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ПРЕДГОВОР

Студија професора Томаа о говору Ниша и околине најзначајније је

остварење у проучавању српских дијалеката последњих деценија. Први пут

је детаљно описан актуелни говор једног српског града, и уједно се првм пут

систематски прати, на нивоу монографије, узмицања дијалекатских особина

пред налетом стандардног језика. Потреба за истраживањима у оба та правил

сазрева већ поодавно, а у будућности ће се све оштрије наметати због пре-

мештања тежишта популације са села у град и незадрживог продирања стан

дардног језика у свим српским крајевима.

Описујући говоре Ниша и околине, проф. Тома се налазио у срепном

положају. Био је у могућности да пореди садашње стање са изразито веро-

достојним подацима од пре једног столећа које пружају књижевна дела Сте-

вана Сремца и капитална монографија Александра Белића. У тој визури ре

льефно се оцртавају далекосежне промене. Говора Ивкове славе, неокрњеног

и живописног, какав је дочарао Сремац, више нема нигде. Сам град Ниш

удаљио се од њега много више него околна села, али ни села нису измакла

моћном утицају престижног стандарда, као што, с друге стране, ни град није

у потпуности савладао прописану норму. Аутор с правом истине да су пред

нама две стварности које клизе у простору између традиционалног дијалекга

и стандардног језика, с тим што се градски говор крепе у оној половини тога

простора која је ближа стандарду, а сеоски говори у оној другој половини.

Читалац монофафије француског слависте тешко пе се мопи отети ути-

ску да је усвајање стандардног језика за људе из нишког краја мучан процсс.

Штавише, то је задатак који се по правилу не може извршити у потпуности.

Тешкоће, како то подвлачи наш аутор, извиру из великих структуралних раз-

лика између полазног и циљног језичког система. Најтеже је, додао бих, то

што је циљни систем далеко сложенији од полазног. Суштина највепег дела

балканизама је управо у темељитом упрошћавању система. Усвојити дистинк-

цију које нема у матерњем говору далеко је теже него, у случају потребе,

напустити постојећу дистинкцију. То су, уосталом, добро познати путеви кре-

олизације језика.

У нашем случају, две су простране области структуралних разлика које

треба да савлада Нишлија приликом усвајања стандардног језика: акцен гуа-

ција (тачније, прозодија речи) и исказивање падежних односа. Показује се да
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се, упркос свему, падежни облици и њихова употреба могу некако научите,

али да усвајање прозодијске структуре у најбољем случају остаје на пола

пута. Акценти се могу изговорити на њиховом новоштокавском месту, али

је готово немогуће заменити ЈЕДАН акценат системом од ЧЕТИРИ јединиие

које се међу собом разликују суптилним особеностима и уз то научите у којој

од многих хиљада речи треба употребите коју од те четири јединице. Пер

спектива је, дакле, да се учврсти (и на неки начин легализује) један рсгно-

нални изговор стандардног језика чија би одлика била неутрализација тон-

ских и квантитетских опозиција уз изговор акцента на месту које прописује

норма.

Подаци које износи професор Тома добијени су класичним методом

наше (руралне) дијалектологије. Као информатори узимани су старији људи,

по могућству што мање образовани. То су појединци који најбоље чувају

традиционални говор, а не представници просечног стања у датом месту. Ако

се дода да је од Томаовог теренског рада прошла цела деценија, биће јасно

да су данашњи просечни говори Нишлија и сељана из околине много ближи

стандардном језику него говор његових испитаника из 1987. године. Ово,

наравно, не оспорава вредност метода примењеног у монографии. Она се

ослања на једину говорну стварност у датој средний која пружа чврст осло-

нац; све друго је флуидно и отворено за утицај случајних чинилаца, на стога

и тешко описиво и, поготову, тешко упоредиво са било чим другим.

Аутор с правом истиче да у наредне задатке спада проучавање говорних

разлика међу генерацијама. Исто тако, морало би се упоредити стање у Пишу

с оним у градовима као што су Пирот и Врање, како би се видело да ли у

там градовима долази до изражаја свесно настојање да се негује месни говор,

што би водило кристализацији тамошњих фадских идиома. Наравно, ово су

само неки од послова који стоје пред нашом урбаном дијалектологијом и

социодијалектологијом.

Призренско-тимочки говори имали су срепу да привуку интересовање

Сфаних слависта. Велико остварење проф. Томаа уклапа се у низ који

сачињавају пионирски посао Олафа Брока, пребогата акцентолошка студија

професорке Ронел Александер и, у најновије време продубљена истраживања

Андреја Собољева о унуфашњим разликама у кругу тимочко-лужничког ди-

јалекта. Радови сфаних научника о призренско-тимочки.м говорима и по

количини и по вредности далеко надмашују збир свега што су истраживачи

из других земаља написали о другим ерпским говорним подручјима. Два су

чиниоца овде могла утицати: привлачност проблема са славистичког и бал-

канолошког (сад и социолингвистичког) гледишта, и околност да на призрен-

ско-тимочком подручју нема тешкоћа око блежсња природе акцената.

Сагледана у аспекту фадиционалне руралне дијалектологије, моногра-

фија проф. Томаа има још један крупан квалитет. Његов опис говора нишких

села попуњава празнину између раније проучених говора на северу од Ниша

(Алексиначко Поморавље) и оних на југу од Ниша (Лесковац). Облает при-

зренско-тимочких говора у фаницама преткумановске Србије, која је као це
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лина ^но описана у Белипево] студии, али о чщо} смо локално) диферен-

ци]аци]и доскора мало знали, сада и у овом погледу поста]е ]едан од на|бо.!ье

проучених предела на дж'алектолоиш^ карти српских земала.

Рад професора Томаа отворио ]е нову епоху у нашо] ди)алектолопуи, и

то на бршьантан начин. Нэегов материал и опсервац^е су обилати и поузда-

ни, а заюьучци се тичу поред осталог тако важних питан>а као што |е раз

личию понашан»е сеоске и градске средине и не]еднака отпорност разних

ди)алекатских црта према утищу стандардног ]езика. Пут ]е прокрчен; наши

домапи истраживачи треба да по!)у н>име. Много има српских градова ко^1

заслужу|у студ^у какву ]е добио Ниш. Продиран>е особина стандардног ]е-

зика морало би се, уосталом, посматрати и у самим сеоским срединама. У

специфичности нашег поднебл>а спада ди|алекатска адапташуа колониста у

Во]водини, а сутра можда и избеглица ко]е ]е несрепа догнала из западних

српских кра]ева. Набра]аше тема могло би се наставити, али оно на]важтп'с

]е ]асно: реч и\Ш)у домапи ди)алектолози.

Пав. 1с ИаиЬ
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УВОД

У претходном истраживан>у ко)е смо обавл>али у Румутп'и за време

нашег лектората у Темишвару, у више села смо проучавали руске говоре у

еволущуи у румунсиу, дакле, неруско] и несловенско), лингвистнчко] средн

ий, и стога подвргнуте центрифугалним силама ко]е их удалэду од руског

]езика. Поставл>ени на место лектора француског ]езика на Београдском уни-

верзитету убрзо смо се заинтересовали за важна истраживан>а из области ди-

^алектологи^е ерпског ]езика. У жел>и да се упустимо у истраживанъа из ове

области обратили смо се академику професору Павлу Ивипу за савет и он

нам ]е препоручио да проучимо говор града Ниша и околних села, са цшьем

да их упоредимо ме1)усобно, а потом и са стандардним ерпским ^езиком. Он

]е предложио овакву тему има]упи у виду наше искуство у истраживаььу ру-

ских ди|алеката, али и све потешкопе ]едног странца у изучаванъу четвороак-

ценатског прозоди]ског система ерпског ]езика: предложене говоре каракте-

рише само ]едан динамичан акценат као у руском ]езику.

