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СОФИЈА Р. МИЛОРАДОВИЋ1

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ, БЕОГРАД
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

РЕЧ КОЈА (НИ)ЈЕ ИЗМАКЛА – ОВДЕ И ТАМО

АПСТРАКТ. У овом се прилогу кроз поетику пет дијалекатских текстова успоставља
веза између Параћинског Поморавља и Косова и Метохије, док се кроз
антонимично постављен прилошки пар овде и тамо указује на супротс-
тављеност садашњег места бивствовања и негдашњег завичаја, зави-
чаја и туђине, овога и онога света.2

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Параћинско Поморавље, Косово и Метохија, прилошки пар овде и тамо.

1 sofija.miloradovic@sanu.ac.rs
2 ТексL је DрвоJиLно Jио уоJличен као о9:овор на Dозив коле:а и DријаLеља из Косовске МиLро-

вице 9а начиним Dрило: за зJорник Dосвећен Dреминулом Dроф. СлоJо9ану КосLићу. У међу-
времену, Dреминуо је изнена9а Dроф. МилеLа Букумирић, 9ра:и коле:а и несеJични DријаLељ.
И на крају, сећајући се некако нена9ано на Ба9ње вече 2016. :о9ине мно:их мени 9ра:их љу9и
– и сLу9енаLа и коле:а – са којима сам Lоком неDуних се9ам :о9ина ра9а на Филозофском фа-
кулLеLу у Косовској МиLровици и Грачаници сарађивала и DријаLељевала, о9лучила сам 9а
LексL DосвеLим свима онима који са својим завичајем 9ру:ују најчешће у сновима, о9ајући Dо-
сеJно DошLовање Lру9ољуJивосLи 9војице Dрофесора које сам најDре Dоменула, као и њиховој
не:9ашњој 9уJокој о9аносLи Биначком Поморављу и северној МеLохији, чији сам све9ок и
сама Jила. 

Ра9 је Dримљен 15. феJруара 2016, а Dрихваћен за оJјављивање на сасLанку Ре9акције ЗJорника
о9ржаном 1. аDрила 2016.
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Овај LексL насLао је из DоLреJе за својеврсним омажом срDским
сLра9алницима са Косова и МеLохије – њиховом из:нансLву из
завичаја и њиховој о9аносLи завичају. Њиме чиним Dокушај 9а
DоеLиком неколико о9аJраних 9ијалекаLских LексLова из Пара-
ћинско: Поморавља3 скренем сећање на везу са завичајем оних
који су се у Поморављу Dривремено или свевремено заусLавили
и са којима сам размењивала DиLања на која није Jило о9:овора
и о9:оворе који су се 9авали Jез DиLања, везу са Косовом и МеLо-
хијом – исхо9ишLем Dризренско-Lимочких и косовско-ресав-
ских наро9них :овора. ЗаDраво, ово је Dокушај 9а реч која је ов�е из-
макла сLи:не Jарем �амо и DоDуни Dразнину која је њеним
неиз:овором ов�е осLала.

