си

има Се, да ме обовести Се, ћу ги нешто обовестим ДП, одма гу одведе на оборти

ра ДДр (мада је ово прилагођавање стране речи), бели помук Га, вутарке помучне

Га, помучна наткана ВК, помук основа, књко помучно Ча, поред све памук наткана

ВК, еде се поприка ДДу, с месо поприке ДДр, поприке Кр, мајдан на поприку ДП, ја

све поприку наниза Гр, онуј поприку туцану Га, поприку од низу М., поприковину

(„од поприку стабло“) М, поприку СеЗT, пимо ми собаље Га, ујутру собаље ВК, на

собор Ли ДБ Ча Га, поче собор М., и собори ГБ, собори Ли В, тија соборови МВ, со

беру се Ча, кујце други собере Ча, тија се стари соберемо Ча, да му собирамо Ча,

собери ствари ЗТ, собира ЗT, и пред недељу дана се саберемо ВК, сабраше се Ка,

поред збраше (о овоме в. т. 34. и 36), ја сома ДБ, совељка Со, совељке, совељку ДБ.

томан дошли ДДу, томан се дигла ДДу, томан ГаРД Ка, млогоубова ДДр, убово

место Та, али бБш ми убаво ГБ.

Када као одредба уз властиту именицу стоји лексема баба и не носи акценат,

готово редовно има облик са супституентом: боба Зорка ДДу, боба Јула, боба Пе

112. Реметић: 1985, 141 и нап. 375, 380.

113. О овом облику, о постанку једног и другог говори А. Белићу: Белић: 1905, 423.
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трија, боба Стоја ДДу, свЗбоба Србу РД, боба Ката ВК, боба Виду Га, боба Васка

Ка, боба Роска ВК, али и: баба Васке Ка у вокативу. Њену судбину дели и лексема

дода (старија сестра) дода Јелица ВК.

Дисимилационим процесом јавило се: три реда остали ЗТ, остал ДБ, на

остал Ка, остали ДБ, поред астал ВК, на јастогоч МВ, према: имам јајастогач

МВ (дрвени стoчић, трпеза).

Обично је: у тој добоЧа, зимско добо беше Гр, у свако добо ВВ, али и: у сва

ко доба ВВ.

Редовно је долеко: долеко од мене Со, нее долеко ДДр, тој млого долеко ГБ,

оно долечко МB, долечко Гр, унука долечна млогоДП, долечно имање Ли, а према

овоме и ма одолечили (удаљили) Га.

Свакако се према овде јавило: одбвде па до тамо Ка, носе одбвде РД, колко

одовде онам Ча, да макнем одовде Со, он одовде ДДр, одовде смо Га, па аналогијом

према овоме и одбкле си ТаРД, одбкле беше Гр, одбкле сам ДДу, одбклели М, од

окле је Босиљка Ка, одбкле па овија иду ВК, одонде сам Се, одонде Гр, и одотле

ВК, мрдни одбтле ДДр, одотле па нaтам Га.

И другим народним говорима познат је облик: концуларију 14 Гр, концолари

ја ВК, а као посуђеница тешка за изговор јавља се: овија митрољези Ка, рускими

трољез Ка, онија митрољези из Гр, митрољески кључ М.

Резултатом дисимилације могу се тумачити следећи примери:Крастовчани

ГХ, од Маностириште ВК, али и у Манастириште Га, папрот ЗT, у амбар, са

лош МВ, поред салачВК, да фантозирају Та, од теј шволерације ВК, док су фор

ме: Милород партизантај, Милород М, покосимо отову Га, могле настати у проце

су асимилације.

Ван овога су следећи облици: сноведем се ДП, теолет ВК, мада се други као

посуђеница може тумачити покушајем да се туђа реч прилагоди народном језику.

155. Бројеви седам и осам омају облике седом, осом: осомдесет и три Ли

МКу, осом недеље РД, осомдесет овце Ча, осом пилети ДП, накосимо осомнаес

Ка, поред осамнаесте дошаја Гр, осам су била ГX, осам јагањци ВК, осамнаез го

дина она Ка; одтри године до седoмнаез ДДу, седом кокошке Се, седoмдесет и се

дом године Га, до седом лежимо Ка, седoмдесетара Ча, али и: седам недеље Ка, у

пола седам ВК. Порекло овога вокала о је одранијег секундарног полугласника.

Ваља напоменути да нису наведени сви облици ових бројева, пошто их има

много. Ови примери су посматрани у односу на књижевне ликове, мада је то, у

ствари, полугласник уз м, о чему треба видети и т. 34.

156. Властита имена на -c(л)ав(а) овде имају -c(л)ов(а)"16. Видосовин онија

Ча, куде Видосовино ВК, Драгосовино унуче Га, Лепосово ДП, све Љубисова ВК,

Милисов ДДр, за Милисова Ка, код Миросова ДДр, Мирослов РД, ајде Србислове

ВК, Србислову ВК, Србислова РД, Станислова падина Ка.

157. Имена држава која завршавају на -а, овде су обично на о.

114. О овоме у: Реметић:1985, 141 и нап. 375 и 380.

11° Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 256. овај облик карактеришу као „народски изговор те

лексеме“. Реметић: 1985, 141. о распрострањености облика.

116 О овоме и Белић: 1905, 25, Богдановић: 1987, 146.
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Примери у т. 468.

158. Често је о - е у префиксу пре. Примери у т. 62.

159. Са оваквом супституцијом забележила сам и: спрома (према) Свети

Рањђел НС.

Вокал у

160. y < a: Уместо а редовно долази вокал у код итеративних глагола на

-ава-. Примере видети у т. 812.

161. Морфолошке је природе и појава у - а у неким глаголима у т. 813.

162. у -е. Ова појава је видна у неким туђицама: сутурен РД, едно сутурен

че!" Гр, у њигову концуларију Гр.

163. Морфолошкогје порекла појава у - е у 3. л. мн. през. Примери у т. 688.

Појава је у зони 1 готово случајна, а у зони II веома честа.

164. у - и: Са овим супституентом имам само више пута посведочен облик:

танур НС, нее само на танур НС, из зоне П, али је честа употреба облика тањир.

165. И овде инфикс-ива- готово редовно прелази у ува- Вид. т. 812.

166. Исти инфикс налазимо и у глаголским именицама: наручување Ка, ома

њување ВК.

167. Инфикс-ова- даје -ува- како у глаголима тако и у глаголским именица

ма: болување Гр, бомбардување ГБМКу, поред бомбардовање МКу, Пакување РД

и сл.

168. Готово усамљенје пример: учинула овакој НС, а забележен је у зони Ши

вероватно је утицај ЈМ Говора.

169. у - о: У суседству лабијала затвара се артикулација вокала, па имамо:

армуника МКу, хармуника ВК,рамуника 18Ча, и бузу сам правила МВ, буза МВ.

Редовно се јавља: доктур ДДр ВК Кр ДДу ГХ ДБ К, доктури В ДБ Га, онуј

доктурову сестру РД, преко доктурицу Га, све доктура Гр, господин доктуре Гр,

несмо доктури Гр. У суседству сар јавља се и курдељка МКу, поред кордељи ВК,

профисур Га.

У следећој именици је вероватно реч о промени рода (вид. и т. 559): т, ти

имаш праву Ка, поред: да имам право Ка.

Ван овога забележила сам и кулагија (оклагија) ВК, пуздер ДДу, овде је:

тулмачим 19 ДП, упраил (оправио, средио нешто у администрацији) ДДр, чикула

да ВК.

170. Заменица ко чешће има облик кујt20, па ће бити и куга и куму. Примери у

т. 586 и 606.

117 О овоме Реметић: 1985, 143 и нап. 394.

118 О овоме у: Реметић: 1985, 143 и нап.388.

119 Вид. Реметић:1985, 142, нап. 284.

120 Симић: 1972, 146, 147.
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Хаплологија и сродне појаве

171. Испадање читавих слогова у речи могуће је и у ГЗ у брзом говору. Но,

поред тога, постоје извесни облици који се јављају готово искључиво у таквом ли

ку. Такви се ликови могу јавити од свих врста речи. Навешћу део грађе:

dj те одвезем Га, баги да ги покријем ДДр, бажљив Гр, бем ти мој живот Гр,

виш болесна сам Кр, виш ти како знаш М, госн началниче Гр, госин началниче Гр,

овде спадају и облици типа дим код којих је најпре дошло до елизије у сантхију, а

потом до испадања сугласника д и сажимања двају вокала у један: да идем - д

идем - дием - дим - дим, сbГ дим Та, дим онам Гр, дим у школу ВК, мора дим

МКу, ја дим с овце ВК, ја ћу дим Се (оваквих је облика много), јагу води емпут

ДДр, још емпут Се, идоше емпут РД, емпут у поврнем ДДу, лежамо јемпут ДДу,

емпутке идомо ВК, исна пасторакДП, ми све исна (истина) Со, исна ние добро Се,

оно исна имаше Ка, скупа исна Ка, исна одбие мало Га (и ових је облика доста), у

кошарник (кокошарник) Ка, котарник (кокотарник) Ш, Па, ко ће (како ће) Се, ко се

паја сети ВК, марш, ко неси ДДу, ко ћу ти кажем Ли, па му нее издал ко треба МВ,

ко му драго РД, која несам падла Ка, ко деца што се игру М (наравно и квко деца

М), знаш кав самја (какав) РД, кве гаће ДДу, ква е овај дошла Се, кволаеш ДДу, не

ма кво ни да вари Ли, кво ће прате Ли, кво сам МВ, кво имам М, за кво ће Кр, квоћу

ја Гр, нема с кво да плаћа ДП, ква ће најде МКу, кви пости Га, (неки од ових облика

су у значењу шта), наравно, и гле каква сам се раздрндала ВК, ловер ДБ, мараку

тинске (маринокутинске) ГХ, марокутинскога Гр, мурузан ДБ, младевесту ГБ;

младевеста ГБ, навашилак (наводаџилук) МB, неква кишица ДДу, неквe си ми ду

ње надаваше ВК, неква ми вреви ВК, перу некво ДДу, дојдоше некви МКу, сретоше

га некви ВК, неч, Тасо М, неч да носиш Ка, неч ме веруеш ДДу, озгор ВК, отоДП,

ото доле Кр, ја ото у задругу ДП, кад ото ја ДДу, па отомо там РД, отомо ДБ,

оне отоше ВК, они сви отоше ВК, па си они отоше ДП, кои си службени отоше

ДП, био у војску М, он ошел Ча, у штету ошла М, тšг сам ошла ДДу, оне су си

ошле ДДу, ми смо ошли 21 Ча, бч от шеницу Ка, ако дч да ме слушаш ВК, очедну

Гр, ако би дваес Ка, ои да веруеш ДДу, ои да причаш ГБ, ајде би леб, били тој Га,

четерес ДП, ча (чича)Душан НС, чи (чини) ми се да платише ДДр, чимиске РДДБ,

шћу (шта ћу) работим Гр ГБ, шће (шта ће) ти Ка Га, шће ли ми Се, шће ти сок Ка,

знам шће буде Ка, шће рекне НС, шћеработи ГБ, шћеш Га, шћемо сšгМ, шћеш, мо

pи, овдека Ка, шесет године Гр, шесетара Ли.

КОНС () НА НТИ

172. Консонантски систем ГЗ разликује се од књижевног. Из фонолошкогси

стема потпуно се изгубила фонемах, њену судбину готово дели фонема ф, а сонан

тији в нестабилне су артикулације. Доста добро се чува африката s. Овим својим

особинама ГЗ се уклапа у говоре ПТ области, а неке су му заједничке и са осталим

штокавским говорима.

12. Ови облицимогли би бити и од старијег: отњишњле, дакле, одоснове“šњd-(Николић:1984,212).
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С о на нт ј

173. По нестабилности артикулације овога гласа ГЗ слаже се са већином

штокавских говора. Преглед ће бити дат према положају овог сонанта у речи.

Ј на почетку речи

174. Ипсред вокала а:

јабуку Га, јавете му Ли, јавио се Ча,јајавим Гр, јављу си Га, Јагличе Кр,јад

на ВК, јадно мушко МК, оволки јаз ВК, збирам јајца РД, да у чувамо јалову ВК,

Јамње ВК, јаре Се, коња јаровитога ДДу, јастреби МК.

175. Испред вокала о:

свети Јован ГБ, Јовица Ш, још едну МВ, има јоште Га, јоште радим МВ,

имам јоште о ћерку Кр, јоште ми мућкаво ДП,

има га још едно РД;

ош књд су ми купили Га, ош кад су рекли Ли, и би има, каже, да живи ДДр.

176. Испред вокала у:

јуничка ДДр, туј јуничку ГХ, Мирјану јури ВК, несу ни јурили МК.

177. Посебан осврт заслужује енклитикају (од старог облика анфорске заме

ницејо), која за разлику од осталих лексема има тројаку могућу реализацију, сачу

вањем, редукцијом, или губљењем овога гласа:

1. музли смо ју ВК, па ју одведу ДДу, тргнеш јуЧа, кад ју раниш Се, пају вр

зала РД, поклонимоју ВК, такој ју опрала Ка, водетеју Вк, пајуе нашла Ка, мужју

зграбил ВК,

2. матију нема РД;

3. неће у чека ДДу, па у недавау РД.

178. Испред вокала е:

1. Јевреји Ча, да је јевтиње ВК ГХ, на јегал Со, јегел Ча, јегрекЧа, јегличко

Ча, један наш МК, једанаес године МК, ја сам једанаесте Ли, једва прескочи Кр,

једва се поврну Ли, једе си она Ка, клаче и једе Ка, овој те штрока једе ВК, једем и

на маз Со, месо једем ДДр, заједење ВК, па једи, једемо ВК, јединаес године Га,

имајединаес МВ, даједнемо леб Га, једни ДДр Ка, врљаједно там, једно онам МВ,

једу леба ВК, те је јел Со, јела ме еко леб Га, из коéјединице беше Ка, једoсте леб

Ка, неједу Ка, па, јеђ Ка, онjeмпут доди РД,јемпут свм рекла ДП,јес ВВ ШМ,je

сте Ка, јесте, јестој такој МВ, набрал је јесенас Ли, јетрица Га МК,јечам су јели

Ка, јечмено ВК,

2. стигнем дојединаес МВ, тој даједем ДДр, да једем леба ВК, једне друге да

демо Га, у једну комшику ДДр, јечам Га;

3. егуље ДДр, на едампут ћу ДДр, тој едампут ВК, на едампут РД Ка Ча, ем

пут реко ДП, од едампут Ли, и едан син Ли, едан џак Ка, едан тигањ МК, едан син

Ча, Миџа едан неми ДДу, едан погоре, едан подоле Ча, едан ли е тамо Ли, ја сам

еданаесте Ли, едва сам чекала Га, ја едва коња проведо Гр, неће да еде Ли, не еде

ми се Се, нек еде Гр, не еде му се ДП, едем лебВК, не едем сирење ВК, тикве да

едем МК, ми ће едемо МК, те едемо ДДу, за едење ГБ, единаез године Се, еди
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ничљаве ДДу, платно единичљаво ДДу, еднароднина Се, еднанатам, една навам РД.

една врвина Гр, една ми горе живи ГХ, ја и една ми сестра Гр, една е у Краставче

МК, една вика ДДу, еднојутро ВК, едно миро ДДу, од еднога РД, еднога на леђа МК,

у еднога се уврза ДП, ми смо едногоци Га, едному се потика Гр, запросија едну ГБ,

едну свињу ГK, едну пршкаву изваде ДДу, дваес и едну ДП, едну благу ДДу, едну

грутку ДП, едну“ вечер ДДу, едноман ДДу, едноставно Ли, ечам не сејемо Ка, и сл.

179. Енклитика је заслужује посебну пажњу због своје фреквентности, а она

показује тројаку реализацију овог гласа:

1. обашка мије деда направил МВ, и онје оболел Ли, тšг је он заробен МВ,

2. куј ти је братанац ГБ, озгор је вунено ВК,

3. све е слана изнобила Се, али ни е чувала Ка, радувала е се ВК, каде болан

ВК, да ли e и Кречимир имал грнчара Гр, деда е умрлРД, ко е умрлРД, она ни е
1 1 1 1 н 1 1 1 -- н 1

умрла Кр, но, добра е ГБ, оно е коџа Ча, Божа Бакалин што е ДДу, оће да е Ча, ни е

леб, ни е с леб ДП, и сл.

180. Појава протетичкогјпозната је и ГЗ:

таманјеведа пресечем ДДр, кажу ијега М,јеге (острило, турпија)Ча, побије

мојексери 23 ВК, у Лесковац се чуло јекот ДДу, јекономску ДБ, што е у Експрес, у

Јекспрес ради Га, Милоше, јела горе (ела, оди) Ча, јела бре, рођо Гр, Ратко, јела

синко РД, у Јелидраде (фабрика „Елид“) М, викамо Јер („ерер“, PP, данас фабрика

Електронска индустрија из Ниша) ДП, па, јете, бог да гу прости (ете) НС, ја сам

крос болесна, него јете Со, па јете после НС, такој јете НС, исплела јуже ВВ.

Редовно је јутре и јучер: јутре двнРД, јутре дан ВК, јутром рано ВК, ју

тром си замесиш леб М. јутром сланце угреје Ча,јаги пуштијутрос ДДр, то јају

чер ВК, напило сејучер Ка, украдо јучер РД, јучередно ГБ, јучер да буде туј ДП, ја

слушајучер Га.

181. Овде спадају и следећи примери: оћеш ти мене да поверујеш јели не М,

јели наште срце, јели кад ручаш Ка. Ови су облици настали од претходног ели

(примери у т. 838), а овај од везника или.

182. Сонантј стабилан је на почетку речи када се нађе испред вокала задњег

реда. Изузетак чине само две лексеме:још и енклитикају, код којих изговор може

да варира од нормалног, преко редукованог, до губљења. Када се овај глас нађе у

иницијалној позицији испред вокала е, он може да се чува, да се редукује или да се

изгуби. Последња могућност фреквентнија је у речима које у основи имају један,

као и у енклитиције. Протетичкој обично се налази испред вокала е у речима на

сталим претежно на овом терену, односно испред вокалау, у речима познатим и из

стандардног језика.

122 Појава је широко распрострањена. Вид. Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 323.

123 Појава овог облика позната је и другим народним говорима, вид. Ивић-Бошњаковић-Дра

гин: 1994, 326. и нап. 261.
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Ју медијалној позицији

183. У медијалној позицији најизразитијаје судбина овог сонанта између два

вокала. Грађа ће бити систематизована према претходном вокалу, а у оквиру сваке

те групе разврстана на основу потоњег вокала.

184. Вокала на првом месту

секвенца а-а:

пред ајат Ка, ко бајаги Со ДДу, у главу замајало ВК, на Покладе се лајало

јајце ВК, докле капка трајала Со, и сл.

Примери са секундарним ј у секвенци а-а у р. гл. пр. м. р. Типа: опиваја сам

се, биће у т. 287, а о секундарном ј, које се јавило узеву насталом по испадању су

гласника x, у т. 251.

185. секвенца а-у:

1. ће гурају РД, не давају МК, несу ни имали давају ДП, не дирају ВК, имају

Ка, људи искачају ГБ; там се мају МК, мен најурил Со, наљускају Ли, оскуђевају

ГХ, полагају Со, да поцрпају ВК, презају ГБ; они привикају ВК, да се слагају Гр,

слимају ГХ, спремају М, ћушкају Ли, чекају Гр, и сл.,

и секундарно: ни са снају ДДр,

2. не веља у ВК, дизау ВК, знаули Ли, не знау ДП РД, немау место Ли, отка

payга Ли, да га откарау РД, певау МК, не плаћау ДДр, ће поцрцау Гр, привикау ВК,

слабо се секирау Ка, спрема у РД, чекау ме ГБ.

Велики број примера потиче из једне граматичке категорије, а то је 3. л. мн.

презента. Наведени примери чине мањи део грађе. Наиме, много је чешће испада

ње сугласникај, после чега настаје сажимање групе ау 2 у, што се потом, готово,

морфологизирало. Навешћу само део материјала:

ближњеву ДДу, што вику ДДу, врљу ђубре ВК, да гледу РД, они даву РД, да

га овде докару ВК, госта дочеку Ли, да га заруњку ДП, ако избетониру ГХ, наши се

издржаву Га, оне иму право ДП, иму кућу Кр, цедило исипу ДДу, јављу Ча, да гу

малтретиру Ли, набрчку се ДДу, навpчку врце Га, они вој се надрнду ВК, они

наspту ДП, понекад ме накару МВ, наседу МВ, ће ни натеру ДДу, там наузимyРД,

нему куде ВК, нему на мене слободу ДП, обdљу га Ли, они ме одржаву Гр, да от

копу Ча, лепо и очуву РД, неке ме познаву ДДу, ће покушу ГX, да помагу Ча, да по

стрељу ВВ, преживуДДу, не примy BK, од свирача причу ДДр, да продаву сирење

PД, решаву ДДр, што се свађу ВК, да ли се сећу замен ДП, сецу га Ли, сиску матер

Ка, ће им скиду Ли, мора да слушу ДП, ће ни требу ДП, требу им паре РД, тркаљу

га Ли, ћушку се ДП, по три марке узимy BK, ће га чуву ВК, шишу се МВ.

186. секвенца а-е:

1. не ајеш Га, заједно Га, знаје ДДу ГX Кр ВК ДДр, искиду се смејаећи Ча,

ткаје НС МВ Ча МК,

и секундарно: напраје врвину ДДу, била напрајена ДДу, две Зоре да се на

стаје ДДр (т. 221), од снаје Со, синови снаје Со, синови снаје Га (т. 251),

2. он лизнаје РД, не знаје никој ВК, не смем се мајем ДП, плакајечи Се, плака

јећи Кр, ткајемо МВ, Криста ткаје ДДу, ткаје ЗТи секундарно: треба се настаје

ДДр,
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3. заедно РДСе, не знае се Ли, куј знае МК, више знае ВК, палае Ли, ја лаем

ДДу, лежаећи ДДу, да семđемо ДДу, не могу сејоште маем ДП, плакаечи ВК, по

знаемо се ГБ, сисаећи Ка, да ткаеш Га.

187. секвенца а-и:

1. њиан тајин војнички Гр, тој не траји ВК,

и секундарно: да напраји Со, кад напрајим М, ће се опраји Гр, да ме остаји

Ча, попраји квасњцМ,

2. забележила сам само примере са секундарним ј: кућу су напратили Ка, на

пратимо Ка, ће праји кућу Со, одма стајимо у црепњу Со;

3. не трап тој ВК.

188. Вокал о на првом месту

секвенца о-а:

1. на Богојављење Ча, бојаџија учини Ча, на бојаџије МК, која е жена ДДу,

моја унука РД, моја мајка Гр, њојан брат ГБ, што смо појале Ча, горе на појате Гр,

племње, појате Ча, напраи појату Ка, у појату Гр, ние постојал ДДу;

секундарно: проја Гр, с тојашку ДП, еве ми у тојашка ДП, без тојагу МВ,

тојагу негде испушти РД;

2. ако пије која ВК,

3. коaе жена поубава ВК, ћерка моа Се, моа Симке, моа снајке Гр, па, моa

ћерко РД, моа Дако ВК, твod мајка ДДр. Занимљиво је да са испадањемју секвен

ци о-а у грађи имам само заменичке облике.

189. секвенца о-о:

1. Реко: Миливојо, немој ме дираш ДДу, Војо, идеш ли Се, немој се, Бајо,

играш ВК.

секвенца о-у:

1. у карабојуДДу, свгмуе настојувала ВК, не поју малко, но грми МКу, што

е он појурен ВК,

2. од твоју ујну Ка;

3. књко коу годину Ли, у моу глупос Ка.

190. секвенца о-е:

1. реко Миливоје ДДу, послушамо мојега татка Со, кад она поје ДДр, све по

јели Ли;

2. обе ги даје Га, које да причам ВК, у моје добо ДДу, пожали се мојему сину

ДП, натога мојега зета Со, и башту мојега Со, а гнојено Га, па поједе ВК, појемо ВК,

3. двое приколице ДП, мати гудбеше МК, теј мое друшке ДДу, одмое муке

ДДу,мое Гине ДДу, моега татка ГХ, моéмутатку ГХ, мое матере Гр, у моеживље

ње Гр, мое вепрé Гр, мое унуке МВ, кое се породиле РД, та ме поеде с његРД, који

су подвоени Ча, поедеме ГБ, до поење Ка, поети на мужа ДДу, поедоше РД, своe

жито Гр, све скрбено ДДу, избир трбе ДП.

191. секвенца о-и:

1. сина Војина ДДу, двојица су умрли РД, овија двојица ВК, који су сирома

МВ, који лек ваља ВК, сваки који је имао ВВ, моји кућани Гр, моји дојдоше НС, си
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новимоји МВ, обојица ВК, дидемо обојица Со, књд престоји М, стоји МК,ја си ко

стојим Га;

2. тројица ГБ, тројицу МВ.

3. Благоини волови ДДу, по двоица Ча, тија двоица РД, неће гидби ДДр, што

си и дошла Ка, она си издби Се, кои су насадили Ча, не видо кои је ДП, кои дан беше

Га, кои син Ли, мои војници Ка, набрдим Та, да напоим ГБ, све се одвои МВ, све е

одошла Се, треба га пои ГБ, у двор и поим Ка, свиње поим РД, ће си га подбиш Га,

малко постоu BК, постоим МВ, мати скрошла ДДр, скроимо кошуље НС, стоu

МКу Гр Ка, чуву ли твои Ка, троица Бугари Гр, сви троицу Гр, трошцу браћу МВ.

192. Вокал у на првом месту

секвенца у-а:

1. ујам ВК, струја ВК, олуја ВК,

и секундарно: погинуја ГБ, паднуја НС.

193. секвенца у-у:

1. да се венчују Со, што докарују ВК, Исна жељују ВК, да кљују ДДр, липсују

Ли, навукују дрва Гр, не напређују ДП, да обедују ВК, да објашњују Со, оперисују

ги ГБ, тој питују МВ, пландују ДДу, преврзују Ча, не промињују РД, седењкују

ДДу, заедно стањују Га, струју никој не теаше да уведу Ка, сују Ча, ујутру ВК,

3. да присуствуy Га, и т. 87.

194. секвенца у-e:

1. ја повраћам, бљујем Ка, да се венчујемо ДДр, ћете верује Ка, ја туј грешујем

Со, немам да дарујем, да га дарујем НС, не доликује ВК, како задавује Со, и замо

тује ВК, да се запржује ВК, не интересује Со, мора да купујемо Ка, мирује РД, да

се обедује Ча, не одмињује Гр, остањујетамо Ка, питујеш Ш, плаћује Се, прегазује

Гр, предругојачујем МВ, да преседникујеш Гр, не престањује Га, не пристањујем

МВ, он се поче проборављује Со, прославујемо ДДр, она свг свекрвује Га, сипује

МВ, сипујемо Со, сипујеш Гр, сиротује Ка, срамујем се ГБ, стањује ДДр, она ста

сује Со, сује матер ДДр, тргује Ка, туј га ујео ГБ, па ме снајкаукорује МВ, умрћујем

се (устима прави израз незадовољства) МВ, ја се учтивујем (стидим) ДП, он се

уштивује ДП, нек се чује Та, чујем Гр,

2. да гладујем ДП, квоте интересује ВК, нажмикујем с око Гр, питујеш ВК,

покладујемо ВК, па потикује имање ДП, потклађује огњн. Гр, преврскујем Га, пре

качујемо се ВК, преношује Со, ручујемо МК,

3. веруе Ка, вечеруемо ДДу, да даруем НС, дотрчуе ВК, све задушуе Ли, из

мишљуе ДДу, интересуе ДДр, искаруе воду МК, елти казуем Ли ВК, ће купуeмо

Ка,маршуемо КамењуемеДП, да мируе РД, намешћуе ДП, да синамируем ВК, да

се напређуе Гр, па у омотуеш ДДу, ће гу опојуе поп НС, па питуем Ли, плаћуе све

Се, пљуешти ВК, да га помазуе Ли, само поржуе ГБ, потказуеш Га, да гу поштуем

Гр, да се презорћуeм ДП, прекаруем ДП, прислушуем ДП, проросуе Гр, ће га раса

ђуеш PД, ситно расађуеш Се, не расипуе ДП, киша расипуе ВК, не ратуемо Ка,

млого се скапуе НС, чим се искаш смењуeи Гр, да ме собуе Ли, с њума споредуем

ГБ, млого споређуешемо Ли, оно се стамњуе Ча, чуе М Гр Ли ВК, чуем РД ШДП,

чуeи ГрЧа.
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195. Вокал е на првом месту

секвенца е-а:

1. ја сам млого беснејала ВК, оне се загрејаше ВК, тој насејала ДДр, ништа н

умеја МВ, такнумеја такој МВ, cњс сејалицу Со, сејали овас Со, сејамо Се, не смеја

да се огласим ВК, несhм смејал Ча, не смејал да изостане, не теја Ча, не теја ми гу

врнеТа, тој се убелејало Та, нееумејал ДП, несу умејале ДДу, које су умејалеДДу

уцрвенејало се Ча, и секундарно: зарадеја Гр (примери у т. 287);

2. па, овејам исто ВК, не смејали ни да га питу РД, Видо, нумеја те питам ВК,

3. овеам се чуе књ тропа Ча, овeам краве Ча, една по стареа Ча, оно се не теа

ло бричи РД, несу умеđли Гр.

196. секвенца е-о:

1. малејога ЗT, имам сина старејога МК, старејога ДБ, стареја ДБ;

197. секвенца е-у:

1. дрљавеју Та, одборници нећеју Гр, затој ме деде нећеју Га, нећеју на зем Ш,

да ли се смеју ВК, да узреју Ча;

и секундарно: на леју Се, у стреју ВВ.

2. секундарно: има жене, но нећеiу ДП,

3. људи излудеy Ка, кад остареу ВК, не смеу да пуцу Гр.

198. секвенца е-е:

1. некво се белеје РД, казан се вода греје ДДу, жалејем ја Га, да запустеје

ВК, згреје воду Ча, да се нагреје ВК, свуда је неје: неје ни дојила РД, едан неје МВ,

неје било до паре Га, неје ли она Се, неје ни оставило Та, да се огрејемо Ка, ће

ожеднеје Га, да не осилеје ДП, побеснеје Кр, преједе М, да сејемо ВК, не сејемо

Ли, сејемо силећу МВ, да се смејем ВК, немој се смејеш Ка, кад узреје МВ, па син

умеје отиде ВК,

2. и грејем се Ка, извејемо све МВ, таксе црепуља нагреје Со, и вршник нагре

јемо Со, на целом простору је неје: неје се разумело ВК, неје добро РД, нејевој то по

вољу Ка, неје ни давал ништа Со, неје гу сматрал Ка, подгрејеш млеко ДДу, подгре

јемо лебљц ВК, нека сеје онакој ВК, па се смејем ДП,

3. грееги ДП, младаневеста говее Га, на терен идеећи Се, често је нее: она неe

изела ДДр, нее од мене Се, нее имало ДДр, нее биламбар ГX, нее и ни окопал Ли,

неé поголемо Ча, нее додила МК, неели ти ладно Кр, ће оздравée PД, па оцеемо

ДДу, уморила се работеећи ДДр, како сееш ГX, не смее се Гр, не смее да му вреви

PД, ми војсе смеемо ДДу, не да се смеем ДП, не смеемо МК, старее се Ли Га, про

паде се ткаéећи ДДу, ми нумеемо ДДу

199. Вокал и на првом месту

секвенца и-a:

1. твоа авлија ДДр, алергија Се, артија ВК, вамилија си ми ДП, на вијакер

Га, оно му додијало, додијало му М, оне, исна, додијаше ДДр, мужзанатлија ДДр,

икиндија Гр, истрибуција ВК, Коландија (т. 250) Гр, дваес милијарде ВК, надија

ла, надија онојјело М, некција Та, Никодија ВК, овија побратим Ка, овија доле ВК,

овија Бугари МК, овија нежењени момци Ка, овија косови Ча, овија моји Се, и оно

се одвија Ли, с прстић онија жуљави РД, онија се ваљу ДДу, онија ми дадоше ВК,

онија кусне ВК, ко год пијан Та, зове се Пикљошија Ш, пилетија Та, кад подвија
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МК, провалија Ча, сијалице ВК МК РДГр, лоша ситуација Та, специјалис доктур

Ка, една има старија Кр, тепсија ВК, по тија Длибоки дел Со, тија умрел МВ,

тија гости РД, тија кои избеглице Гр, на млого тија ВК, у кожуси ги увија Со, мо

ја фамилија Ш, фијакер Га, циганштија Ча, Џарамлија ВК,

и секундарно: забравија ГБ, служија војску Гр, и примери у т. 287.

2. антерија Ча;

и секундарно: маћија Ка;

3. антерна ДДу Ча, завалиа, не можда орати РД, књд се сланце надведе, тšг

икиндиа Га, Коландиа Гр, овој комшиа Ли, наводаџиа Та, овиа Ли, ониа људи РД, у

ониа буљукДДу, тај рациа Гр, нешто сиалице горе РД, скамлиа Гр, тај сестра ста

pиа Кр, у тиа месеци Ка, тиа млади Гр, кретиа трговци ДДу, аран чорбаџиа ДДу

200. секвенца и-o:

1. па у вијоку Со, Вику да е по здравијо МВ, снашка Петријо ДДу

и секундарно: командант баталијону Ка, истијоМ, што камијон вози Со, ка

мијони М, Мијодрагово празно ВК, Мијđдрагу Гр, деветмилојона ДП (поред за де

вет милиона ДП),

2. варијанту са ослабљеном артикулацијом забележила сам само од гласа на

сталог секундарним путем: иму и камијонче Кр.

Велики број примера са овом секвенцом у ГЗ изостаје због тога што изостаје

промена -л - -o.

201. секвенца и-у:

1. по авлију Та, туј артију Гр, и артију ВК, белију ДДу, од вамилију Ка, у туј

вамилију ДДр, пот кирију Се, комендију Гр, па узнем онај матију Га, за милицију

Се, у милицију ГБ, некцију ВК, одбију се деца НС, у Пећку патријашију ГХ, ко пи

јук Га, ракију Се, и Словенију Се, сурију ДДу, онуј тепсију ВК, из туршију ВК,

шпијунажа Гр,

и секундарно: све маћију ВК,

2. моу историју ГБ, а сакрију ВК, у тепсију Га, туршију Га;

3. у Аустриује РД, оре белиу ДДу, да наведе муштериуча, од операциу РД

Га, на перациу Га, преповиу ДДу, за ракиу Кр, да распови у децу ДДу, тера сурily

ДДу, тепсиу Га, туј на ћуприу РД, до ћуприу РД, од шамиу Ча.

202. секвенца и-е:

1. артијетине Гр, бије ДДу ВК, три вамилије Ча, половин година Илије Гр,

инекције ВК, ни касније, ни раније ВК, онеј кемикалије ГХ, у комшије ГБ, тија му

тавџије МК, били мутавџије МВ, навијемо га Со, па се напијем ГБ, две некције ВК,

није рђав Ка, ниједан Гр, ниједна ДП, нема ниједно ВК, одбијено ГХ, партије ВВ, да

пије ДП, не пијем Се, повије га ДДу, промијем там М, викал беше Џарамлије ВК,

и секундарно: тријес је купил МВ,

2. антерије МВ, комшије ДП, књT се напијем ГБ, некције Та ВК, није тела ДДу,

није за клање ВК, побијени цврсто ДДу, да покрије МК,

3. бие, овде бие ДДу, овај га бие РД, гозбение РД,да добие Се, добие следување

Ли, да добиеш ред РД, ђаконие ДДу, беше гу остаљала малко комшие Гр, крие ДДу,

ја га крием ДДр, лончарие Гр, мутавџие Ча, ние бил ДП, ниeтела МК, ниедан не пу
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ше Ка, јаре немаш ниедно Се, открием Се, она пие Гр, да пием ГБ, пием Се, покрием

озгор МВ, да гу покриемо МК, да попиете ГБ, што превиено Ча, да се савие РД, са

шие Се, у Ћелие Ча, по ћуприе Гр, ако га убиеш ВК, кво ћу шuем Се, и т. 87.

203. секвенца и-и:

1. Са овом секвенцом имам самоједан примерзабележен: тој ракијица нека Со.

2. Малоје и примера са испадањем овог гласа: Натолие ПашалиинеДДу, овај

старии син Ка, он је старии био Гр, чин? РД.

Најчешће у секвенци ији испадај, а потом долази до сажимања два једнака
- * — * — 1 * — 1 • 1

вокала у један: Димитрина М, Димитрино да копу РД, Милентина ћерка РД, ја

имам овчиВК, Славко Петронин ГХ, у стан Петронин Гр, и стари син ДП, чи Гр,

чи је и какав је ВК, чи си ти ДДр Гр.

204. У међувокалској позицији сонантј показује изразиту нестабилност у се

квенцама у којима се налази неки вокал предњегреда испред или иза овог сонанта.

205. У позицији испред сугласника

Испред сугласника овај глас је, најчешће, стабилан:

1. ајвари Гр, djoе Ча ДДр ВК, djДете ДДу, Благојку ДП, бојиија ДДу, вајда

нема Со, имаш вајдуКа, војвода Гр, три војника Ка, у војску Со Кр ВК, гројзе, лојзе

(примери у т. 353), дајте помоћ РД, девојке Га ДДу, девојче њино РД, у Драјчину

Бару ДДу Гр, ће зајмиш М, зајци Та, зејтин МВ,јајце ВК, кајзарке Ча, кравајчичи

МВ, кујњу, кујне велике МВ, легајте доле Гр, лојтра ДДу, мајка НС Ча, мајстор

М,мајстори Со, мајсторес ДДр, надокрајке Га Ка, Пејчин двн НС, појте ми ДДу,

пепел се сејне М, дати причам смејку Ка, моа снајка Ка, од снајку ГБ, такој суројка

но ВК, ујка М Ча, моу ујну Ка, онéј црнојке МВ.

2. Ослабљену артикулацију у овој позицији показују једино облици замени

це њен: њојне попочице МВ, њојне мирне краве РД, мада је и овде чешћи лик са

потпуном артикулацијом овог гласа: њојна сестра ДДр, њојна мати Со, од њојне

паре Ли, њојно дете Со.

3. Сонант ј редовно се губи у позицији испред секвенце ск има занатлиску

ГХ, у комшиску кућу РД, чиа си Пашалиска ДДу, Богдан Симиџиски Ка, содаџиску

радњу ВК, у ћелиско Ча.

Занимљив је облик вокатива: судике гу реко Со, у коме се такође губи ј.

206. У положају иза сугласника

У овом положају сонантј такође показује стабилност: у Барје Ш, сила божја

Ка, божју ти ДДр, на Брезје М, бурјан РД, Бучје ДДу ДП Ча, Гложje ДДу, Мало

Гложje ДДр, у Драговје Ча, у здравjе Гр, Јегличје Ча, јужја Ча Га Ли, класје Гр М

ВК, курјакЧа Ка ДДу, лисје М, Личје МВ Ли, да одјави Ли, одјавуем Ли, оружје Ка

ВB, онај перја М, неје у перје МВ, у подножје ВВ, до Присјан РД, снопје Ча ДДу

Ка, стручје Ча.

207. Извесну нестабилност овај глас показује иза африкате ч: из Личе Се, ов

ча сирутка ДДу, човечи живот НС, д идемо у Јегличе Ча.

208. У примеру изедомо (Ли), овај глас нестаојејош у основном глаголу када

се налазио на почетку речи, мада и да изједу ВК.
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Финалној

209. 1. У финалној позицији сонант ј најчешће се чува:

бегај сЊгодовде Гр, бегај, бре Ка, па узни, па бегај Ка, бегајти дом Гр, на Број

Шес Кр, ајд, не буњуј Ли, ватајги све, озгорке вој пустена РД, роднина војнеје ВК,

ја војводицу сипнем Ли, ја вој прича Ка, врзуј Гр, седи и гостујВК, дизај се ГБ Гр,

исркај се ВК, с комбај ГБ Се Ча, долњи крај Со, открај ДДу, мали крвај НС, мој

свекњp НС, мој дел ДДр, немој Ча Кр ГБ, њој силепа Га, њој си ега за Цврцка ДДр,

онај преседник Гр, били прекај кућу М, прекај огањ ДДу, онај повој Со, повој пртен

НС, на подој НС, ајде ти потписуј Ли, протојереј Ча, на разбој Со ЗT, ајде, сисај

ДДр, овај стареј ГБ, стареј ЗТ, стој овам Ш, мој гу син тај виђава Га, тај списак

Та, твој деда ДДу, узимај ДДу, краве укошкај ДДу, чекај да сработим ДДр.

Честаје појава секундарног гласа у овој позицији: греј, не греј РД, куј оће Ка,

куј куде Ли, нема куј ВК, кој нее Гр, кој тој вика Гр, никој Кр ДП МК Ча, овај што

ми е снајка Ка, па гу ватил овакој ДДр, овакој умршена РД, овакој ме уване Кр, ја

овдекај Ли, овејДДу, овој тај, узни одбвдекај Кр, онајтрњакЧа, онајмлада Гр, онај

слама ДДу, четири онеј Га, онеј црепње Ка, онеј тојачице ДДу, оној Гр, под оној

МВ, оној ћебе Гр, исече оној РД, грне оној ДДр, на онујтојагу ВК, џасне га у онуј

ДДу, смеј Ка, тај наша снајка Ка, такој се истртила РД, такој причу ДП, ја такој

чуем ДП, такој га валила Ча, такој се нагрздило Та, такој га вата Ли, теј ћошке

Ли, теј дрдавке МК, теј такве саране Со, тој се оправи Со, тој дип куј ДДу, тој

најгор зараз Ча, тој им је РД, туј сам видела МК, да улезнеш туј Ли, туј заватимо

гу ГБ, у туј сте малу Ка.

2. Ово секундарној зна бити и ослабљене артикулације: овај из Ниш ГБ, ова

кој ограђено ДДу, едни овакој, едни па овакој Со, оно овакој меткови паду Ка, он

дојде овдекај Со, Спирина соба онај ДП, он онакој притиска ГХ, оне док стигну

ВК, куј би тој урадел Ка, књд се тој испреде Со, ко што си тај увежбал ВК, ту у

кућу РД, и сл.

3. Ретки су примери са изгубљеним ју финалном положају: јетрва во у Ниш

Га, али је то редована појава иза и у императиву она: изби га ДДу, нави тај сат ВК,

пи, пи ГБ, де, пикавицу Ка, и сл.

210. Посебно треба размотрити судбину финалногј после којег следи енкли

тика је, када је тешко утврдити да ли се губи финално или иницијалној, а понекад

се у тој позицији уместо два гласа чује само неки редуковани изговор једног.

1. арам нека воје Со, ја не знам куде воје ВК, и такоје Се, и тоје ВК, тој е

нашо брдо МК, тој е, се зове сукаљка ВК,

2. муш што воје висок Ка, тој воје свекар ВК, овде воје кућа била ДДу

211. У суперлативу придева који почињу сај чује се само једној леба најев

птин ГХ.

212. О природи овога гласа говоре и следећи примери: занат М, некизајнат

накачио М.

213. Битне одлике везане за овај сонант у ГЗ јесу:

1. тенденција губљењају извесним положајима,

2. појава секундарногју хијату, ако јеједан од суседних вокала предњегреда,



Говор Заплања 69

3. и појава протетичког ј.

Овај сонант показује већу стабилност на почетку речи, осим испредвокала е.

На крају речи и између консонаната стабилнији је но у међувокалској позицији.

С о на нт в

214. Глас в се у ГЗ својом артикулацијом не разликује од осталих штокав

ских говора.

215. У појединим гласовним секвенцама, међутим, в се редукује, до губље

ња, што у ГЗ није узело маха као у неким другим штокавским говорима 24.

216. У секвенци -ств- и -ств- <-штв- може да се изгуби сонант в, мада ова

консонантска група може да остане и неизмењена:

а друсто ДБ, потомсто ГБ, пријетељсто ДБ, и тој ресто Грiz5, у ропсто

МК Гр,

б. богаство Га, друство ДП Гр ГБ, наследство РДрбство МВ, богацтво ВК,

наслецтво РД, њино држављанство ВК,ропство е било Ли, он уропство би МВ.

Сви примери са губљењем в из ове секвенце потичу из зоне II или из места на

граници са овом зоном (МКу).

217. Група -вљ- у итеративним глаголима најчешће се упрошћује 126.

изнапраљале МВ, куће си изнапраљали Се, изнапраљаше трг Ча, толка уста

се изнапраљу ВК, ми смо крштељали МВ, крштeљала Ча, накрштељале Ча, што

опраља аутобус Кр, опраља Гр, он је опраљал Ча, мало се по опраљу РД, ко се

остаља М., ракиу да остаља Га, ти си остаљала Ча, остаљамо ДДр, ти ме попра

љај Со, попраља све ВК, постаља Ли Гр, постаљала ручњк Гр, да се препраљаш

Та, с њи распраља РД, не могу се распраљам Се, кој растаља Ча, да се састаљу

Ка, па си спраља ДДр, спраљамо ручњк ДП, нека си га упраља ДП,

поред пајављу Та, крштевља Га, оправљај ЗТ, остављу си МК, да ми се по

јавља Ли, пристављај Со, не спаштревља ВК.

218. У трпном придеву изостаје резултат јотовања, па се не јавља секвенца

-вљ-, већ то в може да се чува, да се губи, или се погубљењу развијају новонаста

лом зеву.

а направено ВВ, и сл.

б. напраено ДДу,

в. напрајена ДДу, и сл. Вид. т. 300. и 767.

219. Ново јотовање лабијала у ГЗ изостаје, па имамо: губи здравjе Гр, бољo

него кравјо Гa (остали примери у т. 301).

220. У секвенци-вл- насталој од об-вл-, c-вл-, губи се сонант в. да се облече

ВК, књд облечу МВ, трг обучу, МB, слечем блузу Га, књд слекоше РД.

124 Реметић: 1985, 151–152 и нап. 408-416.

125 Уколико ово није према немачком Rest = остатак, Немачко-српски и српско-немачки

речник, БИГЗ, Београд 1993, s. v. Rest, стр. 184.

126 Реметић:1985, 152-153 и нап. 417—419, у Ивић: 1957, 111, нап. 1—13 о историјату појаве и

најранијим посведоченим облицима.
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221. Међувокалско-в- у секвенци -ави- Има тројаку судбину:

а ретко се чува: забравила Га, направене МВ, направил МВ, направиш ВК,

Тој се оправи Со, поставим ВК, правим МВ,

б. најчешће испада: забраила Та ДДу, забораила ВК Ли, забраим Ка, напраи

Гр ВК, напраи Га, напраимо Га МК, напраимо Ча ДДу, напраи Ка, напраил ДДу,

напраим ДП, опраил цркву ВК, остаимо Ли, остаила Се, попраим Ш, постаимо,

да ме постаите Гр, праимо кућу Со, праила тој ДДу, праило се Ка, праимо га, не

праи ДДу, праил кубе Ча, праимо гости Ка, праи ајвари Гр, да престаимо (обуста

вимо) Ка, спраиги ДДр, спраимо МВ Со;

в. по испадању новонастали зев уклања се убацивањем сонанта -ј- напрајим

М, напраји Со, напраје врвину ДДу, опраји Гр, остаји Ча, попраји М.

222. Сонант-в-се губи и у секвенци-ува- дуа кошава, дуа ветар Ка, у четири

дуара Га, муа зглаву ДДу, ја аа и избљydКа, да се муам у рупу Ча; поред љупне о

дувар, удари о дувар ДП, али: надујена ДБ.

223. Исту судбину има и у секвенци -ува- - -ова

вика, псуа ВК, cydЛ ме Та; али сувал Га.

224. О појави секундарног -6- по испадању -х- види т. 251.

225. Иницијално (протетичко) в- развија се испреду у лексеми урда:

па турим вурду МВ, едну благу вурду ДДул27.

226. Секундарно-в- развија се узеву испред вокала задњег реда у следећим

лексемама: кавурин Ча ВК, павук ВК, павун ВК.

227. Аналошко-в-јавиће се узеву на месту где је некада било ј-: отива се Га,

па сте се отивали ГБ, опиваја сам се ГБ, па си разбива ДДр.

228. Вероватно аналогијом према мије, дошлоје -ј- у секвенци -ива- премија

баба МВ.

229. Супротан процес десио се у следећем случају: убивен све ВВ, али: убиен

Гр, и примери у т. 789.

230. Морфолошког је порекла појава -в- у неким глаголима:

дава им ДДр, даву НС МВ, даву им ВК, не даваш ВК, издаву Га, набива у зем

њу ЗТ, књд се одава ДДу, књг се одавају ДДу, одавали Ча, одбиваше га РД, познава

Со, предава Га, продава Ли Кр, не продавала Ка, да продавамо ВК, продаву си Га,

па се вуна продава Ка, продаву ДБ, продавају ДБ.

231. Често је ово -аву - -авају - авау - аву у 3. л. мн. презента, а одатле се

ова појава аналошки преноси и на именице: немамо за продаву Га, најбоље за про

даву Ка.

232. Секундарно вјавља се у 3. л. мн. презента, где се код глагола Белићеве

VII врсте развило фонетским путем, а одатле пренело и на остале глаголе. У ГЗове

појаве има само у зони П. Реч је о финалном -в у секвенци -ају - -ay - -ав 28.

127 Ово је турцизам од хурда, видети: Шкаљић: 1989, s. v. hurda.

128 Ове појаве има и у: Белић: 1905, 514, Барјактаревић: 1977/1, 323, Стевановић: 1969, 405.

Богдановић: 1987, 183.
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вечеравЗТНС, они викав НСГБ, враћав НСЗТ,гледавЗТ, збирав Гр, измоди

равЗТ, испитав НС, легавЗТ, отицав ЗT, пообаљав НС, потепавЗТ, па се свађав

ЗТ, и сл.

да идевЗТ,једев ДБ, ће кажев ГБ, нумевниједна НС, оперишев ги ГБ, покри

јев ЗT, сретневЗТ, и сл.

ранив ги ЗТ, и сл.

И у имперфекту: идешев Гр, правешевЗT.

Ваља истаћи да ова појава није узела онолико маха колико-л - -а, мада је до

шла из истог правца.

233. Секундарно вразвија се у енклитичном облику личне заменице 3. лица у

дат једнине: паде вој тешко ДП, сbк ће вој годину РД, досадило војсе ДДу, па вој

дадомо НС, ја вој прича Ка.

234. У мом материјалу малобројни су облици са билабијалним изговором

овог гласа (w), праwо да ти кажем Ка, да ти кажем праwо Та, муж си ми напраwил

МВ, да појеw ЗТ.

235. У ГЗ редовно је човек129, мртвац, квачка. Лексема сврби овде има лик

срби: срби га 30 ВК.

236. О појави ву секвенци-вс-<-пс-биће речи у т. 319; -вш---пш- у т. 318;

-вч- <-пч- у т. 327; -вк- <-пк- у т. 327; -вн- - -мн- у т. 325; –мн- - -вн- у т. 326; -в---

-ф- у т. 241.

Сугла с ни к ф

237. Изгледа да сугласник ф не дели у потпуности судбину сугласниках. На

име, он је, и поред супституције са в, знатно чешћи у ГЗ.

238. Навешћу најпре примере са чувањем овог сугласника.

1. по фабрике ДДр, у фабрику Гр, фабрично Гр, факман баба МВ, ни митол

ко фали Ка, мора да фали МКу, фамилија Ка Ш, фамилијари (рођаци) Гр, да фан

позирају Та, нека фарбу Та, фијакер Га, фино живи Гx, фино ВК МКу Та, флашу

ВК, фрижидер Се;

2. исфрезиру МВ, исфрезујемо ДДр, каранфил Га, кафануДДрЗТМВ Гр, ка

фу Се ГX Ка ДДр, кафеџију Гр, куфер Гр, куферт Гр, нафту РД, плафон Гр, пре

фек ВВ, префетирамо ДП, профисур Га, профисор ГБ, профисора Со, профисорку

Ка, расформирали ЗТ, телифöном ДП, телифон ВК з, штpумфе (ластих који др

жи чарапе) Ча.

239. Примере са чувањем ф у финалној позицији немам, а мало је и оних са

супституентом в у овој позицији.

240. Имам два примера хиперкорекције 32: све памук, фату МВ и Шифтар

Гр. У последњој лексеми сугласником ф замењен је сугласник п, а имам и супро

129 Симић: 1972, 109, Реметић: 1985, 154.

130 Маретић: 1899, стр.99, говорећи о судбини св на почетку каже: „Неколикоречи може напо

четку имати сви само с“ и наводи примере свједок, сјетовати и свјетовати (...) сврбјети, свраб“ и

закључује да је облик са св књижевни, јер је старији и правилнији, а и обичнији у народу.

131. У Левчу само ф у овој лексеми, Симић: 1972, 111.

132 Симић: 1972, 112.
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тан пример са п-фу: преза (фреза) Со, што је слично процесу који се десио у лек

семи пасуљ, како је овде на целом простору.

241. Далеко највећи број примера је са сонантом в на месту где је некада био

сугласник ф, како у старијој, тако и у новијој лексици:

поšaди вабрику Ка, нема вајда Со, вајду ВК. Ка, вакултет Га, неће му вали

Га, валте ДДу, вамилије Ча, вамилију Ка ДБ, у туј вамилију ДДр, варбано Ча, ве

њер, вењерче ВК, вијакер Га, у вијоку Со, Вилип РД ДДу, вилџан („шољ“) ГБ, ви

стан ДДу, влаша ВК, влаше Со, у влашу Со ВК ЗТ Га, у Вранцуску Га, Сремски

врбнт Ли, вутара, вутаре, вутарке на целом простору,

dсвал ГХДПКа, излувтира ВК, телци јевтина Ка, јевтиње ГХВК, појевти

но МВКТа,Јевто РД 33, кава Ча Га Со, кавану Гр, кавицуМВ Ка, каву Се ДДу ВК

Ли ДП, кове Ча, ковицу МВ, потреви Со Та ВКДПГХ, потреви ДП, потревили ГБ,

потревило Ли Та, потревим ДПСо, соврине ДП, на соврину МВ, совре, совру ВК,

теливан, теливаном Гр, па ни не треви Ка, можда треви Гр, чаршави Га, чарша

вину ЗТ, шевку ВК,

ћев ДП ДДу, чаршав М., шев ЗT.

242. Овде је често властито име Степан, односно презиме Степановић, али

јавља се и у форми Стеван, тј. Стевановић.

243. Инвентар лексема са овим гласом недвосмислено указује да је он у овом

говору новијег датума. Старијалексика махомје са супституисаним ф - в, док но

вија враћа овај глас у фонолошки систем, успостављајући га и тамо где је већ био

ЗаМеЊен са 6134.

Суд би на групе хв

244. И овде супституенте групехв пратимо од двеју основа “hval- и *hvat-135.

245. Само неколико примера са супституентом ф - xв од основе хвал- не до

звољава да се изричито тврди како је овде сугласник х нестао без трага. Навешћу

најпре те ређе примере:

1. фала, дедо Ка, фала, отидоше си Ка, фала лепо ВК, фала богу ГБ.

246. Далеко већи број примера је са в - хв:

2. вала богу ВК Га ДДу, вала ви на вреву Га, одма ми се вали Ли, млого се

Мирковали од његКа, стараs га млого вали Ка, вали се она там ДДр, такој гу вали

ла Ча, па се валили Гр, тебе валиш Га, па му се повали ДП, ми смо те повалили Ка,

млого повалило Гр.

247. Од основе хват- у ГЗ нема ф - хв.

он ване онуј рогошку ДДу, ће га ване сас уста ВК, кад га ванем ВК, да ванеш

едно да завршиш ДДу, вата га с руке ВК, ће му вата ДДр, колкоти вата онај ку

тлача ВВ, такој га вата њега Ли, ватај ги све Гр, он је ватал овеј ДДу, ватали М,

ватали га Со, некво ватало ДДу, треба да ватам МВ, да вате семе ДДу, и вати

133 О судбини и изговору фусеквенци в(ф) + т говори Р. Симићу: Симић, 1972, 112, а видети

и напомену 76.

134 О овоме види Реметић:1985, 159 и нап. 429–432 на истој страни.

135 Симић: 1972, 113.



Говор Заплања 73

Ка, вати, па се овак нишни ДДу, она вати с некуга Га, оно вати малко маглу М., и

тој се вати МВ, ако га вати МКу, она вати, па исече РД, вати си пољопривреду Га,

ватиловцу Ка, ватила она пиле М, па гу ватила овакој ДДр, ја сам ватила дваесту

НС, ватиле дебеле школе Га, па ватим после Га, па довануле МВ, заватена ДДу, за

ватимо воду Ча, туј заватимо гу ГБ, нецени наватам ДП, па се наватduе Гр, они

ги поватduе Га, па ме преване ДДу, он ме свати Ли, уване одозгор Со, све куку га

увану Со, ћете увате Немци Ка, ће ме увате Јевреји Ча, њега увате ВВ,увати га Та,

увати ме под руку ГБ, несвесница увати Гр, несу ни сириште уватила РД, и сл.

248. Материјал који сам навела и којим располажем наводи на закључак да

судбина групе хв прати судбину сугласника x, тј. да се овде овај сугласник изгубио

без трага. Неколико примера са ф - хв дошло је са стране и неки од њих предста

вљају туђе речи у причи информатора.

С у гласник х

249. Данашњем фонолошком систему ГЗ ова фонема није позната. Она се,

како Белић тврди 36, у овом крају изгубила негде у осамнаестом веку и то из свих

позиција, иницијалне, медијалне и финалне. Навешћу само део материјала:

x- djam Ka, но не djeии Га, djo BКРДСоДПЛи, ајде РДМДДуВККаДДрЧа

НСГБ Ли, ајдете ДДу, да апсе Гр, Аралемпија М, армуника МКу, армуникаш ДБ.

армунику ДБ, артија ВК, артијешине Гр, артију ВК Гр, едну артишку Гр, ектер

Га, ектера Гр Ли ЗТ, еликоптер ГБ, иљаде ВВ Ка ДДр, иљадо ГБ Ка ДДр, иљаду

Ка, иљаду Гр, итамо Ча, улад ДДу Ли Гр МВ, полад Се, у ладак Га, па се лади Га,

ладна МКу,ладно МКу ДДуКр М, ладну РД, ладњаци Ча, ладовина ГБ Гр, ладови

ну ГХЛи Се, лебВКЛиДП МКу Гр Се Ка ЧаМ ДДу Га ГХ, леба ДП ГБМВ ВВ Со

Ка М Га, колебац МВ ВККа, лебек Га, лебљц ВК НС Гр, бди Ка Ли Ш, одила Гр,

одим ДП, под ногу — оп! Ка, оте РДВК, оћала Га, оће ВВ ТаРД Ка Гр ГХДП МКу

Кр Со Ча, онемо ВК, оћете ВК, оћеy Ка, оћеш ДП Та МКа ВК, ohу Ча ВВ, свиње

ране ДП, мене ране Га, да рани ГХ, рани МКу ГБ Кр НС, ранила Ли ДДр, раниле

Гр, раним Ли ДП Гр, ранимо ВК Га, раниш Се, раниште ДДу, рану Се ДДр, река

ВК, рид Га ШМКу, теđло РД, тел Се ДДу, тела ГБДП ДДу Се ДДр, нису теле

ГХ, несу теле ДП, тели Гр, тели Ча Со, да улим на бога Та, Горњи Ум ДБ;

-х-: беомо ДДу Га Ка ВК ДП, буе немам ДДу, беоше ГрЧаРД ДДр Со М ВК

Ка Га, наши стари викашеу Гр (3. л. мн. имперфекта), Гаџинан Га ВК Ли Кр Гр ГБ

Та Ча (иако је ово назив места састављен од две речи— Гаџин Хан, ја узимам да је

овде х у средини речи, јер се ова синтагма понаша као једна реч, што потврђује и

акценат), Гаџинанац ДДр, у гаџинанску Гр, Гаџинанци Гр, граорицу ЗТ, сто греa

нек су РД, гребрЗТ, гредта РДВК, ако е глуонемо ВК, доде МВ Га, доди Со, доди

Се, додил МРД, додила Ли, добдим ДП, додите Ка, додише ВК Со, дуан РДМ ВК

Ли Се ДП, залади РД, да залади Ли ГХ, заранила Гр, на заоду Ча, издаде ДДу, изра

ни ДП, испробдимо РД, куа Гр, куам Се, куарица Га, мање (од маање) Ча, маамо

МВ, мала Ка, малу Ка ВК М ДП, мадвину МВ ЗT, маћиа ДП Ка, маћиу Ка, меови

Ча, муа ДДр, наоде ДП, наоди Ка, наодим Га, нарани Со Гр, наранил ДДр, нараним

ГБ, насуо ДДу, одранила Га, оладне ДДу, питије ЗТВК,137 подде, поођани, поођа

136 Белић: 1905, 208-210.

137 Види Реметић: 1985, 166 и нап. 442-447.



74 Јордана Марковић

ње Га, да прибде РД, приодиле Ка, прибдиш ДДр, прнуле Ка, пробде Гр Се ДДр,

пробди РДДП, проодија Гр, сарана Се, саране Со, саранили РД, на сарану РДМВ,

сарањен Се, сат ДП, сата РД, сати Гр, скуа Се, скуала Ча, скуам Се, скуамо Се,

скуу Се, сна ГБ, снаa PДВК Ча М. ГаДП Гр МВ Ка СоДДр, снае ДДу, снао ВК НС

Ка, снау ДДр Га Ка Га ГБМ, cњг сплануше Га, страдила ВК, страуем Га, суа ДДу,

суд. ДДу Га, Суодбл Ка, Суопланинац Ли, Суу планину ДДу Га, уране Гр, да га ура

ни ВB, овој се добро уранило ВК, усану ДП, и сл.

Овде спада и 1. л. мн. аориста са старим наставком -(x)мо. Примере видети у

т. 744.

-х: и (акуз. пл. л. 3. за 3. л. мн.) редовно, засме му (смешно му) ДДу, кожу

ДДу, ма ДП, њи Ка Га ВК Се ГБМКу ДПЛиГХ, одма ДДу МРДДДр Ка ВК Со Га

ВВ НССе Гр ДП Ли, одма НС, ора ГаДДу Се МВ, оцме (одсмеха)ДДр, ваљу се би

ме ДДу, патријар Га, сирома М Со НСМВ Гр, стра ме Га Та ДП, стра дате уване

ДДу, нас стра ВК, па га стра ДДр, њега па стра Гр, од стра Ли, стра ЗT.

Највећи број примера овога типа припада 1. л. jд. аориста. Навешћу само ма

њи део, а остале вид. ут. 731.

ја батали Ка, ја безš нежењен Гр, ја не би лењ Ка, вари им ВК, видо Га, ја ви

тла ДДр, закла краву ВК, после ману Се, ја све настоја Со, отидо там Ка, па се

оћутава ГХ, оцеко ДП, погреши ВК, подиска се ВК, ја пра Ш, прерани ли и Со,

прозевну ВК, спаштревља ВК, ја умре РД.

Нашло се и потврда са губљењем иницијалног и финалногx: па тео да умрем

Га, тео му крв локнем ДП.

250. Глас х у ГЗ може бити супституисан сугласником кi39, што се дешава у

иницијалној, медијалној и финалној позицији:

кемикалије ГХ, ки, ки (смех) Гр, кирушко Гр, Китлер Гр, крана Гр, новчану

крану Ка, да им набавиш крану Кано, краниоцЗТ, крањивац ДБ, кодник ГрPД ВК

Ка, врата кодничка ВК, Коландиа Гр, Крвати Гр, Крвацка Гр, Крвацко ГБ, у Кр

вацку ВК, овде можемо сврстати и примере: Криста ткае ДДу, Кристино гумно

ВК, Крстана ВК, наравно уколико не сматрамо да су настали према основи крст,

па би онда примери типа Криста били са десилабизацијом P;

аркива Гр, аркиву Гр, ГduиканТаРДГр МКу Ли, заквалим Гр, заквална ДДу,

заклади ВВ, зактева ВК Ли, зактев ВК, издакнуло Ча, јекот ДДу, Микаил ВК Сo,

Микаила Со, накранил Ка, пазуке В, у пазуку ДП/41, парокија ДДр, плекани ДДу,

прекодни дан РД, прикод ГБ Гр, сакране Со, сакранили Га МКу, сакрану Га Гр, са

краљували Га, Тикомир ВК РДСе, текника ЗТ, дркти ко прут 42 ВК,

138 Ово може бити и имперфекат. Још у старословенском су познате овакве форме. Испит.

Угринова: 1987, 94: „Глаголите од V група (атематските) образуват I сигматски аорист од различни

основи. Кај глаголот бљimu [...] се образувани (...) формите од типот беху од имперфектната основа и

имаат несвршено значење.“

139 О овоме Белић: 1905, 210–211.

** Овде нема семантичке опозиције у зависности од тога да ли се х губи или се замењује са к,

какву налазимо у Богдановић, 1987, 101.

14. Богдановић: 1987, 101 и нап. 174 на истој страни.

142 Маретић: 1899, 74; „Поред дрхтати бит ће у књижевном језику добро и дрктати“.



Говор Заплања 75

бруг доби Ка, ваздуке да добива ВК, вадук ДДу ГХ, кожук ГаЧа (али: кожу

си Со), плек М., тепик ВК 43.

251. По губљењу сугласниках у хијату се развија нови глас, а то може бити в

Илију зависности од вокала из окружења.

глува ГБ, саде дуван Се Га, дуван ДП МВДДр, кува Ка, суво дрво ГБ, суво Та,

сува ДБ, скувам ВК, уво ДДу В ДБ.

од бује ДДу, немам бује ДДу, истијо, леју Се, маћија Ка, маћија ГБ ВК ДП,

маћију ВК,мејови Ча, мејунка ЗT,мује ДДр, проју ВВ, жута проја Гр, снаја Га, сна

је Га Со, снаје ДП, снају ДДр, стреју ВВ.

252. Некада се овај глас, настао у хијату, јавља аналогијом и тамо где немахи

јата, па, дакле, ни услова за његову појаву: грејне греј РД, а ми — смеј, па смејВК.

253. За појаву гласајна почетку речи, тамо где је некада био сугласникх, раз

логе треба тражити у његовој појави у сантхију јектер поора ВК, осомјектера В.

254. Неку потврду о постојању сугласниках дају и следећи примери: кожуси

Со (али и: кожуци ГХЗT, плици Со), ораси МВККа Со (и: орасЗТДБ), посмешлек

ГБ, смејку Ка, снајка Ка ВК МВДП, снајке ДДу СеДП Гр, снајку ГБ Га, снаша НС,

снашу НС, снашка ВК, снашка Петријо ДДу

255. Ваља напоменути да лексеме снаја, снајка и снаша могу бити синоним

но употребљене, али не морају, док се лекceмa снашка користи и у значењу шур

њаја, тј. шуракова жена.

256. Аналошке природе је појава су: орасЗТ ДБ.

265. И овде је редовно твор144.

257. Последње наводим примере са чувањем консонаната x, јер сматрам да

су они најновији, дошли административним путем, или на сличан начин, те нису

НароДНИ.

Отуда је највише потврда сачувањем х у називу места Гаџин Хан, мада је од

истих говорника изговор ове лексеме много чешће био без сугласника или са суп

ституентом к:

онје из Гаџин Хан родом ГХ, Гаџи Хан Та, мора дидеш у Гаџи Хан ВК, у Гаџи

Хан стањуе Ча (назив овог места је тежак за изговор, па се редовно у изговору

упрошћава губљењем једног од сугласника, последњег у првој или првог у другој

речи, а потом ове две речи срастају у једну: Гаџинан, Гаџикан или Гаџихан). Ван

овога имам још следеће примере: хармуника свира ВК, хеликоптер ГБ, хронично

оболење ГХ, хиљаду кила Ка, књаза Михаила Га.

258. Фонетском систему ГЗ готово је непознат сугласник х. Истина, он ће се

у говору млађих под утицајем школе и средставајавног информисања чути, али го

вору старијих он је као фонема потпуно непознат и изгубио се из свих позиција.

Чак се ни у ономатопеји није очувао, па ће бити оп за узвик при скоку, али ки, ки за

опонашање смеха. Овај се глас у ГЗ изгубио из свих позиција. Његов супституент

може бити сугласник к и то на почетку, у средини и на крају речи. Има и озвучава

143 Реметић:1985, 166 и нап.440.

144 Твор је од духор - дхор - тхор - твор. Вид. Марстић: 1899,98.
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ња овог к, и делимичног озвучавања, на шта утиче сугласник следеће речи, тако да

не би могло да се говори о замени гласом г.

Понекад се новонастали зев разбија убацивањем сонантај или в, па ће се тај

сонант потом аналогијом јавити и на крају речи. Примери дају повода за закључак

да се вразвија само послеу ако се иза њега нађе вокала или о. У свим осталим слу

чајевима развиће се ј, па чак и у секвенци аа, ау, или оу. Изгледа да се, ипак, „по

правилу“ овај глас развио фонетски, у неком облику где је за то било услова, па је

тамо где за његову појаву није било фонетских услова, дошао аналошки.

Афр и ката s

259. Глас s. познат је на целом простору и саставни је део гласовног система

ГЗ. Може се наћи на почетку и у средини речи, а на крају само у процесу асимила

ције по звучности. Број лексема са овим гласом ограничен је на неколико основа и

овај глас махом налазимо у речима изведеним од тих основа:

1. sdóњо Ча, у Séдње године Гa, sáдње ноге ДП, saoЊе ноге ВК, оној што

sèдњоДП, sвезда ДДу,sвездан ВК, sвездуЗT, ноћу SBезде ГБ, да сеšвери (чуди) ВК,

sверили се ДП, seeрoви ВК, sвиска ВК, sвизвцВК, sвона ГБ, sвона бије ГБ, sвонац

ДДу Ка; sвонец Ка, sадну удара ГБ, некšврца (нек се љути) ВК, o seмњу ВК, seoну

ноге РД, suва ДДу, suвача НС, suван ВК, њoанsид ДП, suд Сo, suдda Ce, suдани Га,

söмбава (груба, ружна) ДБ, sомни кафана ДДр, sука РД, syнsар Гр,syница ГХ, syри

(звири) ВК,

2. биcasu На целом простору, кад заŠебне ВК, зазидамо ВB, заsviрам Ча,

uséбомо ВК, назад Га, да назира Гр, назирала ЗT, назираш ВК, наŠрнеш Гр,

наspнем Гр, наŠрту ДП, наŠрћују Со, osao ДДр, oséбнем ВК, све оšебо ВК, могли

смо се оšивамо Ли, па се оšива ДП, osuдdue Ce, osupaм Се Та, ја се оšрну ДП НС,

ospђам се Гр, пенsиа на целом простору, поšaди Ка Се, презебло дете РД, прозукла

ВК, уsверила се ВК, он се уspну Гр, унаsад РД;

н t 1 * • - * 1 1 - f 1 t

3. месеŠданае била Гр, купија плаs да напраи кућу Гр, стараs га млоговали Ка.

Како показују примери, s ce y финалној позицији јавља само у процесу аси

милације према гласу из речи која следи. Супротно, асимилацијом према гласу из

претходне речи, јавиће се S у иницијалном положају у следећим ситуацијама:

пре(д) sор ДДу, пре sopy145 BK.

260. Већина дијалектолога, испитујући подручје сачувањем овог гласа, рас

правља о његовом фонолошком статусу. То је, по једнима, само позициона вари

јанта фонеме з, а по другима, ипак, фонема. Статус фонеме овај глас има у трсте

ничком говору, по Д. Јовићу!46. У Говору Бучума и Белог Потока Н. Богдановић

налази реч suбра, „где је адекватан s нејасан“147. М. Станојевић, међутим, налази

да „већином дз стоји м. з, те је ово, свакако, млађа појава“148. У Богдановић: 1987,

104 стоји: „Мислим да S у говору АП ипак стоји као засебна фонема“. У Левчy

145 Све ове облике бележи и Белић у Белић: 1905, 203.

146 Јовић: 1968, 64 и нап. 235-244.

147 Богдановић: 1979, 34.

148 Станојевић: 1911, 380.
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„глас 8 је лишен способности да са овим гласом (з — Ј. М.) образује фонолошку

опозицију“149, а исто је и у Ресави 150.

261. Да је овај глас обичан у народном говору, сведочи лексика са овим гла

сом каојединим, односно постојање такве лексике у којој овај глас има статус фо

неме. Из ГЗ то би могла бити лекceмa suва (слина) и речи од те основе изведене:

sивача, suван, а једино са овим гласом су и: Soмни, sњмњи (звони, одјекује), и сл.

Сугла с ни ц и ч, и , ћ и ђ

262. У ГЗ постоје оба пара африката стандардне артикулације. Навешћу не

колико примера:

ч: венчувамо Ча, дочек ВК, наручување Ка, чекрк (направа за мотање конца)

Ча, чамбура (део казана за печење ракије) РД, челенка (фиг, глава) ДДу, човања

(посуда, тањир) ВК,

и на бојаџије МКу, гоџа (много) РД, тија мутавџије МКу, сиџимке (тањи ко

нопци) Гр, иакови ВК, Џарамлија ВК, џивџан (врабац) Ли, џоглан МКу;

ћ: воће ВК, кноћи (вечерас) ВК, кућа Гр, Станковић Ка, ћерке ДП, ћилими

ДДр, ћуприја ДДу, ћуран Гр,

ђ: буђаво ДП, говеђаци ДДу, ђавол ДП РД, ђубриво РД, залуђањ поп ВК, кра

ђа ВК, Шебечка међа Ка, поођdње Га.

О примерима са помереном артикулацијом у т. 270–273.

263. Разлог да ову област уврстим вишеструк је. Најпре из целокупне грађе

издвајам ону из ВК, јер јејош А. Белић приметио да се ово село налази змеђу ТЛ и

сз151.

Ево тих примера:

глаголски прилог садашњи: пропадамо вареечи, досади ми се дете носеечи,

ми се убимо плакаечи, умори се цел дšн одеечи,

остали примери: бачку се (бућкају), плечка, прачке (део самара), синдч, си

ночке, кндчи (вечерас), веч (везник), шмрчем, из приче о старим временима и псов

ка: Божич вој њон.

Исте ове лексеме обичне су и у форми са ћу ВК.

Облици са ч уместо ћ могу се наћи и нешто дубље на простору Заплања од

граничног села ВК. Тако бележим: плакајечи Се.

Чести су облици са чу глаголу оћеш: дч от шеницу Ка, икое дч Ка, мамо, дч

аутобусом Се, бч дидеш да узнеш наочаре Се, ако бч дваес Ка, ако он наклади огањ

ДДу, да неч да носиш Ка, Томо, неч да ме веруеш ДДу, онда веруеш ДДу, мада они

нису релевантни за појаву, пошто се могу сматрати резултатом асимилације. Томе

иду у прилог и примери из зоне II: дете, бчедну ракију Гр, би да причаш ти ГБ, а

поготову пример: ако бчи да ме слушаш ВК.

Интересантно је да се никада неће чути оће или која друга пуна форма овог

ГJIаГОЛа Са Ч.

149 Симић: 1972, 119–120.

150 Пецо-Милановић: 1968, 272 стоји да је s„варијанта“ фрикативног з.

151 Белић: 1905, ХLVIII.
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Од примера са и имам:

1. императив старих атематских глагола: виџ, вии, кво пише, јер тиа леб, по

jeи, изеу, дојеu тој,

2. зарџавело, у микротопонимији — Густи меџак 32.

Ваља додати да сам од истих информатора чешће бележила форме са ђ на

истом месту.

Сви моји информатори свесни су да њихов говор, за разлику од суседногТЛ

који им није непознат, није говор ч-џ зоне. Од информатора из ДДу дошла је при

медба да у ВК кажу плечка, а она каже плећка.

264. О говору ВКјошје А. Белић дао свој суд сврставши га у прелазне говоре

између ТЛ и СЗ. Да граница међу дијалектима није тако прецизна и да су међусоб

ни утицаји обични, сведоче примери са употребом ч на месту ћ из села Семче које

је ВК суседно.

265. Један сасвим нови разлог натерао ме је да се осврнем на проблем афри

ката у ГЗ, а то је читава једна морфолошка категорија у којој уместо ћ имамо ч. То

су множински облици именица средњег рода: биволчичи ГХ, брковчичи ДДр, игли

чичи Ча, јесенчичи ГХ, каменчичи МВ, келерчичи (мале зграде) Га, Кененичи (Ки

нешчићи) ВК, кишобранчичи ДДр, клувчичи Со, кокочичи ДП, кравајчичи МВ, ку

чичи Ш, месарчичи (пилићи за тов) ГХ, млинчичи ГX, невестуљчичи (младунчад

невеске, ласице) М, параунучичи ДП МB, парчини ДП, пилчичи Ш, посопчичи (де

ца рођена убрзо једно за другим, од истих родитеља) ЗТ, роговчичи ДДу, сирочини

ДП, снопчичи Се, тичичи ДП, трупчичи ГХ, унучичи Га МКу СоМ ДП, џаковчичи

МВ, шамичичи ДДу, шипарчичи МВ, и сл.

Имам забележен и сингуларни облик: деверичич Ли.

266. Бојим се да ови примери не могу бити потврда простирања говорач-џ зо

не. Баш сви облици које сам забележила сач уместо ћу наставку -ичи - -ићи и јед

ном -ич--ић долазе после ч из основе, дакле сваки путје -чичи (једном -чич), па би

то могла бити појава асимилаторске природе, дакле ч - h према претходном ч, што

се касније морфологизовало. Мањије број ликова у којима сејавља наставак-чићи:

гасарчићи Гр, сирочићи ДП, синидарчићи М, унучићи Ли, црвчићи ГБ, џинчи

ћи Кр, и сл.

267. Већина форми сач - h потиче из зоне I, али има их и из зоне П, што само

потврђује претходно мишљење. Истина, зона II има и своје специфичности, које

представљају утицај јужноморавског говора. Тако ће се овде јавити наставак

-ч(и)ки, што је морфолошка одлика (о томе вид. у поглављу о морфологији, т.

486-487):

девојчики ЗТ, ђувечики НС, копанчик и ДБ, кромпирчки НС, сирочики ДБ, си

poчић и ЗТ, и сл.

268. Неки истраживачи сврставају облик бучка (посуда за бућкање млека да

би се добило масло) у облике сач - h153. Томе иде у прилог и глагол за радњу која

152. Вид. Марковић, 1991—1992, 136-139.

153 Белић: 1905,174, има бучка и бучкам у делу за који каже да су „облици тимочко-лужничко

га дијалекта у којима“ је забележио „ч и џ“. Ћирић: 1983, 47. такође има бучка (именица) и бучкам у

истом смислу.
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се обавља у тој посуди: бучкам ВК, док забучкаш ДДу. Међутим, овај облик налази

и С. Р. Милојковић у Пастирској терминологији Кривовирског Тимока 154, што го

вори о распрострањености ове лексеме у овом лику и наводи ме на Помисао да овде

није ни било ћ. Можда је ово од корена “buk-, те је ово ч - к. На ту ме помисао на

води и лексема буцало, такође на целом простору, што именује справу којом се по

млеку „удара“ у бучки.

269. Ако и не говоре о простирању изоглосеч-џ зоне, а оно су свакако од зна

чаја за доношење закључка и следећа два примера: туј иде Љуберажда ДДу, и чак

у Руберажђу Гр, и од истог информатора: бија свм чђк у Руберажду Гр. И Белић

налази „усамљене примере (...] чужда и пилишти“155.

270. Још је један разлог да се говори о африкатама на овом подручју, а то је

специфична, нестандардна артикулација ових гласова. Истина, ово и није нешто

неочекивано. Још је А. Белић говорио о таквом изговору ових гласова, налазећи у

њима „заједничко-српско ћт и ђА“156. П. Ивић налази: „У призренско-јужноморав

ском је по правилу ћ и ђ, понекад, особито у јужнијим крајевима, са слабијом фри

кацијом, дакле ћкилићи, ђе или ђа“157. Слично налази Владимир Стевановић у По

љаници: „Сугласник ћ се у целом овом крају изговара двојако: 1. као ћ нормалне

артикулације и 2. као к или к” (умекшано к са фрикативним елементом)“158.

Тако ће се у ГЗ спорадичнојавити изговор овог гласа са артикулацијом поме

реном уназад, што га приближава изговору сугласника к, заправо то бива нешто

умекшана варијанта овог последњег. Ја сам, колико се то голим ухом могло, забе

лежила две варијанте. Прва је ближа африкати ћ, па ћу је бележити са ћ“, а другу,

која је ближа сугласнику к, са к:

вреће МВ, вpукине Ли, кебићи ВК, керке, керкицу ДДу, повек и М, цвеке
III.

271. У неким лексемама бива у питању колебање у супституцији турских

гласова к' и г” испред е!59:

дукан160Ча, сирке М, али од истог информатора и сирћело, сирке ВК, шекер

ВВ М, али и: бешећер Со, шићеpДП. Последња реч може се чути и као шикерб2.

Лексеме шећер и сирће забележене су и у: Павловић: Упит. и Рајковић: Упит.

Павловић: Упит., на 46. страни има сирке, а Рајковић: Упит. — сирке (стр. 47) и

шикер (стр. 46).

154 Ракић: 1993, 62:„посуда у којој се мете маслозове се бучка“. „Лексемом буцало означено је

дрво којим се мете масло“. Према информацији проф. Р. Симића и „у Левчу је бучка и бучкамо, али

бућкамо — иначе“.

155 Белић: 1905, 190.

156 Белић: 1905, 190.

157 Ивић: 1985, 116.

158 Стевановић: 1969, 406.

159 О овоме и Ивићу: Ивић: 1957, стр. 135.

169 Могуће је ову лексему посматрати и као турцизам, в. Шкаљић:1989,225, па би то било бли

же изговору оригинала.

161 Шкаљић: 1989, 567.

162 Шкаљић: 1989, 581.
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272. У некима од ових лексема могућеје говорити о алтернацији кућ, а као та

кав може бити и пример: Викентија ВК. Из зоне П имам и сирочик и ДБ, млого пи

лики ГБ, пилики да нараним ГБ, што може бити сврстано овде, али може бити у

питању и суфикс о коме је било речи у претходном поглављу.

273. Ово умекшање сугласника к долази испреде (ретко и) и најчешће у по

зицији када „веларни плозив заузима претпоследње место у речи“163.

Суд би на с о на на на та н, њ, л и љ

274. Сонантн је стандардне артикулације. И овде је позната веларизована ва

ријанта када се нађе испред к и г. Осим овога као да се у појединим лексемама осе

ћа колебање у употреби нили њ. Истина, обично је могуће ову појаву објаснити

аналогијом. Читава једна категорија је са двојством, или чак чешће са мекшом ва

ријантом. То су етници:

Калетинчањи Ча, Семчањин Се, пустити Цигањина ДДр, црн ко Цигањин

ДДр, дадо Цигањину ДДр, камоли па Цигањина ВК, Цигањин има ВК, овија Цига

њи Ча.

Ово је могуће објаснити утицајем старог номинатива множине именица на

-ин, које су имале наставак -је, па је вероватно било Калетинчање, Семчање и сл.

Овај се облик, истина, изгубио, али је његове трагове могуће видети у мн. облику

Пигањи164, а одавде је, вероватно, ово њ прешло и на једнину, па смо добили Цига

њин, Семчањин и сл.

Мислим да је дисимилацијом дошло до појаве следећих облика: Душњича

нин знам М,Душњичанке Га, а одатле и: ДушњикМ Га. Превишеје истих сонаната

било уједној речи: Душничанина Со, а не треба искључити ни утицај претходне ка

тегорије.

Могућје и утицај претходног сугласника (група шн - шњ), па ће то бити по

јава асимилаторске природе, о чему и у т. 275.

275. Колебање нЉњ, иза ш, редовно се јавља у речи вршник.

подвршник Га, нагори се вршник Со, или вршњик ВВ, вршњици МВЛи Ка.

Лексема грана са њ уместон позната је и другим штокавским говорима: узнем

грању ДДр, а одатле ваљда и преко грањицу 63 ако пројде Га, или: Грањица ВК (као

једно од имена које млада надева укућанима и младима долазећи у нову кућу).

277. Депалатализација се види у: у детинство смо се млого мучили ВК, ста

poга поквареника ГБ, уколико ово није морфолошке природе — наставак -ик према

-јак.

278. Следећи облици могу се тумачити асимилацијом пошто новоме њ прет

ХОДИ НеКИ Палатал:

у кућу, кујњу, па кујње су имале МВ, али: кујне велике МВ, четири помоћњи

ка, два помоћњика ГХ, поред њој помоћник бил Со.

163 Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 320.

164. Овако и у Богдановић: 1979, 54.
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279. Можда се према лексеми страње (имање ван поља, на страни, према

планини), јавила лексема страњишта ВК, а не према стрника, па и једно стра

ниште Гр.

280. Изван овог, а са истом алтернацијом јесте и лањске године Се, поред:

лани, ланске године Ка, њекња НС, али: туј некња Ка, стањују Се ДДу, стањуe

НС, он стањувал Ли, куде су стањували Га (значење ових речи је становати).

281. Према јагње јавља сејагањци, али и јаганци: пуштимо јагањци ВК, онај

јаганци ДДу, при јагањци ЗТ.

282. Сонантл је стандардне артикулације, без тврђе или палатализоване ва

ријанте. У неким лексемама, међутим, јавља се колебање између употребе л и љ:

вртлешка МКу, поред вртљешке МКу, жељудац Ка, изљутим Со, дим да љутим

Гр, малко да љутим Гр, оно е пљбчасто ДДу; пљачесте ДБ.

283. О лексемама Жљебове, жљезде и кљешта у т. 59.

284. Колебање се јавља и у Сврлиг ДП, Сврлижани Гр, неки Сврлижан ЗТ,

коју у облику са л, а не љ, бележи и А. Белић 66, а Н. Богдановић 67 каже да се тај

лик чује ређе и углавном од старијих.

285. Занимљиво је да М. Павловић код лексеме белка бележи „л је

високо“168.

Суд би на финалног л

286. Познато је да у говорима ПТ зоне финално л има посебну судбину 69.

Овојеједна од најмаркантнијих црта која ГЗ строго дели на зону 1 и зону II. Наиме,

у зони I -л је сваки пут остало незамењено, како у именицама, придевима и прило

зима, тако и у р. гл. пр. м. рода уједнини. Замена -л - -о овдеје веома ретка, готово

случајна, и то махом код људи који су писмени или су се кретали ван Заплања. У

зони П финалнол готово доследно се чува у именицама, придевима и прилозима. У

р. гл. прид. м. рода -л може да се чува или замењује са а, а чешћаје и замена -л - -o,

која и овде представља нанос из књижевног језика. Даћу само мали део грађе ове

категорије:

умрлРД, затрл, запрл ВК, потпрл Се;

довезњл Га, дошел СоМКу ВКЛи Гр ДДу Ча, изрекел Ка, навикел Ка, одвукњл

ДДу, побегњл Га, прошел М, улезел (т. 30) ВК,

дошал (т. 32) Ка Со Гр ДДр,

гељалРД, спал Ка, стигал ГX, умејал ДП,

видел Ка Гр, мислел ВК, полетел МКу, преживел Гр, радел ГБ, уцрвенел

ДДу
-

делил ДП, зграбил ВК, испратил Со, научил Гр, поработил Гр, убилРД;

мрднул Ка, погинул МВ, пристанул Ка.

165 Белић: 1905, 222.

“ Белић: 1905, још од садржаја има заплањско-сврлишки, а тако и у целој студији.

167 Богдановић: 1979, 40.

168 Павловић Упит, 22.

169 В. Богдановић: 1987, 104 и нап. 178—180, стр. 105 и нап. 181.
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Карта бр. 2: Рефлекси финалног -л

Легенда:

Z-1 *

О бил, видел

ë бил, видел, бија, видеја

287. Примери са -а - -л потичу искључиво из зоне П.

аздисаја свет НС, бегаја Гр, вртаја ГБ, гледаја Гр, глеђосаја (од глади изне

могао) Гр, дочекуваја Гр, имаја ГБ, обукаја Гр, потписđја Гр.

видеја ГБ, довеја ГБ, заволеја Гр, зарадеја Гр, узеја НС,

бија ГБ Гр, водија ГБ, носија ГБ, огрешија се Гр,

паднуја НС, погинуја Гр ГБ, ублeнуја Гр, чуја Гр.

распрострја ЗТ.

Напомињем да је ово само незнатан део грађе.

Видети карту број 2.

288. Именице које се завршавају на -л најчешће чувају овај глас неизмењен у

обема зонама. Њихов број је прилично ограничен, али су јако фреквентне.



Говор Заплања 83

узастал Га, помали астал ДП, тури на астал Со, на овија астал Ка, на

астал од бајтон РД, вол Ка, дел ДДр Га, ђавол Та ДБ, ама е бил ђавол ДДр, куј ће

ми ђаволДПСе, жал Гр Ка ВК, у котал МВ, сваримо у котел МВ, у големи котал

МВ, котел големиВК, у котел Га, уједин котел Гр, котел воду Га, па с пепелусо

лимо МВ, туј треба пепел ВB, напраимо от пепел Ча, кревајче у пепел печено НС,

пепел се сејне М, сbra пeтeл дошБл МКу, Ранђел НС МДБЗТ, сокол Ча, па овиј сол

Ш, са сол турашемо Га, кило сол ВК, Суодол Ка, тил Со, и сл.

289. Чување -л налазимо и у осталим врстама речи у обема зонама:

гол стомак ДДр, кисел купус М., јело се купус кисел Ли, цел месец Гр, цел сат

Ча, целдњн ВК, једно година и пол МВ,

оздол појдомо Ка, оздол му је око Со, куј тој одоздол откупуеше ВК, Оздол

душаме Га, књкови оздол Ли, уз насип одоздол Гр, докара оздбл Ча, он оздол озгор

ДДу; окол оној стожиште ДДу

290. Сугласник л на крају слога, а у средини речи чува се у обема зонама:

неé било асално ВК, што смо болни Ли, врелце Ча, овај дебелка Со, долња кућа

Ћа, долњи нисак ВК, Долњи Барбеш Гр, Долњи Душник Ча ДП, долње ћуприје Гр,

долњи крај Со,Долњи човик Ча,Долњо Драговје ДП ДДу,Долњодраговке ДДр, дбл

њу страну ВК, умрела жална ВК, залва ми ДДр, од гропске кадилнице Ча, оној кол

це ГХ, колци Со, пепелница В, понеделник ДП Ча НС, расолницу ВК, селски свињар

НС, солчак М, стелна МВ Га, у Тополницу Кр Ли ВК Ча, али у Топоницу запросија

једну ГБ, Милева исТопоницу НС, у Топоницу ГрЗТ, и расбницу ДБ, и сл.

Последњи пример и назив места Топоница су из зоне П, где се редовно упо

требљава овај назив за село.