Ради се, дакле, о истраживан>у ко]е ]е делимично ди|алектолошке при

роде као и претходно, али се ипак од н>ега битно разлику)е због бавлэсн>а не

само руралном, веп и урбаном средином. То нас одводи на ]едан скоро

неначет терен како за словенске ]езике уопште, тако и за ерпски ]език поссб-

но. Прве пионирске радове у области урбане ди|алектолопуе, ко]и сс односе

на енглески )езш у Америци, обавио ]е оснивач социолингвистике В. Лабов,

упоре^уйи у урбаним срединама говоре различитих група у зависности од

сощп'алне припадности.1 Методолошке принципе Лабова преузели су британ

ски лингвисти, прилаго^ава]упи их европским урбаним срединама и ствара-

)уЫ темел. европско] социолингвистици. Посебну пажнъу су нам привуюш

радови П. Традгила и Л. Милро]а,2 као и француска истраживан>а под руко

водством Л. Поршеа, чщи ]е цил> био опис француског ]езика осамдесетих

година на социолингвистичким основама.3

1 в. Ьавоу 1972/а и 1972/6: Посебно ]с важно за нас шго Лабов истине важное ) норме

као конститутивни део социолингвистике структуре, шго онравдава наше осла1ыиье на станд-

ардни ^език.

2 в. Тяьтхии. 1978: 1983; 1986 I Мшкоу 1978; 1987/а; 1987/6.

3 в. СаЫегз Аи/гащтв <1ез аппёех диШге^трз 1985; 1986; 1988; 1989.
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Важност приступа истраживању урбаних говора на српском подручју

истицало је неколико лингвиста, констатујући да се српска дијалектологија

данас, још увек, као на пометку века, бави скоро искључиво руралним гово

рима. Не довбдећи у питање изузетан допринос науци истраживања у сеоским

срединама, више аутора је, почев од Милке Ивић до Душана Јовипа и Ми-

лорада Радовановића, скретало пажњу на одлучујупу улогу урбаних говора

за будућност и судбину српског језика, нарочито стандардног.4 Неки од њих

скрећу пажњу на методолошке тешкоће у описивању таквих говора, почев од

самог избора информатора, али додају да треба савладати такве препреке.

Потреба да се истражују урбани говори, односно да се пређе са традицио-

налне дијалектологије (или дијалекатске географије) на урбану дијалектоло-

гију (користећи социолингвистику), једноставно произлази од неопходности

да се иде за преображајем друштва у пуном развоју, раније састављеног

већином од руралних, а сада претежно од урбаних становника.

До сада је било мало радова посвећених српским, као и хрватским го

ворима, у урбаној средний. Можемо навести кратку монографију о кајкавском

загребачком говору америчког слависте Т. Магнера, који се такође интересо

вав за сплитски говор, као и низ чланака о сплитском говору Дуње Југро-

нић-Тихомировић, која проучава сплитски говор са заиста социолингви-

стичког гледишта, истражујући разлике у говору у зависности од узраста и

нивоа образованна говорника.5 Можемо да приметимо да се ови говори, који

припадају подручјима кајкавског, односно чакавског наречја, знатно разли-

кују од стандардног хрватског језика. Исто се тако нишки говор знатно раз-

ликује од стандардног српског језика; он еволуира у српској лингвистичкој

средний и према томе подвргнут је центрипеталним силама, што моређењс

оба језичка система чини одређенијим, занимљивијим и изазовнијим.

Управо због тога је П. Ивић предложио ову тему, имајући у виду да

говор Ниша до сада уопште није истраживан. Поређење овог говора са гово

рима околних села намеће се због више разлога:

4 М. Ивиђ 1965, стр. 475 пише треба заиста сасвим озбшьно узсти у разматрање јсзик

града као онај бмтнн феномен на којем израста језичка сутрашњица наше културе." Јовић 1976,

с. 744 завршава чланак речима: „У урбаним срединама дслују процесн који одређују будупност

језика [...] И управо због тога задатак и светске и наше лингвистике је да утврди то ново што

у нашој епоси настаје"; иста аутор, неколико година касније додаје: „сви важнијп јсзички про-

цеси који пресудно утичу на општи језички развој нису више у сеоској, дијалскагској сродним,

већ су у урбаним агломерацијама" (Јовић 1983, с. 41), а Милорад Радовановип запажа: „Срп-

скохрватска је дијалектологија до сада готово искључиво била рурална, тако да она \рбана или

пак социјална још увск. заправо, у оргализованом облику (осим сасвим спорадично) и не постоји"

(РАДОВАПОВПЋ 1982, с. 816-817). И у Хрватској се Дугьа Јутронић-Тихомировнћ више нуга врапа

овом питан.) (в. Ј1ЛК0МС"-Т1110М1К0У1С 1983; 1985) и закључује: „Иако урбани дијадекти играју

важну улогу у стварању неких специфичних црта и смјера промјсна којс сигурно нмају угјсцаја

и на да.ыш рачвој стандардног језика, наши се дијалектолози углавном и првенствено бакс ру

ралним дијалектима" (Јцткомс-Тшомточчс 1988, с. 6).

-"у. Масжк 1966; 1976; 1987/6 и Јџткомс-Т1НОМ1КО\'1С 1986/а; 1986/6; 1987; 1988; 1989/а;

1989/6.
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— поређење са селима омогућава позивање на већ објављене студије о

призренско-тимочкој дијалекатској области уопште, као и јужноморавским

говорима посебно, и проверу да ли су села око Ниша сачувала карактеристике

дијалекта;

— рурални говори у околини једнога града веома утичу на говор тог

града.6 То је нарочито уочљиво за Ниш, који се брзо развио после Другог

светског рата доласком већег броја нових досељеника са истог дијалекатског

подручја;

— овакво поређење омогућава јасан социолингвистички приступ, где је

најбитнија разлика међу информаторима место пребивалишта: са једне стране

имамо град од преко 200.000 становника, а са друге села са мање од 1.000

становника.

Настојаћемо да одредимо у којој мери се еволуција говора града Ниша

разликује од промена говора у селима код говорника које ћемо одабрати пре-

ма извесним критеријима. Истраживања на терену омогућиће нам да сакупи-

мо узорке говорног језика ради добијања корпуса за анализу. Рад ће бити

традиционалне дијалектолошке природе, пошто описујемо говоре узимајући

у обзир све њихове разлике према стандардном језику, и социолингвистичке

пошто поредимо руралну и урбану средину.

У првом делу ћемо изнети неке опште податке о дијалекатској области

којој припадају говори које ћемо проучавати, о граду Нишу и нишком говору,

методологији анкете на терену. У следећим деловима следићемо сасвим кла-

сичан план, истражујући фонетику, морфологију и синтаксу, да бисмо, на

крају, извели биланс добијених резултата.

6 Ово су нарочито истицали: М. ИВИЋ 1965, с. 741 („Постоји један фундаменталан фено

мен 'језик града' који се фундаменталном појму 'језик села' супротставл>а на веп описани начин.