ЧесLо DуLа сLрљамо Jосиљак, мало у:рејем на ваLру, није имало
ове хемикалије као са9а, или Lамњан мало на жар, 9а мало Dроме-
ни ваз9ух. И ја Dомо:нем свекрве, сDремимо ручак, а мене мајка
учила, ја сам Jила Dрва, Dа сам морала… Знала сам и 9а Dечем леJа,
и 9а скувам, и све. И 9а развијам коре, оне нишLа. Ја Dомо:нем
свекрве, она ра9а, ра9а, ра9а шLо сLи:не ручак и ја умем и оћу. Ал
ка9 оне 9ођу о9 овце, она каже: ел си на… сDремила с Lвоу милосни-
цу, она Lи најJоља, Lи с њом сам сарађујеш, а ми смо слу:е, ми чу-
вамо овце, а она коL LеJе, коL куће. Каже, није Lо-Lо, но сLе ви DоJе:-
ле, каже, она осLала, 9еLе ра9и, каже, шLа ја 9а му Jраним. Ро9и се
мене Dрво 9еLе, муж у војску, Lри :о9ине у морнарицу Jио. Девери
у војску, не 9а9у јеLрве Dаре за Dисма, не 9а9у јеLрве, не сме
свекрва 9а ми куDи Dисмо, а Dисмена сам 9а наDишем. Је9ан мој уј-
ка Lу Jио 9еловођа, он 9онесе 9еLеLу млеко у Jокал, Dа му 9а Jанку
или 9ве неке Dаре, Lо Jиле овако црвене, не знаш Lи Lо, раније, а
мож9а и знаш, али Lо је вре9ела Lа Dара, као ове са9 више. А он си-
рома узме, D-оLвори куфер, Dа сLави у оно, фијокицу. Мамо, нека,
Dа ћу ја ов9е сам 9а :ле9ам, Dа ће 9а Dишемо LаLе Dисмо. И Lако сам
ја сес Lим Dарама, ка9 неки 9а 9еLеLу, Dружи, ја сам с Lим куDовала
Dо неко Dисмо, ал ка9 ми Dрво Dисмо 9ошло, ја нисам Jила кући.

(Мириловац)

Ту сасLали се, исDраLимо Lу 9ецу. НишLа нисмо више. Пишу са-
мо, 9оJро ни, оJукли не, све не оJули, шLа Lи ја знам, Dрича како
и(м) 9оJро. Ка9 9ође зимски о9мор, они 9ођоше. Они шињели, они
каDе леDе, џелезничке, све Lо оJучено. ДоJро, Dосе9е DеLнаес 9ана,
Dа LреJа 9-и9е. Мајко, ћу 9-и9ем… Ја му закла кокошку, закла, о:ра-
9и колачи и нешLо сDреми. ЕLе Lи :а је9ан Ци:анин, :ра9ио :реJе-

3 ДијалекаLски LексLови DреузеLи су из 9ијалекLолошке моно:рафије о син-
Lакси Dа9ежа у Параћинском Поморављу (Милора9овић, 2003, сLр. 317–349). 
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ни некаки женама, сLарински. То ра9ило се ручно. И се9е Lуна… А,
LреJа 9а му се 9а9у Dе9есеL Jанке за Lи :реJени. А ЉуJа ће 9-и(9)е
у ваJрику, оLац ње:ов. Каже, колко Lи LреJа, Ра9ивоје, Dаре. Он Lре-
Jа 9-и(9)е Lа9 увечер Lам. А ова ће 9-и(9)е у 9ру:у смену у ваJрику.
Па, колико ми 9аш. И (о)на Ци:анин, 9а9е му он Dе9есеL Jанке 9а
DлаLи Lи :реJени, а њему 9а9е шез9есеL Jанке. Колико му 9а. А Ци-
:анин вели: ЉуJо, :е Lи и9е Lо 9еLе у школу? Па, каже, 9алеко Lамо
и9е, у Пулу, на море… Па зар :а Lи с Dе9есеL Jанке сDремаш? Каже,
немам више. Ми смо Dуна кућа. У кућу Lрошак сваки 9ан. Нема, ка-
же, више. Еј, мори, а ја Ци:анин, каже, моје не Jи исDраLио Lолико
9алеко с Dе9есеL Jанке. Па, каже, Lи ако си Ци:анин, Lи Jиће имаш
Dаре. Ја немам. И нишLа. УћуLемо се ми. Ци:анин оLи9е, ЉуJа оLи-
9е на Dосо. Он ћуLи, з:рчио…. И оLишо…

(Доња МуLница)

