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ПРИЛОГ УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦЕ ПРЕФОНОЛОГИЗАЦИЈЕ 
НАГЛАШЕНИХ ВОКАЛА Е И О 

У ПРИЗРЕНСКО-ЈУЖНОМОРАВСКИМ ГОВОРИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Велики део говора призренско-јужноморавског дијалекта на територији 
Косова и Метохије захваћен је појавом префонологизације наглашених вока-
ла е и о – дуго е и о дали су затворене вокале е и о , а кратко е и о отворене ове 
вокале; појава је праћена факултативном дифтонгизацијом. Ареал ове појаве 
није познат. На основу испитивања аутора овог рада, појава се среће и у се-
лима Рабовце, Прековце, Зебинце и Кололеч, док у селима Доморовце, Кор-
мињане, Ранилуг и Витина није забележена. На основу испитаног материјала 
и досад познатих чињеница, најкомпактнија област с двојаким рефлексима 
јесте област Новог Брда.

Кључне речи: призренско-јужноморавски дијалекат, Косово и Метохија, 
префонологизација, дифтонгизација, наглашени вокали е и о.

У последњем кварталу XX века, захваљујући Павлу Ивићу и његовим са-
радницима Ронел Александер и Слободану Реметићу наука је сазнала за специ-
фичност вокалског система великог дела говора призренско-јужноморавског 
дијалекта на територији Косова и Метохије (Ивић, Александер 1971: 18–21). 
Ради се о томе да су наглашени вокали е и о (и, евентуално, ови вокали у сло-
гу непосредно пред акцентом), приликом нестанка квантитета дали двојаке 
рефлексе: дуго е и о дали су затворене е и о, а кратко е и о дали су отворене 
е и о, чиме је уместо фонолошке опозиција по квантитету дошло до ствара-
ња опозиција по вокалском квалитету. На територији југоисточног Косова, 
по испитивању Ивића и Реметића, ова појава праћена је факултативном диф-
тонгизацијом (Ивић, Реметић 1990: 173). Трагови двојаког рефлекса дугих и 
кратких е и о нађени су и у другим деловима овог дијалекта – у Алексиначком 
Поморављу (Богдановић 1987: 68–73), у близини Бујановца, затим у Ораховцу 
у Метохији (Ивић, Реметић 1990: 164–167), али прецизна изоглоса није утврђе-
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на ни у једном сектору. Овај рад је настао као прилог утврђивању те изоглосе 
на територији Косова и Метохије.

Материјал је сакупљен у косовском селу Рабовце код Липљана у пролеће 
2006. године.1 Коришћени су и магнетофонски записи које је 2003. године са-
чинила група сарадника на научноистраживачком пројекту Словенски језици 
на Косову и Метохији, који је реализован у оквиру Института за српски језик 
САНУ. Преслушала сам траке из села Прековце и Зебинце код Новог Брда, 
Кололеч крај Косовске Каменице, Доморовце, Доње Кормињане и Ранилуг из-
међу Косовске Каменице и Гњилана, као и из града Витине. 

Село Рабовце налази се око шест километара јужно од Липљана и, према 
подацима информатора из села, 2006. године имало је четрдесетак српских, 
махом старачких, и шездесетак шиптарских домаћинстава. Говор села несум-
њиво припада призренско-јужноморавском дијалекту.

У говору овог села полуглас доследно прелази у вокал а (отац, дан, данас, 
кад, један, седам, лажице), слоговно л у у (ун и реун, дугу бољку, врце дугач-
ке, чује се и суза, али слунце), док сонант л на крају слога прелази у -(ј)а (умре-
ја, сеја, дошаја, видеја, олудеја; цеја сат, беја вез; еија). Акценат се са крат-
ке отворене ултиме преноси на пенултиму2 (жęна, вода, диете, млиеко, дошла, 
ошла, добро, рęкла, њęга, била, врата), док на затвореној остаје (отац, један, 
данас), што је, иначе, карактеристика призренско-јужноморавског дијалекта.3 

У говору Рабовца врло јасно се уочавају разлике између некадашњих ду-
гих и кратких акцентованих вокала е и о. Дуго е и о су дали затворене дифтон-
гизиране вокале е и о:4

1 Магнетофонске снимке говора овог села начинила је Марина Станојевић, тада студентки-
ња треће године Филозофског факултета Приштинског универзитета (са седиштем у Косовској 
Митровици). Информатори су јој биле Цвета Јевтић, рођена 1932. године у Рабовцу и Станка 
Станојевић рођена 1909. године.