Постоје, међутим, и индивидуалне разлике условлене првенствено разноврсношћу дија.1екатских

позадина"), Јовић 1976, с. 734 („У свакој градској средини укрштале су се компоненте дијале-

ката непосредне околине и књижевнога језика") и Радовановић 1982, с. 817 („[...] урбани говор

градске средине носи извесне одлике дијалеката непосредне околине. Нпр. Загреб има доста

одлика кајкавскога дијалекта, Сплит — околних чакавских говора [...] Ниш — призренско-

тимочких...").





ОПШТИ ПОДАЦИ

СИТУИРАЊЕ ГОВОРА НИША И ОКОЛНИХ СЕЛА

Говори које проучавамо припадају призренско-тимочкој дијалекатској

области, чији статус варира у зависности од аутора. Свака дијалектолошка

подела почива на генетским (дијахроничким) и структуралним (синхро-

ничким) критеријумима.

Лингвиста који дају предност првима, призренско-тимочке дијалекте

сврставају у посебно наречје поред великих наречја штокавског, кајкавског

и чакавског, називајући их торлачким дијалектом. Термин „торлак" се први

пут појављује у Српском рјечнику Вука Ст. Караџића из 1852. год. са сле-

дећим објашњењем: „човјек који нити говори чисто Српски ни Бугарски" и

односи се на становнике јужне и југоисточне Србије.7 М. Решетар га, поред

подвлачења припадности овог дијалекта српском језику, први поставља на

исти ранг са штокавским, чакавским и кајкавским наречјем.8 П. Ивић је истог

мишљења када пише „Разлике између торлачког и штокавског типа нису ни

мало мање од оних између штокавског и чакавског. [...] Неке од чакавско-

штокавских разлика старије су од оних које издвајају торлачку групу.

Међутим, сама вредност историјског критерија у оваквим случајевима по-

дложна је сумњи. Данашње дијалекте треба груписати према њиховом

7 Српски дијалектолози спомињу прелазни карактер торлачких говора али доказују. осла-

њајући се на историјске и лингвистичке критеријуме њихову припадност српској говорној зони.

Белић 1905, с. ЬХХХ^'-ЬХХХУ пише: „[...] ови наши говори нису прелазни у смислу смешаннх

говора нити су спојени нити нешто слично. Они представлају у основи својој српске говоре за

које се, несумњиво. може утврдити да се један њихов део. пошто је неко време проживео са

осталим шток, говорима заједничким животом, одвојио од остале масе њихове до почетка XIII

века, почео од тада, доста прогресивно, да се развија самостално, излажући се, у главномс, оном

страном утицају, којему су се излагали и сви други словенски језици источне половине Балкан-

ског Полуострва. Утицаја на њега бугарских говора — није било много: много више црта маке

донских дијалеката". П. Ивић о овоме: „Што се тиче балканизама у призренско-тимочкој дија-

лекатској области, још је почетком овог века показано да они представл>ају накнадно унете осо-

бине и да се не могу узети као доказ о неком старом сродству са бугарским и македонским

језиком [...] Са схватањем о румунском пореклу призренско-тимочких балканизама у складу је

претпоставка да су у раном средњем веку Срби од Бугара били одвојени појасом у којем је

живело румунско сточарско становништво." (ИВ1ГЋ 1982, с. 527-528).

» в. Решетар 1908.
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данаииъем стажу, а не према некадашн>г,и."9 Р. Александер, проучава]угш ме

сто акцента у ^угоисточно^ Срби)и, такойе присва]а ову поделу, насловивши

свсуу докторску тезу „Торлачка акцентуащуа".10

Лингвисти ко)и ставл^у у први план ди]ахроничке критери|уме, мада

истину особености овог диалекта (нарочито у прозоди^и и деклинации), ипак

све подрейу^у н>еговом штокавском карактеру. А. Белий га ]е први назвао

призренско-тимочким. 1 1 П. ИвиЙ га такойе сврстава у штокавско нареч]е.'-

М. Храсте13 и М. Стевановий14 и А. Пецо15 су истог мишл>ен>а. Мада за наш

рад ни)е неопходно да се определимо за припадност призренско-тимочке ди-

]алекатске области штокавском или посебном нареч]у, ипак смо склоняй на-

зиву призренско-тимочки, неголи торлачки ди)алекат.

Говоре ]ужне и источне Срби|е почетком двадесетог века први су

проучавали О. Брох16 и А. БелиЙ у сво^ обимно] монографии „Ди)алекти

источне и ]ужне Срб^е". А. Белий ]е према фонетским и морфолошким

критери)умима направио поделу на тимочко-лужнички, сврл>ишко-заилан>-

ски и ]ужноморавски ди)алекат. Када се 1912. год., после победе над Тур-

ском, Срби)а проширила према ^угу, трейи ди|алекат чи|а се зона повейала

добщ'а назив призренско^ужноморавски, а скупина призренско-тимочки

ди]алекти.

Границе измейу три диалекта веома су важне за наш рад. Град Ниш, у

зони призренско-]ужноморавског диалекта, налази се врло близу границе

измейу овог и сврл>ишко-заплан>ског ди^алекта. Ова два диалекта разлику)у

се, измейу осталог, по наставку мушког рода ^еднине глаголског придева рад-

ног (^а у призренско^ужноморавском, а -л у сврлэИшко-заплан>ском) и

могуйности постпозитивне употребе показних заменица у вредности

одрейеног члана у сврл>ишко-заплан>ском.17 Ове две црте одва^а^у говоре села

9 в. Ивт 1963, с. 27-28.

в. Аьехашея 1975.

11 А. Белиъ, „Диалектологическая карта сербскаго языка", у Сборник йо ашвяноведнию,

Петербург, 1905.

12 в. ди)алектолошке мапе (ИВИЪ 1956, Фона-юшки ойиси... 1981. БРОЗОВИТ1 и ИВИ"Ь 1988).

ПримеЬу)емо да ]е Д. Брозовип 1966. потписао мапу штокавских д^алската у ко)0), као и М.

Решетар, исюьучу)е призренско-тимочке диалекте (в. БАЫТТ1 1966).

'3 в. НКАЗТЕ 1956.

I" в. Стевановит, 1979/а, с. 11-12.

15 У корист назива призренско-тимочки каже: „Пошто се у нац^ диалектологии

на]чешпе полази од географског критери^ума при даван,у назива пс^единим говорима, нома раз

лога да од тога одступамо ни у овом случаЗу." (ПЕЦО 1985/6, с. 17).

16 в. Вкос н 1903.

17 Сврлишко-запланлки говори представл^у прелазну зону изме1)у тимочко-лужничких

на истоку и призренско^ужноморавских говора на западу. У н>нма ]е постпозитивна употрсба

показних заменица много манл редовна по]ава нею у тимочко-лужничким говорима; она ^е фре-

квентни)а према ]угу у запланлким говорима, него према северу у сврл>ишким говорима (мада

Н. Богдановип указу|е на н>ихово прнсуство у еврлишком говору села Бели Поток, тридесетак

километара североисточно од Ниша (в. БогдаиовиТ] 1979, с. 75-76).
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неточно од Ниша од говора града Ниша и села која се налазе западно, северно

и јужно од града. Пошто желимо да упоредимо говоре града и села унутар

истог дијалекта, бирамо само села која припадају јужноморавској дијалекат-

ској зони, занемарујући села истомно од Ниша која припадају сврљишко-за-

плањској дијалекатској зони.