291. Замена -л - -о није непозната у ГЗ. У зони I веома је ретка, а чешћа код

особа мушког пола, код оних који су печалбарили, или ратовали, или је присутна у

причи из војничког доба, док је у говору старијих жена зоне I готово раритет. Мо

гућа је у именици посао: неки посо Га, посо ДП ВКДДу, на посо РД, уколико није

работа или посла.

292. Замена -л - -о је најчешћа у р. гл. пр. м. рода у јд.

забравио сам Га, завршио најгоро Ли, накачио М, напраио си је М, отскpк

нуо прозор Ли, татко ни е презортио М., пропао све Се, и сл.

293. У зони П-л --оје чешће. У говору истог информатора могућа су сватри

облика, са -л - -o, -л - -а, или сачувањем -л. Поштоје о замени-л - -а и чувању -л

већ говорено, навешћу део потврда са -л --о: био би пот кириу Гр, што возио ГБ,

дао имање ЗТ, дошо ГХ ЗT, знао сам ГБ, остарео сам Гр, остварио Гр, оћелавео

Гр, поштувао Гр, пушио сам ГБ, ратувао сам ГБ, и сл.

294. Ова промена је могућа у зони П и у именицама: како ђаво Гр, а забеле

жила сам и аналошки настао облик: краниоцЗТ.

Јотовање

295. Повода да се говори о овој гласовној алтернацији дају облици са старим

јотовањем. У њима налазимо потрвене резултате ове појаве, односно, нејотоване

170 О овој појави Белић: 1905, 151, Богдановић: 1987, 202 и нап. 334–338.
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облике у трпном придеву 70. Белић мисли да су ово аналошке творевине из касни

Јег Периода.

Преглед грађе даћу према сугласнику из основе:

д: вадено М, видено Со, извадено Се, наредена М, наредено ВВ ГХ, оградено

Ће, посадено М, преградено М., прикадено млеко ВК,радено Се, родена Га Ли, са

дене Се, средена кућа НС, средено ДП, уводене ВК,

т: замлатен ВК, замлатене ВК, запечатен Гр, китено ДДуЧа, оптеретена

М, поткитени ДДу;

с носен ВК, обесен Га;

з: размазена Ће, угазена Се;

л: забатален Ће, дозволено ВК, загулен ДДу, несу запалене Гр, обален Се,

огулен РД, ја сам оделена МВ, поделени Ча, поделен си РД, пресолено Гр,

п: заклопено ВК, ицрпен ГХ, купен Га, купене МВ Се ДДр, купени Ча, купено

ШЧа Га, купену Ка, поклопено М., прилепена Се;

б: заробен МВ Ча, растребено ДП,

м: изломен ВВ, калемена ДДу, примен Се, сламени Ка, спремено Гр, спреме

ни ДДу;

в: надавене Ка, направено М ВВ, направене ДДр, нештровен ДДу, оставено

ВВ ГБ, ставена година Ш, поставен га, товено ВК, удавене Ка, установено Со,

штaвeни Ча.

296. Исто стање налазимо и у глаголским именицама: вадење РД, запалење

плућа Се, китење Се, лемење РД, летење ВК, лупење ДДу, оболење ГХ, оделење

Гр, оделења Гр, правење Ка, садење ВК, требење ВК.

297. Има и јотованих ликова, али они нису тако чести, али ни случајни:

жењен ДДр, жењени Ка, жењен син ДП, за сина кука жењенога ДП, неже

њени Ка, нежењен Гр, поклоњено Ли, рањен МВ, (облика са нејотованим ннема),

дељени Гр, издељено Ка;

замлаћенога ДДр, испаћена Гр, кићени Ча;

наређене ДДу, наређено Ча, насађене Гр, ограђено ДДу, рођен ГБ, pöђени Та,

ко браћа рођена Га, сађено ДДу, суђено Га, угођено ДП.

298. Пошто је изгубљен осећај, може се јавити аналошко јотовање:

вежено ДДу, вежене Ча, поред: марама везена, кошуља везена ГБ, отуд сам

довеђена Кр, да су довеђена ДП (поред доведена сам отуд Кр), летос донешена ВВ,

извеђено М, крађене краве М, нанешено ВК, нее пренешено ДП, крава украђена М,

и говеђина, јагњећина, јунећина, пилећина, за говеђе, јагњеће, јунеће или пи

леће месо.

299. Група ст најчешће сејавља са нејотованим обликом. Нешто су ређи об

лици са шт, али има и форми са подновљеним јотовањем, са шћ:
* — t * — * — 1 ! —

некрстени дни НС, наместена ДБ, искрстена дрва М., ожалостени Со,

опростење НС, очистено Га, пустена РД, чистење Ка;
— I f - - 1 t — 1

крштевља Га, крштен МВ, крштeљала Ча, по шес маштевине ДДу, накр

штељале Ча;
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машћевине ДБ, нее намешћена Гр, намешћује Га, намешћуе ДП, намешћај

ЗТ, отишћуeм се Ли, саопшћева Гр.

300. Овде нема облика типа постаљен, праљен17. и сл. као остатка старогјо

товања. Уместо њих јављају се нејотовани облици из којих је испао и сонант в, па

се новонастали зев разбија убацивањем ј:

забораено ДДу, напраено МКуЧа, напраена ДДу, напраеноМ ДДу, опраене

МКу, остаено ГБ;

напрајена ДДута, постајено ВК.

Понекад се сонант в очувао: направено ВВ.

301. Ново јотовање је извршено, али није обухватило лабијале:

бесење Ће, биéње РД, грање Ча, спомење Га, трње Гр, браћа Гр, пруће Ча;

б: гробjе МВ Ка ГХДДу ВК ЧаРД, пресобје Та,

п: снопје Ча ВК ДДу;

в: Драговје Га М. Гр МВ, дрвја М, здравjе Гр Ли Га Ка73.

302. Облици лисје и Ракрсје настали су од основе са упрошћеном финалном

сугласничком групом—лис и крс. У лексеми гројзе (вид. ут. 353) процесје отишао

И ДаЉС, ДО МСТатеЗе.

303. Још једна одлика која готово строго дели овај говор на две зоне јестејо

товање групе јд (у глаголима сложеним од глагола iti). У зони 1 ова група остаје не

јотована, и то је једна од одлика која овај говор повезује са ТЛ говорима. Узони II,

међутим, овде најчешће имамо јотовање, као у ЈМ, мада се јављају и облици без

промене. Навешћу најпре примере безјотовања из зоне Пизоне П, па потом сајото

вањем из зоне II:

1. а. да дојду при теб Се, тике дојде Ча, да дојде Ли, књ дојде Та, и ја дојдо Кр,

дојдоше некви МКу, мора дојдем Ка, и сл.

едну најдо Се, да најдем Ча, најди ми МВ, пронајдоше ни Ка, најдете ми ВК,

најди му се РД, и сл.

појдоја тешка Га, они појду крењу РД, појде оздoл ВК, појдоше по пут РД.

појде с њи Се, и сл.

прејдо преко онуј воду ДДу, прејде ми пут РД, прејда до њу ДДу, довечер ће

прејдемо Со, да пројде Га, ће пројде и тој РД, пројдем до њи ВК, и сл.

снајди се Со, ти ће си се па снајдеш Со, поснајдо се М, ће се снајдете ДДр,

снајдете се некако ВК, и сл.

б. дојде Гр, књ. дојду ГБ, издојдоше Гр, и сл.

најде по амбар Гр, и сл.

да прејдем Гр, прејдо преко тој ДБ, и сл.

појдете Гр, појдемо ГБ, појдоше с њи Гр, да појду ДБ, и сл.

171 Вид. Богдановић: 1987, 114.

172 Маретић: 1899, 11:„Зијев је у језику нашем достариједак, а гдје га у правим домаћим речи

ма и имамо, није свуда од давнина, већ од скора“.

173 Маретић: 1899, 84: „Додати треба, да се негдашње гробњfе, здравије итд. изгубивши полу

глас изговарало (по свједочанству старијех књига) гробје, здравjе све до ХVIII вијека“.
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Карта бр. 3: Судбина групе јд у композитима од глагола iti

Легенда:

О дојдеми, најдем

ě дојде, најдем, дођем, нађем

пројдоше напред Гр, пројдо по пут ДБ, и сл.

2. не можда дође НС, тако реч дође ГБ, ми дођомо ГБ, дођуза мене Гр, и сл.

нема да нађе Гр, нађе НС, не могу ги нађем ГБ, и сл.

пођемо ми отуд ГБ, да пођеш ГБ, кад пођем Гр, и сл.

нумее да се снађе Гр, снађоше се ГБ, ће ни снађе Гр, и сл.

Видети карту број 3.

Датје само део грађе из ове области. Статистички гледано већи део примера

из зоне II је са јотованим ликом, али није мали ни онај безјотовања. Ово важи за зо

ну II у целини, али би било другојачије стање када би се посматрало статистички
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свако село појединачно. Тада би се показало да села ближа зони I имају више нејо

тованих ликова, док она ближе Морави ређе имају такве облике.

Палатализација

304. Овде се неће јавити палатализовање к и г испред вокала предњег реда и

то је одлика која ГЗ строго одваја од ТЛ говора. Међутим, и овде ће се јавити ана

лошко уопштавање резултата палатализације 74:

3. л. мн. презента175:

вршу ВК, вучу. Со ДДу ДБ Ка, извучу Ча ГБ, исечу ВКМ МВ,можу РДВК, на

сечу Ка, облечуЧа, обучу МВ, печуМВГр МЧа, пресечу Га, сечу Гр КрЧа, течу ДБ.

305. Вероватно се из презента овај процес проширио и на императив!76.

па се привучи при њега ДП, шуму сечи В.

306. Због промене основе некада изостаје резултат палатализације:

да се слагају Гр, да помагу Ча ГБ. Вид. и т. 694.

Кон с о на нт ске групе

Сугласничке групе у иницијалној позицији

307. У почетном положају сугласничке групе понашају се двојако:

1. упрошћавају се испадањем сугласника,

2. врши се супституција сугласника на бази асимилације и дисимилације.

308. Неке старе групе су се очувале:

сл: слива ГБ, сливе обрамо Га, на сливе Гр, за сливе ДДу,јесењке сливе ДПМ,

слабо су сливе биле МКу, сливе се рађу Га, берем сливе МВ, имамо сливе ГБ, у сли

ву Ш, пода сливу ДП,

али редовно, шљивар ВК Се Ка М, кроз шљивари ВК, и шљивка (ракија) Гр,

цвр: чвр— цврсто Ли М, млого сам цврста Гр,

309. Сугласничке групе пиш, пт, пч и псу иницијалној позицији се понашају

тројако:

1. чувају се,

2. упрошћавају се губљењем плозива испред зубног експлозивног т и зуб

них фрикатива с и ш,

3. у суседству плозива врши се асимилација с и шафрикатизацијом.

1. пшеницу МКу ДБ, што је вероватно новије,

174 О овоме и Богдановић: 1987, 124, 125.

175 Вид. Симић: 1972, 194 и нап. 258.

176 Симић: 1972, 197 и нап. 272.

177 О овоме Реметић:1985, 179, Павловић: 1968, 89:„Упрошћавање ПШје бележено у говори

ма Мачве, неким црногорским, херцеговачким и неким икавским говорима“.

178 Павловић: 1968, 88 вели да је „особина пре свега призренско-тимочких и косовско-ресав

ских говора“ прелаз ПШ - ПЧ.
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Карта бр. 4. Сугласничке групе пс, пиш - пу, пч, тј. пс, пиш - c, ш

Легенда:

ë пцуе, пченица

О суе, шеница

2. пш - ш: шеница МКуКа Га ГХДДр Ча, шеницу Га ГХ ГБ ДДр Ка МВ М,

шеничку 77 Гр, шенично Га Со;

3. пиш - пч178. пченицу ГрЗT, пченица ЗТ ДБ.

Видети карту број 4.

2. пт - т. тичићи179 ДП.

1. да ме псетаједу ВК, псета ЗТВКДБЧа, вика, псуdВК, књд псуем ДБ, псуе

МКу, да псуеш ДДу;

2. пс - с: сета ДДу ГХ Ча, две сета ДДу, сето Ка, суeи Се, суал Та, он сује,

сује матер, све да сује ДДр, сују Ча, он му е сувал Га,

179 Реметић:1985, 179, Ћирић: 1983, 51, Станојевић: 1911, 387, Богдановић: 1987, 125.

180 Реметић, 1985, 179 и у нап. 487 литература.
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3. пс - пу: пиета ДБ, пцуешДБ.

2. пч - ч: чела М МКу ВВ ГБ ДДу, челе180 М ДБ Со, али:

пч — пш: пшеле ДБ181.

3. шк. - чк: овакво чкембе Га, чкембе ВК, поред у шкембак ДБ.

310. Облици настали африкатизацијом потичу из зоне П182.

311. Упрошћавањем су настали и:

кћ - h: ћерка на целом простору.

312. Од сугласничке групе ткјавља се однос ткати : канице:

ткаје НС, ткаје ДДу, ткаемо, ткају МК, ткано МКТа, и изатка НС, иза

ткаеш Га, а канице што се ткају Га,

поред: ткала сам тканице ДБ, тканице Ча.

313. У вези са старим јатом су следеће промене:

1. гн — гњ: гњездо, оној гњездбišз М, угњездише се ВК.

2. кл - кљ: кљешта ВК, кљеште ли ГБ.

3. жл - жљ: неке жљезде Се, жљезде ГБ, и, па се беше ражљебило МВ,

поред жлезде ГБ184.

314. Дисимилацијом је дошло ка - т.д., што је дало кла: клаче, клацвњ ДДу,

остали примери у т. 66,

али и: све туцањ и сл., примери у т. 66.

Дисимилацијом су настали и следећи облици:

мн -мл: млого на целом простору: млого долеко МКу, тешко млого ДП, и

намложили се ВВ, туј се намложила185ЗТ,

али: много се сљс Љубу душе (воле се, живе у слози) ВК, намножила ДДу

Супротну појаву нисам забележила.

гњ - гл: глетав (гњецав) лебВКš6.

дм - гм: до Гмитровдан ШКа, на Гмитровдан Га, од Гмитровдан Ка, дадо

Гмитру Га, Гмитру смо турали совре ВК, тому Гмитру Ка, ћути, Гмитре Ка“;

- дл - гл: глето Ча М, глетићи 88 М.

др - гр: гроздови сури доде (птице дроздови) Ча, гргавке (дрдавке, врста ву

таре) Ча.

гњ - гм: неe cђГ гмечал лојзе ДП.

181 Павловић: 1968, 90, налази да је „промена африкате у спиранту оквиру групе ПЧ“ мaлo пo

зната, а има је у источноцрногорским говорима.

182 Барјактаревић: 1977/2, 390-391, Барјактаревић: 1977/1, 333-334, Стевановић: 1969, 409,

али Митровић: 1984, 278. има пцето и пцујем, а на 378. страни шеница и шеничка.

183 Ивић: 1957, 148, Јовић: 1968, 76, Реметић: 1985, 182 и нап. 491.

184 О појавиу: Пецо-Милановић: 1968,282, Реметић:1985, 182-183 и тамо наведена литература.

185 Реметић: 1985, 184 и нап. 500.

186 О овоме Јеремић: 1963, 165-167.

187 Вид. Реметић: 1985, 184 и нап. 502.

188 Ово и у: Јовић: 1968, 70 и Реметић:1985, 184 и нап. 501.



90 Јордана Марковић

315. Даљинском дисимилацијом јавило се сл- < сн

cн - сл. слимала свм Кр, слима Та НС, слимају ГX, слимаш Се, нека пресли

мује 89 ВК,

поред: да ги снимаш ГХ, она ме снимује ВК, овај снимује ДДр, не снимише

МКу.

316. Још неки међуконсонантски односи виде се из следећих примера:

ст - ск. скрипови (стрипови) ВК, можда ово више спада у домен народног

СТИМОЛОГИСaЊa.

шт: ст: јоште штудирају МВ, штоје могло доћи према немачком, одакле је

вероватно дошла ова реч, али је облик штидно е (срамотно, стидно) ВВК другог

ПОСТаНba.

Следећи облици говоре о односу сугласника у почетном положају:

г: к: гоџа ВК Ка ДП, коџа ДДр НС Гр, у значењу много.

г - к: криз Га.

ч: ш: чукундеда ГБ, чукунунука имам Гр, и шукундеда ДДу, шукунунуче Га,

шукун унуци Га.

Сугласници у медијалној позицији

317. Чувају се следеће групе:

стр.: штр. дојде остра Гр, остра е била ГБ, све острило Ча, оштре си га све

острило Ча, али битар ВК, и па се остригло Га.

см: шм — тај чешма ДП, чешма там Га, на чешму Га ДДу ВК, до чешму Гр,

нада чешму Се, чешме има РД, чешма ЗТ.

318. Група пиш даје:

1. ви: убвште (два пута) ДП, мада готово редовно: убпште ВК МКу Ка Со

Та, баште НС Гр ГБ Ли ВК Та зо, и ће излитиу МКу, поред:

2. ш: убиште ДП, бште ВВ.91.

319. Двојаку реализацију има и група пс:

1. пс - вc: тевсија 92 Со, ливсала ДП, ливсала си ДДр, оно ливса Ш, беоше

ливсане ДДр, изливсаше Ш, поливсаше Ш, ливше ДДу, и оналипса ВК,липсују Ли,

полипсаше Со,

2. делимично се јавља африкатизација уз плозив:

пс - пи: тепциу ЗТ, али чешће: тепсија ВК, тепсије ДБ, тепсиу Га, и сл.

189 Реметић: 1985, 200 и нап. 559.

199Ова појава је у Пецо-Милановић: 1968, 287-288 (вид. и тамо наведену литературу) обрађе

на као асимилација по месту творбе, са лабиоденталом уместо експлозива, док је у Реметић, 1985,

191—192 сврстана удисимилацију. Павловић: 1968,91: „дисимилација претходногП према непрекид

ном другом члану“.

191 В. Реметић: 1985, 192.

192 Павловић: 1968, 86: „Промена ПС - ВСје карактеристика јекавских говора — зетско-лов

ћенског и источнохерцеговачког дијалекта. Екавски и икавски говори не знају за њу“.

193 Павловић: 1968, 86.
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Карта бр. 5; Сугласничке групе пс, пиш - вc, ви

Легенда:

è тевеија, ливше

Видети карту број 5.

Звездана Павловић-Стаменковић за ову појаву каже да „представља општу

тенденцију очувања и повећања броја африката у источном делу штокавске је

зичке територије“.193.

пт - вт: лавтир ДДу, лавшири ДДу, лавтирка ВК.

320. Африкатизација се јавља и у групи жб:

жб - иб: вéиба Гр, на веuбу Ка, извеибане ВК.

же: и, иандар ВК, петлиџани ДП, за инџињера Со.

321. Асимилација се јавља у:

194 Павловић: 1968, 84, наводи даје „особина једногдела“ призренско-тимочких говора да пр

вобитно Мљ — МЊ„трпи елиминацију првог члана“. У ГЗ нисам регистровала такве облике.
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мљ - мњ94: ноћ одби, грмњава ВК, земња на целом простору, земњена Со.

земњене ДДу Га, земњен Га ДДу, земњено М, земњиште ГБ, мрмња там ДП,

вњ -мњ: наша племња ДДр, племње, појате Ча, у племњу ВК Се Ка, гламњdВК.

322. Под утицајем претходног гласа врши се асимилација на бази палатали

зације, али и депалатализација претходног, или иједна и друга појава у групићн:

ћн-ћњ: кућњу евиденцију ВВ, помоћњик кмета ВВ, два помоћњика ГХ, и:

ћн - тн, сретни били Ка, поред помоћник бил Со, направили су си помоћну

Се, али:

ћн - шњ: пролетњинуДП, истина, ово је вероватно настало од именице про

лет, а не пролеће.

323. На бази асимилације:

мт: нит — пантим редовно, да запантим Ка, запантете Ка, запантија

ЗТ195, и сл.

зм: зн: да узну МКу Та, узну конšц ВК, свгузнеш Ча, све узне ДДу!96.

324. Асимилативно упрошћавање је у:

т, д #ш - ч: почишују овце ДДу, они почишуДДу ВК, очиша реп ДДу, почи

шување Ће.

т, д + c - ц: поцири сирење Га, оцелил се ВК, оцечак Ће, да оцече РД, али и:

преседник ДДр.

325. Делимично се јавља регресивна асимилација групе вн197:

вн - мн: овај гомна ДП, за гомна Га, гомнојeдица РД, oдамна на целом про

стору: одамначке Се, одемна Ча, тој од одемна198 од Рамну Дубраву Гр МЧа ДДу,

Рамнодубравци ВК, на рамницу Га МКу, урамнодубравски клозети ВК, семнуло 199

Ча (види т. 358) и Раму Дубраву ДДу ШРДМ, поред: онај говњар ВК, једе говна

ВК, давно е било ВК, одавно е напраена МКу, у равницу РД, равничаво Га.

326. Могућје и супротан процес, при чему дисимилацијом настајемн - вн:

огровно М, дгровну крушку ВК, питовни Та, али је редовно гумно доле у

Млаку ВК, лупимо на гумна Га, и сл.

327. Дисимилацијом је настало:

тљ - кљ: запекљан ДДу, затекљуе ДДу, затекљуемо пулке Ча, да отпекља

ДДу, пекљаше ДДр, и ја још пекљам ДДр, пекљам МВ, распекљала груди Га, пр

кља још Гагоо, али: да петљаш ДДр. Све ове речи нису истог значења. Једне су у

значењу „закопчавати“, а друге „пpчкати, радити нешто“.

пљ - кљ: кад ме езакљевуштило (узначењузапушило му уши,запљуштило) ВК.

195 Симић: 1972, 180 и нап. 223; Реметић: 1985, 187 и нап. 512.

196 Симић: 1972, 179 и нап. 221; Реметић: 1985, 191.

197 Павловић: 1968, 77 налази да је ова појава најчешћа у зетско-ловћенским говорима, а на

другом месту су ПТ говори са односом 3 : 1. Ова појава је рећа у ИХ, ШВ и КР говорима.

198 Реметић: 1985, 188 и нап. 513.

199 Симић, 1972, 181.

200 Овако и у: Јовић: 1968, 76; Стевановић: 1933, 44; Симић, 1972, 200 и нап. 276, Реметић:

1985, 194 и нап. 538.

201 Реметић, 1985, 191 и нап. 529.

202 Павловић: 1968,78 налазидаје овај процес географски шири, алиобухвата мањи број примера.
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пч - вч: клувче ВК Со, клувчичи Со, али клубе Содом.

пк -вкао2: пипам дувке Ли, целив дувку не праи ДДу, поред цевку, па, цевке

Ча, цевка Га,

3. П. Стаменковић203, поводећи се за примерима из Сретечке Жупе, где се чу

ва дупка, клупче, а не дувка, клувче, тврди да се групе ПЧ, ПК чувају неизмењене у

ПТ говорима. Истина, осим лексеме клувче, што је клупко, клубе, постоји и лексе

ма клупче, штоје деминутив од клупа. Лексеме копча и од ње изведених нема. У ГЗ

у употреби је синоним пекља.

мб - нб, што е бонбона ДП, бонбоне МВ, донесе бонбонке МВ.

цл - цк: на цуцку РДВК, поред цуцлу Ка;

328. Дисимилативним упрошћавањем добило се:

сц - ц: ицеди се МВ, у цедилке и цеди МВ, uцепила ДДр, он се нцепилГХ, uце

пим све Га, ицепено Гр, uцепи Ка, ицерила зуби Ће, ицурела ВК, прđци ГрЗТ МВ,

праци чувамо РД, осам су била праци ГХ, три праци ДДр, рацавтело се М, рацете

М., и сл.

шч - ч: бачалек МВ ВК, боче (кецеље) напредашње Ча, дачица Ће, она се

ичаши РД, ичисти ВК, ичувамо РД, и чупа ВК, иштриче ДП, каичики ДБ, али каи

шићи ВК, кокочеДП ВК, коконичи ДП, мирачике М, ночеДП ДБ, поречија ВК, пра

чина скупа Ка, прачор ГХ, мерили прачину ВК, оно се рачепи ДП, и сл.

329. Декомпозицију африката налазимо у:

чк - шк: кашкаваљ ДДу ВК, кашкаваљницу Со.

чт: шт: учтивуем ДП, и уштивуем ДП304, уштивно ВК.

330. Упрошћавањем је настало:

кц - ц: кукају на санције ВК.

ст - с: он асму има ГХ.

вл - л: слачи се ВК, књд се слекоше РД, и сл.

кв = к: онеј буке ДДу, од буку М, од буковину М, на буке ГБ.

ма: пуватири се ВК, ти си голем вапир ДДу (чува се старије стање).

шт - ч: по баче ДДу, насадише бану Ча, шуњкам (нешто радим) по бачу

ДДу, бdча ГХ, у бdчу Га, али и: њону башту Га, иначеје у употреби и лексема гра

дина. Облик је посматран према књижевном, иначе је могућ и други пут настанка

овог облика од турског bahca206.

331. О осталим консонантским односима говоре следећи облици:

љк - њк: седењке Га МКу ДДу ДБ, на седењку МКу ДДр, седењкују ДДу

гл - гљ: ја тегљим Гр“.

ст - сн: несвесницу ГХ Се, несвесница увати Гр, уколико није према несве

стан, те би онда било стн - сн.

203 Павловић: 1968, стр. 90.

204 Шире о појави: Пецо-Милановић: 1968, 285.

205 Белић: 1905, 213–214.

206. Шкаљић: 1989, s. v. bahca.

207 Белић: 1905,220,222, Јовић: 1968, 76, Симић: 1972, 181; Реметић:1985, 190 и нап.522 и 523.



94 Јордана Марковић

мб - лб. колбизон РД.

ск: ст — невеска МВК, невеске М, али и: невестуља М (ласица), и ово се мо

же посматрати почев од облика невест-ка, дакле као стк - Ск, тј. Спи.

цн - cн - сл: таслица ВК.

мк - нк: Будинка Ча, Миросuнка ВК, али: обрамка ВК.

мч - н“: багрeнче Гр, али и: багрeн ВК.

тр - кр: прекрупач ВК ГХ.

кл: продала реку, купила реклу Ча, брчкане теј рекле Ча, рекла ВК-08.

дн: Благоја крадне ВК, да не крадну МКу, крадну млого Ча, партизани не

крадну Ка, да ви украднем Ка, ће те украдне Ка, украднемо по едну ДДу;

дл: код глагола са основом “pad- и *sed- налазимо диспредл: несам падла

Ка, там ли сам падла ВК, падла киша ГХ, књд сам падла Га, падло на зем Га, засе

дла, па седи РД, књко си сbк седла ти ДДу, а такође и падал РД, он седел на слог

PД, седал под онеј сливе ВК, али: паднула ЗТ. Белић205 мисли да је ово д дошло у

облике радног придева (за сва три рода) аналогијом према презентским формама,

где се овај сугласник чува. Тако се према довезем — довезал, јавило: паднем — па

дал, падла и сл.

УМе Та ње су глас ни ка

332. Не тако често јавља се сугласник на месту на којем се не налази у књи

жевномјезику. Некадајето сугласник на почетку речи, а некада у средини речира

ди лакшег изговора:

аксенцију ШМ, октомбарДДу ВК, јутром подранимо ДДу, спровела се баба

Ча, да се сусаврши мало Со, са штакље ВК.

Овде се не јавља глагол сигра(ти).

Сантх и

333. У сантхију су могуће различите појаве. У споју две речи могуће је гу

бљење сугласника на крају прве речи илиједначење по звучности. Најпре ћу наве

сти облике са губљењем, и то према сугласнику који се губи:

сугласник д:

ишла ко девера Се, књ дојдоше из рат Ча, на свадбу коДрагану Се, он ка дојде

Се, не знам каћу ВК, жене ка дојду Ка, књ дојде Та, у средњн МКу, женштина о два

наез године ДДу, прворатник, о дванаесте године Гр, о динар два ДП, оДрајчину

Бару РД, тоје о дрво МКу, ако се одваја о дуткуДДу, моу сестру о чичу ДДр, брата

о чичу Та, ће ме даду ко чичу ВК, брат о чину РД, са ће да стигне Ли;

сестру о тешку ДДу, змија кљ те издеде ДДу, брат о тетку Ли, нема о тога

ништа Ли, брашно о тој Ли, књ те уштипе Ча, књ тетражим Гр, отуд о трлу РД, о

тој лие РД, цел месец га нема о терен Гр, нижа о тебе Ка, ко тога Милана Ка, она

о туј сорту ДДр, ка ти ја напишем Ка, ко татка ВК, дођомо ко тебе ГБ.

208 Реметић: 1985, 208–209 и нап. 590.

209 Симић: 1972, 206.
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ај димо унутра, ајдимо“ кафу да скувамо Се, где је најпре дошло до губље

ња вокала с краја прве речи ајд димо, а потом до појаве горе датог облика.

334. У следећим облицима дошло је до једначења по звучности, а потом до

губљења сугласника, или до стапања двају сугласника у један:

немој б seм да једе Га, дseмњу се овој не узима ВК, ваљу се оцмеДДу, це ис

кида б цме Гр, о цаг до јутре Ка, о ђутрос РД.

У последњем облику дошлоје дојотовања д из претходне и ј из следеће речи.

сугласник Т.

има пе шез године Се, постара пе шез године Га.

сугласник з:

све и село носе Се, туј и село МКу, овде и село ВК, бил у Кне Село Се, она се

први пут жени и Семче ДДу, и бе срце ДДу, скоро и цуг Гр, мои озгор и Шебет Га,

бе шећер М, вола извели и шталу ВК, донесе јагње и Штубаљ Со.

сугласник Г.

збо козу Се.

335. Асимилација по звучности:

дог дојде време ВК, дог дојдбоздол Кр, књд овдегдошел Со, довдег дојдо Со,

ондег жене, ондек, пуно Со;

да ми набавиж, да ми купиш Гр, па сам требаж да ми дадеш Со, не смеж

да ју ВВ,

* • - * - * 1

купија плаs да напраи кућу Гр,

он муа зглаву ДДу, згребуљу Ка, идомоз дете ВК, болесна из главу Кр, по

тепали се зБогдана ВК, ја ли збабу Гр, да се борим здецу Со, здесу говоре си Се,

1 * — * t 1 1 ј — 1.

огрлицуз дукати МВ, здрвену ложицу МВ, идем с овцез друшке ВК, свз дете Со,

fсез ђубрива вештачка М, сез дрвену ложицу М, накладеш сезграње Ча, свз децу да

продумам ВК, свз другога ВК ДП, свз голему огрлицу МB, свз гвоздену МВ, болез

гу НС, болез бре МВ, око седoмнаез године ВК, била шезгодине ВК, четерез дана

ВК Ча, по дваез џака ГХ, дваез девет године ГХ, триез динара М., дваез душе ГБ,
1 1 - н 1 1 - 1 I г t

шеснаез године ДП, четерез године РД, у дваес трuез године Со, дваез дана Со,

тринаез године НС, дваез године ВВ Ка, дваез друге Га, петнаез године Ка, по че

терез године иму Ка, у триез године Ка;

већ две године Се, ођ да дадеш ДБ;

бок ће ме убије ВК, бок ти помогаЗT, бок ти даја ГБ, књко си свк седлати Ка;

да ли вика кот Станку, да ли вика кот Станка ДП, нат село Ка, горе нат

пут Со, оно поткозу Та, ништа от пилићи Та, от кво је Ш, откраве ДДр, от пру

ће Ча, от пепел Ча, от коју РД, от поднели РД, от спрат Кр, от крај Ча, от куче

одвојена ДДу, от стоку ДДу, откут Пирот Гр, пот пут Та, пот кућу РД, пот
- г - - 1 - - н - - t * — — — t

планину Ка Ча, пот село ДДу, пот кириу Гр, прет кућу ВК Гр, до срет пут ВК, оно

так косе носеомо ДДу;

бри по њи РД, мош си чула ДДу, мош се еде Ча, мош си остане РД, не мош

туј да каже ВК, мош сте чули М, не мош се слажу Со, мош сигу видела ДДр, не

мöш си отиде Се, мош по две кила Се, не мош се ни запосли ВК,
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беспаре Ча, бес потребу РД, бестатка Со, бестрице Га, врс шију Гр, искри

чимир Ли, искућу ВК, испродавницу Се, истуј кућу Се, исЦрнуТраву РД, крос Ко

марицу ДДу, крос планину ДДу, крос прозор ДДу, ускамен Ча, ускапију ВК.

336. Облике од енклитике глагола хтети и заменице за свако лице због њихо

ве специфичности посебно наводим.

кћT це миримо ДДу, коце види ВК, це поправе РД, тој цестопи РД, он це на

пуни Ча, церазратуе Ча, цепотику ДП, це укачим Гр, цеврне РД, ко цеовој све ВК,

це утепам ГБ, це обере Ш, це жени Се, оно цепомине Се, це покајете Ка, цероди

ДДу, цепрекрстим ДДу, це брани Та, цеврнем Гр, не цеврташ ВК, не це појавимо

ВК, не целепо суши Та,

ајц идем ја ДДу, оно ци почне РД, цикупим ДП, оно ци живи РД, ја ци полак

отидем РД, ци загубимо село Гр, па ци вечерамо М, ци дојде Се, ци му даде Ка, све

ци буде Га.

У првом случају це - h(е) се, а у другом ци - h(е) си.

Даљинска и анал о шка асимилација

и д и си милација су глас ника

337. Мада није честа, овом говору није непозната аналошка асимилација су

гласника по месту творбе или по звучности (према облицима женског и средњег

рода једнине и према множинским облицима):

да не буде ретак ВК, слатак је МВ,

притисак ми нисак ДП, долњи нисак, горњи нисак ВК,

тешак живот ДБ210.

Код следећих облика извршила се најпре асимилација дно - ђњу облицима

средњег и женског рода, а потом се овакав глас аналошки пренео на облике му

шкогрода: сређањ син ДП, он сређањМВ, он залуђањ ДП, послеђањ ДП ВК, и по

cлеђњи брат Га.

Облик алтрес Гадоста је раширен. Његова појава може се тумачити према

немачком дијалекатском говору.

338. Дисимилација према наредном или претходном сугласнику:

тури у релну ВК, релну оздол Ка, у релну га турамо Гр,

њигов кулир Гр, незна ништа кулир Гр, поред курир на врата стои Гр, прати

мо курира Гр,

лезервар Ка, поред резервар Ка;

ловер ДБ.

ж

339. Све промене у консонантским групама своде се на процес асимилације

или дисимилације. После промене обично остаје двочлана консонантска група,

или се група редукује и остаје само један консонант.

210 Реметић: 1985, 185 и нап. 507.

211 Павловић: 1968, 100.
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340. Процес асимилативно-дисимилативне природе одвија се у погледу на

залности, оклузије, или по месту артикулације?11.

341. Групе са једним назалним елементом, без обзира на то да ли су у иници

јалном или медијалном положају и без обзира на место назала у групи, асимилаци

јом постају чисто назалне: вн - мн, мљ - мњ.

342. Овом закону стварања назалних група супротставља се и супротни, па

имамо: мн - мл, мн - вн.

343. Уколико је оклузивност дистинктивни елемент у сугл. групи, онда се

мења први члан и прелази у в, или се врши африкатизација другог члана у групи.

Појава африкатизације спираната, чиме се број африката увећава на рачун спира

ната, јесте општа тенденција говора овог дела Србије, који зна за максималан број

африката.

344. Супротна тежња, замена африкате спирантом, у ГЗ је готово случајна.

345. Редукција једног члана групе, увек првога, обухвата групе пс - c, пше

ш, пч - ч, сц - ц, шч - ч, пт - т, кћ — ћ, тк - к, ми - п, кц - ц.

Све ове појаве познате су и другим штокавским говорима. Већина обухвата

цело подручје Заплања, док су поједине ограничене на само једну зону. Тако узо

ни П имамо африкатизацију пш - пч, пс - пи, чега нема у зони 1.

Судби на финалних су глас ничких група

346. Упрошћавање финалне консонантске групе која се састоји од фрикати

вас, з, ш илиж на првом идентала тили дна другом месту, обична је и овде и вр

ши се отпадањем дентала с краја речи:

-ст: нема бојазнос ДДу, болез МВ НС, овољи болез РД, болес Гр, онај брес

ГБ, вреднос ДП, глупос ДБ Ка, где ВК, али гости, тога госта ВК, дужнос Ка Гр,

жалос Гр, корис ГБ Гр ВК, крсMДДу Га, лис Се, лудос Га, маз ВКДБ Га Гр ММВ

Се ГХ Ли, али и маст ГХ, милос Ка ДП Гр ДБ, младос ВК, могућнос МВ Гр, али:

нисмо више у могућности Ли, мос Га Гр, несвес ВК, пакос Ча Гр Га МКу ВКВВ

PД, пос Гр, али: пости НС, прс В СоМ Се, али прсти ГХ, причес МВ, распус ВК,

свес ВК, сличнос Гр, специјалис Ка, али специјалиста Ли ВК, старос Ли Кр, али

старости Ли, троугесЗT, удобнос Ли, час (част) ВК,

чис леб МКу, чврс ВК, прос човек ВК, ко шиљкас РД;

дванаесMB, деветнаес Со, единаез Се,јединаес МВ,једанаес МКу, петнаес

ВКСо, по шес Ка Се ВК, пешеснаес Со, седoмнаез Со, тринаез НС, шес Се РДДДу

ВВ ВККа МВ Со, Број Шес Кр МВ Ли;

тој јес М, јеc BB, па, добро, јес је ВК, јес, не мож се ради Ш;

-зд: држи гроз ДП, гроз ДП ВК, поред узнем гроздак ДП.

347. Судбину финалних група -шт и -жд тешко је пратити, мада је логично

да је идентична двема горе поменутим. Већина дијалектолога тражи потврду од

лексема вешт, пришт, прегршт и дажд. Неке од ових лексема нису у духу народ

ног ГЗ и до њих се може доћи тек на посебно инсистирање, докје последња изашла

из употребе, па је то разлог што немам потврде за судбину ових финалних група.

348. После елиминације финалног сугласника настали су следећи облици

као аналошке творевине:
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није бија болесан ГБ, ти си болесан Ка, бил болесан Се, болесан Со ГХ, лисје

Га М, наврља на пласје ГБ, он је посан М, купус посан Га, колко е радосан Ка, до

Раскрсје Ка, на Раскрсје ДДр.

349. Тежња ка упрошћавању јавља се и у осталим финалним сугласничким

групама. Најчешће отпада последњи сугласник:

све по асвал ДП, по асвал Ка, на асвалтам ДП, dсвал ГХ В, комбај Се Ча ГБ

ДДр В, књд видим здр ДП, има да видимо зар Ча, поред зорт ГХ.

350. Нешто је другојачије упрошћавање у следећем облику: конзерват (кон

зерванс) ГХ.

Обезвучавање и озвучавање финалних сугласника.

351. Ова појава ван сантхија није широко распрострањена у ГЗ, алије има.

Соноризација: из Барбеж МБ, бројеви типа: деветнаез (вид. т. 346), ла

стеже ВК, маз (вид. т. 346), рабуж ДДу, примери стараs и сл. у т. 259.

Десоноризација: са залок мете ДДр, залок леб Ка.

У следећем примеру вероватно се ради о облику преузетом из грчкогјезика.

у комат ДП, и неколко комата ЗТ, онај коматак ВК.

МеТа те за

352. Ова стара појава „измјене у редослиједу фонема“212 позната је и ГЗ.

Осим заменичког корена “vbs-, који је дао св-, имамо и облик без метатезе

вњздњн. Примери у т. 30. и т. 605.

353. Група -зј-дала је метатезом јз.- на целом простору: гдјзерице ВК, лојзе,

гројзе редовно?13, поред грозjобер ДП.

354. Метатезе нема у: класјег14 ГБ ВК, класје кувано М Гр, лисје Га М ВК,

пласје ГБ.

355. И овдеје овге, обгеглš: сучи овге ВК, обге сука ВК, бвгудебелу МВ, испе

чемо двге Со, јечмене бвге ВК, али: баницу Га, баницу ће омеси М.

356. Мада је обично пладне са старом метатезом ликвида, чује се и глагол

пландује на целом простору, за који Т. Маретић каже да је познат „читавом

народу“216.

леже у пландиште, пландују ДДу, пландиште има Га, овде су пландували Га,

али на пладне се музу овце ДДу

357. На целом простору је метатезирани лик лексеме цавти?17: рацавтел ВК,
— 1 1 * — ? — “ 1 1 1 - 1

цавти плаво Ча, после ишавши Ча ВК, цавти бело МВ, а; иде се у цвејке Ш, свака

кво цвејке Ш, цвејке Ча ВК. .

212 Ђуровић:1992, 222. -

213 Овако у: Барјактареивћ: 1977/2, 393, Барјактаревић: 1977/1, 334, Стевановић: 1969, 133,

Стевановић: 1950, 63, Богдановић: 1979, 47, Богдановић: 1987, 133.

** Слободан Реметићу ФО, пункт Д. Душник, налази метатезирани лик клајсе. Ја у својој гра

ђи имам само оне без метатезе.

215 Реметић: 1985, 215 и нап. 623.

216 Маретић: 1899, 47.

217 Маретић: 1899, 110.
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358. Још Маретић примећује: „У југоисточним крајевима Србије мјесто сва

нути говоре савнути, а од овога даље самнути“218. Овде је на целом простору сам

не: кад самну ДП, самњује Ча Гр, књT chмну јутре ДДу, још нее семнуло Ча, кад

семне НС, недеља осамну Гр, оно се убаво расњмну Гр, осемнемо М.

359. Остали примери са метатезираним ликовима појединачни су:

ко барјаци Га, близнаци Га, тој е гавран ГБ, Гаврандол ВК, поред призетко

црн ко гавран МКу, ђенари, ђерани (ђерам) ДДу, крушуми ВК, неврдзна Гр, пачар

ве РД, али: има свг пачавре Га, предлог прекај319 (примери у т. 1091—1093), префек

ВВ, рамуника Ча Га, рамуникаши Ча, Шеварни долЧа, поред: Шаварин дол ВК,

мада би се ово могло посматрати као различит начин грађења придева.

360. Ова област је у нашим дијалектолошким студијама обрађена уз сугла

снике. Неко је назвао метатеза сугласника220 и на томе се задржао, док други иду

даље. Насловивши ово поглавље као метатезу не ограничавају се само на сугла

снике, већ говоре и о даљинској метатези, а и о метатези гласова уопште, и вокала

дакле221. У говорима Баната, аутора П. Ивића, Ж. Бошњаковића и Г. Драгин, по

себно се обрађује метатеза вокала222, а под насловомДаљинска метатеза223, обра

ђени су остали случајеви метатезе.

361. Разлози настајања метатезе су психолошки?24, а некада је то народно
eTИМОЛОГИСaЊе225.

Тако у Реметић:1985 налазимо и лексему стенлејка („врста шљиве“), која се

у народном говору на разне начине прилагођава, обрађену у овом поглављу. И ов

де та реч има различите ликове. Чини се да сви ти ликови више личе на народно

етимологисање, па сам их у том поглављу обрадила.

Народно e T И М () ЈЕ О Г И С a Њ С

362. Нове речи, које у нашјезик продиру са новим производима, неминовно,

у народномјезику покушавају да нађу своје место и свој облик. У њиховом прила

гођавању нашем језику делују различити чиниоци. Некада се тешка сугласничка

група разбија уметањем вокала, некада се врши супституција сугласника, некада

се гласови метатезирају и тако нови лик почне да личи на нешто што у језику већ

егзистира и са чиме га народ у својој свести најпре почне да идентификује. Тако

добијамо:

1 1 t 1 1 - 1 „“ f

повећаше валиду ГХ, и валиду и пензиу ГХ, галофаг латаурин („за цинкула

цију, за разрађивање крв“, galipurin) ВК, замрзливач Се, замржњовач Со, нумееда

рекне замрзивач но замрзњивач ДДр, колтиватор Со, ваљда према кола, кунтива

218 Маретић: 1899, 110. Тако и Јовић: 1968, 52, Симић: 1972, 181.

219 Облик прекај бележи из ВК и Белић. Вид. Белић: 1905, 237.

220 Пецо-Милановић, 1968, 286.

221 Јовић: 1968, 52; Симић: 1972, 216, Богдановић: 1979,46, Реметић:1985,215, Богдановић: 1987,

133, Ивић: 1957, 151: „Метатезе које обухватају консонанте и вокал или само консонанте нису ретке“.

222. Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 304.

223 Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 396.

224 Белић: 1976, 142, Јовић: 1968, 52.

225 Пецо-Милановић: 1968, 287.
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тор ВК, додише овеј патролошке сестре (мисли се на патронажне сестре) Та,

овеј столејке М, овеј стерелејке Ча.

АКЦЕНАТ

363. О акценту говора југоисточне Србије подробно је говорио још 1905. А.

Белић у својимДијалектима. Сви истраживачи ових говора после њега само су га

цитирали када су говорили о природи и месту акцента. То је, дакле, експираторни

акценат, без квантитативних и квалитативних обележја, а најчешће се налази на

старом месту, на оном на коме стоје силазни акценти у косовско-ресавском дија

лекту пре преношења у метатаксичком или метатонијском духу. Белић налази даје

„заплањско-јужноморавски“ акценат оштрији у односу на Тимочко-лужнички.

364. Основна је одлика говора овог дела Србије скраћивање дужина. „Сви

дуги слогови, ма где се они налазили, под акцентом, пред или за њим, скраћени

су“226. У овом погледу овај дијалекат је најпрогресивнији.

365. У односу на књижевни језик, акценат говора овога краја, па самим тим и

ГЗ, биће на истом месту на коме и силазни акценти, а за слог ближи крају речи када

је у књижевном узлазни акценат. Од овог правила одступања су, у принципу, ин

дивидуална или аналошка.

366. Јавља се извесно преношење акцента ка почетку речи у експресивним

ситуацијама. Тога има у обема зонама, али није у вези са неком граматичком или

којом другом категоријом, нити је условљено позиционо или територијално. Мо

же се јавити код свих информатора и у свим местима.

367. Дистрибуција акцента у ГЗје слободна. Може бити акцентован било ко

ји слог речи, укључујући и последњи.

368. О акценту овога краја, после А. Белића, најисцрпније је писла Ronelle

Alexander.

Реч и са два акцента

369. У нашој акцентологији није новина говорити о речима са два акцента.

Тако Асим Пецо у своме уџбенику Основи акцентологије српскохрватског језика

једно поглавље насловљава као Речи са два акцента?27 или двоструки акценти. Он

тамо наводи и литературу. Да реч понекад има два акцентована слога, примећује и

М. Стевановић: „Суперлатив (код појединих придева) обично има два акцентова

на слога“228.

370. Колебање у акцентовању (а и писању) придева код којих имамо анали

тичку компарацију видеће се у поглављу о придевима, у морфологији, т. 633—638.

371. Осим придева, са два акцента јављају се и сложенице настале од приде

ва и именице или прилога и именице: младаневеста говее Га, у карабоју ДДу, па

раунуци, девет параунука Га, и параунуничи ДП М, четири параунука имам Га, па

раунука имам Гр, ја сам парабаба Се, параунуци ГБ, чукунунуци ДП.

226. Белић: 1905, 272.

227 Пецо: 1988, 71.

228. Стевановић: 1964, 403.
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Пр о кл и за

372. Преношење акцента на проклитику у нашем књижевном језику може

бити двојако: старо и ново. Овде се, наравно,јавља старо преношење, „преношење

старих акцената силазне интонације на проклитику, које је извршено још у зајед

ничко-словенском језику“229.

она на воду отиде Та, на Ракош на воду ДДу, и на воду ВК, ја сам била на воду

ВК, ти отиде на воду Га, отидо на чешму на воду ДДу, најпрво на воду дидем ДДр,

една вика на воду ДДу, појд“ на воду ВК, несам ишла ни на воду ДДр, тамо на воду

дошла ДП, дојде примене на воду ДП, тура на главу ДДу, туримо на главу РД за на

гушу ВВ, едно по друго Ка, једно у друго Се, едно до друго Со, на му за душу Га, па

дло на зем Га, нећеју на зем Ш, вучемо на зем Ка, сигурно на зем Ка, немој б seм дa

једе Га, б seмњу се овој не узима ВК, савила се до земњу ВК, узели од земњу ВК,

испало на зем ВК, прострмо на зем Ка, у зем су удариле Ча, овакој заболе под груди

Ча, води га подруку ДДу, већ пред зору Ча, млого су имали ујесен МВ, заујесен Ка,

све до јесен Ча, до јесен ЗT, ујесен ЗТ, на мртво Ка, па се радело сву ноћ, сву ноћ се

дите Ча, сву ноћ ткаје НС, на ноћ ДБ, тура над огањ ДДу, туримо над огањ МВ, ту

pи се над огањ ВК, врата су ни била от поље Гр, у пролет ВК, до пролет поприка

М, овакој на прсти Га, на прсти черге Ча, пошло за руку Гр, крошња на руку Ка,

носија е на руке НС, она на руке ДДу, овакој на руке МВ, све њега ми под руку Ли,

има си и на руке ДДр, да сам у свет ишла ГX, шала на страну ВК, па ги помери на

стран М., и пропра на две, на три ВК.

Последњи облик је забележио и Павловић Упит: на две поделеногз0.

373. Форме с пренесеним акцентом на проклитику најчешће су у прилошком

значењу231.

374. Посебно издвајам синтагму врза зем, коју налазим овако акцентовану,

мада је правило: „Ако је проклитика двoсложна, акценат се преноси на први слог

проклитике“232. По А. Пеци ова се измена вршила у балтичко-словенској епоси

или у раном периоду посебног живота словенске језичке заједнице?33.

375. У вези негација не + презент глагола зна(ти) понекат се јавља прено

шење: ка ће тија први да е не знам Ли, не знам кои дан беше Га, ја не знам ДП, не

знам нија ВК, не знам шта е ВК, друго не знам Га, не зна шта носи ВК,

1 t 1 t 1 1 1 Н

поред: не знам да ли етам МВ, не знам друго ВК, не знам кво ћу ВК, не знам

да ли има Га, не знам како беше ВК, што им је не знам Ка, не знамо да ли ће епија

ница Ча, тај не знае Ка234.

376. Преношења има и у вези и + по две и по годинке Ка, две и по године Ка,

једно година и пол МB, вино и пол ДБ;

поред: он у две и по годинке Ка.

229 Пецо: 1988, 151.

230 Павловић Упит, на полеђини 97. стране.

231 Јовић: 1968, 35-36.

232 Пецо: 1988, 31.

*** О овоме у: Пецо: 1988, 32, напомена 3, на истој страни, и тамо наведена литература.

234 Вид. Јовић: 1968, 35.
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377. У потенцијалу конструкција негација + глагол би(ти) може имати акце

нат на негацији, али је чешће на помоћном глаголу: не би знала ВК, не бија Се, не

бија мои синови остаила Се, не би га могла преживиш М, не би знао ЗТ, и сл.

поред: не би се родилГХ, још не би требало ГХ, не би издржала Ли, па, не би

марило ВК, не би му никој имање узел Со, не би ми било досадно Се, не би косила

Се, никад не би дошли Се, да не би више дала ВК, воду никад не би имали Ка, не би

знала ВК, не би га нашли Ча, никој тој не би рекњл Га, ја војне би давалЧа, ја можда
1 1 1 1 1 1 1 н 1 - 1 1 у

не би марил Ка, ти не би бил кондутер ДДр, сbг не би могла ВК, не би имали кво де

цам ВК, и сл.

378. Са много мање потврдајавља се конструкција не + глагол битиу импер

фекту, или у саставу плусквамперфекта као помоћни глагол: да не беше она BB, не

беше ми право ДП, тој не беше Ча, не беше ни у војску јоште ишњл ВК, и сл.

поред: да не беше тражил паре Ча, и сл.

379. Преношење акцента на негацијујавља се и у одричној форми футура: не

це врташ ВК, не целепо суши Та, не це појавимо ВК, не цети наједеш Ка, и сл.

Енкли за

380. О енклитикама као носиоцима акцента треба посебно говорити. Наиме,

сви граматичари експлицитно тврде да енклитике нису носиоци акцента. Душан

Јовић такође тврди да енклитике „сасвим природно никада немају властитог

акцента“235.

Моја грађа, међутим, казује да у ГЗ, и не само ту, има енклитика као носила

ца акцента. Ако узмемо да су енклитике заменичке и од помоћних глагола јесам,

хтети и бити, онда ћу их тим редом разврстати да бих поткрепила своју тврдњу:

1. што ми не казаше М., син мали што ми е ДП, свекрва што ми е ВК, што

ми неесšг ДБ, они не знау штоми е ВК, што ти е, МироЧа, што ти е, ванџирал

ке ВК, што га удари, та га расипа ВК, што ни несу родитељи утепали ДДр, књко

им је и што им је ВК, каква им је и што имје Ка, што си га неси донела РД (пита

ње заменичког статуса облика си у т. 985), а што си је у тепсију ВК, што се он ce

кира ДП.

2. што си пати дошњл ДДр, што си тражил М, Видина снаа што е за Ивана

Ка, преседник што е поставен Гр, не знае што е глад Ка, компир ако е, пасуљ ако е

МВ, моa ћерка што еМВ, мое Радмиле што еДушица ВК, можгодина да е ВК, ба

ба што е стара ВК, баба што е на стрину мати ВК, млого ће е ВК, командант пука

што е Ка, што је тој нашо Ка, колко у Долњи Душник што е Со, одма што е на

кривину Ча, тБг видо штоје младожења НС, било књкво да е МКу, која е жена кол

ко испазарила и што е испазарила ДДу, оће да е Ча, Божа Бакалин што е ДДу,

здравjе да е Гр, ма што е па оној РД, знаш штоје Со, па кљко је, па штоје Га, овај

учитељ што е Ча, бубаљка што е Ча, како е, што е ДП, знаш што е ДП, у Стевана

Живкинога што е ДДр, из Вртоп што е Ш, комесар што е и тај Ка, најмало што

ми е МВ, први злак што е МВ, из Лесковац тија што е МВ, куде Раде штоје Се, c

људи каде Се, ко породиља да е ДДу, баба што му е, кумашинка ми Ли, каква е и

235 Јовић: 1968, 36.
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што е Гр, што е на овој дете Гр, која е, књква е, што е ГБ, у Ниш што е ГБ, осми

разред треба да је ВК, боза што е ДБ, суботари што су Га, и сл.

|- I - t |- t - 1 1 - 1 - t

3. што ћеми ДП, што ћеy ти овај гомна ДП, књко ће, што ће Га, ма што ћеy

- - * - ! — - 1 I * =– - г

ти, што ћеуми ДП, што ће ти, вика Ш, што ћу да работим М, куде ћемо, што ће
- г 1 • - t н - 1 1 - ! —

мо РД, што ћеш туј Со, што ће да живи ДП, што ћу да работим ДП, ма што ће ти

ДДр, и сл.

4. О глаголу бити било је речи у т. 377. и 378.

5. И речца ли зна бити носилац акцента у акценатској целини:

да ли е и Кречимир имал грнчара Гр, ма да ли смо нешто разумеле ДДр, само

да види колко да ли исна Ка, а да ли би ми верувала Ка, да ли су у Ћелије, да ли су

1 1 1 t 1 t * * г

подоле ели погоре ДП, да ли би, реко, ти узел ДДр, да лиме он одвукњл ДДу, да ли

шеница Ка, не знам да ли ће дима и лебВК, да ли ће излегне Гр, несšм чула да ли

вика код Стану, да ли вика кот Станка ДП, и он сšг да ли е отишњл Се, да ли сем ја

све њега козе пасла ДП, не знамо да ли ће епијаница, да ли ће картаџија, да ли ће е

ланов Ча, да ли е примала аманет Ча, да ли га пресекоше РД, да ли туј што заједно

раде, да ли жену што рађа све њу Со, дали има Та, да ли ћу? да ли се они раставише

Га, да лиги откупљују свгЧа, да ли етам Ча, да ли ћу да доживим ДП, да ли ћу сви
1 f 1 * 1 * I f

ње да гледам ДДр, да ли етам МВ, да ли е печено Га, да ли има сељаци ГХ, два-три

месеца да ли беше Гр, и сл.

Материјал са акцентом на претходном слогу акценатске целине типа: шта

ти е, што викаш, да ли осића и сл. не наводим, подразумева се да тога има.

Пажљивим истраживањем може се наћи по који, или чак подоста примера са

оваквим акцентом и у дијалектолошким студијама или публикацијама ове врсте

различитих аутора.

Тако:

Белић: „да ли е сpдит овија...“236;

Н. Богдановић у Бучуму, ма што ми рече!237

Љ. Ћирић: што ћеш ти туј 38;

Д. Златковић у Фразеологији наде и страха у пиротском говору: што га не

привану, што га уби марен, да се не би дете урочило?39, и сл.

Д. Златковић у Фразеологији омаловажавања у пиротском говору: што ли

се надеваш, што ми се свети, што му на ум240, и сл.

381. Ова особина не представља иновацију овог краја. Има је и у озаљском

говору. Стјепко Тежак у Озаљском говору каже: „Glagolske enklitike, čim se nađu na

početku rečenice, dobivaju naglasak: Si bil doma? Buš napravil čun? Сеš iti z me

num?“241.

236. Белић: 1905, 665.

237 Богдановић: 1979, 138.

238 Ћирић: 1983, 75.

239 Златковић: 1989, 340, 344.

240 Златковић: 1990, 572, 627, 633.

241 Тежак: 1981, 247.
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И надаље: „Је абkro vino? Si bil v lozi? Ceš kruha? Сети Še kupati? Si bil na sli

vi? Ce li na nas? Bi li kaj? A in da mu mater, da kam će“242.

382. Између овог кајкавског говора и говора југоисточне Србије има слично

сти, али и разлике. Заједничко имје место акцента, на енклитици дакле, али је вид

на разлика у положају енклитике у реченици.

383. Са истоветним положајем акцентованих енклитика у реченици имамо

неке бугарске говоре. М. Виденов у годечком говору бележи: „На нему што му

пе, Твота тетка да видиш штог и знае, Нашило син паре не ни дава, Чега праим

кикво да пе, Дали да отидем и па!“243.

384. Осим истраживача кајкавских говора, остали се нису освртали на ен

клитике као носиоце акцента. Неки се тиме уопште нису бавили, већ су само беле

жили грађу, а други су имали занемарљиво мали број примера, који им није приву

Као ПаЖЊу.

385. Зато треба потражити одговор о времену и узроку ове појаве.

У овом говору акценат је иновирао изгубивши квантитативна и квалитатив

на обележја, али је архаичност задржао сачувавши своје старо место. Зато мислим

да је немогућ било какав покушај тумачења ове појаве иновацијским везивањем

акцента за одређени слогу акценатској целини (други, рецимо). Он овде има веома

слободну дистрибуцију, па може бити на било којем слогу, укључујући и отворену

и затворену ултиму. То показују многи примери у овоме раду, паје непотребно по

себно их наводити. Са тога аспекта ово би могло бити неко старије стање. Но, ово

ме треба додати и део који следи, а у вези је са местом акцента именица уз бројеве,

када готово редовно долази до померања акцента ка почетку речи, што би могло да

баци нову светлост на ову појаву. Отуда мислим да је тешко дати прецизан и ис

праван одговор на ово питање, а нагађање је непотребно.

386. Једноставније је одговорити на други део. Ту нам помаже и С. Тежак у

поменутој студији кад каже да „glagolski oblici si, ćeš, bi“ могу бити „nenaglašeni

zato što je na riječi koja ih slijedi rečenični naglasak“244. Разлог се налази у контексту,

окружењу дакле, а не у акценатској целини. Енклитика као носилац акцента је но

силацреченичког акцента, односно носилац информације. Свака таква акценатска

целина могућа је и са акцентом пренесеним на претходни слог, ако је он у датом

тренутку носилац информације?45.

242. Тежак: 1981, 307 и 308.

243 Виденов. 1978, 80, 81, 89, 119.

244 Тежак: 1981, 247.

245 У СДЗб ХL о банатским говорима П. Ивића, Ж. Бошњаковића и Г. Драгин појављује се ак

ценатски тип: шта тије и том приликом даје се осврт и на појаву о којојја говорим. У нап. бр. 75 даје

се простирање „варијанте с непренесеним акцентом“. Тумачи се да су речи *kbto и *četo „са старим

силазним акцентом, што значи да су у позном прасловенском предавале свој акценат енклитикама,

кад год би се нашле у синтагми с њима“ (Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 73). Нуди се и друго тума

чење: „Неке од глаголских, па и заменичких енклитика, по пореклу су акцентовани облици, тако да се

њихова садашња акцентованост можда понекад своди на просто чување старогстања“ (Ивић-Бошња

ковић-Драгин: 1994, 73).
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Губитак акцента

387. У синтагмама састављеним, најчешће, од две именице у којима се прва

осећа као одредница и на којој се у датим околностима не налази тежиште инфор

мације, ова прва губи свој акценат. То бива обично код именица које иду уз лична

имена у функцији података о сродству, занимању, или титули. Исту појаву налази

мо и код придева свети у сталној синтагми с именом лица.

Примери су: моá боба Васка Ка, причаја боба Васке Ка, чика Велко Ка, боба

Видy Га, деда Виџа Ча, деда Вуле Гр, кумачаДарино ВК, ча Душан (т. 171) НС, про

одија е бата Ђока Гр, деда Ђорђа ДДу, датка Деска НС, господин Жико Гр, за

приетељ Жикини ДП, она ти е баба Зорке напрсла Со, боба Зорка Ивкина ДДу,

датка Загоркина свекрва НС, дода Јелица ВК, тетин Крста Га, код поп Крсту

ВВ, поп Крстинога ВК, поп Крста држеше МВ, боба Ката ВК, Винка, бата Љу

бина Га, за деда Миливоју МВ, тетка Младено Гр, баба Олга ВК, боба Петрија

ДДу, снашка Петријо ДДу, чика Првул ГХ, тетка Руска НС, боба Србу РД, боба

Стоја имаше ДДу, чича Тонча Ка, чика Станојо ДП, и сл.

По Д. Јовићу: „Губљење акцента у оваквим везама синхронизовано је с гу

бљењем деклинације првогдела синтагме“246. То најбоље потврђују следећи обли

ци: на Свети Јован Ча, Свети Ђорђа Ш, славил човек Свети Николу ВК,

и једном: до Светога Николу Ка.

388. У конструкцији броја и именице понекад број губи свој акценат: два

синчића Ка, пешес човека НС, две недеље ће буде МВ, остали примери у т.

524—535.

389. Ако је носилац информације број, он задржава свој акценат. Примери у

т. 524—535.

390. Без акцента често остаје и именица дан када се у синтагми нађе на дру

гом месту, а на првом је лично име (у називу празника): Пејчин дан НС, Петров

дан ВК, Крстов дан РД, уколико ове синтагме не треба схватити каоједну реч ита

КО ИХ И ПИСaTИ.

391. Појаву дезакцентуације налазимо и код глагола реко у аористу, или ка

же у презенту, када су употребљени као поштапалица у говору?47: ми немамо књд,

куј ће ти га, реко, бере Ча, а, бре,реко, да пием не смем ГБ, ни у Личе на пијац нема,

каже Ка, ја, каже, дојде и ја војне могу ништа Ча, ја сам у њи радео, каже, добри

су људи ГБ, и сл.

392. Поједине именице када се нађу уз број имају акценат на претходном

слогу: дваес дуката МВ, шес недеље ДДу, седам недеље ВК. Вид. т. 523–530.

393. Именица дан, када стоји уз број, може имати акценат на ултими или пе

нултими: четерез дана Ча ВК, или дваез дана Со, вид. примере у т. 523–530.

247 О дезакцентуацији одређених речи говоре и Ивић-Бошњаковић-Драгин, 75-77.

246 Јовић: 1968, 36.
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Дужине

394. О неком виду акценатске дужине у говорима источне ијужне Србије го

вори још А. Белић. Он каже да су то нове дужине, настале на овом терену. И други

по реду домаћи истраживач ових говора, Маринко Станојевић, налази исто:

„Дугих акцената нема као што се и дужина вокала (квантитет) свуда изгубила. Има

само неколико случајева, где се контракцијом вокала, особито у бржем говору, чу

ју и дуги акценти“248. Ту прозодијску одлику налазе и доцнији дијалектолози249.

Има је и у ГЗ. Јавља се, најчешће, у речима у којима је испао неки сугласник, па је

дошло до сажимања двају једнаких самогласника, или је до тога дошло елизијом.

за едан сат250 ДП, у пет сати Гр, ако има сат Гр, дбде на поођање Га, ћерке

дбде га, онај човек доди ДП, одма некадбди М, доди, али ретко он дбди Га, и светуј

доде Га, не доди Га, дбди такој Се, доде МВ, доде, свгметеру ДП,ја ћу спдем Се.

Акценат и ме ни ца

395. Акценат ГЗ није лако посматрати у поређењу са књижевним, како се то

обично чини и како је у овом раду рађено када су у питању друге особине. Разлогје

у томе штоје у том погледу овај крај престао да се развија заједно са осталим што

кавским говорима већ после ХПI века, а, као што је познато, штокавски говори су

после тог периода развили многе прозодијске одлике. Тако данашњи веома појед

ностављен прозодијски систем ГЗ није произашао из књижевног, већје он, у неком

погледу, једна историјска, окамењена форма. Наравно, он је у нечему иновирао у

односу на остале штокавске говоре, о чему је већ било говора.

У прегледу акцентуације који следи, трудила сам се да се држим Даничићеве

поделе, мада, морам признати, са доста напора. Теоретски је могло битиједностав

но — оно што је код Даничића силазни акценат у ГЗима експираторни акценат на

истоме слогу, оно што је код Даничића узлазни акценат у ГЗ има акценат за слог

померен ка крају речи. Потешкоће, међутим, уносе многа одступања, а она су ана

лошке или какве друге природе, што је регистровао још А. Белић.

Акценат Именица прве врсте

Именице мушког рода

396. Једносложне именице мушког рода у множини могу имати акценат на

основи или наставку, без обзира на то да ли имају проширену множину или не.

Једносложне речи са сталним акцентом:

1. бик-бикови, бог-богови, брк, вир, дар, дом, зид, кљун, лек, лис, реп, син, снег,

срп, суд, твор, цреп, бег-бегови, дуд, зет, кмет, леб, плуг, праг, слог, сноп, џеп,

2. зуб-зуби, где, ђак, пре, црв.

Једносложне речи са покретним акцентом:

248 Станојевић: 1911, 388.

249 Богдановић: 1979, 30, 48 и 49, Богдановић: 1987, 137.

250 Из техничких разлога ја овај акценат обележавам знаком којим се бележи неакцентована

дужина ().
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1. нос-носеви, плот-плотеви, крш-кршеви,

2. вол-вола-волови, поп-попа-попови,

3. коњ-коња-коњи коњи, крс-крсти.

397. Двосложне речи могу бити:

1. са сталним акцентом на првоме слогу. dнђел, добош, кицош-кицоши, мај

стор-мајстори, пенџер,рабуж, бивол, заклон, накит, народ, препис,раздор, кри

вац, купац, ланац, дочек, избор, изрод, јастук, ковчег, медвед, отров, пород, Тур

чин, удес, таван, огањ, ловац, мадеж (младеж), Милош, Србин, пепел, јарац, но

кат, шанац,

2. са сталним акцентом на последњем слогу: барут, затвор (затворени про

стор), новчић, прелаз, расад, собор, ситнеж, талог, трпеж, барјак, белег, бубрег,

дукат, Душан, кожук, конак, обед, образ, ора, печат, покров, сведок, укор, човек,

унук, урок, аков, ашов, биров, завој, лопов, разбој, алат, батак, божур, војник, за

нат, зидар, јунак, кантар, копач, мазгов, младић, орач, слаткиш.

Двoсложне речи са покретним акцентом:

1. који у множини прелази на наставак, мада је у оба случаја на ултими: бол
-

*

ник-болници, дужник-дужници, загар-загари, ногар-ногари, рукав-рукави,

шљивар-шљивари,

2. који код именица са непостојаним а у множини прелази на претходни

слог: венац-венци, врабац-врапци,

3. који мења слог, али дистрибуција остаје иста — то је пенултима: вепар-ве

прови, ветар-ветрови, точак-точкови, чешељ-чешљдви.

398. Тросложне речи са сталним акцентом:

1. на првоме слогу: јазавац, кладанац, папоњак, пасторак, приетељ, нако

вању потиљак, Бугарин, Драгосов, Циганин, прапорац, притисак, наредник, бла

госов, договор, порођај,

2. на другом слогу: босиљак, желудац, катанац, магарац, напредак, опанак,

останак, првенац,родитељ-родитељи, стопарац, трговац, ударац,учитељ-учи

тељи, душманин, Милорад, кијамет, добитак, јединац, комарац, Моравац, оста

так, потомак, продавац, господин, покровац, синовац, катанац, магарац, опанак,

пиринач, началник, Богољуб, рукопис, покојник,

3. на последњем слогу: аманет, праунук, басамак, Вукашин, домаћин, кума

шин, пашеног, сирома, ладолеж, праунук, сметењак, надничар, обичај, адвокат,

болесник, весељак, говедар, камењак, капетан, медењак, помоћник.

399. Именице са четири слога могу се јавити са акцентом на било којем сло

гу: воденичар, осуђеник, презимењак, Душњичанин, кокошињак, Крчимирац,

Миљковчанин.

Именице средњег рода

400. Одједносложних именица средњег рода и овде се јавља днб251.

251. Даничић: 1925, 61.
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401. Двосложне именице средњег рода могу имати акценат на првом или по

следњем слогу.

1. блато, брашно, брдо, жито, звоно, зрно, јело, јутро, место, дко, поље,

сало, срце, чедо, грозје, зеље, иње, класје, лисје, лојзе, саће, сено, трње, труње,

гумно, стабло, сукно, стакло.

2. вино, влакно, глето, гнездо, звонце, јајце, млеко, перце, рунд, перо, седлд,

село, окно, ребро, чело.

Речи са-тво, по Даничићу, такође спадају овде. У ГЗ то може бити: кумство,

али: друштво.

402. Тросложне именице средњег рода могу имати акценат на било којем

слогу:

1. бучкало, вешала, видело, блово, страшило, плетиво, предиво, кућиште,

сириште, кандило, клепало, кусало, мастило, сукало, наслецтво, корење,

2. пландиште, прућице, цвећице, весеље, држаље, имање, одело, опело, мо

гућство, пијанство, познанство, проклетство, раскрсје, белило, беснило, железо,

колено, копито, корито, повесмо, стопало, цедило, вретено, решето, очинство,

3. поштење; брашанце, влаканце.

Акценат именица друге врсте

403. Ове именице могу бити:

1. са акцентом на првоме слогу: јагње, јаре, куче, маче, пиле, буре, грне, дрво,
1 f г t 1 1 н t - t - 1 * — 1 г

ђубре, ћебе, виме, име, семе, небо, уо, чудо, праселрасе, бепче, и: кумче, кубе.

2. са акцентом на последњем слогу.

бравче, гуњче, змиче, дете, керче, парче, свињче, ћоше, близне, ждребе, ши
- - f

ше, коњче, момче, теле, текне, шкембе.

404. Тросложне именице могу се јавити са акцентом на иницијалном слогу,

на пенултими или ултими:

1. презиме, голупче, биволче, пасторче, Циганче, невреме,

2. дериште, унуче, живинче, ждребенце, јаренце, буренце, детенце, пилен

це, теленце, девојче,

3. магаре, сироче; копиле.

Четворосложне именице: варошанче, готованче, недоношче.

405. Код именица које имају множинске облике на -(ет)ија акценатје на на

ставку, на пенултими: лончетија, пилетија и сл.

Акценат именица треће врсте

406. Према четири основна акценатска типа која налазимо код Даничића, ов

де се код двосложних именица акценат може наћи на првом или последњем слогу.

Именице са силазним акцентима требало би да у ГЗ буду са акцентом на првоме

слогу, а оне са узлазним— на последњем. Но, ситуација није тако једноставна, јер

се јављају извесна одступања.

Именице са акцентом на првоме слогу задржавају тај акценат и у осталим по

сведоченим облицима: гримна, карта, мајка, притка, сојка, трмка, ћурка, црква,
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чавка; бачва, вишња, гњида, гуска, диња, жаба, жица, крава, крошња, крушка, ку

ћа, летва, тиква, вила, војска, гуја, кума, муња, прија, снаша, торба, глоба, чоја,

паша.

407. Именице са акцентом на последњем слогу понашају се двојако:

1. у облику акузатива и у множини померају тај акценат на први слог: гла

ва-главу-главе, душа-душу-душе, рука, среда, трава, вода-воду-воде, земња,

коса,

2. у акузативу се акценат чувана последњем слогу, али се умножини преноси:

гламњd-гламњу-гламње, зима-зиму-зиме, овца, пета, свиња, слана, стена,
--

*
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стрела, буd-буy-буе, гора, даска, жена, змија, игла, коза, лоза, магла, међа, ме

тла, муа, рђа, роса, сестра, смола.

408. Тросложне именице могу бити са акцентом на било којем слогу:

1. кајсија, црквица, јабука, јагода, понуда, запршка, сирутка; планина, Ци

ганка,

2. варница, вериге, виљушка, гребуља, коприва, молитва, корица, будала, виси

на, господа, доброта, кривина, кртина, топола, девојка, кокошка, печурка, челенка;

3. равнина, срамота, чистина, ширина.

Именице са четири слога: апатека, подврзаљка, Црногорка.

Акценат именица четврте врсте

409. Већина ових именица, које су данас женског рода, имала је у корену си

лазно интонирани слог. Данас су то именице са сталним акцентом на иницијално

ме слогу, а акценат са њих прелази на проклитику у виду старог преношења, што

значи да тога има и у ГЗ.

Једносложне именице: глад, маз, ноћ, реч, ствар, студ.

Двoсложне: болес-болести, вечер, жалос, јесен, старос.

Акценат за ме ни ца

410. О акценту заменица, разумљиво, говори се само када имају пуне облике,

пошто су енклитике претежно неакцентоване (о енклитикама као носиоцима ак

цента вид. т. 380).

Личне заменице у ГЗ имају акценат на староме месту. Тако ће лична замени

ца за 3. л. jд. ж. и ср. рода у номинативу и лична заменица за 3. л. мн. свих родова у

номинативу имати акценат на ултими: она, онд, они, оне, она. Акценат осталих oб

лика је на првоме слогу. Белић, говорећи о акценту л. 3. у Дијалектима, даје осврт

на Вукове акценте типа: мене, тебе, себе и сл. и на питање њихове старине и за

кључује да су и форме са акцентом на првоме слогу, исто као и оне са акцентом на

последњем, доста старе и да падају у балтичко-словенско доба. У Историји Белић

облике типа мене тумачи аналогијом према инструменталном тобом.

411. Демонстративне заменице чувају старо место акцента: тај, тија, тога,

овај, овија, овеј, овога, оному, што нам потврђује стање у књижевном језику: двај,

онај, овога и сл.

Иста констатација важи и за присвојне и остале придевске заменице.
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Акценат придева

412. Једносложни придеви према двема Даничићевим категоријама, са ду

гим и кратким акцентом, имају један — скпираторни. Такви су: сув, прав и сл.

413. Двосложни придеви могу бити са акцентом на првом или последњем

слогу:

1. кумов, Марков, залвин, бедан, вечан, грешан, грозан, киван, млечан, pујан,

тужан, судњи, бљутав, буђав, врљав, гиздав, глибав, грбав, длакав, дрљав, жи

лав, знојан, клемпав, кржљав, мршав, мутав, пегав, pöшав, траљав, ћорав, ћосав,

шантав, штрбкав, шугав, вунен, дрвен, кожан, буцмаст, дорас, жућкас, шиљкас,

штркљес, козји, кравји; бистар, кротак, низак, танак: болан, веран, гадан, гре

шан, силан, ситан, чудан, штетан, модар, мокар, битар: добар; крвав, бабин,

слугин, чичин, бесан, будан, вредан, гладан, дужан, жедан, крупан, мазан, масан,

миран, мутан, празан, пресан, смешан, страшан, таман, ладан, шупаљ, рђав, кли

зав, лукав, момков, женин, сестрин, мртав,

2. брљив: бакрен, воден, гвозден, папрен; крцат, држећ, овнов, орлов, пе

тлов, готов, дренов, лесков, попов, церов, чамов, бодљив, вашљив, гадљив, гра

бљив, дрeмљив, крадљив, лажљив, плашљив, пудљив, смрдљив, ћутљив, црљив,

шкодљив, штедљив, пијан, овсен, стаклен, богат, брадат, бркат, глават, грлат,

гузат, косат, крилат, кракат, носат, вечит, љутит, манит, срдит, сакат, зе

лен, румен, црвен, шарен, широк, долек.

414. Тросложни придеви:

1. са акцентом на првом слогу: сивоњин, шароњин, мамуран, мајсторов, мо

леров кртичин; корисан, граорас; слободан, пакосан, радосан, бунован, полован,

2. са акцентом на пенултими, јетрвин, бодљикав, гагричав, ортаков, паунов,

керушин, кобилин, комшијин, невестин, судијин, шаруљин; коврџес, лепушкас, ру

менкас, јагњећи, јунећи, пилећи, прасећи, телећи, језичан, памучан, божићни, пр

вашњи, сагашњи, свекрвин, овчаров, свињаров, имућан, могућан; округал, подму

кал, државни, куповни, товарни,

3. са акцентом на ултими: жалостив, милостив, каменит, истинит, мешо

вит, ковачов, болешљив, богињав, голуждрав, метиљав: грабежљив, сраме

жљив, тугаљив, џандрљив, дугуљас, пепељас, брдовит, каменит, кишовит, леко

вит, песковит, чудноват.

Придеви од четири слога: пријатељов, Цигањинов, газдаричин; милости
1 - - f - н 1 -

ван; домаћинов, попадијин, сиромашан, вечерашањ, јучерашањ, говедаров, добо

шаров.

415. Уколико се у компаративу морфема по осећа сраслом са позитивом, она

често преузима акценат на себе: поздрава, помала, послатко и сл.

Исто вреди и за суперлатив: најбедно, најмала, најстар, најтежак, најчи

ста И СЛ.

Ако се овај део не осећа сраслим, он ће имати сопствени акценат, али ће и по

зитив задржати свој акценат: по лепе, по болесни, по големика, најдобар, највре

дан и сл.
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Акценат бројева

416. Акценат бројева је на староме месту, па ће према књижевномједан у ГЗ

бити: еден, једна, једно и једнога, једному, едну. Остали кардинални бројеви имају

следеће акценте: два, три, четири, пет, шес, седом, беом, девет, десет.

417. Бројеви 11-19 имају акценат на пенултими: единаес, дванаес, тринаес,

деветнаес, као и бројеви 20 и 30. дваес, триес.

418. Акценат бројева од 40-90 је на ултими; четерес, педесет, седoмдесет,

деведесет.

419. Бројеви чешће од осталих речи преносе акценат ка почетку речи у одре

ђеним експресивним ситуацијама: четири детети МКу, четири године Ка, четири

канте МВ, четири каце Гр.

420. О губитку акцента код бројева у т.388, а о акценту именица у синтагми с

бројем у т. 392.

Акценат глагола

Глаголи Г врсте

421. Даничић глаголе прве врсте дели на оне са основом на сугласник и са

ОСНОВОМ На СамОГЛаСНИК.

Глаголи са основом на сугласник имају следећу акцентуацију:

тресем, тресеш, тресе, тресемо, тресете, тресу, тресо, тресе, тресосте;

тресео, тресеше, тресеомо; треси, тресете, пресеећи, тресал, тресла, тресен.

1 печем, печеш, пече, печемо, печете, печу, пеко, пече, пекомо, печи, печете;

иеKaл, иекла, иечен.

једем, једеш, једемо, једу; једо, једе, једомо:једео, једи, једете, јел, јела, једен.

Код сложених глагола задржава се место акцента. истресем, истресеш, 14C

шресе исuресемо, исцресеше, исцресу, исцресо, исцресе исцреси, исцресеше,

исшресал, исшресла, исиресен.

Глаголи са основом на самогласник:

чујем, чујеш, чује, чујемо, чујете, чују; чул, чула;

пијем, пијеш, пије, пијемо, пијете, пију; пи (1. л. jд. аор.), пи (2. и 3. л. jд. аор.),

пимо, писте; пијео, пиеше, пи, (императив), пите, пил, пила;

Сложени глаголи: попијем, попијеш, попије. попију; попи, попи, попи, попи

МО, иОшисине, иОшише, иоши, иОиеше, иОиил, иОишла, иОИt{eН.

Глаголи са основом која се у неким облицима завршава на сугласник, а у дру

ГИМа На СамОГЛаСНИК.

кунем, кунеш, куне, кунемо, кунете, куну, куни, кунете, клел, клела.

Сложени глаголи: прокунем, прокунеш, прокуну, прокуни, прокунете;

прокле, прокле, прокле, проклемо, проклeсте, проклеше, проклел, проклела;

проклет проклет.

Глагили ПI врсте

} 422. прости. писнем. писнеи. писне. писнемо, писнете. писну, писну. писну
писну, писнумо, писнусте, писнуше; писни, писнете; писнул, писнула; кренем, кре
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неш, крене, кренемо, кренете, крену; крену, крену, крену, кренумо, кренусте, кре
- r -

нуше; крени, кренете; кренул, кренула; кренута;

н } f - 1 !

Сложени: окренем, окренеш, окрене, окренемо, окренете, окрену, окрену,

окрену, окренумо, окренусте, окренуше; окрени, окренете, окренул, окренула,
1 |-

окренуша.

Глаголи III врсте

423. Код глагола ове врсте имамо: умејем, умејеш, умеје, умејемо, умејете,

умеју; умеја, умеја, умеја, умејамо, умејасте, умејаше, умел, умела; али н-умем,

н-умеш, н-умеје, н-умемо, н-умете, н-умеју; мељем, мељеш, меље, мељу, мле, мле,

млемо, млесте, мељи, мељете; млел, млела; видим, видиш, види, видимо, видите,

виде, видд, виде, виде, видомо, видосте, видоше; виђ, вићите; видел, видела;

сложени: самељем, самељеш, самеље, самељемо, самељете, самељу, самле,
* — -

самле, самле, самлемо, самлесте, самлеше; самељи, самељете, самлел, самлела,

самлето.

Глаголи IV врсте

424. Прости глаголи: бричим, бричиш, бричи, бричимо, бричите, бpиче: бри
- 1 -

чи, бричи, бричи, бричимо, бричисте, бричише; бричи, бричете; бричил, бричила;

бричен,

сложени: обричим, обричиш, обричи, обричимо, обричите, обриче, обричи,

обричи, обричи, обричимо, обричисте, обричише; обричи, обричете, обричил,

обричила, обричен; прекрстим, прекрстиш, прекрсти, прекрстимо, прекрстите,
- ! — - — ? — - - f - - - - - - - -

прекрсте, прекрсти, прекрсти, прекрсти, прекрстимо, прекрстисте, прекрсти

ше, прекрсти, прекрстете; прекрстил, прекрстила, прекрстен.

Глаголи V врсте

425. Прости глаголи ове врсте имају следећу акценатску ситуацију: гегам

(храмљем), гегаш, гега, гегамо, гегате, гегају, гега, гега, гега, гегамо, гегасте, ге

гаше, гегај, гегајте, гегал, гегала, читам, читаш, чита, читају; чита, чита, чи

тасте; читао, читаше, читаше, читаомо, читаосте, читаоше, читај, читајте,

читал, читала, читан, вечерам, вечераш, вечера, вечерају, вечера, вечера, вечера,

вечерамо, вечерасте, вечераше; вечерај, вечерајте, вечерал, вечерала; берем, бе

реш, бере, беремо, берете, беру; бра, бра, бра, брамо, брaсте, браше; бери, бере

те, брал, брала,

сложени: прочитам, прочиташ, прочитају; прочита, прочита, прочита, про

читамо, прочитасте, прочиташе, прочитај, прочитајте; прочитал, прочитала;

прочитан, наберем, набереш, набере, наберемо, наберете, наберу; набра, набра, на

бра, набрамо, набрасте, набраше; набери, наберете, набрал, набрала, набран.

Глаголи VI врсте

426. Прости глаголи: купујем, купујеш, купује, купујемо, купујете, купују; ку

пува, купува, купува, купувамо, купувасте, купуваше, купујео, купуeиe, купуеше,

купуeoмој купуј, купујте, купувал, купувала; купуван,

сложени: раскућујем, раскућујеш, раскућује, раскућујемо, раскућујете, рас

кућују; раскућува, раскућува, раскућувамо, раскућуваше; раскућуј, раскућујте,

раскућувал, раскућувала; раскућувано.



МОР ФОЛ О Г ИЈА

ДЕКЛИНАЦИЈА

427. Главно обележје деклинације ГЗ јесте аналитизам, као балканистичка

појава. То представља ликвидацију косих падежа и свођење свих падежа на номи

натив, вокатив и општи падеж који је по свом облику најчешће једнак акузативу,

мада може бити идентичан и номинативу. Ова је одлика заједничка готово свим

речима које се деклинирају252.

428. По П. Ивићу, у ПТ говорима имамо три (четири) падежа у једнини, об

лик за множину и посебан облик у бројним конструкцијама?53.

429. Аналитичка деклинација, која је веома експанзивна, и у ГЗ однела је

превагу над синтетичком. Међутим, овде је чест стари датив једнине.

Бројност примера у мојој грађи наводи ме на помисао да се тај облик, од свих

деклинационих типова, сачувао много боље но у другим ПТ говорима, којима, та

кође, није непознат254. Истина, и овде је то датив посесивности и намене и ограни

чен је на жива бића, чешће лица. Наставци су стари, или аналошки преузети из

других деклинационих типова.

430. У мојој грађи нашло се потврда и за датив множине, али са много мање

примера него датив једнине. Овог облика, према литератури, на простору ПТ го

ворне области имајош једино у Сретечкој Жупи255. Белић бележи два пута такве

облике, али их сматра наносом из околних говора256.

Деклиниране речи сврставамо у две категорије, „морфолошки јасно

издиференциране“257. То су речи с именичком и речи с придевско-заменичком про

меном. По првој се мењају именице, а по другој придеви, већидеозаменица и бројеви.

252. Изузетак од овога чине личне заменице. О томе говори и П. Ивић. Вид. Ивић:1991/3, 132 и

нап. бр. 9 на стр. 135.

253 Ивић: 1991/3, 132.

25“ Богдановић: 1979, 55 каже да постоји дативна -е именица -а- промене, али „у врло ограни

ченом броју“. Михајловић: 1977, 35 налази да се понекад „у изразима налазе трагови датива намене“.

Богдановић: 1987, 152: „У ограниченој мери чују се посебни облициД свих деклинационих типова, са

двема специфичним функцијама— посесивном и наменском“. Облик датива једнине налази и Белић

(Белић: 1905, 335), али их сврстава у оне који су „унесени са стране“. Дативједнине налазимо и уСре

течкој Жупи, Павловић: 1939, 161-162. „У дативу потпуно је очуван наставак некадашњих неумекша

них основа е (< č) и уопштен“, Павловић: 1939, 165.

2° Павловић: 1939, 169: „Датив множине није изгубљен, алије његова употреба сведена на ре

чи које означавају жива бића“.

256 Белић: 1905, 337. Нешто више о овоме у Марковић: 1994.

257 Ивић: 1991/3, 134—135.
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ИМЕНИЦЕ

431. Према устаљеној пракси у нашој дијалектологији за говоре овога типа

деклинација именица се, обично, разматра према предлогу који је дао Павле

Ивић258. Како се моја грађа не уклапа у потпуности у тај оквир, ја сам се одлучила

За стандардну ПОДелу.

Наиме, неке именице из моје грађе нису се морфолошким преобликовањем,

како се очекивало, укључиле у нови деклинациони тип, већ су задржале облике по

староме. То је, пре свега, именица мати-матер, која се доста добро држи пара

лелно са синонимом мајка. Осим тога, и неке именице ж. рода на сугласник задр

жале су свој облик и свој род, за разлику од других које су промениле род и при

дружиле се им. м. рода, или се, усвајајући нови суфикс, а задржавајући род, пона

шају као именице а промене.

И менице I врсте

И менице му шког рода

432. Овде спадају:

1. именице старе -o-/-jo- основе мушког рода, на сугласник у Н једнине,

укључујући и -л,

2. именице типа ора, на -a, -y, -p, -е, настале губљењем -x,

3. именице типа синко, татко, Ратко, које имају самоједнинске облике 259,

4. именице старе -и- основе женског рода, које су промениле род и пришле

овом типу.

433. Именица м. р. на -ја у Нјд. нема, јер се финално л у зони П задржало, а у

зони II је дало -а само у р. гл. придеву. Нисам забележила именице са таквим завр

шетком, мада их има са очуваним -л.

434. Делимичан преглед грађе даћу горе наведеним редоследом.

1. артак Гр, dсвал овамо задигнутКа, ваздук се мало промени ВК, уби га вол

Ка, црн ко гавран МКу, један доктур Ка, што се дуан ниже РД, ђавол ДП РД, греe

се казан ДДу, има кладенац Га, киде ми е кључДДр, стварно је биллопов Ка, лукje

пропао све Се, ја сам бољмајстор М, МилисовВК, митрољез Ка, он се напраил да е

момак Со, озгор војмуж PД, потписаjaе началник Гр, и онај патријар Га,један пре

седник ВВ, пријетељ црче Гр, куј би пријетељ ВК, он је профисур ГБ, онија рид Га,

специјалис доктур Ка, Срден докара ВК, стараs га млого вали Ка, ћуп, ћуп земњен

Ш, мењује меунукДП, шљивар Ка, а по овој промени иде и долеје већи пијац ГХ.

Овде спада и облик: бандер Гр, мада је обичније бандера.

2. овај ма ДП, под ора МБ Га, кору од ора ДДу, ора Га, ја сам сирома М., и ја

сирома Со, нема да е сирома Гр, књд сам сирома, ја сам сирома ДДр, страни ДДу,

стра ме ВК Ча, од страЛи Гр, па га стра ДДр, нас стра ВК, стра дате ване ДДу,

кожу све рукави ДДу, поред кожук дадо офарбан Га,

258 Ивић: 1991/3, 149.

259 Вид. Богдановић: 1987, 143, 144.
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на вр ми језик МВ, на вр језик ВК, горе у врШ, на врстог ДДу;

она се искида о цме ДДр, поред греј, не греј РД.

Н. Богдановић овде убраја и облик вра?60, који се често јавља и у ГЗ (претре

сам вра ВК, по три коња у вра ДДу, коња уведу у вра ДДу, ониа вра ДДу, падне у

враРД), у значењу „гомила“ и истиче да је тешко рећи како је постао. Исту лексе

му налазимо и у Бугарској дијалектологији С. Стојкова, у речнику, под врах. Зна

чењеје идентично „снопивљрху гумно зављршитба“261, а аутор кажедаје то старо

словенска реч врахњ.