2 Из техничких разлога акценат није обележен већ је акцентован самогласник подвучен.
3 Навешћу овде још неке особине карактеристичне за говор Рабовца а које га сврставају 

у призренско-јужноморавски дијалекат. То су: метатеза у примерима гројзе, лојзе, ајси, клај-
се и сл.; јотовање типа дође; ново јотовање лабијала (гробље); вокал а уместо неакцентованог 
о: матика, алавина, Црнагорац, радасна, али и о у прилогу долеко; упрошћавање финалних 
сугласничких група ст, зд (ос, мас, рс, мос, гроз), као и неких других сугласничких група (вр-
ца, ицеала); префикс ре уместо ри и ро (ретиснем, не реговори, реверено = роверено); 
извесно умекшавање сугласника л испред вокала предњег реда (антол’е, л’ичи), као и његов 
нешто тврђи изговор у осталим позицијама, што одликује и друге говоре у шиптарском сусед-
ству; разликовање сугласника ћ и ђ од ч и џ (оврућо, ђурђувајка, колач, џемедан); облик брго 
’брзо’; аналитичка компарација (олеа, обрго, отврдо, омасно, највредна, фелије ми се нај 
једу); мушки род именица на сугласник (рж бија сладак; овај амет; два-три ноћа; три-четири 
ноћа); облици присвојне заменице 3. л. женског рода засновани на дативу њој (сас њој, њојзин); 
наставак -у у 3. лицу множине глагола VI врсте (носу, раду, тражу, ушту, искочу, да ме веру); 
датив заменица мене, тебе; удвајање заменице (мене ме зову; њу не гу знам); енкитике ги и гу у 
дативу и акузативу (Везала шамију натраг, красно гу личи. Виде гу се румени образи. Што си ги 
ислела те врце? Прво ги /чарае/ осуши); непознавање суплетивне множине на -ад (расићи, 
телићи, бурићи, ћебићи); футур ће коам, ће не виду, ће идемо.

4 Из техничких разлога изостављам акценатски знак уз ẹ, ọ, ę и О. Он се овде подразумева.
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биеше, бриег, виезла, виече, весиеље, двие, девиета, диете, зал’иепе, замиесиш, 
кол’иевку, л’иепо, миесо, мл’иеко, нариеде, нариедили, ниеће, ниећу, ниема, прие, да 
размиеним, не смием, тиесне, ћиерка, увриеђен, умиесиш, циепа, Цвиета, Цвието, 
чиерга, порет чиерге, шиес, шиета, шиетају се, шиетајте; гуовна, Гуојка, Гуојко, 
гуо, девуојка, дуође, дуођу, дуом, Ђуока, Загуорка, муој, муораш, уон, пруође, у 
шкуолу.

Кратко е и о су дали отворене е и о:

бęжи, везęна, да ме вęру, гл’ęда, гл’ęдали, гл’ęдамо, грęбен, грęје, дęвет детęта, 
Дęска, дол’ęко, дрвęне, жęна, жęне, жęно, живęја, зел’ęне, изл’ęгне, јелęче, л’ęба, 
сас мęне, мęсеца, мęсечина, мęсто, мопęз, набęре, недęља, нęкције, нęсвес, 
овдęке, овдęкена, пęпија, пęчи, полудęја, посęјали, посęјемо, послęдња, не 
прęговори, сабęремо, сабęреш, сапл’ęту, сęдне, сęја, сęјала, сęло, сęстра, тęја 
(хтео), узęја, ул’ęгне, црвęна, човęк, човęка; БОгу, вОда, вОду, волОве, на гОре, 
грОбље, на дОл’е, изнОсимо, искОчу, конОпље, сас кОње, кОсе, лепОта, нОге, 
три нОћа, подОјиш, потОпимо, прОшло, рабОту, располОжен, светлобОјче, 
тол’ико снОпа, ширОке.