Ослањаћемо се на радове руралне дијалектологије који проучавају са

једне стране читаву призренско-тимочку дијалекатску облает (БЕЛИЋ 1905,

АЛЕКСАНДЕР 1975), а са друге, унутар јужноморавског дијалекта, говоре ге-

ографски најближе Нишу (БОГДАНОВИЋ 1987, МИХАЈЛОВНЋ 1977). У много-

бројним примерима из фонетике и морфологије које наводи Белић неки од

њих су забележени у Нишу и суседним селима (али, наравно, он никада не

супротставља град и села), што ће нам омогућити да уочимо евентуалне про

мене од 1905. Од девет села које испитује Р. Александер пет, као и Ниш,

припадају призренско-јужноморавској зони, али због величине и извесне хе-

терогености те зоне нас највише интересују њена опажања за два села нај-

ближа Нишу: Шарбановац (40 кт североисточно од Алексинца) и Шилово

(23 кт југозападно од Лесковца). Проучавајући јужноморавске говоре Алек-

синачког Поморавлл, Н. Богдановић обухвата деведесетак насеља у полу-

пречнику од двадесет кт око Алексинаца, тако да се нека од проучаваних

села налазе свега десетак кт од Ниша. Врло кратак рад Ј. Михајловипа о

лесковачком говору18 може нам пружити интересантне податке јер сс Леско-

вац налази само 35 кт јужно од Ниша. Узећемо у обзир и друге радове о

призренско-јужноморавским говорима удаљенијим од Ниша (ПАВЛОВИЋ

1939. и 1970, СТЕВАНОВИЂ, 1950), као и о тимочко-лужничким говорима

(СТАНОЈЕВИЋ 1911, БОГДАНОВИЋ 1979, ЋИРИЋ 1983, ДИНИЂ 1988).

НИШ И ЊЕГОВО СТАНОВНИШТВО

Ниш и суседна села смештени су у једној од најмањих котлина у реги

ону Јужне Мораве. Кроз њега протиче Нишава, притока Јужне Мораве која

је због некадашњих великих поплава једна од спонтаних тема наших инфор

матора. Умерена континентална клима и плодно тле поред обала Нишаве и

Јужне Мораве објашњавају рану насељеност на овом простору, већ од праи-

сторијског, преко римског доба и средњег века, затим турске окупације, два

ерпска устанка до ослобођења града крајем 1877. год.19

Са ширењем Србије на југ, дешавају се важне промене у становништву

Ниша и околине. Популација турског порекла, која је представљала грепину

становништва, одлази у Турску, као и други муслимани: Черкези, Татари и

део Цигана. Њихов одлазак компензира масовни долазак Срба са новоосло-

бођених територија јужно од Ниша, са севернијих територија независне Ср-

18 Користили смо и Речник лесковачког говора (Митговић 1984) са лексичким јединииама

које не наводи ни Речник САНУ, ни Рпчник ЈАЗУ.

19 в. тротомно издање Историја Ниша.
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бије и бивших становника Ниша који су раније били напустили свој фад под

турском окупацијом) и из суседних земаља (из Бугарске и са територија под

аустроугарском администрацијом: Војводине, Босне и Херцеговине и Ново-

пазарског Санџака). Колонизација бивших турских поседа привлачи многе

сељаке, а због нове административне улоге града долазе војни и цивилни

службеници. Ово повлачи важне промене у животу и изгледу града.20 Ничу

нове зграде, другачије од ниских кућа ранијег периода. Начин живота,

укључујући одећу, социјалне односе, менталитет, мења се па оријентална боја

Ниша постелено бледи. Град који је 1879. имао 12.800 становника, почетном

XX века броји 25.100. Ниш економски јача, постаје важан железнички чвор,

има дипломатска представништва из више земаља, и о њему се говори као о

другој престоници Србије.

У периоду између 1878. и 1914. год. број становника расте упоредо у

Нишу и околним селима у која долазе сељаци из других крајева Србије. У

селима се углавном баве пољопривредом и сточарством, али такође има зана-

тлија и трговаца који иначе представл>ају већину урбаног становништва. Ни не

ким грађанима Ниша нису страни неки од полюпривредних радова. Између Пр-

вог и Другог светског рата број становника Ниша се увећава, делом захваљујући

природном прирасту а делом досел>авањем, тако да 1940. год. Ниш броји 41.000

житеља. За време Другог светског рата фад прима многе избеглице са југа и

југоистока Србије, окупираних од Бугара, као и из Словеније, из Босне итд. Део

избеглица ће остати у Нишу и после рата. Развитак производних и непроизвод-

них делатности, као и све важнија улога Ниша као регионалне метрополе

утичу на пораст популације, највише досељавањем: 1978. год. броји 175.000

становника, 1987. више од 200.000 и тај број непрестано расте.

Према статистичким подацима из 1971. год.21 17% дошљака у Нишу

потиче из околине Ниша, 70% из уже Србије, а 13% из других република и

аутономних покрајина претходне Југославије и они су 41% урбаног а 59%

руралног порекла. Додајемо да се међу становништвом околине Ниша запажа

и мифација према другим фадовима југоисточне и северне Србије. А од

становника Ниша који су напустили фад почетном века већина се населила

на северу Србије, нарочито у Беофаду. Последица свих ових миграција је

врло мали број становника Ниша чија је породица настањена већ више гене-

рација у Нишу. 1971. аутохтоно становништво (породице насељене пре нај-

мање 50 год., значи од 1921) чини само 33% жителе; а ако се узму у обзир

породице насељене почев од 1900, тај број би био испод 10%.

У селима око Ниша у полупречнику од 10 кт (Медошевац, Паси-По-

љана, Ново Село, Чокот, Поповац, Трупале...) ритам досељавања (80% ру

ралног порекла) превазилази ритам фадске мифације, тако да аутохтона се-

оска популација не превазилази 44%. Иначе се у селима смањује део акгивног

поллпривредног становништва, тако да оно броји изнад 50% у Медошевцу, Но-

20 в. нпр. Милићквић 1884, с. 136.

21 в. Историја Ниша, 111, с. 388-389.
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вом Селу, Паси-Пољани, Поповцу, Трупалу и ова села се сада карактеришу

као села са мешовитом економском структуром становийштва.22 Ширећи своју

урбану зону на периферију, Ниш све више обухвата села као Медошевац, Ново

Село, Поповац, Чокот, Доње Међурово, Паси-Пољана, а вероватно ће пре 2.000.

године интегрисати и друга (Лалинац, Мрамор...). Тада би становништво фада

према статистичким предвиђањима требало да броји више од 300.000.