Ја сам рођена 9есеLе :о9ине, а 9ванајсLе :о9ине Jио Lурски раL.
И ја сам мала Jила, али Lо сам DанLила 9а ми LаLу 9онели, моје:а
оца, мрLво:а из… неку JорJу, шLо се Lа JорJа во9ила. И они :а 9оне-
ли, и чеLрнаес-DеLнајсLи 9ан мој оLац умро. Али ја Lо не знам. Да Lо
ми оLац, ниL умро, шLа сам имала, 9ве :о9ине, нишLа Lо није Jило.
Али DанLим ја каL Lа човек 9ошо. Они кажу: Lо LаLа 9ошо, Lо LаLа
9ошо из војске. И ми 9еца смо ра9и, а мајка ни викала: LаLа оLишо
у војску, Dа ће 9а 9ође, и ми 9еца ра9и смо 9а знамо 9а имамо LаLу,
али не знамо LаLу. И ка9 9ошо Lа човек, и они кажу нама: Lо је Lај
ваш LаLа, има 9а 9амо 9ванаес 9укаLа овем 9еке шLо ни 9овео LаLу
коL куће. И мо мајка 9а 9ванаес 9укаLа некем 9е9е оLу9, оL Lа крај,
не знам ни :9е је. И ње:а осLавио ко9 нас. И мо мајка му 9ала се9ам-
наес 9укаLа и 9укаL :а часLила… шLо 9овео моје:а оца, исLина, шLо
9овео моје:а оца, а… а 9а није, он Jи Lам сирома, ники не Jи мо:о 9а
:а узне, ники… То сам заDанLила леDо 9а мо мајка кука, а ја мисим
9а Lо она Dева. Ја не знам 9а л се Lо кука, 9а л се Lо… Он Jио рањен
Lешко и, сирома, 9овели :а коL куће, и DеLнаесLи 9ан умро. И ми
9еца Lако као ра9и смо, а леDо DанLим: на асLал Lурили Lо:а чове-
ка, и Lо ми вичемо. (О)ни: ћуLиLе, LаLа сDава на асLал. То смо ми 9е-
ца… А Jили смо чеLири сирочеLа осLали ка9 ни оLац умро.

(Рашевица)

Ка9 изиђомо на крај Главице, ми викнумо, изиђе је9на жена: шLа
оћеLе. Били смо у во9еницу, Dа смо омркли, милиција не, реко, за-
сLавља са сLране 9а сLанемо, са сLране 9а сLанемо, а ми, реко, коJи-
ла има ж9реJе, ће лиDче ж9реJе, није сисало цео 9ан. А и, реко, и
је9на комшика наша има мало 9еLе, D-осLавила и она Dошла, реко,
и како ћемо. Ај9е, ћу ви 9ам ја свећу. Да ни свећу и заDалимо ми.
Је9ну свећу, се9и је9на жена наDре9 и 9ржи свећу наDре9 и… и је9-
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на Dоза9и на џакови, и 9ржимо ми 9ве свеће. Та Dо:оре, малу ми
9ала је9ну, она Dо:оре о9наDре9, а оLDоза9и свеLли. Прођемо ми
Dреко Параћин, не :асимо, Lо свеLли и Dреко СLриже, и ка9 о9врне-
мо за Параћин, Lа9 у:асимо Lо свеLло. Све Lако све… 9алеко Jило,
ки ка9 умро неки у кола, е, Lако Lам свеLли Lо. А Lо за во9еницу каL
смо ишли Lа9, Lо је Jио циркус каL смо 9ошли. То смо за 9у:о Dри-
чале шLа смо ра9иле у во9еницу. 

(ЛеJина)