3. Бранко га питувалРД, најстари дечко Гр, еден дечко Гр, овај Звонко МКу,

Мирко пишти Ка, Мирко постар Ка, млого се Мирко вали Ка, вика вој Нешко Ка,
- * — * — 1 1 1 - f - 1 -

призетко МКу, Ратко пишманил ДП, Славко Петронин ГХ, старојко е ујка Ча,

њигов таткоДП, татковој дојде Га, татко књд узне ВК, татко му погинуја ГБ,

њигов татко се женил ГХ, татко легаја Гр, мој татко сирома НС, напраи тат

ко чезу М.

У ову групу спадају и нови облици на -и:

књд крне све комби РД, све комби долазил Се, дојде све комби Се.

Овде спадају и властита имена типа: Зоки, Мики262, пошто и ове именице

имају само овај сингуларни облик.

4. да нее онај болес Гр, нема по гори болес Гр, никњкв корис Гр, да е маз по

скупео ГХ, у тија могућности Ли, никњкњв помоћ Ли, на сваки радоси Гр,јоште до

два реча Ча, свакњкви речи има ГХ (поред: ни на две речи ВК), неки сличнос Гр, тај

ствар М, наши ствари Ка, неки ствари М, мои ствари М, најважан ствар ГБ, ни

какав удобнос Ли, сав удобнос М., и сл.

435. Именице на -(н)ин у множини губе ово -ин.

за еднога Душничанина Со, камо ли па Цигањина ВК, пустити Цигањина

ДДр, црн ко Цигањин ДДр, Шебечaнин Со, али: Сврлижан ЗТ, Барбешани ГБ Гр,

дошли су Бугари МКуКа, и Бугари Ка, Гарчани Га, душмани Ли, Душњичани знам

М, Калетинчани Ка, Топоничани ГБ, Цигани М Ли, овија Цигањи Ча.

Општи падеж

436. Аналитичка деклинација је скоро до краја спроведена, па је честа једна

кост ОП = A = Н, или ОП = А, различит од Н, код именица за жива бића:

1. опраља аутобус Кр, баталијон Ка, нема вадгуке да добива ВК, вршник

метнемо Со, од глад умреја Гр, да беремо дуван Га, саде дуван МВ, она га удари о

дувар ДП, за залок леб Ка, направимо јегрек ДДу, сакриe сe пoза камен Гр, уска

мен Ча, што камијон вози Со, погача кашкаваљ ДДу, озгор из кладанац Ш, да уз

нем кључ МКу, из Књажевњц ДП, оди у кодник Гр, у кодник улезомо РД, да тражи

кревет Гр, улад довуче ДДу, и бегам улад МВ, cњсонија месаљ ВК, кодмос да бу

де М, от пепел Ча, под тија пусти плац Со, увану за онај повој Со, додеше до При

260 Богдановић: 1987, 305.

261 Стојков. 1956, 143.

262. Именице типа: Зоки, Мики, комби, могу се сматрати индеклинабилним. Наиме, оне имају

само овај облик, а он служи као В, А и ОП. О именици Драги у т. 443.
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сјан РД, до пут Гр, из рат Ча, преко рид МКу, најде сандук РД, испод тија саџак

Со, cблтурашемо М, порад мој споменик ВК, за стожар ДДу, торбак прекантамо

МВ, чувам си заукоп МВ, чаршавтурим М, од онај шећер ВВ, едан шољ попи ГБ;

2. да улим на бога Та, никој га неје видеја бога ГБ, потепали се зDöгдена ВК,

мре по Богдана ВК, тога еднога брата Со, еднога сина Војина ДДу, напои и наше

га вола Ка, вола извели ВК, тога госта никој не познава ВК, имал грнчара Гр, по

шла за Данила ВК, ишли ко девера Се, на нашога зета Ча, дидеш код Зорана Се, c

коња барабар Гр, има коња ДДу, ја едва коња приведо Гр, одмагацинера Ли, бБш

ко мечкара ДДр, каза на Микаила Со, ко тога Милана Ка, за Милисова Ка, там има

момка Се, ел имамо момка МКу, све мртваца Со, код нашога началника Гр, нема

петла Ш, попа позовемо Со, потреви поштара ДП, за преседника Ка, за профисо

ра Со, има сина расипника ВК, причамо с родљака Гр, на свекра сламњача НС, од

свирача причу ДДр, имам сина МКу, имајош еднога сина ВК, еднога млађијога си

на Ка, од еднога сина Со, ја сам овде природила сина ДП, Славка берем знате Гр,

ћу бегам ја за Србислова ВК, од стршеља М, бес татка Со, знаш ли ти моéга

татка ГХ, послушамо мојега татка Со, такој сам провела ко татка ВК, завршил

за учитеља Со, мен си ега за Цврцка ДДр, без мојога човека ДП, врз човека Гр,

Свету Шарца М, за некаквога шнајдера Со.

У синтагми до Свети Јован НСВКДДу, облик свети Јован има ову окаме

њену номинативну форму?63, мада налазимо — до Светога Николу Ка.

Генитив једнине

437. У деклинационом систему ГЗ Гjд, није уобичајен облик. Очекивало би

се да га уопште нема, јер је у функцији генитива уобичајена употреба ОП са пред

лозима. Па, ипак, облик Гjд. могућеје чути и у говору „добрих“ представника овог

говора. Две су ситуације у којима се јавља:

1. темпорални:

и еднога дана Гр, пре рата и баш у рат и после рата МКу,

2. устаљене синтагме, најчешће преузете из језика администрације:

командант баталијона Ка, помоћњик кмета ВВ, (улица) књаза Михаила Га,

командант пука Ка.

438. Утицајем са стране треба тумачити пример: околина Ниша Та.

Аналогијом се јавио облик: изгуби из виду Гр, према „имати у виду“.

Датив једнине

439. У ГЗима доста потврда овог падежа. Он сејавља само од именица зажи

ва бића, има облик на -у и могуће га је срести на целом простору, уз паралелну упо

требу предлога + ОП:

она етој вртала Богдану ВК, вала богу Га ВК, фала богу ГБ, оној отуд брату

мојему од стрица Ш, а брату да не Се, да сипем вепру ВК, Гмитру смо турали со

вре ВК, и ја кажем тому Гмитру Ка, терајтому доктуру Гр, леже уједном домаћи

263 Проф. др Недељко Богдановић указао ми је на то да би у другим околностима, нпр. ако се

употреби форма молим бога и светог Јована, морао бити ОП = А.
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ну ВВ, зету смо дали Ча, однеси зету воду Га, ако беше Зорану ВК, кому Зорану

М., Буба Љубомиру Копчиному ВК, Милораду покојному ДДу, мојем Мирку ски

нул sвонšц Ка, кад мужу каже ДДу, немој мужу никњко да казуеш ДДу, мојему

мужу ГБ, ја реко моему мужу ДП, носи га срескомуначалнику Гр, началнику на

жмикујем Гр, јавим началнику Гр, кажем покојному биу Гр, моему биу мајка Гр, ја

кажем пандуру овому Гр, попу НС, не допада се попу ДДу, куде Ратку ковачу ВК,

вика моему родљаку Гр, такој исто и свекру Га, свекру вечером дадем Га, ја и све

кру ВК, рекла моему сину ДП, пожали се мојему сину ДП, сину јавил ДП, дава сину

ДП, ја реко сину ДП, сину давам ДП, за рођендан сину Се, старому сину ДП, плетем

Србислову ВК, Србислову не знам што беше ВК, викам Срдену ВК, не даду Срећку

PД, вика моему татку ГX, моему покојному татку казујем Гр, дадо Јове, овому

татку Ка, идити кажи татку М, дадо Цигањину ДДр, потпут му кућа и тому чо

веку Ка, штала човеку Гр, наклали огањ човеку прет племњу Гр.

440. Занимљив је облик: на рапорт команданту баталијону Ка, где се други

део синтагме повео за првим у погледу наставка.

Вокатив једнине

441. Јављају се оба стара наставка -е и -у, мада је чешћи први?64.

1. боже, чувај ВК, туго, боже ВК, бесно ли е, боже РД, Е, боже ГБ, бошке,

бошке ГБ, не могу, брате, вређа ме ВК, А, како, воденичаре, како иде ВВ, водниче,

да се укачим Ка, јесам, господине наредниче ВВ, Гмитре, ће изгинемо Ка, неће ви

ше, девере Гр, господин доктуре Гр,Драгане, најде штап Га, Драгољубе, ете гитам

Га, друшкане, реко, дај сикирицу Ка, бре дугаре Гр, зете, требал си све да вежбаш

ВК, има, господин мајоре Гр, Па е бре, Микаиле, малко Со, немој, Микаиле, ми ди

демо Со, Милоше, јела горе Ча, она има све, муже ВК, сви би, муже, дали ВК, o,

муже, бог ти даја ГБ, госин началниче Гр, слушајти, Петре Гр, преседниче Гр, не

могу, господине пуковниче Ка, слушајти, Светомире Ка, ја му кажем, сине ГХ, ко

ћу ти кажем, сине Ли, донеси поголему столицу, сине Гр, такој, сине ДП, ајде, Ср

бислове, дома ВК, Срдене, ајде ВК,

2. еј, ти, воденичару ВВ, бре Мијодрагу Гр, е, пријетељу Гр, да знаш, прије

тељу, да ми вратиш ВК, бре пријетељу ВК, пријетељу, узни си га ЗT.

Павловић Упит. на 96. страни има забележен облик цару у вокативу, а за об

лик царе у загради назначује да је нов. У упитнику из Личја (Рајковић Упит.), на

страни 87. стоји само царе.

442. Само једном сам забележила В = Н: господин началник Гр.

443. Од именица на -о, вокатив је једнак номинативу:

чика Велко, напои и нашега Ка, Каже, чика Велко Ка, Ратко, беш синко Гр, а

ви ми, Сашко, куписте брашно Ка, јела, синко РД, и такој, мој синко Ли, он, синко,

он Ли, ти си се, синко, школувал Со, татко бре, дизај се Гр, не вика, татко ГБ,

тато, тато Ка.

444. Од презимена, мада такво дозивање није уобичајено, јавља се вокатив

на -у: паметно, Станковићу Ка, ти ћеш, Станковићу Ка.

264. Исто налази и А. Белић, вид. Белић: 1905, 313.
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445. Као остатак старине, може да се чује и вокатив именица -и- основе на -и,

али у песми: господи, господи ДДу

Инструментал једнине

446. У живом говору функцију овог падежа редовно преузима општи падеж,

али остаци облика инструментала јд. ипак су се очували у окамењеном облику, где

се понашају као прилози:

а дањом се пре размрдам ДДр, додеше петком Га, књ те тражим понеделни

ком Гр, у кои дšн додеше? Петком? Га, свуде редом срца имам ДДу, из Гаџихан

родом ГХ, одавде родом М, родом из Краставче Ка, тражим те теливоном Гр, књ те

тражим четвртком Гр, долази четвртком и торником ГБ, и сл.

А. Белић каже да су вечером, јутром, крадом, кришом и редом аутен

тични265, а остали су унесени са стране.

447. Клишетирани облик је: да се лебом раним ДП.

448. Једино утицајем са стране могу се тумачити следећи облици: појде ави

дном Се, аутобусом, ели возом Се.

Ван овога, али недвосмислено нанос са стране, јесте облик: диде редовнем

путем Гр.

Локатив једнине

449. Имам сасвим мали број забележених облика у Лjд. и мислим да су, су

дећи према наставку, нове форме, унесене са стране:

сланце на заоду Ча, у повитку, у постилци Со, таму подранку жњемоДДу

450. Новијег датума је облик: како смо у браку Ка.

Номинатив множине

451. У номинативу множине наставак је -и, са проширењем -ев-/-ов-, или без

проширења. У складу са тенденцијом уопштавања наставка старе тврде промене,

чешће ће бити -ов-. Овај облик уједно је и облик ОП.

452. Са наставком -и:

ко барјаци Та, онија ондекај болесници Со, вистани кићени Ча, мои војници

Ка, тиа доктури Га, њигови другари Гр, питују ме другари Ка, зуби се кваре МВ,ја

стреби МК, земњени казани Га, камијони М, ковчези М ДДу, кожуси Ча, кожуци

ГХ, колачи МВ, колци Со ДДу, онија компири ВК, кречари Гр, онија ладњаци Ча,

ластежи ГБ, иму људи Ли, и мајстори Со, овија митрољези Ка, њини онија ми

прољези Гр, мољци ДДу, ће ни натеру момци ДДу, момци ни сритају ДДр, амужи

ће гурају РД, млогомужи сњг мреју Га,мужи што им радели ГХ, одборници нећеју

Гр, ораси вику толко ВК, параунуци Га, петлиџани ДП, пешкири ДДу, ће ми се на

дизу плици Со, преседници Гр, ели побратими, ели пријетељи Со, овија прсти ГХ,

тујрамоникаши Ка, свирачи свире ВК, и собори ГБ, имашетагсобори Ли, али тија

соборови МВ, стршељи кад улегну Та, ће остану сужњи ВК, ћелими Га, ететија

ћутуци Ли, црви све појели Ли, чаршави Га, овам шанци Ка.

265 Белић: 1905, 337.
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453. Са наставком -ови-еви:

1. оволки бркови ДДу, вепрови ВК, вирови Ка, Благоини волови ДДу, волови

повише вучу Со, гроздови сури доде Ча, делови НС, горе јеглови ДДу, сури овија

косови Ча, котлови ВК, овија кумови М, кумови смо Ка, кумови НС, меткови паду

Ка, запаљиви меткови Ка, мравови Ча, плугови Гр, путови су суи Гр, поред че

шћег: куде има путеви МКу, путеви направени лепи МВ, родови Га, мене ране си

нови Га, снегови несу били Ли, тракови ДДр, ћупови ДДу, црепови Со, у џакови ГБ,

џемови М,

и мишови ДДу;

2. кључеви су у њега Гр, онија ножеви Гр, родеви Гр. У Рајковић Упит на 81.

страни налази се и бубњеви.

454. Номинатива множине на -ове/-еве и -е у ГЗ нема. Потврда о његовом

постојању има у микротопонимији: Жљебове Ча.

Општи падеж

455. Са наставком -и:

да праи ајвари Гр, има близнаци Та, под вршњици Ли, и вршњици Ће, огрлицу

з дукати МВ, учил је ђаци Ли, нему живци ДДр, купиједни заструзи ВК, с пртени

конци РД, с коњи ДДу, уведе коњи ДДу, књд коњи одморе ВК, напињаш краци ДДу,

немало култиватори Со, удавили курјаци Ка, несу имали лекари ДДу, триесара

лешњаци Ли, чуем одљуди РД, умесаљи МВ, утиамесеци Ка, држалмомци Со, ко

мендија око мужи Га, од ораси грулимо грулке М, једе си она, видиш, ораси Ка,

овија отрови давају Се, пекмези, праимо си пекмез М, кроз онија постилци Со,

што е родитељи преварила Со, длаги рукави МКу, да објашњују на сељаци Со.

старости ми не лечимо Ли, додише старци Со, тањири нее имало Га, тањири

пред свакуга Га, кроз шљивари ВК.

Са наставком -овић-еви:

бачку се по вирови ВК, cњс волови смо си врли Ч, пуде косови Ча, тују кукови

Ка, знајелекови ВК, нема лекови Та, по путеви Гр, али и: овија пути ВК, на редови

ВК, потерала рогови Ка, спремам ручкови Ли, синови моји да оженим МВ, ошла

код синови ДДу, ода синови имам ДП, да измије судови ДП, намешћуе судови ДП,

по двореви ДДу, без кључеви МКу, кључеви си чувам МКу, у кошеви Гр, ме

љемо на млиневи МКу, све ножеви ВВ, купе плацеви РД.

456. Овде, синхронијски гледано, може да се сврста и облик: крсти носим

ДДу, из песме.

457. Плуралски облик посопци: посđпци смо М (рођени једно за другим) пре

ма себи нема једнину, већ се у једнини јавља дем, облик: посопче.

458. Остаци промене старе -и- и старе консонантске основе, налазе се у сле

дећим облицима:

големи гости дојду Га, праимо гости Ка, ич гости не промињују РД, тија го

сти РД, дошћл си ми у гости ВК, доди кад праимо гости Ка, у гости Со, гости си

266 И Маретић: 1899, 150. има: „Од ријечи гост у акузативу множине имамо не само госте већ

и гости“.
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божићеви пости НС, светој пости МВ, преко пости ВК, утија пости ВК,
1 1 1 * н * * . I • t

крате се дни Ча, некрстени дни НС, поред више данови ДП, дадојде овија да

нови Га?67. Облик данови налази се и у Рајковић Упит, на 85, страни.

459. Облици гости, пости, дни, могу бити нови, са множинским наставком

-и, али могу бити и остаци старих акузативних форми, које су имале баш овакав об

лик, а разликовао се од номинативног.

Датив множине

460. У ГЗ јавља се стари датив множине, паралелно са облицима предлог +

ОП, с тим штоје ограничен на жива бића и на датив намене и посесивности: на во

лови, туриш воловем ВК, дадо електричарем РД, пројдо људем преко гумно ВК,

вуну што си узимала људем ВК, по три марке узиму људем ВК, чијо је овој? Ко

трацем ВК, тамо људем шума ВК, пензионерем даву ВК, овéам Шиптарем ВК.

Наравно, знатно је чешћи аналитички облик.

Вокатив множине

461. Овај обликједнакје номинативу: куде сте запели, волови, једни Га, оста
1 1 1 1 t 1 1

нете, другови Ка, људи, куде ћете ДДу, Ви бре, мужи, за ништа несте ВК.

Локатив множине

462. Једном забележено: у стварима не ради ВК, настало је хиперкорекци

јом, али привидно делује као Л мн.

»k

463. Облици типа: изАњинеДДу (Hмн. Ањини), била у Ћосине ВК (одЋоси

ни), па ме тетка чувала у Арџине ДДу (али: едан у Арџини ДДу), да ни чују у Мла

џинце ДДу (Н мн. Млаџинци, назив фамилије), из мог материјала, могу бити форме

акузатива множине као у КР, и представљати једнакост акузатива и локатива.

И менице средњег рода

Општи падеж

464. По овој промени мењају се именице средњег рода које се у Нјд. заврша

вају на -о или -е.

овак у брдо МКу, бробињало Ча, да не гори видело ДДу, навијеш на вратило

Ча, глето Ча, у Кристино гумно ВК, едно дркало Ча,јутро веће Ча, по едно кокало

ДДу, на кросно Со, едно миро младо ДДу, едно повесмо ВК, позивало Ча, поклапа
- - н 1 1 * — 1 н 1

лоДДу МB, неко потекло М, cњс дрвено рало Со,рашето М Ча, у њино село М, то

e сeто било Ка, врти се стожаро ДДу, сукало Ча, сукно исплетеш PД, у топило

Со, узимало М Ча, у цедило ДДу, и сл.
ћ • * * * — f --

тöјеглашење (нешто слично просидби) НС, нема докарување ВК, налупење Га,

мрење ГБ, едно музење Со, на огњиште Со, прошење Га, по причање Ка, оној сто

жиште(исто што и стожаро, дрво око којег седене, ређа сено или слама) ДДу, и сл.

267 Белић: 1905, 340 има само дни и гости.
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Наравно, ово је само део грађе.

465. По овој промени мењају се и неки хипокористици и пејоративи:

неко меско НС, брашанце Ли, детиште ВК, едно коњиште Гр, кучиште Гр,

има млекце ДД, и сл.

466. Овде могу да се сврстају и властита мушка хипокористична имена на -е

и —14.

што е па за МилеДДу, мој Миле ГБ, Миле се отранчил ВК, Раде рекњл Се, код

Раде Се, на тога Раче Со, видо Токе ВК,

} - | 1 1 1

с тога мојегаДраги268 Со, књд Мики потражише ВК, мада се могу сматрати и

индеклинабилним. Уколико имају и форме са проширењем, придружују се другој

врсти.

467. Имена већине заплањских села овог су деклинационог типа. Нека од

њих имају овакве ликовеједино у народном говору, док су административни обли

ци мушког рода.

Гаре Га, исFраставче Кр, из Личје Ли;

у Калетинце Со, у Миљковце ДП М, Овсињинце ВК, Чегровце Ча.

468. Имена држава, првобитно придеви, са -о уместо -а, придружују се овој

промени из Бабичко Гр, у Бугарско ДДу, из Бугарско Се, иде у Бугарско МВ, бија

у Немачко ГБ, у Немачко е билЧа (т. 157).

Облик номинатива јд. јесте облик ОП код ових именица.

Генитив једнине

469. Остаци овог падежа јављају се:

1. у микротопонимији 269: на Срецела ми побеже аутобус ДДу, ја сам се отуд,

од Срецела подала ВК, јачу на Срецела ВК, књд ли беше на Срецела ВК,

2. као нанос из књижевног језика: за команду места ЗТ, сусрети села МКу,

старешина села ЗТ.

Облик Срецела настао је од сред-села - сретсела - срецела.

Вокатив једнине

470. Вокатив једнине има исти наставак као и номинатив једнине:

кво те боли, бапче ДДу, детиште, куде си пошло Га, дојдо овде, злато ВК,

куче, што лајеш Гр.

Инструментал једнине

471. Остатке овог падежа редовно налазимо од именице јутро, окамењене у

прилошкој функцији:

јутром дојде Та, ја јутром да видим ГБ, па ми она јутром казује Ка, преле

жа, пајутром си отиде Ка,јутром сносимо млеко дом ДДу, воду наточимо јутром

268 Вид. нап. бр. 262 и т. 434.

269 Види о овоме у: Марковић: 1991—1992, 59–74.
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Га,јутром се дигнемо ДДу,јутром отидем МВ, књдјутром погледам Ка, отидемо
- | — 1 1

јутром, па вечером дојдемо ВК, ми јутром подранимо ДДу,јутром сланце угреје

Ча, јутром В, јутром си замесиш леб М,јутром рано да се дизам ВК.

Локатив једнине

472. Од именице јутро чује се стари локатив, такође прилошки окамењен.

књ ти свмну јутре ДДу, отишла јутре дан сестра Со.

473. Доста потврда, и са разних страна, за локативједнине имамо у синтагми

којом се именује трудноћа. Могући су двојаки облици:

1. са именицом и бројем у локативу:

појдо са тога мојега Драги у другом стању Со, несам ни знала што сам у дру

гом стању ДДу, била у другом стању ДДу

2. са бројем у локативу, а именицом у општем падежу:

жена била у другом стање ДП, појде у другом стање РД, жена му е била у

другом стање?70 М.

474. Ови облици нису аутохтони. Први је прихваћен у готовом облику, а у

другом је већ почео да делује аналитизам деклинације ГЗ.

Номинатив множине

475. У номинативу множине именице средњегрода имају наставак -а. Тај об

лик употребљава се и као општи падеж, па ћу преглед дати заједно:

и набрдила и брда Га, из овај брда М, могли смо се оSивамо по брда Ли, лупи

мо на гумна Га, деришта ЗT, не набрамо ич дрва ГХ, дрва се не шпарају ВB, наву

кују дрва Гр, дрвник, што се сечу дрва Гр, на онај дрва МКу, нека дрва сечу Кр, ис

крстена дрва М, куде онај дрвја М, онај зрнца М, натрошим онај зрнца од жито ВК,

узе си ни јајца МКу,јајца ће си купи ВК, ијајца си скува и сирење Со, збирам јајца

PД, црвена колена Ка, снег до колена Ка, полозја имаше Ча, на шесместа Ка, оде

лења Гр, Па, од онај повесма МВ, и псета ВК.

476. Јављају се и облици множине од збирних именица:јужја праве Ча, сно

пја, јужја Га, јужја за жито Ли, према збирном облику јужје, онај перја разбиву

Ли, према: јес, у перје, али сšг неје у перје МВ, и онај дрвља ДБ.

Обликјуже у јд. и јужја у мн. бележе и ПавловићУпит (36. страна) и Рајко

вић Упит (стр. 39), али у значењу „конопац“, докје значење горе наведених облика

за нијансу другојачије. Наиме, то је уплетено жито, којим се веже сноп, тако да се

оно и у једнини већ састоји од збира уплетених, појединачних стабљика.

477. Јављају се и облици множине од градивних именица: нема ништа, нити

рибе, нити пива, нити вина Со, турају слатка М., свз ђубрива вештачка М.

И менице II врсте

478. По овој врсти мењају се именице средњег рода, које у неким падежима

проширују основу. Облик ОПједнакје номинативу и у једнини се завршава на -o

или —62:

270Зато „друго стање“, у ГЗ у употребије лексема тешка: појдо тешка ВК, појдоја тешка Га.

Исти облик бележи и Љ. Рајковић (Рајковић: Упит, стр. 27).
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тöје небо ВК, књкво небо МКу;

отекла ко буре РД, лошо време М, да си купи грне Со, њојно дете Со, њигово

име М., по јајце ВК, кревајче НС, откуче одвојена ДДу, уз кубе ДП, могаре МВ, ле

по момче ДДу, дође пиле ГБ, прасе раним ДП, да вате семе ДДу, текне е имало др

вено ДДу, у дрвено текне Со, теле продали РД, брљиво шљиже ВК, и сл.

479. И неки хипокористици јављају се са проширеном основом:

мое ветре Гр, едно вепренце Гр, под овој врпче ГБ, дудуче Ча Га, игличе МВ,

једно каменче Ка, кантиче Гр, оној колипче Та, оној колце Гx, c конопче Гр, едно

коње Гр, у котле МВ, кошуљче озгор ВК, едно прасенце ВВ, неко русте (трун) Гр,

једно свињче Ш, овој сопче Ка, едно сутуренче Гр, оној тестиче ВК, унученце Гр

Се, чутурче Ка, шишенце МВ, и сл.

480. Присвојни придеви од ових именица могу бити двојаки. Токетово де

војче ВК, али се може чути и: Рачина Зорка ВК.

Датив једнине

481. Датив једнине је са обличком морфемом -у, као код именица м. рода на

сугласник, уз проширење основе некадашњим основинским суфиксом -ет од ста

ријег -et

Именице старе консонантске промене преузеле су, дакле, наставак Именица

-о- промене?71:

дала сам детету М, овојДрагету Со, тојДрагету Со, викал Токету ВК, То

кету Здравковому онија дечко умрел ВК.

Датив детету бележи и М. Павловић у Д. Душнику 272.

482. Овакав облик датива, са проширењем -ет-, забележила сам и од имени

ца башта и деда, које се мењају као именице женског рода, по а промени:

деда ни ништа неје дал баштету М, дедету се не свиђа ЗT, мојему дедету

брат ЗT.

Вокатив једнине

483. Форма вокатива облички је једнака номинативу:

епа, дете, течно Гр, дете, очедну ракију Гр, ви сbк, омладина, дете, по не

ваљате Гр, кученце, што лаеш ВК, кво рече, пиле бабино Га.

Номинатив множине (ОП)

484. Од именица са проширеном основом налазимо облике правилне мно

жине, са наставком -ета - -eta y H мн., тј. у ОП:
* — 1 - I i t - 1

дугмета Ча, кошуљчета беоше сњс памук ВК, кошуљчета, кошуље ВК, не

ватај се до момчета ДДу, момчета су девојчета ДД, и сл.

485. Јављају се и плуралски облици са наставком -ија и проширењем -ет- (-ед-):

27. У старини ове су именице удативу сингулара имале облик на -и, са проширењем основе пре

тога, нпр. agneti. Упор. Николић: 1984, 136—139.

272 Павловић Упит, стр. 18.
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Карта бр. 6: Дистрибуција плуралских наставака им. ср. рода -ики/ићи, ичи

Легенда:

асирочики, сирочићи, сирочичи

Осирочићи, сирочини

девојчетија ДДу, гола дупетија ДДу, нее књко сšг лончетија ВК, пилешија

ВК, прасетија ДДу, момчедија Ча, старедија Га, и сл.

Овакав облик бележи и Рајковић Упит (стр. 62) пилетија, уз назнаку

„старије“.

486. Најфреквентнији су облици суплетивне множине са наставком:

-ићи/-ичи/-ики.

близнићи дду, бурићи ГБ, глетићи М, дугмићи ВК, имићи“ ЗT, јарићи ДДр

Грмв,јагњићимВ, котлићи МВ, магарићи Ча Га М, момчићи Ка, пилићи ГaДДр

273 Од именица које основу проширују са -н- овакве множинске облике бележи и Богдановић:

- 1987, 150.
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Гр Ш, пилићи Га Се, пилићи ова дивја М, очувана пилићи Ка, сирочићи ЗТМ, тек

нићи Ча, унучићи Ли, црвчићи ГБ, џинчићи Кр, и сл.

игличини Ча, тај јесенчичи ГX, некњква келерчичи Га, клувчичи Со, кравајчи

чи МВ, пилчичи Ш, посопчичи ЗТ, роговчичи ДДу, сирочини ДП, снопчичи Се, ти

чичи ДП, трупчичи ГХ, унучичи М., и сл.

каичики ДБ, пилики ДБ, пилики ГБ, сирочик и ДБ,унучики ДБ, Циганчики ДБ,

и примери у т. 267.

Видети карту број 6.

487. Наставци -ики типа: копанчикијављају се у зони П. Говорећи о овом на

ставку, Белић вели да је суфикс „заједничко-словенски“ са специјалним демину

тивним значењем. Он се, као такав, изгубио у многим јужнословенским језицима,

па и у српскоме, али се очувао на овом простору. По Белићу се „употребљава у ова

квом значењу једино у јужно-моравскомедијалекту, и ни у једном више, чак ни у

заплањском“274. Овај суфикс није континуант оног старог. Он се, каже Белић, мo

рао изгубити свуда у српскоме језику, па и овде. То је особина која је дошла са

стране, те, према томе, представља иновацију.

Овакве облике, са наставком -ки, бележи и Павловић у Сретечкој Жупи, уз

напомену: „У говору Сретечке Жупе ова категорија је дефинитивно уопштена“275.

Налази их и Стевановић у Пољаници: „Уместо збирних именица на -ад јављају се

једино облици именица мушког рода: пилики, телики“276, а има их и у прешев

ско-бујановачкој зони277.

О односу к : ћ: ч било је речи у фонетици, т. 265-267.

О наставку -ичи у фонетици, т. 265. и 266.

488. Од одређене групе именицајавља се облик множине са наставком -ци:

у грнци МВ, печу грнци Гр, од јаганци КаЛи, три јаганци ЗТ, како праци ЗТ,

сисала праци ВК, закуснута праци ВК, праци очувамо РД, три праци ДДр, телци

ВК, телци најевтини Ка, вику телци јевтина Ка, због телци Га, продавају телци

Со, телци ЗТ.

О облицима мн. типа дедовци у т. 513.

489. Множински облик може бити и са обличком морфемом -ина:

прачина скупа Ка, пошто су прачина РД, беоше млого телчина ВК, и овај

прачор ГХ.

490. У ОП неке од ових именица могу имати наставак -у?18. колцетију ВК,

турила сам кравајчетију ВК, мерили прачину ВК, и сл.

Овакав облик ОП имамо и од момчедија Ча: момчедију М, момчедику Ка.

491. И овде је са обликом на-ад једино чељад: некога, дете, чељад закопа Гр,

чељад све ситна Гр, чељад му се намножила ДДу. Мождаје обликмомчедија могу

ће посматрати као некакав континуант ранијег момчад.

492. Од именица ухо и око у множини имамо старе двојинске облике:

274. Белић: 1905, 366.

275 Павловић: 1939, 37.

276 Стевановић: 1969, 412.

277 Барјактаревић: 1977/1, 317.

278. Вид. и т. 551–552.
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Карта бр. 7: Датив мн. са завршетком -м

Легенда:

ë воловем, овцам, пилетијам

О на волови

ууши ме стеза ВК, не смеш на очи да му излегнеш Ка, књд машим ја бчи Гр,

али имам забележен и облик: имаше неква курја ока Со, који је вероватно настао

под утицајем облика уз бројеве (видит. 528). Т. Маретић такође налази: „кад се го

вори у пренесеном значењу (нпр. ока у мреже)“, онда имамо „само облике ока за

ном., акуз. и вок. и ока за ген.“, а „кад се мисли у правом значењу служе облици: Н.

А. В. очи — уши“279. Примерима из моје грађе у потпуности одговара ово Марети

ћево образложење.

493. Од старих именица са проширењем основе на-es- немам забележене об

лике правилне множине, мада је од именице небо у Заплању позната и честа изре

ка: диза гу у небеса, у значењу „хвали га“280. Именица чудо нема такав облик мно

279 Маретић: 1899, 159; Стевановић: 1964, 211.

280 Идентичан облик бележи и Михајловић: 1977, 33.
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жине. Од именица име и време немам забележене облике са проширењем -en-. О

облику имићи у т. 486.

Датив множине

494. И од именица ове промене јавља се датив са наставком -ем/-ам:
1 - f * 1 г 1 1 ! у

тура ли јаганцем ВК, немам кво децам ВК, да однесем воду децам Га, све

њим, децам РД, оној пржено синоћашњо што децам остаде ВК, однесе ли децам

лебВК, тури каву децам Ће, ништа не носи пилетијам ВК, давали прасетијам ВК,

прачинам можда сечу РД.

Видети карту број 7.

И Павловић Упит бележи овакав обликдатива множине:ја викам децам?81.

Определила сам се зато да ове примереразмотрим на овоме месту, мада неки

од њих по наставку одговарају облицима датива множине именица женског рода.

Такви су: децам, пилетијам, прачинам. Обликјаганцем, пак, има форму и наста

вак именица мушког рода. У недостатку правих облика датива множине од имени

ца средњег рода, дала сам преглед ових зато што су семантички везани за именице

ове врсте.

Вокатив множине

495. Вокатив ових именица је, по правилу,једнак номинативу, односно, ОП.

496. Од збирне именице деца, која се осећа као множински облик од дете,ја

вља се двојак вокатив.

1 f 1 *

што сте ви, децо, такви Ли,

или: ви не знате, деца, ко се гладује Гр.

Облике вокатива једнаке облику номинатива, од ове именице, налази и Н.

Богдановић у Алексиначком Поморављу282.

Именице III врсте

497. По овој промени мењају се:

1. именице женског рода на -a,

2. именице мушког рода на -а, укључивши и мушка лична имена и хипокори

стике,

3. именице женског рода старе-i- основе које нису прешле у м. род и које су

морфолошки преобликоване суфиксом -(к)а. Овде су се уклопиле и именице старе

консонантске промене мати и кћер, добивши наставак -ка.

Примере ћу навести према горњем редоследу:

1. сва баница ВК, довде му брада РД, онај ванџиралка ВК, една врвина прека

Гр, вурка ВК, таква грутка пуста ДДу, заветотина Гр, зиданица Ка,једностранка

Га, онај коленика (врста народног кола) Га, калемена пресађа ДДу, скутача ГБ,

трекетаљка Ча, онај ума НС, царевица Ш, шта е цена Ка, шопа Га.

28. Облик је забележен на полеђини 17. стране.

282. Богдановић: 1987, 151 и нап. 272.
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2. Свети Ђорђа Аралемпија М, мој башта М, башта те недава Со, башта

има ВК, мој башта МВ Ча, брат едан Благоја Га, Божа дојде ВК, бојаџија учини

Ча, деда Боривоја ВК, Буда ми рекњл ВК, крпи га Видоја Ка, Викентија ВК, Вића

ВК, Влада му име Ка, вођа води Ча ДДр, вођа е бил ДДу, њиан војвода Гр, најбољ

газда ДДр, њин газда Га, деда е билГХ, њигов деда ДДр, постар је деда Га, чукун

деда“ си ГБ, иде нашДрагиша РД, одма свети Ђорђа Ка, Жика му реклРД, дру

гар Јеша ВК, додили Јова Котрин ВК, комшиа Га, Миливоја стиже Ча, младоже

ња туј НС, сšг Пера додил ДДу, Петронија иде ВК, пијаница голем ДП, едан њон

póднина Га, у газду слуга НС, онај слуга ГБ, Стева цежени Се, тата етел Се, та

та лега под кола ВК, њигов ујка Ча, ујка је га докарал М, еден ујка рече ВК, наш

чича е бил деловођа ВК, шукундеда ли е ДДу

3. шта е вашка у поприку Се, једна капка Та, коска Гр ГХ, живалажа ГХ, мо

јамајка умр Гр, и мајка запуцала НС, тој лие најмлађа ћерка Га, ћерка умрела Ли.

498. По овој промени мењају се и именице типа: специјалиста, трактори

ста: селски тракториста ВК, твоја е баба била комуниста ВК, комуниста Гр.

Општи падеж

499. Акузативна форма је и форма ОП и има наставак -у:

да обиђе баницу НС, на бачевину МВ, и башту мојега Со, по башту РД, учи

њено одбојаџиуЧа, све брану смо влачили Со, и бузу сам правила МВ, низ ваду Ча,

турили вечеру НС, ишле смо у вођу Ча, на вурку МВ, емпутке здеду Ли, код деду

Со, легал би при деду ДДр, по дрљачу иде трн Со, ако се одваја о дутку ДДу, у

Ђорђу ДДр, ђувечку Га, козе чуву у Ждавину ДДу, и жутку и белку Со, што војед

ну закачку не купиш ВК, детелину, па јарму ВК,јатку Ка, упалилкамару Ча, кап

ку воду ВК, и све краља Карађорђу ДБ, најдели кокошку ВК, овуј голему коску Со,

носи крстачу Со, пиемо крчму ГБ, на кудељу Со, све им се чини залажу Ка, у онуј

лочку ВК, мају да прочитам ДДр, божју ти мајку ДДр, у срескумилицију Га, млада

невесту воде Га, младињу свгтојне интересуе МКу, предемо за натку МВ, ја знам

немку ДП, до Свети Николу Ли, све подвешку Ча, постpизину ДДу, низ Промку М,

расову Ча, по Свети Саву НС, видо кума Славку Га, у сламњачу ВК, тдску везену

ДДу, на трлицу ДДу, светуј ћерку Со, о ћерку унук Кр, одавали берем овуј ћерку

Ча, седну у ћошку Га, на ћошку туј Гр, поред: он забере у ћош Ка, брат од ујку Со,

цевку Ча, ко чику порасал ГХ, ће ме даду ко чичу ВК, сестру о чичу ДДр, и сл.

Генитив једнине

500. У материјалу имам неколико облика овог падежа:

1. у темпоралном значењу лањске године Се, како е било прошле године Та,

прошле године ништа немаше ГХ, овој од прошле годинетакој остаимо РД, с конца

године РД.

2. синтагме преузете из језика администрације: команданту бригаде Ка, он

преко везе Гр, краниоц кућеЗТ, началник баштине Га, преседник општине Гр, ко

мандира станице Га, наредник станице ЗТ.

283 Може се поставити питање састављеног илирастављеног писања овог облика. Он неспорно

носи два акцента, што би ишло у Прилог растављеном писању.
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501. Окамењен је и облик од муке: ја сам се од муке мајаја (скитао) Гр, црче

од муке ВК.

Датив једнине

502. Стари дативједнинe нa -e - -ē, достаје продуктиван на целом простору,

уз ограничење које сам навела, а то је да га има само од именица за жива бића:

бабе рекел ДДу, ћу кажем бате Га, шта би сšг баште М, идо и баште Со, дај

Бранке Ка, дава малко Винке ВК, Гине да давате ДДу, давали мое Гине ДДу, ја моe

Гине викам ДДу, госпође однесем ВВ, еве гу нашеДане снаá Гр, он се окренуДивне

ВК, ја кажемДивне ВК, паДивне дададемВК, тоје Досте и остало ВК, викам Дуде

ВК, додија душе ВК, па узнетеј жене леб Ка, димо теј жене да ископачимо Се, и

едне жене Гр, оприча жене Гр, да викаш на мужа онеј женштине ВК, Зорке до

нел текне ДДу, Каролине ДДр, ја све Љубе, Љубе, а вас сам намел Со, јавио сеЉу

бинке Ча, није Љубице далВК, преко бачу овеј Љубице ДДу, кажи Љубише Се, да

де мајке моје ВВ, нареди мое мајке ВВ, лепо си пише мене, Марине, да даде ВК,

Николе и Милинке мати ДДу, па ће етам Милованке ВК, Мире досадно да седи

ДДу, неке Натолие Пашалиине ДДу, Новке тој млого беше смешно ВК, моé Рад

миле што е Душица ВК, и свекрве реко ДДу, тој свекрве рекла284 Ка, Гине тесна бе

ше, а Слађе па широкаДДу, ја се учтивујем снаје ДП,ја сам се предала судбине ГБ;

предали тому војводе Гр, ја вика Граше ВК, ишле деде па палиле свеће МВ,
* • * * * 1 * t 1 f • 1 1

тој деде да даву Ли, деде би ткала панталоне Га, рекла тому деловође МВ, ја казу

јем деловође Гр, кому Жике, ЖикеДичиному Ли, Жике е бњштњгВК, рекојаЈакше

ВК, у руке оному комите Гр, казали тому комите Гр, остаљала малко комшие Гр,

нашом комшие М, што не стави малко тиквеник Миливоје ДДу, реко Миливоје

ДДу, па Миливоје Ањиномy BK, онај над Мице вашому натам Гр, рекел оному Ни

кодије Ча, Николче Котриномy BK, ако кажем Пере Га, па каже Станоје ДП, да ка
— ? — t t 1 1 t ! .

жем тате ВК, па Чеде ће тому да каже Ка, викал беше Џарамлије ВК.

503. Од горе наведених једино облици: ја сам се предала судбине ГБ, и додија

душе ВК, а такође и: бајем си главичке ВК, изједне народне приче, нису од имени

ца за живо биће. Облик: ја сам се предала судбине, налази Н. Богдановић у Алекси

начком Поморављу285.

504. Више пута забележено: и ошла кући Со, морам дим кући ВК 36, нанос је

из стандардног — обликом и лексички.

Вокатив једнине

505. Стари вокативједнине добро се чува и то са двојаким наставком -о и -е.

ви бре, бабо, нумете МКу, бабо, што више да пијеш каву ДП, што ме брига,

бабо ВК, ајд се, бабо, скини РД, бабо, ајдети у дом РД, бато, да си поделимо ДП,

*** У старини је именица свекрва имала облик номинатива свекрв и мењала се по самогла

сничко-сугласничкој промени, тако да је у дативу сингулара имала облик свекрљви. Према томе, овај

облик је настао у новије време, пошто је ова именица пришла именицама а промене. Николић: 1984,

130—131.

285 Богдановић: 1987, 153.

286 Исто и Богдановић: 1987, 153.
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бесуљо бесна ДДу, Божуро, дојди Се, Видо, нумеја те питам ВК, реко, Видо Се,

држ, Владо, носи ДП, иди си, луда главо ВК, ти ли, Грашо ВК, леле, Грашо ВК,

Грашо, пази добро ВК, и тако, моaДако ВК, Дако, не едем сирење ВК, Дако, руно

ти истресу ВК, ја, дедо, мора дојдем Ка, затрл сам се, дедо ДДр, фала, дедо Ка, иди,

дедо Ли, дедо, на куга ће там да остане РД, он си такав, бре, Дивно ВК, Дивно, кво

бити могла ВК, Е,Дражо ВК, бре, жено, бре РД, море, Зоро Со, о, Јевто РД, Ко

до, брале Гр, баба Лепосово ДП, Лепосово, гле ДП, ја викам, Љубишо Се, мамо, дај

ти одмори Ка, здраво, Милентијо ВЛ, реко, Миливојо ДДу, ти, Миро, неси ли Та,

слушај, Мићо ДДр, одма, нано М, нано, кво да работимо ДП, Панто, оди доле РД,

јела, бре, рођо Гр, Сашо Ка, снао златна Ка, ће идеш, снао НС, ако е, снао ВК, a,

неч, Тасо, не М., и ја: тато, тато Со, тетко, нешто си се нервирала ВК, па, тет

ко, ја требам шес да намирим РД, знаш ли, Томо ДДу, Томо, неч ме верујеш ДДу,

сbк, Томо, бије ДДу, гоџа, ћерко, године Га, има си све, ћеро Га, ћерко, блага ДБ, Е,

па, моa ћерко Ли, такој ти е, моa ћерко РД, Милена е, ћерко, наследила ВК, па, ћер

ко, поначини ВК, Чедо, каже Ка, чичо, дај ни вуну Ка, па и ЈелицоДБ, и сл.

батке, батке, немој ме оставиш РД, баштојке ДДу, А, Боске ВК, Боске, да се

видимо Се, Боце, брате ВК, Васке, оће тражиш Ка, књко, Васке, тија леб Ка, Варо

шанке Ча, е па нећеш, Велике М, а ти, Витке (хипокористик од Вида) Га, Грађанке

Ча, Данице, чуеш ли Ча, еј, Загорке ДДр, Загорке МВ, рече, Зорке ДДу, ел си ти,

Зорке, нормална ВК, леле, Зорке, сврни ДДу, слушај, Љубице ВК, туго, мајке ДДу

М, Па, вика, мајке ВК, неће ти се, мајке, помогне М, леле, мајке РД МКу, мајке, ај

де да попијеш каву ДП, мајке, ти нумеш М. јати, мајке, несšм ДП,мајке, ти дидеш

ЗT, мале Гр ВК, Миланке ДБ, сестрице Ча, чекај, Симке Та, добар дан, Симке Гр,

Е, моа Симке, моа снајке Гр, снајке, да пуштим краве ДДу, у, снајке Ка, снајке,

књкво да работим ДП, не смем да пием, снајке ГБ, снајке, ја ћу дидем Се, реко, снај

ке Со, Па, судике, гу реко Со, тате, она неће диде М, ће згрејнемо мало ракију,

тате ГБ, тате, ми дођомо ко тебе ГБ, Еј, теткице М, ја улезнем, ћерчице РД,

убавице Ча, и сл.

Како показује грађа, дистрибуција наставака није слободна. Од именица на

-ка (изузев именица ћерка и тетка) и -ица, јавиће се наставак -е, а у осталим слу

чајевима наставак -о. Једном забележен облик Јелицо, може бити последица уоп

штавања наставака тврде промене, уколико није случајан.

Инструментал једнине

506. Неколико облика инструментала, употребљених прилошки, махом су

остаци старине, а познати су свим ПТ говорима:

већином сам сама М, ckr већином НС М, већином долазе Гр, на руке већином

ГБ, да се суботом и недељом стока не поји ГХ, само суботом и недељом Ли, у че

тврти месец силом НС, ми силом НС, срећом овија ишли Гр, и ја сам из Гркињу де

војком ГБ. Последњи облик забележен је и у А. Поморављу 287.

507. Клишетирани облик је: и капом и шаком Се.

287 Богдановић:1987, 154, бележи истоветан облик. Ово је, иначе, обично у црногорским гово

pима: Пешикан: 1965, 189, Пижурица: 1981, 206.
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Локатив једнине

508. Обичан је локатив са наставком -и или -e - е прилошки употребљен.

што и пуцкамо зими ГБ, пролети, зиме снег наврта ДДу, остали примери ут. 52.

509. Осим овога, у материјалу имам и облике који личе на стари локатив (са

-e - -ē):

joште бео у снаге РД;

однесем у реке, у долину тамо ВК, да ни вода однесе у реке ВК, низ реке, низ

реке, па преко авлију ВК, има га овде низреке редом МКу, па потопимо едне уреке

ВК, поред оперемо на реку Со, ми га викамо у Реку Та.

Сваки пут је у питању само једна река, те отпада могућност да је ово плурал

ски облик. Ово би могао бити стари локатив једнине који је гласио “recé, мада би

од старине требало узети само наставак, а изоставити палатализацију.

510. Облик Луке, у микротопонимији, можда би такође могао бити сврстан

овде. Примери су: дим на Луке да донесем воду, и, па Луке се зове ДДу

Номинатив множине (ОП)

511. Облик Н множине служи као ОП и има наставак -е. Навешћу само део

грађе:

белојке (врста конопље) МВ, да су вешке Ча, на онеј вериге Гр, воћке старе

жене цепиле МКу,тој су вутарке МВ, гиже има Та, градине МВ, ми смо натопиле

грeнице ВК, дроавке и зовемо (врста сукње) ВК, женштине носе гаће Ка, живо

тињке некакве МВ, гропске кадилнице Ча, кањурчице, кањурке Ча, црклевојкоко

шке Со, кокошке прикрекале Ка, после си кокошке саме дошле Гр, одовде прелате

кокошке ДП, онеј комине Га, без коске ВК, кожа и кбске ДДр, у коцкице ВК, доди

ше ми кравајарке ВК, у криваче МВ, на кудеље ДДу, кудељице МВ, лисковине Гр,

мое муке ДДу, ногарке Га, осе гиналетеше МКу, панице СоМВ, подношке онамо

газиш Ча, на пребарке ДДу, у торбе козињаве МВ, трегераче ВК, овеј ћерке ДП,

њојне ћерке ДП, теј ћошке Ли, беше проплела чарапе НС, чељубине Га, сече овија

шевке Се;

који су ми вође били ДДу, газде купују Ка, затој ме деде нећеју Га, тија коми

те Гр, на едни комшие Га, тија мутавџије МКу, наши старешине Ка, мои чине су

ми били мутавџије МБ.

512. Од именице усташа, имам забележен ном. мн. с наставком -и, штоје до

шло логички, наслањањем на именице м. рода: усташи и Немци Ка. Иначе је ре

довно трактористе, комунисте.

513. Од именице деда у зони II више пута сам бележила: пија наши дедовци

ДБ, на дедовци по гороДБ.

Датив множине

514. Јавља се понекад. Има наставак -ам. И за његову појаву важи поменуто

ограничење:

турамо овцам ДДу, на овце, овцам Га, треба стокам да турам ВК, раздава

там женам ВК, давали свињам ВК, и сл.
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Са овим наставком јављају се и бројне именице: обоицам им се уста насеpéм

вк.

О облицима типа децам, пилетијам у т. 494.

Вокатив множине

515. Облик номинатива има и вокатив множине:

1 | 1 - 1 г 1

де бре, жене, светујте ме Со, о, жене, уторожила се ВК.

И менице IV врсте

516. По овој промени мењају се именице ж. рода на сугласник, уколико нису

пришле именицама М. рода, или именицама а промене.

једну вечер ВК, едну вечер ДП, туј вечер РД, на Бадњу вечер ВК, онуј вечер

ГХ Ча, трећу вечер Та, и неку вечер Со, целу вечер ВК, другу вечер ВК, две три ве

чери ВК, крв само ишмрћана М, све туј ноћ платим ДП, сву ноћ седи, сву ноћ трља

ДДу, целу ноћ Ђорђа пушилВК, целу ноћ ДП, сву ноћ Ча, туј ноћ ДДу, луда памет

Га, њине ствари Ли, свака час ВК, именица јесен обично је женског рода: целу је

сен ВК и сл.

517. По овој промени мења се и именица пролет:

била е пролет ВК, дојде трећа пролет ДП, оно пролете била ДДр, едну про
лет Ка.

И у упитнику за Личје стоји иза именице пролет да је ж. p.288

Остац и старе декли на ције

518. Од именице ноћ имамо стари датив окамењен у прилогу.

1 1 1 * * 1. . н 1 1

он ће д иде кноћи Ча, од вишње ће кноћи напрајимо Ка, доведи га ти кноћи

ДП, донеси кноћи Гр, Па, кноћи, књд потерамо жито ВК.

519. Прилошки се јављају и окамењене форме инструментала:

1. са завршетком-м: доведеме тај човек вечером Ка, онде вечером ГБ, књдве

чером дојде Ка, на тај извор и појил вечером Ка, вечером вечерали РД, да дојду ве

чером Га, па ми вечером надаву ДДу, вечером буам ДП, попраји квасцвечером М,

вечером она па спраила вечеру ВК, пил би сок ноћом Ка, тај трамбоза ноћом књдме

разболи Со, прнуле негде ноћам Ка, и ноћом чистим Со, носи ноћом воду Га, ноћом

се ја ноћум289 ДП.

2. са наставком -у: ноћу В, са чергу ноћу е била покриéна ВК, ноћу ВК, и сл.

288 Рајковић Упит, стр. 86.

289 Облик ноћом забележен је и у Рајковић Упит, стр. 117. У Маретић: 1899, 170 налазимо:

„Именица ноћима у инстр. jд. не само ноћу (и ноћи), већиноћом, али само као прилогузначењу обноћ“.
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520. Прилошки окамењени, јављају се и облици старог локатива:

1. са наставком -и, старих -и- основа: ти пролети књд би дошла Га, а оно про

лети ДДу, од прве си пролети врљимо ВК, пролети почишују овце ДДу, пролети

млого мирише Ча, пролети, зиме, снег наврта ДДу?99, посади јесени МВ, и сл.

2. са наставком -е, који води порекло од старога јата: све ноће снашаткае НС.

ж

521. Мислим да именицумати треба посебно размотрити. Поред синонимне

лексеме, са суфиксом-ка —мајка, и лексема мати чува своје старе облике, номи

нативну и акузативну форму:
* — t 1 • - ! — * — 1 ! — t

мати ће испече М, туј сивој имати ВК, имати гудбеше МКу,мати ги чува

Со, мати е наша умрела Ка, мати гу нема РД, мати гу неспособила ДП, мати вој
- - - 1 -

из Горњо Драговје Ка, па мати га дала Со, дојде мати ВК,

да очуваш приматер РД, там сам и матер имала ДП, да гу водим ја прима

тер МКу, прекај матер овде Га, не вреви сљс матер Со, она ни неематер отрула
- -

-
- 1 - -

ВК, да сује матер ДДр, сиску матер Ка, чека и матер и татка М, у божју матер

отишла ВК, ко дете без матер РД.

522. Од лексеме мати јавља се датив на -е. У старини ова именица, консо

нантске промене, имала је наставак -и 291 у дативу једнине, тако да је појава-е у да

тиву дошла под утицајем именица -а- основе, а води порекло од јата:

и матере идо Со, ћу ви кажем ја матере Ча, па, матере умрел син ДП, моe

матере жењен син умрел ДП, мое матере се овакој држимо ДП.

Облици и ме ни ца уз броје ве

523. Осим уз број један (и пола), и ГЗима посебне облике уз бројне конструк

цијe292.

524. Именице мушког рода имају облик с наставком -а уз бројеве?93, што је

стари двојински наставак, „који се употребљавао некада само уз бројеве“294.

два метра дрва Ка, утија два прста ВК, два сина ДП, два синчића Ка, два си

телевизора имали РД, два џака Ка, три војника Ка, три гуљана (овце) Ли, тија

три дана ДДр, преко три ектера Ли, по три коња ДДу, три месеца СоДДр, три

четири помоћњика ГХ, три преседника Гр, три резервара Ча, четири девера Со, у

четири дуара Га, четири колца Гр, по четири сата РД, четири сина Ка, четири

стога Ка, четири пет месеца Ли, по пет леба МВ, пет ара, негде десет ара, не

где петнаесара Ка, има станари пе шес Се, пе шес човека НС, на шесметра Ка,

осом ектера Гр, осомјезика Ли, девет милиона ДП, девет параунука Га, на десет

двна ДП, на десет метра Ка, десетину казана Гр, десетина снопа Ка,јединаес да

на Ка,јединаеслиста Ча, два тринаесара РД, дваес дана РД, дваез дана Со, дваес

290 Белић: 1905, 340.

291 Николић: 1984, 132.

292 Богдановић: 1987, 155.

293 Исто и Белић: 1905, 329.

294. Белић: 1905, 329.
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дуката МВ, дваес казана Га, дваес ћелима Га, по дваез џака ГХ, дваес четири ме

сеца Га, дваес четири сата Ка, дваес пет ара Гр, триез динара М., триез госта

Ли, триес пет динара ВВ ГХ, четерез дана Чa BK, четерез дана ДП, педесет ди

нара Ли, педесет ектера Гр, шесет ара Ли, седoмдесет ара Ча, осомдесет кило

метра Ка, сто врзма (јд, врзам — половина коњскогтовара, једна страна) Ка, сто

греа РД, седом стотине брава овце ДДу

525. Ређе се јавља облик са наставком множине на -и:

два три троица мужи Гр, оно се потревило два мушкарци Га, има станари

пе шес Се, увече, у осам сати ВК 95, у девет сати вечером се, девет месеци ДП, у

пет сати Гр.

526. Ретке су форме без наставка: три пут се дизам ВК, пет пут надан Га.

527. Именице женског рода -а- промене уз број имају облик на -е, штоје и об

ЛИК НОМИнатива множине296:

обе две бабе ГХ, пет банке беоше М., две бучке МВ, две веје ДДу, у две воде

Ш, четири године Ка, имајa сaм девет године Гр, у триез године Ка, тринаезгоди

не НС, дваез године ВВ, дваез душе има ГБ, две змије ВК, две Зоре да се настаје

ДДр, сто иљаде ДДр, за петнаесиљаде Ка, триесиљаде Ка, по две три иљаде ВВ,

четири канте МВ, четири каце Га, три капке МВ, две квачке Ш, две козе и јарче

Га, сто дваес козе МКу, пешес седом кокошке Се, пешеснаес кокошке Со, пет

марке ВК, две марке ВК, сто дваесмарке Ка, шесмаштевине ДДу, дваесмилијар

де ВК, две мушаме Га, по шес недеље ДДу, седам недеље ВК, осам недеље РД, че

тири нитке Га, двеста двце МКу, осомдесет двце Ча, бвце четирес ДДу, рани по

две свиње Кр, пешес свиње ВК, повишке свиње М, три снaе ДДу, две керке ДДу,

онеј две черге ВК, две шљакавице Гр.

528. Именице ср. рода које не проширују основу имају облике на -а уз бројеве:

на две места МВ (мада чешће са проширењем основе, вид. т. 529), две кила

ВК, по дванаес кила РД, осомдесет кила ДДр, три кила маз Гр, шесет кила маз

ВК, да узну пет кила Ка, за две огледала Ча, имаше сета (псета) две ДДу

529. Именице средњег рода друге врсте јавиће се са наставком -и и прошире

њем -ет- уз број297:

две говедети ДДу, две детети иму РД, има две детети тужна (лепа) PД, до

бише две детети Со, по две детети Гр, две детети мушки Гр, на сваку кору две

јајцети ДДр, на две местети Ча, две унучети ДП, по две три зрнети МВ, две три

лојзети Га, на две три местети смо сејали Ка, три детети има РД, три јагњети

ДП, имам четири прасети ДДр, четири шишети узо Ка, четири детети Гр, че

тири детети сам имала Со, четири сам девојчета родила ДДр, четири детети

МВ, пешез детети Се, шес јагњети Ли, седом детети ДДу, седом парчети ДБ,

295 Белић: 1905, 330 и 331.

296 Исто у Богдановић: 1987, 155 и нап. 287. -

297 Ово је стари облик НАВ дуала. Николић: 1984, 137. П. Ивић, међутим, каже да су множин

ски облици именица м. рода уз бројеве на -и дали повода да се „углавном у већем делу тимочко-лу

жничког и сврљишко-заплањског дијалекта, јаве паралелни облици са -и и у средњем роду“. Ивић:

1985, 116. Чести су у говорима овог дела Србије. Вид. Богдановић: 1979, 59, Богдановић: 1987, 156,

Барјактаревић: 1977/1, 346, али Барјактаревић: 1977/2, 400: „Код Белића се јавља и наставак и што ја

нисам чуо“.
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осом пилети ДП, осом детети Ка, девет јагњети Ка, девет говедети Ка, десет де

тети Га, десет прасети да утепашРД, на тија јединаесместети Гр, дваес триес

јајцети Гр, сто педесетјајцети Гр, колко имашјајцети Гр, намлогоместети Ка.

530. Ређе се јавља наставак -а или -ија уз проширење -ет

три девојчетија смо Ча, осам пиленцета ДП.

531. Уз број јавља се и множински облик са завршетком -ци и -ићи/-ичи:

осам јагањци ВК, три праци ДДр, гоџа праци РД, осам су била праци ГХ,

има четири унучичи Со, четири имићи ЗТ, тринаес пилики ДБ, и сл.

532. Са обликом -у уз број имам.

по девет говеду Ка (о промени именице говеда вид. ут. 550), по стотинуја

рету ВК.

533. Облик на -у има избирна именица браћа: четири сам браћу имала МВ.

534. Збирна именица деца, или дечица уз број има облик номинатива или

акузатива:

све три деца Ча, по две деца у једну човању ВК, дечица има две ДП,

жену и четири децу ДДу, една има старија две децу Кр, четири децу има МВ,

по две дечицу ГХ.

535. У заклетвама се чује: две ми очи МВ, обе очи да ми испадну Со, што

представља стари двојински облик.

::

536. Табеларни преглед наставака именичке деклинације по родовима изгле

Да ОВаКО.

именице мушкког рода

!

једнина МНОЖИНа.

номинатив i -o, -o -и, -овић-еви

|општи падеж =Н, -a = Н —

ДаТИВ -- |-y_ -CМ |

ВОКаТИВ - -е, -y, -o. |- =Н

уз бројеве
|- —a

именице а промене |

једнина МНОЖИНа

НОМИНаТИВ * —a -е

ОПШТИ ПаДеж -у —

ДаTHВ —e -ем, -ам |

вокатив —О, -e —

уз бројеве -е
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| - - - - | именице средњег рода - ----- - - --- -

h ______ једнина_______________ множина______

НОМИНаТИВ | —О, -e -а, -ета, -етија,

——-- ------ -- –––– – – ––– ------------ –– - ----- ----- _______ _ -ићи/ичи/ики, -ци ||

| општи падеж l = Н_____
----- ----

| датив -- -- i - -y, -ету - - - —ам --- ---

| вокатив
- -- - = r ––––––––“—

| уз бројеве
- -а, -ети, -y, = Hмн

Посебне на по ме не о деклинацији

537. У мојој грађи нема потврда да лексема лук дели судбину лексема леб и

дом. Ја имам само: зелени лук ВК, лук црни МB298, а исто налазим и у упитнику за

Личје: црни лук, бели лук, на стр. 73.

538. Лексема дом може се јавити са финалним -а или без њега:

ошла си дом Гр, бегајти дом Гр, у сиротан дом РД, отидемо дом ВК, носи дар

дом ГБ;

и дојдем дома ВК, дојдо дома ВК, Има ли још некуга дома Га, она си ошла

дома Со, поједно донесемо дома М, терамо дома ВК, дома корито Ча, седи сам до
ма Ча299.

Слична је судбина и лексеме леб:

јела ме еколеб Га, едњн пут свмлеб там размешувала ВК, не мож безлеб ни

шта Ли, бес леб кусај Се, остадoмо бес леб МКу, бес леб се не може Ка, ајде, оћ леб

Га, числеб МКу, па му однесе леб Со, с леб нема ДП, омесим им лебЧа, нема леб

Ка, леб треба ВК, не могу ни леб да гутам Ли, нема с леб ГБ, за леб тешко ДДу, у

црепуљу месиш лебЧа, ко се испече леб Ка, и леб и с леб Гр, леб смо имали МКу,

леб не месим ДП,

није леба, ни је с леба ДП, нема леба ГБ, и леба и с леба Га, утекне се меси
1 1 1 1 н 1 г г 1 f

леба М, да ни дадеш малолеба Ка, леба немаш Ка, нилеба ни слеба Ка, и турилеба

у црепуљу Со, леба, с леба МB, и леба си боље омесим МB, једем леба ВВ, било

криза залеба Со, залебати прича Со, ништа безлеба Ли, како семесилеба Со, једу
г 1 1

леба ВВ, и њему леба ВВ300.

539. Именица ноћ може имати облике у мушком или женском роду:

1. два дана и два ноћа Ка, три ноћа Ка, какав је ноћ Ча.

О примерима за ж. род у т. 516.

540. Именица вече обично је женског родаЗ01 (примери у т. 516), али јавља се

и у м. роду:

298 Исто налази и Н. Богдановићу: Богдановић: 1979, 60.

299 Белић: 1905, 337-338, Павловић: 1939, 166.

300 Богдановић: 1987, 143.

30. Исто налази и А. Белићу: Белић: 1905, 306.
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за Бадњи вечер МКу.

541. Облик: добро вечер ДП, вероватно је аналошки према: добро јутро.

542. Именица посао јавља се са два лика — у два рода:

1. да се напушти посо РД, неки посо Га, едњмпут на посо РД;

2. дал си неку послу имал Га, најчиста ми посла ВB, нема другу послу ВК,

имаше послу туј ВК, да немам с њега послу ДП, там најгору послу Га, да површим

послу ДП, има сто после ВК.

543. Вероватно аналогијом према камен: камење, забележила сам, мада са

моједном, и уједан грман МКу, и према овоме: легли смо у грмање МКу. Слично

налази и М. Павловић у Сретечкој Жупи. У Рајковић Упит. на 69. страни налази се

облик грмен, у значењу „грм“.

544. Именица нит не постоји у ГЗ, али изведенице од ове лексеме има: чети

pи нитке Га (део разбоја кроз који се провлаче нити, док се сама нит зове жица: по

две жице у брдо ДДу), нитeње Ча, а ту је и глагол нити(ти), познат на целом про

стору. Исто бележи и Рајковић Упит, под нит, на стр. 75; нитка, нитке, мада без

посебне назнаке.

545. Исто важи и за именицу кут, с том разликом што од ове основе не по

стоји именица, већ само глагол: него га скуташе Со и сл. То бележи и Павловић

Упит, на 32. страни: скутал се, куде се куташ, бре. Значење ових глагола је

„сакрити“, „крити“.

546. Без облика заједнину, у именице рluralia tantum cпада именица биcasu:

једни бисаsu Пр, биcdsи з две МВ.

547. Од именица рluralia tantum Чезе, виле и грабуље имамо и једнинске и

множинске облике:

отуд га довози сас коња, с чезу Ли, упрего коња, чезу Гр, са чезе иду Ча,

с вилу овуј гвоздену Га; вила овде турена една Га, удариш све виле ДДу, трг

гу мешаш све виле РД, одбираш све виле ДДу502;

з гребуљу ВК. Ка.

548. Тако и на Задушницу ВК, Задушница се увек пада у суботу ВК, али са

мо: књд су тија Младенци Га.

549. И овде се јављају именице рluralia tantum типа колице:

теј су богиње ситне ГБ, онеј вериге Гр, натеј вериге ВК, гајдарџија си донесе

њигове гајде и у њи свири ВК, књд је онеј заушке лежал Ча, у Студену се тупале

клашње Ча, дебеле клашње Ча, терајте ме, децо, у колице МВ, де су ти, бабо,

колице Га, седим да гурам колице Гр, двое приколице ДП, поред колица порад шу

пу ДДу, па са санке Ка, од санке Гр.

У народу нису у потреби лексеме прса, плућа и леђа. Заправо, чуће се: боле

сан на плућа Се, имална плућа ВК, у значењу болестан од туберкулозе, али увек

уз предлог на и са овим значењем303.

*** У значењу туберкулоза у употреби су и друге речи: јевтика, јектика.

392. Облик вила у једнини и виле у мн. има Рајковић Упит, 52.
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Није у употреби ни лексема наћве, мада ће на инсистирање рећи да знају за ту

реч, а понекад и за њено значење.

550. Именица говеда има облике по а промени, дакле, као именица женског

рода:

напоји нашу говеду Ка, да кове говеду ГБ; селски говеду НС, остаимо онуј го

веду Га, у Душник чуву говеду ДП, говеду ВК-04, и онај говеда леже ДДу, али уз

број ће бити: две говедети ВК, или: две говеда, девет говеду Ка (т. 532).

551. Исто важи и за именице браћа, деца, прачина:

несу ми живи браћа МВ, браћу гоџа има Со, с овија браћу Гр, троицу браћу

имал МВ,

овај деца ВК, да поканим децу ДП, несšм трг имала децу Га, да чувам топpв

децу Со, између тај децу РД, на децу куа Гр, крштевља поп децу Га, оптеретена око

децу М, несhм купил за ваша децу РД, али куј си има деца повишке ДДрз05.

прачина по скупа Ка, овај мала прачина Ка, мерили прачину ВК.

552. Као им. ж. рода мења се жељна сам за унучету Се.

553. Именица пазухо има облик на -ка: па гу тури у пазуку ДП, под пазуке ме

заболе ВК.

554. Од именице плеће јавља се само облик са наставком -ка: плећка М,

плећке ВК.

555. Колебање у роду осећа се код именице звоно, па имамо облике у му

шком и женском роду: шта бие тај sвона, seoна бије ГБ, и само једну звону удара

ГБ, куј ће sвону да удара ВК.

556. Именица половина готово редовно губи крајњи вокалЗ06:

öн половин терал напред, половин по њега Ка, оно половин свет остало наме

тено Та, преко половин узела, пају врзала РД, необрано половин ДП, али: кад поло

вину тури уста Со. Вид. и т. 98.

557. Понекад крајњи вокал губи и именица страна: помери на стран М., по

ред шала на страну ВК.

558. Судбину ових не дели именица планина: све пот планину Ча, горе пот

планину Ка, планину горе ГБ, слегне испланину Ка, погину у планину Ка, што су

ишле по планину МВ, да косим горе у планину Ка, по планину М.

559. Именица право показује колебање у роду507.

имам право Ка, оне иму право ДП, али: ти имаш праву да ме слушаш Ка.

560. Именица доба, индеклинабилна и у другим народним говоримаЗ08, има

готово редовно облик добо:

у моје добо ДДу, зимско добо беше Гр, у тој добоЧа, у свако добо ВВ, средњо

добо Ли, али и: у свако доба ВВ.

394. Белић: 1905, 305 каже: „Именица говеда мења се каткада као именица женског рода“.

305 Белић: 1905, 310-311 објашњава порекло овог облика.

306 Исто и Белић: 1905, 305.

307 Исто у: Ђуровић:1992, 270.

308. О овоме говори С. Реметићу: Реметић:1985,245 и нап. 706, а о простирању појаве нап.707.
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561. Обично је рамо (примери у т. 153), али и: пушку одраму ДБ.

562. Колебање у роду осећа се код именице Вартоломеј врти Вртоломе,

удри Германе М, Вртолома М.

ЗАМЕНИЦЕ

Лич не за ме ни це

563. Облици личних заменица показују веће шаренило у ГЗ него у књижев

ном језику. Ова се тврдња, пре свега, односи на енклитичке облике, код којих су се

задржали неки архаизми, али има и новина.

Једнина

564. Синкретизам облика личне заменице за 1. л. jд. познат је и другим што

кавским говорима309. За све падеже, изузев номинатива који има обликја, употре

бљава се акцентовани обликмене, или краће мен, за који А. Белић каже да је настао

редукцијом крајњег вокала310. Порекло овог облика нијеједнако у свим падежима.

Генитивно и акузативномене је од старог мене, докје облик датива МОГао настати

доследном екавском заменом старога јата у облику *mbnë.

Облик мене уједно је и општи падеж.

565. У ОП имамо и ме - те, а у дативу се, осим облика мене, јавља и стара

eНКЛИТИКа Лfil.

ОП:

остаде кремене Се, поубава одмене Га, помлада одмене Га, поздрава одме

не РД, постар одмене Ча, мајка ми била млого притрана (брине) замене ГХ, слушај

мене Ка, мене ране синови Га, мене чуди НС, да дођу за мене Гр, ајде с мене ГБ,

кључеви си чувам у мене МКу, воде ред од мене Се, дрпољ (рита, поцепана одећа)

на мене ВК, и сл.

он је старии био одмен коџа Гр, помлад одмен ДП, има постари одмен Кр,

сестра је по нагрубусила одмен Со, да ли се сећу замен ДП,амен најурилна лива

ду Со, да мозгам замен Се, колко замен Ка, па пита замен Се, памен довели Кр, и

мен покани Гр, ти ћешмен да смениш Ка, оно етој замен ВК, онмен да убије Ка, не

само све мен Ка, и сл.

не верују мељуди Со, колко пут суме изели Та, прерипи (прескочи)ме ГБ, ме

њујемеунук ДП, ћеме води ВК, он ме увати овде, паметилну (заголица) ДДр, и сл.

Датив:

а мене да давају шићерак Со, мене беше ред Ча, едно мушко мене да остане

ДП, тури га мене на руке ДДу, ти мене завидиш Ка, мене су краву украли М, да не

си мене праила тој ДДу, и сл.

309 Реметић:1985, 287. Ивић-Бошњаковић-Драгин: 1994, 231. и нап. 168.

310 Белић: 1905, 400. Разлоге за употребу једног или другог облика дају: Богдановић: 1979, 66:

„Употреба једних или других често се може везати за употребу појединих предлога артикулационо

више или мање прилагодивих: одмене, смен, све мен, уз теб/ус теб“, и Ћирић:1983, 71. Он покуша

ва да пронађе објашњење у реченичном акценту.
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књд семен свиђало Га, вимен да одредите Ка, и ви требате мен ВВ, мен се тој

не тиче Гр, газдарица, штоменћерка стањује НС, он мрдну на куде менГр, да неси

мен каву ДДу, и сл.

мирна ми глава ВК, она ми е постара ДДр, врза ми гу снаá Гр, напиши ми по

леђа Ка, Здравка ми казује Ка, изедошеми га душмани Ли, у Ваљево су ми два бра
1 1 • 1 • 1 н 1 1

та МВ, он ми такој викаше Со, да ми се смејеш Ка, ноге ми отицаоше Га, кажи ми

PД, и сл.

Ретки су облици са -и, за које Белићтврди: „Развило се под утицајем енкл. за

мен. ми и именица ж. рода“311: пола е остало мени ЗТ, онамени даде дар ГБ, меније

крава украђена М., и сл. У ГЗ тај облик унесен је из стандарда.

Необична је употреба енклитикеми у примеру: да ми извинете Ли, вероватно

аналогијом према конструкцијама типа: да ми опростите.

566. Лична заменица другог лица једнинедели судбину претходне. Од ње на

лазимо акценатске облике тебе и теб и енклитике те и ти:

ја сам по болна од тебе РД, искарамја тебе МК, видимја тебе идешВК, и сл.

ми би дошле за теб Га, наиде на теб ДДу, у теб гледа ВК и сл.

не могу те помогнем Се, мора те тепам Ли, мора те цунем ГХ, бес те ватил

PД, вуци те појели РД, лажу те тој ВК, ће те верује Ка, и сл.

елтолко порез тебе ВК, тебе ли носи Ће, дава тебе М, тебе не доликује та

кој ВК, и сл.

ја му причам ко теб саг Ка, на теб дадо ће, реко теб да даде ВК, и сл.

и следује ти, Со, поети на мужа ДДу, да ти кажем Ка, а овој ти ја казујем

Со, и сл.

567. Могућа је и појава удвојених облика, мада она није тако честа:

него ме задржава мене Гр, менме е Гр, ономе овојменизеде Каменме закачи

онај Се, аменемизло,злоДП,менме вређа мoа сестра ВК, носилемемен НС, и сл.

не може мене никој да ми зајми М, мен ми онакој Се, мен ми се све чини Та,

не да ми оне мен не даву ДДр, и сл.

он ти неће по теб одбие Ча, да ти ја теб кажем Гр М., и сл.

568. Јавља се и форма са акцентованим обликом у номинативу и енклитиком

у дативу: ја ми се не свиде Ка.

569. Лична заменица за свако лице има акцентовани облик себе и редуковани

себ, а енклитике су се и си:

ја си помисли у себеДП, имају ли на себе ДДр, од сам себ се поједе ВК, и сл.

Енклитика си „представља у књижевном језику архаизам“312, а у ГЗ се често

употребљава и незаменички, као речца (вид. т. 985).

570. Треће лицеједнине има у м. и ср. роду два акцентована пуна облика (ње

га, њему), један редуковани (њег) и два енклитичка (га, му):

311 Белић: 1969, 103–104.

312. Белић: 1969, 101.
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ОН:

вучу муницију за њега Ка, Богдан се куне у њега Ка, њега прво беше у ру

ку ВК, долеко сам од њега Гр, узне од њега Гр, прекај њега РДСе, кључеви су у

нега Гр, и она си ошла све њега Се, и после се зашали сњс њега ВК, да немам сње

њега послу ДП, водила е ред од њега Се, шмајсер на њега Ка, половин по њега

Ка, и сл.

млого се Мирковали од његКа, ја сам постара од њег ДДр, млађа од њег била

ВК, и њег и кмета неки опаја Гр, књд наидеш на њег ДДу, неће његда продаву РД, и

нег сам облагала РД, неће за њег да отиде Ка, пописаше и његВК, и њег ћу чувам

ЗT, па ме поеде с њег РД, у њег смо месили лебЧа, једу на њег МВ, и сл.

и ударе га кола Кр, ел ће га цуне у руку НС, ћу га турим у подрум Се, не кла

демо га Ка, отрула би га М, па га строшимо ВК, мани га, вика, мани га Ка, него га

скуташе горе Со, продавај га на млеко ВК, и сл.

Датив:

све њему малко ДП, а ја после њему однесем ВВ, ја несšм ни њему причаја

Гр, он њему сав удобнос дао Ли, ја однесем њему ВК, њему се мождеси Ка, и њему

оцеко ДП, и сл.

па му однесе леб Со, џабе су му паре Ли, ја му прича Ли, татко му погинуја

ГБ, па му све окаже М., треба му човек рекне ВК, ко му имеше Га, треба му месим

кравајче Га, немојму даваш Со, да му мозгујем ВК, жена му умр Гр, ја му оприча

Гр, и сл.

И од ове заменице јављају се удвојени облици:

1 • 1 • 1

наговорим га ја напред њега Гр, ја га волим њега Гх, други га учи па њега

ДП, такој га вата њега Ли, тера га њега Гр, и сл.

треба му и њему леба ВВ, даде му њему Ће, њему му се не свиде ДДу.

571. Највеће шаренило показује л. 3. 3. л. jд. женског рода. У зони I, А = ОП,

има облик њу:

вика по њу ВК, по њу трче Ш, њу, до сам си њу уплетеш ДДу, отидо кре њу

Се, кодњу смо ишле ВК, Љубица по црна одњу Ча, ми смо награкале по њу ДП, иде

пара на њу Гр, и сл.

572. У зони ПОП има облике њума?13, њум, и њу:

књдвикне по њума ГБ, све њума чека Гр, позади њума НС, наspнем си и њума

ГБ, и на њума си погледам ГБ, од њума Гр, комшика да наsира њума Гр, корпу и с

јаја у њума ГБ, добро с њума споредуем ГБ, оне сас њума барaтале ЗТ, и њума до

веде ЗТ, и сл.

и за њум и за мен ДБ, постара од њум Гр, одма од њум вари Гр, и сл.

ишли смо за њу ДБ, држи се за њу ДБ, преко њу пробдимо ДБ, и сл.

313. Да језичка црта може да маркира и личност, говориједан детаљ из Великог Крчимира. Тамо

је живео човек који се ту призетио из Купиновице (моравско село) и убрзо по доласку добио је нади

мак Њуме. Разлог је био у томе што је он једини у селу употребљавао заменички облик њума, чиме се

видно издвајао од околине.



142 Јордана Марковић

Карта бр. 8. Дистрибуција заменичких облика њум(а), њу

Легенда:

ë њу, њум(а)

О њу

Видети карту број 8.

А. Белић за њум(а) каже да се као акцентована форма употребљава само у ју

жноморавском314.

573. У зони П чују се и облици са партикулама зе изи у дативу515.

извадија ву се мозак у главу њојзе ДБ, беше гу погинаја муж њојзи ЗТ, ја ву

дадо њојзе НС, реко гу њојзе НС.

314. Белић: 1905,413. Он ово тумачи утицајем КР дијалекта. Има је и у Богдановић: 1987, 164,

Барјактаревић: 1977/1, 348, Барјактаревић: 1977/2,400, Стевановић: 1969, 414.

315 Налази их и Белић. Вид. Белић: 1905, 410, напомињући да се употребљавају у јужноморав

ском. Ова заменица се, са овим партикулама, налази и у Богдановић: 1987, 164.
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Карта бр. 9: Облици заменичке енклитике — (ј)у, гу у ОП

Легенда

ē (ј)у

О гу. (ју

574. Енклитички акузативни облик има два лика: (ј)у, гу, а дативни такође

два: во(ј), ву516.

ОП:

матију нема РД, узела пају врзала РД, синовију не гледају Ка, читавоју др

жим Се, купилју ДраговацМВ, изгубимоју МВ, пају узе ДДу, дајудере ВВ, еве ми

ју сестра Со, докаралеју овде РД, Олгају увреди ВК, па сам ју мила Се, пају одведу

ДДу, тргнеш ју Ча, па ју е нашла Ка, диде дају узне Га, и сл.

емпуту поврнем Ча, млогоуђубримо Гр, онау нема дваес кила Ка, могу у по

викнем Ка, да ли у знаш ВК, куде у пресрел ВК, на порођај у откараше РД, ћу у

316 Енклитика ву, вој јавља се у Барјактаревић: 1977/1,348, у Врању: „Понекад се чује и облик

ву“ — Барјактаревић: 1977/2, 400, а ву се јавља и у Стевановић: 1969, 414.
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уплашим Ча, чувамо у две године Ли, онда у пије ДДу, воли Слађа да у опаше ДДу,

па у после угорим МВ, ће у доведе Се, и сл.

остаимогу при краву Ли, нејегу сматрал за девојку ДДу, ћу гучувам ДП, куче

гу ујело Ча, да гуводим ја МКу, ранагу изела НС, бог да гу прости НС, тšггумешаш

PД, јагу води емпут ДДу, уваљам гу овакој МB, моли гу Га, одведе гу ДДу, ће сигу

дочекам туј Та, те гу узе ГБ, за еднога Душничанина гу даде Со, нема гу да се јавља

Со, муж гу не пушта ДДр, ја гу сучем М, знао сам гуја ГБ, искарали гу беоше Гр,

уапалогу Ча, да гу покриемо МКу, ти гу шикни Ли, мора да гу поштуем Гр, повезла

би гу Кр, уватили гу живу Ка, водило гу нешто ЗТ, те гу тетка Николка ДБ, и сл.

Видети карту број 9.

Датив:

Јавља се облик њој и енклитике вој, ву.

њој силепа Га, њој си ега за Цврцка ДДр, њој ништа недавај РД, носи га њој

Гр, њој донела ДБ;

нејевој по вољу Ка, па вој он после вреви ДП, мати вој из Горњо Драговје Ка,

павој дошла деца РД, овдекајвој сече Се, изел вој кокошке Со, татко воју Аустрију

Та, братанци вој ГХ,ја сам вој муж Ли, мајка вој ДДр, муж вој ради доле МВ, одне

сем војсирење Ка, и ја вој опишем ВB, слал вој Гр, озгор вој муж PД, татковој дојде

Га, овде воје кућа Гр, да вој даваш ВК, ја војводицу сипнем Ли, не дава да вој се

љуби рука НС, то вој млогоМ, тој воје свекар ВК, књдвој се натепа МКу, кажем вој

ЗT, и сл.

јетрва во у Ниш Га, куде во је ВК, арам нека воје Со, што је настало губље

њемју позицији испред глаголске енклитике је (вој + је - воје);

ја сам ву стрина НС, тад вуе лако НС, књкво ће ву одговоримо НС, још ли ву

ради НС, мужву иде у циглари Га, ни ву се мождокажер, гаће ву облеко РД, ујка ву

се пада ДБ, даја ву ДБ, и сл.

Јављају се и удвојени облици: њој ву се чини Гр.

Множина

575. Личне заменице за 1. и 2. л. мн. имају, осим номинатива који гласи ми и

ви, два акцентована облика: нас, вас, као облик ОП и нам, вам у дативу:

г 1 1 н н * - и . 1 1

код нас ги кажу вутарке МКу, нас стра ВК, код нас је обичај Со, оно закасало

с нас Ли, доводили кре нас РД, вунено до нас ВК, код нас да седите Со, и сл.

младић један ко вас Ка, све вас сам се огрешил Со, и сл.

t * 1 1 1 * * н * • *

помагу и нам Га, нам ни дава Ли, кам нам пензиа ВК, нам овој треба Та, и сл.

вам досадиле Та, све ће тој вам Со, а вам су помалко давали Ка, и сл.

576. Енклитички облици ових заменица разликују се у зони 1 и зони Н. У зони

И имамо само старе енклитике ни, виз17:

светија ни заједно лојзе Та, да ни она попраји причу Ча, градина ни е горе Га,

cђг нижега ВК, зидали су ни кућу ДДр, деда ни тој дава Со, кукурузни се родил Та,

317 Види Николић: 1984, 140.
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Карта бр. 10: Заменичке енклитике ни, ви (не, ве

Легенда:

Они, ви у дативу и акузативу плурала

ë ни, ви у дативу и акузативу, не, ве у акузативу плурала

1 - 1 I 1 } - 1 -

да ни овој окречи Ка, али ни полипсаше ГХ, близнила ни Ли, попржише ни јајца

МКу, и сл.

1 - 1 1 н 1 1

заквална сам ви ДДу, да вију дадемо РД, вала ви на вреву Га, да ви чувам кућу

Се, да ви дадем Со, и сл.

1 1 t 1 1 1 1 t

зима ни опне МКу, опазише ни Ка, води ни, води, одведе ни РД, брани ни суд

бина ВВ, уништише ни Та, и побише ни ГХ, стра ни ДДу, и сл.

она ви највише чувала Ча, лисица ви однела Ча, и сл.

577. У зони Пјављају се енклитике ни и ви у дативу и акузативу, али се, много

чешће, јављају не и ве у акузативу?18:

318 Овако у свим јужноморавским говорима: Павловић: 1939, 173, Барјактаревић: 1977/1, 347,

Барјактаревић: 1977/2, 400, Стевановић: 1969, 414, Богдановић: 1987, 154.
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после ни доделише ЗТ, бунар да ни пресекне ДБ, Немци ни све узоше ДБ, да

ва ни воду ДБ„па ви дадоше Гр, да ви однесе НС, и сл.

покријев ни такој ЗT, да ни испитав НС, напудили ни НС, гледа ви ГБ, води ви

по пут ЗТ и сл.

само не пут раздвајаја ЗТ, ће не потепају ЗТ, вођа не води ДБ, ће не потепав

ЗT, што не водија ДБ, пошто не школујете ДБ, ако не примиш туј ГБ, ако не неће

примиш ГБ, они не познаше НС, виде не преко прозор ГБ, и сл.

овој ливе довезе ДБ, да вечекам ДБ, куј ће ве прими ГБ, ако веја не примим

ГБ, ћу ве примим ГБ, и сл.

Видети карту број 10.

Овај однос нам-вам, ни-ви у дативу и нас-вас, ни-ви, не-веу акузативу сеже

до Шумадије319.

Јављају се и удвојени облици ових личних заменица:

и нам ни лепо ВB, нам ни дава Ли.

578. Облици номинатива 3. л. мн. гласе: они, она и оне, за шта није потребно

давати прИМере.

ОП има облик њи:

њи су изоставили ВК, не може њи да носи Ш, за њи рану спремамо ДДр,

ишли кре њи Се, сланина на њи МВ, на њи све Га, повише код њи ВВ, за њи коко

шке РД, ми по њи Гр, докарамо нешто све њи ГБ, он стои уз њи Гр, ал сам ја њи чу

вала МВ, ја сам у њи радео ГБ, и сл.

579. У акузативу се јављају енклитички облици (ј)и и гизго:

етеји Ка, ћели однесе патвор Ш,ја сам и чувала МВ, ти и узни Ка, неће и чува

PД, поједе и живи ВК, па и не смем доле остаим Ш, и сл.

пусте ги озгор Ча, банде ги викају Ча, мати ги чува Со, у водуги наберу Га, ја

ги дава сину ДП, нат кућу ги одведе ГХ, мајка ми ги пробуши МВ, накpмимо ги

ДДу, намешамо ги Та, средили смо ги ГБ, крије ги Гр, ете гитам Га, броји ги данас

ДДр, испотепаше ги М, ако ги не вати зима МКу, куде гине познава Ли, оперишев

ги ГБ, неги е тепала ЗT, и сл.

580. У дативу је акцентовани облик њим:
1 1 г 1 1 • * г 1 н 1

да спремиш њим Ча, њим беше зло Ча, ја њим помогнем Се, треба си њим Га,

и њим сметау ВК, њим смешка, а мене нее ДП, и данаске си њим не ваља ЗТ, оне,

њим, напротив, зло им ДДр, јавили се њим ДДу.

581. Јавља се и комбинација типа: дадем на њим МКуз21.

582. Енклитичка форма датива гласи им и ги.

1 1 1 1 t 1

омесим им лебЧа, однесо им ВК, одма им па турим Ка, и сл.

Дича ги е деда Ли, па ће да ги изљупи руке НСЗ 22.

31° Вид. Реметић:1985, 291; Стевановић: 1950, 110 има ни-ви у дативу, а не-ве у акузативу.

320 Исто је и у Ђаковици, Стевановић: 1950, 113.

321. Богдановић: 1987, 167-168 има уз предлог само облик њима.

322. И у Ђаковици је гиу дативу, што је, како каже Стевановић, облик акузатива. Стевановић:

1950, 112.
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583. Из зоне II имам неакцентоване облике: све гим тешко ЗT, не гим се свиђа

ЗТ, тури гим шушке ЗT.

Овакве облике налазе и Ј. Михајловић у Лесковцу и Н. Богдановићу Алекси

начком Поморављу, Барјактаревић у Прешевско-бујановачкој зони и Врању, Сте

вановић у Пољаници323. А. Белић налази ђим у Пироту и ову појаву објашњава

контаминацијом акузативног ги и дативног имЗ24.

Јављају се и облици удвајања ове заменице:

ете ги они Ча, дај им њим ти правац ЗТ.

584. Често се у номинативу употребљава облик средњег рода са неком хипо

користичношћу, када се ради о особи м. или ж. рода:

и оно оболело (деда о својој жени) Ка, не можејадно ни оно (баба и своме му

жу) Ли.

585. Табеларни преглед облика личних замениц ГЗ изгледа овако:

- - - ======= =====--+- T- —хтс-:-

НОМИНаТИВ ОПШТИ ПаДеж ДаTKИВ

Ја мен(е), ме, мен(е) ме мен(е), ми, мен(е) ми

ти теб(е), те, теб(е) те теб(е), ти, теб(е) ти

н- -- - - - - - -—-4 -- --

он, оно њега), га, њега) га њему, му, њему му

- i њој, њојзе, њојзи, во(i), ву, њој
Она њу, њум(a), (ј)у, гу | њој, њојзе, њојзи, (ј), у њој

ву/њојзе вој, њојзе ву/њојзе вој |

ми нас, ни, не, нас ни/нас не НаМ, НИ, Нам НИ

i

ви Вас, ВИ, Ве, Вас ВИ, Вас ве Вам, ВИ, Ван Ви -

г

ОНИ њи, (ј)и, ги | њим, им, гим, њим ги, њим им

И ме ничке за ме ни це ко, ш та

586. У ГЗ не разликују се строго заменица ко и који 325. Облик номинатива ове

заменице има више ликова. Најчешће је куј, ређе кој, а понекад кои:

куј има краве Со, куји одвел ВК, куј си има ДДр, куј си води рачун Ли, куј ће

звону да удара ВК, дип кује бил будала ДДу, имање има кујзнае колко Ка, куј држи

кућу Ш, нема куј да исече Ш, бегамо кујкуде Ка, кујси има повишке М, кујзнае од

окле сам ДДу, куј знае куде ће ме одведу Со, ни куј питуе Ли, кујтој одоздол отку

пуеше ВК, не знам куј беше ДДу, нека ради куј оће РД, нема куј, куј ће ми у преме

ни РД, куј тие братанац ГБ, куј оће, тија нек дојде ДП, неје имаја куј ГБ, куј оће да

323. Михајловић: 1977, 37; Богдановић: 1987, 168, Барјактаревић: 1977/1, 348, Барјактаревић:

1977/2, 400, Стевановић: 1969, 400: „За датив се чује облик гим, али доста ретко“.