Стиче се утисак да је дистинкција заступљенија и изразитија код вокала 
е него код вокала о.

Забележила сам и примере дифтонгизираних старих кратких е и о:

диęца, опиęрем, пиęва, риęкла, сиęднеш, смиęла, тиęбе, утиęпају, утиęпаш; гуости, 
живуота ми, куога, куола, куоме, куосе, колобуотњицу, муоже, рабуоту, сокуола, 
штуо су.

У некима од њих бисмо могли видети аналогију према облицима речи 
који имају дуг вокал, као, нпр., гуости према гуост, смиела према смием, диеца 
према диете итд., у некима, опет, утицај фонетског окружења: колобуотњицу, 
рабуоту итд. Треба имати у виду и то да се у суседству налазе села у којима 
је забележена дифтонгизација и дугих и кратких ових вокала – Неродимље, 
Прелез, Мираш, Бабуш, Јањево (Ивић, Реметић 1990: 173).

Прековце је смештено око шест километара јужно од Новог Брда. Оно, 
као и Рабовце, у свом говору познаје иновације попут вокала а као рефлекса 
полугласа (дан, дана, тад, саг) и преношења акцента са отворене кратке улти-
ме (жęна, жęне, дęца, сęстра), али се овде поред рефлекса -(ј)а (узеја, донеја, на-
аја итд.) чује и старо -л: бел, еел и сл. У говору овог села такође се уочавају 
разлике између акцентованих некадашњих дугих и кратких вокала е и о.

Дуго е и о дали су затворене вокале е и о, често праћене дифтонгиза-
цијом:
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биел, вриеме, двẹ, дẹте, испрẹде, л’иепо, мẹњамо, мẹсо, млẹко, ниеће, пиет, пие-
так, одẹлце, осиечеш, пиетак, подẹли, приедев, прстẹња, рẹске, рẹд, риетке, свẹта 
служба, снẹг/сниег, умиесим, ће цẹди, цẹђ; дọђе, овọј, пуос/пọс, тọј.

Затварање је забележено и у лексемама с кратким акцентованим вокали-
ма: лẹ’б, дọшл’и, пọшл’и5.

Кратко е и о дали су отворене вокале е и о:

гл’ęдамо, дебęл’е, дęсет, дęцу, донęсемо, забелęжим, зęмљу, кęсе, у Л’ęтницу, 
набęрев, у недęљу, од њęга, опęремо, пęреш, сапл’ęте, седęја, сęкла, сęстра, 
тęпав; бОл’есно, вОде, дрОбимо, живОт, кокОшка, кОсу, надрОбимо, Огањ, 
пОсл’е, пОсти, пренОћи, пренОћимо, ће прОсим. 

Преслушано је и нешто материјала из новобрдског села Зебинце. Како су 
овдашње информаторке биле родом из разних села, то овде наводим само ону 
која је рођена у новобрдском селу Манишинце.6 Материјал говори о двостру-
ким рефлексима, са спорадичном дифтонгизацијом дугих вокала:

бẹла, вẹк, дẹте, дриен, исиечемо, млиеко, недẹљу, ниема, ниеће, ниећу, оцẹди, 
Пиетка, побẹли, процẹди, сẹди, цвẹће, ћẹрко; тọј, сọ;

бęрев, вретęно, дęца, дęцу, жęгра, жęна, живęла, збęрев, зел’ęну, испęре, крęше-
ло (кресиво), набęремо, опęре; кОпа, окОпаш, стОку.