Постоји и важна појава дневне миграције село — град. Већ одавно се-

л>аци продају на градским пијацама своје произволе или одлазе на посао у

град, док грађани иду у околна села да обрађују своја земљишта: баште, ви

нограде, воћњаке. Новија појава је свакодневни прилив радника, ђака и сту-

дената из суседних па и удаљених села. Најудаљенија села масовно напушта

активно становништво, нарочито млади, и сели се у Ниш и околна села, или

пак у друге крајеве Србије. ,

НИШКИ ГОВОР И СТЕВАН СРЕМАЦ

Већ смо споменули да нема лингвистичких радова о говору Ниша и

ближе околине и да ћемо се због тога ослањати на радове о Алексиначком

Поморављу и Лесковцу, као и на обимну студију А. Белића о дијалектима

источне и јужне Србије. Приближно у исто време када А. Белић на терену

скушьа материјал за своју студију, Стеван Сремац, један од ретких српских

реалиста који се интересује за град и мале људе урбане средине, за занатлије

и трговце,2-> уводи говор Ниша у српску юьижевност делима чија се радња

дешава после ослобођења Ниша од Турака24: приповетка Ибиш ага (1898),

романи Ивкова слава (1895) и Зона Замфирова (1907). У овим делима при-

поведач се изражава књижевним језиком, а ликови, пореклом из Ниша, говоре

својим специфичним идиомом. Сремац, наравно није био дијалектолог

истраживач: он приближно бележи изговор својих јунака не означавајући ме

сто акцента, вероватно, да не би, између осталог, ометао читљивост текста.

Његово мишљење о нишком језику изражено је у непотписаном предговору

Ивкове славе у издању СКЗ из 1899. год. под насловом „О језику у овој

књизи". Навешћемо врло поучан почетак:

„Језик којим говоре у 'Ивковој слави' главни јунаци Ивко и Калча (а

тако и женскиње рођено у Нишу) прилично одудара од правилнога књижев-

ног језика српскога. То је управо нека мешавина источнога штокавског ди-

јалекта ('ресавскога' говора) и онога локалног нишко-моравског говора који

чини прелаз ка тзв. 'шопском'25 дијалекту. Највећа се разлика види у поре-

22 в. Крстић 1979, с. 92.

23 в. нпр. Деретиђ 1983, с. 398.

24 Постоје документа из тог времена (преписке, административна писма, молбе општини).

али они дају врло фрагментарне индикације о стању говора Ниша крајем прошлог века. Тако Р.

Раденковић у чланку „Језички феномени на примерима писаних докумената од пре једног века"

(Нишки зборник 5. дец. 1978) наводи примере из фонетике (очување 1x1), морфологијс (употреба

падежа) и синтаксе (употреба инфинитива као допуна глаголима и за образование футура) који

показују колико мало примера оставлю нишки говор у писменој форми. Ово је очекивано јер

људи који умеју да пишу, више или мање, господаре стандардним језиком.
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мећеним именским и глаголским облицима, с једне, и у приличној множини

месних провинцијализама, понајвише турских речи, с друге стране..."

Следи информација да је, ради лакшег разумевања, на крају књиге придо-

дат речник као и врло кратак и релативно површан преглед особина овог језика.

Интересовање Стевана Сремца за језик очитује се и у разлици прве и

друге верзије Ивкове славе. Друга верзија, новијег датума, која се прештам-

пава при сваком новом издању Сремчевих дела, има много више дијалога од

прве Сремчеве верзије.26 Доминација дијалога над наративним текстом ути-

цала је на лакоћу драматизације Ивкове славе. Прву, београдског аутора Веље

Миљковића, чине само пренесени дијалози у оквиру поделе на чинове, што

одговара подели у самом роману. Сремац, незадовољан овом драматизацијом,

пише своју драмску верзију Ивкове славе. Касније ће бити и других драма-

тизација и адаптација овог дела као и Зоне Замфирове.

Уводећи у књижевност говор тако различит од књижевног српског је-

зика,27 Сремац се показао као смели иноватор а његов подухват је био кру-

нисан великим успехом, како од стране критичара, тако и од публике. На

Сремчев успех указује и његова популарност све до данашњих дана. И данас,

његова дела су на репертоару српских позоришта,28 а и у литератури има

аутора који настоје да буду његови следбеници.29

Свакако, није уобичајено да се у научном дијалектолошком раду кори-

сте подаци из књижевних дела, али се такав поступак оправдава значајем

сведочења Стевана Сремца о стању говора града Ниша на прекрстници

између 19. и 20. века. Нама се учинило корисним да упоредимо садашње

говоре Ниша и села са говором Ниша код Сремца, да би се добила представа

о еволуцији говора у периоду од стотинак година. По нашем мишљењу

можемо се поуздати у веродостојност тадашње Сремчеве слике говора30, с

обзиром на припадност реалистичком покрету, односно на његову тежњу да

верно прикаже средину и карактер ликова, као и њихов језик.

Узимамо, значи, управни говор нишких јунака из романа Ивкона с. шва

и Зона Замфирова?^ За сваки проблем из области фонетике, морфологије и

синтаксе навешћемо одговарајуће примере када их има.

25 Други назив, који се понекад даје торлачком дијалекту.

26 Прва верзија датирана 1 895. насловљена је као „Слава Ивка јорганџије" (објавл>сна у

часопису Књижевна историја, XII (47), 1980, с. 499-535, уз студију А. Пејовића: „прва верзија

'Ивкове славе' Стевана Сремца").

27 в. нпр. Петговић 1980, с. 36.

28 Б, Ђорђевић упозорава да би нишки говор нестао из употребе ако се више не би играли

његови популарни комади Ивкова ыава и Зона Замфирова (ЂОРЋЕВИЋ 1974).

29 У Нишу М. Голубовић у Причалю из Котине постојбине (1909, 1911) задово.ъио сс

Сремчевим Калчом као наратором, не покушавајући да уочи еволуцију говора (в. М. Голубовпћ,

Кшчине приче. Ниш, Градина, 1972). Савремени аутор И. Ивановић у делу Аршини (Београд,

БИГЗ, 1982) са наратором локалног говора села Дољевац (двадесст киломстара јужно од Ниша)

није могао више да нам пружи од самих аутентичних говорника.

30 Лингвиста и дијалектолог А. Пецо истине како су дијалекатске особинс Сремчевих

јунака потврдили каснији дијалектолошки радови (а. Пецо „Стеван Сремац као дијалектолог",

Јужнос10венски филолог И, 1995).
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ЦИЉЕВИ, МЕТОДОЛОГИЈА И РАД НА ТЕРЕНУ

а) Циљеви

Традиционална дијалектолошка истраживања односе се на говор или

групу говора на ширем или ужем простору и углавном описују овај говор

или говоре као систем непроменљив у времену током дужег периода, скоро

затворен према туђим утицајима, посебно према утицају стандардног језика

на који се односе (уколико се ови говори географски налазе у средний у којој

је званичан језик и језик медија управо овај стандардни језик). Наш цил> је

другачији. Намеравамо да поредимо три система: говор извесних села око

Ниша (која, као што смо споменули, морају припадати јужноморавском ди-

јалекту), говор Ниша (или тачније само извесних говорника, како Немо то

касније тачније одредити) и стандардни српски језик. Пошто је трећи систем

сам по себи фиксиран, настојаћемо да у два прва система одредимо црте које

их чине релативно хомогеним целинама, али настојећи да ухватимо знаковс

еволуције и промена, не само у граду, већ и у селима. Претпоставља.мо да је

урбани систем претрпео јачи утицај (посебно, али не и искључиво. стан

дардног језика) јер је подвргаван већим миграцијама, бројнијим и раније

основаним школама, значајнијем и ранијем продору медија. Наша претпо-

ставка је да урбани говор представља нестабилан систем између руралних

говора и стандардног језика, који утичу на њега. Овим поводом М. Радова-

новић истиче да становништво руралног порекла са периферије великих гра-

дова, пошто представља највећи део досељеника, утиче на урбане говоре,

уносећи у њих дијалектизме, док стандардни језик тежи да те исте диалек

тизме елиминише. Тако рурални говори, барем из околине ових градова, по

стелено уступају место урбаним говорима. Утицај руралних говора на урбане,

делује у супротном правцу од утицаја стандардног језика, нарочито када сс

ради о говорима удаљеним од стандарда и који нису конституисали основицу

стандардног језика.32

Сваки дијалектолошки рад неминовно, због саме своје теме, тиче сс

социолингвистике, а ми мислимо да наш рад треба да има већу социолингви-

стичку димензију јер ће бити оријентисан према лингвистичким променама,

које су „суштински предмет социјалне лингвистике".33 Тако нећемо обавезно

одабирати наше информаторе на начин традиционалних дијалектолога и

31 Користимо се издањима Ивкове славе (у даљем тексту ИС и број странице) и Зоне

Замфирове (дагье 3 са назначеном страницом) из библиотеке „Српска књижевност у сто књига"

у издању МС и СКЗ из 1960. год.