324. Белић: 1905, 415.

325. Види: Симић: 1972, 351, те Богдановић: 1987, 170.
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крадне Ка, раштркано е куј куде Ли, куј НС, куј знае колко МКу, куј гигледа Га, куј

има млого МВ, куј си оће Со, кујти езнаја ГБ, кује бија ГБ, немали куј да збира Гр,

кује Гр, и сл.

кој не тражи паре Ча, кој тој вика Гр, кој ти га знае Та, кој растаља Ча, нема

кој Ка, кој гу пита Ли, којим ВК, кој неетел Гр, ма кој те пита ВК, и сл.

ја не видо кои је ДП, малко видо који е ДП, тој који има зуби Ка, који тој зове

ВК, и сл.

587. Уместо заменице шта далеко је фреквентнија, у истом значењу, лексе

ма какво, са ликовима књкво и кво326.

какво је, нека је ВК,

куј књкво може Ш, кад књкво кажем Ш, књквде било немка ДП, књкво има туј

ВК, И сл.

кво имам М, кво ћу ја да работим Гр, за ква ће Кр, ква ће најде МКу, кво ћу

тражим РД, квоћеш, књднумешВК, ква дати кажем Га, не знам квоћу ВК, кво ћуја

МB, стока ква ће МКу, кво работи Ли, кво ћу шием Се, квалáеш ДДу, кво ће да ни

даду Ка, кво напраи Ка, нема с кво да плаћа ДП, кво ћеш Ка, кво су га донели Га, кво

ћу сама ДП, ква муцаш ВК, и сл.

588. Међутим, јавља се и лексема шта, као и лик што:

шта су урадели Ка, па да видиш шта е мука ВК, он би имао шта ГБ, шта би

cђГ баште М, шта, бре, напраи Ка, и сл.

што ти е, Миро ДДу, какво е и што е Гр, у Ниш што е ГБ, што ћеш туј Со,

куде ћемо, што ћемо РД, што ћу да работим М, квоћу, што ћу ДП, Ма, што ће ти

ДДр, како ће и што ће ВК, баба што е стара Вк, она што ће да живи ДП, нема што

да изеду ВК, што е он појурен ВК, тај што е умрел Ка, што е у Експрес Га, уши

љени што устругувани Гр, са што да прави свадбу НС, што се налази Гр, нема от

што да живи Гр, нема што да једе Ка, и сл.

589. Понекад је ова лексема употребљена у значењу зашто327:

што ми не казаше М, што ни несу родитељи утепали ДДр, па, што такој са

ма Кр, и сл.

За ме ни це сложе не са ко и ш та

590. Неодређени облик од заменице ко обично гласи неки, понекад с парти

кулом -ј на облик неко:

ће умре неки ВК, неки ми казува ВК, да нее неки на силе Ча, да неки ме па пи

ше на спомен ВК, неки с коња, а неки и с волови Со, мен остави неки капију ВК, не

ки умреја ГБ, скину ни неки sвонац Ка, нека напола неки покоси Се, и сл.

оптужи ни некој ВВ.

591. Форме са партикулом ј нисам забележила од заменице свако, већ само:

свbки си е имал ДДу, сваки диде ДДу, сваки се запосли Гр, сваки који је имао ВВ,

сваки на свој дом ВК, и сл.

326 Исто и у Богдановић: 1979, 68.

327 Појава је позната и другим говорима. Вид. Богдановић: 1979, 68, Реметић: 1972, 265: „У
- - - -

значењу warит увек стоји што“.
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592. Одрични облик редовно има партикулу ј:

никој никога НС, не панти никој Ка, никој нема да ми рекне ДП, нас никој ниe

дирал ВК, никој те неће повезе Кр, не брани никој ВК, струју никој не теаше дауве

ду Ка, никој ништа не дира Со, тога госта никој не познава ВК, никој га неје видео

ГБ, никој ме не гледа Со, нема нигде никој ДДу, не жње никој РД, и нема никyj да

неје ГБ, и сл.

593. Јављају се и облици неодређене и одричне заменице сложене од што:

да се занима нешто Гр, да ли смо нешто разумеле ДДр, да плевим нешто

МВ, ја нешто чу ВК, мили па варимо нешто Ли, нешто се насекира Га, нешто

срамотно провревим ДДр, да прошапкамо нешто Ча, писува нешто Гр, и сл.

594. У значењу нешто јавља се и лексема некакво са два своја фонетска ли

ка: неква се белеје РД, неква у припрли МВ, некњкво распрострто ВК, и сл.

595. У одричном облику: никој ништа не дира нас Се, мислеја тој е ништа

Гр, несмо ништа разговарали ГБ, куј ништа неје имаја Гр, нису тели људи да ми

узну ништа Ка, куповно ништа ДП, не знае се ништа Ли, тој те ништа не интере

сује Со, ништа ти не разумимо НС, ништа нумем М, не мож ништа ГБ, ништа

мене не питује Гр, и сл.

По казне за менице

596. У номинативу једнине мушког рода имамо два лика: овај (ређе овој) и

овија, тај и тија, онај (оној) и онија:

овај сол Ш, овајитиол М, овај иде у ћиримиџилак Ли, овај му нетејал Гр, од

овај Петков двн НС, овај човек Ча, и сл.

овиа Сима Ка, овија иде с овце Ш, овија кош Ш, у овија пешкирДП, на овија,

ко се зове, Свети Лука Ка, овија си Ли, овија наложимо шпорет ГХ, овија да ни ура

боти Со, овија мали Се, овија човек Со, овиа земњен ДДу, овиа клас ДДу, и сл.

тај шнајдерлак Со, тај домазлак ДП, тај ствар М, тај извор Ка, тај саџак

Со, треба си стално тај РД, а онија, тај старац Ка, тај брат Га, и сл.

наиде тија Ли, тија преглеђуе доктур Ли, тија ми е син учитељ Ли, тија из

вор Ка, тија син МВ Се, тија стан Се, тија човек Се, тија Алибунар Со, тија леб

Ка, тија дуан ВК, тија брат Со, и сл.

онај гроб Гр, онај огњњ Гр, онај шињел Ка, онај брес ГБ, онај мос Гр, онај

еликоптер ГБ, онај преседник Гр, на онај свет Со, онај повој Со, онај патријар Га,

онај жар Со, онај шећер ВB, и сл.

онија цвик ДДу, онија качамак ВК, на онија свет Со, онија оџак ВК, онија ти

квеник ВК, онија неће да каже РД, онија зет Со, онија рид Га, онија бесник ДДу,

онија пуздер ВК, онија ни прави каце ВК, тој праеше онија ДДу, и сл.

597. У средњем роду ове заменице добијају партикулу —j:

овој старо спадало ДП, у овој пешкирче ДП, овој друга година Ли, и овој Ли,

и овој би трпела Со, пошла за овој Со, овој мушко РД, овој се лепи ВК, овој што се

види Та, и сл.

ће даду тој Ли, све тој пости МВ, тој наговараРД, преговара се тој ВК, тој

ти кажем Со, тај пушење Ка, тој си поред иде Та, тој девојчeнце РД, куј би тој

урадел Ка, књд се тај испреде Со, и сл.
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оној јело М., оној ћебе Гр, оној затровање Се, ондје јасток ВК, подак оној се

викало Ка, оној што најгорчи ГБ, оној онbк ДДу, и сл.

598. Партикула -ј додаје се и показним заменицама женског рода:

* . 1 1. . 1 1. 1 f. 1

овај ћерка Со, овај Сопотничанка Ка, овај кордељка М, овај недеља ВК, и сл.

— ? - 1 1 — 1 • 1. . — f - t — 1. - 1 I

тај недеља сирна ВК, тај тепсија Га, тај њива ДДр, тај Богданова жена Ка,
— 1. } — ? - 1 - — 4. - t — ? - 1

тај Sвона ГБ, тај маћија Ка, тај бољка ГХ, тај зелва РД, и сл.

Спирина соба онај ДП, онај гајдарица Ча, онај кудеља ВК, онај отела Га, онај

сиpутка ДДу, онајженштина Ли, онај млада Гр, онај крцанка ДДу, онајванџиралка

ВК, онај коленика Га, онај ума НС, онај слуга, и сл.

599. У множини се код ових заменица у м. роду јавља партикула -ја, чиме се

плуралски облик изједначује са сингуларним, а у ср. и ж. роду јавља се партикула-j.

овија данови Га, овија ишли Гр, у овија ДДу, овија пути ВК, овија кумови М,

овија косови Ча, беоше овија Гр, косе овиа Ли, ће дојду овија Ка, овија бију М., све

овија Драговци Ка, овија људи Со, овија отрови Се, овија прсти ГХ, и сл.

тија комите Гр, тија мутавџије МКу, гребенци тија МВ, тија такви ГХ,

тија гости РД, тија лекови ВК, пија ћутуци Ли, тиа детлићи Га, тиа мајстори

ДДу, тија мои војници Ка, и сл.

1 1 -“ * . н ! . 1 f - 1 1

ониа помагачи Гр, онија коњи М, онија мушкарци Га, онија вику ВК, неће

онија РД, онија ондекај болесници Со, онија ладњаци Ча, онија постилци Со, и сл.

f - 1 1 , * * • f - t - t

овај дрва Ка, овај јајца ВК, овај брда (део разбоја) што су густа ДДу, и сл.

тајјела старинска Га, у тај цедилаДДу, куде тајтопила што су била Га, и сл.

онај сукна плетена ДДу, по село су ишла онај псетишта ДДр, после се онај

повесма узну ВК, и сл.

и овеј, и оне су Ка, овеј се несу одавале ДП, овеј планинчине ВК, овеј пребор

ке Га, овеј вршалице Со, овеј баште МВ, овеј ћерке Со, овеј чатмаре Гр, и сл.

теј ћошке Ли, теј тоске ДДу, теј мушмуле Со, и сл.

f. 1 f - * * . • * 1. - 1 ! .

онеј док стигну ВК, онеј човање ВК, онеј тојачице ДДу, онеј јатке Га, онеј зе

ленке ДДу, онеј корке НС, онеј комине Га, онеј чумушке ВК, онеј долинчине Гр,

онеј буке ДДу, онеј вурке ДДу, онеј каве ДП, и сл.

При свој не за менице

600. Присвојне заменице за мушки род имају облике мој, твој, његов (чешће

њигов) и свој, а од заменице ж. родајавља се више ликова. У средњем роду, некада,

мада не увек,јављају се облици са-е иза ј, супротно тенденцији уопштавања наста

вака старе тврде промене, али чешће са наставцима тврде промене.

Навешћу део примера:

мој деда МВ, мој Раде Се, мој башта М Ча, мој татко Га НС, мој зет Со; твој
1 - f - 1 f * • 1 1 1 1

комшиа Ли, твој деда ДДу, његов узеја Гр, њигов деда ДДу ДДр, њигов комшиa

Ли, твој деда ДДу, његов узеја Гр, њигов деда ДДу ДДр, њигов колега Га, тија њи
м 1 1 • 1 1 1 t 1 • t t

гов Ка, њигове тој татко М, њигов другар ВК, њигов ујка Ча, њигов татко ГХДП,

* . 1 1 1 - 1 1 * 1 1 I 1

њојан брат ГБ, бњшта њојн Ча, њдан муж ДП, њдан чича М, њдан Šид ДП, њдан па

муж ДДр, њдан муж Се, њбнјетој Га, мој башта и њбн МВ, њбн свекњpГа, и сл.
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Све облике ове последње присвојне заменице Белић изводи из дативног њој

И Наставка -bн328.

наш командант Ка,један наш МКу, опраил је наш Ли, ваш син отиде Га, куде

еваш плацМ, имали ваш деда Ка, и ваш поп Со; тај њин Ка, њин војник Гр, њин га

зда Га, њин вир Га, њин деда Ка, њиан дућан М, њиан тајин Гр, њиан Бугарин Гр,

командант њиан Гр, њиан војвода Гр, њиaн пандур Гр, никој њиан Гр, и сл.

Ове облике Белић изводи из генитивног “njih i bm, што је по губљењу х дало

нијbaн, односно њиан329.

у моје добо ДДу,мое годиште Со,мое стакло ВК, кад си имаш твоје РД, тоје

твојо ДП, преношује њигово Со, њигово дете Со, њигово име М, њигово место Се,

оној њбно ДДу; у свое село ДДу, свое жито Гр, и сл.

нашо стоји ДП, куде нашо Гр, нашое најбедно Га, нашо Гаре Га, нашо село

Ка, прекај нашо Гр, вашо другоче Га, вашо на воду Ка, вашо натамо црвеница Та,

за у вашо село Ка; девојче њино РД, они по њино МКу, и сл.

моја унука РД, ћерка моа Се, моа мајка ВВ, моја фамилија Ш, моа снаá Ча,

моја мајка Гр, твodaвлија ДДр, твod мајка ДДр, њигова жена Га ДДу, неć њигова

ГБ, њигова је мати Со, њигова воља Со, њигова мајка Ча, сестра њигова ДДу, њиго

ва ташта ГХ, њојна па зњлва Ча, њојна мати Со, њојна сестра ДДр, њојна песма ГБ,

њöна мати ДДу, њбна зњлва ДДу, и сл.

наша земња Гр, наша снајка Ка, наша тај фамилија Ка, наша онај унука Ка,

она е наша ВК, наша мала Ка, наша племња ДДр, ваша кућа Ка, тој лиеваша њива

ДДу, ваша свиња голема ВК, њина кућа Га, њина крана Гр, коморањина Гр, и сл.

У множини: -

замои Ли,моји кућани Гр,моји дојдоше НС, овијамои Се,мои чиче МВ, сино

ви моји МВ, чуву ли твои Ка; њигови овам ДДу, њигови онија митрољези Гр, и сл.

наши се издржаву Га, имали наши Гр, наши стари Гр, ко год наши ВК, наши

овија млади Ка, наши старешине Ка, наши ствари Ка; ваши праје Ка, иму и ваши Ш,

све су тој њини М, њини си однесоше РД, и сл.

тој сумоа пилетија ДП, несу ли моја кокочета РД, куде су твоја деца М, куде

твоја топила што су Се; њигова следувања ДДу, деца туј њигова ВК, и сл.

у наша браништа ВК, при ваша гумна РД, њина псета много гадна ВК, њина

жита поубава Гр, и сл.

теј мое друшке ДДу, мое муке ДДу, мое унуке МВ, иду ли твое девојке Гр,

твоје ли су тој кокошке Со; муке и њигове РД, њигове краве су Се, њојне сисе ДДр,

од њојне паре Ли, њојне ћерке ДП, њојне мирне краве РД, њојне попочице МВ, про

шле и њдне РД, њбне муке РД;

наше муке и нема нигде ГБ, и ваше су девојке убаве ДБ, ваше ли су овце ВК,

њине свиње преоде РД, и сл.

601. Присвојна заменица својјавља се у значењу „рођак“; ми смо књко свои с

њи ДДу530, својили сте с њи МВ. -

328 Белић: 1905, 423.

329 Белић: 1905, 429.

330 Исто у Богдановић: 1987, 172.
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Остале за ме ни це

602. У ГЗ јављају се и заменице за каквоћу:

* 1 - 1 - г 1 1 |- f 1 1 1

вржеш конвц таквв ДДу, такво гадно дете Ли, таква грутка ДДу, неć њиго

ва таква била ГБ, немој да си таква лелекава РД, неć била таква ладна зима МКу,

само такви волови Ка, теј такве РД, таква немирна дечишта Гр,

набрало се свакакво МB, свакакво сирће М, цвејке свакакво М, било

свакњкво Ча, прскање свакекво Га, свакакви људи прооде Гр, сваквкве боје има Ча;

у Лесковик некњкав је бил Со, од инџињера па још некаквв Со, неква кишица

ДДу, има некњкво узимало Со, имаше оној неква ватало ДДу, неквкви дрпави

опћнци М, дојдоше некњкви у задругу Со, некви келерчичи Га, сретоше га некви

ВК, дојдоше некви авиони МКу, некве мрешке Ли, животињке некакве МВ:

нема никакав удобнос Ли, никњков корис Гр, никаквв од мен посо ДП,

никњкњв дуван нема ДП, никакав извор Ка, и никњкњв помоћ Ли.

603. Код заменица за количину честа је синкопа:

неколко пут ВК, продали би неколко ВК,

толка погача ДДу, толки људи ВК, и примери ут.94; оволки бркови ДДу, оне

оволке ГБ, котел се оволки закипи ВК, аркива оволка Гр, изводил онолки ред ВК.

604. Упитно-односне заменице:

н 1 1 1 . 1 * 1 t 1 • 1 1 I

не знам кои дан беше Га, који лек ваља ВК, кои син Ка, која е калемена пресађа
. I t 1 1 1 • 1 1 t , f 1 *

ДДу, која прича ВК, коaе жена поубава ВК, која е задужена РД, коа от коју по богата

PД, у коју си малу ти Ка, коју оћеш ВК, ни кое ћораво ДДр, нити курјак удави коe

ДДу, кои куде можеу ДП, који сте из Личје Ли, остављу си и свга кои си оће МКу, ко
- f. t , f 1 1 , f 1 - I • 1 1

ји су сирома МВ, који су ми вође билиДДу, који су тој по дебели МВ, који су подвое
- . t -

ни Ча, тија кои избеглице Гр, кое се породиле РД, које су умејале ДДу, и сл.

колка је година Со, колки аршини Со (т. 95), и сл.

какав је ноћ Ча, кав ће ми ђаволРД, ква сие младаневеста ГБ, не знам каква е

жена Со, и сл.

чи си ти Гр ДДу, чиа си Пашалиска ДДу, а, па чија Ш, довели нечијо РД, не

чијо куче Га, нечијо едно ДДр, онамо нечијо МКу.

За ме ни ца са в -

605. У овој заменици редовно имамо метатезу од старога “vbsb:

дојде сав мокар Се, свв си се, бре, умашкал (упрљао) РД, па се расипа сва ба

ница ВК, имање узеше своДДр, све се замрзло Ка, све промину ВК, све на купло

Со, имање све поклоњено Ли, све сам раздала Со, све се одвои МВ, све е одоила

ДДр, сви барабар ДДр, они сви српски причаоше Га, па се сви љизгају НС, сви пада

ше НС, они си сви постари МВ, он бија по мајстор од сви Гр, беоше сви ДП, све ца

ревице добре ВК, излипсаше ни све кокошке РД, сва деца ВК, сву ноћ седи ДДу, са

свема корење ГБ, и сл.

Деклинација за меница

606. Заменице ко, шта и од њих сложене имају у Г=А = ОПјд. наставак-га:
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куга ће да утепају ГБ, за куга тој Ка, куга ће књкво ДДр, нема с куга ВК, од ку

га губеше узелча, нит је куга познавалВК, куга најдетњкво РД, oд куга те срамота

Ча, на куга ће там да остане РД, куга имаш Ка, за куга идем ГБ, куга ли ће ВК, куга

закачи МКу, у куга си дошла ДДр, с куга да га берем ДП, куга изело ДДу;

ималијош некога дома Га, она вати некога Га, докле уватиш некога МКу, не

кога, дете, чељадзакопа Гр, да извучу некуга ГБ, да нареди некуга Гр, још некуга да

убије Га, књд нема за некуга ВК, па поканиш некуга Га.

у никyга да гледаш РД, с никyга да вревишРД, нема нигде никуга Гр, нему ни

куга туј Га, не познава никуга Ча, никој никуга НС, а никyга да прооратишЗT, несу

стрељали никуга Гр, нису дирали никуга ЗТ,

за свакуга има Ча, преда свакуга Га, тањир предсвакуга Гр, на свакогаДДу, и сл.

607. У дативу јд. наставак је -му:

кому Жике Ли, кому Зорану М, комути такво шарено плетеш ВК, кому књкво

Ча, какво смо ми комутурали ВК, кому треба ДДр, продај куму си оћеш ДП, куму

ће остане РД, куму е до књд суђено Га, кумуће се падне ДДр, кому се падне ДДу, ку

му колко Ли, куму елепо Та, куму књко треба Га, куму носил ДДу, некому више Се,

некому дебели прсти Га, некому да се сажали Се, некому коси ДП, некому берем

Се, и сл.

608. Код осталих заменица заменичко-придевске промене имамо Г= A = ОП

у једнини. Код заменица м. и ср. рода наставак је -огаЛ-ега:

овде у овога Гр, ако нема за овога ВК, cњс тога првњога мужа М, ко тога

Милана Ка, и тога еднога брата Со, чували на тога сина РД, cњстога другога си

на Се, да одјави тога сина Ли, ми повикнумо онога Гр, ја сам тербала онога човека

ВК, за тога мојега Драги Со, моега Николу заклали Гр, било на тога мојега зета

Со, и башту мојега Со, на моега сина ДП, знаш ли ти моега татка ГХ, послушамо

мојега татка Со, издавал на моега унука еднога МВ, премандатак моега мужа Со,

без мојога човека ДП, код његовога башту ДП, с њојнога домаћина Гр, на нашога

зета Ча, код нашога началника Гр, напои и нашега вола Ка, уз нашога војника Гр,

на њинога Гр, за њинога сељака Гр, и сл.

немамо таквога човека ВК, за некаквога шнајдера Со.

609. У женском роду јавља се наставак -у:

замоу ујну Ка, моу историју ГБ, умоу кућу ДДр, моу сестру ДДр, умоуглу

пос Ка, да однесе моју кошуљу НС, твоју профисорку Ка, гор од твоју ујну Ка;

имаш кућу своју Се; у њигову концуларију Гр, њигову кућу Ка, по жену њигову Се,

њону башту Га, обовезу си има она њојну Се, напоји нашу говеду Ка, из нашу малу

Ка, пред нашу стреју ВВ, туј нашу Ча, не волим ја вашу каву ДДу, у вашу средину

Гр, у вашу бољоДДр, преко њину бачу ДДу;

у коју сте ви Ка;

неку комендију Гр, женетину неку ДДр, по неку паприку ВК,

никњкву подлогу Гр.

Код показних заменица наставку -у у ОП додаје се партикула ј: одавали бе

рем овуј ћерку Ча, овуј голему коску Со, код овуј ћерку Со, у овуј малу М, тој се сbг

на овуј, на влачару влачи Со, у овуј доле стару кућу Ка, и овуј би потикала Се, пред

овуј Ка, за овуј козицу Ли, на овуј плочу ДДу; све туј женштину Со, да дава туј во
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дy BK, иди кретуј ћерку РД, даваше на туј тетку Со, не примамо туј децу Со, туј

вечер умрли РД, туј њивицу Со, све туј ноћ платил ДП, на туј вечеру Со, у туј

њиву Ка, у туј вамилију ДДр, у туј сте малу Ка, она о туј сорту ДДр, све туј ћерку

Со, на ћошку туј Гр, онуј вашу Ка, у онујлочку ВК, онуј шеничку Гр, онуј Мирјану

јури ВК, онуј Јованку РД, у онуј pупу МКу, од онуј воденицу ДДу, онуј вечер ГХ,

онуј гужву Со, онуј горе планину Со, онуј Роску заманђори ВК, онуј воду НС, онуј

воденицу ДДу, уз онуј узбрдничку ДДу, исперем онуј вутару ВК, и сл.

Једном сам забележила и нетипичан облик: њининску одзив и лозинку Гр, ко

ји, истина, подсећа на прилог, али употребљен је заменички.

610. Дативједнине у деклинацији заменица је чест?31. У м. и ср. роду има на

ставак -омy/-ему, -оме, или -ом/-ем:

дадо Јове, овдмутатку Ка, све овдму пиштољ Га, ја кажем пандуру овому Гр,

овому гроб да се ископа Гр, овому деда Ча, с овому си, све Младенов пиштољ Га,

била овому мајка Ча, ја тому да рекнем ДДр, казал тому комите Гр, ја викам тому

Ка, кућа тому човеку Ка, предали тому војводе Гр, ја кажем тому Гмитру Ка, те

рајтому доктуру Гр, реклоному Никодије Ча, у руке оному комите Гр,турни оно

му ковицу МВ, свакому би дал ГБ, ја реко моему мужу ДП, мојему мужу ГБ, брату

мојему Ш, ја вика моему татку ГХ, рекла моему сину ДП, вика моему родљаку Гр,

ја моему покојномутатку казујем Гр, мојему сину јавил ДП, моему оцу мајка Гр,

над Мице вашому одма натам Гр, и сл.

и књд дојде ред овоме, ономе Ш, те ономе да настоиш НС, и рапортиру ономе

ВВ, тој е ономе Саве М.,

како је мојем Мирку скинул Ка, нашом комшие М.

611. У женском роду се у дативујавља наставак -е „обично тада када исти на
-

64 - 1 г 1 н 1 н 1

ставак имају и управне именице“332; ја мое Гине викам ДДу, друга мое Даке ВК,

нареди мое мајке ВВ, даде мајке моје ВВ, еве гу наше Дане снаа Гр.

612. Показне заменице и у овом падежу у ж. роду имају партикулу ј:

Стојадинка, овеј мајка М, узне теј жене леб Ка, димо теј жене да ископачи

мо Се, да викаш на мужа онеј женштине ВК, а тој па онеј сестра ДДр, и сл.

613. У множини имамо једнакост номинатива и ОП. Примере, сматрам, не

треба посебно наводити. Поред тог облика јавља се и датив множине на -ам:

ће сипујемо у овеaм комшиски Та, овејам исто ВК, овeам се чуе Ча, овeам

краве Ча, куде овејам што праве ћумур Га, да помогнем овеaм РД, овeам Шипта

рем ВК, овeам, на комшије, на овија Та, овeам крушка ВК, у овеaм двор ВК, и сл.

614. Другојачијег је постања облик: куј дели онијам Гр, где је на облик онија

ДОдат Наставак -M333.

331. Интересантно је да Ћирић: 1983, стр. 77, има „примера само за датив заменице мушког

рода“.

332 Симић: 1972, 358.

333. Белић: 1905, 421, бележи овејам и овијам. Овакве облике налази и Н. Богдановић — Богда

новић: 1979, 68, па Барјактаревић: 1977/1, 349, Барјактаревић: 1977/2, 401: „Облици тијам, онијам до

бијени су контракцијом од тија + тим, овија + овим“.
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615. Понекад сејављају и наставци старе тврде промене са екавском заменом
- t

старога јата: овем нашем М, могу свем да одговорим ВК, свем убил град ВК, свем

си добро ВК, свем благо ВК.

616. Нису сасвим непознати ни облици са наставком -им, који су, очигледно,
- t

утицај стандарда: свим им смета ВК, и свим по ногу ДП, свим делим ДДу

617. Табеларни преглед наставака заменичко-придевске промене у ГЗ изгле

Да ОВаКО.

|-------====---

-

--

-- ——

једнина МНОЖИНа. |

|- – ———————
| —

| мушки и средњи род | женски род |

Lamme. I sve i so | -ta |
|-

--

|
-

-

|

__датив сомуњему оме смем -е(j) _-ам, -ем, -им

ПРИДЕВ И

Придевски вид

618. Између облика одређеног и неодређеног придевског вида готово да не

постоји разлика у ГЗ. Заправо, разлика је овде сведена на минимум. Она има спо

љашње обележјеједино код придева мушког рода, где може да сејави облик са на

ставком -и у Нјд. или без њега. Свесна разлика у употребиједног или другог обли

ка не постоји?34. Може се јавити један или други облику истој синтаксичкој функ

цији. Постоје готово устаљени изрази у којима се употребљава форма одређеног

вида, али и они у којима су подједнако чести један или други облик.

619. а. У неким устаљеним синтагмама редован је облик одређеног видазЗ5:

бели лук МВ, големи котал МВ, зелени лук ВК МВ, лепи јова (назив за врсту пасу

ља) ВК, лук црни МВ, и сл.

б. Називи неких празника су са придевом у одређеном виду: Распети петњк

ВК, Свети Јован НС, Велики пос Гр, и сл.

в. Називи топонима: Длибоки дел Со, Голи дел ДДр, Големи Кричимир М Га

Ка, Црвени брег ДДу, Црни камен Га, Големи човик Га, Мали човик Ча, и сл.

г. долњи нисак, горњи нисак ВК, овија долњи ВК.

Овде се јављају и облици неодређеног вида типа сагашањ336.

öн залуђањ ДП, притисак ми нисак ДП, последањ полог Гр, послеђањ полог
- - 1 - 1 1 1 - - г t r- 1 -“ 1

(јаје) ВК, ти си послеђањ билВК, и он је послеђњи брат Га, бољи свгашањ Со, у си

ротан дом РД, сређањ син ДП, и сл.

620. Са обликом одређеног или неодређеног вида могу бити:

*** То констатује још А. Белићу: Белић: 1905, 428.

335 Вид. Богдановић: 1987, 175.

336 О истима и у: Богдановић: 1987, 175.
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бели помук Га, бели кордељ Ка, порасто големи Ча, па еголеми дуан РД, уђу

веч дрвени, овај земњени Со, цели дЊн ВК Со, Миџа едан неми ВК, и сл.

dљкав бија Гр, благ качамак Ка, јесток вунен ВК, да е он глупав ВК, гол сто

мак ДДр, снег паднуја голем НС, длибоквир Ча, ђувеч земњен Га, ћуп земњен Ш,

кисел купус М, лош човек Та, могућен билРД, качамак посан ВК, стар човек Гр,

купусњк убав Га, мало цалав бија Гр, цел двнГБ ВК, црн живот PД, и сл.

621. У средњем роду уопштен је наставак -о старе тврде промене и иза пала

TaЈШа:

брљиво шљиже ВК, големо имање Со, дрвено текне ДДр, дрчно ДДу, платно

единичљаво ДДр, ланско месо ДП, миро младо ДДу, ражено жито Га, старо спа

дало ДП, суд жито ДДу, у суво дрво ГБ, убово место Та, и сл.

говеђо месо ДДу, зимњо време ДП, јарећо е слатко Та, јунећо месо ГХ, коко

шињо месо Га, лошо време М, бвчо сирење ВК Ча, пилећо месо Ча ГХ, Средњо по

ље ВК, И сл.

622. У женском роду наставак је -а:

одјутре блага, па задушна, па ће таг недеља сирна ВК, бела земња Га, голема

вода ДБ, длибока вода МКу, ложица дрвена Со, дрвена дрљача Со, кућа ниска, др

пава ДП, овча кожа РД, нека жена паметна, разумна ДП, пртена основа и помучна

ВК, и сл.

623. У множини придеви м. р. имају наставак -и, придеви ср. р. наставак -а, и

придеви ж. р. наставак -е.

басамаци високи ГБ, врцани опанци ВК, запаљиви меткови Ка, земњени каза

ни Га, двчибут ДП, овсени леб Ка, колачи спраимо посни МВ, пртени конци РД,

свињски опћнци Гр, селски путеви ГБ, црни огрљаци ВК, и сл.

у овај земњена грнетија ВК, убава дечица, црвена колена Ка, црна пилетија

ДДу, и сл.

вежене чарапе Та, гропске кадилнице ДБ, драпљиве мотке ДБ, човање дрве

не ВК, косе носеомо дугачке ДДу, вутарке единичљаве ДДу, панице земњене ДДу

Га, јечмене овге ВК, торбе козињаве МВ, вутарке мелезне Га, онеј мрдаће Га, ву

тарке помучне Га, кошуље пртене МВ, старе жене МКу, воденице убаве МКу,ја

буке црвене ДБ, и сл.

624. Од именица на -ица може се јавити: Славицине ноге ДДр, поред: там у

Миличино ДДр, кума Драгичино ВК и сл.

Од именица типаЈова, Света, присвојни придеви биће: Јовина ли жена ДДу,

Светина ћерка се одалаЗТ, тој су Ђуринаговеда Та, нее Жикина њива ВК, и сл.

625. Осећа се извесно колебање, односно понекад је о „прекорачило границе

своје употребе“337, како каже Белић, у зетњова ли мајка Со, Попадићов ВК, али:

братњева унука Ли.

Поређење придева

626. Поређење придева је у ГЗ аналитичко. Компаратив се гради додавањем

по на позитив, а суперлатив је конструкција нај-Н позитив. Као архаизам могу се

337 Белић: 1905, 431.
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јавити облици синтетичке компарације, најчешће од придева стар имал(и), у зна

чењу млад. Остали облици синтетичке компарације представљају нанос из књи

жевног. „Овакав принцип компарације омогућује да се у извесним случајевима по

реде и именице и глаголи“338.

Компаратив

627. Мало је остатака старог компаратива и најчешће су од придева стар и

млад, тј. мал(и) у значењу „млад“, а јављају се и облици бољи и гори:

сина старејога МКу, малеј (значење је млађи, али је очигледно да је основа

мали) брат ЗT, за тога малејога ЗТ, и примери у т. 56;

ти си бољ ДДр, бољ мајстор М, боља била ГХ, нађем бољу ГБ, овчо млеко бо

љо Га, нема гора жена ВК, и сл.

628. Под утицајем књижевног језика јавиће се и ликови:

стариа била Гр, он је старии био Гр, старии син Ка, една е старија од мене,

една е малија ЗТ, и примери у т. 56.

629. Јављају се и облици са јотованим сугласником и аналошким наставком.

млађијога сина Ка.

630. Балканистичка црта је грађење компаратива додавањем по испред обли

Ка ПОЗИТИВа:

по арно дете нее имало ГБ, коá от коју побогата РД, по болесни од њи Ли,

што по големико (дете) Га, овде поголемићк (човек) Ча, поголемићк (дечко) ДП,

који су тој по дебели (људи) МВ, оне све што подебеле (кокошке) М, снаá подобра

ДБ, по жилава (жена) ГХ, поздрава од мене РД, по имућни ВК, дечко појачњк Гр,

по лепе козе ДДр, има помала Ка, помал остал ДП, помлада, за сина помладога Ка,

били по млади ГБ, оне пониске Ча, има едњн по ситан Га, послатко млеко ДБ, по

старога унука ДП,ја сам постара ДБ, што постаро ДДр, постара од њум Гр, има

постари ГХ, оне су потврде М., да е по убава од мене Га, слама поубава Га, поуба

ва у лице ДДр, нема поубава девојка ДДр, Љубица по црна од њу Ча, и сл.

631. На овај начин може да се гради и компаратив додавањем по на облик

компаратива:

1 - 1 1 — ? 1 1 • — 1 I f - - 1

нема по гори болес Гр, погора жена ВК, од ујну погор Ка, една по стареа Ча,

и сл.

632. Како је у науци већ примећено, овако се пореде и прилози, именице и

ГЛaГОЈНИ.

1. предемо побрже Ча, ајде побpго једи ВК, да буде повише код њи ВВ, да се
t — “ 1 - 1 — 1 • 1 — “ — “ 1 - 1 1

изруча повише ВВ, куј си има повишке М, још погоро Ка, по дблемује кућа М, кућа
— I 1 * t - * 1 1 — 1 1. . 1 1 — 1

им пoдоле у село Гр, ја подобро знам ВВ, вику да е по здравијо било МВ, она си по

кабат ДДр, ви сте покасно дошли РД, вам су помалко давали Ка, по мање е било

ДДу, понапред (раније) РД, поред, у истом значењу: порано ДП, Ми порано Ка, до

била пенsиу порано ВК, и сл.

2. човек по угодине Ча, бија помајстор од сви Гр, по газде купују Ка, оно ов

де по рат В, и сл.

338 Ивић: 1985, 113.
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3. вечером ће га по баве Ча, деца те, каже, по воле Со, ја по волим зејтин ДДр,

по не ваљате Га, овај из Ниш по доди В, сестра је по награбусила од мен Со, он ти

неће по теб одбие Ча, пасуље се по приватилГХ, па си по познава Га, по да раде

ДБ, поутркне мало РД, Веселинка по нее ВК, и сл.

633. Како се из претходних примера види, морфема по често није срасла са

речју иза себе, било да је то позитив придева, или која друга реч, те се засебно пи

ше и изговара. У том случају и она је, најчешће, акцентована. У случају да ова мор

фема сраста и чини сложеницу са речју иза, она је, често, носилац акцента, пошто

је и носилац информативности.

Суперлатив

634. Суперлатив се гради додавањем префиксa нaj- на позитив:

нашое најбедно Га, најважан ствар ГБ, тоје највелико светло Га, најголемо

ДДу, најмало што ми е МВ, најмала е тај њива ДДр, најмала што ми е МВ, тај нај

млада Га, стршељје најопасан МКу, најстара ћерка Га, најстари дечко Гр, најстар

ми едамно умрел МВ, српскијезике најтежакДДу, најчиста ми посла ВВ, и сл.

635. Као што је познато, овде се могу поредити и први и последњи:

ми смо најпоследњи Та, а први најчешће прилошки: устанем најпрво ВК, нај

прве водицу Со, најпрво је она тражила ДДр, чувала сам најпрво свиње ВК,

636. Од придева добар илош често се суперлатив гради од облика компара

ТИВа:

оперем најбоље за продаву Ка, најбољи собор Га, најбољ газда ДДр, најбољ

радник Ли, најгор зараз Ча, најгору посо Га, и сл.

637. Следећи облици утицај су књижевногјезика: најмлађа ћерка Со, најкра

ћо време Гр.

638. Облика суперлатива има и:

а. Од прилога:

1. ја сам туј најдалеко служил ГБ, да ти кажем најлако Ка, наје тешко било

за леб ДДу;

2. најбоље сносе ГХ, свг је завршио најгоро Ли, за мене најгоро РД, и сл.

б. од глагола: најми треба ДП, наје било тешко ДДу, и сл.

639. Декомпоноване форме могу да се јаве и од прилога: наје било залеб те

шко ДДу.

640. Имам и облике са компарирањем супелратива: живим понајгоре Гр, у

значењу „горе од најгорег“.

641. Јавља се и форма суперлатива добијена помоћу турске речце алиc + по

зитив539: алиc жут постилак Га.

Деклинација придева

642. Придеви се деклинирају као и остале заменичко-придевске речи. У ГЗ

јавиће се облик ОП у м. и ср. р. jд. са наставком -ог (а) уколико је у питању живо би

ће, иначе је једнак номинативу, а у ж. р. наставак је -у:

339 Белић: 1905, 441.
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онога бившога преседника старога Гр, одеднога брљивога РД, има коња јаро

витога ДДу, за немачкога преседника ВК, од Свети Николу поланскога Ли, до Све

тога Саву ДП, селскога служитеља Гр, за школуванога Ча, па га собуче голог Гр,

едну благу вурду ДДу, божју ти мајку ДДр, тоску везену ДДу, донеси пого

лему столицу Гр, свз голему огрлицу МВ, суче овгу дебелу МВ, свз дрвену ложицу

М, у паничку земњену М, да у чувамојалову ВК, cњскршену руку РД, у ладну воду

PД, за помладу сто дајВК, сламу овсену Ка, едну прикаву изваде ДДу, имам овдека

селску шумицу Ли, у студену воду ДДу, ожену рагожу ДДу, од сламуражену Ча,

онуј поприку туцану Га, у убаву премену ВК, и сл.

643. Обичанје и дативна -омуза придевe м. р. уз ограничење које важи за да

тив у овом говору.

Миливоје Ањиному ВК, Буба, Љубомиру Копчиному ВК, Николче Коприно

му ВК, кажем покојному оцу Гр, носи га срескомуначалнику Гр, старому сину, на

прво чедо ДП, старому да даду Ли.

644. Придеви ж. р. у овом падежу понекад имају наставак -е под утицајем

ИМеЊИЦа:

неке Натолие Пашалиине (син) ДДу, Зорке Рачине искочило нешто ВК, дал
там Баке Ањине ВК и сл.

645. Може да се јави и датив множине са завршетком —м:
! — 1 1 - 1 t 1

мртвем се предавам ВК, тој е овеaм Ањинем њива ВК.

БР () ЈЕ ВИ

646. Ако одбијемо оно што се код бројевајавља као гласовна особина, о чему

је било речи у фонетици, или оно штоје морфолошка особина специфична за гово

ре овога краја, онда се, по форми, бројеви битно не разликују од исте категорије у

другим нашим говорима.

647. Од кардиналних бројева облике за родове има број један:

брат један Благоја Га, један ујка ВК, едан њигов колега Га, преседник еден

Гр, еден заткав Ча, и сл.

једно страниште Гр, едно кокоче ДП, нечијо еднд ДДр, једно шишенце МВ,

једно каменче Ка, едно вепренце Гр, седно око Гр, едно детенце Ће, и сл.

тај ћерка една Со, една женаЗТ,једна капка Та, една њојна сестра ДДр, и сл.

648. Овај се број једини и деклинира, па, аналогно деклинацији заме

ничко-придевских речи у ГЗима у м. роду облик ОП= А на -ога и дативна -у, и то

само у случају када се односи на живо биће:

она еднога на леђа, ја еднога МКу, две ћерке и еднога сина Со, ватила е сед

нога РД, и еднога дана Гр, једнога сина ДДу, и од еднога сина има унуче Со, има

још еднога сина ВК, у еднога се уврза ДП, опојува еднога МВ, претупа овде еднога

Ка, едну сестру и тога еднога брата Со, за еднога Душничанина Со, ималеднога

сина ДП, за еднога Немца ЗТ, од еднога брљивога РД;

књд си виче едному Гр, едному овдека Ка, и сл.

Уколико се не односи на живо биће, биће у употреби обликједан:

понесо један котњлРД, дојдо до еден кладанац ГБ, и сл.
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649. У ж. роду имамо ОП = А на -у:

једна едну совру ВК, напрајим едну Ка, једну њиву наполе ДП, отидомо едну

ноћ ВК, едну грутку сирење ДП, уједну комшику ДДр, едну чашу Гр, едну годину

целу ВВ, по едну чашку ГБ, едну вечер Га Со, едну шачку М., изваде едну благу вур

ду ДДу, овде на едну бабу Со, запросија едну ГБ, едну кашику маз Ли, едну кицељу

носим ГБ, едну артишку Гр, и сл.

650. У значењу неки, могу се јавити, поред сингуларних, и плуралски обли

ци.

едан човек ми рече, не знам коије ВК, протрчатуједно дете ДП, дадо на едну

жену ВК, и сл.

на едни комшие Та, има едни овакој, едни па овакој Со, једни и Штрбовац

ДДр,једни су по Ниш Ка,једни на Број Шес Ка,једни бисásи Гр, едне си квачу и оде

си Ли, потопимо едне у реке ВК.

651. Стари обликједин налазимоједино у бројуједанаест, који онда ималик

јединаес:

н н - 1 1 - г 1 - t

единаез године Га, јединаес местети Гр, јединаес листа Ча, али и: једанаес

местети Гр, једанаес дана Ка, и сл.

652. Број два има такође облике за сва три рода, али се не деклинира.

два прста ВК, два џака Ка, два дана Ка, два сата РД и сл. (и примери у т.

524—525),

две унучети ДП, на две местети Ча, две јајцети ДДр, две говедети ДДу, две де

тети РДСо Га Гр, на две места МВ, две ђувечики НСЗ40 и сл. Видети и примере у т.

528—529.

две шљакавице Гр, две черге ВК, две свиње Кр, две козе и јарче Га, две Зоре

ДДр, две змије ВК, у две воде Ши сл. (и примери у т. 527).

653. Облик две у средњем роду је, вероватно, стари дуал за средњи род, који

је имао облик dové у номинативу и акузативу541.

654. У употреби је и оба, обе:

оба ми дадоше ВК, оба мушки ДДр, и сл.

ја си обе тури МВ, обе очи да ми испадну Со, и сл.

а често и оба облика истовремено:

обе две бабе ГХ, раделе обе две РД, па води обе две ВКЗ42.

Број четири забележила сам само у том облику: четири девера Со, у четири

дуара Га, четири колца Гр, четири детети МКу, четири каце Гр, и сл.

655. Број шест редовно је са упрошћеном финалном групом:

шес јагњети Ли, шес окоти МВ, шез године ВК.

Видети и примере у т. 346.

349 Станојевић: 1911, стр. 408—409 налази да број два има „уз именице средњег рода поред два

и две“.

341 Николић: 1984, 166.

342. Појава је позната и другим говорима. Тако је и у Лесковцу, Михајловић: 1977, 43, у Шума

дији: Реметић:1985, 299.
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656. Бројеви седам и осам имају ликове седом и осом:
t

до седом лежимо Ка, седом очува ДДу;
1 1 + t { 1

примила сам осом РД, осом пилети ДП, осом детети Ка;

али и: седам недеље МВ, у пола седам ВК, у осам сати ВК, осам пиленцета

ДП. Видети и примере у т. 155.

Облике са о налазимо и у бројевима седамнаест, осамнаест, седамдесет и

осамдесет:

t I 1 f —

седомнаез године Со, седoмнаес Га, осомнаез године она Ка, седoмдесет и

седом године Га, седoмдесет и осом Ка, осомдесет године М, осомдесет и пет

МВ, и сл.

657. Са упрошћеном финалном сугласничком групом су бројеви одједанаест

до двадесет, те двадесет, тридесет и четрдесет:

дванаес МВ Та, по тринаес РД, тринаез године НС, петнаесиљаде Ка, она е

шеснаес Ка М, они дваес иду ГБ; дваес месарчичи ГX, дваез душе ГБ, триесара

Ли, четерез године РД, триес четерес кила Гр, и сл.

658. У броју шездесет имамо упрошћавање хаплологијом:

шесет године Гр, шесет ара Ли, шесет иљаде Ка, и сл.

659. Поред сто, у употреби је и стотина:

седом стотине брава овце ДДу, пешес стотине ДДу.

660. Именица иљада има, осим облика једнине и множине, и облик на -у, као

облик ОП у једнини.

Примери у т. 148 и 249.

661. Веза између десетица и јединица подједнако је синдетска и асиндетска:

у дваес и две године ДП, стои дваес и четири сата Со, седомдесет и пет го

дине Гр, осомдесет и седом Га, осомдесет и пет МВ, и сл.,

дваес четири месеца Га, дваес пет ара Гр, триес пет динара В, у дваестри

године Ка, дваез девет године ГX и сл.

662. Редни бројеви деклинирају се као придеви. У м. р. ОП = А на -ога и да

тив на -ому уколико се односе на живо биће:

каже до првога Ли, од првога мужа ДП, а у значењу први може да се јави и

првњи: све тога првњога мужа М., има си од првњога Га, све за тога другога ДП,

првњому сину ДДу, несмо доктури еден другому Гр, едан другому оружје Ка,

давам и другому да работи Ка, едан другому мора су се допали Со, синдал другому

ДП, они другому после су кокошке сами уватили Гр, и сл. и, наравно, на првога

унука праили ГБ, све на другога сина даде РД, и сл.

У ср. р. у употреби је ОП = Н:

од прво чедо ДП, на прво дете РД, и сл.

У ж. р. ОП је на -у:

од прву жену ВК, у прву недељу ДДу, у другу кућу Гр, на другућерку РД, и сл.

663. О облику у другом стању видети у т. 473.

664. Веома је чест генитив од редних бројева:

родена сам дваез друге Га, тринаесте сам рођен ГБ, и сл.
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665. У употреби су бројне именице двојица, обојица, тројица и сл. и петина,

десетина и сл.:

ми двојица куде ћемо Га, још двојицу Гаџинанци Гр, двоица беоше ДДр, све

по двоица Ча, двојица су РД, тија двоица младића РД; обоица идоше Га, дидемо

обојица Со, обојица старци Гр, обојица, и син ми и снаa MB, дошли у суботу обоји

ца ВК, синови дошли тројица ДП, била тројица тамо Ка, троица РД, тројица ГБ,

тројицу МB, сви троицу Гр, трошцу браћу имал МВ, троица мужи Гр, четворица

у кола ДП, четворицали Гр, тежи за петину ВК, и сл., али четири сам браћу има

ла МВ.

666. И овде се збирни бројеви јављају уз именице рluralia tantum343.

двоја врата Со, троја кола ВК, кола има четвора Гр, шестора кола ВК,

двое панталоне ВК, едно двоја кола, па, имали смо седамдесетора Та, и сл.

али и уз друге, у околностима када се нешто јавља у пару.

волови обоји Гр, трби волови ВК, двои коњи Ка, двде рукавице ВК, трбе ча

рате ВК, и сл.

667. Честа је и појава дистрибутивних и мултипликативних бројева:

имали по милион ВК, по триесаршина Ча, по триез госта дочеку Ли, по пет

леба ја спремим МВ, по четири стога добразденемо Ка, и сл.

он се женија двапут ГБ, двапут ви тражимо ВК, копала ни е едњмпут ДП,
1 t – f. — — 1. — “ 1 1 1 - — " —

мрење ће буде едампут ГБ, двапут је гу Ружа водила ДДр, намен два-трипут на

грне ДДу, сbг је стопут рекла ВК, по емпут годишњо дојде Се, и сл.

668. Приближне количине казују се на следећи начин:

десетину казана Гр, десетину снопа Ка, дваестину метара Гр, едно триесе

тину смо били Га, у дветри године Ка, посадил два-три оџака Ли, остави му ед

но-две Ка, три-четири пет Ка, има веће седам-осам године Гр, имаомо пешесЛи,

кад попи три-четири ВК, постара пешезгодине Га, пешес-седом кокошке Се, има

ла пешеснаес кокошке Со, чувам веће деве-десет године ДП, од петнаес шеснаес

године ДП Со, дваес-триес јајцети Гр, свbки трећи-четврти дан ВК, два

три-троица мужи Гр, по два три тројица Ка.

ГЛАГ () Л И

669. Инвентар глаголских облика ГЗ нешто је другојачији од књижевног.

Потпуно су ишчезли инфинитив и глаголски прилог прошли, а врло је редак и фу

тур П. Аорист је чест и могућ је и од имперфективних глагола. Имперфекатје не

што ређи, често са наставцима аориста, а понекад сејавља и од перфективних гла

гола. Радни глаголски придев у м. р. једнине има, осим стандардних, и наставке -л,

и Ја.

Инфинити в

670. Ова граматичка категорија у ГЗ потпуно је ишчезла како у говору стари

јих, тако и млађих, те би употреба инфинитива у свакоденвном говору изгледала

343 Исто у: Симић: 1972, 372,373; Богдановић: 1987, 176.
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веома необично и упадљиво. Уместо инфинитива, као што је познато, употребља

ва се конструкција да + презент, што представља балканистичку црту, која је вео

ма експанзИВНа344.

671. У мојој грађи су се два пута нашли облици инфинитива:

öће бит, неће бит ВК, у хамлетовском значењу бити или не бити,

може бит да има сто педесет Гр, у значењу можда.

Ови су облици вероватно дошли са стране као окамењене форме.

Презент

672. У презенту налазимо стандардне облике, са-м/-y, -ш, -a, -мо, -те и -y/-e,

уз нестандардне форме у 3. л. мн. са -ав, -ев, и -ив.

Узајамни утицај инфинитивних и презентских основа и њихово мешање345

јесте други разлог појаве нестандардних облика.

673. 1. л. jд. има наставак -м. Само два глагола су са наставком -у.

-м: ја не башим ДДр, бљујем Ка, буам ДП, ја викам Се, да се денем ДП, заду

шим М., да се затрем МКу, слабо искачам Га, кимнем Гр, да се собувам ДДу, покр

мим ги ГБ, не политичим ДП, па у преберем ВК, слечем блузу Га, с њума споредуем

ГБ,умрђујем се МВ, да се цопнем ВК, шмрчем онојВК, шуњкам побачу ВК, и сл.

-у: не могу ги прогунем ДДу, не могу да се дизам Ка, не могу да давам Со, свг

веће не могу Га, не могу да одим Ш, не могу сејоште маем ДП, не могу да у довоље

испраљам РД, могу у повикнем Ка, и сл.

и не мок се раним ја Гр.

Белић има мог, које тумачи као аналошки настао облик према мож, али до

звољава и могућностредукције крајњег вокалаз{6. Н. Богдановић налази да је у АП

ово честа појава уз негацију 347.

674. Обичноје оћу и нећу, за шта није потребно посебно давати примере, али

и: оћ да рекнем: ој! ДП.

675. 2. л. jд. има наставак-ш: да ванеш ДДу, варкаш ДДу, да им дадеш ВК,за

видиш Ка, збираш Ли, да се згранеш МКу, овце забиш ГБ, одбираш ДДу, да пока

ниш Га, ако продумаш ВК, па прострешЧа,рчкаш Ка,увираш ДДу,узнеш Ча, и сл.

676. Од глагола моћи: не можеш, дабоме ВВ, и сл.

поред: не мож се сетиш ВК, не мож га изгледаш ДДр, не може да искочиш

М, туј не може да грешиш ВК, и сл.

али и не моштој да кажеш ВК, да у не мош пребациш ДДу, не мошти да но

сиш Гр, и сл.

Облици мошЉможе у фонетици, т. 98.

677. Слично овоме глаголу понаша се и глагол видети:

*** Истоје у свим говорима источне ијужне Србије (в. Богдановић: 1979, 78, Ћирић, 1983, 84, Ми

хајловић: 1977, 43, Богдановић: 1987, 182), а и шире. Д. Јовић каже за инфинитиву Трстенику: „Данас је

прилична реткост“, Јовић: 1968, 129. Ова особина шири се све до Шумадије: Реметић: 1985, 323.

*** О овоме говори и А. Белић. Вид. Белић: 1905, 478.

346 Белић: 1905, 512.

347 Богдановић: 1987, 191.
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виш књко сšгме брука Га, Па, виш квко Га, виш ти како знаш М, виш, болесна

сам Кр, и сл.

Ове облике објашњава и А. БелићуДијалектима називајући их старим опта

тивом. М. Стевановић констатује појаву у Ђаковици и цитира Белићево мишљење,

а о овој појави говоре и каснији дијалектолози?48.

678. Овима се придружује и глагол хотети, тј. хтети“.9:

бћ леб, били тој Га, бчедну ракију Гр, ако бч дваес Ка, ако бч, наклади огањ

ДДу, дч отшеницу Ка, ако дчи да ме слушаш ВК, ои да веруеш ДДу, ои да причаш

ГБ; да неч да носиш Ка, ођ да дадеш ДБ.

679. 3. л. jд. је без наставка, са тројаким завршетком: -a, -e, -и:

бега РД, да дава ГБ, штап диза ВК, збира Гр, да се избулка МВ, вода извира

ДП, она се изврашка МВ, да га коља ДП, само се кршка ГX, штапманда ВК, прућа

се Гр, па се свртка Ча, и сл.

младаневеста говее Га, жње МВ, здене стог ВК, знаје лекови ВК, клаче иједе

Ка, крадне ВК, кусне ВК, не мерише Та, да облече ВК, она се понатне (наљути) PД,

па си стије ГР, udсне га ДДу, кад га шибне МКу, и сл.

он баши ДП, вари Гр, вржди МКу, зажми онде Га, да ме остаји Ча, превољи

човек МВ, да растреби све ДП, на рачуни ВК, свири МКу, да се столи (множи)

ДДу, тој се све утиши МКу, цавти МВ, шобори котњл ВК, и сл.

680. Од глагола моћи имамо облике са финалним -е и без њега:

не може мене никој да ми зајми М, откуд Мараможе да знае ВК, докле мо

же РД, не може да вреви Со, невеска не може њи да носи Ш, бес леб се не може

Ка, и сл.

можеда пева В, и њему семоже деси Ка, не може да пркне Ча, неможда доди

Ли, неможда треви Гр, немождању ВК, неможда снесе РД, не мош се живи Ш,

не може она да седи Ка, не мож она да улезне ВК, не може да еде ДП, не можда

öди Ли, можда помине ВК, ни ме мож остаи Ли, не можда разбере Гр, немож

да дође НС, не можда еде ДП, и сл.
1 1 f |-

и не можи да каже ВК, не мош па отуд да пројде Се.

681. Форме без финалног сугласника уопштене су у 2. л. jд. Последњи лико

ви, са сугласником -и, иду у прилог тврдњи Р. Симића350 да је ово старија форма,

поготову онај у коме нема услова за десоноризацију.

682. 1. л. множине: бегамо кујкуде Ка, да се венчујемо ДДу, да ву дадемо НС,

добивамо свашта Гр, жњемо ДДу, да гу заваћамо ГБ, да га зберемо ДДр, да иско

пачимо Се, не кладемо га Ка, тој полагамо ВК, потпремо све цигле ВВ, простремо

си покров Га, неразумимо НС, сврнемо Со, не смеeмо (смемо) МКу, ми војсе смеe

мо ДДу, и сл.

348 Белић: 1905, 511, 512; Стевановић: 1950, 122. О облицима мош и виш и у: Симић: 1972,

387-389, и нап. 172-176.

349 „Глагол хотјети или хтјети има велико обиље облика“ примећује и Т. Маретић. Видети:

Маретић: 1899, 283. Видети и примере у т. 725 и 727.

350 Симић: 1972, 389.
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683. 2. л. множине: не ваљате Га, да додите Ка, ви мен да одредите Ка, сву
- - - F — — 1

ноћ седите Ча, да не смете Ка, кво ви смете Ка, ваздњн спите Ча, и сл.

684. 3. л. мн. показује и овде нестабилности извесно шаренило облика. Осим

наставка -e/-у јавља се и аналошки уопштен наставак -у, а у зони П и типично ПЈ

-ав - -ау и аналошки настали-ев и -ив551.

-е: да апсе Гр, сиалице горе РД, але га дигле ВК, млого се сњсЉубу душе (жи

ве добро) ВК, запише (запуше) ДДу, крате се дни Ча, они се крсте Ка, леже на

њиву Ка, напраје врвину ДДу, и село носе Се, оставе ДДу, да ме отпуште Ка, пу

де косови Ча, саде дуван МВ, скуче на лесу ВК, чете се ДП, и сл.

685. Због промене основа, долазе следећи облици:

израчуне Ш, они га рачуне ВК, свирачи свире Га ВК, и сл.

Вид. и т. 793.

686. У следећим примерима имамо контаминацију наставака (е + (j)у); дрља

веју Та, изгладнеју ВК, људи излудеју Ка, огладнеју ДДу, кад остареу ВК, и често

оћеју, нећеју (примери у т. 700). Вид. и т. 695.

687. -y. деца бркну ДП, да ни даду Ка, овија што докарују ВК, Исна жељују

ВК, да кљују ДДр, да не крадну МКу,липсују Ли, мреју Га, навукују дрва Гр, нека ме

наspћују Со, да објашњују Со, тој питују МВ, пландују ДДу, па се поврну М, они

поју Гр, престањују Та, цвик сипују ДДу, да ми се смеју ВК, заедно стањују Га, су

ју Ча, да узреју Ча, кад улегну Га, и да једеју ЗТ, одведеју ЗТ, и сл.

688. Аналошко уједначавање јавља се ретко у зони I, чешће је у зони П, и у

корист је наставка -у: cbга ме воду НС, Благојку не држузуби ДП, баба и Сребра се

договору ЗТ, па се очисту ДБ, да понуду снашу НС, при кола стоју ГБ, па се сушу

ЗT, учу ДБ, и сл.

689. Посебно наводим примере на -ају, пошто код њих често долази до сажи

мања -ају - -ау - уЗs2:

-a(j)у: не веља у ВК, банде ги викају Ча, не давају МКу, дизау цену ВК, черге

изаткају МВ, људи искачају ГБ, кукају ВК, па се сви љизгају НС, таг наседају МВ,

ништа не оскуђевају ГХ, да га откарау РД, презају трактор Гр, они привикају ВК,

спремау деца РД, момци ни сритају ДДр, како се ткају МB, стари си ћушкају Ли,

та га жене чувају ВК, јоште штудирају МВ, и сл.

не сажима се: не вељау ВК, како се ткају МB, не знау ВК, и сл. јер секвенцу

-a(j)у чува акценат.

-у: бачку се ВК, бегу ГХ, ближњеву ДДу, онија се ваљу ДДу, па се венчу Га,

да вечеру М, овде вику конопља Га, врту ме Ка, гледу ни Га, не даву НС, докару ВК,

да га заруњку ДП, затрупу у земњу РД, игру се М, ако избетониру ГХ, наши се из

државу Га, иму кућу Кр, јављу Та, такој се набиру Со, набрчку се ДДу, навpчку вр

це Га, књд ни надаву ДДу, они војсе надрнду ВК, они наspту ДП, понекад ме нака

pу МВ, напљачку се Ка, наседу МВ, па му се натету ДДр, они нему ДП, одмару си

* Белић: 1905, 512:„Према овоме облику деле се дијалекти источне ијужне Србије у две гру

пе: јужноморавски дијалекат, који има проширен наставак за 3. л. pl. и тимочко-лужнички и заплањ

ски који имају старе наставке“. Овакве облике бележе и: Барјактаревић: 1977/1, 359-360, Барјактаре

вић: 1977/2, 380-381, Стевановић: 1969, 405,419, Богдановић: 1987, 183.

352. Реметић:1985, 308–312 даје простирање појаве и тумачење.
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Карта бр. 11; Дисперзија наставка -ав!-(a)(i)у

Легенда:

О копају, котау, копу

ë копав, копа(ј)у

се га, да откопу ча, паду Ка, преживу ДДу, ништа не приму ВК, колко причу Ли,

сливе сеpdђу Га, да се састаљуКа,дали се сећу ДП, смитуми Се, да га стрељу Га,

тркаљуга, обdљуга Ли, дрва теру Со, туру М, ћушку се ДП, нек ме утелу Ка, све

мужа ме чеку Се, чуву говеду ДП, само читу и шету Та, шишу се МВ, и сл.

690. Двојако је тумачење ове појаве у литератури:

1. губљење сугласника, после чега се зев уклања контракцијом“,

2. аналогија:

а. према 3. л. мн. имперфекта354,

б. према осталим лицима презента“.

353 Реметић: 1985, 311 и нап. 900.

354 Реметић: 1985, 312 и нап. 901.

355 Реметић:1985, 312 и нап. 902.
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Како у ГЗима облика са наставком -ају, облика са изгубљеним сонантом (ау)

и облика са -у, јасно је да је процес у току. Вероватно је појаву иницирао фонетски

моменат, па се после тога морфологизирао наставак -у.

691. Само у зони II позната је појава -ају --ay - -ав, која је дошла под утица

јем јужноморавског. Ова се појава фонетски развила код глагола на -ају, а одатле,

аналошки, код осталих356.

вечерав НС, викав НС ГБ, после не враћав НС, збирав Гр, да ни испитав НС,

пообаљав НС, и сл. Видети и примере и у т. 232;

идев ЗТ, кажев ГБ, и сл. Видети и примере у т. 232;

ранив ги ЗТ (т. 232).

Видети карту број 11.

692. Наставка -ду у 3. л. мн. овде нема.

693. Код глагола са к, гиху основи јављају се палатализовани сугласници у

3. л. множине, аналошки, и тамо где им није место357. Примери у т. 304.

694. Због промене врсте долазе следећи облици:

одрицу веће (од одрицају) Та, но се претицу (од претицају) Га, и сл.

књко се задугују Ка, полагају Со, помагуси (од помагају) Ча, да помагу Ча, па

вој помагу Га, помагу и нам Га, да се слагају Гр, сви се слагу ЗТ, и сл.

695. ОД Глагола моћи имамо следеће ОбЛИКе:

1. са уопштеним палатализованим сугласником: ако можу, нека га узиму

PД, ако, кад можу ВК, не можу сви ВК,

2. са палатализованим сугласником и уопштеним обликом за 3. л. једнине: не

може да долазу М,

3. са губљењем финалног вокала: не можда доде Ли;

4. са сугласником-ш: они немош се слажу Со, немаш сватовини да дојду ДДр,

5. облик са наставком -у, накалемљеним на уопштени обликможе: кои куде

можеу ДП338, ништа ми не можеу ДБ.

696. Са очуваним сугласником из основног облика је: наиду воде ДДу, да ми

приду ВК, да приду ДДр.

697. Од глагола треба јавља се:

1. облик са промењеном основом: a ckr пребе ВК,

2. безлични облик: треба му месим кравајче Га, треба си стално тај ВК,

треба му и њему леба ВВ, треба да даруем НС, и сл.

3. облик са личним наставком: требам дидем Ш, требам да рекнем Со, тре

бам да му мозгујем ВК, требамо крмачу да штровимо ГХ, и ви требате мен ВВ,

требу им паре РД, ће ни требу ДП, и сл.

*** О појави се говори у: Белић: 1905, 514; Богдановић:1987, 184; арегиструје је и Стевановић:

1950, 122-124.

357 О овоме и Белић: 1905, 479.

358 Исто и: Богдановић: 1979, 79; Богдановић: 1987, 194.
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698. Сличну судбину има и мора.

1. мора те тепам Ли, мора те цунем ГХ, и сл.

2. мору, ће да оћеју ДДр.

Помоћни глаголи

699. Глагол јесам

Од глаголајесам у 3. л. jд. јавља се двојаки акцентовани облик,јесијесте:

1. a, тојjecМ, јес, не може се ради Ш, то јес, тој си радела Со, а, јес, ја сам га

вукла Га,

2. јесте, јављу си Та, јесте, не смеш Ка, јесте ВК МВ, јесте, мати е наша

умрела Ка, па, јесте Кр.

Забележила сам и појаву оба облика истовремено: јесте, јестој такој МВ,

као и појаву о којој говори Н. Богдановић: јес је, нема да неје ВК, па добро,

јесје ВК. Ово би, по њему, могао бити композит јеc(т) + је, „који се у говору АП

схвата као једна реч и тако употребљава“359.

700. Глагол хтети

Јошје А. Белић приметио: „Глаголхте-ти сачувао је у овом дијалекту доста

старине“360. Највеће шаренило облика од овог глагола налазимо у 3. л. мн.:

дте браћа да продаву РД, књко оте РД361;

нете му сестре РД, нете да узну РД, књко нете ВК,

ма, што ће у ти ДП, што ћеy ми ДП,

понеки оћеyКа, да бћеyДДр, књко бheyДПЛи, тикву блеy ГX, ако бheyСо;

затој ме деде нећеју Га, нећеју на зем Ш, ако нећеју Га, одборници нећеју

ниедњн Гр, нећеy МКу.

Облик блеју бележи и Рајковић Упит, на стр. 114, уз напомену „ређе“.

701. Глагол бити

Овај глагол може да се јави од двеју основа. У ГЗ обичан је од основе буд-без

проширења, али може да се чује и варијанта са проширењем основеЗ62:

књд буде ГХ, ништа да буде ЗТ, књд будем ДП, да будем свекрва М., и сл.

там кад будне Ча, дор доле будне Гр, да си будне Гр, да не будне рат Гр.

Облике презента од инфинитивне основе, проширене или непроширене, ни

сам регистровала.

Императи в

702. Јавља се у 2. л. jд. и 2. л. мн. У другом л. jд. јављају се сви стари наставци

—j, -и и -а:

359 Богдановић: 1987, 190.

360 Белић: 1905, 507.

361. За облик оте Ивић: 1985, 163 вели да „3. л. мн. глагола хтБти чува стару консонантску

алтернацију“.

362 Исто Симић: 1972, 457. Занимљивоје да већ у Ал. Поморављу (Богдановић: 1987, 191) има

облика типа: биде, бидне, бине, поред буде, будне.
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бегај Се, бегајти дом Гр, ајд, не буњуј Ли, ватајги све, турај, врзуј Гр, гледај

ГБ, гостујВК, дај му ДДр, дај на еднога сина Ка, дај имЗT, дизај се ГБ Гр, искарај

гу Га, испричај нешто ВК, исркај се ВК, кусај Се, погледај клас ДДр, ти ме попра

љај Со, ајде ти потписуј Ли, премењуј се М., ручкај ВB, не секирај се ВК, кипелац

сипуј Га, ајде, сисај ДДр, слушај мене Ка, слушајти, Петре Гр, смеј се ти ВК, стој

овам Ш, стрељај ме, аман Гр, терај Гр, тепај ДДр, турај РД, узимај ДДу, краве

укошкај ДДу, чекај Ш, Боже, чувај ВК, и сл.,

вати, па се овањк нишни ДДу, води ме РД, врни се РД, врти, сучи ГБ, идивој

врљи ВК, гони се, излази ВК, грејни мало ГБ, Божуро, дојди Се, замини га ДП,

измекни ме ДП, кажи Љубише Се, моли гу Га, надроби расолницу, па једи ВК, об

рачуни ДП, обрни се ти РД, па се привучи ДП, помогни им РД, рачуни сbк Ча, Зорке,

сврни ДДу, ајде се, бабо, скини РД, снајди се Со, и ти србни ДДу, ајде, сучи овге ВК,

узнити ВК, улезни ВК, ћути ВКДДу, ћути, трпи Ка, ти гу шикни, па гурасипи Ли,

овде нагоре шмугни Га, и сл.

703. Када —j долази после и из основе, оно се губи:

нави тај сат ВК, де, пикавицу Ка, она/. пи, пи ГБ, уби куче дате неједе Се

704. Може да се чује и стари императив атематских глагола:

виu, виџ кво пише ВК, иди виђ да л су деца јела ВК, тијеђ, чувај козу, па једи

Се, па јеђ РД, јеu тиа лебВК, поглеu BK.

Обликјеђ, јеђите бележи и Рајковић Упит (стр. 410), као и виђ, вићите (стр. 4)

и додаје да је ћ - ђ.

705. Ван снимљеног материјала имам из Калетинца облик јеђив63.

706. У другом лицу множине наставак -те код глагола који у 2. л. jд. имају -j

додаје се на облик једнине: дајте помоћ РД, дајте ми ВК, не дајте Га, дизајте се

Ча, збирајте и терајте си РД, легајте доле Гр, наврљајте земњу Гр, појте ми

ДДу, премењујте у ДДу, сискајте ДДр, светујте ме Со, соружујте се ВК, ћу

шкајте врз њег Гр, утепајте Ка, чекајте ВК, и сл.

707. У свим осталим случајевима се, како каже Белић, „генералисао импера

тивни наставак неких глаголских основа којега је у другим нашим говорима са

свим нестало“364. То је наставак -ете, који се развио изјата код глагола са основом

на сугласникЗ65, а потом се пренео и на остале глаголе. Према томе, облици са овим

наставком су стари 366.

девојке, водете рачун ДДу, возете га Ча, доведете ми ВК, делете, поделете

ДДр, запантете добро, поздравете Ка, па идете си, па водете ју ВК, у здравјe

идете Ли, извинете ДДу, да ми извинете Ли,јавете му Ли, ајдеједете ДДр, ви си

им купете РД, манете теј књиге Та, намирете ви туј Со, носете Гр, јож двоицу

363. Само на први поглед овај облик изненађује, мада га бележи и Богдановић: 1987, 200. У Тр

стенику Јовић бележи „понекад и јеђи“, уз назнаку да је такав обичан за црногорске говоре. Јовић:

1968, 130. На 139. страни Јовић додаје: „У императивујеђи очувана је стара форма атематског глагола

с иновацијом“.

364. Белић: 1905, 541.

365. Вид. Николић: 1984, 183—184.

366 Белић: 1905, 541, Барјактаревић: 1977/1, 362, Стевановић: 1969, 419. Додала бих да Н. Бог

дановић у Богдановић: 1987, 200 бележи искључиво облике с наставком -ите.
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одредете Гр, касу отворете Гр, сви ми пишете уста ВК, поједете Ча, ајде, почне

те Се, претресете кућу Гр, протурете кроз грцман ВК, ајд пуштете Га, радете

си ВК, сварете си, испржете си ВК, ајд, скинете се РД, седете Ча, стурете у,

открете у Ча, турете уво ДДу, ћутете ДДу, узнете трнокоп и појдете Гр, па га

уништете Гр, и сл.

708. Облике са -ите у 2. л. jд. нисам забележила, што говори о доследном

аналошком уједначавању наставака код глагола који су у старини имали -u-367.

709. Нису непознати облици са отпадањем крајњег вокала у једнини, што се

пренело и на множину:

беш, синко Гр, беж у лад Ча, беш тамо ДБ, поред ајде бежи Ка, и бегај Гр,

глед полице Ча, глед Гр, и: Лепосово, гле ДП, гле колко муж Ли, држ, Владо, носи

ДП, ја држ, он држ ДБ, задржгу НС, чек саг да се домислим ДДр, чек дим да га

доведем ДДр, чек ви причам ДДу, чек ви кажем ДДу, чек се сетим Га, чек саг Ча,

чек, ко беше Се, поред че да видим ДДр, чеја да седнем ГБ, али и чекај да срабо

тим РД, и беште одовде ВК, дрште тој да не падне ВК, и сл.

710. На ову појаву осврће се Р. Симић, анализира досадашња тумачења поја

ве, уз осврт на литературу и даје своје тумачење. По њемује полазна тачка у проце

су губљења -и стари обликатематских глагола типа виђ, који је помогао да се на

ставак -и схвати као покретни вокал 368.

711. Оно што пада у очијесте да у мојој грађи (али и код другихЗ69) има и гла

гола код којих би се очекивао наставак -ј, а говори се о отпадању крајњег вокала.

Тумачење овоме даје Белић. Он налази да је, рецимо, чек од првобитног “чекн, где

је требало да се на крају нађе -изT0.

712. Заповест се изражава и речцом немој и ајде + презент глагола.

713. Облик немој ниједном нисам чула без ј:

немој му даваш Со, немој ме дираш ДДу, немој ми додиш Кр, немој да додиш

Се, немој да викаш РД, немој се смејеш Ка, немој дуан да садиш Ли, немој ме питу

еш Ш, немој ме подеваш М, немој се ти секираш ДП, и сл.

714. Императивна речца ајде јавља се у више облика: dj димо унутра Се, ајде

да попиеш каву ДП, djДеће сидемо НС, djo, иди Гр, djДете напред ДДу, djime oдве

зем Га, и сл.

715. Конструкција нек(а) + презент користи се за изражавање жеље и запо

вести трећемлицу: возетега, нек се вози Ча, одма нека доди М, некдојде ДДу, и сл.

716. У императиву се јављају уопштени резултати прве палатализације. Ви

ди т. 305.

717. У 1. л. мн. Белић бележи два облика: djДимо из Књажевца“7. и имајмо из

Темске*72. Већина истраживача ових говора стално се враћа овим Белићевим при

367 Види Николић: 1984, 184.

368 Симић: 1972,392-393. Литература у нап. 185–194. О овоме и Реметић:1985, 325-327 и нап.

946—950. О простирању појаве у нап. 944.

369 Облик глед бележи Н. Богдановић, Богдановић: 1979, 85.

370 Белић: 1905, 545.

371 Белић: 1905, 545.

372 Белић: 1905, 541.
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мерима, тврдећи, изричито, да таквих данас нема у говору који они проучавају. Н.

Богдановић даје тумачење облика ајдимо, које је и сам забележио „елизијом целе

реченице: ајде да идемо“373.

С. Реметић налази у Шумадији 1. л. мн. од глагола представити у облику:

пристаимо и преставимо374.

У мом материјалу постоји облик ај димо, али у истим околностима, нешто

пре тога, и ајде димо, што поткрепљује Богдановићево мишљење да је ово прво

битно: ајде да идемо, мада ми није непозната ни форма: ајмо, што сматрам следе

ћом фазом од ајдимо 375.

Што се облика престаимо и пристаимо тиче, ја такав облик немам у сни

мљеном материјалу, али ми је у живом сећању поштапалица једног мог покојног

претка. Он је стално започињао и настављао разговоре узречицом престаимо, у

значењу претпоставимо. Мислим да би овај облик од истог глагола, и у истом

значењу, још увек могао да се сретне у ГЗ.

Иначе је: djime да излазимо Ка.

Имперфекат

718. Овај глаголски обликје у употреби у ГЗЗ76, али се увелико осећа пореме

ћај његових облика и мешање са облицима аориста, у користаориста. Још А. Белић

налази: „Употреба имперфекта и аориста тако је узајамно испреплетана у овим

дијалектима“377, али изнијансирано језичко осећање за ове глаголске форме учи

нилоје да су се „сачували стари облици њихови и створили нови“378. У те нове спа

да и образовање аориста од несвршених глагола, које овде налазимо, а које, исто

ријски гледано, и није потпуна новина. Оно је познато и у старословенском јези

ку579. То чини да аорист „не може имати више своје право значење, већ постаје —

због своје трајне основе — врста имперфекта“380. Због тога „овде аорист може има

ти сваки глагол, само му је значење увек имперфективно кадгод је глагол

трајан“381. С друге стране, могуће је образовање имперфекта од свршених глагола,

с тим што је у том случају „образовање могуће само ако се основи свршеног глаго

ла дода специфични временски наставак за основу“382.

719. Резултат овог процеса је 2. и 3. л. jд. имперфекта без крајњег -ше, а у 3. л.

мн. —ше из аориста.

720. Белић налази четири типа грађења имперфекта:

373 Богдановић: 1979, 85.

374. Реметић: 1985, 324-325.

373 Стевановић: 1969, 419 бележи, поред ајдемо и давајмо.

376 Стевановић: 1969, 419:„Облици имперфекта данас се могу ретко чути у говору Пољанице“,

мада се већина истраживача ових говора изјашњава о њиховј „живој употреби“.

377 Белић: 1905, 546.

378 Белић: 1905, 546.

379 Угринова: 1987, 92.

380 Белић: 1905, 547.

381. Ibid.

382. Белић: 1905, 548.
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1. када се инф. основи на а или е додају временски наставци,

2. када се презентској или инф. крњој основи дода е за основу имперфекта, а

томе временски наставци,

3. када се презентској или инфинитивној, пуној или крњој, основи дода а или

ја и врем. Наставци,

4. када се през. или инфинитивној, крњој или пуној, основи дода наставак о

или ео са врем. наст, аористаЗ83.

721. Преношењем наставака аориста на имперфекат, односно образовањем

аориста од имперфективних глагола, добијена је једнакост сва три лица једнине.

722. У ГЗ нема имперфекта типаја беше, који Белић помиње као карактери

стику ТЛ говора, али има облика са уопштеним овим обликом, коме су додати

лични наставци презента, типа: бешем, беше, беше, бешемо, бешете, бешеy384.

Преглед грађе даћу по Белићевој класификацији.

723. А. Образовања на е:

нел ти идеше М, носеше ли ти Гр, ти га теше удариш ДДу;

кад ме болеше ВК, Раде додеше Се, скоро додеше ДДу, у кои дон додеше Га,

додеше едан МВ, дућан држеше Ча, поп Крста држеше МВ, млогознaеше Ча, ка
1 f 1 t 1 I t 1 1 1

ко се зовеше ВК, Вита се зовеше ДДу, она идеше Се, оно идеше стално Ча, Срден

идеше ВК, едно куче лежеше ДДу, женштина лежеше Гр, она лежеше ВК, деда

докложеше Ли, напраешевир ДДу, насадеше краставице ДДу, поштули овде што

носеше ВК,још радеше воз Се, свиреше у дудуче Га, тешe си жена још живи ДДр,

теше да син мој ДП, таксе тражеше вуна Ка, он се тресеше ВК, Винка се с Боцу

шалеше ВК,

У грађи немам забележене облике за 1. л. jд. Мислим да би то било образова

ње на о — додео, држео и сл.

жњешемо Ли, споређуешемо Ли,

и идешев једни Барбешани Гр, правешевЗТ, грнчари правешев ДБ, и сл.

Облике за 2. лице множине овог типа немам забележене.

724. Б. Образовање на а:

ја стално викашем“. Ча, ракију ја имашем МВ, да имашем марке Ка;

ти викаше д идеш ДДу, имаше ли ти оној М,

он литaкој викаше Со, Николетка викаше РД, викаше една боба Јула ДДу, он

ми такој викаше Со, на лопату се овbк врљаше ДДу, како се зваше ГБ, по лозја има

ше Ча, имаше ветеринари ЗТ, имаше предајат Ка, што имаше послу ВК, имаше ед

но миро ДДу, исна имаше Ка, боба Стоја имаше ДДу, имаше у овија ДДу, бркови

имаше довде ДДу, имаше вода Се, докле он копаше Ли, немаше ветар Ка, немаше

едно време Га, ништа немаше ГХ, ко се презиваше ДДу, он причаше Га, чуваше ов

це ДДу;

383. Белић: 1905, 547.

384. Белић: 1905, 554.

385 Барјактаревић: 1977/1, 360: „свуда“, Барјактаревић: 1977/2, 406, Стевановић: 1969, 419.
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једно свињче имашемо Ш, имашемо коње Гр, књд некšд копашемо Ли, књT
- |- н -

копашемо Ча, ми терашемо ЗT, са сол турашемо Га,
–“ - 1

они га викашеуде Гол Гр, наши стари викашеy Гр, тој имашеуадет Гр, и сл.

Облике за 2. л. мн. немам у грађи ни за овај тип.

725. В. Образовање на еја:

ја не смеја ВК, Ич не теја да узнем Та,ја не теја ВB, не теја да му ћутим Ка,

н умеја те питам ВК,

ти нумеја да узнеш Ће, не теја ли д идеш ДП, смејали се наватиш ДДу;

не теја да појде скозна ДДр, ништа нумеја МВ,
- г f

не теамо Се, не смеамо РД;

ко они смејаше Ли, струју никој не теаше да уведу Ка, не тејаше дете РД, не

тејаше да даду Ка, и сл.

726. Имајући у виду акценат ових глагола, по Белићу, ово је по значењу

аористЗ86. Са акцентом на претходном слогу, како би по Белићу требало да буде у

имперфекту, ја у својој грађи немам облике.

727. Г. Образовање на о:

до туј некња имао ДДр, тео да умрем Га, тео“ му крв локнем ДП,

краве две имаомо Ли, што котлови носеомо ДДу, косе носеомо дугачке ДДу;

чуваосте Ча, носеосте РД;

викаоше, растурили се МВ, они још тог викаоше дием РД, тупријач га викао

ше Ча, вревеоше да га даду Га, ко се зовеоше ДДу, у Арџини имаоше ДДу, ноге ми

отицаоше Га, српски причаоше Га, та се смејаоше ВК, асимилацијом је добијено:

туј се смееоше едноман ДДу, и сл.

За 2. и 3. л. jд. од ових глагола имамо образовање имперфекта по другом ти

Пу: имаше, викаше.

728. Посебно желим да истакнем мали број примера са иновираним облици

ма у 3. л. плурала, са завршетком -(ш)ев: идешев Гр, правешев ДБЗТ. Сви они по

тичу из зоне II, а овај завршетак долази из презента, где се развио фонетски код од

ређене врсте глагола, а потом се морфологизирао. Овакве облике бележи и Бе

лић“, а има их и у лесковачком говору, у Прешевско-бујановачкој зони, у Врању

и Пољаници.389

729. Имперфекат је најчешћи од глагола би(ти):

бео болесна ВК, ја бео гладан Ка, бео у Гаџинан Га, бео сија у долину ДДу,
1 1 • * f f t - * 1 t

дор бео за унуци, ја бео ДДу, кад бео у Ниш Га, ја књд бео тамо Се, и сл.,

ти малечак беше ДДу, беше ли ти тāм РД;

386 Белић: 1905, 561, као и Белић: 1911, 97-99.

387 За глагол хте(ти) Белић вели да има облике имперфекта јако измешане са облицима аори

ста, али му је значење, махом, „аорисно“. Белић: 1905, 555.

388 Белић: 1905, примери на 556. и 557. страни.

389 Михајловић: 1977, 47–48, Барјактаревић: 1977/1, 360, Барјактаревић: 1977/2, 407, Стевано

вић: 1969, 419.
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помлад беше ДДу ВК, празник беше НС, кои дан беше Га, лепи човек беше

ГХ, оној затровање беше Се, тој не беше Ча, ко му беше име ДДу, зимско добо бе

ше Гр, рањен едан беше МВ, мене беше редЧа, штобеше у Гаџинан Кр, не беше ми

право ДП, приетељица беше Се, да не беше едно прозорче ДДу, Даца беше отишла

ВК, и сл.,

пуно неке беомо ВК, књд беомо си у долину ДДу, и сл.,

куде беосте јучер ВК, беосте ли ДДу;

деца беоше повише ВК, беоше гу одвели Ча, беоше овија Гр, беоше малецка

Ка, Бугари се беошетњгКа, туј беоше сви ДП, слуге беоше с овце ВК, млади беоше

ДДр, и сл.

730. У ГЗ постоји имперфекат какав налази Н. Богдановић у А. Помора

вљу590: ко му имеше („беше име“) Га, књко му имеше Ш. Остале фонетске или мор

фолошке варијанте, какве постоје у АП нисам чула.

А ор и ст

731. Овај глаголски облик је у веома честој употреби. У 1. л. jд. изгубио је

финално-х, па су тиме често облички изједначени 1. л. jд. са 2. и 3. л. jд. У том слу

чају разлику уноси једино место акцента, а понекад се само из контекста може зна

ти о којем се лицу ради.

Навешћу мањи део грађе:

1. л. једнине: ја батали Ка, забран да ти испричам Ка, изгуби тај домазлак

ДП, искочи на асвал ДП, тојагу негде испушти РД, те ишети Ка, ја научи доле Ка, па

му се повали ДП, пожали се ДП, пописи дом каву ВК, едан шољ попи ГБ, потреви

поштара ДП, преранили и Со, млого се растужи ДП, ја спраи ДДр, па га тури ДП,

ја видд Токе ВК, видо кума Славку Га, ја не видо кои је ДП, дадо и крв ВК, ја

идо Ка, идд по малу ДП, и матере идд. Со, књдја излего Ка, домаћицу најдо Гр, ода

до Гмитру Га, остадо да алим бога РД, отидотам Ка, отидо на чешму ДДу, ото

ДП, отидо крењу Се, појдо на воду ВК, ја појдо Со, коња проведо Гр,

ја се излаја Се, некња докопа Се, па се задржа Ка, закла краву ВК, закусува и

ВК, запитатеја Ка, изаткаједно платанце НС, избљydКа, казана Микаила Со,ја

све настоја Со, натура му Со, оплака ДП, ја му оприча Гр, књд оста малко ДП,

па се врну РД, после ману Се, намину Гр,ја се оšрнуДП НС,ја се, вика, поврну

ВК, све промину ВК, воденицу промину ДДу, ја се суну, та пипну ВК,ја умукну ВК,

ја књд се цапну Ка;

ја и затр Ш,

бегим оздраве ДП, свгослабе Га, остаре си ДДр, почеја ВК,ја ми се не свиде

Ка, ја умре РД, и сл.

732. 2. л. једнине: што тако окриве ДДу, одава ли берем овуј ћерку Ча, ти

отиде на воду Га, да ли потреви ВК,

733. 3. л. једнине, па њег батали ВК, он бричи, бричи Со, она вати некога Га,

додисњиг Гр, забради ме Га, оно и закачи Се, зароси онђк ДДу, кад изрови, бре Ка,

исели кокошке ДП, књд се нарви Гр, слана и озноби Се, мало блаби ВК, битврљи

390. Богдановић: 1987, 197.
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оној Гр, погоди свирачи НС, поживи неколко ДП, имен покани Гр, он меувати ов
ћ

де ДДр,

врза ми гу снаá Га, па поврља Ка, Вића заприча ВК, оно се искида ДДр, он

једну ишмрћа Со, очука од оној ВВ, поврза ми ВК, преста Со;

тике бљуну, мори, вода ДДу, па ни викну Ка, па ме гилну ДДр, она грабну Гр,

куде ли се, Симке, дену Гр, измину една недеља Ка, она ману Се, ко се метну ДДу,
-“ - f

он мрдну Гр, насрну там РД, ујутру се врну Со;

она дојде ВК, она мени даде дар ГБ, даде мајке ВВ, зарџаве шпорет ВК, овој

мен изеде Ка, рамуника излеже Ча, наидетија Ли, оно га и напе ДДр, остаде кре
I 1 - 1 - н 1 - 1 — }

мен Се, одма си отиде Со, па ме поеде РД, он приде Со, штуче негде МКу;

умр ми брат Со, млада умр Гр, жена му умр Гр, и умр МКу, и што умре јадан

Ка, умре туј РД, умре, скапа ДП, и сл.

734. Прво л. мн. је са старим наставком -(x)моз%:

па гу врљимо МВ, вромо и сринумо вра ДДу, дадомогу НС, ми дођомо ГБ,

докарамо Ка, изгубимо ју МВ, измимо се ГБ, исврљимо Ка, сливе обрамо Га, оврмо

шеницу ГБ, у Ниш отидомо Со, отомо ГБРД, ми повикнумо Гр, торбак преканта

мо МВ, мало га протрљамо М., па се решимо и отидомо Ли, скроимо кошуље НС,

снесомо млеко ДДу, и сл.

735. 2. л. множине: а ви ми, Сашко, куписте брашно Ка, што би, што ураде

сте Ча.

736. 3. л. множине: гужву видоше Со, возише такој Ка, оне, исна, додијаше

ДДр, додише ми кравајарке ВК, књд дојдоше овде, та стрељаше двоицу Гр, они се

завадише Гр, оне се загрејаше ВК, гочка заклаше ДП, па низбраше Ча, па се после

изгубише МКу, они са жену излезоше ДДу, браћа измреше МВ, оне изостадоше

ВК, шиљци остадоше Гр, повећаше валиду ГХ, пола па полипсаше Со, пописаше и

њег ВК, да ли га пресекоше РД, кад Мики потражише ВК, тужише се и што не

работише Со, разврнуше гу Га, и тек сврнуше Ка, него га скуташе Со, сbг сплану

ше Га, и сл.

737. Од глагола узети и овде имамо колебање -e-/-o-:

узд опћнци ВК, четири шишéтиузб Ка, узд, парасипа Ка, узеја, па га попи Гр,

узеја кључ Гр, узели од земњу ВК, па ју узе ДДу, имање си узе Со, те гу узе ГБ, ми

гу уздмоЧа, оне имање узеше ДДр, они узеше имање ДДр, узеше онија помагачи

Гр, одузеше Бугари Гр, Немци ни све уздише ДБ, сестре изоше имање Со, и сл.

738. Од глагола хтети такође имамо двојаке облике:

тео му крв локнем ДП,

— - ! — - f - t

не теја. Та, не теја да му ћутим Ка.

ми теомо ГХ, не теамо Се.

О овоме видети напомену бр. 361 и примере у т. 700.

739. Од глагола би(ти) имамо облике од две основе:

докле бео РД, и сл.,

39) Појава досеже и до Шумадије. В. Реметић: 1985, 318.
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би малко Гр, шта би, књкво би ДП, и куј би Со, шта би сšг баште М, би књко би

ВК, и сл., мада је први облик могуће сматрати имперфекатским образовањем. Че

сто се овај други семантички поклапа са имперфектом.