Ја сам Dрошла кроз Jолницу, нисам Dрошла кроз улицу. И9ем,
и9ем, све лево, лево наниже, и сиђем ко9 9оње каDије. А 9ве каDије
иму на Lај кру:. И она, каже, и9и, каже, Dа Dраво коL каDије. Она ми
је рекла, ал ни ми рекла 9-и(9е)м лево ил 9есно. И ја сиђем, оJрћам
се, сне: Dреко 9есеL санLима. Ја… ни:9е жива 9уша, ноћ, Dосле се-
9ам саLи. Било шес, ал 9ошло Dосле се9ам. И ја ви9им је9но: у Jеле
9реје. Са9 он Jолничар, ви9им, ал ја кажем, ја, реко, молим вас, 9о-
кLоре, 9а ми DокажеLе :е :орња каDија, реко, на овај кру:, осLао ми
саниLеL. Довела сам, реко, Jолесника ов9е и не знам :е ћу са9. Па се
заDлака. Он каже: у, сасвим си сишла лево, ниско, каже, изJрој ули-
це, Dа на нај:орњу улицу уваLи Dраво, и Lу, каже, има зелено
шиJље. Реко, знам 9е има. И Lу ћеш, каже, 9-изађеш ко9е саниLеLа.
И ја Lако, Lако, како ми он каже, и Dраво Lам. А :ори 9рво и камен,
зима. И Dраво Lам. Ка9 оLи9нем Lам, она ме чека. Каже, Dа :е си, Jо-
:а Lи Lво:а, још ка9 Lе Lражим, саL време Lе Lражим, каже, у сваку
Jолницу, мислим – залуLала си. Реко, нисам залуLала, но не мо: се
снађем. И он каже: ај9, им ја 9а куDим неку Dоморанџу, каже, о9е
оLворено, каж(е), 9а Dојемо, цео 9ан нисмо Lрун јели. И Dосле свра-
Lимо на Очно и Lамо 9војицу 9овезо, је9ну жену 9а оDерише очи, Dа
зеL и ћерка. И он узе њи, и на Lе чеLри Dоморанџе 9ођомо из
Бео:ра9а.

(ЗаJре:а)

Самом Dриро9ом својом овај ми LексL на неизJежан начин на-
меће и DоLреJу 9а се Jарем још је9анDуL враLим Dричи коју су ми
:о9ине 2003. Jез усLезања Dричали Dро:нани космеLски СрJи,
они које је 9ржавна а9минисLрација Dро:ласила инLерно ра-
сељеним лицима, смешLени у колекLивне ценLре у :ра9у Па-
раћину.4 Ка9а је реч о вођењу 9ијало:а са информаLорима са
којима је у колекLивним DрихваLним ценLрима раз:оварано о
њиховом не:9ашњем живоLу, анLроDолин:висLа ће закључиLи

4 О овоме је Dисано у уво9ним наDоменама уз еLнолин:висLичке LранскриD-
Lе из МеLохије (Милора9овић, 2010). 
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9а се „и у самим информаLорима во9и је9на врсLа унуLрашње:
9ијало:а“, као и Lо 9а се заLо шLо је „Lешко оJјасниLи ин9иви9у-
алну Dсихолошку Dоза9ину верJализовано: (…) усDосLављају у:-
лавном само Jинарне оDзиције“, LиDа нека� : са�, �амо : ов�е иL9.
(Ћирковић, 2004, сLр. 103). ИсLо Lако, још је9ном морам DоменуLи
и оне који су Dричали – 9омаћине лишене сво:а 9омаћинсLва,
који су Dоказали како се у несрећи не мора DосLаLи очајник, јер
су ме у Lуђем, Jоље рећи – у свачијем и ничијем, 9очекивали као
на своме. Њихова Dрича изнова све9очи о Lоме 9а на неким Dро-
сLорима и у неким временима DосLоје речи ов�е и �амо, у :рама-
Lикама и речницима назване Dрилозима и означене као неDро-
менљиве речи, које у сеJи саJирају цео је9ан универзум и које у
сеJи окуDљају чиLаве љу9ске су9Jине. 