Кололеч је око пет километара источно од Косовске Каменице, док су До-
моровце, Доње Кормињане и Ранилуг између Косовске Каменице и Гњилана. 
Сва четири села по својим општим карактеристикама такође припадају при-
зренско-јужноморавском дијалекту. Нови процеси су у њима нешто мање за-
ступљени него у Рабовцу. Наиме, у говору Доморовца и Кормињана чува се 
полуглас (дьн, дьна, котьл, сьн, сьг, оьнци – Доморовце; бьдњаци, кьд, сьг, сьс, 
дьн, дьньс – Кормињане). Он се чује и у Ранилугу (дьнови, дьна, сьг, тьнко). На 
крају слога чува се л у примерима типа: дибел, селски (Доморовце), вол, бивол 
(Кормињане), бел, цел, котал (Кололеч), бел, еел (Ранилуг) и сл. У сва чети-
ри села је, међутим, узеја, зарадија, чуваја, умреја, огинуја итд. У селу Кололеч 
је као и у Рабовцу и Прековцу полуглас прешао у а (дан, дана, оанци, један). 
Што се акценатског преношења тиче, оно је и у овим селима забележено, и 
то не само са отворене ултиме (сестра, ћерка, деца, жена, вода, тешко – по-
тврђено у сва четири села), већ је акценатско преношење почело да захвата и 
затворену ултиму, што захтева свакако детаљнија испитивања (бакар, етак, 

5 На затварање у првој лексеми утиче лабијал у суседству, а у последње две лексеме је за-
творен вокал пренет из других облика парадигме овог и сличних глагола, што је познато и у 
другим српским говорима (исп. Ивић, Реметић 1990: 165).

6 Информаторка је Стана Симић, рођена 1926, а разговор са њом је 2003. водила Биљана 
Сикимић.
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котал – Кололеч; оток, отац, унук – Доморовце; језик – Кормињане). Ипак 
је, и без детаљне анализе, видљиво да су далеко чешћи акценти типа Божић, 
један, сабор, човек – Кололеч; котьл, оџак, такьв, живот – Доморовце; конак, 
човек, унук – Д. Кормињане; једьн, сабор – Ранилуг).

Што се осећања за разликовања некадашњих дугих и кратких акцентова-
них вокала е и о тиче, може се рећи да се оно губи што се иде више у правцу 
источне, тачније југоисточне границе Косова. Наиме, ова појава је међу испи-
тиваним селима забележена још само у селу Кололеч. Ту је некадашње дуго е 
дало затворени вокал е, факултативно дифтонгизиран, док је некадашње крат-
ко е дало отворен вокал е. Треба рећи да је појава изразитија код информатор-
ке рођене у селу Робовац, које је западније и од села Кололеч и од Косовске 
Каменице. Примера за затворено о од старог дугог о има мало у испитиваном 
материјалу, док је отворено о од старог кратког о нешто више забележено:

врẹме, двẹ, двие, девието, диете, лẹпо, миесив, нариедив, нẹма, пẹтак, прие, прẹде, 
рẹд, рẹдови, у рẹку, риеске, рẹтко, рẹчи, срẹда, ћẹрка, ћẹрку, цẹло, црẹва, црẹвце, 
шẹрпе, шиес; кọла, ọн, тọј;

бęл, вęрена, везęно, вęче, вęш, видęја, дебęл, дęвер, дęвет, дęда, дęсет, дęца, 
жęна, живęја, завęтан, завęтује се, зел’ęна, земл’ęни, л’ęб, л’ęто, мęсеца, однęсеш, 
опęре, пęре, свęкар, сęло, сęме, унęсе, утęпа, црвęно, човęк, шарęно; гОдине, 
гОре, дОбро, изгОри, МОчаре, рабОта, сабОр, стОку, у субОту.

Забележила сам и неколико примера одступања, тј. отварања старог дугог 
е: дęте, живęње, објашњивих аналогијом према другим облицима датих лек-
сема: дęца, живęја и сл. Затворено некадашње кратко о нашла сам у примеру 
ọље и ọна. Ако није у питању непрецизан тренутни изговор, на затварање 
у првом случају могао је утицати наредни палатални консонант, а у другом 
заменица ọн.