740. У посебну категорију, по Белићу, могу се и овде издвојити облици аори

ста од несвршених глагола, који имају имперфективно значење392, а форму аори

СТа

броји ги данас ДДр, ја вика моему татку ГХ, вика моему родљаку Гр, и ја ви

тла, витла ДДр, дава малко Винке ВК,ја овдека дрнда ВК, вездан же ВК, не мога

да почистим Ш, не мога дидем ДП, помуља туј пензију ВК, причаја Ка, код његсе

де Се, не спаштревља ВК, ја сука овге ВК, та тура Се, ја си шњака Ча,

одавали берем овуј ћерку Ча, то ли свз боба Србу се распраља РД,

бега за еднога Ча, вика, псуа ВК, неки ми казува ВК,

викаше да ће у узне ВК, даваше Со, мушкарци што играше Га, не могаше да

искоче РД, и сл.

Футур I

741. Како у ГЗ нема инфинитива, то књижевне форме футура, образованепо

моћу помоћног глагола и инфинитива, изостају. Уместо таквог облика, у ГЗ се фу

тур твори додавањем конструкције да + презент на енклитички облик помоћног

глагола хтети. Често изостаје везник да, па добијамо футур од помоћног глагола и

презента.

742. И овде?93 се јавља тежња да се уопшти енклитика ће. Изузетак је 1. л.

једнине, где се доста добро држи енклитички обликћу, мада има и уопштеног ће:

бbшћу да идем ДДу, ћу да с идем РД, шћу да работим ја Гр, што ћу да рабо

тим ДП, кво ћу ја да работим Гр, и сл.

ћу се вртам ГБ, ћути дадем Се, ћу живим такој Ли, ћу с идем РДДП,ја ћу ис

кршим ДП, ко ћути кажем ја Ча, ћу гинешто обовестим ДП, ћуси се одморим Ча,

више га нећу поцирим ВК, ћу ви кажем ја Ча, ја шћу работим ГБ, ћу смалим овце

Ка, кво ћу тражим РД, ћу га турим у подрум ДП, са ћу умрем ја овде Ка, ћу чувам

зајци Га, и сл.,

ће ју ја овде докарам РД, ће сигу дочекам туј Га, ја ће чувам њигову кућу Ка,

ће дадем ја моу Даницу Ча, и сл.

743. У случају стапања енклитике и си, се, када се губи вокал глаголске ен

клитике, не може се рећи какав је облик енклитике ћу или ће:

1. л. једнине: па цеврнем Гр, ци купим ДП, јермци оденесем ВК, ја ци полак

отидем РД, на кафу це прекрстим ДДу, це укачим Гр, це утепам и сл.

744. 2. л. једнине: са ће будеш наставник Ка, ће те верује Ка, ће зајмиш М,

књко па неће идеш НС, ће лите откару Ка, ће си га подбиш Га, ће га расађуешРД,

ћете увате Ка, и сл.,

неце врташ после ВК, и неч ме веруеш ДДу.

392. О овоме и: Стевановић: 1966-1967, 165-184, и тамо поменута литература.

393 Исто у: Богдановић: 1987, 198; Симић: 1972, 399.
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745. О облику оч и неч у т. 263 и 678.

746. 3. л. једнине: ће ме води ВК, ће закрпи ВК, да ли ће излегне Гр, мати ће

испече М, кво ће најде МКу, ће се нашљока Га, баницу ће омеси М, ће се опраји Гр,

ће ожеднеје Га, ће падне Ча, ће се подголеми Ча, баба шће работи ГБ, шће рекне

НС, она ће рекне Ка, ће га цуне НС,

Чеда ће тому да каже Ка, рече да ће да умре ВК,

це брани Та, све ци буде Га, аутобус цеврне РД, рекел ци дојде Га, он ци му

даде Ка, Стева це жени Се, оно ци живи РД, он це напуни Ча, це обере Ш, оно це

помине Се, церазратује Ча, па ци сади Ка, тој цестопи РД, неце лепо суши Та, и

сл.

747. 1. л. множине: ће дидемо М, ајде, ће диемо Ча, долeћеми да живимо Со,

ће да видимо ДБ и сл.,

ће га ми атерисујемо ГХ, ће вију дадемо РД, ми ће едемо МКу, ће омркнемо

ДП, ће полагамо ВК, ће поминемо ВК, ће попричамо ГХ, ћете постаимо Гр, ћера

димо Ка, ће га, каже, стрпамо ВК, и сл.,

па ци вечерамо М, ци загубимо село Гр, неце појавимо ВК, це видимо ДБ, це

наедемо Ће и сл.

748. 2. л. множине: ће силоповујете ДДр, ће чуете ВК, ће видитеДБ и сл.,

овдек ћете код нас да седите Со, да ли ћете да идете НС и сл.

це покајете Ка, це наиграте М, ко це проведете Гр и сл.,

749. 3. л. множине: књT ће да вртају Ча, ће да им даду медаље ВК, ајде, ће да

једy BK, они ће да претрисау Гр, и сл.,

ће напрае неку комендију Гр, ће дојдуЧа Ка, ћете откару Ка, па ће си они по

dлку њу Со, ће се приберу МКу, краву ће продаву РД, ће га чуву РД, и сл.,

далце вpну Кр, це побију ДДу, ценаработе Гр и сл.

750. Дубитативни футур типа: биће дошао, овде није у употреби.

751. Од глагола хтети јављају се и облици са нејотованим сугласником:

нас те Бугари да претупу ВК.

752. Футур се исказује и конструкцијом има (+ да) + глагол у презенту, типа:

има да добиеш чин Ка.

Футур II

753. Редак је са обликом као у књижевном језику:

ка ти будем рекла, цезгранеш ВК, и после књд буду стасале, извадим на то

пило Со, књд буде сланце огрејало, ти иди ДП, књд будем дошел, це видимо М.

754. Изгледа да је улогу футура II готово преузела конструкција везник +

презент394.

књд распростреш вутарку белу у лојзе, па ће рекнеш: ућа! ДП.

394. Тако је и у: Јовић: 1968, 140; Реметић: 1985, 324, Ћирић: 1983, 87.
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Потенцијал

755. Помоћни глагол у овом глаголском облику употребљава се у облику би,

уопштеном за сва лица395;

не би ми било досадно Се, видел би, ал не могу Гр,ја војне би давалЧа, не би

знала ВК, ја би сиšидал Се, не би издржала ни до нигде Ли, не би косила Се, ја би

кречил Ка, ја можда не би марил Ка, ја не би могла ВК, ја би у могšл овамо повик

нем Ка, не бија, не би мои синови остаила Се, ја би тој отрпела Со,још не би тре

бало онај штап да носим ја ГХ, деде би ткала панталоне Га, ете, до сšг бијело си

уготовила МВ, и сл.
1 1 1 1 t 1 1 1 }

ти не би бил кондутер, него би бил доктур ДДр, а да ли би ми верувала Ка, ти

пролети књдби дошла Га, не би гамогел преживиш М., дали би, реко, ти узел ДДр, и сл.
t 1 1 t 1 • 1 — ? t f I

млого би ласно било сег ДДр, тој би неки изритал, с ногу би ишућкал М., он

би казал од одма ВК, па не би марило ВК, свгби музла козу Се, отрула би га М, Ра

де би га помогнул Се, ако би се потревило Ли, кукуруз не би се родилГХ, никој тој

не би рекел Га, све би се степелосало у пепел М, не би му никој имање узел Со, и

квачку би удавил Ка, и сл.

ми би дошле за теб Га, наћас би си навадили ДДу, и сл.
1 t 1 - 1 1 1

ви би могле тој Се, да ли би ви ишли ГБ и сл.

биле би убаве и оне Ли, сви би, муже, дали ВК, не би га ни нашли Ча, и сл.

Перфекат

756. Начин грађења истоветан је ономе у књижевном језику. Специфичност

је доследан екавизам у одричном облику помоћног глагола јесам и шаренило об

лика р. гл. придева м. p. jд. (вид. т. 286-287):

ја сам зажеднел ВК, несем купилРД, навикел сам да имам Ка, све сам наку

пувал Се, ја несам смејал Ка, на кво сам чучнул Ка;

ја сам ги водија ГБ, ја сам му даваја Гр, ја сам дочекуваја Гр, свуд сам ишаја

Гр, ја сам мислија ГБ, опиваја сам се ГБ, ублeнуја сем Гр,
• 1 1 . * г t ћ • 1 1 •

ја сам млого беснејала ВК, ислабела сам Гр, несам ишла ДДр,ја сам гутакој
— 1 н 1 г - г f

крстила НЦ, и њег сам облагала РД, свњшта самрадела ја ГБ, несам седла ДДу;

што си па ти дошал ВК, што си тражил М, ко што си тој увежбал ВК,

како си се раније женија ГБ, откуд си закасаја Гр, како си девојку запросија
- - - - 1. .

ГБ, што си легаја ГБ, никад ми се неси пожалија Гр, како си спаваја Гр,

у куга си дошла ДДр, што си се накусмуљила ВК, неси обишла НС, ти си
- - 1

остаљала Ча, књко си сšг седла ти Ка, што си се такој убакнула ДДр,

ујка је га докарал М., Јовица е плел овија кош Ш, кад је Бућа сврнулВК, овај

му не тејал каже Гр, тата е тел Се;

он је кафану држаја Гр, толко ме е заволеја Гр, заспал, застаја деда ГБ, из

мерија ву се мозњк ДБ, кмета неки опаја Гр, снег паднуја НС, неки умреја ГБ;

он отскpкнуо прозор Ли, подбацио је ГХ, тује радео ГБ;

395. О овоме и: Јовић: 1968, 327; Симић: 1972, 403 и нап. 202, Реметић:1985, 327.
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мора да е бегала Ча, све што оћала Га, нееоћала ГБ, неје паднула НС, она га

прерипила ГБ, нее разбрала РД, не тејала ДДу, не тела за тебе ГБ, укачила се Ш,

уторожила се ВК, начисто е штукла вода Га,

оно му додијало М, дочуло се Ка, пола е остало ЗТ, падло на зем Га, овој се

добро уранило ВК, уцрвенејало се Ча, и сл.
* f 1 If f - у t

с коњи смо врли ДДу, како смо гладували Ка, ми смо крштељали МВ, имали
A. - 1

смо и волови ГБ, што и несмо врљили ВК, опште несмо имали Та, свк смо остаре

ли ГБ, несмо вој рекли М,

ко књд смо излуделе ВК, ишле смо у вођу Ча, ми смо награкале ДП, па смо на

пред, ћеро, ткале Га, умотувале смо у месаљи МВ,

навађували сте ондеке Ча, па сте се отивали ГБ, што ми ви нестерекли М,

поп Крстинога су вола извели ВК, изрипили из мотор Гр, они су гу одврнули

Га, овија прсти очокљавели Гx, они несу јако слогували Га, краве су узели Ча, кад

су Немци улегли ГБ;

оне све њума барaтале НС, збрале се жене ДДу, дрљаче несу имале Со, па су

калемувале ДДу, у зем су удариле Ча;

757. Зна за обе форме: са помоћним глаголом и без њега. Облици без по

моћног глагола у 3. л. jд. и 3. л. мн. веома су чести?96: она мела там пред кућу и ви
f * • I 1 1 * } у 1 - }

дела ги Гр, туј забрали и њега на сливе Гр, они сви измрели Га, мати гу неспособи

ла ДП.

Плус ква м перфекат

758. Није редак у ГЗ-97. Гради се на оба начина позната и у књижевном јези

ку, али се чини да је чешћи са помоћним глаголом у имперфекту:
• * * — ? ћ - 1 - 1 - f . * - у

ја бео напела њушку ДП, ја бео отишаја Гр, бео покосила Се;

од куга гу ти беше узел Ча;

викал беше Џарамлија ВК, да ми беше одговор дала Гр, едно детиште беше

довелРД, беше додил са Жикинога зета ВК, беше се замерила са снау Га, ћерку ед

ну беше имаја Гр, докле не беше све оволко истоклањал Ли, Верка ми беше купила

ВК, беше купилдесет кила ВК, братми напраил беше ДДу, да беше отишлд РД, бе

ше гу погинуја мужЗT, мајка беше проплела чарапе НС, па се бешеражљебил МВ,

беше радела РД, да не беше тражил паре Ча, њу беше рано уватило ГХ, и умрел

беше МВ, све беше усмрдело ВК, та га беше он убија Гр, беомо узели црева Ча;

беомо навадили ГX, да не беомо побегли Ка, беомо узели црева Ча;

беосте ли вилегли Гр, ви беосте дошли РД;

беоше изели Га, много се певци беоше извели ГХ, искарали губеоше Гр, итак
f -

се беоше набрале Со, беоше му погинуле Ка, Радеовци беошераздавали ВК, беоше

по Бугарско уватили Гр, и сл.

396 Исто у: Симић: 1972, 403.

*7 Плусквамперфекат представља жив облику Левчу (Симић: 1972,401), код Галипољацата

кође: Ивић: 1957,258. У: Реметић:1985, 333 каже се: „Није особито чест глаголски облик“, а у нап.970

наводе се говори са суженом употребом овог глаголског облика.
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неје бија дошаја Гр, то је се било зајезило ГХ, неје била нијела, ни пила Со,
1 1 — 1 - - -

он бил пекел ДП, неје бија још улегел Гр, књд сам била некад чувала ДП,

закасали смо били ГХ, ми да ли смо били изостали Гр, тад смо купили били

М, лепо смо се биле премениле ВК, ми смо узели били Ча, и сл.

Глаголски прилог са да ш њ и

759. За овај облик важи Белићева констатација да има наставак „ећи (респ.

ечи) који се додаје свим основама“398. Овај глаголски облик није непознат ГЗ, али

није тако чест:

ће цркнемо едећи ДБ, на терен идеећи Се, отекло лежаећи ДДу, плакајећи

Кр, ми се убимо плакаечи ВК, све плакаечитамо до нашо гумно ВК,ја сам се убила

плакајечи Се, умори се работеећи ДДр, омалише овце сисаећи Ка, искиду се сме

jdehu Ча, пропаде се ткаеећи ДДу

760. Глаголски прилог садашњи као да губи своје првобитно значење. Њиме

се све ређе казује напоредна радња, а све чешће начин на који се нека радња врши.

У прилог овој тврдњи иду и облици: онакој излетечким исврљим вој Гр“, ле

жечким, седечким и сл.

761. Може се јавити и као придев.

још смо мало држећи ко бајаги ДДр, још је он држећи човек ВК, и сл.

Глаголски прилог пр о Шл и

762. У ГЗ, као и у већини наших народних говора, овај облик потпуно је не

стао. Остатака има једино у функцији правог придева:

бивши преседник, онога бившога преседника старога Гр.

Трпни глаголски придев

763. По форми се не разликује од књижевног, што значи да се јавља са на

ставцима -н и -т, с тим што је овај последњи ређи:

1. нее бил даден на занат ДП, неје испишен Ш, камен кован ВК, обричен Га,

појурен ВК, покршен РД;

везена ГБ,јуница заклана ГХ, онде набутана ДП, све памук наткана ВК, от

куче одвојена ДДу, подведена ДП, печена Га, нее строшена глава М.,

врзано МКу, одамна врљено Га, шта е овде цигаре испушено ВК, све ишетено

Ка, оно све нагрчено Ча, све напростирано Га, необрано ДП, неопрано ВК, печено

НС, поaљено ДП, јело сварено ВК, све скрбено ДДу, сништено ГХ;
г - н - 1 - 1 - 1 г

изврзани Гр, откарани ВК, подврзани ДДу, ткани јастуци Га, ушиљени, што

устругувани Гр,

изгребене Ча, покварене ВК, школуване Со.

398 Белић: 1905, 581.

399 Овакав облик налазимо и у Михајловић: 1977, 46, Барјактаревић, 1977/2, 407, 408, Стева

новић: 1969, 419, док у Богдановић: 1987, 204 стоји тврдња да ове форме нема, мада постоји један та

кав забележени облик: стоећким.
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2. познат ДДу; није ни кренута ВК, неудата још Гр, одузета ДБ, нее прода

та она Ли, доле млето Кр, књд млета ВК, ма млета Ка, некњкво распрострто

ВК, и море, прострно Га, самлето брашно Ка; несу пипнути лекови ВК, закусну

ила праци вк.

764. Главна одлика овог глаголског облика, којом се од књижевних форми

разликује, јесте у нарушеним резултатима старогјотовања400. Као последица овога

јављају се не само нејотовани облици, већ и облици са аналошким јотовањем.

765. Јотовање редовно изостаје иза лабијала:

заклопено гумно ВК, заробен МВ, изломен ВВ, примен Се. Остали примери у

T. 295.

766. Од глагола са -ави-, редовно се јављају нејотовани ликови. Некада се гу

би сугласник-в-, па сејављају облици без овог гласа, о чемује било речи у т.300.

767. По испадању интервокалног -6-, често се у хијату успоставља сугласник

-ј- запрајене МКу, напрајена ДДу

768. Овде се јавља и алтернација в ј: а типа:

а. поставен Грчо, убивен Гр,

б. надујена ДБ;

в. покриена ВК, убиена Се, покриено Га, шuено Се, о чему је било речи у фо

нетици Т. 300.

т, д Њен:

769. заватена ДДу, запечатен Гр, накитена поaЧа, оптеретена М; и ја сам

испаћена Гр, вид. и т. 295 и 297.

видено Со, извадено Со, преградено М, нее средено ДП, садене су Се;

поред насађене онеј тополе Гр, рођен ГБ, сађено ДДу, суђено Га, угођено Кр.

770. Облици са аналошким јотовањем: довеђена ДП Кр, извеђено М, крађене

М., украђена М,

771. л, н + ен:

нејотовани: беше загулен ДДу, поделен си РД, и сл.

јотовани: нее жењен Гр, наши жењени Се, жењен унук ДП, три жењени

Ка, сви нежењени Гр, имање све поклоњено Ли, сарањен Се, учињено Ча, ние чи

њено Ча, издељено Га, дељени Гр, и сл.

Нејотоване облике са н нисам забележила.

772. Са аналошким јотовањем јављају се и сугласници с из402.

доле вежено ДДу, али и везена ДДу, летос донешена ВВ, нанешено ВК, пре

нешено ДП, и сл.

О овоме видети и т. 295 и 298.

773. Глаголи са секвенцом -шт-имају облик трпног придева са старим јото

вањем, без јотовања, или са подновљеним јотовањем:

400 О томе Белић: 1905, 151.

401 О овоме и у: Реметић: 1985, 331.

402 О појави и простирању појаве у: Реметић:1985, 329 и нап. 958.
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1. крштен МВ, пуштен Ли, пуштени Ка;

2. искрстена дрва М, некрстени дни НС, наместена ДБ, ожалостени Со,

очистено Га, пустена РД, и сл.

3. нее намешћена Гр.

774. Белић сматра нејотоване облике „специјалним образовањем, од основе

садашњег времена наставком ен“403, „а старога образовања са умекшаним сугла

сником сасвим је нестало“.04. Ово је, по Белићу, било могуће зато што се ова поја

ва и није вршила у самоме српском језику.

Рад ни глагол с к и придев

775. Специфичног овог гл. облика у односу на књижевни јесте у сингуларној

форми м. рода. Основни ликови су са очуваним финалним ли могу се јавити у обе

ма зонама, али док су у зони 1 они готовоједине форме, у зони П као да се осећајак

налет јужноморавског -(i)a^05, пред којим узмиче стари облик са -л.

Овде се могујавити и књижевни ликови са -о, али су они, недвосмислено, на

нос. Такви су облици чешћи у зони П, мада нису непознати ни зони П. Примери ут.

292. и 756.

Посебне на по ме не о глагол има

776. Глаголи се у ГЗ понекад разликују од књижевних форми због прмене

основа, па се тако поједини облици граде по другој глаголској врсти у односу на

оне у књижевном. У овом делуће, осим глагола са промењеном основом, бити раз

мотрени и остали ликови глагола који се по нечему, било начину образовања ите

ратива, деминутивности или чему другом, разликују од стандардних облика.

777. По Стевановићевој III врсти мењају се и следећи глаголи: куде ћу се де

нем ДП, да се згранеш (зачудиш) МКу, здене стог ВК, кимнем зглаву Гр, Благоја

крадне ВК, да те украдне Ка, оšебнем ВК, она се понатне РД, рекне ВК, да рекнем

ДДр,pине онšј гроб Гр, слезне ми притисак МВ, да се цопнем ВК, udсне га ДДу, кад

га шибне МКу, и сл.

778. Глаголи типа зна(ти), уместо по V, имају облике по IV врсти: знаје Кр

ВК, знаје лекови ВК, Кој ти га знае Та, куј знае МКу, али и знам ВК, и сл.

779. Од глагола (x)ода(ти) имамо облике по VI врсти: не можда доди Ли, да

бди Ли Ка, не могу да бдим Ш.

780. По VI врсти мењају се и следећи глаголи: све се утиши МКу, цавти бе

ло МВ, после ишавши Ча, цавти плаво Ча;

781. Осећа се експанзивност Стевановићеве V врсте, у коју се укључују мно

ГИ ГЛaГОЛИ.

јучер бега РД, да бегам отуд ДДр, ја бегам ДДр, бегаја Гр, мора да е бегала

Ча, да бегаш Се, ја викам Се, да војвикам ВК, викуда е поздравијо МВ, тој вика Гр,

403 Белић: 1905, 151.

404. Ibid.

405 Барјактаревић: 1977/1, 361, Барјактаревић: 1977/2, 408, Стевановић: 1969, 404, 421, Богда

новић: 1987, 105—107.
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нема да дава ГБ, њој га дава Со, да даватуј воду ВК, недава им ДДр, не могу да да

вам Со, мене недавају Со, не даву ни ДДр, сину давам ДП, она се диза ДДр, дизаш

главу РД, мора се дизам Гр, тој се изапињам ДП, вода извира ДП, извира вода Га,

тражили кревет да лега Гр, да легам ДП ВК, да назира њума Гр, да си налага ДП,

да напињаш краци ДДу, да ми се натриса ДП, обртам Ли, ће сигу одавају Со, да

се одавам ДП ВК, osphaм се Гр, окрећа се ДДу, па се поче окрећа ВК, свекрва се

отеза РД, отица ми нога Со, могу у повикам Ка, она помага Ча, не познава никyга

Ча, не познавам МВ ВК ГБ, нити ме познава Со, почиња да самњује Гр, тек почиња

ДДр, предава Со, преврташ, лепо испреврташ ДДу, претицамо се М, ми не про

давамо Ка, па се вуна продава Ка, продаву си Га, па се прућа Гр, да спомињам ВК,

стеза ВК, стицам ДП, што се њему тича ВК, поред мен се тој не тиче Гр, и сл.

782. Уместо по VI, имамо по V облике презента од следећих глагола: прева

раше га МВ, да ме превараш ДП.

783. По VI врсти, уместо по V, имају облике следећи глаголи: ишетим полњк

ГБ, нацепим од кошуље Га, ти не разумиш ДДр, не могу да разумим Га, не рачуни

ВК, поред у подак се тојрачуна Ка, армуника свири МКу, свири, та разлама Ча, му

зика свири Ча, гајде свирил Ча, и сл.

784. Код глагола на -ави- губи се интервокално в, а некада се у хијату развија

-j-, о чему је било речи у фонетици т. 221: лепо напраи М, да ме остаји Ча.

785. Сугласник в губи се у секвенци -вљ- (вид. т. 217).

да у довоље испраљам РД, што опраља Кр, па се препраљамо Га, да се пре

праљаш Га, неце распраљам ЗT, да сераспраљам Ча, којрастаља Ча, и са појавом

љ: дају одржављаш Се.

786. Код глагола са ст у основи јавља се поред ове и група шт, али и шћ: да

си па напушти посо РД, ће пуште сви Гр, пушти ти Цигањина ДДр, испуштише

ни Гр, и саопшћева Грнов, отишћуeм се Ли. Вид. т. 299.

787. Од глагола же(ти) имамо: дор се не пожње ДДу, кад се овас жње МВ,

жњеш, па га збираш Ли, све пожето ВК, и сл. Вид. и примере у т. 36.

788. Са апофонијским односом у корену (упореди стсл. vlek-) је опанци да

облече ВК, слечем блузу Га, али и: собуче Гр.

789. Код појединих глагола -ија- - -ива- да добива ВК, одбиваше РД. О ово

ме у фонетици т. 229.

790. Облике по III (перфективни) и V (имперфективни) врсти имају следећи

ГЛaГОЛИ.

он ване онуј рогошку ДДу, да ванеш едно ДДу, да доване ДДу; и вата њега

Ли; не могу га прогунем Ка, не могу га ни прогунем ДДр, чим га прогунем Ка, али

гутам цело ВК, ја се оšрнем ДДу, наŠрнем си и њума ГБ, назрта ли старци Га, па

се црна врнем ВК, ци се врне Гр, врта ли људем ВК, ја би сврнула ВК, помогнул

Љубишу Се, и: Бок ти помогњл ДДу, помагу ни Га, помага жена ВК, и сл.

496 О односу ст: шт: шћ, који је последица резултата јотовања, као и о времену појаве, говори

А. Пецо у: А. Пецо, 1969, 143—188.
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791. Глаголи узе(ти) и оте(ти) имају сугласник н - м, вероватно аналоги

јом према поче(ти): почнем: узне од њега Гр, она да узне Со, после си узнеш Ча, да

узнем кључ МКу, узнем, па запарим М, да ми отне ВК.

792. У глаголу памти(ти) и глагола од њега сложених такође имамо појаву

н-м: пантим ВВ ВК, не панти никој Ка, затантија ЗT, и сл.

793. Од глагола тка(ти) имамо: мој деда па ткаје МВ, не видиш да ткаеш Га,

дотка, па се диго НС, прве све ткано ДДу, и изdчем вутару Се, изачемо черге ВК.

794. Уместо по V, облике по П врсти имају следећи глаголи: мало доситеш

ДДу, дреме доле Га, да исите ВК, да га посипе Га, па се сва расипе ВК, зашто дара

сипе Со, па позобем ДП, сипемо ДДу, сипеш у црепњу Ча, књ те уштите Ча, она га

штите ДБ.

795. Глагол говори(ти) реткоје у употреби. Уместо њега чује се: ако не може

да вреви Со, да оратимо Ча, продумаш ВК, свз децу да продумам ВК.

796. Уместо од старог глагола ити, у истом значењу су у употреби глаголи

сложени од корена -лег-/-лез-/-леж-/.

слего натам Гр, ће слегнемо ДБ, улегел Гр, улегоДБ, темšнулегомо МКу, књд

улегнеш Ка, улегне твор Ка;

излезнем на двор Со“.07, да улезне ВК,улезне у собу ВК,улезне у колибу Ка, да

улезнеш туј Ли, ја улезнем Ли;

paмуника излеже Ча, улеже у кола Со, он улеже ЗT.

- - f 1 1 1

797. У значењу излазити чује се: да искачам у друштво М, слабо искачам на

сланце Га.

798. Глаголи сложени од глагола ићи у зони I редовно су без јотовања групе

јд, а у зони П имамо и нејотоване ијотоване облике. О овоме у т. 303, где се налазе

и примери.

799. Двоструки облици, са јотованим и нејотованим сугласником из основе,

јављају се код неких глагола сложених од старог ити: књд наидеш на њег ДДу, да

придем ВК, и наиђоја ЗТ, кад наиђе ЗT, наиђемо Гр, и сл.

800. Од глагола врћи имамо: па вршеш Ли, вршу Га, вромо ДДу, оврмо ГБ, ју

чер смо врли ВК, и сл.

801. По П и IV врсти јављају се: ја кажем деловође Гр, дати кажем Га,ја теб

кажем Гр М; и ја казујем деловође Гр, елти казуем Га, елти казуeм књкорска ВК,

ја ти казујем ВК, овој ти ја казујем Со, и сл.

802. Глагол спа(ти) има двојаке облике: да стим ДП,ја не спим никадЛи, оће

да спи ДП, да престим ДП, и, па си стије Гр, спијемо такој ДБ, и сл. Облици типа

спавам били би новијег датума.

803. Уместо по I јављају се облици по III врсти од глагола са основом крад
t f 1 t н у

оће да крадне Ка, да виукраднем Ка, ћете украдне Ка, украднемо по едну ДДу, али:

крал Ка, и украдена М, украђена М408, и сл. Вид. и т. 295–300.

497 Станојевић: 1911, 425 има само улезнем.

408 Исто у: Станојевић: 1911, 424.
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Карта бр. 12: Рефлекс назала о усеквенци -но- у неким глаголима

Легенда:

О погинул

è погинуја, погинаја

804. Од глагола са основом (от)ид- имамо: да отидем код сина ДП, некњд

отидудоњи РД, отомотам ДБ, отоДП, отиде ВКСо, ошал ГБ, и да отиднем Гр,

отиднемо доле Гр.

805. У инфинитивној основи глагола III врсте у зони П, са веома малим бро

јем потврда,јавља се-на-уместо књижевног-ну- књдбеше он погинајаЗТ, беше гу

погинđја ЗT, поред рекнуја ДБ, паднула ЗT, и сл. Ивићмисли да је то особина уне

та из Македоније и да се налази у „околини Врања и јужно одатле“409.

Видети карту број 12.

806. Од глагола са кореном мре- имамо: нећу мрем ВК, зева памре Гр, мати е

наша умрела Ка, дамно умрел МВ, умрл ми муж ДДу, умр МКу Гр Со Ча, и сл.

409 Ивић: 1985, 117.
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807. Од глагола са основом плет- само: плеле смо Ча, плел сам, прел сам Ча.

Облике плетла нисам срела.

808. Група дл чува се код глагола са основом пад- и сед-у радном гл. придеву

ж. и ср. рода: несам падла Ка, там ли сам падла ВК, књд сам падла Га, књд му е па

дла киша Гх, падло на зем Га, књко си свкседлати Ка, седла негде ВК, али у зони П

су облици по III врсти: паднула ЗТ, паднуја НС, и сл.

809. Од глагола капати имамо: капе ми у шију Се, накапала кишница ВК.

810. На рачун форме и(ти) : им јавља се е(ти) : им“10:

зарадеја Гр, ја сам мислела Та, остарела сам ДП, остарело Ли, радеја Гр, тој

урадел Ка, али и: живилон ДП, проживила ВК, ел би живила ДП, и сл.

811. Глаголи Стевановићеве V и VII врсте у ГЗ имају проширење са -је- у

презентској основи:

некво се белеје РД, дрљавеју Та, сšг жалеем сестру ГБ, жалејем ја Га, да за

пустеје ВК, излудеју Ка, огладнеју ДДу, да не осилеје ДП, побеснеје Кр, старее се

Ли, крава стареје Та, књд узреје МВ, и сл.

812. Глаголи са стандардним -ова-, -aвa- или -ива- у инфинитиву, у ГЗ редов

но имају -ува- у облицима насталим од инфинитивне основе, што је дошло анало

шки према у из презента“: књд се венчувамо Ча, књд се венчувала ДДр, да ли би ми

верувала ВК, тек се гладувало ДДу, дочекувал РД, даруваше ни Ка, па се све дару

вало ДДу, такој дарувала Ча, дочекувал туј РД, такој се замлаћувала ВК, лепо казу

вала ВК, кумувал овдека Ка, купували МВ, момкували ДДр, навађувала Та, ми смо

навађували Та, накупували Со, накупувал МВ, откупљувал Со, пландували Га, по

штувао Гр, путувала си ВК,распитували Гр, ратувао сам Гр, ратувала М, књдје

се ратувало МВ, рукували Га, спарували ДДр, туј стањували Со, укопувамо Ли, и

сл. Вид. т. 160, 165.

813. У презенту ових глагола је - ује- да се венчуемо ДДу, гладујемо ДП, до

трчуе ВК, добро што замотујеш ВК, да казуеш ДДу, што ми казујеш Ка, казујем

Гр, кумуем Ка, објашњују Со, да се презорћуeм ДП, рукуемо Ка, ручујемо МКу,

млого се скапуе НС, и сл.

814. Инфикс-ује- достаје чести од глагола других основа: вечеруемо ДДу, ја

туј грешујем Со, не одмињује никој Гр, оперисују ГХ, остањује тамо Ка, питујеш

Ш, ни куј питуе Ли, плаћује и порез Се, плаћуе све Се, не престањује Га, не при

стањујем МВ,ручујемо МКу, да ситује Ка, свкће сипујемо Та, срамујем се ГБ, и сл.

815. Од основе вик- имамо облике по III и по I врсти: да у повикнем Ка, да је

тšг викла ДБ, и сл.

816. Утицај глагола III врсте огледа се у појави-ну-<-ни- учинула овакој НС.

817. Од глагола јести нема обликајем, јеш, већ само: o seм да једе Га, трг се

једе Со, не можда еде ДП, да изједy BK, изедомо Ли, књ те изеде ДДу, изеде га баба

ГХ, да ли у изела Ка, свиње ће у поеду ВК, и сл.

818. У значењу разумети користи се глагол разбра(ти); не можда разбере

Гр, не разбра кво ми рече ВК.

410 Видети у: Симић: 1972, 408.

411 Ивић: 1985, 115.
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819. Од глагола бријати имамо: он се брија Гр, куде ч небријан ВК, мада је

чешћи, у том значењу, глагол бричити: он бричи, бричи Со, избричи се ВК, обри

чен Га.

820. Од глагола (о)тровати имамо: да се па труем с лекови ВК, отрула би

га ДП, неени матер отрула ВК, и сл.

821. Глагол кова(ти) има: да ковешЗT, ми смо ковали ЗТ, да потковéм воло

ви ЗТ, и сл.

822. Од глагола кла(ти) јавља се: да кољам јагње ДП, да га коља ДП, едно ће

кољемоДП, клал краву ВК, козе се клале ВК, да закољем ДП,јагње се мора закоља

ДП, заклали га, закољали га Та, заклал ДП, и сл.

823. Глагол кле(ти): она кле, кле ДП, куне, вика ВК, ни сам гу проклела ДБ,

проклет да е РД, и сл.

824. Деминутивност глагола изражава се на разне начине. Најчешће се то по

стиже уметањем -н-, чиме се добија глагол по трећој врсти, или убацивањем -к-

ће згрејнемо малкоракију ГБ, једну малкоДП, даједнемо лебГа, кусну ВК, да

пинем воду ВК, да пине Со, пинутике ВК, овај веће пивнула Га, подручну мpвка ВК,

ја војводицу ситнем Ли, мpвка ситне ДДу, сипнеш у коританце РД, пепел се сејне

М., и сл.

месо ћу кицкам Га, поче онде да се мешка Со, јоште живо мртка М, ја пив

кам по мало ГБ, она е пивкала Га, он си у попивкуе ВК, подиска се Се ВК, ручкај

ВB, сискај ДДр, ставкам си ДП, и сл.

825. Продуктивнаје форма итеративних глагола с променом коренскоге у и:

да намитам ДП, да ми се натриса ДП, сретињамо се ЗT, и сл.

826. Јављају се двоструко префиксовани облици: издодимо маса ДП, издока

раше Гр, па се изнаидамо ДДу, изнапраљаше га Ча, изодавала сам ћерке Га, њи су

изоставили ВК, па си изотидоше ВК, изотишли Га,још више се горе људи изоцели

ли Ча, истотепашегим, да га приодаримо Со, девојчеће да приодадете Со, и сл.

НЕПРОМЕНЉИВ Е РЕЧИ

ПРИЛОЗИ

827. Прилози по своме пореклу могу бити:

. Именички: зиме, зими, лете, лети, синоћ, и сл.

. придевски: млого, одамно, рано, убаво, тврдо, дрпаво, горо, и сл.

. заменички: овакој, такој, одонде, некња,412 и сл.

. бројни: топpв, једноман, прве, и сл.

. Глаголски: држећи, плакаећи, и сл.

6. остали (личе на предлоге, али не морају то бити413): напред, пред, испред,

поšaди, и сл.

412 Белић: 1905, 467.

413 Белић: 1905, 469.
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828. Морфолошки гледано, прилози могу бити:

1. окамењене форме старих падежа: лете, зими, вечером,јутром, ноће, и сл.

2. сложенице настале од предлога и именице: допролет, увечер, надвечер,

уочи, и сл.

3. сложенице од предлога и придева: наново, и сл.

4. сложенице од именице и заменице: данас, јутрос, ноћас, ваздан, и сл.

Партикуле се додају многим прилозима без утицаја на њихово значење. Оне

служе само за појачавање. Примери у т. 830—832.

829. Као прилози често се употребљавају и речи страног порекла:

бајаги, бађав, зориле, свл, гоџа/коџа“14, и сл.

Прилози за време

830. Брго: да га забучка брао ДДу

Бржfе): ја, вика, брже седо РД, брже га и стрељаше Гр.

Вњздвн: вездњн си седим ДП.

Вечером: побегла вечером ЗТ, вечером буам ДП.

Данас (ке): данастуј да буду ДП, данас је торник ДП, овија данез отерали ДБ,

и данаске си њим не ваља ЗT, данаске ће да буде ДП.

Дан-данњс: не пушим и дан-данас Ка.

Дању: дању е сунце ЗT.

Довече: довече ћу ДП, довече да га кољу ДП.

Допролет: допролет поприка стоји М.

Досег: досег, мори, лепо ДДу, ел досаг ја прича ДДр.

Зимус (ке): била сам зимус ДБ,јоште зимуске ВК, несмо имали струкзимуске Се.

Зими/зиме: зими ако е ВК, и зими и лети овчарица ВК, Па, зиме тешко да ме

пуште Га.

Изјутру: ћу га изнижем ноћум, изјутру ДП.

Једноман: проодим једноман ДДу.

Јесенаске): јесенас сам се поболела ДП, набрал је јесенас Ли, они су млого

носили јесенаске Ка.

Јесени: одма посади јесени МB, дошли Бугари јесени МКу.

Јутром: јутром вежемо В, јутром у котњл ДБ, јутром ће си отиде ДП, дој

дем јутром ДДр.

Јутрос: јутрос смо бњш лежали Ка, кад ја отидем јутрос ВК, ја вој давају

трос ДДр.

Јучер: јучер да буде ДП, даде ми јучер ДП,јучер имала вода Га, напило се ју

чер Ка.

Јутре: да ги потерашјутреЗТ, chмнујутре ДДу,јутремора падидем ВК.

Јутредњн: јутредњн мои дојдоше НС, отишла јутредвн сестра Со.

414. Белић: 1905, 471: „У јужно-моравскомедијалекту обично коџа“.
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Кад књи си дошеја ЗТ, књд је овај рат бија ДБ, куј знае књд ДП.

Кноћи: донеси кноћи Гр, доведи га ти кноћи ДП.

Лани: ишћл је лани ДБ.

Лете лети: из бунар лете нема ДБ, а лети па праимо чорбице Ли, лети ла

довина Гр.

Летос: овој летос усану ДП, горо летос Се, летос донешена ВВ.

Надвечер: надвечер идемо дом Гр.

Најпрве: Лека се најпрве дигњл Ка.

Наново наново се уговор праи ДП.

Напоред слабо колачи иторте су се правили напред МВ, напред се несу уда

вале рано МВ.

Наћас (-bc): наћас би си навадили ДДу, додили нећње Гр.

Некљд: кад сам била некед ДП, некед билЧа, некед варбано Ча.

Некња: некња исеко ДБ, некња стари син рече ДП, некња дадо ВК.

Никада никада неси расположан ВК.

Ноће: ноће снаша ткае НС.

Ноћу(ум/ом): кад било оно ноћу ДДу, ћу гу изнижем ноћум ДП, ноћом су до

дили Га.

Одамно: тој беше одамно ДП, одемно е било Ча.

Одамна(чка/чке): одамна су додили ДП, одамна врљено Га, увел он струју

oдамна МКу, тој од одемна МКу, одамначка еумрел Га, одамначке смо сејали Ка.

(Од) одма: он би казал од одма ВК, да си се скинуја бдмаЗТ, ја би оћала одма

ДБ, одма да си идеш ВК, па е одма отишњл Се.

Одонде и одонде сија отидо Гр.

Одотле: и одбиле никад није бил висок (притисак) ВК.

Онвг: да водиш рачун онšг ЗТ, онег нисмо бацали ГБ, онег падо ВК.

Онде(к)(а) и онде ништа несмо направили ЗТ, ондекјареко ДП, и ондек дојду

овде М., и ондека он отиде ДП.

По брж по њи си отидомо ВК.

Побрж. што мож предемо побрж Ча.

Полани: а полани е Станојка долазила Се.

После: после едан Поковчанин викаДБ, ја дојдо после ДБ,ја после се сетим ДП.

Пролети: пролети сви се договоре ДДу, ти пролети књд би дошла Га.

Пролетос(ке): cbг туј пролетос Га, па се десило код нас пролетоске Та.

Прве ћу идем прве да оцејем ДБ, она се прве одала М.

Пред пред овуј (пре) се одала Ка.

Рано, њу беше рано уватило ГХ.

Сабаље/сабајле/собаље: ја ћу д идем сабаље ДП, пимо ми собdље Га, па са

бајле дојде Гр. -

све(а)/саг: све су стелне В, сегу собу ДБ, до свгработи ДП, саг ћу видим ДДу,

па и саг отпуштише Ка, продужи свга ДБ, е, свга ћу дим ДП, свга е додил Ча.
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Свњкодневно: свњкодневно доди МКу.

Синоћ(ч)(ке) синоћ, одма дојде ДП, синоч смо тражили ВК, бљш синоћке су

били ВК.

Скоро/скора: ће буде свадба скоро Кр, до скора е било МВ.

Стално: каву ми праве стално ДП.

Твг{а): остави бабу свз дукат тег В, тегјејапунџе било ЗТ, тšг сам ишла ДБ,

оно е тва било ДДу, а тéга рагожу ЗТ, они су га твга маскирали МКу.

Топрв да чувам топpв децу Со, они топpв доде Ка.

Ујутру: ујутру навалише ЗT, ујутру си га туцала ДБ, ујутру ћу дидем ВК.

Увече(р): увече у осам ВК, отиде он увече ВК, дојдемувечер Гр, иувечерја се

дим Се

Унапред што се несте унапред договориле ВК.

Прилози за место

831. Близу: немој близу Ка.

Горе: идем горе В, село горе у долину В, па ги жиримо горе ЗТ, тамо горе су
t

они ДП.

Довдекај: довдекај смо били ДДр.

Доле. Долњо Драговјеје доле ДП, там доле негде ДП, доле вежено ДДу, и бу

цало има доле ДДу.

Долеко: негде доле долеко ДП, он је долеко Се, долеко од нас Ка, долеко сам

од њега Гр.

Дома: додим дома ЗT, дошеја дома ЗТ.

Донде: донде, па одонде носимо оној Ча.

Испред испред, овам ГХ.

Куде: куде се раширија ДБ, куде бегаш ДБ, нему куде ВК.

Нагоре: нагоре сам се одвезла ДП, књко е нагоре узбрд Га.

Назад. враћавгу назад ЗТ.

Нанам/нонам: ново насеље нанам РД, нонам па уз Бучје Ча.

Напоље: напоље излази ДДр.

Напред овија ишли, тија Бугари, напред Гр.

Натам:тоје натам Барбеш В, натам идем ДП, не идемо натам до цркву,

него навам Ка.

Негде(кај); нашаја негде ДБ, да иде Србислов негде ВК, турим негдекај ВК.

Нигде: нее имало влаша нигде ДБ. -

Новам: новам главу обрта ЗТ, едан клас новам ДДу

Овам: стој овам Ш, овам дршка ВК, овам Копиновица Га.

Овде (горе); па, овде горе ДП, оно овде по рат В, овде се кладеЗТ, дошли овде

ЗТ, дошеја овде ДБ, он пекњл овде ДП, он легњл овде РД.

Овдек(ај); ја овдекпедесет године живим ДП, овдекнема ВК, овдекај војсече

Се, овдекај смо ми М.
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Овдека(е): cБг свм овдека ДП, овдеке у Гаџинан ГБ, овдеке била ГБ.

Овдедолке: отидoлaни овдедолке РД.

Одовде(ка)(ј): одовде ћу полагачка ДП, одовде до Гаџинан Ча, носимо одбв

де Ка, одбвде смо Га, одбвдека исели кокошке ДП, узни одовдекај Кр.

Одовуд: одовуд свети Никола Ш.

Одозгор одозгор и шуму ДБ, из Драговје одозгор ДП, једва донесем вуну од

озгор Ча.

(Од)оздол. испод, оздбл ДБ, оздол изземњу М., трегерача оздблВК, у недељу

смо дошли одоздол ДП, куј тој одоздбл ВК, одоздол из Ниш ДП.

Одокле: одокле је Босиљка Ка, одбкле си ти? Га, не знам одокле ВК.

Одотле: одотле надоле чипка ДБ, иди одбтле ДДр.

Озгор(ке), па озгор туцану поприку ДБ, озгор докара Се, кошуљче озгор ВК,

пусте ги озгор Ча, озгорке вој пустена РД.

Онам(оке): онам налага ДП, онам у Лазаревачко Та, онамо код њи ДП, она

мо нечијо (куче) МКу, књд онде онамке РД.

Онде(ка/ке)(ј): онде набутана ДП, деца бркну ондек ДП, и ондека е било ДП,

они ондека пију Се, нема ондеке Ча, с онија ондекај болесници Со.

Ондена: ондена на лесу НС, кућа ни ондена ЗТ.

Отпоље: врата су ни била отпоље Гр.

Отуда: ја дођем отуда ЗT.

Подоле: да ли су подоле, ели погоре ДП.

Позади: одма поšaди Ка.

Свуд(ек): свуд редом срца имам ДДу, свуде се треба ВВ, књд си оће родна го

дина, оно свудек си се роди Га.

Там(о), врљи там В, да гусретнем тамЗТ, отомо там ДБ, има да вечекам

там ДБ, тампа плот ДДу, тамо у државно В, тамо код Бојник ЗT, појдо тамо

ДП, у Гложje тамо ДДу.

Ty(ј): етеги ту Ка, дошаја туј В, туј нема ништаЗТ, син ми туј ДП, тује пе

сма ДБ.

Тудека: питува овија неколко тудéка што има Ка.

Унутра: ајдимо унутра Се, и они га бацише унутра Гр.

Уочи: ја и деда смо били на убчи ЗТ.

Прилози за начин

832. Барабар сви барабар носе ДДр.

Грбачки: легњл грбачки МКу.

Грудачки: од лесу они иду грудачки Се.

Добро: млого добро беше ДП.

Дрско: онакој дрско ВК.

Заедно: држи се заедно ДП.

Како: како ћу да говорим ДП, како е утепаја зT.
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Крадом. Свету крадом изводили М.

Леко/лако/ласно: леко, леко, нема те соплита ДБ, тад ву елако НС, млого би

ласно било сšг ДДр.

Лепо: лепо си отиде ЗТ, све тој лепо имам ДП, све лепо накарам ЗТ.

Лошо нее имало ништа лошо ЗT, нее ми лошо Се.

Љуцки: ја те питујем љуцки ЗТ.

Мрачно: затој им је мрачно ВК.

Набашка: баба све набашка кува Ка.

Нагусто: све да е нагусто ВК, ко свг нагусто ВК.

Наполе/напола: сејал едну њиву наполе ДП, да га покосе напола Се.

Напредно: толко напредно расту ВК.

Нашки: па си пева нашки ДДр.

Овакој снаá вика овакој ДП, косица вој овакој умршена РД.

Овњк: оно овbк, а ја па овек Ка.

Озбиљно: да вревиш озбиљно ДП.

Онакој: дочекај га онакој добровољно ДП.

Пешачки/тешки: идем пешачки ДБ, на Број Шес све пешки МВ, не иду пешки

Ча, пешки идем ГБ.

Плакаеећи: дојдо оздoл плакаеећи Га.

Побашка: они си седе побашка ВК.

Полњевчке па полњгšчке па га искидам ГБ.

Понаново: па се понаново врнем ДП.

Ручно: пре смо ручно бацали Со.

Свакојако: па јутре свакојако ДП.

Тако(ј): тако су живели ЗТ, и такој гу пренудили ЗТ, такој ратували ДБ,

такој беше ДП, и такоје било НС, одаву се тркој ДП.

Тешко: но ги све тешко ДБ, паде вој тешко ДП, све гим тешко ЗT.

Убаво: оно се убаво расвмну Гр.

Узбрд: узбрд степенице ДБ.

Унакрс: по четири унакрс ДДу

Цврсто: побијено цврсто ДДу

Прилози за количину

833. Аметом: аметом опадоше Ли.

Више вишке: више напреди, него код њи Ли, нек има и вишке ДП.

Гоџа/гочка: гоџа си прати ДП, гочка заклаше ДП, сир треба гочка МВ.

Доста: има и плацек доста Гр.

Ич, мож ич да нема ВК.

Колко: колко е изгинуја народ ЗТ, колко поциришДБ.
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Млого: не по млого ЗТ, ја сам гимлого чувала ДБ, млого користи ДП, млого

се скапуе НС.

Мpвка/мpвку/мрвчичка: лебмрвка баба тури ВК, имамо мрвку, десетину сно

па Ка, војска мpвку Гр, над њи мрвчичка е М.

Неколко: неколко докараше ДП, пилчичи има неколко Ш.

Оволко: докле не беше све оволко испродавал Ли.

Повише повишке: да рађа повише ВК, били су повише Га, повишке свиње М,

куј си има повишке ДДр.

(Појмалко: јаги малко видо ДП, болесна сам малко ДП, ја помалко да поми

нем ДП.

Пуно: ми смо пуно деца НС.

Такој-толко: па оцекал такој-толко Ка.

Толко: не мора толко ВК, толко си узну Ка, нисам толко пил Ка.

Прилози за узрок

834. Затој: затој ме деде нећеју Га.

Прило шк и израз и

835. Ако се држимо Стевановићеве415 констатације да се прилози пишу као

једна реч, састављено, а да у прилошке изразе спадају групе речи са истом функци

јом као и прилози, онда су следеће форме прилошки изрази:

Бели свет: он бели свет распрострја ЗT.

На место: ја би га на место утепала ДБ.

На прсти: овакој на прсти Га, на прсти черге Ча.

На руке: па гу носили на руке ДБ, копали на руке ДБ, овакој на руке МВ.

На силице: па ју одведу на силице ДДу

От крај: от крај уване ДДу

Преко сред преко сред онакој жигано ДДу.

Преко труп: ја преко труп ћу Ча.

Сјесени: с јесени оне ги лове В.

Туј прве: она дојде туј прве РД.

Туј пре: сопотничке туј пре две удавил Ка, Едну утепаше туј пре Ка.

У највећу: ми смо другари у највећу Ли.

У подајлук: у подајлук чувају Ш.

У тај тар: у тај тар па наидомо Г.

836. Неки се прилози, слично придевима, могу поредити. О томе је било речи

у поглављу о придевима, а тамо се налазе и примери. И прилози могу имати, осим

позитива, компаратив и суперлатив. Вид. т. 632. и 638.

415 Стевановић: 1964, 378.
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ПРЕДЛОЗИ

837. Предлози стоје испред одређених речи и одређују њихов однос према

другим речима у реченици. Због одсуства синтетичности у деклинацији, употреба

предлога у ГЗ, као и у ПТ говорима, шира је од употребе у књижевном језику. Из

фонетских, или којих других разлога, овде ће се појавити и предлози непознати

књижевном језику, али ће, на другој страни, изостати неки предлози који су

обични у књижевном језику. Преглед предлога биће дат у одељку о синтакси, од

носно ОП.

ВЕЗНИЦИ

838. Уз извесна гласовна одступања о којима је било речи у фонетици, у ГЗ

јављају се везници познати и у књижевном језику. Даћу преглед најчешћих:

А: За изражавање супротности. Имала притисак, а било јако сланце Га, Оти

де овај, а кућа му близу туј до општину Гр, Старее се, а сили се Га, Помук основа, а

пртено наткава Ча.

Ако: Употребљава се као концесивни везник: Ако нема млеко ти насоли ше

ћер Ча.

Алби): За изражавање супротности: Па, биле на гости, ал нема га после Га,

Мене ране, издржаву синови, али виде да не могу Га, Донесе будак, ал они само да

га заплаше, а не стрељаше га Гр.

Да: Овим се везником казује намера: Гордана прешла у Лазиње да врзуе ша

шиње Ча, Све три у лад идемо да седимо Ча.

Дор: Употребљава се уместо везника доку временском значењу:Дор отошеу

Рамну Дубраву Ча, Оће-неће, мора, дор се не прекрсти НС.

Ега: У кондиционалном значењу: Терајтому доктору чим ти је тражија, ега

те спаси Гр.

Ел(и): Уместо књижевног илијавља се овај раставни везник: Оно сваки човек

добиe, ел од нервозу, ел нешто се насекира, ели зарадуе Га.

И. Саставно. Омлати ги и изгрулка Ча, Откинуло се и изело гуза ногу Ча, Она

овакој погледа шару и уводи Ча.

Јел: Уместо везника јер, у значењу узрока: Јел треба да замесим ја пет леба у

пет црепуље Ча.

Кад: У временском значењу: Кад се лепо ишавти шерпа, туриш, скуваш ше

ницу Ча.

Ни(ти): Ни ги перу, ни ги плету Га.

Но: Супротност: Да пием, но не смем ГБ, Праци несу, но овце Га, Пиштољ ли

држи та не можда работи, но се дотера ко год девојка Га.

Него: Супротност. Женштине не, него мушкарци Гр, Ци загубимо село, него

да бегамо у шуму Гр.

Па: Овај везникје у функцији спољног знака везе саставних реченица чије се

радње узастопно вршеједна за другом у ГЗјако чест: Ја идо, па омлати једно ораче
-

1

Ча, Иткало се, па се дар давало Ча, Прве се напред, па се учини Ча, Па, сам била
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болесна, па сам се иселила одавде, па у Ниш. Па се исели едњмпут, па дојдо, оздра

ве, па се поболе, па отидо за Ниш ДП.

Честа је и употреба па за појачање416. он си терал па ћев ДП, довел па другу

жену Се, Башта па нем РД.

Користи се и у значењу „опет, наново“. Мош па да дојде Се.

Та: Чест је у функцији везивања копулативних реченица, а увек са ликом та

према књижевноме те. Свири, та разлама Ча.

УЗВИЦИ

839. Узвицима се исказују лична осећања и расположења, односно стања.

Њих чини један или више гласова. Настају спонтано као реакција на спољни свет.

Отуда су они релативно слабо устаљени, мада има и таквих.

За дозивање се употребљава узвик бу Одзив је са oj: што реко — Čј! дп, Он

— бабо, ја — бј ДП, Дедо! — он: О! Ка, и сл.

Птице се терају са ућа: да рекнеш — ућа ДП.

Узвик изненађења, али и бола: леле, што су бробињци Ча.

Многи узвици су ономатопејског карактера:

тике — шкљоц! (звук фото-апарата) ВК,

цвр, цвр (глас ласице, али и многих других животиња) М,

онеј жене — тандере-мандере ДДу

РЕЧ ЦЕ И ПАРТИКУЛЕ

840. По својој функцији у реченици и по своме значењу речце чине посебну

врсту непроменљивих речи. Морфолошки гледано, оне могу бити прилози или ве

зници (или читаве групе речи), али се од њих разликују по функцији. Њима се казу

је лични став говорника.

841. Старе партикуле временом су потпуно срасле са речју уз коју стоје, из

губивши своје првобитно значење. Оне су данас без посебне језичке функције.

О једнима и другима биће речи у овом одељку.

842. Речце се могу употребљавати у различитим функцијама.

а. Речце за показивање:

еве гу приколица ДП, сатевеЗТ, те ти имање В, тегу рука ДБ, ене гуЗТ, гле,

каква сам ВКА17, еј гу, оде Се, и сл.

б. Упитне речце:

јел мора сваки месец диде ВК, ел си ти бија Гр, елти кажем НС, циркус, ел
1 1 1 • t t - * • 1 • * •

викам НС, ел причамо тој ВК, да ли е било Гр, да л је тој тај МКу, нел ти казујем

ВК, кам нам пензија ВК, кам га Ранко, кам га син ДП, камо га онај преседник Гр.
ј -

Надо, колко године имам? Ај, Надо? Га, и сл.

416 Вероватноје овако иу Богдановић: 1979, 132, где је забележена употреба па узначењу„још и".

417 Овај облик настаоје од императивног гледај, преко глед. Зато су ови облици разматрани и у

поглављу о императиву.
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Речца кам може бити употребљена и у значењу „дај“418: кам да видим Ка.

в. Речце за истицање личног става (модалне речце):
t = 1 - 1 1 • 1 t f 1

ваљда ћу и ја ДП, но си, стварно такој ДП, углавно да почне Се, углавно, не

ма гу РД, он мене, можда, написаjа Т3, можда би умрела ДП, сигурно сам се по
1 1 1 • 1 1 1 1 ! — t t

тресла Кр, неки приметија сигурно ЗТ, он, исна, пасторак ДП, истина било од овљс

ДБ, и сл.

г. Речце за посебно истицање:

ћу купим бвија ДП, бњш ми убаво ГБ, неицеди се бож добро МВ, бер не могу

шамију да скинем Га, нек будебер сšгДДу, ја само чарапе сам промењувајаЗТ, и сл.

д. Речце за скретање пажње:

море, прстиће изедеш ДБ,море, ће цркнемо ЗT, море, не у Ниш Се, чи си, бре

ЗT, а, бре, несšм ЗT, бре другаре Гр, па, ел сам ја, бре, излудела ВК, бре, жено бре

PД, шћеш, мори, овдека Ка, боже, мори жено ГБ, има, мори, жену и дете ВК, и сл.

ђ. Императивне речце:

де, седи ДП, де, душо,још књкво да вревимо Га, де, сви ми пишете уста ВК, и сл.

Овде спадају и речце ајде, нека, немој. О њимаје било речи у поглављу о им

перативу, т. 712—717.

е. Речце за негацију и потврђивање су: не, ако, јес.

ж. Повратне речце се и си овде су веома фреквентне.

За дозивање, у значењу дођи, употребљава се речца јела: јела, побратиме Гр,

јела, бре рођо Гр.

Речца на у значењу „узми, узмите“; на ти паре Га.

843. У ГЗ честа је употреба речц се уз повратне глаголе, чак шира од оне у

књижевномјезику, а такође и речца си. Примери се налазе свуда у раду, па је непо

требно давати их посебно (вид. т. 985). Ове речце првобитно су биле енклитике

ЛИЧНе ЗамеЊИЦе За СВаКО ЛИЦе.

844. Партикуле, као елемент који је срастао уз реч, бројне су у ГЗ. Оне се до

дају заменицама и прилозима, без способности да промене њихово значење. Могу

бити:

а. од само једног гласа,

б. од једног слога,

в. комбинација једних и других.

1. Партикуле од једног гласа:

а. -ј: овај, тај, онај, овеј, теј, онеј (заменице ж. p.), овој, тој, оној, овај, тај,

онај (замен. сp. p.), куј, никој, овакој, такој, онакој, затој, туј. Овако је на целом

простору, а примери се налазе у одговарајућим поглављима у морфологији.

б. -p.: јучер, озгор, одозгор, надвечер, увечер“ 19.

в.-н. послен ДП. У ГЗ ова партикула није честа.

г. -к: овдек, ондек, свудек,

418 Богдановић: 1987, 222.

419 Милетић: 1940, стр. 90, сматра да су ови облици старији у односу најуче, озго, оздо.
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2. партикуле од једног слога:

а. -ја: овија, тија, онија (замен. м. p.), примери у морфологији (т. 596. и т.

599).

б. -на: овдена и сл. Ова партикула потиче из зоне П и ретка је.

в. -ка: овдека, ондека, овудека, тудека, и сл. Примери су у поглављу о прило

зима, т. 830—832.

г. -ке, озгорке, онамке, овдеке, ондеке, данаске, јесенаске, зимуске, и сл. При

мери у поглављу о прилозима, т. 830—832.

д. -зи, -зе: њојзи, њојзе, само у зони П (т. 573).

3. партикуле настале комбинацијом оних под 1 и 2:

а. -рке: озгорке (т. 831),

б. -кај: овдекај, ондекај, довдекај, одовдекај, негдекај (т. 831).





ТВ ОРБА Р ЕЧИ

845. Творба речи је област која је у нашим дијалектолошким студијама рела

тивно мало заступљена. Неће се, истина, наћи суштинска разлика између творбе

речи у стандарду и у ГЗ, али извесних специфичности има. Оне су учешћој или ре

ђој употреби појединих наставака у односу на књижевни језик, те у чувању суфик

са или значења одређених облика из старине, тј. у појави неких суфикса у новој се

мантичкој улози.

И ме ни це

846. Преглед грађе даћу према суфиксима, уз осврт на семантику, када је то

могуће, и на начин грађења. Основама од којих су облици извођени није посвећена

посебна пажња. Такви су подаци давани успутно, па ће се на истом месту наћи из

веденице и сложенице, окупљене око истог наставка.

847. Наставак -ба:

Овим се наставком граде именице ж. рода.

Могу да се граде од глаголске основе, када најчешће значе „процес вршења

радње“420. берба ВК, вежба Га, веридба Ча, гозба МВ, женидба ГХ, косидба ВК,

молба ВВ, печалба Гр, свадба Гр, служба М, стрижба ВК, за удадбу Га.

Неке од ових именица могу да се сврстају у посебну групу са наставком -ид

ба421, а то су: веридба, женидба, косидба, и сл.

Именице изведене овим наставком од придевске основе, обично значе

„имаоца особине“ или „појам особине“ изречене придевом у основи: ругоба Га,

тескоба ВК.

848. Наставком-бина гради се мали број именица: корубина ДДу, поделбина

ВК, судбина Ча, чељубине (десни) ВК.

849. Наставак -ав:

Није јако продуктиван: заткав Ча, рукав Ча.

850. Наставак -ва:

Стевановић мисли да је наставак -ва старији од наставка -ба, те да га је овај

други потиснуо из употребе.

420 Стевановић: 1989, 454.

421 Као такве посматра их Стево Далмација у Далмација: 1997, 146.
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Именице с овим наставком често значе процес радње: врева Ли, жетва Га,

клетва ДДу, мељава ВВ, наткава Ча, основа Ча, продава Ка.

Некада је то предмет: бритва ВК, летва ВК.

Наставак -ва као моциони елемент: врчва м.

Овим су наставком изведене и немотивисане именице типа: јетрва РД, све

крва Гр.

Такође и тиква, грудва, буква, али ове последње су у ГЗ, најчешће, са алтер

нативним ликовима — груда, бука, док лексема тиква задржава овај лик.

851. Са двоструким наставком -њава су следеће именице: грмњава ВК, јур

њава РД, ломњава Се.

852. Наставак -иво:

Овим се наставком граде именице средњег рода, најчешће од глаголских

ОСНОВа, а ЗНаче:

1. предмет добијен вршењем радње основног глагола: мливо РД, плетиво Га,

предиво ДДу

2. средство вршења радње: гориво МВ, ђубриво М, сечиво ВК.

853. Наставак -ов:

Употребљава се за грађење именица м. род. бизгов (погрдно) РД, лажов ВК,

мандов (Циганин, погрдно) Гр, и често, од придевске основе, као име животиње

(обично пса): гардв Га, шаров М.

Именица типајадов нема у ГЗ, али има ашов и лопов, које су у том обликудо

шле из мађарског.

854. Наставак -уга:

t неманаставка -аг, уг“: крчаг, шипраг, чељуг, пасуг, али има наставка -уга:

вијуга, јаруга, мачуга, чворуга, чеврљуга.

Употребљава се:

1. аугментативно: мачуга ВК,

2. моционо: каљуга ВК, смрдљуга Ча, јаруга а ВК.

855. Наставак -ад:

Са наставком -ад само је именица чељад, уколико тог елемента нема и у:

момчедија, старедија.

856. Наставком -да творе се апстрактне именице ж. рода са придевом у осно

ви: кривда, правда, неправда, мада оне често могу да се јаве и са дериватом -дина:

правдина,

У вези са наставком -ур јављају се у аугментативно-пејоративном значењу:

главурда, косурда, ножурда, ручурда.

Питање наставака -јурда/-урда разматрају многи граматичари и лингви

сти423.

422 Овако је и у Левчу. Симић: 1972, 486.

423 Стевановић: 1989, 459, Маретић: 1963, 345, 364; Стакић: 1988, 222.
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857. Наставак -е.

Употребљава се у деминутивно-хипокористичном значењу: ветре Ка, коше

Се, овне ДП, пруте ВК, прсте ВК, и сл.

858. Наставак -еос:

Јавља се:

1. са придевском основом: младеж, ситнеж,

2. са именском основом: болеж, срамеж424.

3. са глаголском основом: крпеж, трпеж.

Наставак -изам: будизам, социјализам и сл., јавља се само у речима које су

новијег датума.

859. Наставак -(j)aj:

Од глаголске основе овим се наставком добијају именице у значењу „нешто

што је добијено вршењем радње“425 глагола у основи: испраћај Га, обичај ВК, по

бачај ДДр, порођај РД, случај Се, собраћај РД.

860. Наставак -ja:

Може да се додаје:

1. на глаголску основу: вођа ДДр, грађа Гр, киша ДБ, лажа ДДу, мужа Ка,

паша ВК, пређа ДДу, свађа РД, срећа Та, сеча Гр,

2. на придевску основу суша НС,

3. на именску основу: душа М;

4. на сложену основу: невоља ДБ, главобоља ГБ, деловођа МB, несрећа Га.

Неке од ових именица значе радњу, процес или чин радње426. свађа, паша,

лажа, мужа, сеча, и то су именице женског рода.

Са овим наставком, у значењу вршиоца радње, јављају се и именице мушког

рода: вођа, деловођа, коловођа.

861. Наставак -је:

Глаголске именице настале додавањем -је на облик трпног глаголског при

дева, мада има мишљења да је то облик инфинитивне основе 427, значе процес вр

шења радње, или резултат радње што је казује глагол у основи.

1. Процес: бесење ДДу, бесување ДДу, биење ВК, блажење ВК, бљуdње Ка,

болување Гр, бомбардување М, брање РД, вадење МВ, варење М, вештачење ВК,

викање Гр, водење М, вревење ВК, врзување ДДу, вртање М, гласање Гр, глашење

НС, давање М, докарување ВК, едење Ча, завијање Со, запошљење Гр, затровање

Се, играње Гр, идење ДДу, клање ГХ, копање РД, крварење ДБ, крчање Гр, крште

ње ДДу, кување ГХ, кукање Со, лежање ДДу, лупење Га, млење ВК, могање ВК,

морање М,мрење ГБ, музење Се, наређење Гр, наручување Ка, носење ДДу, ноше

ње ДДу, одржавање Гр, опростење НС, орање РД, ослобођење Га, паковање Со,

певање Гр, пеглање Га, плакање ВК, поверење Ка, повраћање Гр, поење Ка, појање

424 По Стевановић: 1989, 460.

425 Стевановић: 1989, 462.

426 Стевановић: 1989, 469.

427 Стевановић: 1989, 469.
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ДДу, помирење ВК, прање ГХ, преживљење Гр, примање ГХ, причање Га, прода

вање ВК, прошење ДДу, прскање Га, пушење ДДу, растење ДДу, рођење М, седе
* 1 - 1 - * — — ? - 1

ње ДДу, сирењеДП, снимање Ка, спавање ДДу, стање ДДу, тепање Гр, ткање Га,

убијање ВВ, чистење Ка, чување ДП,

2. Резултат радње: мање (врста предива)Ча, оболење ГХ, оделење Гр, пако

вање Со, печење МВ, питање ВВ, сирење ДП, следување Гр.

Наставак -je (-ње) употребљава се за грађење збирних именица: багрење Со,

Базје (микротопоним), грање Ча, грозје М, камење Ча, класје ВК, корење ГБ, лисје

ВК, лозје ВК, пласје ДДу, поођање Га, снопје Ча, спомење Га, трње РД, шашиње Ча.

Већина именица са овим наставком има јотовање, па се као завршетак јавља

-ње. Именице без јотовања мање су бројне (о овоме вид. и т. 301 и 302).

862. Наставак -ија:

Овде спадају и именице с наставком турског порекла -лија и -џија. Наставак

-лија је од турског -li, које није било у духу српског језика, па је калемљењем -ија

настао нови наставак -лија: дечурлија ГХ, погибија ВК, провалија Ча, и сл. и у ми

кротопонимији: Враголија ДДу

863. Наставком -џија добијају се именице мушког рода којима се именује:

1. човек — носилац особине која је казана речју из основе: картаџија ДП,

чорбаџија ДДу, шљокаџија (пијаница) ВК,

2. неко занимање: бојаџија Ча, бојнија ДДу, гајдарџија ДБ, кафеџија Гр, ке

ремиџије (циглари, црепари) ДДу, мутавџије МВ, наводаџија Ча, пореџија М, ћи

римиџија М., и са наставком -иџија, по Маретићу“28, симиџија Га.

864. Наставак -ија веома је продуктиван и у грађењу властитих имена, према

књижевном -ије: Василија Га, Димитрија М, Петронија Гр, Танасија М., и сл.

865. Овим наставком граде се именице и од придевских или глаголских

основа: белија (врста пшенице) ДДу, сурија (врста пшенице) ДДу; гозбенија РД,

проклетија (проклетство, али и — змија) Се, и сл.

866. Дериват-штија јавља се у значењу збира, пре свега, али њиме се некада

казује и особина: циганштија Ча.

867. Наставак -дија може бити употребљен да означи:

1. именицу ж. рода — као моциони суфикс: попадија Ча;

2. збир: момчедија Ча, старедија Га, старудије ДБ.

868. Чест је и дериват-(a)ција: аперација РД, зајебанција (шала) М, незгода

ција Га, регрутација ВВ, секирација Га, и сл.

869. Наставак -(ет)ија у ГЗ употребљава се и за грађење суплетивне множине

именица средњегрода: дупетија, девојчетија Ча,лончетија ВК, пилетија ДДу, и сл.

870. Са наставком -ија су и следећи примери: алосија (нешто велико) М, ан

терија (одевни предмет) Ча, боранија ДДр, вересија ДДу, ђаконије (разноврсна,

укусна храна) ДДу, кирија Се, муштерије ВВ, парокија ДДр, пензија РД, турпија

Ча, ћуприја РД, ћускија ДДр, целимоније (церемоније) НС, шамија Га, и сл.

428 Маретић: 1899, 317.
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871. Наставак -ек:

Оно што је у ГЗнаставак -ек, у књижевном је -ак. Тамо где је у ГЗнаставак

-bк, или -ак < -bк, у стандарду је тзв. непостојано а.

Овај наставак јавља се:

1. за изражавање деминутивности али и Хипокористичности:

горуњакТ, грањичекТ, гроздак ДП, детињак Ча, зајтинак Со, каменчек Ка,

коматик ВК, крајчак МВ, мазвк Гр, обедак ВК, пасуљак ДДр, пиринчак Со, плацек

Гр, путек Гр, родек Ча, солчак М, солчак Ча, шићерак Со, шумак Ча;

2. за изражавање пејоративности: травуљак РД;

3. за именовање дана у недељи одредних бројева: торак“29 Га, четвртекЧа,

петак Ча, понедељак Гр,

4. за грађење изведеница од основних бројева: десетак ДДу;

5. без деминутвности: босиљак ДДу, бробињак Ча, живак ВК, метак Ка,

момак РД, мућčк Ка, пасторак ДП, песак ДП, пљусак ВВ, у повитку Со, постилак

НС, постилек Га, прашак Га, пресак ДДу, притисак Га, пупуњакТ, ручак Га, тре

сак ДДу, чапоњак ДБ, шиљак Гр, шипак МВ,

6. од синтагме у основи: доручак Гр, надимак Га, подранак Ча.

872. Оно што је у књижевном -ак, у ГЗ је -ак (или -bк) са постојаним вокалом

у парадигми.

1. Са извесном пејоративношћу: божљак МВ, комињак ДБ, рошљак Ка, са

имсничком основом.

2. За називе јела, од именске основе, где име настаје према примеси која се

додаје: копривњак ДБ, орашњак Га.

3. Ималац особине: близнак Т. брђаци ДДу, брзaци Ча.

4. Са наставком јак: бучњак ДБ, ладњаци Ча, лешњак Ли, пољак ДДу, про

шењаци ВК, пустињак Ча, родљак Гр, сељак М, средњаци Га.

5. Од синтагме, наставком -јак: затрљак Ча, огрљак ВК, отрљак Ча.

6. У значењу збира или места, од именичке основе, са јак: Топољак ДБ, тр
t

њак Ча.

7. Као моциони суфикс: торбак (према — торба) ДДу, шкембак (према —

шкембе) ДБ.

8. За измет животиње: говеђак ДДр, мачак ВК.

9. Дериватом -штак у претходном значењу: коњштак ВК, свињштак ВК.

10. Страног порекла (турског) басамак ГБ.

11. А такође и дечак Ча, качамак ВВ, курјак Ка, ортак ВВ, пресак ВК, сто

мак Га, Цупоњаци ДДу, шурак ГБ.

873. Наставак -ка.

Овај наставак је општесловенског порекла. Имао је моциони карактер.

1. Као моциони суфикс употребљава се када се њиме означавају женска лица

становници неког места или предела (етници): варошанке Ча, Вртопке ДДр, Гор

429 У ГЗ јавља се и облик торник. Вид. т. 94.
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њодраговке ДДр, грађанке Ча, Гркињка Гр, Драговке Га, Душњичанке Га, Косов

чанка Т, МиљковчанкеДДр, нашоселке Га, Сопотњичанке ДДр, Циганка Гр, Шар

планинка ВВ.

2. За изражавање деминутивности: артишка Гр, бисачке Гр, бонбонке МВ,

врвинка ДДу, вутарке Ча, годинке Ка, грањка РД, датка (према— дада — старија

| сестра) НС, долинка Гр, животињке МВ, кањурка (према — канура) Ча, качка М.,

корка НС, кочинка (према — кочина) Со, кошуљка Гр, крике ДДр, кудељке МКу,

мејунка ДБ, момчедика (према — момчедија) Ка, погачка МВ,рогошку ДДу, сиро

тињка ВК, сланинка ВК, стринка ВК, сучка 430 (тање суво дрво) Се, тојашка ДП,

цедуљка ГХ, чашку Се, чашка ГБ, шачке МВ, шачка М, шљивка (ракија) Гр.

3. Код неких је могуће говорити о деривату -ичка: воденичку ВB, главичке М,

гукичке Се, јуничка ДДр, коричка ДП, паничка ВК, песничка ВB, столичке МВ.

торбичка Гр, тричке ВВ, узбрдничка ДДу, царевичку Ли, шеничка Гр.

Извесна хипокористичност овим наставком добија се и од личних именица:

Даничка ДДр, Деска Се, Првка (од Првул) Се.

4. По Стевановићу, деминутивност се огледа и код именица изведених овим

наставком „које значејединку издвојену из колектива“31. алатка Гр, капка Т, нит

ка Ча, сламка ВК, шалуска Гр, травка М, cњс травку Се, трунка ВК, шумка Ча;

5. Наставком -ка изводе се именице и од придевске основе: белка (беланац)

Со, жутка (жуманац) Со, зеленке (врставутаре)ДДу,јесењке (шљиве) М, косовка

(птица кос) Ча, крdљовка Ча, крцанка (врставутаре) ДДу, модричке (врста вутаре)

ВК, правка (оро) Га, али и гологлавка (жена) МВ, мекокорке ВК, тврдокорке ВК,

са синтагмом у основи, чији је један део придев.

6. Именице са бројему основи:једностранка Га, осмолетка РД, стодинарке

ДП, троношка (столица) ВК.

7. Од глаголске основе, чешће од глаголске сложенице, овим наставком или

дериватом -(a/u)љка/-(а/и)лка, граде се именице женског рода. Означавају пред

мет, тј. оруђе помоћу којег се врши радња основног глагола, али могу значити и

последицу вршења радње основног глагола: бољке Ка, бучка МВ, ванџиралка ВК,

вртљешке МКу, грешка Гр, грулка М, гугутка М, дршке ДП, заврзаљка Ча, загр

љајка ДБ, закачка ВК, игранка ДБ, јатка Ка, копачка ДП, лелејка ДП, лочка ВК,

лулејка ДП, љуљашка ДП, љуљка Ча, мрдаљке Га, мрешке ВК, навлака Гр, натка

МВ, нитке Га, њушка ДП, обрамка ДДу, погрешка М., подвешка Га, подврзаљка

Ча, подношке ДБ, пребарка ДБ, препоставка Т, препрека ВВ, промка М., простор

ка Ча, расадаљка ВК, савељка Га, седељка ДДр, на седељку МКу, совељка Ча, сме

шка ДП, сукаљка М., прекетаљка Ча, у цедилке МВ, цепанка М, чекртаљка МКу,

штрапка М.

8. Као моциони суфикс: бумбарка Ча, друшка ДДр, ђувечка М, клиска МКу,

кордељка М, курдељка МКу, кучка Ча, мачка ГБ, месарка ГX, мечка ДДр, млатка

ДДу, ногарке Га, пdсторка ДДр, пударке МКу, Пулка Ча, ћурка Гр, унука РД, цве

ћарке М, цевка Га, Шећирка ГХ, шишмирка МВ, шнајдерка ВК,

Наставак -каналазимо и у ујка ДБ.

430 Белић: 1905, 371 наводи исти пример и позива се на руско сукњ.

431 Стевановић: 1989, 480.
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9. Специфичност ГЗ је у преобликовању именица ж. рода на сугласник овим

наставком у именице-а- промене: вашка Се, капка ДБ, кокошка РД, коска Гр, ћер

ка РД, ћошке МКу, ћошка Гр, а то важи и за следеће именице: у пазуку ДП, пазука

ДБ, плећка М.

10. Ван овога постоји велики број именица са овим наставком, а да он није ни

моционог ни деминутивног карактера. Код њих се обично не зна шта је у основи, а

често то нису ни мотивисане речи, са синхронијске тачке гледишта, те се готово и

не може говорити о суфиксу -ка“: девојка РД, дутка ДДу, жељка ГБ, крушка Ча,

мајка ДДр,матика Ча, невеска Ш, паприка РД, печурке ГБ, попке НС, попoшка Се,

пушка м, телорке ДБ, тpнка ДБ, шипка ДДу

Садериватом -ојка имамо: баштојка (женска особа која личи на оца) ВК, бе

лојке (врста конопље) МВ, црнојке МВ.

874. Наставак -утка:

Овај наставак није продуктиван: сирутка на целом простору, скакутка“

(скакавац), такође.

875. Наставак -ик:

У ГЗ нема именица на -ик типа: борик, грабик, церик, и сл., те: мртвик, сла

ник, И СЛ.

Од именских основа најчешће, додавањем овог наставка гради се именица м.

рода, посредно преко придева, у значењу:

1. особе са „доминантном карактеристиком која се казује“434; бесник ДДу,

благајник Гр, болесник Се, водник Ча, војник ДП, гладник ВК, замењеник Гр, за

твореник Га, кућодöвник Кр, наредник ВВ, началник Га, одборник М, осветник Гр,

победник Га, поднаредник Гр, помоћник ВВ, порезник М., поротник ГХ, прворат

ник Гр, преседник Гр, радник РД, расположеник ДБ, ратник Гр, сарадник Гр, уче

ник Гр, четник ВВ, штетник Ча:

2. имена бубе, тј. животиње: травник ДДу, црвик ВК,

3. места: дрвник (место где се секу дрва). Ча, кодник РД, коњарник Т, (ко)ко

тарник Ш;

4. предмета, када је веза са мотивном речју према:

а, намени предмета: ждрепчаник Ча, лисник МКу, новченик Ча;

б. месту на којем стоји: вршњик ВВ, ремник Ка;

5. назива дана у недељи (према књижевном -ак), понеделник Ча, торник ДП.

6. Овакав се облик јавља и у називу једног села: Душник.

7. Са овим наставком су и називи неких врста пита, где је у основи придев из

веден од онога што се додаје као фил: зељаник Га, тиквеник ДДу

876. Наставак -ики.

Специфичност само једне зоне ГЗ, а као нанос из јужноморавског, јесте гра

матички суфикс-ики за образовање множине од именица ср. рода: брковчики Гр,

432 Стевановић: 1989, 481.

433 Маретић, 1899, 348.

434 Стевановић: 1989, 483.
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ђувечики НС, јелечики ДБ, копанчики ДБ, кромпирчики НС, могарики Гр, пилики

ГБ, сирочики ДБ, унучики ДБ.

О овоме наставку говори Белић у Дијалектима435. Он сматра да је ово стари

деминутивни наставак, који се изгубио, али га овде има, а, по Белићу, јавио се на

КНаДНО.

877. Наставак -ика:

У ГЗ овај наставак није јако продуктиван.

Употребљава се у грађењу именица ж. рода: комшика РДмирачика М., перу
1 — ? 1 - f - — ? 1

ника Ча, свастика Гр, судике Со, тамњаника ДДр, трстика ДДу, церика ДДр.

878. Наставак -Ko:

Овим се наставком граде именице мушког рода: дечко Гр, липсанко ДБ, при

зетко ДДр, синко ДП.

Овај суфикс је продуктиван и у грађењу мушких личних имена и хипокори

стика: Бошко Га, Вељко Га, Марко,Јанко, Недељко НС,Мирко Ка,Драшко М., и сл.

Помоћу овог наставка у ГЗ граде се и властите именице за називе држава или

мањих места. Ови називи настали су преко придева, тј. супстантивизацијом приде

ва: Бабичко Гр, Бугарско Се, Крвацко ГБ, Немачко ГБ, и сл.

879. Наставак -л према књижевном -о, имаједан број немотивисаних им. м.

рода: котел Гр, орел ВК, петел Га.

Није продуктиван.

880. Наставак -ла:

Са овим наставком постоје именице, али се оне, као и у књижевном осећају

простим речима436; вила, игла, магла и сл.

881. Наставак -ло:

Овим се наставком изводе именице:

1. од глаголске основе: буцало (користи се за прављење маслаца) ДДр, виде

ло ДДу, возило М, вратило Ча, врткало ВК, дркало Ча, дрњкало ДДу, кокало ДДу,

крмило ДДу, огледало ВК, острило Ча, позивало Ча, поклопало МВ, спадало ДП,
- t 4 — 1. — — 1 1 } у

стругало Ча, сукало Ча, тескало ДДу, топило ВК,узимало М, цедило МВ, чешало

(за тимарење стоке) РД, и сл.

2. од окрњене глаголске основе врзло ВВ, извирлд ДП, купло Со, масло МВ,

oблекло ВК, оружлд ВК, потекло М., светло Га;

3. од именске основе: бробињало (према бробињци — мрави) Ча;

4. од придевске основе страшнило Гр.

Наставак -ло користи се да означи:

1. алат: буцало ДДу;

2. човека: вуждало ДДу, задевало ВК, страшило ДДу, спадало ВК,

3. место: извирлд (извор) М.

435 Белић: 1905, 366.

436 Стевановић: 1989, 487.
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Код неких од именица сврстаних под наставак -ло, могуће је говорити о на

ставку -ало.

882. Наставак -лак-лок, -лук.

Ово је наставак који води порекло од турских -lik, и -lukА37.

Именице са овим наставком значе:

1. занимање: качарлек ГБ, мутавџилвкЧа, наводаџилнк МКу, ћиримиџилак

ВК, ћурчилек ГX, шнајдерлак Со;

2. предмет: бачалек МВ, поганлик (измет) ДДу; чорбалук Га,

3. стање: богатлак ДДр, газдалекЧа, домазлак ДП, посмешлек ГБ, и сл.

883. Наставак -аљ:

Са овим наставком јављају се: богаљ, месаљ (кухињска крпа, салвета), док

именица чешаљ обично има завршетак на -ељ — чешељ.

884. Наставак -ељ:

И овде“ се јавља именица крпељ, а такође и стршељ искључиво у овој форми.

885. Наставак -ла.

Именице са овим наставком могу бити изведене од различитих основа: дра

пља РД, дропља ДДу, лажља ВК, штрбкља ВК.

886. Јавља се и дериват-аља: копраља (пољопривредна алатка) ВК, чешаља

МВ, а такође и -иља: породиља ДДу, предиља Ча.

887. Наставак -уља:

Овај се наставак доста често употребљава за извођење именица ж. рода: бе

суља РД, невестуља М, Росуља Га, цедуља Се, црепуља Ча.

888. Наставак -тељ јавља се у значењу nomina agentis: служитељ МКу, учи

тељ Гр.

889. Са наставком -уљак забележила сам — травуљак, чорбуљак.

890. Наставак -ан:

Овим наставком граде се именице са погрдним значењем: букван ВК, грцман

(једњак) ВК, тикван ДП, suван (слинавац) НС, и сл., али и именице са хипокори

стичним значењем: зéкан, мацан ВК.

Од придевске основе овим наставком граде се именице које означавају имао

ца особине изречене придевом из основе: гаћан (голуб) ВК, риђан М., и сл.

Према књижевном -ан и овдећемо имати: готован (нерадник) PД, друшкан Ка.

Овај суфиксјавља се и као моциони: голубан ВВ, ћуран ДБ, Зубан (надимак) ВК.

О распрострањености овог наставка говоре и следећи примери: бршљан Со,

бурјан (апта) РД, гркљан Гр, кочан (део купуса) М, џоглан (ножни зглоб изнад сто

пала) МКу, шуман (хризантема) М.

Са овим наставком су и неке властите именицетипа:Драган, Зоран, Милан, и сл.

437 Стевановић: 1989, 491.

438 Исто бележи и: Симић: 1972,488.
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891. Наставак -на:

Овим наставком граде се именице женског рода типа: глувна ДП, прдна Се,

смрдна РД, ћорна Ће, штрокна ВК, у значењу жене имаоца дате особине.

892. Наставак -ана:

Овај суфикс је двојаког постања:

1. од турског -hane: кавана Гр, кречана МК, циглана ДБ, и сл. у значењу ме

ста где се ради оно што је у значењу основне речи,

2. сложени суфикс-ана у женским именима, настао од суфикса -ан за мушки

род, на који је придодат моциони елемент -a: Драгана, Мирјана, Гордана, и сл.

893. Наставак -ин:

Овоје продуктиван суфикс и употребљава се за грађење именица мушког рода

које означавају припадникеједног народа, државе, или становника неког места, ма

да је чешће ово -ин завршни део наставка -анин, тј. јанин: Бабичанин Гр, Барбеша

нин Гр, Бугарин М, Влашанин Гр, Гркињчанин ГБ, Душњичанин М, Краставчанин

ГХ, Личанин Се, Семчањин Се, Сврлижанин Гр, Циганин Гр, Шебечaнин Ш, и сл.

Овде по форми спада и душманин Ча.

Ове именице у плуралу губе ово -ин.

Овај суфикс може да се јави и код именица које значе носиоца занимања или

носиоца титуле: домаћин Ча, касапин ВВ, кумашин (онај коме смо кумови) Ка, и сл.

Са наставком -ин је и именица тетин (теча), но она је, вероватно, настала од

придева.

894. Наставак -ина:

Именице изведене овим наставком употребљавају се са значењем коже, вуне

или меса животиње и, по Стевановићу“39, изведене су преко придева: говеђина Ча,

козина МВ, мечина (месо без сланине, кртина) ВК, овчина Ча, пилећина Ча, и сл.

Неке од именица овогтипа имају и наставак -етина: свињетина. Овако је на целом

простору.

Наставком -етина граде се и именице са аугментативним и пејоративним

значењем: артијетине Гр, женетина Гр, крстетина ВВ, курветина ВК, овчети

не ВК, тепсијетина ВК, удовичетине ГХ, црнетине Га, и сл.

Са аугментативним и пејоративним значењем су и наставци -ина, -чина:

волина Ка, ковчежина ВК, коњина ВВ, пасуљина ВК, соврине ДП, и сл. Са

овим наставком могу бити и именице у значењу какве плате, типа: лежарина ДП,

путарина Гр,

долинчине Гр, планинчине ВВ, шеширчина РД, и сл.

895. Са сложеним суфиксом -ична имамо: братаничнаДДр, деверична ВК,

сестрична Гр, и сл. Није извесно да ли су ове именице настале додавањем -на на

облик мушког рода, или их треба посматрати као облике са синкопом од претход

НОГ —иЧlfHa.

896. Аугментативно-пејоративне форме граде се и дериватима: -ољина,

—штина и -урина:

439 Стевановић: 1989, 499.–500.
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врчаљина ДДр, грcничаљине ВК, и сл.

брљивштина ВК, Бугарштине Гр, женштина М, и сл., с тим што последњи

облик нема аугментативно или пејоративно значење.

главурина ДБ, крачурине (од краци) ДДр, и сл.

897. У збирном значењу јавља се: прачина Ка, телчина РД, и сл.

898. Са бројем у основи када значе „дио цјелине“ је: десетина (прибли

жно) ГX, осмина, петина, половина Со, трећина Со, и сл. Овако је на целом про

стору.

899. У значењу грађа од дрвета, са придевом у основи: буковина МКу, врбо

вина МВ, габровина, кундвина МК, кленовина М, церовина М, шипковина Ча, и сл.

на целом простору.

- - 1 - …

У значењу стабло од речи из основе: поприковина М., паприковина ВК, и сл.

Да означи састав материјала: пртенина (пртено, од конопље) МВ.

900. Са значењем вршења радње: прошевина ДДу, печалбина Со, и сл., а са

значењем резултата вршења радње: кршотина Со, мадвина (врста предива) ВК,

маштевине ДДу, машћевине ДБ, брина Ча, поделбина ВК, препраљотина (човек

који се облачењем маскира) Со, тршевина ВК, и сл. Све ове именице су са глаго

лом у основи.

901. Од придевске основе су: брзина Га, висина ДБ, врућина РД,југовина НС,

киселина М, кривина Ча, кртина Ка, старешина ВВ, тамнина ДБ, ширина Га, и сл.

902. Садериватом-штина брљивштина РД, збирштина Се, прљавштина ВК.

Са овим наставком су и: женштина и муштина у значењу женско, тј. му

шко, али и у збирном значењу. Овакве форме бележи и Белић, уз констатацију:

„има неколико примера где се тим наставцима образују збирне именице само у

овом дијалекту“. Белић мисли да су најпре настале именице са семантиком му

шко женско”, а потом се овај наставак пренео на остале именице.

903. Са заменицом у основије: својина ДП и својиштина ВК.

Са синтагмом у основи: заветотина (верски празник) Гр, огpизине (оно што

остане прихрањењу, стабло нпр. са којегје поједено лишће) ВК, оклапина (нешто

што је џабе) ДБ, дморина ВК, постpизина ДДу, и сл.

Са предлогом у основи: околина ГХ, позадина Гр.

Од именичке основе су, грбина (леђа) ДДу, месечина ВВ, мешина (стомак)

ВК, паучина ВК, тулузина Гр, и сл.

904. У значењу географског термина: врвина (стаза) Гр, долина Гр, левина

Ча, ледина Гр, падина Гр, утрина ВК, и сл.

905. Наставак -bњ/-ањ:

Употребљава се за грађење именица м. рода: клацвњ М, наковањ РД, пово

дањ (поплава) ВК, pжањ МВ, туцањ М.

906. Наставак -ња:

440 Далмација: 1997, 155.