ЖивоLи оних које сам у Lом времену среLала Jили су само 9е-
лић је9но: неса:ле9иво велико: сLра9алничко: клуDка су9Jинâ
које су се о:ле9але у Lим 9вема речима – ов�е и �амо, а само они
чија се су9Jина у њима зрцали знају шLа Lо може JиLи ов�е, а шLа
Lо Jива �амо. У лин:висLичком ће се LексLу консLаLоваLи 9а за-
менички Dрило: ов�е у срDскоме језику уDућује на DросLор у ко-
ме се :оворник налази, 9ок Dрило: �амо Dре9сLавља ње:ов лока-
циони оDозициони Dарњак, Lе „означава Jило већ DоменуLо мес-
Lо, Jило месLо на које :оворник Dоказује али :а исLовремено
оDисује као 9исLално“ (Ašić, 2015, сLр. 134). А DиLање је 9ока9 ће
Lо именовани завичај LрајаLи као Lакав, а ка9а ће – Jез DосLојања
икаквих услова за неку :ласовну алLернацију, али уз неминовни
услов Dо9 којим на9а у DовраLак Dрелази у сећање на не:9ашње
JивсLвовање – сасвим Dрећи у �амо (са значењском 9ефини-
цијом коју му лексико:рафи DриDисују). И Lа9а ће се, лин:вис-
Lички речено, већ ?омену�о мес�о које се овом Dрилошком речју
означава коначно аLриJуираLи 9исLанLношћу, а језиком Dак
Dро:наника речено – Jиће Lо DросLорје у чијем Jи Dравцу увек
мо:ли руком DоказаLи, је9новремено знајући 9а се мо:ућносL
9оDирања 9о �амо не мери физичком раз9аљином, оном коју је
заDраво најлакше савла9аLи.

Кроз заDисе које 9аље 9оносим чесLо као 9а изречно DроJија и
неко осећање оJавезе Dрема саJесе9нику о�ав�е – 9а му не9вос-
мислено јасна DосLане оку неви9љива линија између ово@а ов�е и
оно@а �амо. НеизJежно, 9акле, кључна реч Dриче коју Dричају
Jројни :ласови, DроJијајући се 9о нас са Dосве различиLих сLра-
на, DосLаје �амо, а у Lу 9восложну реч сLају уDућивање и разли-
ковање, Dамћење и незаJорав, усDомене и сеLа. Чини се као 9а
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кроз њу о9јекују сећања, 9ок на9а 9амара само као ехо – све Lише
и Lише. То Jи се све слаJашније 9амарање у некоме LексLу из ан-
LроDолошке лин:висLике назвало насLајањем својеврсне 9ијас-
Dоричне свесLи.

Све�и Трифун смо @а �амо звали – Трифун�ан. Тако [веома Lихо].

И �о је све�и С�ефан �амо… у Дечанима. Џа�е [Lихо, са Lу:ом у :ласу]. 

Тамо су �р�ови�а мес�а [Lише, са сеLом у :ласу], @оре је �о �о@а�о, има
ле?е лива�е, ле?и ?ашњаци. Сви ис�ерују с�оку @оре на ?ашу. До јесени
они �амо �у�у, у јесен ?осе силазе. Горе �а ?ове�еш �е�е, �ође �и румено
ко �а си му �оју с�авила на лице.

У овим се заDисима кроз анLонимично DосLављен Dрилошки
Dар ов�е и �амо указује на суDроLсLављеносL са9ашње: месLа
JивсLвовања и не:9ашње: завичаја, али се њиме може указаLи и
на DроLивсLављеносL завичаја и Lуђине, ово:а и оно:а свеLа. У
DиLању су 9ве својеврсне кључне речи, које су заDраво о9ређење
живоLа Dоје9инаца и Dоро9ица – не само у DросLору не:о и у вре-
мену, Dа Lако и у начину живљења. Основна лексико:рафска 9е-
финиција Dрило:а ов�е је ’на овом месLу’ (Речник ср?скохрва�ско@а
књижевно@ језика [РМС], 1969, ов�е; Речник ср?скохрва�ско@ књижевно@
и наро�но@ језика [РСАНУ], 2001, ов�е), а Dрило:а �амо је ’на Lом
месLу’ (РМС, 1976, �амо), с Lим шLо се у Dричи наших сLра9ални-
ка реч �амо о9носи на завичај, месLо нека9ашње: из:она, самим
Lим – на нешLо DознаLо и Jлиско, 9ок у 9ру:а 9ва случаја реч �а-
мо симJолизује, Dо семанLичкој 9ефиницији ово:а заменичко:
Dрило:а сасвим очекивано, нешLо шLо је 9алеко, неDознаLо и за-
сLрашујуће – Lуђину и смрL. Тако се у сећањима и њиховом оJли-
ковању у Dричу ко9 наших Dро:наника 9о:о9ило 9а реч �амо
DосLане 9ихоLомична, сажимајући у сеJи 9ва наиз:ле9 несDоји-
ва значења – значење у9аљеносLи и значење JлискосLи.