32 в. Радовановић 1986. с. 179-182. Р. Бугарски има слична запажања: „[...] иста она

средства која свој корен имају у граду све су внше ширила стандардну градску говорну и

юьижевну реч по целој територији ерпскохрватског језика, дакле далеко ван граница градских

насела; њихова улога у нивслисању језичких разлика између града и села всома јс значајна.

Затим, како изванредно брз раст наших фадова није резултат природног прираштаја. треба у тој

чињеници видети извор директног утицаја ванфадског говора на фадски. Ситуација је, значп,

сложена, и осећа се дсјство опречних тенденција у језику: ка диференцијацији градског јсзика.
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нећемо по било коју цену тражити идеалног информатора, самим чудом

заштићеног од сваког страной утицаја и носиоца мање или више „митског"

говора одређеног села. Сваки информатор је у ствари интересантан јер

одражава стање језика и индикатор је промена које ћемо покушати да откри-

јемо. Ипак ћемо, наравно, морати да одредимо извесне критеријуме за селек-

цију наших информатора.

б) Методологија

У недостатку утврђене методологије за поређење руралних и урбаних

говора ослањаћемо се на истраживања вршена у областима ван традиционал-

не дијалектологије, али сличног приступа.

Ако нпр. узмемо у обзир заједнице са стандардним и креолским језиком,

сваки од ова два кода може бита описан као изолована целина, али јс лин-

гвистичка стварност сасвим различита и „реченице које говорници изговарају

потичу од различитих нивоа између две крајности и конституишу лингви-

стички континуум два пола".34 Могућа је паралела са нашим радом — реги-

онални говори удаљени од стандарда под чијим утицајем еволуирају. На

нашем континууму би се нашао на једном крају систем руралних говора „и-

Деалних" информатора омиљених дијалектолозима, систем са правилима Дк

Д2, Дз итд., а на другом крају стандардни језик са правилима Си С2, Сз итд.

Можемо онда очекивати да ћемо наћи сеоске говорнике са системом блиским

првоме (Д|, Д2, Дз итд.), али свакако не идентичним по свим питањима, и

градске говорнике са системом који комбинује нпр. Д1, С2, Сз итд. Мора да

постоје и говорници у ситуацији диглосије, тј. кадри да употребљавају са

једне стране С1, Сг, Сз итд., а са друге Дк Дг, Дз итд.: мислимо нпр. на оне

Нишлије који углавном господаре стд. језиком али који су способни ради

забаве да користе облике својствене Сремчевом Нишу. Ови облици су код

њих окамењени и поред тога што могу бити слични систему Д|, Д2, Дз итд.

Зато ћемо избегавати такве информаторе и даваћемо предност онима који су

подложни само варијацијама слабе амплитуде на континууму од Дь Д2, Дз

итд. до С1, Сг, Сз итд. Пре ћемо одабрати једног градског говорника који у

принципу употребљава Д1, Сг, Сз итд., али који у извесним случајевима ко-

ристи Дз уместо Сз (показујући тако несигурност између старог дијалекатског

правила Дз и новог стд. правила Сз), него говорника који може да иређе од

С\, Сг, Сз итд. до Дь Дг, Дз итд. Несигуран говорник ће нам одиста указати

на преломне тачке који осцилирају између једног и другог система, што пе

нам омогућити да се питамо зашто постоји несигурност управо за ове тачке

а не друге.

од ванградског или сеоског, и у исто време — понекад и посредством истих чинилаца — ка

неутрализацији разлика које постоје између ова два говорна типа." (БУГАРСКИ 1975, с. 212).

33 в. 1ИАКСЕ1ХЕ51 и Оаки^ 1974, с. 184 и 197.

34 Максешя и Сакош 1974, с. 103: в. такођс Снамвекз и Ткшхии. 1980, с. 8-10.
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Јасно је да се са мало школованим или уопште нешколованим говорни-

цима најмање излажемо ризику суочења са диглосијом. Према томе, ода-

браћемо такве информаторе, и у Нишу и у селима, да бисмо имали упоредиве

податке.

Поред истраживачких радова о креолским и одговарајућим стандардним

језицима, елементе методологије нам је пружило истраживање КРЕДИФ-а35

о француском језику осамдесетих година, под руководством лингвисте Л.

Поршеа. Разумљиво је да ће се наш рад у поређењу са овим одвијати у много

скромнијим условима пошто је за пројект КРЕДИФ радио читав тим

истраживача, покривајући целу Француску (ограничавајући се, додуше, на

три репрезентативне зоне: регија града Лиона, југозапад, Бретања), док се ми

бавимо врло малим простором: град Ниш и околна села. Циљ пројекта КРЕ

ДИФ-а био је опис стања француског језика у осамдесетим годинама. пола-

зећи од прикушьеног корпуса разговора са испитаницима који су репрезен-

тативан узорак сачињен од разних слојева француског становништва. Мето-

долошка хипотеза на којој се овај рад заснива јесте постојање принципа рав

номерности у језичкој варијацији у вези са социјалним раслојавањем станов

ништва. Истраживање користи тезе П. Бурдјеа, нарочито о постојању „закона

преноса лингвистичког капитала". То су 1) „фамилијаризација" тј. „више или

мање продужено излагање говорника легитимном језику", 2) „систематски

спроведено уливање експлицитних правила", једноставније речено — школско

образование.36

У оквиру нашег истраживања „фамилијаризацију" ће чинити контакт са

медијима, лингвистичке размене са људима из других крајева приликом пу-

товања, али такође, и највише, у месту живљења „при бављењу професијом

или [...] у евентуалним друштвеним активностима говорника, које све пред-

стављају места где он може да стекне вишеструка искуства говора и образо-

вати свој лични говор."37 „Систематски спроведено уливање експлицитних

правила" ће бити непосредно повезано за (не)школовање током краћег или

дужег времена. Јасно је да су „фамилијаризација" и „систематски спроведено

уливање" јаче изражени у граду него у селима.

За испитивање француског језика Л. Порше се одлучио за шест ва-

ријабли у формирању узрока: 1) пол, 2) узраст, 3) ниво школског образованна,

4) место живљења, 5) професија и 6) географско пореккло. Најважнија вари-

јабла за нас, она која је и сама осовина нашег рада, биће место живљења —

град или село. Са једне стране ћемо имати низ села која имају око 1 .000

становника и са друге стране Ниш са преко 200.000 житеља.