441 Белић: 1905, 385.
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Достаје продуктиван и њиме се граде именице ж. рода са различитим значе

њем: вожња М, гламња ВК, грабња ВК, крошња Ча, набадња ВК, ношња ГБ,

племња Ча, прошња Ча, на путању МКу, свcрадњу Со, црепња ВВ Ча, црешња Ча,

шетња М.

907. Наставак -иња:

Употребљава се за грађење именица женског рода од придевске основе: лу

диња ДБ, младиња Ча, убавиња ДБ.

Са овим наставком су и: богињеЧа, гркиње (врста оваца) ДДу,лисковиње Гр.

908. Дериватом -отиња од придевске основе имамо: босотиња ВК, голоти

ња ВК, животиња ГБ, самотиња Т, сиротиња НС.

Овим се суфиксом граде апстрактне или колективне именице.

909. Наставак -киња је моциони суфикс: намескиња ВК, првотелкиња ДБ.

910. Наставак -оња:

Служи за грађење именица м. рода: брадоња РД, булоња ВК, главоња ВК, гу

зоња ДДу, сивоња ДП, и сл.

911. Наставак -ње:

Овим се наставком као у стандарду граде глаголске именице: варење, копа

ње, одење, печење, садење и сл.

912. Наставак -р, мада би ваљало говорити о завршетку на -р.

Није много продуктиван: ветљрдДу, вепњp Гр, свекер Ча.

913. Наставак -ар:

1. Додаје се глаголској или именичкој основи и значи вршиоца радње или за

НИМање.

зидар Ка, куар РД, пекар ДДу, писар Гр, стругар ВВ, и сл.

авијатичар ГБ, воденичар ДП, грнчар Гр, жетвар ВВ, зубар МВ, клашњар

Гр, кречар Гр, лекар РД, лимар ВВ, мечкар Ча, овчар Ш, опанчар ДБ, свињар НС,

стражар Гр, циглар Га, шумар Га, и сл., а у значењу припадности некој групи: су

ботар (онај који из религиозних разлога суботом не ради) на целом простору.

Са синтагмом у основи је вуновлачар на целом простору.

2. У значењу места где се нешто налази вишњар ВК, шљивар РД, и сл.

3. Овим наставком граде се и именице које значе предмет: крндар (поломље

ни зуб) ВК, ногар Га, стожар442 (пободени стубоко којег се денесено) ДДу, и сл.

4. Са примесом онога штоје у основије: говњар (прљава вуна, вуна исподpe

па) ВК.

5. Са бројем у основи: десетар Ка, што је, наравно, донесено из војске.

Са овим наставком је и лексема загар (пас) Ча, што представља турцизам.

914. Наставак -ара:

Мало су продуктивне именице са наставком -ара: влачара ДП, на влачару

Со, врачара ВК, вуновлачара Гр, камара (гомила саденуте сламе) Ча, кошара Ча,

крпара ВК, ледара РД, музара Га, поточара ДДу, поточару ВВ, стругара Гр.

442 Маретић: 1899, 311, ову лексему има са наставком -ер.
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915. Са наставком -аро граде се именице средњег рода: клопотаро (врста

звона) на целом простору, стожаро (исто што и стожар).

916. Наставак -ура:

Овај суфикс употребљава се за грађење именица ж. рода, али и оних које могу

означавати особе мушког и женскогпола: бабура ДДу, пијанџуреДБ, чутура ДДр.

917. Наставак -урда:

Њиме се граде именице са пејоративнимзначењем: главурда, ножурда и сл.

918. Наставак -ство:

Доста је продуктиван: богаство Га, друство Гр, друштво ГБ, кумство ВК,

наслецтво РД, наслество РД, осуство ДДр, покућанство Гр, потомсто ГБ, пре

седништво Га, приетељство МВ, присуство ВВ, ропство Гр, роство МВ, по

старешинство Со, сточарство ДБ.

919. Наставак -вт: лакљт ВК, нокњиВК.

920. Наставак -ота:

Са овим наставком граде се именице од именске и придевске основе: гребта

ВК,работа Ча, на работу Га, срамотаДДр, страдиша, суота ДДу, доброта ДДу.

921. Наставак -оћа:

Од придевске основе овим наставком граде се апстрактне именице: поте

шкоћа Гр, самоћа Се, скупоћа Ка, тешкоће ВВ.

922. Наставак -ић (о односу -ић/-ич вид. у т. 265. и 266):

Употребљава се за деривацију именица м. рода. Обично су то именице које зна

че младо биће: деверичич Ли, младић ГБРД, момчић Се, сестрић ДДу, синчић Ка.

Овим се суфиксом граде и именице са деминутивно-хипокористичним зна

чењем: бикчић ВК, вепрић РД, прстић РД, прутић ВК, мада су ове именице

обичније са наставком -вк/-ак. Овај наставак имамо и у детлићи Га.

Према сингуларним облицима на -е7-о именица средњег рода, јављају се

множински на -ићи/-ичи:

1. бурићи ГБ, гасарчићи Гр, глетићи М, дугмићи ДДу, јагњићи МВ, јарићи

PД, котлићи МВ, кошуљчићи НС,магарићи М., пилићи М, ћебићи ДДр, црвчићи ГБ;

2. биволчичи ГХ, брковчичи ДДр, игличичи Ча, јесенчичи ГХ, калемчичи МВ,

келерчичи Га, кишобранчичи ДДр, клувчичи Со, кравајчичи МВ, куничи Ш, месар

чичи ГХ, млинчичи ГX, невестуљчичи М., параунучичи МВ, парчичи ДП, пилничи

Ш, посđпчичи Се, роговчичи ДДу, снопчичи Се, трупчичи ГХ, џаковчичи МВ, ша

мичичи ДДу, шипарчини ВК.

923. Наставак -вц/-ац:

Овим наставком граде се деминутивно-хипокористични облици: лебљц НС,

лукњц Ка, али у ГЗ овај начин грађења није много продуктиван. Код неких се изгу

био осећај деминутивности и обично је нејасно шта је у њиховој основи, или је у

међувремену облик почео да се употребљава са помереном семантиком.

Облици: колец Ча, конопац РД, покровац МВ, трупнц ГX имају према себи

основне облике: труп, покров, али се у односу на те лексеме не осећају хипокори

стицима.
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Понекад је ово моциони суфикс: sвонац Ка; seoнaц ДДу, поклопљц (према по

клопало) МВ, шипарвц ГХ.

Лексеме са овим наставком могу бити од глаголске основе у значењу пред

мета којим се чини радња глагола из основе: гребенац МВ, поклопац МВ, и сл.

Овако се добијају и именице у значењу особе мушког рода која се бави оним

што значи глагол из основе: борац Гр, злочинњц Ча, крањивац (хранилац породице)

ДБ, ловац ВВ, трговац Ча, и сл.

924. Са дериватом -анац у значењу особе мушког рода, сродника, јавља се

именица братанац Ча, а са наставком -ац преко придева и — синовац.

925. У значењу становника неког места или припадника неке фамилије, не

када преко присвојног придева: Бабичанац Гр, Бербатовац ГБ, Гаџинанац ДДу,

Гркињац Гр,Драговац МВ, Заплањац ГБ, Здравковац ДДу, Крчимирац ДДр, Мало

вртопац М, Првокутинац Гр, и сл.

926. Овај наставакјавља се и у топонимији: Бождровац ДДу, Змијевац ДДу

927. Неке именице на -ац означавају човека или животињу и могу бити изве

дене одразличитих основа: мртвац, старац и сл. од придевске основе, или едного

ци Га, двогодац (животиња од две године) МК, са бројем у основи.

928. О фреквентности овог суфикса говоре и следеће лексеме: венšц Ш,

желšцМ, жељудац ВК, жилац Ча, живец ДДу, здравац Га, квасви М, кладанац

PД, конвцРД, конац МВ, ланац ВВ, лонац Со, прапорци ДДу, пуцкавци ГБ, ранац

ДП, шанац Гр, и сл.

929. Са множинским обликом на -ци, али без сингуларног према себи (на -ац)

су: дедовци ДБ, татковци НС, познати само у зони П, а такође и назив Младенци

за празник. Сингуларни облик младенац у ГЗ није у употреби. Наставак -ци у плу

ралу имају и облици: јаганци, јарци, телци, и сл. познати на целом простору.

930. Наставак -ица:

Веома је продуктиван у грађењу именица женског рода са деминутивно-хи

покористичним значењем: бачица ДБ, блузица ДДр, водица ГX, врбица (од врба)

МКу, врчица Га, главица РД, гламњица ВК, дечица ГХ, женица ВК, кавица ГХ, ка

њурчица (од канура, тј. кањуpка у ГЗ) Ча, кишица Гр, козица РД, кожица М, кокица

ДБ, кокочица Се, косица РД, кућица Се, лопатица ДДу, машница ГБ, ножице (од

ноге, док би ножице биле маказе) ДДу, њивицу Со, овчица ДП, платица Гр, погачи

ца МВ, попочице (од попoшке) МВ, росица ВК, ручкице Га, ручице РД, свилица М,

сестрица Ча, секирицу Ка, собицу ДДу, супицу ГХ, стварчице Ка, тарабица ДДу,

ташница Га, теткица М, тојаница (од тојашка) ДДу, туличица (од тулица, врста

траве) ДДу, турпиица М, ћеркица ДДу, цурица Т, чорбица М, шумица Гр, и сл.

931. У некима се веза са основним значењем сасвим изгубила и употребља

вају се са помереном семантиком: бабица ДДу, вилица Гр, вуница МКу, главица

(купуса) М, граорица (врста траве, грахорица)ДБ, кудељица (комад вуне, док је ку

деља справа за предење) ДДр, кумица Гр, столица НС, и сл.

932. Често служи као моциони суфикс: биволица ГХ, благајница Га, брата

ница Га, газдарица НС, гајдарица (гајдарева жена)Ча, говедарица РД, доктурица

Га, домаћица РД, другарица РД,јуница ГХ, конобарица РД, краставица ДДу, куа

pица Га, лекарица Га, магарица ВК, овчарица ВК, прецедница ДДр, суђеница ДБ,
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торбица (у ГЗ постоји и — торбак) ДП, удавица РД, учитељица ДДу, царица ДБ,

шипарица ГХ, и сл.

Неке од ових именица имају према себи именицу мушког рода на -ар: ку

ар-ица, лекар-ица, говедар-ица, друге на -ик, што упућује на старо“-ika - *-ica пo

трећој палатализацији: прецедница, распуштеница, степеница, а неке имају у м.

роду -*љkљ - *ње - *ац: удавњц-удавица, шипарњц-иипарица, и сл. Наравно има и

другојачијег односа: торбак-торбица, домаћин-домаћица.

933. Овим суфиксом граде се и именице од глаголске основе у значењу:

1. места где се дотична радња врши: болница РД, касапнице Га, продавница

PД, тупавица Ча, учионица Гр, и сл.

2. алата помоћу којег се врши радња вршалица Га, кадилница Ча, мешањица

Ча, сејалица Со, трлица МВ, и сл.

3. предмета везаног за значење глагола из основе: сијалица ДДу, спаваћица

PД, и сл.

4. човека са особином глагола из основе: пијаница ДП, пропалица ДДу, и сл.

5. апстрактних имена са значењем глагола из основе трзавица ДП.

934. Са синтагмом у основи јавиће се именице са овим суфиксом у више зна

чења: Задушница Га, извидница Ка, истолица (кад се ради туђе наполе) ВК, навали

ца (гужва) М, надница Ча, невесница Гр, обрамица Ча, огрлицу МВ, олакшица Га,

пропратница М, пропусница М, приколица ДП, раскрсница Ка, и сл.

Од придевске основе: бареница М, белица (врста шљиве) ДП, болница ДП,

воденица М, дневница Ча, жеравица ВВ, званице Га, јаловица ВК, канице (ткани

це) МВ, крштеница Гр, љутеница Кр,модрица Кр, пијаница ДП, равница Га, рам

ница РД, службеница ДП, соленица (преносно — глава) ДДу, црвеница Т, црнице

(врста трешања) ВК, и сл.

Са бројем у основи обичне су бројне именице: двојица Гр, обоица Т, тројица

МВ и сл., а имам и обликјединица (на целом простору) што означава врсту ткања,

али и женско дете без браће и сестара.

935. Са дериватом -ница од различитих основа и у различитим значењима:

гробница МКу, зимница ГХ, самницу (самица) Co, шпарницу (каса) ДП, и сл.

936. Од лексеме слама имамо: сламарица (постеља напуњена сламом).

937. О фреквентности овог суфикса говоре и следећи облици: баница (пита)

НС, вештица ГБ, грcнице Ча, додолице МКу, камилица ДДу,ложица М,лубеница

Гр, ногавица ВК, паница (чинија) М, пdтерица ДБ, породица ДП, поскорице (врста

малог хлепчића) Га, рукавица ВК, станица Га, тулица (врста траве) BК, царевица

Га, џигерица ГБ, шеница М, шибица ГХ, и сл.

938. Са наставком -ца у збирно-деминутивном значењу јавља се — колца (од

коло — круг, али и од кола — ауто).

939. Наставак -це:

По Стевановићу ово је најчешћи и „једини наставак за грађење деминутив

них и хипокористичних именица средњег рода“443, мада међу овим именицама

443 Стевановић: 1989, 529.
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има и оних које се више не осећају хипокористицима, као што су: лице, слунце, ср

це, И СЛ.

Неке од именица средњег рода на -о граде хипокористике додавањем про

стог суфикса це: врелце (од врело, извор) Ча, жице (од жито, са губљењем сугла

сника из основе: жит-це - жице) Гр, зрнце М, колце (од коло) ГХ, купатилцеДП,

млекце Со, и сл.

940. Наставак -енце:

Некада ће се јавити и проширење са -ен, па ће се јавити дериват-енце: бурен

це ГX, голубенце ДДу, грненце М, детенце РД, јаренце Гр, месенце ВК, прасенце

ВB, теленце ГБ, шерпенце ВК, шишенце (од шише, флаша) МВ, и сл.

941. Од деминутива на -че јавиће се образовања сложеним суфиксом-ченце.

градинченце М, девојчeнце РД, кученце, унученце Гр, и сл.

942. Наставак -енце/-анце:

Са овим наставком имамо: житšнце Гр, коританце Ча, писменце Гр, кори

танце МВ, платанце (од платно) НС, и сл.

Сличан претходнима јесте и облик брашњнце, за који Стевановић444 каже да

је од брашњн-це, те да овде не спада.

943. У грађи имам и облике са наставком -ице“: сирењице (од сирење, сир)

М, цвећице ДП.

944. Имена многих заплањских села у народном говору имају облике са

овим наставком: Калетинце, Овсињинце, Чагровце, и сл.

945. Наставак -ач:

Именице са овим наставком јављају се од глаголске основе у значењу врши

оца радње: берач, вршач, ковач Ча, копач, косач М., певач МКу, помагач Гр, свирач

НС, сејач, трубач, чуван ВВ, штровач ВК, и сл.

Овај сам суфикс срела и у надимку за човека који је имао грубо лице — Тур

пијач Ча.

946. У значењу оруђа за вршење радње од именске основе: крампач (крамп)

Ка, или од синтагме: прекрупdч Со, претрупан ВК, и сл.

947. У значењу неког предмета: бакрач Ш, држач Ш, жарач ВК, колач ВВ,

и сл.

948. Наставак -ча:

Са овим наставком граде се именице мушког рода типа: брљча ГХ, ћорна РД,

њурча ВК, погрдно, у значењу имаоца особине.

949. Овим се наставком граде и хипокористици од имена м. рода: Милча,

Симча, Тимча и сл.

950. Наставак -ача:

Настаоје додавањем моционог елемента -а на претходни наставак, а значи:

1. оруће којим се врши радња: ветрењача М, дрљача ГБ, крпењача (лопта од

крпа) ВК, круњача ВВ, тањирача ГБ, и сл.

444 Стевановић: 1989, 529.

445 Овако и у Симић: 1972, 490.



Говор Заплања 215

2. женско лице, обично носиоца неке особине: алапача ГБ, глупача ВК, кума

ча (она којој сте кум) ВК, мушкарача М, обешењача (несташна особа) ДДу, поква

рењача ВК, и сл.

3. женку животиње: крмача ГБ;

4. неки предмет: крстача (крст на гробу) Т, кутлача ВВ, погача МКу, ску

тача (кецеља) Ча, сламњача НС, прегерача (врста кошуље, у основи је трегер,

брeтела, пошто је реч о кошуљи са трегерима) МВ, и сл.

Само облик плурала има: криваче (количина која стане у шаке) на целом про

стору.

951. Наставак -че:

Овај наставак показује велику продуктивност у ГЗ, већу но у књижевном.

Употребљава се да означи младунче животиње, младо биће, или као хипокори

стик: биволче ГX, врапче МК, госјанче РД, готованче ВК, девојче РД, јарче Га, ко

коче ДП, куче ДДр, момче РД, свињче Ш, сироче РД, слукче (од слуга) Ча, снајче

Га, унуче РД, иумавче (особа са бујном косом) и сл.

Вероватно са сличном семантиком у основи и иштриче (дете које родитељи

добију под старе дане) ДП, посмрче ДП, првенче ДП.

952. Овим наставком граде се и именице којима се означава млада или мала

биљка, а такође и мали плод биљке: багрeнче Гр, врпче ГБ, јабуче РД, ораче Ча;

краставче Га, јабуче, ораче ВК, круче ВВ, и сл.

953. Овај наставак веома је продуктиван и у грађењу деминутива: асталче

Ча, вењерче ВК, гасарче ДБ, грудњаче (прслуче) Ча, дудуче (фрула) Га, камионче

ДДу, канапче М, кожуче ДДу, колипче Т, комшиче ДДу, конопче Гр, кравајче Гр,

крпче ДБ, ноче ДП, пешкирче НС, поклопче ВК, прозорче ДДу, сопче Ча, сутурен

че Гр, трупче (од труп) ГХ, чутурче Ка, шамиче (марама) ВК, штапче М.

У већини ових примера имамо наставак -че, који се додаје на окрњену или

целу основу: астал-че, вењер-че, јелен-че. Код неких облика јавља се алтернација

сугласника из основе: колиб-че - колипче, соб-че - сопче. Некада се јавља и упро

шћавање сугласничких скупина: нож-че - ношче - ноче, кожух-че - кожуш-че

— кожуче. Код појединих облика тешко је рећи да ли само на први поглед припа

дају овој скупини. То су они који имају наставак -е испред којег је могло доћи до

алтернације претходног сугласника из основе: дудук-e — дудуче, груд-њак-e -

грудњаче. Нешто другојачији од њих су примери типа: поклопче - поклоп-bк-e -

iЛОКЛОПК-e.

954. Ређе се јавља дериват-иче: витличе ДБ, кантиче ДДу, котличе Гр.

955. Множину ове именице граде додавањем наставка -ета/-ети, о чему је

било речи у морфологији.

956. Наставак -аш:

Од придевске основе: големаш ВК.

Од именске основе: мајстораш ВК, рамуникаш Ча.

957. Наставак -ина:

Са овим наставком, у пејоративном значењу носиоца особине граде се име

нице мушког рода типа: глувша Се, ћорша ВК.
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И хипокористик снаша познат је ГЗ, али нисам забележила облик деша (де

вер), а колико ми је познато, тог облика и нема.

958. Наставак -иште:

Овај наставак додаје се на именску или глаголску основу и може да означи

место где је што некада било, или где се сада налази: браниште Гр, ватриште М,

вириште Га, Градиште (микротопоним) ДДр, грcничиште (место где се сади ко

нопља— грcнице) ВК, компириште Се, кућиште М, Манастириште Га, мумурзи

ште Гр, огњиште М, Пландиште ДДу, преноћиште РД, раниште (место где се

стока храни) ДДу, седиште ГР, трлиште ДДу, и сл.

959. У аугментативно-пејоративном значењу: девојчиште ДБ, дериште ДБ,

детиште РД, коњиште Гр, само у плуралу— кучиништа ВК, кучиште Гр, праси

ште РД, и сл.

Са извесном дозом аугментативности као да су и следећи облици: земњиште

ДБ, стожиште (од стожаро) ДДу, прудиште ДП, а о распрострањености суфикса

говоре и годиштеМ, сириштеТ, страниште Гр, (Балчино) стружиште (микро

топоним) ДДу, и сл.

960. Наставак -уша: зајкуша ДДу, керуша ВК, мајкуша (она која личи на мај

ку) ВК, скоруша Гр.

961. Наставак -ушка: градушка ВК, пострушке ВК.

За ме ни це

962. Осим заменица које су у истом или сличном лику познате и у књижев

ном језику, овде код заменица типа колики, толики и сл. постоје и образовања са

деминутивношћу: количко, оволичко, толичко, оноличко, или колицно, оволицно,

толицно, онолицно.

Придев и

963. Присвојни придеви граде се помоћу наставака -ов,-ев и -ин багренов,

буков, татков, Миланов, братанчев, зетњов, приетељов, дедин, Микин, бабин,

сестрин, Миленин.

964. Честа су и образовања помоћу наставка -ски: горњомалски, коњски, кр

чимирски, свињски, селски, старовремски, ГЗ непознати су облици типа: шума

дински.

965. Обични су придеви на-ји: јагњећи, козји, пилећи, телећи, а са наставком

-ињи забележила сам: детињи, кокошињи“.

Изванових имам обликмагарешки:магарешкитовар ВК,магарешко уо ВК.

966. Са наставком -ав обичне су и честе форме придева: белужњав, жутињ

кав, миришљав, pöшав (= пегав), слабуњав, сувоњав.

967. Наставком -ивЉљив образују се придеви типа: божљив, грабљив, гру

дљив, земљив, зејтинљив, рошљив (захваћен росом), сумљив, црљив, и сл., а и неки

за које бисмо очекивали да се граде помоћу наставка -ав, блатњив, брашњив.

968. Са наставком -ак: дугачак, кратак, кротак, малечак.

446 Само ова два примера забележена су и у Левчу. Вид. Симић: 1972, 497.
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969. Наставак-ачакјавља се у значењу прилично, доста плус значење приде

ва из основе: пуначак, слабачак, сувaчак, а са наставком-шак у истом значењу ја

вља се — големинак.

Као појачивач значења основног придева јавља се новцит. нов-новцит.

970. Са наставком -ат: брадат, бркат, глават, косат, носат.

971. Наставак -аст: брљкас, будалас(т).

972. Наставак -ест: ваклест, лисеc(т), расовес.

973. Наставак -ит: брдовит, дуовит, каменит, кишовит, лековит.

974. Са наставком -аћи јавиће се: купаћи (пешкир), шиваћа (машина), и сл.,

па и — плетаћа (игла).

Глагол и

975. Најпре ћу размотрити образовања глагола сложених са префиксима.

Префикс за

затури некво ДП, загњете га негде ДДу, забодо иглу ДБ, запојаше петлови Ча,

тике заплакаше жене Гр, закружимо Ка, књд заигра М, заћори ме нешто ДП, и сл.

Префикс из-:

öнтике изрови (викну) ВК, изгустирал и е Ка, искубо (начупах) поприку Се,

извика се на њу Гр, износи пред гости ДБ, иштетимо и Ка, све испра ВК, и сл.

Префикс на

навика ми се ДБ, деца награкаше РД, Моша се па натрескал (напио се) ВК,
f 1 * * * — 1

нарви се да узима (поче стално) ВК, наŠрну у њиву ДП, наточили воду НС, те се

наидо по болнице Се, не могу се наканим РД, и сл.

Префикс над

наткаруе (претерује) ВК, надвладаше ни Немци Ка, стално ми се надвикуe

М, вили се натпрђуете (такмичите у прдењу) ВК, наднела се Гр, томан се надведо

ДДр, и сл.

Префикс о

те ббали оној дрво Со, ћели се обdљате Ка, оправила се на работу ДДу, око

пали градину Та, отрсимо грмотpн Ка, и сл.

Префикс об

* 1 1 • 1 f . 1 * |-

поче обикаља око менКа, ја сам се облажија Гр, обложи и с кожу Се, опко

лише ни Ка, и сл.

Префикс од

требе да одстоји ДДр, нек одмине (нека се удаљи) Гр, књд оцтоu (одстоји)

малко Се, одритува она там ДБ, одгледаше ни РД, и сл.

Префикс по

немој га побркамо Га, подржаја дете Со, поноси га натам-навам ВК, све је

потантила Се, поче поржуе на мен (да се љути) Со, почекамо га РД, поцупкуе у

кодник Гр, и сл.
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Префикс под(a)-

податурила ли е нешто РД, тај шерпа подлизује Се, подвикну војДБ, потка

руе овце Ка, подврискује по пут ВК, и сл.

Префикс пре

преврзала Гр, преврскуе кад вреви ДП, деца прегладнела ДП, доктургу пре

гледа Со, она га преманда (превари) ДДр, немој се претупаш (превариш) PД, и сл.

Префикс при

привану ме (ухвати ме) РД, приједе ти се ДП, примакну се ГБ, она беше при

легла РД, прибде примен ДБ, дете приплака ДБ, те се присмејаше ВК, и сл.

Префикс про

поче се прозева Ка, ћути прогледам ГБ, прокара (протера) овце ВК, дете про

мрдало Со, промрмња нешто РД, и сл.

Префикс раз-:

кад се развика ДДу, разврзаше причу Гр, разданило се Ка, размесила леб Ка,

разорал њиву ДДр, растурише се ДДу, рачепило се Со, сва рачупана Гр, и сл.

Префикс с(а)-

сврнула код некуга ДДу, сено смо свукували Ка, скотрљамо га надоле Ка, са

плетеме Га, саранише га јучер ДДу, саставили се РД, стуpитој одглаву Гр, и сл.

Префикс су

сустиже ме човек Гр.

префикс у

сви се убунимо ВК,ужутеја Гр,ујанем коња Ка, тој се уприда Со,уторожи

ла се ВК, учмајало ВК, и сл.

Префикс уз-:

некуга деца уздигну ДБ, уздрма ни Ка, оно се устура да се бије (покушава, а

слабије је) ДП, и сл.

976. У ГЗ јављају се образовања деминутивних глагола формантом -ну: бер

не, грабне, једне, кусне, пивне, ситне, цугне. Овим се формантом образују и тренут

ни глаголи типа: бркне, бутне, висне, дрмне, дупне, sepине, цимне, џасне.

977. Деминутивност, тј. хипокористичност глагола може се изразити и обра

зовањем помоћу формантак: глешка, дрeмка, подиска се, пивка, пипка,ритка (ска

че), ручка, свитка, спавка.

978. Од ових глагола јављају се и итеративи настали помоћу префикса по- и

инфикса -кује/-кува- поглеткује, подискује се, попивкује, пориткује, посвиткује,

поцупкује, поглеткувало, попивкувала и сл.

979. Итеративи се често образују променом вокала из основе у вокали: зами

та, заплита, истриса, налита, насмита, насмица, огpиба, одлита, преплита,

примица, саплита, смита, сплита, срита.

Један број глагола јавља се са образовањем итератива формантом -евљ(a):

виђевља, крштевља, спаштревља.
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Прилози

980. Прилози су непроменљиви облици, али настајали су по различитим

творбеним моделима.

Именички прилози настајали су по обрасцу:

1. окамењене падежне форме: зими, лете, вечером, крадом, кришом и сл.,

2. сложенице настале од предлошко-падежних конструкција: допролет, уве

чер, привечер и сл.,

3. сложенице од именице и заменице: данас, ноћњс, вездњн и сл. Видети ит.828.

Придевски могу бити:

1. само од придева: дрпаво, горо, убаво и сл.,

2. сложенице од предлога и придева: наново, одново и сл.

Могу се јавити и заменички, бројни, глаголски, као и прилози који, по Бели

ћу, личе на предлоге (вид. т.827).

Партикуле се додају многим прилозима, али не утичу на њихово значење.

Вид. и т. 844.





С ИНТАКСА

И менице

981. У употреби именица у реченици нема никаквих специфичности којима

би се ГЗ разликовао од књижевног.

О употреби именице сред у предлошкој функцији у т. 1114-1115.

982. О употреби окамењених облика именица у прилошкој функцији било је

речи у т. 446, 471–472, 518-520, 508, 828.

983. О употреби именица уз збирне бројеве у т. 666.

Именица може бити употребљена и у својству квантификатора уз другу име

ницу: udК сливе Га, набрамо кола царевицу Се, и сл. Вид. и примере у т. 1003.

За ме ни це

984. Ретко се употребљава присвојна заменица за свако лице: сваки си своју

муку зна Гр. Много је чешћа употреба ове лексеме у значењу „род, рођак“: прича

ми она да воје своја Га, ја сам вој своја Га, ми смо свои Га.

985. Заменица си често се употребљава незаменички, у служби речце за поја

чање: дадо сивој паре ВК, у године смо си ВК, свађа си се са сви одред РД, и он си

севрну Со, и колко су си му дали прве цену ВК,ти ће си се па снајдеш Со, нека си га

упраља ДП, умеш и да си омесиш Со, з Десу говоре си Се, што си га неси донела

PД, и снаa си ми не мари ДДр, да не можда си пројде од њи ВК, два си телевизора

имали РД, ја си па спавкам ДП, ал свекњp си могућан НС, и он си отиде НС, ја си

продужи ВК, ја си штапче носим М, ми би си могли ВК, он си доправи кућу Со,

младачка си Га, вамилија си ми ДП, они си купе РД.

986. Редупликација личне заменице није необична за ГЗ, мада није ни прече

ста:ће га утепају њега Гр. Остали примери дати су у т. 567—568, 573-574, 577, 583.

987. Могућа је и плеонастичка употреба личне заменице“7.

ималигу Лепосова ДП, ене га наш бивши преседник Гр, ене у девојка Ча, ни

кој га неје видео бога ГБ, камо га онај преседник Гр, тегу тетка Николка ДБ, те га

Влајко ДБ, те га наш татко Гр, и сл.

Енклитички облици посесивног датива личних заменица у синонимији су са

присвојним заменицама. Примери у т. 999.

447 Богдановић: 1987, 226 и нап. 364.
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988. И овде се у емфатичном значењу много, колико чује: шта га е шпијуна

жа било Гр, шта га е народ Се.

Придев и

989. О употреби придева одређеног или неодређеног вида било је речи у

одељку о придевском виду у морфологији (т. 618-620). ГЗ формално семантички

не разликује придевски вид.

990. Могућа је супстантивизација придева, када они не мењају облик, али се

употребљавају именички.

придемо и при стари Ча, нема млади, неће никој са стари да се дружи Ча, ја

сам слушала стари Та, порад стари све Та, и сл.

Бројеви

991. Бројједан често се употребљава у значењу „неки“, када има и множину:

били смо смоега татка на свадбу једну ГБ, ја овакој едну кицељу носим ГБ, у Гаџи

нан су имали едни као одржавање Гр. Вид. т. 650.

992. Овим бројем казује се и приближност: можда има едно дваес, триез ду

ше Гр.

993. ГЗ позната је и употреба ове лексеме са асеверативном функцијом у

емоционалном апострофирању 448. стоко једна! ВК.

994. О компарацији броја први у т. 635.

Из синта к се падежа

995. Осим номинатива и вокатива, у ГЗ могуће је говорити још о функцији

датива. Све остало што је везано за синтаксу падежа у вези је са општим падежом.

ОП може бити употребљен без предлога и са предлозима. Како предлози нису у

истој функцији и значењу као у књижевномјезику, то ћу ја дати преглед конструк

ција предлог + ОП према предлогу, трудећи се да наведем што више могућих кон

струкција са сваким предлогом и што више функција у којима се тај предлог кори

сти. Као и у књижевном језику могућа је и синонимија, па ћу се, понекад, на њу по

зивати, док ће некада бити учињено поређење са стањем у књижевном језику.

Номинатив

996. Употреба номинатива у ГЗ не показује необичности у односу на књи

жевни језик. Номинатив налазимо у служби субјекта и његових одредаба и као

именски део предиката, за шта није потребно посебно наводити примере.

997. Номинатив се узима и при поређењу: нее поступила како човек ВК.

998. Уз показне речце ево, ено, ето, када у књижевном језику стоји генитив,

у ГЗ јавља се номинатив:

еве гу приколица ДП, те гу рука ДБ, ене у девојка Гр, и сл.

448 Ивић: 1963,22.
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Датив

999. У функцији посесивног датива: свекрва што ми е ВК,ја сам вој мати РД,

снајка ни еумрела Ли, и овому едан син Ча, Дичаги е деда Ли, штала човеку Гр,мо

јему дедету братЗТ, Николе и Милинке мати ДДу, пројдољудем преко гумно ВК.

1000. У функцији датива намене: њој дава Со, однесем војсирење Ка, дадоше

вој некакво ћебе Ка, кажем покојному биу Гр, носи га срескомуначалнику Гр, одне

сем воду децам Га, све њим, децам РД, Зорке донел текне ДДу, Каролине да поша

љемо јајца ДДр.

Општи падеж без предлога

1001. У функцији објекта: и њега увате ВВ, саде дуван Се, калупимо дуван

ДДр, ми смо те повалили Ка, прашка жито Ка, има коња јаровитога ДДу, књд

машим ја очи Гр, и баранију набрамо Со, наклaдем огањ ВК, музем, свиње поим

PД, а горе напраи појату Ка, да си напраи коло Гр, да га пременишДП,држалмом

ци Со.

1002. Уз негацију, тамо где се у књижевном употребљава словенски генитив:

нее имало никакав бојазнос ДДу, она нема кућу, нема кућиште М, значи, немале

никашике ВК, онотамо нема народ ко што е овде ВК, кад отидеш, нема вртање М.

1003. У функцији партитивног генитива: пола кило млеко Со, оно половин

свет остало наметено Та, оно вати малко маглу М., иљадо кила кромпир ГБ, иљаду

кила воду Ка, малко квасац ВК, котел воду Га, шерпу пуњене паприке ДП, залок

леб Ка, тој смо ми имали млого воду Ча, и сл.

1004. Уз глаголске именице: у кукуруз брање РД, до кукуруз брање Ш, чи

стење оружје Ка, одржавање ред Гр, и сл.

1005. У значењу темпоралног генитива, па га чуваш цело лето ВК, нелијед

ну годину такој Ка, целу ноћ Ђорђа пушилВК, овуј годину три јагњети сам имала

ДП, па се радело сву ноћ Ча, несам искочила целу зиму Га, целу ноћ седеја и он Гр,

па све туј ноћ платим ДП, дојдо едну јесен, другу јесен она умре Га, и сл.

Општи падеж с предлозима

1006. Многобројна су и разноврсна значења конструкције предлог + ОП. То

је једна од најзначајнијих балканистичких одлика која је захватила ове крајеве. Гу

битак синтетичке деклинације надокнађује употреба предлога уз ОП. Преглед гра

ђе даћу према предлогу.

Без:

1007. Обично је у функцији немања, изузимања онога што значи реч у ОП с

којом је предлог: неће без ђубре ГX, сељак, па без татка Со, остадoмо бес леб

МКу, отидо си бескицељу ГБ, оће и бес паре Ча, без мојога човека ДП, ко дете без

матер РД, и бе срце ДДу, остал без руку ДП, тај бојлек без рукави Ча, за мене без

месо Ка, и сл.
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ВрЗЛврез.

1008. Овај предлог има вредност стандардног преко или сл.449: човек врз чo

века Гр, едно врз друго М, а ја њу па врез њега ВК, врљајте туј земњу, ћушкајте врз

њег Гр, и сл.

1009. Са значењем начина вршења радње: врз шију га закла Гр, врс шију га

кољу Гр.

До:

1010. „Предлогом до означава се нека граница“50, просторна или временска,

односно досезање кретања до те тaчке.

1011. Завршна тачка кретања, тј. географски објекат као циљ до којег досеже

кретање: додеше до Присјан РД, до онеј долње ћуприје Гр, да идем до Гаџинан ВК,

колко до шебечку планину Ка, до нашо село горе Га, до ћуприју га загњела ДБ, оти

дöмо до Марину Кутину Гр, и сл.

1012. Понекад се за појачање употребљава и речца сем 451 и, ређе, чак: овде

воје кућа била до сем, до пут Гр, до сам Краставчевоје кућа ДП, расечена па доле

до сам крај РД, oдовде па там запасуе чак до Благоју ДДр.

1013. Некада је та тачка временска граница: све до јесен Ча, до Велигден Ча,

до Крстовдан Ча, ја сам га накранил саг до поење Ка, до Светога Николу Ка, до

Гмитровдан Ш., до Свети Ранђел НС, до Пејчин дан МКу.

1014. У значењу узрока: нее му до тој Га, неје било до паре Га, и сл., а у си

нонимији са до + Г452.

1015. За исказивање месног односа: све едно до друго налегали Со, светојага

до тојагу наредене ДДу

1016. За ограничавање у простору или времену често се користи конструкци

ја од + ОП ... до + ОП453: од Ђурђовдан до Гмитровдан Ка, о цаг до јутре Ка.

За:

1017. Узрок: немој да плачеш за sвонац Ка, ако те тепам за тој пушење Ка, да
1 f 1 1 t 1 t • 1 1 - 1

те убие за залок леб Ка, и трг било криза за леба Со, ја сам рђа за једење ВК.

1018. Објекат жељна за унучету Се, мене, душо, сbгне интересуе за момци,

но за деде Га, за деде ме интересуе Га, он се, бре, растужил за тату Га.

1019. Коме, односно чему је што намењено: за нас онај говњар ВК, за њи ко

кошке РД, неје, неје тој за нас Се, на му за душу Га, примен за милицију Се, само

није за клање ВК, што остаде, овој за сина, овој за унука, овој за приетељ Жикини

ДП, јужја за жито Ли, турим воду за свињу ВК, чувам си за укоп МВ, женско ће

остане за домазлак ДП, предемо за черге, за платна пртена Га, носим јабуке за

едење ГБ, немам за продаву Га, ђаци има да беру за учитељи Ча, спрема за мене

ГБ, и сл.

449 Симић: 1980, 54.

450 Јовић: 1968, 164.

451 Богдановић: 1987, 236.

452 Ракић: 1995, 534 (14).

453 Богдановић: 1987, 236.
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1020. Женидбено-удадбени односи: па се одала за њега Ли, после сам ја до

шла за њега ДП, мораш за нашога момка да пођеш ГБ, ели да те даду за школува

нога Ча, удавала е гу за еднога Бошка Га, она си отиде за ондга Жику Га, и сл.

1021. Циљ: да питуе за мои Ли, појдем за нешто, па забраим МB, дојдоше,

питуваше замен ВК, диду за наслецтво РД, леб даде за цигаре Ка.

1022. Као допуна глаголу сматра(ти); неје гу сматрал за девојку ДДу

1023. Правац и циљ кретања: кад смо пошли за тамо Ка, отидоза Ниш ДП.

1024. Циљради којег се врши радња, односно „да се нешто нађе и донесе“454.

идемо за млеко у подне Га, свз Благоју отишњл за дрва Ча, иде за писмо Ча, дор ото

ше за матику Ча.

1025. За означавање количине: а кујдал за двеста педесет ВК, остало за ед

ну шачку Гр, има за десет казана Га.

1026. Временско значење: там за пола годину ДДр, за Велигден Гр, за Госпо
I } г 1 - н — ? 1 * — 1 1

ђиндан ГХ, за Бадњи вечер МКу, тој е било за први свецки рат Га, за време Турци

Га, и сл.

1027. Прилошки: па, што ће човек, за век ли ће Га.

1028. У значењу о н Л. за куга тој (причаш) Ка. Вид. и т. 1061.

Због:

1029. У генитивном значењу узрока: оне због пашалек ВК, збо козу Се.

из:

1030. „Порекло онога што је другде стационирано“455. јагње из јегел М., из

пашалак ВК, књ дојдоше израт Ча, поприка из туршију ВК, ишлиз њи ДДр, ишл

из Београд Се.

1031. „Географска локација или место порекла онога што управна реч

значи“456. озгор из Кладанац Ш, из Књажовњц ДП, одозгор из Заплање ГБ, из Лe

сковац тија што е МВ, из Вртоп што е Ш, овде и село ВК, из Краставчевој муж Кр,

изДолњи Барбеш ГБ, један изДушник Гр, из наше село Ка, овдека исто из нашума

лу Ка.

1032. Порекло: татко воје родом из Краставне Ка, ја сам из Гркињу девојком

гб.

Испред:

1033. У синонимији са предлогом пред; има една њива испред нашу кућу Гр,

туј испред шталу Га, у позиционом значењу, према књижевном испред # Г.

Код:

1034. Употребљава се у значењу „бити налазити се у сфери“457 онога што

стоји у ОП уз који се налази овај предлог: остави код едну друшку едни опћнци ВК,
- 1 t * 1— 1 1 1 *

oтидо доле код Миланку код братаницу ВК, код мос да буде М., ишла ко девера Се,

такој сам се провела ко татка ВК, несhм чула да ли вика кот Станку, да ли вика

454 Ивић: 1963, 14.

455 Симић: 1980, 44.

456 Симић: 1980, 44.

457 Ивић: 1963, 23.
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кот Станка ДП, ја сам код њи била ГX, бил код поп Крсту слуга ВВ, код нашога

началника Гр, код његовога башту ДП, код нас је обичај Со, код мбе онде Га.

1035. Облик којим је обележено лице — циљ, односно крај кретања: ајде код

стрину и код чичу ВК, она си ошла код синови ДДу, реко, ће дидеш код Зорана Се,

отидем ја горе код децу и код бабу Ча, оптужи га неки код началника Гр, и сл.

КреЉкра:

1036. У овом облику исти се предлогјавља и у Понишављу, а у нешто изме

њеном лику код Галипољских Срба458.

У ГЗкре је у синонимији са код, односно к(а):

девојка си била крамомка РД, тамо крамилицијуреклЛи, има кра Мењача ВК

и они појду крењу РД, ја не могу кре Виду да отидем РД, он отиде кре едну

жену ДП, пуно су га доводили кре нас РД, па ишли кре њи Се, отидоја крењи тамо

Се, ће диу (да иду) там кре њег РД, идеш ли кре ови Се.

Са удвојеним предлогом је: иде на кре Мораву Ча.

Кроз:

1037. Казује да нешто пролази с једне на другу страну појма с именом у ОП

уз који овај предлог стоји; а Крста крос прозор ДДу, крос Комарицу ДДу, крос пла

нину ДДу, натам кроз шљивари ВК, па га кроз воду промакнеш Ча.

1038. Неки од ових примера употребљени су у просекутивном значењу, у си

нонимији са по + ОП459.

Куде!киде:

1039. У синонимији је са предлогом код: овдек бљшкидемоу кућу ДДр, на ки

де гумно Ће, киде оној дрво големоЧа, куде гробје ДДу, ће диде куде сестру ГБ, туј

куде задругу Га, идитам куде децу, бре, и код жену Гр, ће диде куде сестру ГБ, та

мо куде аутобуску станицу, па доле куде онија дом Ча, седи си куде бабуДБ, и сл.

На:

1040. Посесивност: Марина Владетова, тамо на Владу Та, на млого тија по

липсале кокошке ВК, овам, на комшие, на овија е амбар Та, она еујна на тога Раче

Со, било на тога моега зета Владу Со, овде на Станоју ћерка ДП, и сл.

1041. Време вршења радње: идемо на собор на Петровдан Ча, на Велигден

носимо ДДу, на еден Спасовдњн М., ишли смо на Свети Јован Ча, отидомо на Све

ти Николу на собор Ли, на Покладе се лајало јајце ВК, на дан Госпођиндан Ка, па

ги лучимо на Гмитровдан Га, на собор на Водице, на Богојављење и горе идемо и

на Петровдан Ча, он је па купилбил на Светога Саву ДП, и сл.

1042. За временско трајање: па на недељу месимо Ча (у значењу „по недељу

дана непрекидно“).

1043. Циљ и правац: ајд на кладанац ВК, она на воду отиде Та, најпрво на во

ду дидем ДДр, ја сам тамо на воду дошла ДП, ајде на работу Ча.

458 Рукопис докторске дисертације Љ. Ћирића, Говор Понишавља, стр. 233. Има само један

пример: радујемо се крењи, и тамоје, по Ћирићу, конструкција кре + ОПу синонимији са покре + ОП.

У облику крјавља се и код Галипољских Срба. П. Ивић га тумачи редукцијом ранијег крај, али са по

мереном семантиком. Ивић: 1957, 81. и 314.

459 Милинковић: 1988, 116 и нап. 17.
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1044. Начин: на ражањ, па се обрта, обрта МВ, ја прве на цуцку РД, држим с

руке и носим наглаву ВК, копали наруке ДП,жели наруке ДБ, едни на ноге стоје ДП.

1045. Место: има на леју Се, неће налеју Се, на ћошкутуј Гр, на ветрину ВК,

на јастагач, овакој МB, на астал је кад гости дојду Га, и сл.

1046. Сазначењем средства: све напраене на машинуЧа“, на кудељу намотам,

пављздан предем ВК, измотамо на вител Со, на вијакер сам се довезла Га, на онејвур

ке предемо ДДу, пшеницу мељемо намлиневи МКу, наразбојиткаемо Со,да терадр

ва на трактор ДП, па на обрамку, па горе Га, пребирам ги на нитке Ча, и сл.

1047. Намена: носим на козу ГБ, речељете на снашу НС, на јетрве чарапе Га,

да носимо на извидницу Ка, да носим ја на туј извидницу Ка, па на децу куа Гр, да

ми поете на керкицу ДДу, свекру вечером дадем и на девери и на јетрве Га.

1048. Крајња тачка у простору, тј. „обележавање објекта чије је досезање

циљ кретања“: ми идемо вечером на јегел ДДу

1049. Правац кретања: ишњл на Дубраву ВК, одовуд ударили на Габровац, па

на Бербатово Гр, и сл.

1050. Фразеолошки: леб на мањак ВК, мазнамањак и менГр, утепали наме

сто Ка, на онија свет Со, неће пасуљак на гол стомакДДр, уста нека ми отиду на

тил Со.

Над:

1051. У инструменталном значењу, „у функцији одређења места“462: одма

онде нада пут Та, на нашога зета нат пут Гр, овде нада село Га, и сл.

1052. У значењу књижевног изнад Н. Г. „за оријентационо означавање

места“: нада чешму горе Се, овде нада село Га, врже се нада кубе ВК, тури се над

огањ ВК, ако ти даде горе нат пут плац Со, нат кућу ги одведенатам ГХ, нат село

овде Ка, до ониа пут над гробjе Га, и сл.

Низ(a):

1053. У деорсоперкурзивном значењу: низ реке, низ реке, па преко авлију оти

доше ВК, пројдомо низ Промку М., има га овде низреке редом МКу, омакнуше се ни

за стену Ка, иду они низа село Гр, дојдо ја, и ватим низ Душанову улицу Гр, и сл.

Од(а):

1054. За означавање материје: оно од врбовину издлабено МВ, накршимо од

бучје шуму ДДу, натрошим онај зрнца од жито ВК, цеђ напраимо од пепел Ча, за

врзаљка од шамиуЧа, од бакр М, на астал од бајтон РД, свињка тоје о дрво МКу,

од сламуражену Ча, мешањица о дрво Ча, капут големи от клашње Ча, и сл.

1055. У аблативној функцији: кору од ора ДДу, Буда скинулод овој, одрадио

ВК, оздол душаме от канате Га.

1056. У значењу узрока: од глад умреја Гр, њега па стра о четници Гр, ал се ја

прекрсти одмое муке ДДу, ће поцрцау од стра Гр, па се све уста израњаве од кучи

ништа ВК, млого имаш притисак од нервозу ВК, она си умре од шлог Ка, и сл.

460 Симић: 1980, 135.

461. Ракић: 1995, 543 (23).

462 Ракић: 1995, 548 (28).

463. Ракић: 1995, 537 (17).
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1057. Темпорално:

а у значењу почетне тачке у времену: от Петровдан натамо си закољемо Та,

cђГод четвртак, петак Ча, од Пејчин дон НС, лáни од Свети Николу поланскога Ли,

б. за означавање старости: и онуј ракију од пе шес године Га.

1058. За означавање сродства или порекла: сестру о теткуДДу, имам јоште

о ћерку Кр, неко потекло од тија М, тија брат одујку болесан Со, брат о тетку Ли

она е о туј сорту ДДу

1059. У поредбеним конструкцијама: он је гор од твоју ујну Ка, он бија по

мајстор од сви Гр, он је старии био одмен коџа Гр, не мож Никина Љубица да е по

убава од мене Га, постар од њум Гр, и сл.

1060. За означавање места: цел месец га нема о терен Гр, од Ниш довде Се,

од онуј воденицу — тркеле, тркеле ДДу, иде озгор од Стојанчовско ВК, од туј на

шу Голем падину Ча, нема у од гумно ВК, од аутобуску станицу Ча, само рече лап

од главу ВК, отуд о трлу РД, отуд од Душњик М, носи ноћом воду од чешму Га,

увечер се бавил млого од посо Со.

1061. У значењу предмета о којем се говори, у синонимији са о + Л: причамо

од снаје, па од унуци Со, од њи несмо ништа разговарали ГБ, од жељку песма ГБ,

вреве од лојзе ДП.

1062. Посесија: оно от козу ретко (млеко) Га, од синови имам (унуке) ДП,

адресу од Нешину мајку ДДр.

1063. Потицање: чуем од људи РД, нееми лошо о децу Се, оће тражиш од Са

шу Ка.

Око(л):

1064. У значењу места, тј. простора на коме се што врши или простире, па се

окол оној стожиште ДДу, па би си нешто окол кућу правил Се.

1065. Приближност: оздол негде око Ниш ли е Ка.

1066. Темпорално: кад око подне би Ка.

1067. С пренесеним значењем: комендија око мужи, око момци Га.

Отуд

1068. У значењу иза, с друге стране: чЊк отуд Крушевљц Ча.

ПО:

1069. ОП са овим предлогом најчешће се употребљава у адвербијалној пози

цији.

1070. У локативном значењу: могли смо се оSивамо по брда Ли, врцка по

двор ГБ, по таван сам поврљала МВ, онатам чисти траву по њиве Ка, такој се деси

ло по државе Гр, буни се баба доле по шталу Ли, свађали се там по тија Длибоки

дел Со, а они су тампа по Београд Со, едан ми е тамо по Неготин Ли, књкво најде

по амбар Гр, она е била овдека по школе Ли, куће им по ливаде Га, и сл.

1071. У просекутивном значењу: по онај пут Ка, иди по пут РД, иде по пут

горе Га, он ци се па маје по пијаци Гр, вате па по реку Ча, кво ћу дим тамо по село

Га, и сл.
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1072. У значењу секвентивног иза: а по дрљачу идетрн Со, она помен, помен

ВК, она оздол иде и он по њу ВК.

и у синонимији са за + И по његнема да пуцу Ка, јуре по неки комите Гр, по

њег мајка трчи Ча, и отиде по њу Га, и сл.

1073. У дистрибутивном значењу: по еден ден дојде Га.

Уместо на + А ја књг се наљути по тетку ГБ.

1074. Начин: по писмо га уводим Ча, мада ово може бити и неки вид посред

НИШТВа.

1075. Темпорално значење: по Свети Саву НС, ми смо по њи Ка, сbк ће буде
- t - - -

четерес дана по Крстовдан Ча, два се замењуваше помен Гр, киде ћу ја дидем по

ноћ Со, и сл.

1076. Количински: по недељу ми не идемо Га (мисли се на време од недељу

дана), они по годину дана Га, осомдесет овце, по деведесет Ча, и сл.

1077. Уместо књижевног за + И: ко да ће мре по Богдена ВК, наноси се, Вит

ке, црнине, наноси по јадну Љубицу Га, и сл.

Под:

1078. У значењу места, тј. завршетка кретања, најчешће адвербијално: под

оној ватриште М, под вршњици Ли, под вршник Га, он тури нож под главу Га, под

едно дрво отомо ДДу, под ора МВ, а нашо на пот пут Ча, пода сливу ДП, под онуј

шевку ВК, и сл.

1079. Начин: све њега ми под руку Ли, под мишку се водили Со, увати ме под

руку ГБ, и сл.

1080. Облик: под кирију су Се, Стевановић помиње уз напомену да у том слу

чају имамо „неки терет“464, мада и то може бити неки вид начина.

1081. „Конструкција под + ОП може означавати и чиме је што засађено“465:

била е пода детелину Ли.

Поза:

1082. У значењу књижевног иза, „за оријентационо означавање места“466.

сакриe сe пoза камен Гр, поза врата стојим ДБ, и сл.

Позади:

1083. У генитивном значењу места: позади њума НС.

Порад:

1084. У генитивном значењу, у синонимији са поред + Гза изражавањедина

мике кретања у односу на дато место, као и за интерпретацију позиције уз глаголе

мировања467:

пројдо порад гробjе ВК, наши су тели диду порад бугарску границу Гр, про

лазе они порад кућу Гр, онде порадњи пројдо ДП,

464 Стевановић: 1989, 426.

465 Богдановић: 1979, 119.

466 Ракић: 1995, 537 (17).

467 Ракић: 1995, 535 (15).
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колица су порад шупуДДу, овде порат пут стојал МКу, све порад слог наре

дено ДДу, у тројке порад слог стоје ДДу, и сл.

1085. Уместо књижевногуз порадњи ћу и ја ДП, порадњин род ДП, да сија

будем онде порадњи ДП, и сл.

1086. Уместо са + И: књд свм порад овце ДП.

Пре:

1087. Казује време вршења радње, стања или збивања које претходи појму с

именом у ОПА68 уз који стоји предлог: дошлу петак пре свадбу ВК, да почнеш пре

време РД, ја знам пре недељу дана Ча, сbк су сејали пре недељу дана Ка, и сл.

Пред.

1088. У временском значењу: пред Велигден ДДу, већ пред зору Ча, што се

ојагњило пред Светога Саву ДП, и он умрел пред њега Га, и сл.

Овде ће у књижевном бити пре+ Г„у функцији временског одмеравања“.69.

1089. Позиционо значење, тј. завршетак неког кретања испред појма с име

ном у ОП, као и аблативно уз глаголе кретања, а у синонимији са књижевним ис

пред + Г470. искочија пред кућу ВК, прет кућу му је Гр, пред нашу стреју ВВ, пред

Крсонде Гр, ћушне оној говњар, онај ситнеж. пред нас ВК, прве пред њи Га, тањир

преда свакуга Га, бегал пред Бугари и пред Немци ГБ, и сл.

1090. Са позиционим, али и са значењем намене, јесте следећи облик: носим

прет коњи, да им турим зоб Га.

Прекај:

1091. У значењу поред # Г, тј. покрај: пројдем прекај њега, па прекај нашо

Гр, аја прекај огањ ДДу, прекајматер овде Га, боље коњи нек пасу прекај пут ВК,

прекај њега Се.

1092. У синонимији са књижевним у НЛ са просторним значењем: она е све

била прекај кућу М.

1093. Уместо књижевног код+Г: ја сам прекајстокуЧа, идо прека кромпир Се.

Преко:

1094. У генитивном значењу да се нешто налази с оне стране или да се прела

зи по горњој страни онога што је речено ОП уз који стоји овај предлог имамо си

одма преко друм доле Га, онам преко ћуприју РД, преко њину бачу ДДу, па има пре

ко царевицу врвина ВК, отуд преко рид МКу.

1095. У темпоралном значењу: преко пости (док траје пост) ВК, онам преко

недељу (после недеље, тј. док траје следећа недеља) ДДу

1096. Може да значи посредништво, тј. „средство комуницирања, односно

начин преношења информације“471: чуло се преко људи ДП, овој преко пошту мо

радиде Гр, тој сам чула преко људи Со, и сл. -

468 Стевановић: 1989, 342.

469 Ракић: 1995, 536 (16).

470 Ракић: 1995, 536 (16).

471 Милинковић: 1988, 155.
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1097. У следећем примеру имамо начин на који се нешто чини, мада постоји
- н

и известан облик посредништва: преко наводаџилвк МКу.

1098. У аблативном значењу „више од“: преко доктурицу там некњква Га.

При:

1099. Јавља се уместо стандардног генитива у месном значењу: легњл при де

ду ДДр, нема уопште да седиш при њиВК, при њума ручњк Гр, ја само при кубећу

тим ВК, чвку ћелиско при појате Ча, остаимогу при краву Ли, и при кола стоју ГБ,

и сл.

1100. Са речцом за појачање: при сем станицу НС.

1101. Садативним значењем циља и правца“: придем при козу, при кокочи

це Се, немојти горе примен сличајно да приодиш ДДр, дидемо при његРД, приде

при његаĆе, ја отидем при праци ДДр, да гуводимја приматер МКу, ондошћл при

њу ВК, дојдо при туј жену ДП, ишњл при другу ДП, иде примен Ча, и сл.

С(a)(с):

1102. Социјативно значење: идемз друшке ВК, све тој друство Гр, потепали

се звогдена ВК, ми се несмо ставили с кмета Гр, с људи каде Се, да ли сам ја све

њега козе пасла ДП, па ју свекрва сводила све инџињери Со, ишла сам у поље све

маћију ВК, ни са снају ДДр, збрата и са снау Та, ја ли збабу ГБ; ја сам се све вас

огрешил Со, све какву идеш Со, баба една стара бега све нас МКу, пошло све њи

ДП, и он све њу ишл Со, кад идомоз дете ВК, не знам с неког да е ишла ВК, с њој

нога домаћина Гр, не само све менКа, ел си се договарала са сина Се, не вреви све

матер Со, и оно закасало све нас Ли, отидо си са жену ДП, отидомо едњмпут са

Драшка и с Миру Ча, и сл.

1103. Као средство реализације садржаја 473 када у стандардној штокавшти

ни иде инструментал без предлога, или у значењу оруђа и спустил се селикоптер

Гр, одвезе ни с кола Ли, са комбај си Ча, ели га носе, али све волови Со, па смо

срећни с овај бурићи пластична ВК, нее све плуг ко сbк Со, не све копачицу Со, све

волови смо си врли Ча, отуд га довози сас коња и с чезу Ли, са чезе иду Ча, него све

сејалицу Со, а не све дрљаче Со, с трактор једин ДДр, с мотор зачас Ли, па ме

пребаци све кола ДП, и сл.

1104. Неправа узајамност међу субјектима од којих један доминира, а други

има подређену улогу у остваривању глаголског садржаја474 изражена је у приме

pима: књд сте ишли с коња ГБ, овија иде с овце Ш, идем с овце ВК, овчар иде с овце

Ча, и сл.

1105. Значење тзв. квалитативног инструментала: с три ногарке Га, чарапе

све подвешку Ча, јегрек, оној све лесе Ча, огрлицуз дукати МВ, кожу све рукави

ДДу, има онеј све вуницу МКу, чашу сез две дршке ДП, кошуље срукави Га, и сл.

1106. Начин: дал симетатко сверуку Со, и овој смуке Ли, муазглаву ДДу.

1107. Неки вид заједништва, али не и средство, казује се у следећим приме

pима: ете и кравајарке све погачу ВК, корпу и сјаја у њума ГБ, он одовуд згајде Ча,

и сл.

*72. Ракић: 1995, 522 (32) има „при + ОП за обележавање лица као циља кретања“.

473 Симић: 1980, 117.

474 Симић: 1980, 117.
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1108. У значењу инструментала оруђа: све трн закачи ВК, па с пепел усоли

мо МВ, све ножеви ВB, овак са срп ДДр, стојаге ударили ВB, па сасуму, нема са

пун ВК, свилу овуј гвоздену Га, покријемо са сламу Ка, стојашку ДП, све брану смо

влачили Со, с конопче Гр, са сукаљку ДДу, саг све акценцију М, ја само познавам

што мрда свcуста ВК, са српсмо жели Ча, Бошка еубиловај све камен Ча, и сл.

1109. За одређивање дела тела на коме се манифестује дата особина, ћорав

бија седно дко Гр, неки сакат с руку Гр, и сл.

1110. Време вршења радње, када се с + ОП употребљава као адвербијализо

вани темпорални облик: с јесени оне ги лове В.

(С)према475/(с)прома:

1111. Темпорално: према Први мај на два дана М., спрома Свети Ранђел

нс476.

1112. „У односу нах, у понашању према х“: није бил рђав према мене Ка.

Спроти/спрати:

1113. Обично у синонимном значењу са предлогом (с)према, у значењу „у

односу нах, у понашању премах“: књко смо ми спротињи, они ће спрати нас ГБ.

Сред:

1114. Употребљава се као предлог са значењем добијеним према именици

средина и са предлозима формира предлошке изразе”: на сред кућу оџак Со, у

сред село Гр, појдомо до срет пут ВК.

1115. И темпорално: у средин МКу, у среден, стоéше сланце на сред небо Чa,

И СЛ.

У:

1116. Локативно значење места: татко воју Аустрију Та, ни у Гаџинансšг

никњкво нее Га, тују кућу умрла РД, у двор и поим Ка, кућу су запрајили уДушник

Ка, у појату смо га врли Гр, онам у Бучје Ча, седну у ћошку Га, нема дваес човека у

село Га, на службу у Крвацко ГБ, и сл.

1117. Акузативно значење правца и циља: иде у Гаџинан Ли, димо у његово

село Га, дошлу Вртоп ДДр, оди у кодник Гр, одма иду горе у Промке ВВ, ајду

Редак ДДу, па се дигомо у Крстино гумно доле, у Млаку ВК, Идеоше у прошњу Ча,

ишла сам у додолице МКу, и сл.

1118. И са појачивачем чак: шћеш чак у Росуљу Ча.

1119. Са циљем да се нешто нађе и донесе: ишњл си ујагоде Ка, иде се у цвејке

Ш, ишло се у дрва ГБ, и сл.

1120. Време: у детинство смо се млого мучили ВК, млого су имали у јесен

МВ, у четвртак растури Гр, отели ми се крава па у петак РД, у тија пости знаш

кво сам јела ВК, набрамо се у недељу ДП, место да дојде у суботуДП, Па, у девет

наез године (сеудала) Co, Јелена књд дојде у понеделник Ча, не знам у кои двнГа, у

недељу се ми надамо ће дојду Гр, једна умре у Sšдње године Га, и сл.

1121. У значењу средства: нумем, душо, у машину Га, возим си се у кола Гр,

у цеђ ги перемо, у пепел Га, и сл.

*73 Маретић, 1899, 542 бележи облике према, прама, спрема, спрама.

476 Богдановић: 1979, 113, фуснота бр. 41.

477 Симић: 1980, 56.
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1122. Идиоматизована употреба да сам у светишла Гх,језику кућаркуДП.

1123. Количина: у криваче МВ.

1124. Уз глагол гледати и сл.: ти ли не гледаш у њи Га.

Уз(a):

1125. Јавља се као у књижевном у суродперкурзивном значењу: ускамен се

качи Ча, ватили уз онуј долину, уз онајмос иду Гр, уз насип одоздолиду Гр, крену

моуз онујузбрдничкуДДу, увати пауза село појдоДДр, дојдо овдекаускапију ВК.

1126. Позиционо значење везано простим обележавањем близине: уз огњи

ште МВ, него се усправија уз дуар Гр, уза свако дрво М, све си ускотел МB, не се

дим узастал Га, да буде уз нашога војника Гр, и он стои уз њи Гр, спал уз мајку и

татка Ча, лего уз њега Гр, и сл.

1127. Као гранична тачка завршетка кретања: тури главу уза сем прозор Гр,

уза шалтер ДБ, и сл.

1128. Предлог к, „једини који се и у руском и у српскохрватском језику упо

требљава само са дaтивом“478, у ГЗ је непознат.

Удвајање предлога

1129. Појава није нова, ни непозната479.

от по триес, четерес кила Гр,

књд појдеш за на доле Гр, па однесе јагње за на темељ Со, за на гушу ВВ.

он мрдну на кудемен Гр, бљш овдека на куде Видосовино ВК, на киде Грдани

цу нагоре Ча, на куде Граданицу Ча, на куде Мораву Ча;

на кре Мораву Ча;

књд иде за код њи Га,
f . г 1 — “ - 1 1 н 1

за у Драјчину Бару Гр, све за у шпорет исеко Ка, за у вашо село Ка, мене да

остане за у лојзе ДП, беру крошње за доле, за горе, за у Драговје ДП, тоје за у неде

љуДП,јати, мајке, несšм ни за у песнк, јати, мајке, несšм низау кола ДП, мливоће

напраиза у воденицу Ча, појдомо ми седна дрва за у Бању Гр, људи за у рудници

Гр, Драгану дошло за у милицију Се.

Поредбене конструкције

1130. У поредбеним конструкцијама део са којим се пореди може бити у но

минативу или ОП. Разлика се уочава онда када ОП није једнак номинативу.

Копула к(а)о:

1. исто ко и ти Се, она у нема, дваес кила која Ка;

2. бњш комечкара ДДр, нека старедија комене Га, висок исто комен Ча, младић

један ко вас Ка, прилично ко нас говоре Гр, атвор комачку ГБ, такој ко тојагу РД.

У ГЗ нисам чула облик кu 480.

478 Милинковић: 1988, 29 и нап. 49.

*79 Стевановић, 1964, 381, Јовић: 1968, 172-174; Богдановић: 1987, 244-245, Богдановић:

1979, 130.

480 Богдановић: 1987, 229.
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Колко:

висок колко врата Ка.

Како:

t - 1 1 1 - 1 1 - t

пријетељ црче како ђаво Гр, онај платна бела књко помучно Ча.

Књко год / ко год:

она ко год је заспала РД, књко год опћнци Ча, но се дотера ко год девојка Га,

ко год пијан човекТа, ће ме изгрди ко год биров кучку Ча, доносе ми ко год на дете

МВ, оно ко год решето ДДу, ко год прашина М.

Него:

тој горо него кочина Ли, овчо е млеко млого бољо него кравјо Га, нема боља

песма, мислим, него овде код нас МКу.

Предлог од у поредбеној конструкцији обрађен је у т. 1059.

Из синта к се глагола

Инфинитив

1131. У служби инфинитиваје конструкција да + презент, а често ово да изо

стаје:

1. да + презент:

1 ћ - t t 1 f f . 1 -

мож оно да стоu Ча, ни кукуруз нема да садиш Се, мош па да дојде Се, немој

ти да се секираш Се, морам да петљам ДДр, ја умем да причам ДДр, не смеш да

писнeш PД, знам дим на орање М, он отиде да купи РД;

2. без да:

1 * — 1 1 1 - 1 - t 1 - 1 * -

немогу се сетим чи беше Ча, не могују музем ДДр, почеше онеј жене мрдају

Ча,мош се еде Ча, елима си седим, нема се удавам Ча, ако се могу просвестим РД.

У мојој грађи подједнако су заступљени и облици са да и облици без овог да.

Презент

1132. После аориста, у приповедању се најчешће употребљава презент. Он се

обично јавља у комбинацији са аористом или перфектом:

Она се намучила и она што е маћиа, па ми децу млого чува ДП.

А ја си помисли у себе: „Заслужуе да гу чувам, ћу га чувам“ ДП.

Деца бркну ондек, она се чети по њи, вика ДП.

Берем гројзе, работим га, копам га, риљам га, чистим га, све ДП.

Ни чујем, ни видим. Отиднем тамо по мумурзиште, ја се саплитам на онеј

шушке. Не видим ги куде да нагазим Гр.

Не видимо там преко шумке да пројдемо Ча.

1133. Презент је увек у употреби уместо инфинитива, било да се јавља са ко

пулом да или без ње. Тако га налазимо у футуру, али и као допуну одређеним гла

голима. Тиме се његова употреба проширила на рачун инфинитива.
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Императив

1134. Осим у функцији изрицања жеље, заповести, забране, императив се

може јавити у приповедању. У ГЗје таква функција императива ретка. Не јавља се

приповедање само у императиву, али је могуће у комбинацији са другим обликом:

Ја знам немку. Све шпарај, све чувај... ДП.

1135. Овде се јављају прохибитивне конструкције типа: немој се учиш да ра

диш џабе на народ Ча, немој се зацрниш Ча, немој да одрицаш Ча.

Уобичајено помози бог, називање бога при сусрету, овде има форму: помагај
1

ти бог ВК.

О изражавању заповести речцама немој и ајде/ајдете + презент билоје речи

у т. 712—717.

Аорист

1136. Аорист је најчешћи облик у приповедању прошлих доживљених рад

њи, у ГЗ. Понекад је приповедање искључиво у аористу, али често у комбинацији

са неким другим временом, перфектом или презентом. Чест је аорист од импер

фективних глагола.

Навешћу неколико примера употребе аориста у нарацији:

Ја му честита, пољуби га, честита му, и Станојка отиде па ми донесе сок,

па ми даде испродавницу Се.

Дојде, па ми узе лепу едну скутачу и не теја ми гуврне Та.

Књд умре ми деда, а мој Раде ме изва Се.

Она по башту две године живи, па умре РД.

Шес бKoти, а разузбише и деца МВ.

Па,јучер ги пасомо, и сšг и ођутрос идомо, па доле навађувамо, шушке извр

зувамо, и попасомо и Та.

Имперфекат

1137. Суженаје употреба имперфекта481, а вероватно би била сведена на ми

нимум када бисмо издвојили употребу аориста од несвршених или имперфекта од

свршених глагола. Чини се као да се имперфекат на овај начин бори за своје место

у систему глаголских облика. У нарацији сејавља у комбинацији са другим време

нима, што ће показати наведени примери. Најфреквентнији је имперфекат глагола

бити.

Доведе краве ли, воловили чуваосте, и доведе овде, па кова, и туј видел Че

ду, и туј вреви Ча.

Влајко три пасе сšг. Оне беоше ливсане ДДр.

*“ Богдановић:1987,251 исто налази у АП имисли да у том погледу АП „не иде са осталим го

ворима призренско-тимочке зоне“, позивајући се у нап. 377 на литературу која тврди супротно. Ако

време није фактор са којим треба рачунати, онда ГЗ у овом погледу иде укорак са А. Поморављем.



236 Јордана Марковић

Футур

1138. О облику футура било је речи у морфологији. Његова основна функци

ја јесте означавање будућих радњи. Осим тога, он се можејавити и у приповедању,

и то, обично, у комбинацији са неким другим временом:

Па, свекрва колко ће да живи — девет месеци ДП.

Обичан је футур у модалној употреби у клетвама и псовкама“2 типа: гомна ће

ми изедеш ДП, у семку (сорту) ћути се насерем РД, главу ћутиразбијем ВК, и сл.

Перфекат

1139. Перфекат је, уз аорист и презент, чест облик у приповедању. Осим

форме са помоћним глаголом, могућа је, и честа, и форма без помоћног глагола.

Овакви облици најчешћи су у 3. л. једнине, мада се могу јавити и у осталима.

1140. Обична је појава крњег перфекта у благословима и клетвама:

Бокти даја што е добро ГБ, Алете дигле ДП, Уста им се псета насрала Га, Еј,

дабогда, лисица ви однела Ча, Ветар те однелВК, Следил се, дабогда РД, Маренте

убил ВК.

1141. Перфекат без помоћног глагола у приповедању:

Деведесет и шес године живилон ДП,

Он доватил све ногу, газил, газил ДП,

Татко не бил млого висок Ча, Мој братишел горе Ча;

И она све мушко детеливсала, умрела ДП, Маћија природила две залве ДП,

Баба десет детети родила, ћерко Га, Твкој баба работила Га,

Овој овде нешто пипнуло, нешто онде... ДП,

Па, доле ми донели каву, па ми донели шићер, па ми донели ДП,

Они одовуд преко планину дошли Гр,

Поделили се, после овај снајка дошла Га.

1142. Форме са помоћним глаголом обичне су и честе, па их нећу наводити.

Сла га ње реченичних делова

1143. Конгруенцију реченичних делова размотрићу на неколико карактери

стичних форми. Приметноје да у ГЗ у слагању одлучујућу улогу има логички фак

тор, који односи превагу над граматичким. Тако ће уз именице природно мушког,

али граматички женског рода, предикат, али и остали реченични делови, редовно

бити у мушкоме роду.

1144. Уз бројну именицу типа двојица, тројица обично иду облици множи

Не483:

сви троица Бугари Гр, алонија обојица старци несу видели Гр, и они наишли

двоица Гр, па га уватише четворица Бугари Гр, стрељаше двоицу људи ГБ, дошли

беоше Бугари троица све мотор Гр, а они наши неки два троица Гркињци се збрали

482 Ракић: 1995, 557 (37).

483. Исто у: Богдановић: 1979, 133.
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Гр, вреве двоица наши Гр, два три троица мужи и една жена Гр, и јож двоицу Га

џинанци Гр, туј, рече, трошца изврзани Гр, сви трошцу ги исклали Гр, и сл., али и:

oтидоше та двоица младића РД.

1145. Са именском речју уз број, такође се слажу множински облици:

два манастира били Га, они су бба били Га, на сваки два сата РД, угаџинан

ску су три преседника погинули Гр, дваес и три човека смо били Ча, осташе му две

детети мушки Гр, има два синчића златни Ка, по четири стога добри зденемо

Ка, били пет брата Га, три преседника погинули Гр.

1146. Уз именице типа пијаница иду облици м. рода. А пијаница голем ДП,

наши су се старешине, тија партизани, праили добри Ка, наши старешине треба

тој да набаве Ка, оно сви комшиe пoтикаше Та, и сл.

1147. Исто је и са именицом браћа: они млого су били браћа Га, с овија браћу

наши Гр, али од именице господа, истина само једном, забележила сам:томан ce

дигла господа ДДу.

1148. Уз именице рluralia tantum иду множински облици кљештели онеј ГБ,

онија бисачке Гр, напуни једни бисđsи Гр, једне панталоне ВК, у Студену се тупа

ле клашње Ча, дебеле клашње Ча, и сл.

1149. Уз именицу деца имам: све три деца Ча, књд едно дете почне да плаче,

разбуди и онуј две Ча.

1150. Облик: овај кукуруз родила ВК, вероватно је настао контаминацијом

према синонимном облику царевица, што је архаичније.

1151. Енклитика се може да стоји иза енклитике је:

öн си е се мож утепал РД, радувала е се ВК, тој е се млого била родила Та,

млого е се мучила М., итује се извела Ш, Радети е се поздравил Се, ткало је се ВК,

она ние се овдекају Драговје удала Со, слабо е се каватšг пила Га, Цајко е се зваја

Гр, Цвета е се звала Гр, само е се од четири сестре една одала Ча, тргје се ткало све

Ча, и сл.

1152. И енклитика га може да се јави иза глаголске енклитике: син је га опр

скал, а унук је га орезал ДП, кује га волел Га.

1153. Слично је и са осталим заменичким енклитикама: продал је ги Га, оста
1 -

вил је ме Га, и сл.

t - t 1 It 1 1 • 1 *

Поред: туј ни е све Га, и градина ни егоре Га, онлиу е сувал Га,јелмеје Га, и сл.

Без личне рече ни це

1154. У приповедању су често у употреби безличне реченице:

Имало је една Станка, а имало Станко ДП, Ткало се Ча; У Јегличе би се вен

1 - -
- -

чали, но немало поп Ча; овдеке ноге изгребене Ча, Овдеке чарапа ицепена Ча.

1155. Понекад сасвим изостаје глагол (најчешће је то енклитика је):

Оно — пуна сала Ча,Два сина, три ћерке, све у Београд Ча, Твоја мајка одбв
|- г -

де Ча, А све бњи убаво, свг слатко, добро заједење Ча.
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ЗАКЉУЧНЕ НА ПОМЕН Е

1156. Испитивана област представља узан простор, стешњен између ТЛ са

једне и ПЈ са друге стране. Граница према овим говорима је природна и чине је три

планине и једна река. И овога пута показало се да су стварна граница и препрека

само планине, док реке, премошћавањем, чине спону између два краја, а не пре

преку. Тако је утицај ТЛ готово изостао. Са особинама тимочко-лужничког говора

јединоје село Велики Крчимир, штоје још Белић приметио и сврстао га у прелазне

говоре између ТЛ и СЗ. Заправо, прва област суседна Заплању, па и Великом Крчи

миру, чијим се говором бавио Љ. Ћирић484, јесте тзв. Лужничко Заплање. Већје из

назива очигледно, а рад то и потврђује, да тамо има особина заплањског говора. У

том случају ово је потврда Белићеве претпоставке о насељавању ових крајева и о

кретању миграционих струја са Косова прекојужноморавске територије ка плани

нама источне Србије.

На другој страни, читаву једну област Заплања, коју условно називам За

плањско Поморавље, морамо сврстати у прелазни говор између јужноморавског и

заплањског. По Белићу тај део, истина не цео, сврстан је у јужноморавски. Моје је

мишљењедаје то у основи заплањски говор са пуно наноса изјужноморавског,др

жећи се Белићевог суда о размештају ових дијалеката. Такав мој суд налази потвр

ду у чињеници да је граница до које се осећао јужноморавски утицај у односу на

Белићево време померена дубље у део заплањског језичког подручја. По Белићу,

граница је била између Виландрице и Гркиње. Моја грађа, међутим, потврђује мо

равски утицај до Марине Кутине.

Уколико уважимо Белићево мишљење, онда је процес супротан и обостран.

На једној страни јужноморавски у Заплањском Поморављу претрпео је велики

утицај заплањског, а на другој страни, јужноморавски утицај проширио се и на за

ПЛaЊСКИ ДеO.

Ужељи да превазиђем нагађања, ову област дефинишем као прелазни говор

између СЗ и ПЈ.

То је био путоказ у мојој подели ГЗ на зону I и зону П. Зона I је са чисто за

плањско-сврљишким одликама, док зона П има пуно јужноморавских особина,

али и исто толико заплањских, заправо, то је непреврела мешавина СЗ И ЈМ. Трећа

област, истина ограничена само на говор једног села, био би говор Великог Крчи

мира, са свим особинама зоне I, али са паралелном употребом ч, и, у појединим ма

ње маркантним лексемама, те ову област можемо звати зона Па.

У овом делу рада ја ћу дати заједничке особине целе области и направити по

ређење са суседним областима. Даћу паралелу између ГЗ и ТЛ, ГЗ и ЈМ, али и па

ралелу са сврљишким говором. Уту сврху употребићу податке из познатих публи

кација. За говор Сврљига послужићу се радом Недељка Богдановића Говори Бучу

ма и Белог Потока, односно говором Белог Потока из ове студије. У тој студији

дата је паралела између ТЛ и СЗ говора, мада је репрезентант овог другог билојед

но место из околине Сврљига. Онолико колико је то место прави представник свр

484 Ћирић, 1983.



Говор Заплања 239

љишког говора, толико ће бити валидни и моји закључци о диференцијацији изме

ђу сврљишког говора и ГЗ.

О с об и не заједничке целој испитиваној област и

1157. Упркос извесним разликама које диференцирајуједне делове у односу

на друге, много је заједничких црта које спајају целокупну територију испитиване

области.

1. Вокални систем од шест вокала (а, е, и, о, у, в) и р (т. 25).

2. Чување полугласника (вездњн, ден, опанци, т. 28-35).

3. e < е у речи желвц (т. 41-43).

4. Доследни екавизам (одрични облик несам —т. 46,2. л. мн. императивати

па претресете, купете — т. 47, датив jд. именица на -а —Дивне да дадем —т. 48,

дативл. 3. мене, тебе, себе —т. 50, облици неких прилога — зиме снег наврта — т.

52, компаратив придева—сина старејога, уколико се чува синтетичка компараци

ја, т. 55).

5. Често пре - при (преметим, т. 62).

6. Најчешће л - у (вуна, кук, музем, т. 65).

7. A - ли у длибок (т. 71).

8. Чувањер у обема зонама, као и његова десилабизација у одређеним окол

ностима (врвина, т. 77, Кречимир, т. 84).

9. Редовна синкопа у толко, колко, и сл., т. 95.

10. Честа апокопа у везницима: ел, ал, и упитним речцама: да л, нел, т. 98.

11. Апокопа у именици половин (т. 98).

12. Елизија у д идем, нумем, да с идем (т. 99).

13. Појава покретних вокала у неким прилозима: овам, там, онам (т. 100).

14. Уметање вокала а у парадеда, парабаба, параунук, и сл., т. 102.

15. Појава покретног а од ранијег њ у неким предлозима: пода, нада, ода, и

сл., T. 37.

16. Честе супституције неакцентованих вокала под утицајем гласова из окру

жења (артак, доктур, т. 104-170).

17. Хаплологија у лексемама: дим, кав, кво, ква (т. 171).

18. Нестабилност сонантај (знае, мутавџие, т. 172-210).

19. Појава протетичког и секундарногj (јексери, т. 180).

20. Губљење в у секвенци -вљ-у:

а итеративним глаголима (опраља, растаља, т. 217),

б. трпном глаголском придеву (напраено, т. 221).

21. Губљење в у секвенци -вл-у: облече, слече и сл., т. 220.

22. Често испадање в у секвенци -ави-, -ува- - -ова- (опраил, т. 221, дуа, т.

222, cydЛ, т. 223).

23. Супституисање сугласника ф сугласником в (валте, влаше, т. 241).

24. Сугласничка група хв - в (вали се, ватил, т. 246-247).
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25. Непостојање фонемех (лад, стра, страуем, т. 249).

26. Појава к, виј на месту х(кодник, суво, истијо, т. 250-251).

27. Постојање африкате s (suд, sdóња, наsviра, т. 259).

28. ч - hу наставку -чичи (кокочичи, т. 265).

29. Чување финалног л (умрл, котал, т. 286, 288–289).

30. Одсуство јотовања групе јд (најда, прејдо, т. 303).

31. Одсуство новог јотовања лабијала (сндије, здравје, т. 301).

32. Одсуство старог јотовања у трпном придеву (загулен, извадено, т. 295).

33. Аналошко уопштавање резултата палатализације (вршу, вучу, т.

304-305).

34. Упрошћавање група пиш - ш и пч - ч (шеница, чела, т. 309).

35. Резултати асимилативно-дисимилативне природе у мн - мл (млого, т.

314), сн - сл (слима, т. 315, мљ -мњ (земња, т.321),мт - нп (пантим, т. 323), вн

> мн (рамница, одамна, т. 325).

36. Упрошћавање финалних сугласничких група ст и зд (брес, чис, гроз, т.

346).

37. Метатеза у: гројзе, лојзе (т. 353), свмне (т. 358).

38. Експираторни акценат (т. 363-386).

39. Акценат на енклитици (што им је, т. 380-386).

40. Аналитизам у деклинацији (т. 427—430).

41. Датив једнине именица м. и ср. рода на -у (однеси зету воду, т. 439 и

481-482).

42. Номинатив множине именица м. р. на -и (доктури, мужи, т. 451-452).

43. Датив једнине именица ж. р. на -е (викам Дуде, т. 502).

44. Номинатив множине именица ж. р. на -е (ћерке, торбе, т. 511).

45. Номинатив множине именица ср. р. на -ићи, -ичи, -ци (игличичи, магари

ћи, грнци, т. 486, 488).

46. У бројним конструкцијама именица м. р. c наставком -а (четири девера,

т. 524), ж. р. c наставком-е (две бабе, т. 527) и ср. р. c наставком -а, -и (две места, т.

528, две говедети, т. 529).

47. Неке именице рluralia tantum oвде имају облике за једнину и множину:

чеза, вила, гребуља (т. 547-548).

48. Именице ж. р. на сугласник пришле су именицама м. р. или су преоблико

вањем наставком -ка задржале род, или чувају старе форме и род (т. 497, 516).

49. Изгубљена разлика у придевском виду (т. 618).

50. Постојање облика номинатива једнине за одређени и неодређени вид без

синтаксичке и семантичке функције (т. 619-620).

51. Аналитичка компарација:

компаратив са по + позитив (помала, послатко, т. 630),

суперлатив са најн позитив (најважан, т. 634).

52. Компарација именица и глагола (по мајстор, по воле нашога, т. 632).
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53. ОП заменичко-придевске промене на -ога за м, и ср. род (старога, т.

642).

54. Датив jд. заменичко-придевске промене за м. и ср. род на -ому (овому, т.

610, старому, т. 643).

55. ОП заменичко-придевске промене за ж. р. на -у (у вашу, моу, т. 609, у лад

ну воду, т. 642).

56. Датив jд. заменичко-придевске промене ж. р. на -е (ја мое Гине викам, т.

611).

57. Датив мн. заменичко-придевске промене на -ам (овеам, т. 613).

58. Синкретизам падежа л. 3. за прво и друго лице: мен(е), теб(е) (т.

564–566).

59. Удвајање личних заменица (мен ме закачи, нам ни лепо, т. 567—568,

573-574, 577).

60. Енклитика гу у ОПјд. ж. рода (т. 574).

61. Енклитике вој, ву у дативу јд. ж. р. (574).

62. Енклитике ни и ви у дативу и ОП множине (т. 576).

63. Енклитика ги у ОП множине (т. 579).

64. Формална једнакост облика заменица ко и који (т. 586).

65. Лексема књкво, тј. кво уместо заменице шта, и паралелно с њом (т. 587).

66. Ликови заменица неки и сваки за: неко и свако (т. 590–591).

67. Одрични облик никој са партикулом -ј (т. 592).

68. Демонстративне заменице за м. р. са партикулом -ја (овија, тија, онија, т.

596).

69. Демонстративне заменице ж. и ср. р. са партикулом ј (овај, овој, тај, тој,

т. 597–598).

70. Присвојна заменица њен у лику: њон, њојbн и сл. (т. 600).

71. Присвојна заменица њихов, -а, -о ималик: њин, њиан, њина, њино (т. 600).

72. Присвојне заменице некадашње меке промене имају уопштене наставке

тврде промене (нашо, вашо, т. 600).

73. Деклинација само од бројаједан (т. 648–649).

74. Стари обликједин очуван у броју јединаес (т. 651).

75. Од броја два облици за сва три рода (т. 652).

76. Бројеви седам и осам са о на месту старог полугласника: седом, осом (т.

656).

77. Ликови бројева са упрошћеном финалном сугласничком групом (двана

ес, дваес, т. 657).

78. Облик броја шездесет упрошћен хаплологијом: шесет (т. 658).

79. Збирни бројеви уз именице рluralia tantum, али и уз друге ако је реч о не

чему што се јавља у пару (двоја врата, двои коњи, т. 666).

80. Непостојање инфинитива (т. 670).

81. Презент на -у у 1. л. jд. само од глагола: (x)оћу и могу (т. 673, 674).
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82. Императив са наставком -ете у 2. л. мн. (водете, т. 707).

83. Губљење финалног -и у императиву у једнини и без овог вокала у множи

ни (беж у лад, беште одовде, т. 709).

84. Чување имперфекта уз опадање његове фреквенције (т. 718—730).

85. Аорист као најучесталији глаголски облик за прошлост (т. 731—740).

86. Облици аориста од несвршених глагола (ја сука овге, т. 740).

87. Наставак -(x)мо у 1. л. мн. аориста (врљимо, дадомо, т. 734).

88. Футур од енклитике глагола хтети и презента, са да или без њега (ћу да с

идем, ћу умрем, т. 742-749).

89. Уопштавање енклитике ће за сва лица осим 1. л. једнине (т. 742).

90. Уопштавање облика би у потенцијалу за сва лица (ја не би могла, ми би

дошле, т. 755).

91. Честа употреба крњег перфекта (т. 757).

92. Глаголски прилог садашњи помоћу наставка -ећи (ткаеећи, т. 759).

93. Губитак глаголског прилога прошлог, осим у придевској функцији (бив

ши преседник, т. 762).

94. Аналошки облици трпног придева без старогјотовања (видено, заробен,

т. 763—769).

95. Радни глаголски придев са очуваним -л (видел, бил, т. 775).

96. Продуктивност глагола Стевановићеве V врсте (бегам, давам, т. 781).

97. Итеративи са променом коренског -e- -- и- (да намитам, т.825).

98. Појава двоструко префиксованих облика глагола (изотидоше, т. 826).

99. Честа појава партикуле ју неким прилозима и заменицама (туј, овакој,

т. 844).

100. Показне речце ево, ето и ено са финалним -e - -o (т. 842).

101. Честа употреба партикула-к, -ja, -ка, -ке и -кај (т. 844).

Одлике зоне I којих не ма у зон и II

1158. Незнатан је број особина типичних за зону I којих нема у зони П, а међу

њимаје рефлекс вокалноглиза дентала, што представља најмаркантнију црту ово

га говора.

1. Вокално л - лв, ла (слаба, сланце, слазе, т. 66).

2. Група вс - пс, спорадично ви - пиш (ливсала, тевсија, т. 318).

3. Појава датива мн. од свих деклинационих типоава (људем, децам, пилети

јам, женам, т. 460, т. 494, т. 514).

4. Појава старог императива типа јеђ (т. 704).

Одлике зоне Па којих нема у зони 1 и 3 он и II

1159. Само једна особина издваја ову зону у односу на целокупни испитива

ни простор, а та се одлика јавља спорадично. То је:

1. појава ч, и уместо ћ, ђ (виџ, плечка, т. 263).
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Одлике зоне II којих нема у зон и I

1160. У ове особине спадају све типично јужноморавске особине. Њихова

појава напоредна је са особинама заједничким целом простору. -

1. Спорадично рефлекс-на --по у неким глаголима ПI врсте (погинаја, т. 45.

и 815).

2. Вокално л -лу иза с (слуба, слунце, т. 68).

3. Појава секундарног ву 3. л. мн. презента и имперфекта (вечерав, викав, т.

232).

4. Финално л - а (бегаја, вртаја, распрострја, т. 287).

5. Јотовање групе јд (нађе, пођеш, т, 303).

6. Африкатизација група пш - пч, пс - пи (пченица, т. 309, пцета 309, теп

циу, т. 319).

7. Спорадично пч — пш (тшеле, т. 309).

8. Појава Н мн. именица типа: дедовци (т. 513).

9. Номинатив множине с наставком -ики код именица ср. р. (т. 486).

10. Облик њум(а) као ОПл. 3. 3. л. jд. (т. 572).

11. Употреба енклитика не, ве у акузативу (577).

12. Заменички облици с партикулом -зе, -зи (т. 573).

13. Неакцентовани облик гим у дативу мн. д. з. 3. л. м. р. (т. 583).

14. Наставак -ав/-евА-ив у 3. л. мн. презента и спорадично имперфекта (вра

ћав, кажев, ранив, т. 691, 133).

15. Радни глаголски придев образован наставком -ја (т. 775).

ГЗ у одно су на сврљишки говор

1161. За поређење сам користила говор Белог Потока из студије Недељка

Богдановића Говори Бучума и Белог Потока.

Заједничке особине

1. Често отварање артикулације њ - a.

2. Рефлекс у или лb, за вокално л.

3. Појава интервокалног -ј- у појас, тојага.

4. Метатеза групе зj (гројзе, лојзе).

5. Са наставком -њи именице типа: Цигањи.

6. Непостојање чланске морфеме -вит, -та, -то и других.

7. Везник тике са значењем „тек“ у оба говора.
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Диференцијалне:

Заплање Бели Поток

| непостојање вокалног л
--

чување вокалног л

| core
2}}C/185на -

африкатизација пс - пи, пи - пч (позната

само у зони II)

| нејотовани облици трпног придева i joговање тј у трпном придеву: млаћен

лична имена на -иша: Драгиша

| Д множине: људем, женам, децам

ЛИЧНа ИМена. На –141.442Драгиш

| прилози у облику: горе, доле гор, дол

предлог прекај прикај

чешће поје пева

| вреви | говори

, улегне, слегне, али и: улезне, слезне улегне, слегне

Зона II према јужно моравском

1162. Заједничке особине

1. Рефлекслу - д (слуба, слунце).