До9аLно, међуLим, секун9арно речничко значење Dрило:а ов-
�е – ’овамо, на ово месLо’ (РСАНУ, 2001, ов�е 2), везано за :ла:оле
креLања, у нашој Dричи о9сликава сеоJе које се крећу ка месLима
Jу9уће: живљења оних који у њима (и 9аље) корачају. ПосLоји,
иDак, уза све ово, и још нешLо. Ка9а у Речнику МаLице срDске Dро-
чиLамо Dрвонаве9ено значење Dрило:а �амо – ’у Lом Dравцу, на
Lу сLрану’ (РМС, 1976, �амо), и DосеJно још Dример којим је оно
DоLкреDљено: А ја сам �амо намјерио, а DоLом реченицу из је9но:а
о9 мојих заDиса: Овај ра� �ва-�ри ?у� ме �оваћа, и мењала �омови,
�амо-овамо, мож9а се усу9имо 9а Jарем назремо ону DреLхо9но
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Dомињану на9у у „DремеLање“ Dрво: и 9ру:о: члана ово: анLо-
нимично: израза – на9у у извесно неизвесLан DовраLак.

У савременим свеLским Dравцима исLраживања изJе:лица, у
изJе:личком 9искурсу, �уализам је је9на о9 кључних речи: „Ова
лица су и исLински расељена, живе 9алеко о9 месLа које (:ео-
:рафски, социјално, емоционално, Dсихолошки, кулLурно и сл.)
9оживљавају као свој ’9ом’, они живе у 9ру:ом свеLу, који оDеL са
своје сLране носи различиLе социјалне, кулLурне, емоционалне
и 9ру:е коноLације“ (Сикимић, 2004, 33), а ко9 Lих расељених ли-
ца, која се налазе у новој сре9ини, 9ејсLвују „ценLриDеLалне силе
9ома и сLаJилносLи и исLовремено ценLрифу:алне силе о9ласка
и је9инсLвеносLи“ (ИсLо). У Lом се ковиLлацу Dривлачења и о9-
Jијања може је9но:а Jу9уће: 9ана сLићи о9 „Dо9ељено:“
осећања DрисусLва и (ов�е) и (�амо) 9о – за мно:е ничим не-
скривљено: и LескоJно: – сLаLуса именовано: са (н)и ов�е (н)и �а-
мо,5 а усле9 разаDеLосLи, с је9не сLране, осећањем оJавезе 9а се
оно �амо Jаш сасвим не уLули, и с 9ру:е сLране, разумом вође-
ном Lежњом 9а се ов�е иDак мора о9 не9аћа заклониLи. Тако се
коDулаLивно и – и, формални означивач ра9њи везаних исLовре-
меношћу или узасLоDношћу, може невољно DремеLнуLи у, Lа-
кође коDулаLивно, ни – ни, које ће и 9аље означаваLи ра9ње исLо-
:а смера, али са9а – оJе не:иране.

Речи ов�е и �амо, са лексиколошко: асDекLа осмоLрене као ан-
Lонимијски Dрилошки Dар, сажимају у сеJи ја9 свих оних који
наDушLају своје 9омове и своје Jлижње и насељавају неки Lуђи
свеL, DоDуL оних које је Алекса ШанLић 1896. :о9ине Dокушао 9а
9озове речима Ос�ај�е ов�је, а оних којима је Дарко Лун:улов
2009. :о9ине DосвеLио филм Тамо и ов�е. Они нису о9лазили „�а-
мо :9е 9ру:и љу9и око њих разумеју 9о краја и 9о 9на шLа они ка-
жу, 9о Dосле9ње: сDољно: и унуLрашшње: LреDеLа језичко: разу-
меју шLа је онима 9ра:о и шLа их Jоли“, у крајеве о којима је мис-
лила Иси9ора Секулић. Јер, како је заDисала у својој зJирци есеја
Говор и језик – кул�урна смо�ра наро�а – „еми:рације наше у Ру-
сију, Влашку, северну Мађарску, нису мо:ле замениLи завичај:
Lуђина, Lо је Lуђ језик“.