35 СКЕ01Р (Семге ае Кесћегсћез е1 сГЕшаех роиг 1а ОШизюп би Ргапсшз): Центар истражива-

ња и изучавања ради ширења француског језика.

36 в. Во1ЛШ1Е11 1982, с. 53.

37 О. Воияомх, „Ь'ёспамШоп <Је 1а ргё-епдис1е" [(Узорак пробног истраживања], јп СаЫегз

йи Јгапдак (1ех аппёев цш1ге-\чп%Џ, 2, 1986, с. 26.
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Настојаћемо да узмемо уравнотежени број мушкараца и жена. Што се

тиче узраста и нивоа школског образовања, да бисмо имали информаторе са

што ограниченијим варијацијама на лингвистичком континууму између стд.

језика и „чистих" руралних говора, одабраћемо старе и мало школоване го-

ворнике. Најнижа старосна граница ће износити 60 година, а горњу границу

нећемо одређивати, пошто смо уочили да у пракси постоји занемарљива раз-

лика између говорника од, рецимо, 65 и 95 година (док су разлике много

значајније између говорника од 60 и 40 год., што би уосталом могла бити

тема другог истраживања заснованог на различитим узрасним категоријама).

Ниво образовала ће ићи од сасвим нешколованих особа (или самоуких

или неписмених) до особа са четири разреда основне школе и људи са за-

натским образованием. Одабирући у селима углавном неписмене информато

ре, што нипошто не искључује понекад бриљантну памет, надам се да пемо

добити узорке говора који се приближавају захтевима традиционалних диа

лектолога. Тако ћемо код других говорника, изабраних са што нижим школ-

ским образовањем, али који су ипак претрпели „систематски спроведсно ули

вайте експлицитних правила", моћи да одмеримо варијације и у односу на

„чист" рурални говор и у односу на стандардни језик.

Запажамо да варијабле нису независне једне од других: тако од места

живљења зависи ниво образованна (четири разреда основне школе у Нишу, а

у селима или исто или, чешће, мање разреда или без икаквог похађања

школе), као и од пола (у селима су, од наших информатора, похађали школу

само мушкарци). Од места пребивалишта зависи и професија: земљорадници

у селима, а занатлије, ситни трговци, власници малих дућана и домаћице у

Нишу. Последња варијабла, место порекла, у нашем раду не може бити узета

у обзир јер смо се ограничили на узак географски простор.

Када у нашем раду даље будемо спомињали говор Ниша и говоре окол-

них села, имаћемо у виду категорије информатора које смо овде одредили.

в) Рад на терену

1) Приступ

Основну фазу рада на терену, за време нашег становања у Нишу, обаагьали

смо у континуитету током три месеца (јуни, јули и август 1987. године).

Изабрали смо девет села, сва смештена на растојању мањем од 12 ки-

лометара од центра Ниша у правцима север, запад и југ изостављајупи исток

са говорима сврљишко-заплањског типа, како бисмо остали у зони јужномо-

равских говора. Одабрана села су: Лалинац, Медошевац, Доње Међурово,

Мрамор, Ново Село, Паси-Пол>ана, Поповац, Трупале и Чокот. Сва ова села

припадају општини Ниш, осим Мрамора који је на територији општине

Мерошина јер се налази на левој обали Јужне Мораве, док су Ниш и осам других

села са десне стране исте реке. У сваком селу смо испитивали између двоје и

петоро сељана, како жена, тако и мушкараца, број који се чини довољним и

поред тога што сваки говорник у свом идиолекту може имати специфичне осо
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бине. Јер, као што се истине у пробном истраживању КРЕДИФ-а, „што је

насеље мање, то говорници који у њему живе, сви скупа, показују мање широ-

ку варијацију у својим језичким продукцијама него говорници у метропо-

ли-38

У сваком селу смо исцрпније испитивали по једну или две особе, оне

које су биле најстрпљивије, имале највише времена и жеље да причају о нај-

разноврснијим темама, проверавајући само понеке одређене елементе код

других информатора из тог села. Осим наведених критеријума настојали смо,

као и традиционални дијалектолози, да пронађемо информаторе рођене у том

селу или, у истом или неудаљеном селу јужноморавске говорне зоне (што

опет искључује села неточно од Ниша) кад се ради о женама које су лошле

у мужевљев дом. Проверили смо и да ли оба родитеља, обе бабе и деде од-

говарају истим критеријумима.

У Нишу смо имали велике потешкоће да нађемо говорнике који су, као

и оба њихова родитеља, рођени у Нишу, поред два раније споменута крите-

ријума узраста и нивоа образована. Миграције које смо раније споменули

довеле су до тога да у Нишу има врло мало породица које у граду живе веп

више генерација. Пошто је наш критеријум био да имамо људе са што мање

школског образована, како бисмо могли да их упоредимо на што ваљанији

начин са нашим нешколованим или мало школованим говорницима из села,

успели смо на крају, да нађемо само петнаестак информатора који испуњавају

све захтеве за спровођење нашег истраживања. Врло детаљно смо испитивали

одабраних десет информатора, пет жена и пет мушкараца, а код осталих смо

проверавали неке наше недоумице поводом одређених лингвистичких про

блема. Такође смо у одабране информаторе уврстили два брата чија сс мајка

као врло млада доселила у Ниш из родног Алексинца. Оба родитеља свих

наших других информатора су рођена у Нишу а њихови дедови и бабе су

најчешће све четворо из Ниша, али смо узели у обзир и неке информаторе

чији су један деда или баба пореклом из неког села у близини Ниша, а опет

у јужноморавској говорној зони.

Укупно смо испитивали педесетак говорника, од којих половину врло

детаљно, што значи да смо боравили код њих у више наврата и да смо у

додатним разговорима проверавали извесне недоумице. Овај број испитаника

нам се чини довољним, узевши у обзир наше циљеве и критеријуме, као и

њихову репрезентативност у односу на категорије говорника које испитујемо.

Подсетимо, уосталом, да је обим узорака првог истраживања „Француски је-

зик осамдесетих година", које је обухватило више крајева, износио 24 ин

форматора.39

Овде бисмо захвалили свима који су нам помогли у спровођсњу

истраживања. У Нишу смо нашли већину наших информатора захваљујупи

38 О. ВоиксАШ, ор. ей., с. 38.

39 О. Воикалш, ор. с/7., с. 24.
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једној пријатељици која нас је довела у везу са породицама у којима смо

имали највише могућности да пронађемо информаторе који задовоЈБавају

наше критеријуме. У оваквој врсти рада лична препорука је драгоцена помоп

јер су евентуални информатори много спремнији да истраживачу посвете сво-

је време и неминовне напоре. Исто, наравно, важи и за села у којима извесна

уздржаност, уосталом, потпуно разумљива према непознатом истраживачу,

одмах нестаје чим га уводи особа коју породица познаје и цени. Захваљујући

једном професору Нишког универзитета који нас је упознао са једним про-

фесором гимназије и једном учитељицом (који имају многобројне пријатеље

и познанике у одабраним селима), све потешкоће око проналаска испитаника

биле су отклоњене. Прецизирамо да су ове споменуте особе ишле са нама

једном или више пута код информатора, помажући нам у нашим првим ко-

рацима истраживача у Нишу и суседним селима, њиховим познавањем ме-

сних говора, и понекад вештином у скретању разговора на веома занимљиве

теме локалних обичаја и сујеверја.