У селима Кормињане, Доморовце и Ранилуг ова појава није забележена. 
Ипак, треба напоменути да од три информаторке из Ранилуга ниједна није 
рођена у том селу (једна је рођена у Кормињану, а друга у Доморовцу – дакле, 
у селима у којима се не бележи ова појава). Једино је информатор Јован Стан-
ковић рођен у Ранилугу и у њему живи. У Витини такође нема ове појаве код 
испитиваних информатора. 

Изнесени материјал и досада познате чињенице показује да се на терито-
рији Косова и Метохије срећу:

1. говори са двојаким рефлексима акцентованих е и о редовно или спора-
дично праћених дифтонгизацијом некадашњих дугих ових вокала – Ра-
бовце крај Липљана, Прековце и Зебинце крај Новог Брда (мој матери-
јал), Извор крај Новог Брда, Љештаре и Кололеч, који административ-
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но припадају Косовској Каменици, а заправо су део новобрдске Криве 
Реке (Ивић, Реметић 1990 и мој материјал);

2. говор са двојаким рефлексима акцентованих е и о са дифтонгизацијом 
и дугих и кратких е и о – Грачаница (Ивић, Александер 1971); 

3. говори са двојаким рефлексима акцентованих е и о без дифтонгизације 
– Ораховац (Ивић, Реметић 1990);

4. говори са дифтонгизацијом свих наглашених е и о без разликовања бив-
шег квантитета – села Јањево, Српски Бабуш, Мираш, Прелез, Горње и 
Доње Неродимље, Рака и Елез (Ивић, Реметић 1990);

5. говори у којима нема двојаких рефлекса – Доморовце, Кормињане, Ра-
нилуг и Витина, села дуж источне, тј. југоисточне границе Косова, пре-
ма Врању и Прешеву (мој материјал)7.

Из изложеног се види да је територија захваћена префонологизацијом јед-
на релативно компактна целина. То је, пре свега, новобрдска област (Преков-
це, Зебинце, Извор, затим Љештаре и Кололеч, који данас административно 
припадају Косовској Каменици, а заправо су, као што сам рекла, део новобрд-
ске Криве Реке, која је и сама до Другог светског рата била село, а од тада је 
општинско место (Урошевић 1975: 59, 66, 80). Појава се, даље, јавља нешто 
западније од овог краја, у околини Липљана и у Грачаници. Ова област могла 
би бити и извориште описиване појаве, која се одатле миграцијама ширила у 
друге области у којима се среће, пре свега у Алексиначко Поморавље, што од-
говара етнографским подацима о пореклу становништва. 
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Рада Стийович

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ ПРЕФОНОЛОГИЗАЦИИ ПОДУДАРНЫХ 
ГЛАСНЫХ Е И О В ПРИЗРЕНСКО-ЮЖНОМОРАВСКИХ ГОВОРАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСОВО И МЕТОХИИ
Резюме

В большой части призренско-южноморавского диалекта на территории 
Косово и Метохии в процесе исчезновения квантитета гласных е и о под уда-
рением получились следующие результаты: долгие е и о перешли в закрытые 
гласные е и о а краткие гласные е и о перешли в гласные е и о открытого харак-
тера. Это явление сопровождалось факультативной дифтонгизацией.

На основе материала, собранного в восьми косовских селах автор пришел 
к выводу, что явление префонологизации гласных е и о еще существует. Грани-
ца распространения данного явления стала шире (села Рабовце, Прековце, Зе-
бинце и Кололеч). В области с наибольшей компактностью двух упомянутых 
результатов префонологизации является область Ново Брдо. Автор считает, 
что данное явление могло начать распространяться из этой области. В иссле-
дованных селах на границе Косово к Вране и Прешево (Доморовце, Кормиња-
не, Ранилуг и Витина) префонологизация е и о не отмечена.