. Финално л - а (бија, мајаја се).

. Номинатив мн. именица ср. р. н

. Облик њум(а) у ОП.

. Енклитике не, ве у акузативу.

9.

. Секундарно-в у 3. л. мн. презента (легав, сретнев).

. Јотовање групе јд (пођем, дође).

. Африкатизација група пиш, псу пч, пц (пченица, пцета).

а -ики (девојчики).

Неакцентовани облик гим у дативу мн. л. 3. 3. л.

10. У 3. л. мн. презента наставак -авЈ-евЈ-ив.

11. Понекад и у имперфекту исти наставак (идешев).

12. Радни глаголски придев са наставком -ја.

13. Глаголи Стевановићеве II врсте са на - по (погинаја).

14. Употреба партикула -зи и -зе.
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Диференцијалне:

|-

--

-
----:-------

- —==

—
| ГЗ (зона II) ЈМ

}

-
чување -л | —Л X- -a |

| нејотована група јд } јд - ђ

императив на -ете: носете | императив на -ите: носите i;

Однос целине ГЗ Према призренско-јужно моравском

1163. Заједничке особине

1 . Најчешћи рефлексу - д, осим иза одређеног броја сугласника.

2. Рефлекс ли - ду: длибок.

3. Одсуство палатализације к и гизај, љ, њ и испреде и и.

4. Метатеза групе зj.

5. Постојање датива мн.

6. Постојање имперфекта проширеног формантом-ше- у свим лицима.

7. Имперфекат са проширењем -о- из аориста.

8. Лични наставци презента у имперфекту.

Диференцијалне особине:

ГЗ ПЈ

у 1. л. мн. аориста: -(x)мо : -(x)мо, -смо

| -
-

| ново јотовање не обухвата лабијале:

|

|

-
| ново јотовање и код лабијала: гробље

|-
гробје | Ј Д Ј :р |

| наставак -у у 1. л. jд. презента само од |
| наставак -у и код осталих глагола

} глагола (x)оћу и могу | |

|-

|-
-

|

- ---
---

-

| нема наставка -ле у радном гл. прид. наставак -ле: људи се молиле |
— ———

| наставак -ете, али и -ите || наставак -ете у 2. л. мн. императива
--

----

}

ГЗ у одно су на ти мочко-лужнички

1164. Зајеничке особине

1. Чување -л.

2. Одсуство јотовања групе јд у композитима од глагола ити.

3. Радни глаголски придев типа тејал.

4. Имперфекат типа теја.

5. Употреба лексема пије и вреви.
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Диференцијалне:

н

ГЗ ТЛ

Нема ВОКаЛНОГ Л чување вокалног л

|-

рефлекс Бл <л

ћ, ђ - tj, dj (само у зони Пајавља се ч, џ) појава ч, и < tj, dj

тојага | пловага -

—

пс - c, шиш - и -

- к, г – ћ, ђ испреде и и и иза ј, љ, њ

појава акцентоване енклитике само спорадично, у текстовима

-
номинатив мн. типа: љуђе

Г -
НОМ. МН. На —0662

-

номинатив мн. на је

|-
појава чланске морфеме: њш, та, то и сл.

C6. г::

| у значењу „тек : шике | ће



T ЕКСТОВИ

ЗО НА И

ТАСКОВИЋИ

Ау, кукуруз ни се родил ко на најбољу годину. Такој се некњко потревило, а

прошле године опште несмо имали. А сbд се родил, нећу да улим на бога, што кажу

људи. Како е било прошле године, а књко се сšг... Па салаш, колки е нека е, ми смо

га напунили. Сћк ће сипуемо у овеам, комшиски.

Не може. Едно двоја кола. Па имали смо по седамдесетора.

Мурза. Беремо мумурзу. Ајде да беремо мумурзу Дабогме, ћу га кажем ку

куруз, књд тој тамо војвођанско, банаћанско, газдинско. Ми овде сиромашни. Ита
1 •

КОЈ.

Радимо. Родило се, нећу кукам.
1 1 1 1 1 1 1 1 t “... 1

Ма, да видиш ти, неце лепо суши. Неће се, бре, некњко суши, неће и готово.

А, роди се, ал несмо ништа турали.

Турали, ти Миро, неси ли? Туршију. За туршију. Брали смо. Па, елете — тој

смо набрали. Па, има јоште. Ма, роди се... књко па и лошо... Него, некњко књд ју

посадимо, увати гу некњкво и мњцко остаде. А, такој се нагрздило. Ал, достае, до

ста е. Не кукам ја. Прошле године несмо имали ич, Ел ми гу доле садимо куд оној

колипче. Eј доле књд идеш на десну страну, оној ћеремидно. Туј ми садимо. Кљко

сам се родила, светуј садимо. Међутим, свг, прошле године и свг, начисто е шту

кла вода. Штукла— и нема. И свгми имамо си одма преко друм доле. И садили смо

си у реку. И има бунар на едни комшие, па ни дадоше, па се служимо. И роди се.

Купусbк убави. Да, за зиму. Није готов, али ће буде готов. Убово место, а гнојено,

ал ће си буде. Сег дим да га навађуемо јутре. Па, јављу некњкво киша ће. Оно има

ли, нема ли, не верујем, што викаш ти.

Ништа от пилићи. Извели смо. Дванаес се изведоше отквачку. Семо три

осташе. Коé липсуваше, кое мачке ли, књкво ли е, само три. А од дванаес остала

осам. Само дванаес имамо свк све, и тај помала и тај поголема — дванаес. Немамо

од пилићи ништа.

Друге године такој навам кољемо. От Петровдан натамо си закољемо тија
1

ЛИЧНИ.

Јелена Миленковић, неписмена, 1924.



248 Јордана Марковић

МАЛИ ВРТОП

Тbг је он заробен. Четири године је билjадан. Четири детети ми остави. Па,

мучи муке, па мучи. Па ете и партизани дошли. Туј је баланта била. Горе у моу со

бу. Па, туј казан кува. За војску.

Отиду они, ете и Бугари. Па баланта. Тујкод мене све. Е, па ракију ја имашем

тšг. Млого лепа. Па, ракију. Чутурице. Дојду Бугари паточе. Аја не могу. Одви ми.

Трчи, трчи. Па испуштим из буре, па у големи котал. И они чутурице — пућкаше,

пућкаше... и све ракију... Бугари млого воле.

Рањен едан беше партизан, па га нагоре партизани носише и умрел беше. Бе

ше у мали стомак рањен.

1 - 1 1 1 ! . н 1 1 1

Па си... дај погачу, каже, и пиле у ђувеч. Ајд, ете и па некакви други. Бабо,

имаш ли леб” Баба мора да има. По пет леба ја спремам, и качамак.

Паја сам муке млого поднелатит, млого. Па дојду наши пада ми искару кола

из авлију, да иду. Ја не дам. Море, секиру, бре, па ћу и исечем. Тој, тој муж си ми

направил. Муж и докара: „Ја и таман направи, па и докара“. Оно нема, но они ће те

pу у Ниш доле. Ете ги дојду, Пет пут доде. Ја и најурим. Дојду жито да ми изгребу,

ја и најурим. Давала сам, али не могу све. Маз, сир, књкво ти не!

Па ме викаше долед идем у Ниш, ја не теја. Мој деда ми не даде. Каже, куј

знае каквоће да овлада, каже, немој, жено. Свг партизани владу, каже, али можће

па да овлада нека друга, друга партија. Не даде ми. А туј би пенsију добила А ја

пензију немам саг, па ме снајка укорује. Пенsију немаш, каже, никакву. Па, викам,

немам, ја сам радела поље. Несам радела пенsије. Па таг нумеја такој ете, викаше

мед идем у Ниш.

И на Немци сам погачу месила. Нема нико — нико у село нема чисто брашно,

само ја имам. Такој сам ја чувач, чувам от свакакво. А муж ми је па у роство, па

идем па му праћам пакети, па месим му колачи, месим такво-онакво.

Ишли су. Па, ја у Ниш носим. Пуну торбу напуним. Торбу! Па до Број Шес

све пешки. Па, јутром отидем и стигнем до еданаес, не до једанаес, до дванаес. Та

кој стигнем доле и па се врнем. Па идем па му праћам пакети.

Не, само да угори добро. Не, па кад леб месим ја такој, помало, а погача не.

Уваљам гу овакој на круг, имам си и круг, старински. Итекне имам, па га сагисвр

љише деца. Од Цигани сам га купила. Оно од врбовину издлабено. Нема да се гу

ли. Оно од врбовину, мазно дојде. И све сам си у његмесила. Сагете си га стоји јо

ште. Ауа. Не, па лепо си га оперем, замесим, па извадим тесто, па си га лепо испе

peм, исперем и оставим.

Умотувале смо у месаљи. Имам још један. Још имам, стоји такој. Ја сам си га

опрала и стоји, а не увијам сšг. Убачалек. У торбе, торбе козињаве. Торбак прекан

тамо, а торбе до скора е било. Откозе. Епа, торбак има поклопало, а торба нема по

клопало, но они онакој. Е, тој бисásи. Биcasи з две. И они козињави.

Моћ чиче су ми били мутавџије. Па све сам видела како работе. Па, иму, и
- * 1 1 • 1+2 * • t 1 1 •

разбој ми деда имал. Све ја знам књко се ткају вреће, онија биcasи, покровци. Тој

све ја знам.
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Па, шишу се козе. Онеј што су имале напред. Онеј што су ишле по планину,

старинске козе. А, овој свг, овеј се не шишу. Овеј беле, а онеј црне козе, риђе, ша

рене. Имале су и беле, па шару покровци, шару торбе, шару.

Преду. Таг џаковчичи направени, патњг некви калемчичи. Тој све направено

ко ми што сновемо. Такој. И мои чиче туре овакој туре на гушу с онија џаковчичи и

кöзину напуне и овакој само иду и оно се врти и музу. Наснову, па мој деда патка

је. Разбој големи. Турен — еј високо греде, и он улезне, па си ткаје. Оно све на зуба

pи. Оној, онија што ткају, све назубари. Овакој, он овакој, такој ткаје. Ко ми што си

ткајемо, само друкше, на зубари. И основу такој.

Ја бео малечка. Што год сам малечка била, ја пантим, а сšг по не могу да пан

тим. Незнам, не знам. Појдем за нешто, па забраим. Не знам за куде сам пошла и за

кво сам пошла, па постоим, постоим и трг се сетим што ми треба, и па се сетим.

Загорка Николић — Гога, 1909.

СЕМЧЕ.

Лањске године е Раде долазил. Све комби долазил. А полание Станојка до

лазила на свадбу код Драгану, па долазила код мене. Сек се књко надам мож Раде

па да дојде. Доди. Такој по једампут. У пензију. Драган је на њигово место. Он се

оженили има ћерку. Мож и друго већ да има, али имаједно, девојчицу. И такој. Па,

ко ће, нема овој измешано, па нема нигде.

Телефоном сњстога другога сина вреви. И он ме поздравил из Ниш. Каже, Ра

дети се поздравил.

Он је у Белу Паланку, али је пропао на терен идеећи. Са ће да иде у Дими

тровград. Нее у ... чек, ко беше? Црну Гору. Тамо на терен. У Титоград на терен.

Море, водоинсталатер. Па је он пословођа, па води тија тамо који раде. И такој.

Е, изедем те. Идеш ли код маму у Кричимир? Е, ја сам руку сломила. Неč. Би

ла сам шес недеље у гипс, па свг веће има пешес године. Работим, али не могу ко

што е да радим. Боли.

Копам. Копа на едно место кукуруз. Овде башту сам расадила. А, не сејем.
1 1 • 1 -

Лањске године сејамо, свг несмо. Деца воле да купе. Лањске године тија син мали
1 - - -

ми е туј пропал. Неће комбајд изађе да пожње, па муке грдне.

Па е рекњл: „Више не сејем. Ни кукуруз нема да садиш“.

Реко: „Добро, ћу видим“.

Па, треба, али кад се не може.

А тој ли свг слимаш што причам? Е, изедем те. Па, тој имам и свињу. И сви
1 1 • 1 -

њу. А, тој чувам. Па, четири е окозила, па две Љубиша закла, па однесе, а свговој
1 1 1 •

ce osирам Раде мош па да дојде, он пада си едно однесе. Раде ми дотера отуд и ше
I -

ћер и пиринач и зејтин, и све што ми треба. Воде ред од мене. Несуме заборавили

јоште.

Па, туј сам, туј горе сам била, она идеше од негде, па причамо.

Добро. Они си живе. Куће две направили, средили се. Па су отворили само

послугу.
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Ја кад бео тамо... Дојде Раде с кола одовде, па ме одвезе. И рече ми една, ка

же, Драган ће се жени. Па, реко, добро. И увечер, ја седим на спрат, кад она светуј,

Босанка, смеју се. Ајдеја, сиђем озгор, па при њи. Оно Драгану дошло за у милици

ју. И они ондека пију крчму, причају. Ја му честита, пољуби га, честита му и Ста

нојка отиде па ми донесе сок, па ми даде, испродавницу. И отак више се несмо ви

дели. Доди Станојка по тој. Дејан и Станојка додише на свадбу ко Драгану, ко Де

ску. А свгнезнам књкоће и штоће. Ма, оно да се оће смири, да се пушти. Да пита за

мен, да ми писмо пошаље. Свг нема. Не може, не дава се, и такој.

Едан има из Личе у Љубљану. Личанин, па се оженил са Словенку. Па му е

свг отац умрел, а кад је овој било ратно време тамо, он пребегал отуд. Оставил же

ну и ћерку и сина. Овија моји иду код њи, они долазе код њи. Правили гости, они

долазише код Раде, па су па они ишли кре њи. И он свг, да ли е отишњл... Долази

код мене. Донесе ми, Раде ми послал по жену њигову. Она додила. Свекру нешто

СТаBЉаЛИ.

Па ми донесе и рече: „Ја ћу с идем па у Словенију“, каже, „у Љубљану. Тамо

ми е ћерка, син, кућу имам, там ћу с идем“.

Тамо оно неки крај било ратували, а куде Раде штоје неје. Нее било ништа. И

Раде долази.

Каже: „Мамо, немојти да се секираш, код нас никој ништа не дира нас. Код

нас је лепо“, каже.

Сњг не знам. Вику ратују. Нее у Словенију.

Па, пантим. Овој трећи сšг. Књд сам овде била дошла, тргератувано. Деца су

ми била мала. А, књд сам па била такој мала, код оца, тргје паратувано. Овој трећи

пут. Не ваља, не ваља, па ич не ваља. Неје. Овој еднароднина. Ис Крчимир Велики

отуд, Станојкина сестрична. Добро. Туј смо. Он сади овде мало дуан. Свгму е отац

умрел. Прекјучере сарањен. Па тујете да сади му мати мало дуан.

Косана Цветковић, неписмена, 1915.

ДОЊЕ ДРАГОВЉЕ

И књд дојдо, она игру се, само што се не игру, а свгеве не да им. Не дава им,

недава им. Јаги пушти јутрос, па — ајд, ајд доле, у Чукур су била. Имамислим веће

месец. Нема. Скоро, скоро су се окозила. Такој се насмете нештојесенас, а најпрво

је она тражила јарца. Ја на Мало Гложje књд бео на орање, патија три дана пројдо

ше. Она прегоре. Пагу водимо, двапутје гу Ружа водила, јагу води емпуту Ђорђу,

па после па она, па, бре, не теја да појде скозна. Него сњк књд нешто пројде, она ко

год јаре малецко заврéка, такој она заврéка. Е, после гу водимо горе кра...

Е, добро. Да причамо приче. Ја ћу ти причам, али чекај да сработим. Од море

до Дунав.

Ма, кво гу музем, ја гу не могу ни музем. Онеј што су ми биле првње, па би

могла овакој, ал овакој не могу. Књд не могу да савијем прсти, па овакој музем, из

музујем, књд је, књд имаше малко. Оно, оно у прсти, неће иде у канту, него по пр

сти, по скут. Чекдим да гу доведем, патњгда причамо. Ја, знаш, ја умем да причам.

Па сама сам. Не знам кому оној прича неке приче. Круна ли си отиде?
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Пилићи несâм ранила данас књко сам отишла. Једну. Па, једну. И овуј не могу
--

}

да чувам, но морам да некњко да петљам. Па, неће овај етешеницу. Ете донела сам

да им, па клачем им па да кљују.

Па, неам стару више. До туј-некња имао, па донесо. Донесо. Там сам едно

жела, знаш. Е, овеј мое недаву, Ел оне имање узеше сво. Аја свгне месим леб. Свг

меси ми една ћерка. Ружа. Она ми меси леб и доноси ми вечеру, доноси ми ручак.

А, овај една па ћерка што овам, она па не доди. Не пушта гу. Муж гу не пушта. С

његсам се свађала. Итуј он, он сује. Ја га па погани. Епаја квоћу му друго? Једу му

се гомна. Оће онда сује и матер, и башту, и сестру, и што имам све да сује. Е, ја, па,

чекај. Губи ми се из авлију, нећу те више видим. Каже: „Није твоа авлија“, каже,

„то е Росина авлија“. Тој на ћерку моу.

Зора Станојевић, неписмена, 1907.

Још смо мало држећи ко бајаги, али књко ћеш књд незгодно без краве. Тој тре

ба млого да се најде добар човек. Да се спарује и да је разуман. Имашти неки: „Па,

што се забави, па несам гу наранил, па несам гу помузал“. Оно има људи нему жив

ци, па час се посвађу. Па неетој такој. Али видиш. Моја сестра и мајка и татко су

спарували и никако несу могли да се сложе. Кукали су на мајку. Она би си тела све

њој да се работи. Оно неје тој такој. Људи треба да буду разумни. Ако си почел да

öрешњиву, данас гу приори ако емој ред, ајаћу па после два дана па други пут.

А, несмо кадар да чувамо по две. Само си за њи рану спремамо. Ми кво? Ми

не можда изедемо не знам... Оне изедоше Југославију. Влајко три пасе сšг. Оне

беоше ливсане. Он у пролеће продава сено, а краве си... А сšги поправи. Па, три,

па мршаве, само кожа и коске.

Едан појде по мене. Двоица беоше. Ија што волим онога мислим иде он. Ал,

овија, овија ме више воли што га нећу и пошњл помене. Ја се окрену: „Што идеш ти

1 66

по мене?

„Па што да не идем?“

„Па нећу те!“

„Па ти ли си боља?“

„Ма несам боља. Ти си бољ, него те не волим и да си се одма врнеш. Нећуте.“

Сkrca cпе заједно. Еј, па овој поживете, одадете се после за будалу. Не свака,

али нека. Бар поживи, пројди. А ми? Татко: „Ви сунце да греје, ви да сте кући!“

Еј, па ни истераше, забавиле смо се постара сестра од мене и ја, па ни исте

раше, недаву ни да вечеруемо. И там прет кућу седимо, а оно пролет. Они си вече

раше, па си полегаше. А она полагачка, сестра се муну таму кућу, па тражи, тражи,

па најде у неко грне, оној земњено, пасуљ трљан. Онакој посан. А она га изнесе

отуд. А оно једно пиле горе у Градиште: „Ци, ци“. А она: „Спи, спи, али неће пасу

љак на гол стомак.“

Загорка Станковић, 1924.
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РАВНА ДУБРАВА

Човек ми умре туј на ћуприу. Работи, работи, и кола дрва си збрал што ће да

умре, и доведомо га до ћуприу, и на ћуприу умре. Море, неје. Ко ти га знал. Токој

рекел бог да умре. Имал четерез године, педесет. А ја сам остала овде да будем го

ведарица. Па, ћерка и она си има пуно године. И прошле и њоне. Но, остадоше,

остадоше две, па ми една умре. На порођај у откараше, она умре. А ја остадо да

алим бога. Она по башту две године живи, па умре. Отиде тамо. Ма куде нее. Куде

неé остало дете.
t - * -

СЕг у Аустриу је. Дете златно, но нема куј. Чича и стрина си га одвели у

Аустрију. Оно ци живи некњко, мати у нема. Паци живи, што да не живи.

Ћерку имам еднутуј. Оне две остадоше, па едну дадо. После па онај кад оти

де, тују село, бегим ће ме надгледају. Оно нема куде да се савие. Но појде у другом

стање, пају откарали на порођај. И они кво су вој работили, некциели су војудари

ли, књкво ли? Едно писмо дојде на пошту, породила се Рада. Рада породила мушко

дете. И до час. Јатомандидем да питам Љиљану горе књко е што е, дете иде, Горан.

Каже, бабо, ајдети у дом. И Боска трчи моа унука. Немој, бабо, у никога да гледаш,
- 1 -

немој, бабо, с никyга да вревиш. Оно дојде пот кућу. Пишти.

Море, црн живот. И такој ти, ћерко. Па отидемо за њу, па у недавау. Несу у

исекли. Па отидомотам куде е била у болницу.

Па отомотам. Тамо у пошту отидоше тија двоица младића. Каже, тује, но не

мож свгда вију дадемо, а сhг не може, а и недеља. И они у несу били исекли.

Ијутром на аутобус отидомо. Па отомотам кудеје исечена, куде сују прене

ли из болницу. Немају ни у капелу, ни у болницу. А онија неће да каже кудеје. И

што смо отишли?

„Ја сам рекао да дојдете у осам сати“.

Па нее оно близу, па ће мид идемо кад оћеш. После ни отвори, па ни пушти.

Да сам ја знала што ми је ћерка туј, па ја би улезла црна. Ми такој седимо у

кодник, а он се наби трг у собу. Тиa. А, па дојде онде: „Куј сте вој књкви?“

Реко: „Ја сам вој мати, а Драги — брат, свекњp — свекер, овој — чича.“

Четворица смо били. Оно има све написано там, но се праве лумбави (= бле

сави, луди).

Е, добро, Питува ме онде књко се тија зове, књко онија. Оно све има написано

онде, но се прави.

А ја реко: „Куде ми је ћерка?“

„У ледару“.

Следил се, дабогда, па га изнела мајка, нашла која моућеркујадну. Ћени во

ди. Води ни, води, одведени. Књд би на сутурен, там на крај туј зграду, он гурну с

ногу, наspну там. Вика: „Нема ништа“.

И нема ништа. Врну ни горе. Књд ни врну, у кодник улезомо. Оно тако-там

врата куде смо кодник. А он гурну врата горе књд улезомо у кодник. Каже: „Не
- - - у * •

смеш да писнеш. Да писнeштуј“. А питува ме куј ће ми ју премени. У, греј — не

греј, књкво е нека е, оно свг било, нема. „Ја ци у“, реко.
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Ја улезнем, ћерчице, она на астал од бајтон, па е одозго расечена, па доле до

сам, до крај. А зашиена с пртени конци, овој што се дуан ниже. Туго, боже, ако се

могу просвестим. Видим косица вој овакој умршена. Тујете на... А вода озгорке

вој пустена, па преко њу иде. Онакој голу оставили. Па што пусте онејпачарве књд

cлекоше, што не врљише нешто на њу, но у оставише онакој ко тојагу. А дрво ова

кој, туј турено под главицу. А онако књд је заспала, бела, бела. И овај син... Врљи

одозгор, па у покри. Гаће ву облеко, поред после едно-друго. Овија мужи, и они
- i . - 1

ми помагаше, па срам— не срам, греј — не греј. Мораш. Нема куј. Па у пременимо.

После, куче, неће да помогне овéам да у изнесу. Не можју изнесу. Ратко стар. Ви

кам: „Помогни им“.

„А, ја ћу ти у носим“.
t 1 1 1 - и 1 1 i • * 1

Он отиде да купи свндак. И дојде, докара. Папа пита: „Јел ћемо гу, ће ју ја ов

де докарам, ели горе?“ А Раца, свекњp вој, не дава. Ци у терају.

„Добро, ко рекнеш, ако не, ја цитерам доле“.

Дете, после нетејаше дете да узну, па га узе држава. Не може! Чували на тога

сина, он је у Аустрију бил, они су му дете малечко очували, а овој сироче, нема, па

да гу даду на државу.

Али, реко ја, ја тај што ме води жена: „Ко могу? Човека немам, нема ни мен

куј да чува, а они ако можу нека га узиму, ако не нека га узне“.

Па ће д идемо.

„Бабо, ћу ви водим, теб и баба Раду, ће видимо Синишу“. Оно му Синиша

име.

„Добро. Неам паре и оној, ал ајде“.

„Немој, бабо ништа да носиш, ја ћу ти платим карту, ћед идемо да видимо

дете“. -

У, ја не могу, ја нећу, ал она мрда да га не чува. Ал, не може. Бњшта неспосо

бан. питували доле: „Књко си“, каже, „оној могла унуче да очуваш при матер и при
- 1 1

башту, а овој не можеш сироче?“

Башта па нем. И узоше га.

Овакој рече: „Деда Раца отиде, мора су довели дете

Јутредњн идо. Там идо књд идомо са Зорку. Она, Злата

Она: „За дете ли?“

Зорка рече: „Ауа, да видимо дете“.

, „Е, не могу“. има неке да се скида,овеј што се породиле, па да и скида, да си
• 1 • 1 -

и чини, да им децу спреми и, „но идете горе, а ја ћу дајавим што сте дошле и они ће

да ви пусте“.

Алжене доје децу. Наредиле, па на клупе, кое се породиле. Оне све и она пи

ште.

1 -

у Она иде која е задужена, донесе дете. Детенце. Ко дете без матер. Ручице му
- 1 1 и . t 1 1 -

пуштене, а ја га узо, и плачем. И онеј жене све плачу. А узе па ми с прстић онија
1 1 -

жуљави вати за руку. А ја викам Сашу, мое унуче. Викам, Синиша се вати, па вика
1 1 -

— бапке, бапке, немој ме оставиш, води ме.

„Бабо, што си га неси донела?“
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. Па си га чуваше, очуваше га. Лепи, лепи. Па лепа премена сšг. Идеси у шко
t t

лу. Иде и на рад. Има си и плату, прима. Ће га доведу сbг. Чим напушти школу. Не

ће књд је распуст. Ма момњк!

Србислова Милојковић, неписмена, 82 год.

ЧАГРОВАЦ

Има ли вода, Дражо? Ми за сигне мари. Поминумо некико. Увели смо. На

две партије. Там који су подвојени, они искључују, а ми смо на три стране поделе

ни. Е сšг нема наша. Млого насадили баче и нема. Некад има вода, некед не. КњT

књко. Овде ни овај долња кућа. На другу страну. И овде ми, чим немамо, мизавати

мо воду.

Наше овде три вамилије. Три резервара и намире. Све толко. Ако ли више на

куће, оно више пуштена водица. И тБкој.

Е, сbк, куј књкво насадил баче. Кои су насадили више, оно источе. Ја батали.

Испод планину. Овде си горе у поље. Млого добра вода. Четири извора смо

имали. мали човик, Големи новик, и жљебове и сврачи кладанац. четири извора.
- - 1 1 1

такој позивало открај. Човик. вода. вода е била. Два. Два извора. Едан погоре,

едан подоле. А нашо, нашо имање на горњу страну више.

Тој смо ми имали млого воду, Баче, и све. Бегим за бољо, оно испаде горо.

Онам у Бучје. Ми смо узели били Долњи човик. Такој га викамо. А Горњи човик

узöше цело село. Наше су триес куће, више несу. И њим беше зло, и копаше горе,

копаше, и пресекоше ни воду. И несмо имали ми воду кујзнае докле. Помалкотике

дојде, помалко. Па после књT се решимо, ми силом. Па отидомо у Жљебове и копај,

копај, и докарамо воду. И не мари. Има вода. Само да не наваћују више, оно ће да

не мари.

Не може. Сšг овој горе не знам. Причају за Сврачи кладанац овија.

Па у Долњo Жљебове овеaм. Митуј имамо мало. Навађуемо, али ископан ве

лики вир, па на црево. Извадимотњкој донде, па одонде пуштимо низ ваду. Па три

градине. Баталил да посипује, да навађује паприку.

Ми млого купус насадимо. Овај штојесењи. Сšг њега посипује, а овој имамо

паприку. Па, брамо. Плитко. На пет метра смо извадили само воду. И ми имамо ов

де бунар. Од бунар ми. Навађували сте ондеке. Патам кад будне, падне киша, онце

напуни. Ће падне. Ми смо турили пумпу. Јављу бегим да ће пада сšг од четвртак,

петак. Такој Раде рече. Оно јаве, па после нема. Виногради изгореше, а друго сњг

већем. Млого ни лепи. Виногради су родили. Лојзе, гројзе, виноград га вику, коe

књко. Свbкњкво. Има црно, има... Пловдинае највише. Море, не мари.

Ја идо, ја идо па омлати једно ораче. Омлатија и изгрулка, али погледа си

грозје. Поједино бљш не мари, бљш убаво. Оно гројзе, оно виноград воли више на

сушу, него на кишу. На кишу се здувуe. А сšг бњшубаво, свг слатко, добро заједе

ње. Мош се еде. Али неће мож оно да стои више од Крстовдан.

Оно јављаше за сатови, бре, не знам књTће да вртају. Јављаше на онуј вечер.

Чини ми се да пројде септембар, патњг, у октомбар. Падо Крстовдан га не врту, чи
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ми се. Па, не врту. Књд Крстовдан и они одма после.Тоје време. Време иде. Још ра

ние, па пораншке. А вечером, не вечером ће га по баве. А, јутром це, што иду сšгу

пет ујутру, тој ће буде пет после.

Јела горе, Мишо. Брже дидемо у Јегличе. Мишо! Ајде, деда виша пошл. Ај

де брже. Од куга те срамота? Срамота га. Па, куде Дража вика. Од туј жену те сра

мота. Оно тета. Једна тета. Мира, Мира овдеке. Ајде па ће дидемо да викамо Вио

лету. Иде ли? Ајде, Мишо.

Било то одемна и прошло. Ис Калетинце. Па ишњл сам. Па мора смо се тели

чим смо се узели. Несмо се ми ни знали. Куде било Калетинце горе, ми овдека. Бил

овдека, има мој деда, има си, одовде му мајка, исЧегровце. Па се одала у Сопотни

цу, па после и Сопотницу остала удавица, па се одаде у Калетинце. У Калетинце

родила деда Стојана, туј Кеву што у Кричимир и Диду. И после књг порасто, деда

Сава: „Ајде да ти будем наводаџија за Јеленку. Идомо. Па несмо ишли. Идомо, па

се гледамо у Драговје на собор. И после, па може и одма вечером, отидомо.

Умре. Четврта година. Бњшта, бљшта њојн. Свекњр. Не, не. Твој бњшта отуд.

Доведе кравели, воловили чуваосте, и доведе овде, па кова и туј видел Чеду, и туј

вреви. Он ошњл, па вреви. Каже: „Ћедадем ја моу Даницу туј.“ И дадеју. И Мило

рад после беше дошњл и покојни Чеда и тњкој туј се упознамо и после се уземо. И

тљкој смо се упознали. Па сватови за Милеву књг смо ишли у Шебет. Била Света

Троица. Ја девер. Тог немаше кола. Чичали, ел твои горе па с кола. Имаше коњска

кола су била. Па нема пут.

У Душник. У Ћелиe. Овде има црква. Горе си у Драговје. А ми у Студену смо

ишли, па смо се венчали, па и Студену пешки. Ис Копривницу. И отуд Јегличе смо

проминули. Оно у Јегличе би се венчали, но немало поп. А сватови чеку. А ми па

књд се венчувамо, поп даде ми написмено у Драговје. Ија дојдем озгор и однесем у

Јегличе кот попа па му предадем. Али, у Душник се и ми венчувамо. Па дадем по

тврду написмено да ни е испитал горе. Горе на испит. У Драговје. Да нее неки на

силе. Мазмлаћуеше се попови. Испитују ни. Елсте се волели, ел се волите. Па за

Живоина и за Милеву у Ћелие ишњл да се гледали, да се узну. А снг нећеју тркој.

Сћг млади књко си рекну, такој си. Боље си сšг. Кад се слажу оно си све боље и тек

и свг. Тек си боље беше. Књд дојде празник, куде су цркве, па књд буду собори, тој

се народ скупи, па из сва села се скупи. А сšг нема ништа тој. Па нема свк ко што е

било. Лазарице, па... Има. У Тополницу се млого скупљу. Има овија Спасовдан,

тамо куде аутобуску станицу па доле куде онија дом ли им је бил. Киде оној дрво

големо, па там доле на киде Грданицу нагоре. Нема ондеке. Ма не куде Грданицу,

доле од аутобуску станицу. Накре Мораву. Падабоме на куде Мораву. Тоје народ,

а овдеке на друго место нема. Банде ги викају. Нее. Сњк скоро поче свирачи, раму

ника излеже. КњT се ја жени, тiГедно оволко из Драговје свираче, толко мњлецко,

толко, нее поголемо. Искиду се смејаећи. Свири, та разлама. Мане, кавурин. Има.

У, има три куће, четири. Неко што беше напред. Стари беоше циганштија. Они трг

идеоше у прошњу. Довате онеј торбе, мају се, иду.

Милева Илић, 1907; Видомир Илић— Виџа, 1915.
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МИЉКОВАЦ

Леле, месила сам. Па књд га изгорим пако прс. А мој брат вика: „Раца, мајке“,

каже, „ти нумеш леб да месиш књко Верица“.

„Па, књкво?“

Па, вика: „ТЕкој. Овој мерише и на каву, и на све“. Изгорела сам га.

Па отидомодариљамо едну градину, Риљамо, риљамо, али леб немамо за ве

черу. А мој татко вика: „Диде Вера“, каже, „баницу ће омеси Вера“. Ао, што ми не

казаше књкво се работи.

„киселу“. каже, „Веро, па киселу баницу да наредиш, па књ дојде мати ће

ИСПeЧе".

Ја отидем, насеем брашно и замесим. Што ми не рече квасњц да сипем. Што

ми не рекоше тој? Но ја турим сол и воду, замесим, па сија натурам сирење, па на

турам маз, па наредим. Кљко сем наредила, оно си такој чека и матер и татка да ве

черу. Неће да мрдне. А мати каже: „Веро, па ти одма ли замеси?“

Реко: „одма, нано, одма.“

„Па што не сташуе?“

„Па што ми ви несте рекли да турим ја квасšц? Ја несам турала“.

„Туго, Танасијо, па она вика неје турила квасњц“.

„Добро, добро“, каже, „не дирај дете. Несмо вој“, каже, „рекли и'“, вика,

„узни тампа тури да испечеш, па“, вика, „мазљк, сирењице, па ци вечерамо“. Такој

е и било. Не, онакој ситике. Ко деца што се игру, онакој. Кљко деца што се играју.

Само несам турила квасац. Да свм турила квасац, па да замесим, па си турим маз,

па си турим сирење, па неко јаје да турим.

Бакрена. Од бакр, па калаисана. Неје. Калаисана. И такој тој. Башта вика:

„Добро, добро. Ћеси вечерамо“. И вечерамо си.

Па и сукала сам и баницу едљмпут. Јагу сучем да буду танке, оне све што по

дебеле. Ја ги растањуем, оне дебеле. Па ја кад дојдо овдекај, па ништа нумем. Ни

умем љуцки лебда месим, ни умеем ништа. А овај комшика каже: „Е, Веро“, каже,

„ја и ти ће сучемо баницу. Ћени дојду гости код мене“.

„У, Мико, све“, викам, „преко астал има там да прелати. Ја тој не знам“.

Па, де, па ајде ће се делимо. Па ће се делимо. Па ја не плачем што цеделим,

знам дим на орање, знам дим на копање, знам дим да риљам. Знам све да радим,

али нумем да будем свекрва. Па плачем, па се секирам. Не знам ко се остаља

квасњц. Боже чувај! А Стојадинка, овеј мајка, каже: „Па књко?“

Па викам: „Нумеем, тетко, нумем“.

„Књдомесиш“, каже леб, она ме учитакој, „паси“, вика, „малко од оној тесто

се остави, па си у оној грнетуpиш земњено, па си поклопиш, па дан-два, када ме

сишлеба, ти си све водицу пропереш оној малко. Озгор оно вати малко маглу они

ја квасšц. И попраји квасњц вечером и јутром си замесиш леб“.

Такој ми казује. Докле се научи и навико.

Е, сукаљка немало, ел знаш, оклагија. Ћу месим ја баницу. Ћу се учим, мора

се учим. Овај донесе едну сукаљку и ја... Напрајинитуједен столар Јордан. И ја,
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замесим ја оној тесто и ајд и сирење. А мој башта вика: „Веро, скрати туј сукаљку.

Што ће ти“, вика, „књд ће ти“, вика, „толку корку да усучеш?“

Леле, кад сија поче сучем. Оно и овам прелати преко сукаљку.

„У“, каже, „па ти си се, Веро, научила3.

„Па, тато, једе ми се баница. Пред морање се све научи“.

За варење пасуљ, натребим, промијем там, турим. Уз огњиште. Али посан

пасуљ се треба вари. Па се некад блажан праи. Посан пасуљ — имажда измиеш па

суљ, да уредиш оној грне, па да поклопиш, па да насечеш лук прази, па да туриш

поприку од низу, па да туриш солчак, па да се укипи, да се увари, па саздрвену ло

жицу да стрљаш онија пасуљ крд се скува. Он неје благонакој.

Енеси мајстор, да ти ја теб кажем. Ја сам бољмајстор за пасуљ. Ја у ћирими

џие... Чекај, полњк. Ја шегрт. Имао сам мајстори из Долњо Драговје. И морам ја и

там и овамо. Кад скувам лепо пасуљ, па кад напрајим едну од леску, искршим, па

кад се скува добро,ја само, свега разбије да нема зрно. Ко год прашина у оној грне.

А, па зар ће га стрљаш ти сас кашику, него оној напраено. Нееко сукаљка. Искр

стена дрва, искрстена ко год на онуј машину што праимо малтер. Онај перја разби

ву. И истојатурим оној. КЊд ћу га трљам ваздњн! Туримо, па кадрекне овакој, само

га смеље унутра.

Ја си ко моја баба и ко моја мајка. Па такој и од кромпир посан. Насечем

кромпир. Насечем кромпир, насечем парадајз, насечем лук, сол. Натурам, па си ки

пи, кипи, па сија тој свз дрвену ложицу. Они несу имали там дрвену ложицу, затој

су они.

Верица Стојановић, неписмена, 1920;

Божидар Стојановић, 1922.

ДУГА ПОЉАНА

Па се диготам, па искочи на асвалтам, па гледам, гледам си оној да испратим

од мене. Па се мучи, мучи, па видо еднога младића. Наш си, познат си ми, вамилија

си ми. Ал кад дојде да рекнем — Војо, оно ме занеми. Занеми ме да не могу да рек

нем Војо, и овакој викам. Тој се изапињам да рекнем Војо. Изапињам се, и он ме

гледа, гледа, па ме докачи под мишку, па у кревет. Па ми даде шићер и воду.
1

„Баба Лепосово, оћеш ли леб” Имам сирење и леб.“

Маја имам сирење и леб, но ми се неједе. Па си он отиде да си налага, а ова

кој ми отворен прозор. Он наложитам, у онија плац онам налага. Њигов казан, а он

бил пéкњл човек, па на исти благосов да не расипуе воду.

Па дојде овде, па ме повикне: „Баба Лепосово!“
- 1 -

Ја овакој. Оћ да рекнем — ој, па не могу, па си ћутим.

Он па иде там, наложи там.
1 t 1 1 1 1 * 1 c .

Гоџа пут си ћута, ћута, па емпут реко: „Ој!
t 1 C&

„Има ли боље?

А ја реко: „Па нема ништа боље, но само што реко ој“.

Он чуе, а ја нечуем, ја сам глуа, а светија ојну га нешто обовестим. Али пре

тога му реко, несЊм могла да вревим, а он отишћлтам при едну жену, па рекл:
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„Снајке, књкво да работим с овуј баба Лепосаву? Паде вој тешко. Млоговој паде

тешко“.

Ја тамбéо на прудиште, а да сам била у собу — ништа и нигде. Можда би

умрела. Него ја искочитам. И ондека он отиде креедну жену — и књкво ће да рабо

тимо. Рече, па немамо што да работимо, мањ да јавимо телифоном. И јаве телифö

ном, и овој колко ти што седе, нек има и вишке, докле бернули едан до другога,

шта е било, књко е било. Син на рад, унук на рад, али књд се ударителифон, број те

лифон, мати, снајка, ми дома седи, чува децу, на снау она чува децу. Она неејавила

на снау, нојавила на сина моега, а син опетјави на другога брата. И докле се сабра

ли —дојдоше. Кола су туј, у кола, па доле. И све пропало: поприка, купус, имајош

кое што пропало.

У недељу ће беру гројзе, пати ако можеш, књко оћеш. Ми ће беремо. А ија ћу

д идем. Они ми не брани кола син. Еден синтера кола, унук и синтерау трактор.

Одоздол из Ниш идемо и унук, и параунучичи, и пријетељица иc Књажавац, и тај

унука. А снајка доле.

Па тој од овце. Тај вуна више нема. Ма куј ће ми ђавол Паја ћу да чекам. Тој

е што се затекло на мене. Ће издржи. Ја ел би живила годину, ели не. Што ће ми!

Ци купим ако треба. Кам тај живот! Имам. Чувам веће девет-десет године овце.

Чува петнаез године козе, пешес. Чува, чува, па се јаре обеси. Па продадо. Изгуби

тај домазлaк, нећу више. Па ми дојде, не могу, тој разговор. Па ги пасем, па никој

нема да ми рекне —добројтроел добро вечер. А свгеве човекулеже,ја не видо који

е. Уведе те. А тамо књд свм порад овце, он — добар дан, Лепке.

„Добар дан, помози бог, и здраво-живо, и може ли се, и како е и што е“ — од

говарам. -

А у собу се заврти, никој ништа нема. Мож и да цркнеш, мож и да не. Сагме

нема. Месеš дана ме нема ич овдека. Како други пут ото, ич ме нема. Ни пет паре не

давам за овде. Ал имам нешто трзавицу. Не можда не буде бљшич.

Лозје смо имали, паја оћу, тој сам ја работила лојзе, и овце пасем и чувам кад

берем гројзе да закољемјагње. Али рекне син: „Нека га“. Па кад буде Свети Нико

ла, он си га однесе доле у Ниш, а ја си туј грцкам коричку. Па сваки пут таккој ме

превара. Ја после се сетим. Викам: „Еј, не веља млого човек добар“. Добар не ваља,

бедан не ваља, какbвће да згоди, незнам. А, реко, ако сам жива, нећу дадем овујго

дину да ме превара.

Па остали смо сирочичи. Па матере умрел син. Мое матережењен син умрел,

па га закопала. Пародила мало дете, посмрче. Па га удари овакој, па рекне: „Алете

подигле! Зар закопа сина да ме лебом рани, а овој ћу жабу да раним, да чувам. Па га

утeпа. Одаде га. Одаде се, него ањка, не можда вреви ко треба. Мати гу едњмпут

удари овакој. Била лелејка у ћош, па га удари, оно се рачепи. Она га удари о дувар.

Па иде мука, за сина кукажењенога, па оно се расплаче, она га паљупне одувар. Е,

оно неć умрело, него остаде малко чурук.

А оно плаче, плаче, па књдразуме: „Јати, мајке несšм ни за у песнк,јати, мај

ке, несšм ни за у кола“.

Мати гу неспособила. Па поживе. У Матејевце се одаде, доле, там долеко, па

поживи неколко, па умре.

Лепосова Соколовић, неписмена, 90 година.
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ГАРЕ

А књд смо биле девојке, па идемо на седењку, па се препраљамо, димо да ги

плашимо, да се играмо. И отидемо онам, оно вику Стаменова ливада. Тој њин деда

се зове Стамен, и он је бил жив. И отидемо онамо, па ја, доле свм све попови жи

вим, не живим у њи, но овњкој кодњи СаМ сироче. пасумемлого и чували, отидем,

па куде што крштевља поп децу, па узнем онај матију и оној, и оној... Патријар, цр

вено, отидем онам. А мој брат свири такој музике онеј. И тај мој брат што е свг

умрел отетку, што га јучер сакрањували— он преборку, па вистан, па се дотерамо,

он, а ја поп. А отидомо онамо. Мој брат стану да свири. Рече: „Оној наша Винка,

тој знам. Никој не смед иде там да узне од попови тој, него она. Књд отидем дом

све ћу гу утепам“.

Патуједан комшиа, исто момњк, несмо фамилија, ал млого смо живували, ко
1

браћа рођена, он вика: „Ја ћу те браним, нећу дадем да те тепа, али тражила си ћo

тек. Шћеш чак у Росуљу да се препраљаш тамо?“

Па ни јурну момци, па ни оће и тепу. Не знаукоји су. Они мисле мушкарци су

сви. Тој е луда памет. И тој више живот тај нема га нигде. Сег седим овде.

А, па све смо ишле, ал она, оно има десет пара Лазарице, големо село. Па си

ми све друге, она све друге. А, па лепо. И свг на телевизију сам гледала што су пе

вале овеј Душњичанке и Драговке. Ау, грми соба. Али, све су тој женске живе, а

онија мушкарци што играше, што свирише преко телевизију, они сви измрели. Ија

прича. Тетин Крста, и Лаза, и Вукадин свиреше у дудуче, сви помрели, женске ни

една несу. Још све живе. Млого мужи сšг мреју. Ма, оне, жена мање види секира

цију. Она, свг муж мути мозњк за све. Маја такој мислим.

Винка Илић, неписмена, 1922.

ДОЊИ ДУШНИК

Вођа е бил прве Ђура Игњатовски, па е бил после Јаков Степанов, Здравков

ци, па е бил Панта, овија Станојчевски, па е бил Горча Арџин, горе куде Прдини

им кућа, горе на крај. И тој такој. Па има Прдини. Онија што беше, ко му беше име?

Биле у ропство. У, забраила сам му веће име. Он донесе отуд позив. Донесоше за

нашога. И покојни овија Раде, овија Мишић. Што су наши там изгинули, они баш

донесоше, баш онај позив. Он, Раде, скоро додеше. Умрел. Ми га Раде зовемо, ови

ја Мишић.

Што ми е криво. Емпут отидо за едну крштеницу. Отидо да извадим тамо, па

ми побеже аутобус, овде на Срецела ми побеже аутобус. Али, имам сестру доле у

овија Џамбини, о тетку. Реко, никад, она дојде понекада ја никад, реко, бБшћу да

идем. И ја појдо отуд, а они са жену излезоше, онде кућа им до пут. „Леле, Зорке,

сврни, сврни“, он, „сврни код нас да попричамо наше муке“. После, излезе му и

жена, па ме молише, молише, а јако брљива па се секирам.

Реко. „Извинете и заквална сам ви, али“, реко, „ћу дим“, реко, „у овија Џам

бини имам сестру о тетку“.

Зорка Шарковић, неписмена, 80 год.
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З () НА II

ГРКИЊА.

И едну тетку сам имаја у село Дукат. Реко, ћуд идем до њу тамо у недељу и
1. . н 1 1 1 1 -

онија оба пара волови потера. У понедељаке пијац у Поковац. Ако има нешто да
- 1 |- -

дојду, бог да чува. Остаде још овој дете мало. Они ће да претрисау, ће да траже ед

но-друго. И— ништа. Отидо јатам. Преноћи ко туј тетку, и отера волови на пијац

обоји. Вратим се отуда. Сњс онуј децу дојдомодом. Нема преко недељу ништа. А,

ћерка ми е била девојка, неудата још. Она е стариа била. И ја ујутру јоште лежим,

недеља осамну, а една кишица, као нећас што роси, и она мелатам пред кућу и ви

дела ги. А кућа ни е била горе до свм до пут, књко овде.

„Татко бре, дизај се, Бугари одоздол бели свет иду и терају људи белога
1 & &

СВCTa.

Уплашило се оној.

Реко: „Ја ћу си лежим. Це напраим болан“.
I 1 • 1 1 1 1 1 - 1 . .“ 1

Ништа. Лежим ја. Пролазе они порат кућу, не одмињује никој. Иду си ната

мо. Терају. Збирав куга куде виде— ајде, искакај. Куде су га извели и њега да га те

ру, туј забрали и њега на сливе, а оно кишица проросуе. Он бија само у кошуље,

овакој бес капут. Изабрали га. И једин тера га њега, а онија пројдоше напред.

Каже: „Пустите ме да одминем овде у овога комшију“, каже, „да потражим

неки капут, да се загpнем“.

Улегоше они, једин по њега и он.

„Комши бре!“ и ја се диго.

Они: „Дај ми едњн капут“.

Реко: „Куде ћу ти најдем ја капут да ти дадем?“

И онај Бугарин мен: „Искакај и ти“.
1 --

Искара имени њега. Па, такој ме истера откућу едно дваестину метара, триес.

1 *__Chec

Каже: „Имаш ти легитимацију?“

Мисли да несšм четник.
1

Реко: „Имам“.

Ал ја па у новченик све онеј паре што сам два пара волови продаја и легити

мација. И он опазионеј паре, и недава да се умешам с онуј групу, него ме задржава

мене да ми узне онеј паре, да не види никој њиан Бугарин. Али, срећом, овија

ишли, тија Бугари напред, а овија четници избегали тамо. Изгубили се. Истрча

једин њиан официр бугарски, и ја се примешам уз онија људи. Ел овај ме изгуби из

виду што мислеше да ме опљачка. И потрчимо одозгор, јурени. Куј, кога достигну

с кундак, књд га удари — он одлети. И ја књко пројдо. Жена излегла моја и ја онакој

излетечким исврљим војновченик тамо и она га зграби. И откарашени у школу ов

де. Бешени, човек врз човека е дете било. Толко. Па и попа докараше одовде. Ал

поп, боли га грбина, па неће на патос да седне, него се усправија, па уз дуар.

Петар Илић, 1902.
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Да даде бог да се опраји, па људи да си живе, да си поштују, да се слагају.
|- -

- 1 I

Најгоро е, наје теже, да не будне рат. Рат. Ја сам стар, па овија млади сам млого

упознавал. Они се едни смеју, едно-друго. Ма, немој, бре, ние згодно. Ви не знате,
-

t -

деца, ко се гладује преко рат. Они сипа неки— ки, ки, ки. Ви да знате књкоје. Пада

ти, дете, и тој причам.

СЕг овај други свецки рат књд смо се заратували, ја сам бија доле куде цркву.

Туј ни општина било и овај. И Китлер еднога, едну државу по едну прегазује, а

учитељ Жика едšн доле: „Ха, готова и Коландиа, готова“.

Maете прегазили Коландиу. А деловођа ние бија туј Наце, еден наш сељак.

Каже: „Не ваља и за нас“.

Би малко, ударише и на нас.
1 - 44 1 1 ! —««

Деловођа: „Е“, каже, „цела машина на нас“.

Дојде ред, онога учитеља отераше. Кљ дојде он, он се врати из војску, ал не

види.

Реко: „Што, бре, господин Жико, што тркој?“

Каже: „Услед глади“, а ја ме оној, свмо нећу да му рекнем — а знаш ко се ра

дујеш књT кажеш готова и Коландија. Не радуј се, бре. Дај, боже, да е свуд мир, да е

свуд мир, па и ми да смо.

Никодије Ђорђевић, 1922.

Врат, реко, повaтajа. Паја па се борим, борим се некњко, пажњем. Пљиснем

малко воду на чело, па идем при дете. А она не може. Кажу да е гадно тој вратљиво.

Опије човека. Нема по гори болес. Па повраћање да ми извините, па тоје страшно

било. Па дојде, зашашави у главу, па не видиш куде одиш. ТЕкој дојде ко и несве

сница увати онај врат. Па ја па се борим сирота.

Љуба си аметом оглуве. А свк, Кодо, брале, ни ву се мож докаже, ни можни

шта. Онај брига голема. Братанњц свадбу да праји у недељу, на Први мај, на Вериге,
1

у четвртњкрастури свадбу. Све исклано, све спремено, све. Свирачи погођени, све.

И барака докарана, само нее намешћена. Доле у стан. И он растурија свадбу,

братанЊц Драган. И сšг — ете. Јавитике књд је доле.

„Тето, ја сам гладан, ја сам, тето, гладан“.

Па сšг ете, рече Петронија, доди сbrЗа Госпођиндњн, цел месец га нема оте

рен из Београд, Дојде. Рече, научил се па меси, меси.

А он дојде: „Дај паре!“

„Ја ги несšм крижаја, но толко сам зарадеја, бре“.

(Некога, дете, чељад закопа, а некога уздигне).

„Еве га, еве га нож“.

А моá Љуба, књTтњкој он рекне, књкво е њој!

Не може, не мож ме разбере књкво говорим, не може да ме споразуме. Иако

ме споразуме, њој ву се чинија тој не сматрам. Море, књко, бре, ја теб имам, ја дру

гога немам. И свга и лук му посади, и извади, и мумурзу посади, ете има да гу обе
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pу. Пасуљ посади— обра. Кромпир посади— извади. Бачу му е посадила — обра. Ја

све поприку наниза. Све, бре. Па неврозна. Што е на њојну снајку брат— ожени се

и тај жена му побеже. Има две детети, ћерку и сина. За другога отиде књг стигоше,

еј, за женидбу.

Симка Илић, неписмена, 1913.

FОРЊИ БАРБЕШ

У Топоницу запросија едну. А ја доле, имамо воденицу, па смо долетуј, ме

шамо се стално Топоничани и ми. Наше су њиве долеблизу онај брес. И ту они ме

не знају, ми њи знамо. Ће да идемо да гу заваћамо. Ајд. Ја срамота ме књко мало.

Млад човек свм. Па, реко, ајде. Отомо на доле, измимо се на буке вода што тече, на

воденицу се измимо, отрљамо, ајд, ајд те доле. Отидосмо ми. Они чекају. Бре, ја

шћу работим? Срамујем се, али добра. Реко, добра, убава, добра. Знао сам гуја. Е

туј, оће-неће, врти-сучи, напраимо работу и пиемо крчму. Трг ми даде, она мени

даде дар. А она имала едног доле, али он па ошалдакове говеду, па га нема туј. Не

ма га. Она дође и он дође, па књд викне по њума: „Па књко можеш ти да отидеш?“

„Па, ето“.

Дарја донесо, али овде књко она побеже за њега, дар да га вратимја одавде.

• 1 1 1 1 1 1 t • 1 44.

Е, ја, татко вика: „Носи тамо, врљи књд она не тејала“.

И отидем ја тамо, а едан Бербатовац, едан мангуп: „Шта е, Вуле?“ Познајемо

се. Ма реко ја.

„Књкњв дар?“

„Жени се, па... тражи ми дарови. Шћу работим?“

„Ајде с мене“.

А и Кича беше туј.

Каже: „Шта тражиш од овога младића?“

„Па да врати овој што...“

„А ко ће њему да врати посмешлек? Не може. Ја одговарам, нема да дава.

Иди дом и носи дом. Носи дар дом“.

И ја однесем дом, па полњгђчке па га искидам, ицепим полњк. И такоје било

трг. Па се тšгја дигнем па горе у Чегровце. Па нађем бољу. Туј заватимо гу. Шурак

тај што е, њојан брат, тује радео код мене качарлек, правио ми је бБчве, бурићи. И

он каже: „Туј ћед идеш. Тујће“, каже, „дидеш. Ја сам у њи радео“, каже, „добри су

људи“.

Е, она, имала е она овде течу у Барбеж и он је помагаја. Те гу узе. Па добра е

била. Млогое добра била, али нее имала време да живи сšг. Свгда живи добро, на

олакшицу.

Вукашин Стојановић, 1913.
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НОВО СЕЛО

Нећу ја да се одавам. Стварно, не знам момка и нећу. Сиротиња смо и нема

мајка са што да прави свадбу. Немам да дарујем. Требам да даруем свекра, свекр

ву, кумови. Ја немам. Сиротиња. Имајка запуцала, тепа ме да идем. Оћу-нећу, мо

рад идем. И даде ме мајка.

Там турила вечеру, ће вечерав. Две ђувечики толицки тāм турила кром

пирчки и неко меско, Омесила како кравајче лебац. Збраше се там, пријетељише

се. Ајде, ће с идемо. Ајде, ајде. Ја плачем, нећу дидем. И искочи куде Ђумини, он

дена на лесу, и нећу.

И датка Деска каже: „А, ће идеш, снао, књко па неће идеш“.

И ја, не знам младожењу, младожења туј и ја не знам. Циркус без паре, ал ти

кажем!

Иајде, ајде, оно снег паднуја голем, па југов, мек, па се сви љизгају. Онéј цр
t t - t - -

ковничке попке. Па љизгају се, падају. Ајде куде Кöдину, кроз Оравицу.

А Ненад шће рекне, каже: „Датка Деске, датке“, каже, „сви падаше, младане

веста неје паднула“.

И ја се оšрну и тег видо што је младожења. Тад видо. И кад дођо овдекај гле

дам. Ти си месила кревајче и тетка Руска. И књквоће да понуду снашу... И књкво ће

ме понуду — речељ. Ете на снашу да даду речељ и кревајче у пепел печено. И ја

гледам ко овца.

Циркус, ел викам. Неје тој књко знаш да си снаша. И такој. После књ дођоше

— деда Недељко, Sáне, татко, ће поју, пију вино, ча Душан. Туј пуцаше пушке.

Преко прозор там пообаљав. Ја — снаша, гледам и ко овца. И текоје било.

А после, мој свекар овдека могућан, па проминуше, тој беше божићеви по

сти, патњк се не венчава, и проминуше. До Свети Јован некрстени дни. И књд прође

свети Јован, не знам књкњв празник беше. И кажетег. Нее после, по Свети Саву смо

одма. Свети Сава беше у суботу, а ми... Е, тој е глашење, да се испитамо. И твг

идомо на испит. И такој беше. Испитамо се и одма у недељу свадбу. Ал свекар си

могућан, па погоди свирачи, па вика си овдека људи његови.

После, јутре двн, моји дојдоше пешес човека. И такоје било.

А, младаневеста после. Јадна поправи после. Изатка једно платанце. Ноће,

снаша сву ноћ ткаје, мотам, месим. Ама, опште не знам за сšн. Изатка и пешкир,

изатка и платно. Скроимо кошуље на кумови. Неетњк се купувало. Но, мајка беше

проплела чарапе на куму, ја изатка платно. На куму кошуља, на кума кошуља и

толко. Нее књко сbк целимоније, пуно давају, тргне. На свекра сламњача пртена, на

свекрву едну кошуљу дадо. Она умре, пајете после пазилве недадоше гу да однесе

моју кошуљу, но дадомогу на снашка Ану.

Дође из Македонију, па нема шта даву дадемо. Павој дадомо кошуљу. Сиро

тиња, муке.

А у Топоницу копа земњу Воја за мене, али татко и деда му никако не даву

што немам черге вунене да ги дарујем. Они газде па велики, а мој татко сирома.

Слуга, а ми смо пуно деца.
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Де, ја сам била селски свињар. Па, селски говеду, па у газду слуга. Три годи

не. Девојчица тринаез године. Три године у газде слуга. Свгаздисаја свет. СЕг све

аздисан свет, луксус.

Па на танур, па ће да ги изљуби руке, па так ће се стари прекрсти и тек ће ве

черамо. И љубим руке от Свети Ранђел до по Свети Саву љубим руке. Па после

прекинула свм, па ћу ги изљубим руке на Покладе. Оро, и на оро да идеш од човека

на човека, на свакога да изљубиш руку, да се опростиш. Опростење. Покладе. На

цело село. Било шта било. Ел ће га цуне у руку.

Па, Марче беше, бог да гу душу прости, Стојана, кад се родија око Пејчин

двн, и она недава да војсе љуби рука. Ауа, на подој, не се љуби. Елипа књд донесу

мали крвај. Она га не испраћа. Само се заврне навам и он си отиде.

Вера Крстић, неписмена, 74. год.
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јум о флори југоисточне Србије, Зборник радова, Лесковац-Пирот,

1993, 41-54.

— Ј. Марковић,Дативу заплањском селу Велики Крчимир, у: Говори

призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Зборник радова

са научног скупа, Ниш, 1994, стр. 283–287.

— Милош Марковић, Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб

ХХХП, 1986; (Марковић: 1993) — Речник народног говора у Црној

Реци, СДЗб ХХХIX, 1993.

— Б. Милетић, Изговор српскохрватских гласова, СДЗбVI, 1933.

— Бранко Милетић, Црмнички дијалекат, СДЗб IX, 1940,209-663.

— Б. Милетић, Основи фонетике српскогјезика, Београд 1952.

— Љубо Милинковић, Датив у савременом руском и српскохрват

ском језику, Бeoгрaд 1988.

— М. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876.
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(Милићев

(Митрови

ић: 1884)

ћ: 1984)

(Михајловић: 1977)

(Младеновић-Петровић: 1975)

(Младено

(Младено

(Младено

вић: 1976)

вић: 1978)

вић: 1979)

(Мулић: 1978)

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић:

(Николић

1984)

1986)

1964)

1966)

1966-1967)

1968)

1969)

1972)

; 1972)

(Павловић: 1939)

(Павловић: 1970)

(Павловић: 1966–1967)

(Павловић: 1968)

(Петковић: 1930)

(Петровић: 1980)

(Пецо, 1961)

(Пецо: 1961—1962)

(Пецо: 1964)

(Пецо: 1966)

(Пецо-Милановић: 1968)

(Пецо: 1969)

— Милан Милићевић, Краљевина Србија, Београд 1884.

— Брана Митровић, Речник лесковачког говора, Лесковац 1984.

— Јован Михајловић, Лесковачки говор, Лесковац 1977.

— А. Младеновић и Драгољуб Петровић, О судбини полугласника у

неким зетским говорима и споменицима с освртом на призрен

ско-тимочку ситуацију, ГФФНС ХVII/1, НС 1975, 139—155.

— А. Младеновић, Тефтер Нишавске митрополије из ХIХ века —

споменик филолошког значаја, ЗбФЛ XIX/2, 1976, 197-216.

— А. Младеновић, Прилог тумачењу иницијалног в- са слабим полу

гласником уједном делу српскохрватског језика, ЗбФЛ ХХП/2, 1978,

стр. 7–18.

—Александар Младеновић, О вокалском систему пиротског говора

друге половине ХVIII века, ПЗб 8-9, Пирот 1979, 271-278.

—Малик Мулић, Прегледруске и српскохрватске акцентуације, Са

рајево 1978.

— Светозар Николић, Старословенски језик I, Бeoгрaд 1984.

— С. Николић, Старословенски језик II, Бeoгрaд 1986.

— Берислав Николић, Сремски говор, СДЗб ХIV 1964.

— Берислав Николић, Мачвански говор, СДЗб ХVI 1966.

— Б. Николић, Упитник за испитивање акцената у штокавским го

ворима, ЈФ ХХVII, св. 1-2 (1966-1967), 307–337.

— Б. Николић, Тршћански говор, СДЗб ХVI 1968.

— Берислав Николић, Колубарски говор, СДЗб ХVIII 1969.

— Мирослав Б. Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке Поже

ге), СДЗб ХIX, 1972, 619–746.

— Мирослав Николић, Говори србијанског Полимља, СДЗб ХIX

1972.

— Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе, СДЗбVIII, 1939.

— М. Павловић, Говор Јањева, Нови Сад 1970.

— Звездана Павловић-Стаменковић, Консонантске групе сц и шч у

штокавском дијалекту, ЈФ ХХVII, св. 1-2, 1966–1967, стр.

349-356.

— Звездана Павловић-Стаменковић, Консонантске секвенце у што

кавском дијалекту, ППЈ 4, 1968, 69—119.

— Коста В. Петковић, Геолошки састав и тектонски склоп Суве

планине, Београд 1930.

—Драгољуб Петровић, Основни акценатски систему српскохрват

ским дијалектима — историјска перспектива и актуелно стање,

JCCC 1980.

— А. Пецо, Изговор звучних сугласника на крају речи у српскохрват

ском језику, ЗфЛ IV-V, 1961.

— А. Пецо, Природа африката српскохрватског језика, ЈФ ХХV,

1961—1962, 161—184.

— А. Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб ХIV 1964.

— А. Пецо, Страни утицаји на фонетику српскохрватског језика,

АФФБ 6, Београд 1966.

— А. Пецо и Бранислав Милановић, Ресавски говор, СДЗб ХVII,

1968.

— А. Пецо, Промене непалаталних сугласника у вези сај на српско

хрватском подручју, ЈФ ХХVIII, 1969, 143—187.
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(Пецо-Станојчић: 1972)

(Пецо: 1972)

(Пецо: 1978)

(Пецо: 1988)

(Пецо: 1989)

(Пецо: 1989)

(Пешикан: 1965)

(Пешикан: 1969)

(Пипер, 1988)

(Пижурица: 1981)

(Попов: 1984)

(Поповић: 1952)

(Поповић: 1965)

(Енц)

(Правопис: 1960)

(Ракић: 1993)

(Ракић: 1995)

(Реметић:1981)

(Реметић: 1985)

(Реметић: ФО)

(Реметић: 1996)

(Речник МС)

(Речник САНУ)

(Речник ЈАЗУ)

(Решетар: 1907)

(Симић: 1972)

(Симић: 1976)

(Симић: 1980)

(Симић-Остојић, 1981)

(Симић: 1994)

— Асим Пецо и Живојин Станојчић, Призренско-тимочки говори,

Енциклопедијски лексикон „Мозаик знања“, Интерпрес, Београд

1972, 386-389.

— А. Пецо, Говор ђердапске зоне, ЗФЛ ХV, 1972, стр. 177.–210.

— А. Пецо, Икавско-шћакавски говори западне Босне, БХДЗб I, Са

рајево 1978; (Пецо: 1982) — БХДЗб III 1982.

— Асим Пецо, Основи акцентологије српскохрватског језика, Бео

град 1988.

— А. Пецо, Преглед српскохрватских дијалеката, Београд 1989.

— Асим Пецо, Западнохерцеговачко акање, Радови АНУБиХ књ.

LХХХIV, Сaрajeвo 1989.

—Митар Пешикан, Староцрногорски средњокатунски и љешански

говор, СДЗб ХV, 1965.

— М. Пешикан, О основима штокавске акцентуације, ЈФ ХVIII,

1969, 107—142. -

— Предраг Пипер, Заменички прилози у српскохрватском, руском и

пољском језику— семантичка студија, Београд 1988.

— Мато Пижурица, Говор околине Колашина, Титоград 1981.

— Бојан Попов, Положај српскохрватског језика у балканском је

зичком савезу, ЈФ ХL, 1984, стр. 21-44.

— Иван Поповић, Треће лице множине у војвођанским говорима,

ЗМС, Серија друштвених наука, Н. Сад 1952, књ. 4, стр. 114-128.

—Иван Поповић, Историја српскохрватскогјезика, Нови Сад 1965.

— Популарна енциклопедија, Београд 1976.

— Правопис српскохрватскога књижевног језика са правописним

речником, Нови Сад— Загреб, 1960.

— Софија Ракић-Милојковић, Пастирска терминологија Кривовир

ског Тимока, СДЗб ХХХIX, Београд 1993, 11—148.

— Софија Ракић-Милојковић, Синтаксички упитник за говоре ко

совско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне, СДЗб

ХLI, Бeoгрaд 1995, 521-570.

— Слободан Реметић, О незамењеном јату и икавизмимау говорима

северозападне Србије, СДЗб ХХVII, 1981, стр. 7—105.

— Слободан Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб. ХХХП,

1985.

— Слободан Реметић, Доњи Душник, ФО, Сaрajeвo 1981.

— Слободан Реметић, Српски призренски говор I (гласови и облици),

СДЗб ХLП, 1996.

— Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika I-VI, књ. 1-3, Н. Сад —

Загреб, 1967–1969, књ. 4-6, Нови Сад 1971–1976.

— Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Београд,

књ. 1–14, 1959—1991.

— Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika; na svijet izdaje Jugoslavenska

akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1880—1976.

— Milan Rešetar, Der štokavische Dialekt, Wien 1907.

— Радоје Симић, Левачки говор, СДЗб ХIX, 1972.

— Р. Симић, Из дијалекатске проблематике, ЗбФЛ XIX/2, 1976,

77—104.

— Р. Симић, Синтакса левачког говора, СДЗб ХХVI, 1980.

— Р. Симић и Б. Остојић, Основи фонологије српскохрватског књи

жевногјезика, Титоград 1981.

— Р. Симић, Морфофонолошки процеси, Београд-Никшић, 1994.
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(Симоновић: 1982)

(Скок: 1970—1974)

(Собољев: 1991)

(Стакић: 1988)

(Станојевић: 1911)

(Станојевић: 1927)

(Стевановић: 1969)

(Стевановић: 1977)

(Стевановић: 1978)

(Стевановић: МСМЕН)

(Стевановић: 1950)

(Стевановић: 1933–34)

(Стевановић: 1964)

(Стевановић: 1989)

(Стојков. 1956)

(Тежак: 1981)

(Томоћ: 1984)

(Томић: 1984a)

(Ћирић: 1983)

(Ћупић: 1984)

(Угринова: 1951)

(Угринова: 1987)

(Упитник)

(ФО)

(Цвијић: 1966)

(Шкаљић: 1989)

— Драгољуб Симоновић, Заплање, Ниш-Београд, 1982.

— Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I-IV,

Zagreb 1970—1974.

— Андреи Соболев, Категории падежа на перифериш

балканослованского ареала, ЗбФЛ ХХХIV/1, 1991, стр. 93-139.

— Милан Стакић, Деривациона фонетика именица и придева у

јужнословенским језицима, Филолошки факултет, Београд 1988.

— Маринко Станојевић, Севернотимочки дијалекат, СДЗб II, 1911.

— М. Станојевић, Прилози речнику тимочкогговора, СДЗб III, 1927,

179—194.

— В. Стевановић, Говор Пољанице, ВГлV, Врање 1969.

—Владимир Стевановић, Ојезику главногјунака у „Коштани“ Боре

Станковића, ЗбФЛ ХХ/2, 1977, стр. 47-80.

— Владимир Стевановић, О неким фонетским и морфолошким осо

бинама говора Црне Траве, ЗбФЛ ХХI/1, 1978, стр. 183-200.

— Миhailo Stevanović, Štokavski dijalekat, Enciklopedija Jugoslavije

knj. 4, zagreb МСМЦХ.

— Михаило Стевановић, Ђаковачки говор, СДЗб ХI, 1950.

— М. Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, ЈФ XIII, 1933–34,

1—128.

—М. Стевановић, Савремени српскохрватскијезик I, Бeoгрaд 1964.

— М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, Београд 1989.

— Стоћко Стоћков, Булгарска диалектологич, Софиa 1956.

— Stjepko Težak, Ozaljski govor, HDZb V, Zagreb 1981, 203-428.

— Миле Томић, Говор Свиничана, СДЗб ХХХ, 1984, 7–265.

— Миле Томић, Антропонимија Срба и Хрвата у Румунији, ОП V,

1984: опvii, 1985.

— Љубисав Ћирић, Лужнички говор, СДЗб ХХIX, 1983.

— Драго Ћупић, Латерали у говорима Црне Горе, ЗбФЛ

ххvii-ххviii, 1984.

— Рада Угринова, Говорите по Скопско, 1951.

— Р. Угринова-Скаловска, Старословенски јазик, Скопје 1987.

— Упитникза испитивање босанско-херцеговачких говора, БХДЗб I,

Сaрajeвo 1975.

— Фонолошки описи српскохрватских/хрватскосрпских, слове

начких и македонских говора, АНУБиХ, Сaрajeвo 1981.

— Јован Цвијић, Балканско полуострво, Београд 1966.

— Аbdualh Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1989.





а 838

абар 105

авас 104

авијатичар 913

авиони 87, авионом 448

авлија 198, авлију 201

аздисаја 287

aj 842

ајат 184, 249

ајвари 205, 455

ајде, ајд 100, 205, 249, 714, ајди

мо 717, ајдете 205, 249, 714,

ајте 717

ајеш 186, 249

ако 848

акценцију 105, 332

a 98

алапача 950

алатка 873

аЛИ 838

алергија 199

алис 641

аметом 833

амбњланта 31

амболанту 148

антерија 880, антериа 87, анте

pија, антериа 199, антерије

202, териа 93

Ањине 436, Ањинем 645

апсе 249, 684

Аралемпија 115, 249, 497

аркива, аркиву 250

армуника 169, 249, apмунику

249

артак 104, 434

артија 199, 249, артију 201, 249

артијетине 202, 249, 904

артишка 883, артишку 249

Арџине, Арџини 463

Р ЕГ И СТАР

асвал 241, 349, 434

асму 330

астал 288

асталЧе 953

атрес 337

Аустриу 201

аутобус 436, аутобусом 448

бабо 505, бабе (дат.) 502

бабиН 963

бабица 931

Бабичанац 925

Бабичко 468, 878

бабура 916

багрен 331

багренов 964

багрeнче 331, 952

багрење 861

бађева 115

бажЉИВ 171

Базје 871

бајаги 115, 184, бејаги, беги, бе

гим 115, баги 171

бајтон, бајтонско 105

бакр 82

бакрач 947

баланта, боланту 93, 112

бандера, бандер 434

баница 497, 937, баницу 355

бапке 505

баПче 470

барабар 832

баранију 104, боренија 115

Барбеж 351

Барбешани 435

бареница 934

барјаци 359, 452

баницу 499

Барје 206

батaли 249, 731, 733

баталијон 436, баталијону 200,

баталијона 437

бато 505, бате 502

бача, бачу 330

бачалЊк 30, 328, 882

бачевину 499

бачица 930

бачку 263

башим (тајим) 673, баши 979

башта (отац) 497, баште (датив)

48, 502, баштету 482, башту

499

баштојка 873, баштојке 505

башту 330

бњp 31

бљцну 30

бљчвe 30, бачва 32

бљш 30, 842, бњж 852

бе 249

бегам 781, бега 679, 781, бегамо

682, бегај 209, 702, 709, бега

ја 287, 771, бегала 781

беж, беш, бежи, беште 709

беЗ 1007

белеје 198, 811

бели 610

белија 865, белију, белиу 201

белица 934

белка (беланац) 873

белојке 511, 873

белужњав 966

бем 171

бео 87,249,729,739, беомо, бео

ше 249, 729, беше, беосте

729, би 249, 739, бија 287,

био 293

берач 945

берба 847

асаЛНО 290 Бербатовац 925басамак 872
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берем 115, бер 115, 842 Божуро 505 Брезје 206

бесење 301, 861 бојазнос 346 брес 346

беснејала 195 бојаџија 188, 497, 863, бојаџије брзина 901

бесНИК 875

бесување 861

бесуља 887, бесуљо 505

бИВОЛИЦа 932

бИВОЛЧе 951

биволчичи 263, 922

бивши 762, бившога 632, 772

бИЗГов 853

бије, бие 202

биење 301, 861

бИКЧИћ 922

биcasи 259, 546

бисачке 873

бити, бит 671

бИТОН 133

бИТОНСКО 133

благајник 875

благајница 932

благден 34

Благоја 497

Благојку 205

блажење 861

блатЉИВ 967

блеиШ 87

ближњеву 185

близу 831

близнак 872, близнаци 359, 455

близнићи 486

блузица 930

бљуање 961

бљујем 194

бљуну 733

боба 154

бога 436, богу 439, боже, бошке

441

богаљ 883

богаство 216,918, богацтво 216

богатлак 882

богиње 549, 907

Богдана, Богдена 436, Богдану

439

Богојављење 188

Божа 497

Бождровац 926

Божич 263

божја 296, божју 206, 642

божљак 872

боЖЉИВ 987

188, 262, бојџија 205, 863,

бојаџиу 499

болеж 858

болез 346

болес 434

болесан 348

болесник 875, болесници 452

болеше 723

болни 290

болница 933

болување 167, 861

бољ 100, 627, најбољ 100, 631,

636, бољo 150, 627

бољке 873

бомбардување 167, 871, бомбар

довање 167

бонбона, бонбоне 327

бонбонке 327,873

боранија 870

борац 923

Боривоја 497

босиљак 871

босотиња 908

бOЧе 328

брада 497

брадат 970

брадоња 910

браниште 958

Бранке (дат.) 502

брану 499

брање 861

брата 436, брату 439, брате 441

братанац 924, братанЊц 30

братаница 932

братанична 895

братњева 625

браћа 301, 551, четири браћу

533, 551

брашанце 33, 465, брашњнце 30,

942

брашњив 967

брго 830, 77

брже, брж 100,830, побрж 100

брдо (део разбоја) 77

брдо 464, брда 475

брдовит 973

брђаци (рогови) 77, 872, брзaци

872

бре 842

бригаде (команданту бригаде)

500

брија 819

бритва 850

бричи 733, 819

бркат 970

бркну 77, 687

бркови 453

брковчики 886

брковчичи 265, 922

брљива 77, брљивога 642

брљивштина 77, 896, 902

брљкас 971

брљча 948

бробињак 871

бробињало 464, 881

броимо 87, броји 740

Број (Шес) 209

Брстовац 80

бруг 250

брчкане 77

бршљан 890

буам, буа 87

Бугари 435

Бугарско 468, 878

буе (буве) 87, 194,249, бује 251

Буда 497

будалас(т) 971

Будинка 331

буђаво 262

буза 169, бузу 169, 499

бука 850, буке, буку 330

букван 890

буков 963

буковина 899, буковину 330

буланта 93, 112

булоња 910

бумбарка 873

буњуј 209, 712

буре 478

буренце 940

бурићи 486, 922

бурјан 206, 890

буцало 268, 881

Бучје 206

бучка 268, 873

бучкам, забучкаш 268

бучњак 872
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вабрику 241

вагету 105

вадено 295

вадење 296, 861

ваду 499

ваздукr 250, 436, ваздук 250,

434

вајда, вајду 205, 241

ваклест 972

вакуишемо 87, 93

вакултет 241

вала 246

вали (хвали) 241, 246, валиш,

валила, валили 246

валиду 93, 362

валте 241

ваља, веља 115, вељау 185

ваљда 842

вамилија 199, вамилију 201,

241, вамилије 202, 241

ване (ухвати), ванеш 247, 790,

ванем 247

ванџиралка 497, 873

вапир 330

варбано 241

варење 861, 911

вари 249, 679, вареечи 263

варошанке 873

Василија 864

вата 790,247, ватим, ватал, вата

ли, ватало, ватил, ватила, ва

тиле 247, ватај 247,209, 702,

вати 733, 247, 702

ватриште 958

Вашо 600

вљшке 30, вашка 33, 497, 873,

вљшке 511

вљЗдњн 30,830, ваздњн, вњЗдан 32

Вежба 847

вежено 298, 772, вежене 298,

623

везе (преко везе) 500

везена 298, 763, 772, везену 642

Велигден 34, 117

ВелКО 443

Вељко 878

венвц 30, 928

венчувамо 262, 812, венчувала

812

венчују 193, венчујемо 194, 682,

813

вењерче 241, 953

вепњp 912, вепр 82, вепру 439,

вепрови 453

вепре 857

вепрић 922

вересија 870

вериге 511, 549

веридба 847

верувала 812

верује, веруе 194

ветар 33, вeтњp 912

ветрењача 950

ветрину 120

већ, веће 100, веч 263

већином 506

већо 150

Вече 540

вечер 516, 540, 541, две три ве

чери 516

вечером 519, 830

вечеру 499

вечеруемо 87, 194, 814, вечерав

232

веџба, веџбу 320

вештачење 861

BeШТИЦа 937

ви 575, вас, вам 575, ви 576, ве

577

видело 464, 881

видо 249, 731, видоше 736, ви

дел 286, видеја 287, видено

295, 769

Видоја 108, 497

виђ704, виџ 263, 704, вићте 704

вијакер 199, 241

вијоку 200, 241

вијуга 854

викање 861

викаоше 87, викашеy 87, 249,

724, вику 185, 781, викав

232, викашем 724, викаше

724, 740, викаоше 727, вика

740,781, викам 781

викњл 30, викал 286, викла 815

Викентија 272, 497

викну 733

вила, вилу, виле 547

ВИЛИП 241

ВИЛИЦа 931

вилџан 241

Винке (датив) 502

вирови 452, 455

ВИСИНа 901

височак 32

вистан 241, вистани 452

Вител 34

Витла 249, 740

Витке (вок, хипокор. од Вида)

505

ВИТЛИЧe 954

Вића 497

виш 171, 677

више, вишке 833

вишњар 913

Влада 497

влачара, влачару 914

влаша, влаше, влашу 241

воденичар 913, воденичаре 441

воденица 934

воденичку 873

водење 861

водија 287, води 702, водете 707

ВОДИЦа 930

водник 875, водниче 441

вођа 497,860, вођу 499, вође 511

вожња 906

ВОЗИЛО 881

возио 293, возете 707, возише

736

Возом 448

вој (јој) 209, 233, 574, ву 574

војвода 205, 497, војводе 502

Војина 436

војник 875, војника 205, војници

452, три војника 524

војску 205

вол 288, 434, вола 436, волови

452, 455, 461, воловем 460

ВОЛИНа 894

воћке 511

вр 434

вра 434

враголија 862

Вранцуску 241

врапче 951

вратило 464, 881

враћав 232

врачара 914

врбица 930

врбовина 899

врвина 77, 497, 904

врвинка 873

вењер 241
врева 850вириште 958
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вревење 861

вреви 795, вревеоше 727

вреднос 346

врелце 290, 939

време 478

вреће 270

врже 77

вржди 77, 679

врз 77, 1008, 1009, врез 102,

1008, 1009

врзам 77

врзло 77, 881

врзала, врзана 77, врзуе 87, врзуј

209, 712, врза 743, врзано

763

врзување 861

врли 77, вромо 734

врља77, врљу 185, врљи 702, вр

љаше 724, врљимо 734, вр

љено 763

врне 77, 790, врнем 790, врни

(ce) 702, врну 731

вронт 241

врпче 77,952

врта 77, 790

вртаја 287

вртање 77, 861

врткало 881

вртлешка 282

вртљешке 282, 883

Вртоломе 80,562, Вртолома 562

Вртопке 873

врућина 911, врукине 270

врцани 77, 623

врце 77

врчва 850

врчица 930, 77

врчољина 896, 77

вршалица 933

вршач 945, 77

вршњик 77,275, 875, вршник77,

275, 436, вршњици 275, 455

вршем 800, вршу 304, 800, врли,

вромо 800

вуждало 881

вуница 931

вуновлачар 913

вуновлачара 914

вурду 225

вурка 497, вурку 499

вутара, вутаре 241

вутарке 241, 511, 873

вучу 304

габер 115

габровина 899

газда 497, газде 511

газдалњк 30, 882

газдарица 932

гајдарица 932

гајдарџија 863

гајде 549

гајдерџија 115

галофаг 362

гамила 104

гарван 359, гавран 359, 434

Гарвандол 359

Гаре 467

гаров 853

Гарчани 435

гасарче 953

гасарчићи 266, 922

гаћан 890

Гаџинан 249, Гаџикан 250

Гаџинанац 249, 935

гаџинанску 249

гељал 286

Гиже 511

гилну (заголица) 733

ГИНе 502

гиометар 133

глават 970

главица 930, 931

главичке (датив) 503, 873

главо 505

главобоља 860

главоња 910

главурда 856, 916

главурина 896

глад 436

гладник 875

гладујем 194, гладувало 812,

гладујемо 813

Гламња 321, 906

гламњица 930

гласање 861

глашење 861

гледу 185, гледав 232, гледаја

287, гледај 702, глед, гле 709

глеђocaja 287

ГЛетав 314

Глето 314, 464, глетићи 314, 486,

922

Гложje 206

глуа 87, глува 251

глуонемо 249

глувна 891

глувша 956

глупав 620

глупача 950

глупос 346

гмечал 314

Гмитровдан 314

Гмитру 314, 439, Гмитре 314,

441

гнојено 190

Гњездо 59, 313

говедарица 931

говедети (девет говедети) 529,

девет говеду 532, 550, говеду

550, две говеда 550

говеђак 872, говеђаци 262

говеђина 298, 894

говеђо 621

говеe 87, 198, 679

ГОВНа 325

говњар 913, 325

године (прошле године) 500, че

тири године 527

Годинке 873

подиште 959

Гозба 847

гозбенија 865, гозбение 202

гојзерице 353

гол 289, 620, голог 642

големи, голем 620, голему 642

Големаш 956

големшак 869

Голотиња 908

голубан 890

голубенце 940

ГОМНа 325

гомнојeдица 325

гор, најгор 100, 631, 636

горе 831

гориво 852

Горњодраговке 873

горњомалски 964

горуњак 871

гоc 346, гости 346, 458, госта

346, 436

госјанче 951

госн, госин 171, господине 441

Господи 445

госпође 502

гостуј 209, 702
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ГОТВИ 97

Готован 890

готованче 951

гочка 833

гоџа (много) 262, 316, 833

грабљив 967

грабну 731

грабња 906

градине 511

градинченце 941

Градиште 958

градушка 961

грађа 860

грађанке 873

грање 301, 861

грањичњк 30, 871

грањка 873

Грањица 276

грањицу 276

грању 276

граорица 931, граорицу 249

грбачки 77, 832

грбина 77, 903

грваља 77

гргавке 314

гребенац 923

гребуљу 115, 547

греј 209, 251, 434, греа 87, 249

греје, грее, грејем 198

грејни 712

греор 115, 249

греота 860, 249, 920

грешка 873

грешујем 194, 814

гркиње (врста оваца) 907

Гркињац 925

Гркињке 873

гркљан 890

грман 77, 543

грмњава 321, 851

грне 77, 478

грненце 77, 940

грнци 488

грнчар 913, грнчара 436, грнча

pи 77

гробjе 301

гробница 935

гроз 346

гроздњк 30, 346, 871

гројзе 205, 353, 302, грозје 871,

грозjобер 353

грснице 77, 511,937

грcничиште 958

грcничољине 77,896

груда 850

грудачки 831

грудљив 967

грудњаче 953

грулка 873

грутка 497

грцкам 77

грцман 77, 890

грчи 77

гу 574

гугутка 873

гузоња 910

гукичке 873

гумно 326, 464, гумна 326, 475

гурају 185

гутам 790

Да 838

давају 185, 791, даву 185, 230,

781, дајте 205, дава 230, 679,

740, 781, даваш 230, давам

781, дао 293, дај 702

давање 861

даваше 740

дадемо 682, даду 687, дајте 706,

дадо 731, даде 733, дадомо

733, даден 763

дан 33, дЊн 30, дан 32, дана 437,

данови 458, три дана 524,

дни 458, 459

данаске 33, 830

Дане 502

Данила 436

Даничка 873

дањом 446

дању 830

дарујем, даруем 194, дарувал,

дарувало, дарувала 812

датка 873

датом 148

дачица 328

ДЊнњс, ДЊнЊз, дњHњске 30, данас

32, данас 830

дљска 30

два, две 652, 653

дваес 87, 657, дваез 667

дванаес 87, 346

двое 190, 666

двоица 87, 191, 665, двојица 191,

665, 934

двоја 666

Двокат 93

двогодац927

двореви 455

де 842

дебелка 290

девера 436, девере 441

деверичич 265, 922

деверична 895

деветнаез 346, 350

девојка 873, девојке 205, девој

ком 506

девојче 205,951, три девојчетија

530

девојчeнце 941

девојчета 484

девојчетија 485, 869

девојчики 267

девојчиште 959

девојчурљак 33

деда 497, деде (датив) 48, 502,

дедету 482, деду 499, дедо

505, деде 511, дедовци 513,

929

дедиН 963

делете 47, 707, делил 286, деље

ни 297, 771

деловођа 860, деловође 502

делови 452

денем 777

дериште 959, деришта 475

десетар 913

десетБК 30, 871

десетина 898

Деска 873

дете 478, 483, детету 481, две

Детети 529

детенце 940

детињак 871

детинство 277

детињи 965

детиште 465, 470, 959

детлић 922

деца 496, 551, децо 496, децам

494, три деца 534, четириде

цу 534, децу 551

дечак 872

Дечица 930

гроздови (дроздови) 314, 452
дечко 434, 878двапут 667
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дечурлија 862

Ди 53

дигњл 30, дизау 185, дизај 209,

712, диза 679, 781, дизам, ди

заш 781, дигле 684, дизајте

706

дим 171

Димитрија 864

Димитрин, Димитрино 203

Дивне 502, Дивно 505

дирају 185

ДлабИ 66

длаге 66

Длагорепка 66

длибок 71, 620, длибина 71

дневница 934

дни 97

до 1010—1016

добивамо 682, добива 789

добие, добиеш 202

добо 154, 560, доба 560

добр 82

добро 832

добројто 97

доброта 920

довануле 247

довдекај 831

довеђена 298,770, доведена298

довезњл 30, 286

довеја 287, доведете 707

Довече 830

довиђење 115

дода 154

доде 87,249, доди 249, 733, 779,

додил249, додише 249, 736,

да додите 249, 683, доодим

249, дојди 702, додеше 723,

дојде 733, дојдоше 736

додија 58, додијало 199, додија

ше 199, 736

додолице 937

дођомо 734

дозволено 295

доила 87, 191, доје 190, доеше

190, дои 191

дојде, дојдо, дојду, дојдем дој

доше, дође, дођомо, дођу

303

докару 185, докарују 193, 687,

докарамо 734

докарување 464, 861

Докопа 731

доктур 169, 434, доктуру 439,

доктуре 441, доктури 452

доктурица 932, доктурицу 169

доле 831

долеко 154, 831

долечко 154

долечна 154

доликује 194

долина 904

долинка 873

ДОЛИНЧИНе 894

долња, долњи, долњу 290

Долњодраговке 290

дом 537, 538, дома 831

Домазлак 33, 113, 882

домаћин 893, домаћину 439

домаћица 932

донде 831

донешена 298, 772

доодим 87, 249

допролет 830

дор 838

доручак 871

досаг, досљг 830

досипеш 794

Досте 502

Доста 833

дотка 793

дотруче 194, 813

дочеку 185, дочекуваја 287, до

чекувал 812

дошљЉ 30, 286, дошал 32, 286,

ДошаЛ 33, дошо 293

Драгане 441

Драги 466, Драгету 481

Драгичино 624

Драгиша 497

Драговац 925

Драговје 206, 301

Драговке 873

Драгољубе 441

драпља 885

драпљиве (храпаве) 623

дрва 475

дрвја 301, дрвља 476

дрвник 77, 875

дрдавке 77, 511

дрдоњак 872

дреме 119, 894

држ, дрште 709, држеше 723

држач 947

држевљанство 1 15, држављан

ство 216

држећи 761

дpкало 77, 464, 881

дpкти 250

дрљавеју 197, 686, 811

дрљача 950, дрљачу 499

дрнда 77, 740

дрњкало 881

дропља 885

дрпава, дрпољ 77

дрско 832

другаре 441, другари 452

другарица 932

другови 461

друсто 216, друство 216, 918

друшка 873

друшкан 890, друшкане 441

друштво 918

дрчно 77

дршке 873

дуа 87, 249

дуан 87,249, 434, дуван 251, ду

ван 251, 436

дуар 87, дувар 436

дувке, дувку 327

дугачак 968

дугмета 484

дугмићи 486, 922

Дуде 502

дудуче 479, 953

дужнос 346

дукан 271

дукати 455

дyовит 973

дупетија 485, 869

дутка 873, дутку 499

душе 502, 503, 684

душманин 893

душмани 435

Душник 875, Душњик 274

Душњичани, Душничанина 274,

435

Душњичанке 275

ђавол 262, 288, 434, ђаво 294

ђаконие 202, ђаконије 870

ђаци 455

ђенар, ђерани 359

ђепик 133

Ђорђа 497, Ђорђу 499

ђубриво 262, 852, ђубрива 477
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ђувечики 267,986

ђувечка 873, ђувечку 499

еве 127, 842, 998

ега 838

егуље 174

едампут, едњмпут, емпут 667

единичљаве, единичљавo 174

едНОГОЦИ 927

едноман 174

едноставно 174

еј 842

ектер 115, 249, ектера 249, јек

тер 115, 253, јектера 253, три

ектера 524

ел 98, 125, 838, 842, ели 125, 838

електричарем 460

еликоптер 249

емпут, јемпут 171

емпутке 171

ене 127, 842, 998

ентересује 120

ете 127, те 998

жаЛ 288

жалејем 811, 198, жалеeм 811,

жалеe 87

жална 290

жало 44

жалос 346

жалВц, жњлњц 30, 41

жарач 947

жњцне 30, 42

Ждавину 499

ждрепчаник 875, ждрепченик

115

желњц 30, 928

жељка 873

жељудац 282

жељују 193, 687

жене (датив) 502, жено 505, же

не 511, 514, женам 514

женетина 894

женидба 847

женица 930

женштина 896, 902, женштине

511

жењен, жењени 297, 771, жење

нога 297

жеравица 934

жеpжет 128

Жетва 850

жетвар 913

живила 57, 810, живил 810, жи

вело (се) 57

животиња 908

животињке 511, 873

живци 455

ЖИКа 497

жилвц30, 41,928, живљц 42,928

житњнце 30, 942

ЖИЦе 939

Жљебове 283, 454

жљезде 59,283, 313,жлезде 313

жљуна 69

жључка 69

жње 36, 679, 787, жњеш 787,

жњемо 682, жњешемо 723,

Же 740

жутњикав 966

жутка 873, жутку 499

За 1017—1027

забатален 295

забради 733

забраила, забравила, забраљам

87, 97, 104, 221, забравија

199, 287, забораила, забраим

221, забораено 300, забраи

741

завадише 736

ЗаваЛИа 87, 199

заватена 247, 769, заватимо 247

заветотина 497, 903

завијање 861

заволеја 287

заврзаљка 873, 77

заврташ 77

загрејаше 195, 736

загулен 295, 771

задавује 194

задеваЛО 881

задрж 709, задржа 731

Задушница 548, 934, Задушни

цу 548

задушуe 194

заедно 832

заЖМИ 679

заваћамо 682

заврне 77

загар 913

загрљајка 873

заŠебне 259

заsидамо 259

заsирам 259

зајмиш 205

зајебанција 868

заједно, заедно 186

зајкуша 960

зајтинак 871

зајци 205

закачи 733

закачка 873, закачку 499

закваЛИМ, ЗакваЛНа 250

закла 249, 731, заклаше 736, за

КОљеМ, Закоља, закољали,

заклал, заклали 822

заклана 763

заклопено 295, 765

закљевуштило 327

закружил 92

зактев 250

зактева 250

закуснута 763

закусува 731

залади 249

Залва 290

Залок 351, 436

залуђањ 262, 337, 619

замајало 184

замењеник 875

замерише 120

замини 702

замлатен, замлатене 295, замла

ћенога 297

замлаћувал 812

замотује 194, замотујеш 813

замрзливач, замржњовач, замр

зњивач, замрзивач 362

занатлија 199

занатлиску 205

заоду 249, 449

запалене 295

Запалење 296

запантете 717, 323, запантија

323, 792, запантим 323

запасуе 87, 194

запекљан, запекљуе, запекљуе

МО 327

запечатен 295, 769

Запита 731

запиши, запишимо 144, запише

(затворе, преграде) 144, 684

Заплањац 925

запошљење 861

запр 82, запрл 286

живак 871 запрајене 767заима 87
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запржуе 87, 194, запржује 194 земњен 620, 321, земњена, зем- sору (пре sору) 259

заприча 733 њене, земњено, земњену syka 259

запустеје 198, 811 642, Земњени 620, 623 syнsар 259

заранила 249 земњиште 959, 321 syница 259

заробен 295, 765 зета 436, зету 439, зете 441 syри 259

зароси 713 зетњов 963, зетњова 625 ИГЛИче 479

заруњку 175 зиданица 497 игличичи 265, 486, 922

13 --- --

зараве 81,743, заршавело 263 ““ игранка 873“ 330 рџавел зиме, зими 52, 122,508,826,830 играње 861

заслазил 66 Зимница 935 играше 740

засланил 66 зимњо 621 идеећи 87, 198, 759, идев, 232,

заструзи 455 зимус(ке) 830 идешев 232, идете 707, иде

|- Злато 470 ше 723, идешев 723,728, идо

зато 834 злочинњЦ 923 731

затр 731 Змијевац 926 идење 861

заушке 549 знае 87, 186, 778, знау 185, знаје из 1030-1032

зњлва 30, залва 32 186, 679, 778, знаје 186, знао изапињам 781

Засме 249 293, знаеше 723 изатка 731, изачем, изачемо 793

затвореник 875 зовеоше 87, 727, зовеше 723 избетониру 185

заткав 849 Зорана 436, Зорану 439 изби (имп.) 209

затрл 286 Зорке (датив) 502, Зорке (вок) избљya 731

затрљак 872 505 избричи 819

затровање 861 зор, зорт 349 избуамо 87

збшто 31 зорле 95 избулка 679

збере 36, 96, збирав 232, збираш зрнца 473 извадено 295, 769

675, збира 679, зберемо 682, зрнце 939 извеђено 298, 770

збирајте 706, збраше 736 Зубан 890 извејемо 198

збирштина 502 зубар 913 извеџбане 320

Због 1029 зуби 452 извидница 934

Званице 934 saдњи 150, 259, saдње, Sњдње, извинете 47, 707

зваше 724 sњдњo 259 извира 679, 781

Звонко 434 sвезда, SBезду, sвезде 259 извирло 881

зграбил 286 Sвездан 259 изврашка 679

згранеш 777 sвери, sверили 259 изврзани 763

згреје 36, 198 sверови 259 извучу 304

згрејнемо 824 sВИЗБЦ 259 изгинуја 114

здене 36, 679, 777 Sвиска 259 изгладнеју 686

здрављц928 Sвона,““,“ 33 изгребало 36, изгребене 763

- SBOHњц 30, 5 , Šвонац 33, изгуби 731, изгубимо 734, изгу
() *

*

“ 219, 301 259, 923 бише 736
Здравјe 5 5 sврца 259 издаву 230

Здравковац 925 бНУ 259
зарадеја 195, 287, 810 seoну издакнуло 250

радеј » - - - - seмњу (о seмњу) 259 издељено 297, 771

здувуe 87, 194 sива 259 издлабе 66

зетеница 120 sиван 259, 890 издоде 249, 87, издодимо 826

зејтин 205 sивача 259 ИЗДои 191

зејтинљив 967 sид 259 издокараше 826

Зекан 890 sидал 259 издржаву 185

Зеленке 873 sидани 259 изедомо, изједy 208, 817, изеде

зељаник 875 sомбава 259 723, 817, Изела 817

ЗемљИВ 967 somни 259 изјутру 830

земња 321 sор (пред sор) 259 излаја 731
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ИЗЛего 731

излеже 733

излезњл 30, излази 702, излезоше

736, излезнем 796

Излетечким 760

изливсаше 318

излипшу 318

изломен 295, 765

излувтира 241

изљупим 282

излудеју 197, 686, 811

измљкни 30, 702

измимо 734

измину 733

измишљуе 194

измодирав 232

измреше 736

изнаидамо 87, 826

изнапраљале, изнапраљали, из

напраљу 217, изнапраљаше

217, 826

изодавала 826, 148

изоставили 826

изостадоше 736

Изотидоше 826

изотишли 826

изоцелили 826

израни 249

израчуне 685

изрекњл 30, 286

изрови 733

иseфомо 259

икиндија, икиндиа 199

икономију, икономцку 133

илектрични 133

Илије 202

иљадо 148, 249, иљаде, иљаду

249, сто иљаде 527, иљада

660

имашеy 87, 724, имешеу 115,

имају, иму 185, имајa 287,

ИМаШем, Имаше, имашеМО

724, имао, имаомо, имаоше

727

ИМе 478

ИМеше 730

имићи 486, четири имићи 531

инекције, некције, некције 202.