И Dосле9ње, не Dо :рамаLичким каLе:оријама но Dрема зако-
нима о које се нишLа не може о:лушиLи, DосLоји ов�е, на овој

5 О овоме се сLаLусу може чиLаLи у моно:рафији Мла9ене Прелић у којој се
налази Dо9роJна анализа DиLања срDске националне мањине у Мађарској и
DиLања еLничко: и9енLиLеLа СрJа у овој земљи DоLкрај Dрошло:а века (Пре-
лић 2008).
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Dрвој сLрани живоLа, и �амо – у онај �ру@и �вој живо�, у који се
креће уз DраLњу не�еских свирача, оних који се Dомаљају из висо-
ке, усLаласане Lраве на Jре:у и којима �еле ?�ице Dолећу из �елих
@рла, како Lо ора�и ПеLрија у венцу који је сDлела о9 ниLи своје
живоLне Dриче, а који нам је као Пе�ријин венац Dо9арио Дра:о-
слав Михаиловић: „Тако Lе живоL о9 мло:и 9оJри љу9и расLави
9а се више ника9 на овај свеL с њи не сасLавиш. И осLаје Lи само
9а се на9аш 9а ћеш је9анDуL мож9а у онај 9ру:и Lвој живоL 9а
и(х) ви9иш и 9а ћеш макар Lа9 9а мо:а9неш 9а им кажеш ону реч
шLо си им нека9 сDремила. Овако, ов�е, она ће некако 9а Lи из-
макне“.

И Lако, иDак слуLим 9а се је9на неиз:оворена реч, реч која је ов�е
измакла, она коју Dомиње ПеLрија у своме ламенLу на9 расLанци-
ма, нашла у Jарем Dонекоме о9 ових 9ијалекаLских ме9аљона,
који су заDраво „исLр:нуLи“ 9еLаљи живоLних Dрича мојих са:о-
ворника из Велико: Поморавља, али и 9еLаљи је9не о9 сLарине
заје9ничке, ника9а 9о краја исDричане, Dонајчешће Lе:оJне и
Lренуцима ра9осLи Lек наLруњене Dриче љу9и чији су живоLи
DроLицали Dокрај Морава, оJележени свим оним шLо су во9е
Lрију срJијанских река вековима соJом носиле. Ту реч овим
скромним Dрило:ом Dолажем у изо9авна сачињену и ваз9а 9о-
Dуњавану руковеL мојих сећања на све наше заLоченике из:на-
ничке су9Jине – Dро:нанике и Jез9омнике. 
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SUMMARY THE WORD THAT DID (NOT) ESCAPE – OVDE [HERE] AND TAMO [THERE]

This contribution first establishes a link between Paraćinsko
Pomoravlje and Kosovo and Metohija through the poetics of five
dialect texts. Then, via the antonymically positioned adverbial pair
ovde and tamo, it draws attention to the contrast between the present
place of residence and the past homeland, between the homeland
and the foreign land, this world and the otherworld. The concerned
two words are key words of sorts, describing the life of individuals
and families – not merely in space but in time as well, and including
their way of life. The basic lexicographic definition of the adverb ovde
is “here, in this place”, and of the adverb tamo “there, in that place”,
but in the story of our sufferers, tamo denotes the homeland, the
place they were exiled from, and therefore – something familiar and
close, while in two other cases the word tamo symbolizes something
distant, unknown and frightening – foreign lands and death. Addi-
tionally, however, the secondary dictionary meaning of the adverb
ovde – “here, towards this place”, linked to verbs of motion, reflects
the speakers’ migrations to some future places of residence.

KEY WORDS: Paraćinsko Pomoravlje, Kosovo and Metohija, adverbial pair ovde and
tamo.