некција 93, 199, енекције

интиресантно, интиресује 133,

интересује, интересује, инте

ресуе 194

инџињера 320

исврљимо 734, исврљим 77,

исекњл 30, исечу 304

Исели 733

исипе 794, исипу 185

искаруе 194, искарај 702

искачају 185, искачам 797

искочи 731

искида 733

ископачимо 682

искрстена 299, 773

ислабела 57, 121

исна 171, 842, истина 842

испаћена 297, 769

испедиција 133

испекњл 30

Испитав 232

испишен (запушен) 763

исплодирала, есплодирала 133

испода 37

исполица 934

испраљам 785

испратил 286

испраћај 859

испред 1033

испроодимо 87, 249

испушти 741, испуштише 786

исрка (се) 77, исркај 209, 702

истијо 200, 251

историју 201

истрибуција 199

исфрезиру, исфрезујемо 238

Итамо 249

итиол 87, 133

ицавти 357, 780

Ицеди 328

Ицепила 141, 783, 328, ицепил

328, ицепим 328, 783, ицепе

но 328, 763, Ицепи 328

ицерила 328

ицрпен 295

ицурела 328

ичаши 328

ИЧИсте 328

ичувамо 328

ичупа 328

ишал 32, ишал 33, 286

ишмрћа 733

јабуку 174

јабуче 952

јавете 174, 707

јавим, јавио 174, јављу 174, 185,

217

јаганци 281, 488, јагањци 281,

јаганцем 494, три јагњети

529

јагњећи 965

јагњећина 298

јагњићи 486, 922

JaГЛИЧe 174

јадна, јадно 174

јаз 174

јајца 174,475,јајце 205, 478, две

јајцети 529

јаловица 934

јалову 174

Јамње 174

јаре 174, стотину јарету 532

јаренце 940

јарећо 621

јарићи 486, 922

јарму 499

јаровитога 174, 642

јаруга 854

јарче 951

јастреби 174, 452

јастњче, јастњк 30, јестак 33

јастогоч, јастогач 154

јатка 873, јатку 499

је, је, е 179

јеве 180

Јевреји 178

Јевта 241

јевтиње 178,241, јевтино, јевти

на 241

јега, јеге (турпија) 180

јегал, јегњл 178, јеглови 452

Јегличје 206, Јегличе 207

јегрек 178, 436

јегличко 178

једњн, едњн 30, 647, едан 32, је

дан, једно, једни 178, 650,

Једне,Једну, едан, еднога, ед

ному 178,648, едну 178,649,

991, једну 991, едни 991, ед

НО 991

једњмпут, једњмпутке 30, јемпут,

едампут, емпут 178

120, некцију 201
једва, едва 178

иштрине 328, 951
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једе 178, 678, 817, једем, једемо,

једу, једи, јеђ, једнемо, јел,

јела, једење, Једем 178, еде,

едем, едемо, едење 178, je

дев 232, једете 707, едеећи

759

јединаес 142, 651, 178, једанаес,

Јединаес 178, 346, једанаесте

178, единаез 178, 651, едана

есте 178

јединица 934

једноман 826, 830

једностранка 497, 873

једну, једнемо 824

јеђ, јеш, јећТе 704, јеђи 705

јексери 180

јекот (ехо) 180, 250

jeкономску 180

Јекспрес 180

јел 838

јела (ела, дођи) 180, 842

јелечики 876

Јелид (Елид) 180

јерм 80, 115, јерљм 115

јес 178, 346, јесте 178

јесен 517

јесенас 178, 830, јесенаске 830

јесени 520, 830

јесенчичи 265, 486, 920

јесењке 873

јестњк, јастук 115

јете (ето) 180

јетрва 850

јетрица 178

јечњм 30, јечам 178, јечам 178,

eЧам 178

јечмено 178, јечмене 623

јеџ, дојеш, изеџ, појеш 263

Јеша 497

Јова 497

Јован 175

Јовица 175

још, јоште, још, ош 175

ју, ју, у 177, 574

југoвинa 901

јуже 180, јужја 206, 476

јунећина 298

јунећo 621

јуница 932

јуничка 176, 873, јуничку 176

јури, јурили 176

јурњава 851

јутре 115, 180, 472, 830, јутром каранфил 238

180, 471, 830

јутро 464

јутрос 180, 830

јучер 180, 830

кавана 892

кавица 930

кавурин 226

kaД 838

кадњp 30, кадар 33

кадилница 933, кадилнице 290,

511

кажем 801, кажи 702, кажев 232

казан 434, казани 452

каза 731, казува 740, казуе 87,

194, казуем 194,801, казујем

801, 813, казуеш, казујеш

813, казувала 812

каичики 328, 486

каиш, каишићи 87

каишчићи 328

кајзарке 205

какав, каква, књв, ква 604

како 832

калаисана 87

калемена 295

калемчичи 922

Калетинце 467, 944

Калетинчањи 274, Калетинчани

435

каљуга 853

камара 914, камару 499

камен 436

каменит 973

каменче 479

камење 861

камијон 200, 436, камијони 200,

452

камионче 953, камијонче 200

каменчичи 265

камо 100, 842, кам 842

каменчњк 30, 871

камилица 937

канапче 953

канице 934

кантиче 479, 954

кањуpка 823, кањурке 511

кањурчица 930, кањурчица 511

Капе 809

капка 497, 873, капку 499

капом 507

карабоју 189

Карађорђу 499

картаџија 863

касапин 893

касапнице 932

касарина 102

касније 202

кафану 238, кавану 241

кафеџија 863, кафеџију 238

кафу 238, кава, каву, кавицу 241

Качамак 872

качарлњк 30, 882

качка 873

кашкаваљ 329, 436

кашкаваљницу 329

књд 30, 830, кад 32, кад 33

књкњв, књB 30, 171, кав, ква, кво,

каква 171

књко 31, 171

књква 31, књкво 31, 587, какво

587, кво 587

квасњц 30, 928, квасац 33

квачка, квачу, раскваче (се) 104

Кебићи 270

келерчичи 265, 486, 922

кемикалије 202, 250

Кенечичи 120, 265

керемиџије 133, 873, киримиџи

је, ћиримиџие 133

керке, керкицу 270

керуша 960

киде (где) 143

кимнем (махнем) 673, 777

кипелњц 30

киреч 102

кирија 870, кирију 201

кирушко 250

Кисел 289

киселина 901

КИTeНО 295

китење 296

Китлер 250

Кићени 297

кицељу 133

кицкам 924

КИШИЦа 930

кишобранчичи 265, 922

КИШОВИТ 973

кладанец 30, кладанац 32, кла

данац 33, 105, 436,928, кла

денац 105, 434

кладсмо 682
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клан 66

клановина 66

клање 861

класје 206, 354, 861

клaчe 66, 314, 679

клашњар 913

клашње 549

клЊцањ 30, 66, 314, клацењ 34,

клацањ 66, туцањ 66, 314,

клацЊњ905

кле 823

Кленовина 899

КЛетва 850

клисирау 140

клиска 873

клопотаро 915

клубе, клувче 327

клувчичи 265, 327, 486, 922

кљешта, кљеште 59, 283, 313

кљују 193, 687

кључ 434, 436, кључеви 453,

455

Кмета 437

кноћи 262, 518, 830, кночи 263

Књажављц 105, 436

књаза 40

ко (< као) 89

ковали 821

кован 763

ковач 945, ковачу 439

кове (кофе), ковицу 241

ковчаг 105, ковчази 105, 452,

КОВЧег 105

Ковчежина 894

код 1034, 1035

кодник 250, 436, 875

кодничка 250

кожица 930

кожу 249, 434, кожук 250, 254,

434, кожуси 250, 254, 452,

кожуци 254, 452

кожуче 953

КОЗИНа 894

козињаве 623

Козица 930

козји 965

која 188, 604, која, коa 188, кoy

189, коју 604, кое 190, 604,

које 604, који, кои 191, 604

кокало 464, 881

кокица 930

кокоче 328, 951, кокочичи 265,

328

кокочица 930

кокошињак 872

кокошињo 621, кокошињи 965

кокошка 873, кокошку 499, ко

кошке 511

Коландија, Коландиа 199, 250

колац 33

колач 947, колачи 452

колЊц 923

КолбИЗОН 331

колена 475

коленика 497

КОЛИПЧе 953

колица, колице 549

колицно 962

КОЛИЧКО 962

колко 95, 833

коловођа 860

колтиватор 148,362, кунтиватор

362

колца 938

колце 290, 479, 939

колцетију 490

колци 290, 452

коља 679, 822, кољам, кољемо,

клал, клале 822

комат, комата 351

коматњк 30, 351, 871

комбај 209, 349

комби 434

комендију 201

комине 511

комињак 872

комите 502, 511

компири 452

компириште 958

комуниста 497

комшиа 497, комшиe 502, 511

комшилак 32, 113, комшилук33,

113

комшиa 199, комшије, комшије,

комшие 202

комшика 877

комшиче 953

комшиску 205

конзерват 350

конац, конвц928

конобарица 932

КОНОПац923

контација 93

концоларију 149, концуларију

154, 162

конЊц 30, конац 33, конци 455

кончњк 30

коња 436, коњи 455, три коња

524

коњарник 875

коњина 894

коњиште 465, 959

КОЊСКИ 964

коњштак 872

копанчики 487, 876, копанчики

267

копање 861, 911

копач 945

КОПачка 873

копаше, копашемо 724

Копиновица 148

копраља 886

копривњак 872

копус 148

кордељи 169

кордељка 873, курдељка 169,

873

корење 861

корис 346, 434

коританце, коритњнце 942

коричка 873

корка 873

корубина 848

Косат 970

косач 945

косидба 847

косица 930

коска 497, 873, коску 499, коске

511

косови 452, 455

косовка 873

КОСОВЧанке 873

косурда 856

котарник 171

котњл 30, 288, 878, кoтал 32, ко

тал 288, котлови 453

Котле 479

котличе 954

котлићи 486, 922

Котрацем 460

коу 87, 189

коцкице 511

Кочан 890

(ко)котарник 875
кочинка 873конопче 479, 953
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коџа 316 крмача 950 куј 170, 209, 586, 586, куга 170,

кошара 914 крмило 881 606, куму 170, 607, кому 607,

кошарник 171 крне 77 кој 209, 586, који, кои 586

КОШе 857 крндар 913 куновина 899

Кошеви 455 кроз 1037, 1038 кујњу, кујне 205,278, кујње 278

кошуљчета 484 кромпирчки 267, кромпирчики ку“.“)

кошуљка 873 876 кукови 455

кошуљчићи 922 кросно 464 кулагија 93

кра (једе) 81 кротак 768 кулир, курир, курира 338

кравајарке 511 крошња 906 култиватори 455

кравајче 115, 953, кревајче 115 крпара 914 кумача 950

кравајчетију 490 Крпат 80 кумашин 893

кравајчичи 205, 265, 486, 922 крпељ 884 кумица 931

кравјо 219, 301 крпењача 950 кумови 453

крадне 330, 679, 777, 803, крад- крпке 873 кумство 918

ну 330, 687, крал 813, крпче 953 кумувал 812, кумуем 813

крајчак 32, крај 209 крс 346, крсти 456 куне 823

крадом 832 Крстана 250 купатилце 939

крађа 262 крстаноша 104 купаћи 974

крађене, украђена 298, 770 крстача 77,950, крстачу 499 купљчке 30 -

крајчак 871 крсте 684 купете 47, 707, купујемо, купуe

краљoвка 873 крстетина 77, 894 мо 194, купен, купене, купе

но, купени, купену 295, ку
крампач 946 кртина 901 писте 735, купували 812

крана, крану 250 круњача 950 купло 881

краниоц250,294, крањивац 250, круче 952 купусњк 30

923 крушка 873 курветина 894

краставица 932 крушуми 359 курјак 206, 872, курјаци 455

краставче 952 крцанка 873 кусај 702

Краставче (село) 467 крчање 861 кусне 679, кусну 824

кратак 968 Кpчимирац 925 куташ 545

крате 684 крчимирски 964 кутлача 950

краци 455 крчму 499 кућа 262, куће (ген.) 500, кући

крачурине 896 крштен 773 504

крв 516 крштеница 934 кућица 930

крвај 80, 209 крштење 861 кућиште 958

крварење 861 крштевља 217, 299, крштен, кр- кућњу 322

Крвати 250 ШТељала 299 кућодовник 875

Крвацка, Крвацку 250 крцанка 77 куче 470, 478

Крвацко 259, 878 кршено 77 кученце 483, 941

кре 85, 1036, кра 1036 кршка (се) 679 кучичи 922

кревајче 478 кршотина 77, 900 кучиште 465

кревет 436 крштељали, крштeљала 217 куфер (кофер) 238

кренута 763 куа, куам, кува 251 куферт (коверта) 238

кречана 892 куар 913 куче 951

кречар 913, кречари 452 куарица 249, 932 кучиништа 959

Кречимир, Кричимир 84 кубе 478 кучичи 265

криваче 511, 950 кување 861 кучиште 959

кривина 901 куде 53, 100, 1039, киде 1039 кучка 873

крие, крием 202 кудељу 499, кудеље 511 лавтир, лавтири, лавтирка 319

криз (гриз) 316 кудељица 931, кудељице 511 лaд 249, 436

Криста, Кристино 250 кудељке 873 ладњк 30
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ЛaДИ 249

ладна, ладно 249, ладну249,642

ладњаци 249,452, 871

ладовина, ладовину 249

лaеш 87, 186, лајало 184

лажа 497, 860, лажу 499

лажља 885

лажов 853

ЛакЊT 919

Ланац 928

лани 135, 280, 830

ланске, лањске 280

ЛаПОВ 104

ластеж 351, ластежи 452

лљже 30, лажем 32

лљко 30, 832, лакачко 33

ЛБЦКа 73

леб, леба 249, 537, 538, лебом

447, пет леба 524

лебљк, лебљц 30, 249, лебац 32,

лебац 33, 249

Левина 904

легам, лега 781, легњл 30, легајте

205, 716, легав 232, леже

684, лежеше 723

ледара 914

ледина 904

лежаећи 186, 759

лежање 861

лежарина 894

лежечким 760

лезервар, резервар 338

леју 197, 251

лекар 913, лекари 455

лекарица 932

лекови 455

лектрични 93

лелејем 131

лелејка 883, лелејку, лулејку 131

лековит 973

лемење 296

Лепење 296

лепо 932

лесице, лисица 120

лесичаре 120

Летва 850

лете, лети 52, 826, 830

летос 830

лешњак 872, лешњаци 455

лимар 913

липсују 193, 687, ливса, ливса

ла, ливсане, липса, липсују

319

Лис 346

лисеc(т) 972

лисје 206, 301, 348, 354, 861

лисковине 511, Лисковиње 907

лисник 875

Личје 206, 467, Личе 207

ловац 923

ловеp 171, 338

ложеше 723

ложица 937

лојзе 205, 353, лозjа 475, две три

лојзети 529, лозје 861

лојтра 205

ломњава 851

Лонац 928

лончарие 202

лончетија 485, 869

ЛОПатица 930

лопов 434

лочка 873, лочку 499

лошо 150, 621, 832

лубеница 937

лудиња 907

лудос 346

лук 434, 537

Луке 510

лулејка 873

лупење 296,464, 861

Љубе 502

Љубинке 502

Љубице 502, 505

Љуберажда, Руберажду, Рубера

жђу 269

Љубомиру 439

људи 452, 455, 461, људем 460

љуљашка 873, љуљашку 131

љуљка 873, љуљку 131

љупим 282

љутеница 934

љуцки 832

ма 249

маамо 87,249

магарешки, магарешко 965

магарићи 486, 922

магарица 932

магацинер 92, магацинера 436

магла, могла 34, 154

мае 87, 186, мајем, маем, маемо

186

маз 346, 351, 434, маст 346

мазњк 30, 871

маие 87

мајка 205, 497, 873, мајке (да

тив) 48,502, мајку 499, мајке

502, 505

мајкуша 960

мајоре 441

мајстор 205, 434, мајстори 452

мајстораш 956

мајсторес 205

мају 185, 499

Макадонију, Македониа 105

макнем 33

мала, малу 249

мале (вок.) 505

малеј 55,627, малија 56,628, ма

лејога 196,627

малецњк 30

Малечак 968

малко 833

Маловртопац 925

малтретиру 185

Мамо 505

Манастириште 958

манете 707

ману 249, 731, 733

манда 679

мандов 853

мањњк 30

мање 87, 249

маовина 900, маовину 249

Мараву 104

Маравци 104

Марине 502

маршуемо 194

масло 881

мати 521, матере (датив) 49, 522,

матер 521

матију (мантију) 201

матика 873, матику 104

матратиру 105

маћиа 87, 139, 249, маћиу 87,

249, маћија 199, 251, маћију

201, 251, маћија 251

МацаН 890

мачак (измет) 872

мачка 873

мачуга 854

липсанко 878
MaШИНИЦа 930могловито 154
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маштевине, машћевине 299,900

међа 262

мене, мени (датив) 50, мен, мене

564, 565, ме, ми 565, мени

565

мењуе 194

меови 87, 249, мејови 251

мејунка 251, 873

мељава 850

мердивљн, мердивен 31, 133,

мердиван 31, 111

мерише 120, 679

месаљ 436, 883, месаљи 455

месарка 873

месарчичи 265, 922

месеš 259, месеци 455

месенце 465, 940

месечина 903

места 469, 475

метак 871, меткови 453

метну 733

MeЧИНа 894

мечка 873

мечкар 913, мечкара 436

меџак 263

мешањица 933

мешина 903

мешка (се) 824

МИ 575

Мијодрагу 200, 441

Мијодрагово 200

Микаил 250, Микаила 250, 436,

Микаиле 441

Мики 434, 466

МИКИН 963

Милана 436

МИЛaНОВ 963

МИЛе 466

Миленин 963

Милентина 203

Миливоја 497

милијарде 199

милијона, милиона 200

Милисов 434, Милисова 436

милицију 201, 499

Миличино 624

Милораду 439

милос 346

Милоше 441

Милча 949

МИЉКОВЦе 467

мирачика 877, мирачике 328

миришљав 966

Мирко 434, 878, Мирку 439

Миросинка 331

мирује, мируе 194

мислел 286, мислела 810

митрољез 154, 434, митрољези

452

Михаила 437

Мишови 453

младаневесту 499

младеж 858

младенвеста 95, 115, младевеста

115, 171

Младенци 548,929

младиња 907, младињу 499

младић 922

младожења 497

младос 346

млађијога 629

Млатка 873

Млаџинце 463

млекцe 465, 939

млење 861

Млето 763

мливо 652

млиневи 455

млинчичи 265, 922

млого 314, 823, много 314,

могање 861

могаре 154, 478

могарики 876

могарићи 154

могарицу 154

МОГњЛ 30

могу, мог 673, мок 98, 673, мож

676, мога, могаше 740

могућњн 30, 620

могућнос 346, могућности 346,

434

модрица 934

модричке 873

мож, може 100, 676, 680, мож",

мош 680, можу 304

можда 842

моја, моa 188, мојога 150, 621,

608, моу 189, мојега 190,

608, моега, мојега 608, моји,

мои 191, мој 209, 600, моје,

мое, моје 600, мое, моје (да

тив) 611

Молба 847

моли 702

мољци 452

момак 434, момњк 30, 871, мо

мак 32, момка 436, момци

452, 455

момкували 812

момче 478, 951, момчета 484

момчедија 115, 131, 485, 491,

855, 866, момчедију 490

момчедика 873, момчедику 115,

490

момчић 922, момчићи 486

морање 861

море, маре 104

мори 842

моc 346, 436

МОТавилКа 104

моу 87, 189, моје, мојега, мојему

190, мое, моега, моему 190

мравњак 95

мравови 453

мрачно 832

мрвени 95

мpвка, мрвчичка 77, 833, мpвку

843

мрдаљке 873

мрдаће 77

мрднул 286, мрдну 733

мрем, мре 806, мреју 687

мрење 464, 861

мрешке 873

мрмња 77, 321

мртвљц 30, мртвац 33, мртваца

436

мртвем 645

мртка 824

муа (мува) 249, мује 251

муж 434, мужу 439, муже 441,

мужи 452, 455, 461, троица

мужи 525

мужа 860

музара 914

музење 464, 861

муке 511, муке (од муке) 501

мумурзан 97, мурузан 171

мумурзиште 958

мутавџилњк 30, 882

мутавџије 202, 262,511, 863, му

тавџие 202

мућњк 30, 871

мушаме 105

мушкарача 950

муштерије 870, муштериу 201
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муштина 902

на 1040—1050

набадња 906

набашка 832

набива 230

набрдила 475

наброим 191

набрчку 185

набутана 763

навађувала, навађували 812

навалица 934

навам, новам, новамо 92

наватам, наваташе 247

навијемо 202, нави 703

навикњл 286

навлака 873

наводаџИЛБК 30, 882, наводњџи

лак 31, наваџилак 171

наводаџиa 199, наводаџија 863,

наводаџиу 87, 201

наврља 77, наврљајте 706

навpчку 185

навукују 193, 687

нагоре 831

нагреје, нагрејемо 198

нагусто 832

нада 37, 101, 1051, 1052, над

1051, 1052

надавене 295

надвечер 830

надијала, надија 199

надимак 871

надница 934

надокрајке 205

надрнду 185, 77

надроби 702

надујена 768

нажмикује 194

назад 831, наŠад 259

наspту 185, 259, наspта 790,

наsира 781, наsирала,

наsираш, наspнеш 259,

наspнем 259, 790, нaspћују

259, 687

наиде 87, 733, наидеш, наиђo,

наиђе, наиђемо 799

најбедно 634

најбољ, најбоље, најбољи 636

најважан 634

најголемо 634

најдем, најдо, најдете, најди, на

ђе, нађем 303, најдо 731

најкраћо 637

најлан 104

најпрво, најпрве 635

најпре 830

најпоследњи 635

најстар 634

најурил 185

накапала 809

накару 185

Накачио 292

наКИТена 769

Наковањ905

накранил 250

накрштељале 217, 299

накупувал, накупували 812

нал, нали, нел 105

налага 781

наљускају 185

нам, нас 575, ни 576, 577, не 577

намескиња 909

наместена 299, 773

намешћај 299

намешћуe 194, 299, намешћује,

намешћена 299, 773

намину 731

намируем 194, намирете 707

намитам 825

намложили (се), намложила, на

множила 314

нанам, нонам 92, 100, 831, нона

мо 92, 100

нанешено 298, 772

НанO 505

наново 830

наоде, наодим, наоди 249

наочаре, ночаре 92

напијем, напијем 202, напи 209

напињаш 781

напои 87, напоим 191

напола 105, 842, наполе 105,

116, 832

напоље 831

напрајим 197, 221, направиш

221, напраји 197, 221, на

праи 784, напрајимо 187, на

праје 186, 684, напраил 87,

221, направил221, напра”ил

234, напраио 292, напрајили

187, напрајена 186,218, 300,

прасне, напраено 300, напра

вено 218, направене 221, на

правене, направено 295, на

прајено 300, напраеше 723

напред 830, 831

напредно 832

напређуе 194, напређују 193

напростирано 763

напушти 786

наракамо 84

нараним, нарани, наранил 249

нарви 81, 733

наредено, наредена 295, наређе

не, наређено 297, наређени

770

наредник 875, наредниче 441

наређење 861

наручување 262, 861

насадеше 723

насађене 297, 769

наседу 185

насејала 195

насечу 304

наследство 216, наслецтво 216,

918

насмеем 87

настаје 186, 221, настаје 186

настоја 249, 731

настојувала 189

насуо (насухо) 249

натам 100, 841

натеру 185

наткава 850

наткана 763

натка 873, натку 499

натриса 781, 825

натура 731

наћњс 30, 830, наћас 830, нећњс

30, 128, нЊћњс 30, 104, нећас

32

нЊћаске 31

наузиму 185

научил 286, научи 741

нафту 238

нацепим 783

началник 434, 442, 875, начал

ника 40, 107, 436, началнику

439, началниче 441

наш 600, нашем 51, нашога 608,

нашо 600, наше (дат.) 611

нашал 32

најгор, најгору 637
НашКИ 832767, напраено 218, 300, на
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нашоселке 873 ни 838 188, 600, њојне, њојне, њојно

неам 87, немау, нему 185 нигде 841 205

Небо 478, Небеса 493 низа 37, низ(a) 1053 њу 571, њума, њум, њу 572

небријан 819 НиедЊн 30 њуpча 948

невељашне, неваљашне 115 њушка 873

невеска 331, 873, невеске 331

невестуља 331, 887, невестуљ

чичи 265, 922

невоља 860

неврозна 359

Него 838

негде 831

негдекај 831

недељом 506

нежењен 297, нежењени 297,

771

незгодација 868

неје, неје, неe 198, није, није, ниe

202

нек, нека 100, 715

некЊд 30, 830

некњкњв 30, некњкав 31, 602,

некакљв 602, некњкво 31,594,

некакво 594, неква 171, 602,

некво 171, 594, 602, некви

602, некакве, некве 602

некња 280, 830, њекња 280

неки, некој 590, некога, некуга

606, некому 607

неколко 95, 603, 833

некрстени 299, 773

нел, нал 98

Немачко 468, 878

немаше 724

немку 499

немој 209, 713

необрано 763

неопрано 763

несвм 30, 46, несам 32, 46, несам

33, 46, нису 46

несвес 346

несвесница 331, 934, несвесни

цу 331

неспособен, неспособила 93

несрећа 860

неудата 763

неч 171,263, нећеју 197, 686, не

ћеу 197

нечијо 604

Нешко 434

нешто 593

нештровен 295

ниједан, ниједна, ниједно, ниe

дан, ниедно 202

никаквв 30, 602,

никњкљв 602

никњд 30, никада 830

никњко 31

никој 209, 592, никуј 592, никyга

606

Николу 499, Николе 502

нисак 337, 619

НИТење 544

нитка 544, 823, нитке 544, 823

НИШта 595

Но 838

новам 831

новченик 115, 875

ногавица 937

ногар 913

ногарке 511, 873

ножеви 453, 455

НОЖИЦа 930

ножурда 856, 917

нокњT 919

НОсат 970

носе 684, носете 707, носеомо

87, 727, носеше 723, носео

сте 727, носеечи 263, носија

287, носен 295

носење 861, ношење 861

ноћ 516, 539, ноћа 539

ноће 262, 520, 830

ноћом, ноћум, ноћу 519, 830

ноче 328, 953

ношња 906

нумее 87, 198

њег, њега, њему, га, му 570

њи 249, 578, ги 579, 582, ји, ји, и

579, њим 580, 581, им 582,

гим 583

њиан 87, 600, њин 600

њивицу 930

њигов 134, 600, њигово 600

њиговински 134

њој 209

њојзе, њојзи 573

њона, њoно, њојне 152, 600, њо

ан 87, 600, њон 660, њојан

Никакав,

оба, обе, обе две 654

обаљу 185, обален 295

обге, овге, овгу 355

oбедљк 30, 871

обедују 193, обедује 194

Обесен 295

обешењача 950

обдиниште 140

обичај 859

објашњују 193, 687, 813

oблекло 881

облече 74,220,679, 788, облечу,

обучу 220, 304, обукаја 287

обовезно, обовезу 154

обовестим 154

обоица 87, 934, обојица 191,

обоицам 514

оболење 296, 861

обортира 154

обрамица 934

обрамка 331, 873

обрамо 734

обрачуни 702

обричен 763, 819

обрни (ce) 77, 702, обртам 77,

781

овам 100,831

ОВБК 33, 100, 832, овак 33, 100

овњкој 33, овакој 209,842, овакој

209

овњс 30

овде, овдека 54, 831, овди 54,

овдекај 209, 831, овдекај 209,

овдеке 831

овдедолке 831

овија 87, 596, 599, овој 596, овај

596, 598, овиа 87, 596, 199,

овем 51, овeам 87, 195, 613,

овејам 195, овејам 613, овеј,

овој 209, 597, овај 209, овуј

609, овому, овоме 610, овеј

(дат.) 612

ОВНе 852

оволицно 962

оволичко 962

оволко 95, 833, оволке, оволки

603

оврмо 734, 800
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oвсени 623, овсену 642

Овсињинце 467, 944

Овцам 514

овчар 913

овчарица 932

Овчетина 894

овчи 203, 623, овча 207, овчо 621

ОвЧИНа 894

овчица 930

огљн, 30, огањ 32, огањ 33

огладнеју 686, 811

огледало 881

огњиште 464, 958

оградено 295, ограђено 297

огрес 87, огрејемо 198

огрешија 287

огризине 903

огрлицу 934

огрљак 872, огрљаци 77

огровно, огровну 326

огулен 295

ода (од) 37, 101, 1054—1063

одавам 148, 791, одава 230, 742,

750, одавају 230, 781, одадо

731

одњмна 31, 325, одњмно 104, 830,

oдамно 830, одамна 104,325,

830, oадмначке 325, 830,

oдамначка 830, давно, одав

НО 325

одбере 36

одбију 201, одбијено 202, одби

ваше 230, 789

одборник 875, одборници 452

одведеју 687

одвија 199

одвои 87, 191

одвојена 763

одвукњл 286

оделена 295

оделење 296, 861, оделења 296

Оди, одим, одила 249, одеечи

263

Оделења 475

ОДење 911

оди, одим 779

одјави, одјавуем 206

одједвнпут 300

одма 249, 830

одмињује 194, 814

одовде 154, 831

одовуд 100, 831, одовуда 100

одозгор 831

одоила 87, 191

одокле 154, 831

одолечили 154

одонде 154

одотле 154, 830, 831

одранила 249

одредете 47, да одредите 683

одржавање 861

одржављаш 785

одржаву 185

одуам 87, 249

одузета 763

ожалостени 299, 773

ожеднеје 198

ожену 642

озгор 171, 831

оздол, одоздол 289, 831

оздравела 57, оздравеe

оздраве 731

ОЗНобИ 733

osaД 259

озбиљно 832

osebo 259, oseđнем 259, 777

OSИвамо, оSива, оSва 259

osидаше 259

osирам 259

ospнем 790, ospну 259, 731

ospћам 781, 259

ока, очи 492

оклапина 903

окол 100, 289, 1064—1067, око

1064—1067

ОКОЛИНа 903

окрећа 781

окриве 732

октомбар 332

ОЛабИ 733

оладне 249

олакшица 937

олуја 192

омалечЊк 30

омљкне 30, омакнемо 33

омеси 148

оморина 903

омотуеш 194

онај 209, 596, 598, онеј 209, 599,

оној 209, 597, онај, онеј 209,

онвј 596, онија 597, 599, онуј

609, 209, онеј (дат.) 612

198,

онамке 831

онњг 30, 830

оник, онекој 30, онакој 209, она

кој 832

онде 100,830

ондека, ондеке, ондекај 831

ондена 831

онија 35, 596, 199, ониа 199,

оному 610, онејам 195, они

јам 614

онолицно 962

онолично 962

онолко 95, онолки 603

опанчар 913

опњнци 30, опанци 32, опанци 33

операциу, перациу 201, пераци

ју 93, аперација 868

оперисују 193, 814, оперишев

232, аперисye 87, 104, пери

Шем 93

опиваја 184, 287, 227, опива,

опивали 227

опишћујем 299, 786

оплака 731

опојуе 194

опраји 187, опраља 217, 785,

опраљал, опраљу, оправљај

217, оправи 220, опраил 221,

опраји 221, опраене 300

оприча 731

опростење 299, 861

оптеретена 295, 779

општине (преседник општине)

500

opa 249, 434, ораси 254, 452,

455, opac 254

орање 861

оратимо 795

ораче 952

орашњак 872

opљл 878

орина 900

ортак 872

оружје 206

оружло 881

осамну 32

осам, осом 34, 155, 656

осамну, освмнемо 358, осе 511

осилеје 198, 811

осића 133

оскуђевају 185

одовдекај 209
ослабе 731

онам 100, 831, онамо 831
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ослобођење 861

Осмина 898

осмолетка 873

основа 850

осомнаес, осомдесет 656

ОСПа 731

остадо 731, остаде 733, остадо

ше 736

остаји 187, 679, 784

остал, астал 154

остаља, остаљала, остаљамо,

остављу 217, остаји, остаи

ла, остаимо 221, оставено

295, остаено 300, оставе 684

остањује 194, 814

oстaрeла 57, 810, остарело 810,

остареу 197, 686, остарео

293, остаре 731

остварио 293

остра, оштре, оштар 317

острило 317, 881

остригло 317

осуство 918

отворете 707

отврљи 733

оте (хоће) 249

отеза 781

oтидо 249, 731, ото 171, 731,

804, отиде 732, 733, 804,

oтидомо 734, отомо 734,

804, отидем, отиду, отид

нем, отиднемо 804, отишњл

30, отишал 32, ошал 32, 804,

отоше, ошњл, ошла 171

отица 781, отицав 232, отицао

Ше 727

откарау 185, откарани 763

откопу 185

открете 47, открием 202

откупуеше 87, 194, откупљувал

812

ОТНе 791

отову 154

отпекља 327

отпоље 831

отпуште 684

отрљак 77, 872

отрови 455

отрула 820

отскpкнуо 292

отуд 100,1068, отуда 100,831

оћелавео 293

оћеy 87, 249, оч 171, 263, 678,

очш 678, оџ 263, 678, оћ 171,

674, ођ 678, оћу, оће, оћала,

оћемо, оћете, оћеш 249, оће

ју 686

оћутува 249

ОЦеeMO 198

оцеко 249, оцече, оцечак 324

оцелил 324

ОЦме 249

оцу 439

очи (обе очи) 535

очистено 299, 773

очиша 324

очовидно 149

очогледно 147

очуву 185

ОШОВ 154

Па 838

павук 226

павун 226

Падина 904

паднуја 192, 287, 808, паднула

805, 808

падла 330, 808, пaдло 808, па

дал, паднула 330

пазука 873, паузке 250, 553, па

зуку 250, 553,873

пакос 346

паковање 861

пакување 167

палатике 104, 111

памет 516

пандуру 439

паница 937, панице 511

паничка 873

пантим 323, 792, панти 792

папрот 154

паприка 873

паприковина 899

парадеда 102

параунуке 102

параунучичи 265, 922

параунуци 452

парокија 250, 870

партије 202

парчичи 265, 922

пасторак 871

пасторка 873

пасуљњк 871

пасуљинa 894

патерица 937, патерицу 115

патријар 249, 434

патријашију 201

патролошке (патронажне) 362

паучина 903

пачарве, пачавре 359

паша 860

пашалвк 30, пашалак 33

Пашалиине 203, Пашалиску 205

певање 861

Певач 945

певау 185

пеглање 861

пекар 913

Пекљл 30

пекљам, пекљаше, петљаш 327

пекмези 455

пензија 870, пенsие 87, 259

пензионерем 460

Пепел 288, 436

пепелница 290

Пера 497

перје, перја 206, 476

перуника 877

песнк 30, 871

песничка 873

петњк 30, петак 871, петком 446

петњл 30, 288, 878, петла 436

Петина 898

петлиџани 115, 320, 452

петнаес 346

Петре 441

Петријо 200

Петровдан, Петровден 34, 117

Петронија 497, 864

Петронин 203

печалба 847

ПечалбиНа 900

Печено 763

печење 861, 911

печу 304

печурке 873

пешеснаес 346

пешки 136

пешкири 452

пешкирче 953

ПИ 703

ПИва 477

пивкала 824

пивнула 824

пијан 199

пијаница 497, 933
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пијанџура 914

пијац 434

пије, пие, пием 202, пи 209

пијук 201

Пикљошија 199

пиле 478, 483

пиленцета (осам пиленцета) 530

пилетија 199, 485, 869, пилети

јам 494

пилећина 298, 894

пилећо 621, пилећи 965

пилики 486, 876, пилики 272,

486, тринаеспилики 531

пилићи 486, 922

пилчичи 265, 486, 922

пинем, пине, пину 824

пипнути 763

пиринчњк 871

писар 913

писмљнце 30

питање 861

питије 249

ПИТОВНИ 326

питуy 87, 193, питују 193, 697,

питујеш, питуем 194, питу

јеш 194, 814, питуе 814

пишало (запушач) 144

пишкир 133

ПЛaДНе 356

плакаечи 87, 186, 263,759, пла

кајечи 186, 263, 759, плакаје

ћи 186, 759, плакаећи 832

плакање 861

пландиште 356, 958

пландују 193, 356, 687, планду

вали 356, 812

планина, планину 558

планинчине 894

пласје 348, 861

платанце 942

Платица 930

плаћау 185, плаћује, плаћуe 194,

814

плафон 238

плац 436, плаs 259

плацек 30, 871

Плацеви 455

ПЛек 250

плекани 250

плел, Плеле 807

племња 321,906, племње, плем

ПЛетаћа 974

плетиво 852

плечка 263, плећка 263, 554,

873, плећке 554

плици 254, 452

плугови 453

плућа (на плућа) 549

пљочасте, пљочасто 282

пљуеш 194

пљусак 871

по 830, 1069–1077

Поa 87

поaљено 87, 763, поалила, поал

ку 87

побачај 859

ПОбашка 832

побегБл 30, побегал 32

победник 875

побеснеје 198, 811

побијени 202

побрљавела 57, 77

ПобегЊЛ 286

побратими 452

побрже, побpго 632, побрж 830

повали (похвали) 246,731, пoвa

Лили 246

поваташе 247

повеки 270

поверење 861

повесмо 464, повесма 475

повећаше 736

повије 202

повикам 781

повикнем 815, повикнумо 734

повитку (у повитку) 449, 871

повише, повишке 833

поводањ 905

повој 209, 436

повраћање 861

поврза 77

поврзаљка 77

поврља 77

поврну 687, 731, поврнемо 77

поганлвк 30, 882

ПОГача 950

погачица 930

ПОГaЧКа 873

погибија 862

погинaja 45, 114, 805, погинуја

192, 287, погинул 286

погледај 702, поглеџ 704

поголемшњк 30

погоро 632

погреши 249

погрешка 873

пода 37, под 1078—1081

подвешка 873, подвешку 499

подведена 763

подвија 199

подврзаљка 873

подврзани 763

поделбина 848, 900

поделен 295, 771, поделени 295

подгрејеш, подгрејемо 198

подиска 249, 824

поднаредник 875

подножје 206

ПОДНОШке 511, 873

подои 87, 191, подоиш 191

подој 209

подоле 831

подранак 871, у подранку 449

подранимо 332

подручну 824

поевтино 87, 190

поедоше 87, 190, поеде 190, 733,

817

поење 190, 861

Пожето 782

пожали (ce) 731

поживете 47, 124, 810, Поживи

733

пожње 36, 787

поза 1082

позади 1083

позадина 903

позивало 464, 881

познавам 781, познава 230, 781,

познаву 185

познаемо 186

ПОЗОбем 794

поšaди 259, 831

пои 87, 191, поим 191

појавља 217

појале 188, поју 189, 687, поје

190, поe 190, појте 205, 706,

појеw 234

појање 861

појате, појату 188

појачњк 30

појдете 47, 707, појдо 303, 731,

појду, појде, појдоше, по

њу 321
ђем, пођеш, пођемо 303ПОГОДИ 733
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појели 190, поједете 707

појурен 189, 763

покварене 763

поквареника 140, 277

покварењача 950

покладујемо 194

поклапало 104, 464, 881

поклоњено 297, 771

поклопац, поклопљц923

поклопено 295

поклопче 953

покриена 87, 768, покриено 768,

покрије, покрием, покриемо

202, покријев 232

Поковац, Поковчани 148

покојному 643

покровац 923

покршен 763

покућанство 918

покушу 185

полагамо 682, полагују 185

Полани 830, 135

поланскога 642

полњк 30, полак 33

полњгњчке 30, 832, полагачка 33

Полетел 286

полипсаше 736, 319, поливсаше

319

половина 898, половин 98, 556,

половину 556

пољак 872

пољевак 61

помазуe 194

помага 790, помагу 185, 306,

694, 790, помогњл 790, помо

гал 32

помогнул 790, помогни 702

помагач 945

помирење 861

помоћ 434

помоћник 278, 322, 875, по

моћњика 278, 322, по

моћњик 322

помоћну 322

помук 154

помуља 740

помучно 154, помучне 623

понаново 832

ПонапНе 777

Понеделник 290, 875, понедел

ником 446

понедељак 871

Пообаљав 87, 232

ПООДе 249

поођани 87, 249

поођање 249, 262, 861

пооре 87

попа 436, попу 439

попадија 867

попиемо, попиете 202, попи 731

поивкује 824

ПОПИсаше 734

попке 873

Попочице 930

Попошка 873

попраји 187, пораљај 217, 712,

попраља 217

поприка 154

поприковина 899

поработил 286

порад, порат 105, 1084—1086

порано 632

порезник 875

поречија 328, пореџија 863

поржуе 81, 194

породиља 886

породица 937

порођај 959

поротник 875

пос 346, пости 346, 458

посадено 295

Посан 348

Посипе 794

поскорице 937

после 830

последањ36, 619, послеђањ, по

cлеђњи 337, 619

посмешљк30, 254, 882

посмрче 951

посо 90, 291, 542, посла 291,

542, послу, после 542

посопци 457

посопчичи 265, 486, 922

постаља, постаљала 217, поста

вим, постаимо, постаите

221, поставен 295, 768, по

стајено 300

постилак, постилЊк 871, постил

ЦИ 455

постојал 188, постои, постоим

191

пострељу 185

постpизина 903, постpизину 499

пострушке 961

потекло 464, 881

Потепав 232

Потешкоћа 921

потикује 194

потказуеш 194

потКИTeНИ 295

потклађује 194

потковем 821

ПОТОМСТО 918

поточара, поточару 914

потписуј 209, 702, потписаjа 287

потпрл 286, потпремо 682

потражише 736

потреви 241, 731, 732, потреви

ли, потревило, потревим 241

поубаве 87

поцири 324

поцрцају, поцрцау 185

ПОЧе 731

почиња 781

почишу, почишују, почишува

ње 324

поштара 436

поштувао 293, 812

поштуем 194

пра 81

пра (прах) 249

правдина 856

правење 295

правка 873

право, праву 169, 559

праwо 234

праји 187, праил, праимо, праи

221, правешев 232, 723, 728,

правим 221

прање 861

прапорци 928

прасе 478

прасенце 479, 930

прасетија 485, прасетијам 494

прасиште 959

праци 328, 488, три праци 531

прачина 328, 489, 551, 897, пра

чину 490,328, 551, прачинам

494

прачке 263

прачор 328, 489

прашак 871

прве 77, 126, 830

првенче 951
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први 635, 662, 994, прво, прву,

првога, првњога, првњому

662

Првка (од Првул) 873

Првокутинац 925

прворатник 875

првотелкиња 909

прдавал 80

прдла 77

пре 1087

пребегњл 30

преборка 873, преборке 511

преване 247

превиено 202

превољи 679

преврже 77, преврзују 193, 77

преврскујем 194

преврташ 781, 77

прегазује 194

преградено 295, 789

пред 830, 1088—1090

преда 37

предава 230, 781

предвечер, придвечер, привечер

62

предиво 852

предиља 886

предњо 150

предржали 62

предругојачујем 194

преживел 286

преживљење 861

преживу 185

преза 240

презају 185

презваја, презива 62

презиваше 724

- презорћуeм 194, 813, презортио

292

преšебло 259

прејави 62

преједе 198

прејдо, прејде, прејдемо, преј

дем 303

прекај 122, 1091—1093, 209, 359

прекантамо 734

прекаруем 194

прекачујемо 194

прекрупач 331, 946

прекодни 250

прел 807

премена 62

премењуј 702, премењујте 706

преметим 62

премија 228

премирје 62

премири 62

пренешено 298, 772

пренгија 115

преноћиште 958

преношује 194

пренуди 62

препита 62

преповиу 201

препоставка 873

препраљаш 217, 785, препраља

МО 785

препраљотина 900

препрека 873

прерани 249, 731

пресађа 497

пресак 871

преседник 194, 434, 875, пре

седника 436, преседниче

441, преседници 452

преседникујеш 194

преседништво 918

пресечу 304

пресобје 301

преспим 802

престаимо 221, 727

престањује 194, 814

пресолено 295

престоји 191

претицамо 781

претресете 47

претриси 138

претрисау 138

претрупачЧ 946

префек 238, 359

префитирамо 62, 238

прецедница 932

пречитаја 62

при 1099—1101

приборку 133

привикају, привикау 185

привучи 702, 305

приде 733

придем 799

приетељица 87, 115

приетељов 963

пријетељ 434, приетељ 87, 115,

пријетељу 441, пријетељи

452

пријетељсто 216, приетељство

918

прикадено 295

прикод 250

приколица 934, приколице 549

прилепена 295

примање 861

примљкни 30

приму 185, примен 295, 765

приодадете 826

приодаримо 826

приоде 87,249, приодиш 249

приоће 87

Присјан 436, 206

прислушуем 194

пристанул 286

пристањујем 194, 814

присуство 918

присуствуy 87, 193

притисак 871

причање 464, 861

причаше 727, прочаоше 727,

прича 740, причу 185

причес 346

пришал 32

пркља 327

прљавштина 902

прнајдоше 80

прнуле 77, 249

проборављује 194

провалија 199, 862

проведо 731

прогунем 790

продава, продавамо, продаву

230, 781, продавала, прода

вају 230

продава 850, продаву (имен.)

185, 231

продавница 933

продата 763

продумам, продумаш 795

проживила 810

прозевну 249

прозорче 953

проšукла 259

пројдем, пројде, пројдемо, прој

ди, пројдоше 303

проја 188, 251, проју 251

прељева 61 пројно 95призетко 434, 878
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проклела 823

проклет 823

проклетија 865

пролет 517

пролети 830

пролетњину 322

промијем 202

промињују 193, промину 731

промка 873

Промку (микротопоним) 499

промузујемо 62

пронајдоше 303

проодили 87,249, прооде, проo

ди, пpoодија 249

пропалица 933

пропао 292

прооратиш 87

пропратница 933

пропусница 933

проросуе 194

прос 346

прославу 62

прославујемо 194

просторка 873

простр 82, простремо 682

прострно 763

протојереј 209

протрљамо 734

протурете 47, 707

профисор 133, 238, профисур

133, 169, 238, 434, профисо

ра 436

профисорку 133, 238

прошњл 30, 286

прошевина 900

прошењаци 872

прошење 464, 861

прошња 906

прс 77, 346, прсти 346, 452, два

прста 524

прскање 861

прсте 857

прстић 922

пртен 77, пртени 623

пртенина 899

прудиште 959

пруте 857

прутић922

прућа (се) 679

пруће 301

пршкаву (ситну) 642

пршљан 105

Псета 309, 475, сета, сето, пцета

309, сета две 528

псya 223, 309, псуе, псуеш, псу

ем 309, суал, сувал 223, 309,

сују 193, 309, сује 194, 309,

пцуеш 309

пударке 873

пуде 684

пуздер 169

пука 437

пуковниче 441

пулка 873

пуначак 969

пуно 833

пупуњак 871

пустена 299, 773

пустињак 32, 872

пут 436, путови 453, путеви 453,

455, пути 455, три пут 526

путању 906

путарина 894

путњк 30, 871

путувала 812

пуцкавци 928

пушење 861

пушио 293

пушка 873

пуштен, пуштени 773

пуште, пушти 786

пшеницу, шеница, шеницу, ше

ничку, шенично, пченица,

пченицу 309

работа 291, 920, работу 920

работеећи 87, 198, 759

работише 736

рабуж 351

равница 934, равницу, равнича

во 325

рагожа, рагошку, рогожу 104

Раде 466

радел 286, радено 295, радете

707, радеше 723, радеја 810

радник 875

радњу 906

радосан 348

радоси 434

ражљебил 59, ражљебило (се)

313

разбива 227

разбрала 36, разбере, разбра 818

разбој 209

разврнуше 736

размазена 295

разумим 783, разумиш 138, 783,

разумимо 682

ракију, ракиу 201

ракијица 203

рало 464

рамница 934, рамницу 325

рамнодубравски, Рамнодубрав

ци, Рамну Дубраву 325

рамо 153, 561, раму 561

Раму Дубраву 325, рамо 153

paмуника 169, 359

paмуникаш 956, paмуникаши

359, pамоникаши 452

ранац 928

Ранђел 288

раним, ране, рани, ранила, рани

ле, ранимо 249, ранив232

раниште 249, 958

рано 826

рану 249

рањен 297

расадаљка 873

расађуеш 194

расвмну (ce) 30, 358

расипника 436

расипе 794, расипуе 194

Раскрсје 301, 348

раскрсница 934

расовеc 972

расову 499

расолницу, расоницу 290

распекљала 327

распитували 812

расположник 875

распраља 217, 740, распраљам

217, 783

распрострja 287

распрострто 763

расповиу 201

распус 346

растаља 217, 783

растење 861

растребено 295, растреби 679

растужи 731

расформирали 238

рат 436, рата 437

Ратко 434, 443, Ратку 439

ратник 875

ратуемо 194, ратувао 293, 812,

ратувала, ратувало 812

рацавтело 328, рацавтел 357
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рацепе 328

рациa 199

Раче 466

рачепи 328

PaЧИНа 480

рачуни 679, 702,783, рачуне 685

рашето 105, 464, решето 105

ребрца 80

регрутација 868

редови 455

редовнем 51

редом 446

резервар 92

резиковали 120

резично 120

рекњл 30, рекал 32

реке, реку 509

рекла, рекле, реклу 331

релну 338

ремник 95, 875

рекне, рекнем 777

рекнуја 805

рескир 120

ресто 216

ретак 337

реча, речи 434

речељ 120, pицељ 133

решаву 185

рђа, рђав 83

рж, pжена, раж, ражена 83

ржањ 83, 905

рид 249, 434, 436

риђан 890

pине 777

pка 83

pљавче 83

рмон 83

рњка 83

poгови 455

роговчичи 265, 486, 922

роголишу 149

рогошку 873

родњк 30, 871

родено, родена 295, рођен 297,

769, рођени, рођена 297

родитељи 455

родљак 872, родљака 436, po

дљаку 439

роднина 497

родови, родеви 453

рођење 861

рођо 505

ропсто 216, poство, ропство 216,

918

росица 930

Росуља 887

рошљак 872

рошљив 967

рска 83, 249

pугоба 847

рукав 849, рукави 455

рукавица 937

рукували 812, рукуемо 813

ручњк 30, ручак 32,871, ручкови

455

ручкај 702, 824

ручице 930

ручкице 930

ручно 832

ручујемо 194, ручујемо 813

ручурда 856

рчка 83, рчкаш 675

сабаље, собајле 830

сабор, собор 34, 154

сабрал 36, сабирали 36

савељка, совељка 873

савие 202

Саву 499

садено 295, 769, сађено 297, 769

садење 296, 511

сакрију 201

салош, салач 154

сам 832

самлето 763

самне, самну, свмну, свмнуло

358

самницу 935

самњује 358

самотиња 908

самоћа 921

санке 549

сандук 436, сандњк 30, 112

санције 330

саопшћева 299, 786

сарана, саране, саранили, сара

ну, саранили 249, сарањен

249, 771, сакрањували, са

кранили 250

сакране, сакрану 250

сарадник 775

с, са, сас, з, све 1 102—1110

сат 87, 249, сата, сати 249, пет

сати 525

саџак 436

caШИе 202

СашКО 443

сњв, сва, сво, све, сви, сву, са све

ма 605, свем 615, свим 616

сљг{а) 30, 100, саг 32, саг 33, сага

100

сљгашањ 619

сЊЛ 31

сљм (глагол) 30

сљм, сљмо (речца) 31

сњмне 30, свмнуло 325, 358

сЊН 30

cbc 30

свадба 847

свађа 860, свађу 185, свађав 232

свакојако 832

сварете 707, сварено 763

свастика 877

cВати 247

свњкЊква 31, свњкњкво, свњкњкве

31, 602, свакакво, свакакви

602

свњкодневно 31, 830

свњки 31

свекњp 30, 912, свекра 436, све

кру 439

свекрва 850, свекрве (датив) 49,

502

свекрвује 194

свем 51, 615

свес 346

светло 881

Светомире 441

светујте 36, 706

cВИЛИЦа 930

свињам 514, повишке свиње 527

свињар 913

свињетина 894

свињски 964

свињче 479, 951

свињштак 872

свирач 945, свирача 436, свира

ЧИ 452

свири 679, 783, свирил 783, сви

ре 685, свиреше 723

свој 601, своји, свои 600, своe

190, своју 984

своја (род), свои 984

родом 446 својина 903састаљу 217
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својштина 903

Сврлиг, Сврлижан, Сврлижани

284

сврнемо 682, сврни 702, сврну

Ше 736

сврта 77

свртка 679

свуд, свуде, 100,831

свудек 831

себ, себе, се, си 569

севељка, савељка 115

седам, седом 34, 155, 656

седњл 30,330, седла 330, 818, ce

дал 330, седите 683, седете

707

седе 740

седељка, седељку 873

седење 861

седењке, седењку 331

седењкују 193, 331

седиште 958

седомнаез 346,

седомдесет 656

сеири (ce) 87

сејали, сејеамо 195, сејемо, сеје

198, сејне 205

сејалица 933, сејалицу 195

сејач 945

сејнем 824

секирау 185, секирај (се) 702

секирација 868

секирицу 930

село 464, села 469

селски 290, 623, 964, селскога

642

сељак 872, сељаци 455

семе 478

Семчањи 274

сенцију 93

сестрин 963

сестрић 922

сестрица 930, сестрице 505

сестрична 95, 895

сећу (се) 185

сецу 185

сеча 860

сечи 305, сечу 304

сечиво 852

си 985, 569

сивоња 910

сигурно 842

седомнаес,

сијалица 933, сијалице, сиалице скроено 87, 190, 762, скроила 87,

199

СИЛОМ 506

симиџија 863

Симиџиски 205

Симча 949

сина 436, сину 439, сине 441,

два сина 524

синидарчићи 266

синко 443, 878

синовац 924

синови 453, 455

синоћ 826, 830

синоч, синочке 263, 830

сипемо, сипеш 794

сипује, сипујемо 194, 814, сипу

јеш 194, сипују 687, сипуј

702

сипне, сипнем, сипнеш 824

сирење 861

сирењице 943

сириште 959

сирке, сирће, сирке 271

синчић 922

сирома 249, 434

сиротује 194

сиротиња 908

сиротињка 873

сироче 951

сирочики 876, сирочики 267,

272, 486

сирочићи 266, 486, сирочићи

267

сирочичи 265, 486

сиpутка 145, 874

сиcaећи 87, 186, 759, сисај 209,

702

сиску 185, сискајте 706

ситњцко 30

ситнеж. 858

ситуација 199

сиџимке 262

скакутка 874

скамлиа 87, 199

скапуе 194, 813

скинете 47, скиду 185, скини

(ce) 702

склаче 66

скоруша 93,960

скра, скраш 81

скрипови (стрипови) 316

191, скроимо 191, 734

скрчав 77

скуамо 87, 249, скуа, скуала,

скуам, скуу 249, скувам 251

скупоћа 921

скутача 497, 950

скуташе 736, 545, скутал 545

скуче 684

слабачак 969

слабуњав 966

Славицине 624

Славко 434, Славка 436, Славку

499

слагају 185, 306, 694

сламарица 936

cламка 873

сламњача 950, сламњачу 499

сланинка 873

сланчоглед 66, слунчокрет 671

сЛатак 337

слатка 477

слачи, слекоше 330

слњба, слаба 66, слуба 68

слЊза, слаза, слаза 66, слузе 68

слњнце 30, 66, слунце 68

слего, слегнемо 796

следување 861

СЛеЗНе 777

слечем 74, 220, слекоше 220

слива, сливе, сливу 308

слимају 185, 315, слима, слима

ла, слимаш, преслимује, сни

маш, снимује, снимише 315

сличнос 346, 434

Словенију 201

сломени 295

слуга 497

слукче 951

служба 857

службеница 934

служија 199, 287

служитељ 888

случај 859

слушу 185, слушај 702

смљкнем 30

смеамо (се) 87, смејаећи 186,

смејем, смејеш (се), смејем,

смеeмо (се), смеe (се), смеем

(се) 198, смеeмо (се) 682,

смеј (се) 702, смајаоше, сме

еоше 727, смејаећи 759
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смеј 252, смејку 205, 254, о цме

434

смејал (смео), смејали 195, смеја

195, 725, смеју 197, 687, смеy

197, смеемо, не смеe 198,

811, не смете 683, смејаше

725

смељеш 36

смењуеш 194

сMeШка 873

смдрљуга 854

снаа, сна 87, 249, снае 87, 186,

249, снао 87, 249, снау 87,

249, снаје 186, 251, снајка,

снајку 205, 254, снаја, снају

251, снајке 254, снаша, сна

шу, снашка 254, 255, снаје

(датив) 502, снао 505

снајди (ce) 303, 712, снајдеш,

поснајдо (се), снађе, снађо

IIIе 303

снајке 505

снајче 951

снегови 453

снесомо 734

снимање 861

сништено 763

сноведем 154

снопја 476

снопје 206, 301, 861

снопчичи 265, 922

собаље 154

собере, собирамо, саберемо 34,

36, 154

собицу 930

соблече, собуче 788

собор 154, собори 154, 452, со

борови 154, 452

собраћај 92, 859

собуе 194

совре, совру 241

совpине 241, 904, соврину 241

содаџиску 205

сокол 288

сол 288, 436

соленица 944

солчњк 30, 871, солчак 32, сол

чак 33, 290, 871

сопче 479, 953

соружујте (се) 706

спавам 802

спавање 861

спавкам 824

спадало 881

спал 286, спије 679, 802, спите

683, спим, спи, спијемо 802

спање 861

спарували 812

спаштревља 249, 740

специјалис 434

сплануше 249, 736

споменик 436

спомење 301, 861

спомињам 781

споредyeм 194

споређуешемо 194, 723

спраља, спраљамо 217

(с)према, спрома, прати, према

1111—1113

спремају спремау 185, спреме

но, спремени 295

специјалис 199, 346, спцијали

ста 346

спраи 221, 731, спраимо 221

спровела 332

спрчи 77

срамеж 858

срамота 920

срамујем 194, 814

срба 77, сpбни 77, 702

срби (га) 77, 235

Србислова 436, Србислову 439,

Србислове 441

Срден 434, Срдену 439, Срдене

441

сребрен 84

сред 1114, 1115

среде 52

средена 295, средено 295, 769,

средене 769

средњо 150

средњаци 872

сређањ337, 619

срескому 643

сретињамо 825

сретнев 232

срећа 860

Срећку 439

срећом 506

Срецела 469

ставили (ce) 36

стајимо 187, ставена 295

станица 947, станице (наредник

станице) 500

Станковићу 444

стањују 193, 280, 887, стањује

194, стањуе 280, стањували

280, 812

стараs 259, 351, 434

старњчњк 30

старее 87, 811, стареје 811

старедија 131, 485, 855, 867

стареј 55, 209, старија 56, 199,

628, старии 87,203, 628, ста

реa 195, старејога, стареја

196, стариa 199, 628, старии,

стари 203

старее (глагол) 198

старешина 911

старешинство 918

старовремски 763

старојко 434

старому 643

старос 346, старости 346, 455

старудија 867

старци 455

стасује 194

стБмни (ce) 30, стамни (се) 33

ствар 434, ствари 434, 516, у

стварима 462

стварчице 930

Стева 497

Стеван, Стевановић 242

СТеЗа 781

стелна 290

Степан, Степановић 242

стигњл 30, стигал 286

стицам 781

стожар 105, 436

стожаро 915

стодинарке 873

стожар 923

стожаро 464

стожиште 105, 464, 959

стои 87, 191, стоји, стојим 191,

стои 191, стој 209, 712

стокам 514

столејке, стерелејке 362

СТОЛИ 679

столица 931

сТОЛИЧКe 873

стопут 667

сточарство 918

спаваћица 933 стра 249, 434стамњуе 194
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стражар 913 сучи 702 теливизор, тиливизију 133, два

страну, стран 557 сучка 873 телевизора 524

страниште 84, 102, 279, 959, суша 860 теливон 133, 241, теливоном

страњишта 279 Та 838 241, 446, телифон, телифо

страота 87,249, 920

страуем 87,249

страшило 881

страшнило 881

стреју 197, 251

стрељај 702

стрижба 847

стринка 873

строшена 763

стругало 881

стругар 913

стругара 914

стружиште 959

струју 193

стручје 206

стршељ 77, 884, стршеља 436,

стршељи 452

стурете 47

суботар 913

суботом 506

сувaчак 969

сувоњав 966

судбина 848, судбине 502, 503

судике 205, 505, 877

судови 455

суђеница 932

суђено 297, 769

сужњи 452

суи, суо 87, 249, cya 249, сува,

суво 251

сују (псују) 687

сука 740

сукало 464, 881

сукаљка 873

сукно 464

сумљив 967

суну 731

Суодол 87,249, 288

Суопланинац 87, 249

сyота 920

супицу 930

суpија 865, сурију, суриу 201

суројкано 205

сусаврши 332

сутурен 162

сутуренче 162, 953

Суу планину 249

тај 209, 596, 599, тија 596, 599,

тој 209, 597, теј 209, 599, теј

(дат.) 612

тајин 187

такој 209, 832

талуска 873

там, Тамо 100, 831

тамнина 901

тамњаника 877

Танасија 864

танур, тањир 164, тањири 455

тањирача 950

тарабица 930

таслица 331

TaTa 497

тато 505, тате (датив) 48,502,та

те (вок.) 505

татко 434, 443, татка 436, татку

439

татковци 929

ташница 930

тњг, твк 30,830, тБга 830, таг, так

32, тага 33

тњкњв 30, 602, такво, таква, такве

602

тњмљн, твман (речца) 30

ТЊмнина 30

Tњњи 30

твоa 87, 188, 600, твои 87, 191,

твоју 189, твој 209, 600, тво

јо, твоје 600

твор 265

тврдо 826

теаше 87, 735, теасте 87, тео 87,

249, 727, 738, теја 195, 725,

738, теало 195,249, тел, тела,

теле, тели 249, теше 723, те

јаше 725, теомо, теамо 738

тебе (датив) 50, 566, теб, тебе,

те, ти 566

тегљим 331

ТеKНе 478

текника 250

текнићи 486

текој 115

Теле 478

теленце 940

Телећи 965

ном 238

телорке 120, 873, тилорку 120

телци 488, 929

телчина 489, 897

тепај 702

Тепање 861

TeПИК 250

тепсиу 87,201,319, тепсија 199,

319, тепсију, тепсију 201,

тепциу 319, тепсије 319

тепсијетина 894

терашемо 723

ТесЊЧКО 30

тескоба 847

Тескало 881

ТесНБЦ 30

Тестиче 479

ТеТИН 893

теткица 930, теткице 505

ТетКО 505

течу 304

Тешак 337

Тешко 832

Тешкоће 921

тија 35, 596, 199, тиа 87, 592,

199, тому 610

ТИКВа 850

ТИКВан 890

Тиквеник 875

тике (тек) 137

Тикомир 250

ТИЛ 288

Тимча 949

тича, тиче 781

тичичи 265, 486

ткаеш 87, 186, 793, ткаеећи 87,

759, ткаје 186,312,793, ткаје

186, 312, ткајемо 186, ткаеe

ћи 199, ткано 312, 793, ткају,

ткала, изатка, изаткаеш 312,

ткани 763

тканице, канице 312

Ткање 861

Товено 295

тој 209

тојагу 188

тојачица 930

тојашка 188, 873, тојашку 188
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Токе 466, Токету 481

Токетово 480

толет 92, теолет128,154

толицно 962

ТОЛИЧКО 972

толко 95, 603, 833, толка 603

Томан 154

топило 464, 881

Тополницу, Топоницу 290

Топољак 872

Топоничани 435

топрв 77, 830

торак 871

торбак 436, 872

торбе 511

торбица 932

торбичка 873

торник 35, 94, 875, торником

446

тоску 499

травка, травку 873

травник 875

травуљак 889

трајало 184, траји, траи 187

тракови 453

тракториста 497

трамбоза 104

тражеше 723

трговац 923

тргује 194

требење 296

требу 185

треви 238

трегерача 950, трегераче 511

трекетаљка 497, 873

тресак 871

тресеше 723

трећина 898

трећо 150

трзавица 933

триес 87, тријес 202

тринаез 346

тричке 873

тркаљу 185

трлица 77, 933, трлицу 499

трлиште 77,958

трнакоп 104

трнке 873

трњак 77, 872

трое 190, 666, трои 666, тројица,

тројицу 191, 665, троица,

троицу 87, 191, 665, тројица

934

троношка 873

троугес 346

трпеж 858

трстика 877

трубач 925

труем 820

трунка 873

трупљц 923

трупче 953

трупчичи 265, 486, 912

тршевина 900

тудека 831

туј 209, 831, туј (прилог) 209, ту

831, туј (заменица) 609

тулица 937

туличица 930

тулмачим 169

тулузина 903

тупавица 933

тура 740

турај 702, турeте 707, турашемо

723, тури 731

турпиица 930

турпија 870

Турпијач 945

туршија 870, туршију, туршију

201

туцањ 905

ћебићи 922

ћев 241

Ћелие 202

ћелиско 205

ћелим 120, ћилими 262, 452

ћеремиде, ћеремидно 115

ћерка 497, 873, ћерке 262, 511,

ћерку 499, ћерко 505

ћеркица 930

ћеро 505

ћерчице 505

ћиримиџија 863, ћиримиџие 87

ћиримиџилак 882

ћорна 891

ћорча 948

ћорша 956

Ћосине 463

ћошка 873, ћош, ћошку 499, ћo

шке 511, 873

ћуприе 87, 202, ћуприу 201, ћу

прија 262, 870

ћуран 262

ћурка 873

ћурчилак 32, ћурчилЊк 882

ћускија 870

ћути 702, ћутете 707

ћутуци 452

ћушкају, ћушку 185, ћушкајте

706

у 1116—1124

уапе 87

убавиња 907

убавице 505

убљв 30, убова, убовo 154, убаво

154, 826, 832

убелејало 195

убиеш 202, убивен 229, 768,

убиен 229, 789, убиена 768,

убил 286, уби 703

убијање 861

убленуја 287

уване, увану 247

увапири (се) 330

увате, увати, уватила 247

увија 199

увлачим 74

уво 251

уводене 295

уврже 77

уврза 77

угазена 295

углавно 842

угњездише (се) 313

угођено 769

уготвила 97

удадбу 847

удављц 30, 104

удавене 295

удавица 104, 932

удала 148

удобнос 346, 434

удовичетине 35, 104, 894

угођено 297

уза 37, 1125—1127, уз 1125—1127

узбрд 100, 832

узбрдничка 873

узе 129, 737, узо, узомо, узеше

737, узоше 151, 737, узиму

185, узимај 209, 702, узеја

287, узни 702

трње 301, 861 узимало 464, 881ћуп 434, ћупови 453
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узне, узнеш 323, 791, узнем 791,

узну 323, узнете 707

узреју 197, узреје 198, 811

ysверила 259

уspну 259

ујам 192

ујео 194

ујка 205, 497, ујку 499

ујну 205

ујутру 193

укоп 436

укопували 812

укорује 194

укошкај 209, 702

украднем, украдне, украднемо,

украдена, украђена 803, 330

улегне, улегнеш, улего, улего

мо, улегњл 796, улегну 687

улеже 796

улезњл 30, 286, улезни 702, уле

зне, улезнем, улезнеш 796

улим 249

Ум (Горњи Ум) 249

ума 497

умејале 195, 778, умеја, умеали

195, умеје 198, умеемо 198,

умејал 286, умеја 725

умрђује 194

умрл 77, 286, 806, умр 82, 733,

806, умрел 84, 806, измрели

84, умре 249, 731, 733, умpe

Лa 806

умукну 731

унаsад 259

унакрс 832

унапред 830

унук 434, унуци 34, унучичи

265, 486, четири унучичи

531, унучићи 266, 486, уну

чету 552

унука 873

унутра 841

унуче 951

унученце 479, 941

унучики 876, 486

уопште, уовште 87, 318, опште

318, уоште, оште 318

уочи 831

упраља 217

урадел 810, урадесте 735

уране, урани, уранило 249

усану 249

установено 295

усташи 512

устругувани 763

утепајте 706

утиши 679, 780

утрина 904

утркне 77

уцрвенејало 195, уцрвенел 286

ученик 875

учинула 168, 816

учињено 771

учионица 933

учитељ 888, учитеља 436

учитељица 932

учтивујем (се), уштивује (се)

194, 329

уши 492

ушиљени 763

уштивно 329

уштипе 794

фабрике, фабрику 238

фабрично 238

факман 238

фала 245

фали 238

фамилија 199, 238

фамилијари 238

фантозирају 154, 238

фарбу 238

фату 240

фијакер 199, 238

фино 238

флашу 238

фрижидер 238

цавти 357, 679, 780

цапну (ce) 731

царевица 497, 937

царевичку 873

царица 932

цвеке 270, цвејке 357

цвећарке 873

цвећице 943

цврсто 77, 308, 832, цврста 308

Цврцка 436

цевка 327, 872, цевку 499, 327,

цевке 327

цедилке 873

цедило 464, 881

цедуља 887

цедуљка 873

цел 289, 620

целимоније 133, 870

цена 497

Цепанка 873

церика 877

церовина 899

IШиганчики 486

циганштија 199, 866

Цигани 435

IЦигањин, Цигањина, Цигањи

435, 274, Цигањину, Цига

њина 274, Цигањину 439

ЦИГЛана 892

циглар 913

цимент 133

цопнем 777

црвеница 934

црви 452

црвик 875

црвчићи 266, 486, 922

црепња 906

црепови 453

црепуља 887

црешња 906

црљив 967

црнетине 894

црнице 934

црнојке 205, 873

црца, поцрцају 77

цурица 930

цуцлу, цуцку 327

ча (чича) 171

Чагровце 944

чамбура 262

чапоњак 871

чарапе 511

чаршав 241, 436, чаршави 241,

452

чаршавину 241

час (част) 346, 516

чачак 871

чашка, чашку 873

чворуга 854

чврс 346

чеврљуга 854

Чегровце 467

чезу, чезе 547

чекају 185, чекај 209, 702, 709,

чекајте 706, чек, че 709

чекpк 262

чекртаљка 77, 873

чела, челе 309, пшеле 309

челенка 262
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чељад 491

чељубине 511, 848

чепе (се) 684

черапе 115

четвртљк 30,871, четвртком 446

четворица 665

четири 654

четирес 133, четерес 657

ЧетHИК 875

чешало 881

чешаљ, чешељ 973

чешаља 886

чешма, чешму, чешме 317

чиа 87, 604, чии 87, 203, чи 87,

171, 203, 604, чијо 604

чикерка, чекерка 133

чику 499

чикулада 146, 169

чињено 771

чис 346

чистење 299, 861

чича 497, чичу 499, чичо 505,

Чиче 511

човања 262

човека 436, човеку 439

човеслак 33

човечи 207

чорбалук 33, 113, 882

чорбаџиа 87, 199, 863

чорбица 930

чорбуљак 889

чување 861

чуваосте 87, 727, чуву 185, чувај

702, чуваше 724

чувач 945

чукундеда, чукунунука, шукун

унуче, шукун унуци 316

чуy 87, 193, чује, чујем, чуе, чy

ем, чуеш 194, чуја 287

чутура 916

чутурче 479, 953

џакови 262, 453, два џака, дваез

шака 524

цаковчичи 265, 922

Џандар 320

IЈарамлија 199, 262

џасне 679, 777

џемови 453

цивџан 262

џигерица 937

џинчићи 266, 486

шоглан 262, 890

џумавче 951

Шаком 507

шалеше (се) 723

шамија 870, шамиу 201

IШамиче 953

шамичичи 265, 922

шанац 928, шанци 452

шаров 853

Шарца 436

шачка, шачке 873

шашиње 114, 861

шашу 185

ШЊПKa 30, 740

шволерације 154

шев 241

шевке (џанарике) 511

шеница 937

шеничка 873

шерпенце 940

шес, шез 655

шесет 171, 658

шеснаес 87

IШетња 906

Шећирка 873

шеширчина 894

шибица 937

шибне 679, 777

шиваћа 974

шием 87, 202

шиено 769

ШИКНИ 702

шиљак 871

шиљкас 346

шипарњц923

шипарица 932

шипарчичи 265, 922

шипљк 871

ШИПКа 873

шИПКОВИНа 899

Шиптарем 460

ширина 901

шићер, шикер, шећер 133, 271,

436

шићеpњк 30, шићеpчњк 30, 133

шићерак 871

Шифтар 240

шишенце 940

шишмирка 873

Шкембак 309, 872, Чкембе 309

школуванога 642, школуване

763

шљивар 308, 434,913, шљивари

308, 455

шљивка 308, 873

шљиже 478

шљокаџија 863

шмугни 702

шнајдера 436

шнајдерка 873

шнајдерлак 33, 882

шобри 679

шољ 436

Шопа 497

шпарницу 935

шпијунажа 201

шта 588, што 588, 589

Штавени 295

штакље 332

штапче 953

штетник 875

штидно 316

ШТИПe 794

штрапка 873

штровач 945

штрокља 885

штрокна 891

штрумфе 238

штудирају 316

штуче 733

шће, шћеш, шћемо 171

шукундеда 316, 497

шуман 890

шумар 913

шумњк 30,871, шумак 32

шумица 930

шумка 873

шушке 114





SUММАКY

THE DIALECT OF ZAPLANJE

The area of research is a small area, narrowed down between the Timok-Lusatian

and Prizren-South-Moravian region. The borderline ofthese dialects is a natural one and

is made up ofthree mountains and one river. Оnce and again it is evident thatthe mounta

ins are the real border and the obstacles, and, that the rivers, by bridging, make the link

between the two regions. In that way the influence of the Timok-Lusatian dialect has

been almost left out. Only the village Veliki Krcimir possesses the characteristics ofTi

mok-Lusatian dialect, which has been noticed by Belic who has classified this village in

to the transitional region between the Timok-Lusatian and Svrljig-Zaplanje dialects. Ac

tually, the firstregion next to Zaplanje, and Veliki Krcimir, is, the so-called, LusatianZa

planje. The very name ofthe region suggests that there are characteristics ofZaplanje di

alect. In that case, this confirms Belic's hypothesis about the settling down ofthese regi

ons and about the migrations from Kosovo, via South Moravian territory towards the

mountains of east Serbia.

Оn the other side, almost one whole area ofZaplanje is classified into the transitio

nal dialect between South Moravian and Zaplanje dialects. According to Belic, that area,

truly not the whole of it, is classified into South Moravian. According to the author of

these lines, this is Zaplanje dialect with a strong influence ofSouth Moravian, and this is

also confirmed by Belic's opinion about the distribution ofthese dialects. This opinion is

also confirmedby the factthat the borderline ofthe influence ofSouth Moravian dialect,

regarding the Belics time, has been shifted deeper inside the dialect ofZaplanje area. In

Belics time, the border line was between Vilandrica and Grkinja. The recent research,

however, confirms the Moravian influence till Marina Kutina.

IfBelics opinion is taken into account, the process is both contrary and mutual. On

one hand, the South-Moravian dialect has been greatly influenced by Zaplanje dialect in

Zaplanjsko Pomoravlje. On the other hand, the South Moravian influence has been ex

panded towards the part of Zaplanje.

In order to overcome such guesses, this region is defined as the transitional dialect

between Svrljig-Zaplanje dialect and Prizren-South-Moravian dialect.

This was a hint to divide the dialect ofZaplanje into zone I and zone II. Zone I has

only the characteristics of Svrljig-Zaplanje dialect, while zone II has a lot of South-Мо

ravian characteristics, but, at the same time, as much characteristics ofZaplanje dialect.

Actually, it is the mixture of Svrljig-Zaplanje and South-Moravian dialects in ferment.

The third area, though limited to the dialect of one village, would be the dialect ofVeliki
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Krcimir, with all the characteristics ofzone I, but with the parallel use ofćand džin some

less noticeable lexemes, so that we could call this region zone Iа.

Despite some ofthe characteristics which differentiate one region from the other,

there are a lot ofcharacteristics common to the whole territory ofthe researched region.

It has been shown that the dialect ofZaplanje, judging by its characteristics belong

to the type of Prizren-Timok dialect.

1. It is characterized by the expiratory accent, which is one ofthe special characte

ristics ofthe Balkan type. The place ofthis accent is the old one. The fact that the already

existing literature does not register is the existence of the accentuated enclitics such as:

što tie, što će mi, and so on. Dialectological texts and the existing dictionaries from the

Prizren and Timok regions register almost regularly such forms, but, theoretically, they

are not given a special importance. These forms are present in the west Bulgarian region

—Videnov registers them in Godecki region, then in Kosovo-Resava region, in the Dicti

onary of Glisa Elezovic, and in the far away kajkavian region of Ozalje registered by

Stjepko Tezak. To be honest, in recent times there are hypotheses that some pronominal

and verbal enclitics are accentuated forms by origin, so that it could simply be the kee

ping ofthe old forms, or that, in old times, the pronominal forms “kato and čato posses

sed the falling accent which was attributed in the pre-Slavic period to enclitics when they

were found together in syntagmas. In any case, these conclusions are part of the attempt

to preserve the old.

2.1. The dialect of Zaplanje preserves the semi-vowel and the vocalic system has

been expanded for one phoneme more, but its phonological value varies depending on

the accent above all. The opposition between /a/ and/o/in non-accentuated place is neu

tralized at least optionally, so that the forms are identical with /o/from /o/, or from /a/,

that is /a/ from /e/, that is, /а/ — lebac, danas, navodadžilak, vazdan, vaška.

2.2. If the reflex ofthe old vocalic lis notu, then it can be lu –žljučka, žljuna, li

dlibok, reflex la, that is, la —slance, salza, after the dentals as the characteristic ofzone I,

and lu – sluba, zasluzil, in the same position as the characteristic of zone II.

2.3. This is the dialect with the most consistent ekavian features, including the ne

gative form ofthe verb neje, the imperative such as kupete, pretresete, the dative ofsin

gular nouns in -a — moe gine vikam, the dative of personal pronouns mene, tebe, sebe,

the forms ofsome adverbszime, lete, the comparative of adjectives such as:stareja, ma

lej (if such a form of comparison is preserved), the forms of the pronominal-adjectival

type such as: -svem, ovem, našem.

3.1. The phoneme h has been removed from the consonantal system: armunika,

naranil, kožu, vala bogu, nekvo vatalo. The same is with the phonemef varbano, kove,

šev. The sonantsjand vare the unstable articulations: nemaumesto, zaedno, zabralila, vi

kapsua, while the affricate s is well preserved: sivan, sombava, nasira, prosukla. These

features are common for other stokavian dialects as well.

3.2. Taking into account the reflexes of the final l, the dialect of Zраlаnje can be

classified both with zone I and zone II. Namely, zone I preserves the final las in Ti

mok-Lusatian dialect: umejal, videl, delil, while zone II preserves the reflex-a as in Pri

zren-South-Moravian dialect: doveja, ogresija se, padnuja, apart from: naucil, vikal. Ot

herwise, it is regular to say: bolni, ponedelnik, rasolnica.



Говор Заплања 307

3.3. The old palatаlizаtion is left out in past participle: sredeno, zapecaten, dozvo

leno, kupen, ustanoveno, although n is regularly palatаlized: neženjen, poklonjeno, ra

njen. The same goes for the verbal nouns: odelenja, pravenje, lepenje. The palatаlized

form can occurat places where there are no phonetical conditions because ofthe distur

bed feeling: doveđena, ukrađena, nanešeno.

3.4. The new palatаlizаtion has not influenced the labials: presobje, zdravje, snopje.

3.5. The palatаlizаtion ofthe group.jd in the composites “iti is the characteristic of

zone II only. It is correct to say: dojdu, najdo, prejdem, and only in zone II: dođomo,po

đeš, snađeš.

3.6. The phenomenonpš - všin the examples: uovšte,ps - vsin: tevsija, izlivsaše,

is unexpected, although the first is registered in Resava and Sumadija, and it is thought

that the ekavian and ikavian dialect are not familiar with the second, and that it is the cha

racteristic of the jekavian dialects. Apart from this there is a well preserved group ps, as

well as the affricates of the second part – lipsuju, tepciu.

4. Тхе баsic characteristic ofthe dialect ofZaplanje is analytism, a Balkan pheno

menon which is very expansive and which refers to all the words which are declined. As

a vestige ofthe old sythetism in declination, there will appear the dative ofthe nouns for

the animate which is limited to the dative ofpossession and purpose. This form is famili

arto other dialects ofPrizren-Timok zone, but, judging by the material that I possess, the

form is more frequent and usual for the dialect ofZaplanje. This form descends from pro

nouns and adjectives: moети Šinu javil, moemu ocu majka, staromu sinu.

The plural dative, with the same conditions valuable for the singular form, is not

perceived in the nearby dialects. In the same way the dative form in the dialect ofZapla

nje ends in -m: decam, ljudem, volovem, ovcam. Pronouns and adjectives can also have

this form: oveam krave, mrtvem se predavam. The pronominal forms of dative are percei

ved in the nearby dialects as well.

The phenomenon ofreduplication ofthe personal pronoun such as: nosile me men,

is also familiar here, but is not widely spread as it could be expected. The form njuma ap

pears only in zone II where the particles ze and zi also appear: njojze, njojzi. The forms

(ј)u, gиand vo(j), vu appear as the enclitical personal pronouns ofthe third person femi

nine singular. In plural, apart from the enclitics ni and vi, the enclitics ne and ve appear

only in zone II.

5. The conjugational system is characterized by the loss of the infinitive and past

participle, the rare use offuture II, the frequent use ofaorist which also has the imperfec

tive forms, as well as the imperfect from perfective verbs. The standard forms can be fol

lowed by non-standard forms in present in third person plural in -av, -ev and -iv in zone

П: vracav, kazev, raniv.

6. The appearance of prepositions kre/kra, which connect this dialect with the ne

arby dialect—the dialect ofPonisavlje, is very interesting. The form kris registered by P.

Ivic in Galipolje – kra Menjaca, poskupio sirke, ga kre Moravu.

The people ofZaplanje are not ashamed to use their dialect in Zaplanje. Outside of

this area they are easily influenced by the language of mass communication as well as the

surrounding area. Still, their dialect is easily recognized. They do nothave čand dž, they

do not palatаlize the group.jd; the first characteristic indicates that they do not belong to

the Timok-Lusatian area, while the second indicates that they do not belong to Pri

zren-South-Moravian area.
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