2) Метод за прикупљање корпуса и рад на терену

Метод који смо одабрали је необавезан разговор при којем истраживач,

полазећи од неколико питања, предлаже теме за разговор, потом пушта ин

форматора да говори о предложеним темама или другима које га интересују

или којих се сам присећа. Подсетимо на предности таквог метода:

„Разговор необавезног карактера је техника подстрекавања говора и си-

мултаног прикупљања, с обзиром на техничке могућности на које се може

ослонити (снимање), има мали губитак информација, што се тиче говора;

овакав разговор представља комуникативну ситуацију (додуше, специ-

фичну), тј. место међудејства са лингвистичке тачке гледишта;

ситуација разговора може лако бити дефинисана и одређена према мак-

сималном броју чинилаца, тако да би прикушъени искази могли бити пове-

зани са условима исказивања;

могуће је, дакле, поставити говорнике у услове који, уколико нису пот

пуно идентични, барем су приближно исти."40

Питања су постављали људи који су ишли са нама или ми сами, на

стандардном српском или на месном говору. У сваком случају, водили смо

рачуна о евентуалном утицају иитања на почетак одговора у фонетици, мор

фологии, синтакси и лексици. Иначе, као што смо већ истакли, изабрали смо

доста „стабилне" информаторе (са слабим варијацијама на лингвистичком кон

тинууму од стандардног језика до „идеалних" руралних говора), који су се

изражавали неусшъено, не тежећи да прилагоде свој начин говора нама који смо

поставл>али питања. Кад год је то било могупе, спровели бисмо читав разговор

или један његов део уз помоћ укућана, рођака или комшија (нпр. син је поста-

40 О. Вакве, „Сопзћиспоп тё11кх1о!о)^ие ёе Гетк]иё1е" [Методолошка конструкција

истраживањаЈ. т СаЫегз <1и Јгап$аа с1ех аппёех диа1ге-\т%1$, 2, 1986, с. 20.
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шьао питаньа ма|ци, снаха свекрви, унук деди, комшиница домапици или

домайину итд.). Као што указэде А. Лерон о проблему избора информатора

у ди)алектолопуи, на такав начин се доби)а]у „богатой и спонтани разговори

измену присутних, из чега се одмах осветл>ава вепина тешких проблема".41

Л. Порше ^е за про]екат „Француски ]език осамдесетих година" изабрао

пет тема: школа, медики, породица, професэда и смрт. Одабрали смо отпри-

лике исте теме, осим меди]а ^ер сматрамо да она не одговара нашим катего-

ри]ама информатора, па смо додали и неке друге да бисмо отпочин>али, и

када ]е то потребно, оживл.авали разговор:

школа и изучаваже заната, са информаторима за ще су ове теме реле-

вантне;

професи)а: полски радови, сточарство, купни послови (кухин>а, пран>е,

шивен>е, ткан>е), занатство... (у зависности од информатора);

породица: детин>ство информатора, родителей, брапа и сестре, деца,

унуци...;

обреди, породични и црквени (крштен>а, свадбе, сахране, славе...);

болести, лекари и видари; празноверице и приче о приви1)ен.има;

во]ска, ратови и сведочен>а из рата.

Иначе смо допуштали информаторима да прича]у о свим дога^има из

свога живота и о н>има интересантним темама, нпр. о некадашн>им односима

богатих и сиромашних, о националним ман>инама, посебно о .1евре]има и Ци-

ганима, о природним катастрофама (землютреси и поплаве), о традиционал-

ном начину правл>ен>а сира, о причама на поселима итд.

Свако джалектолошко истраживаае, као и наше, има цил> да прикупи

известан бро] морфолошких и синтаксичких облика као и лексичких ]едини-

ца. Неколико месеци ранш'е, пре него што смо отпочели рад на терену, де

тально смо прегледали више квестионара и репертоара проблематике, како

бисмо имали прецизну и детал»ну представу о свим тачкама ко]е треба про-

верити у фонетици, морфологии и синтакси при испитиван.у неког говора

српских или хрватских ден'алеката.42 Делимично смо користили упитник

Ме1)уакадеми]ског одбора за дшалектолошке атласе САНУ. Ме1)утим пробно

истраживавье ко]е смо спровели у ]ануару 1987, током неколико дана, пока

зало нам ]е да извесна проблематика не одговара или уопште нже прилаго-

дл>ива нашим говорима и говорницима, тако да смо вршили замене или мо-

дификащну. За тачке репертоара синтаксичке проблематике (М. Ивиъ 1963),

ко^е су нам се учиниле на]интересантни)им и на]прилаго!)ени]им изучаваььу

41 А. Ьекош, „1_'еп2иё1е аЧаксюк^цие еп (егпимге даНо-готап" [Ди]алскатско истражива-

н>е на гало-романс^ територи)и], Ып^а§еи, II, (1ёс. 1968, с. 95.

4- Искористили смо следеЬе квестионаре и репертоаре: Уйишник за срйскохрвашски/хр-

вашскосрйски дщалекшолошки аСйшс; Войросник общеславянского лингвистического шТаиса; П.

ИВИТ) 1962-1963 (фонетика); М. Ивиъ 1963 (синтакса); М. ИВИБ 1971 (употреба падежа).
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говора Ниша и околних села, ми смо сами припремили питања, направивши

тако лични квестионар.

Истичемо да смо квестионаре и репертоаре користили само према по

треби, да бисмо проверили или допунили информације после необавезних

разговора. Ипак смо одговорима три информатора из Ниша и три из раз-

личитих села исцрпно испунили уптиник САНУ, као и квестионар који смо

припремили на основу репертоара М. Ивић. Ових шест информатора су били

довољно љубазни, стрпљиви и спремни да нам посвете своје време како би

нам помогли, јер овакав посао захтева вишедневни рад са сваким говорником.

Према овоме, наш корпус може се сматрати резултатом два типа анке-

тирања: углавном, и пре свега, необавезним разговорима. и додатним одго

ворима на проблематику из упитника.

Рад са сваким информатором, а не само са шесторо одабраних за рад

на квестионару, спроводио се током више дана, како бисмо се више зближили

са говорницима и како бисмо стекли што боље услове за прикупљање пода-

така. Необавезни снимљени разговори трају између једног и три сата. Обично

наши снимци из Ниша трају дуже од снимака из села, у циљу бољег уочавања

варијација урбаног говора у односу на сеоске говоре и стандардни језик. Сни

мала смо вршили помоћу малог, бешумног, неупадљивог касетофона. За вре

ме пробног истраживања у трајању од неколико дана у Нишу наизменично

смо снимали овим касетофоном и великим магнетофоном, чији је квалитет

снимка био нешто бољи. Али због велике предности малог касетофона у нео-

метању спонтаног причања наших информатора, који убрзо, после почетка

разговора, забораве на њега, одлучили смо се за касетофон.

За време самог рада на терену више пута смо снимали разговоре без

знања информатора43, али одмах после тога смо их обавештавали, тражећи

њихово разумевање, које никада није изостајало.

Већина употребљених скраћеница је уобичајена у свим граматикама,

тако да их нећемо посебно објаснити. Такође ћемо користити

СКРАЋЕНИЦЕ И ИНФОРМАТОРИ

стд. стандардни српски Језик

даје

настало од

фонолошка транскрипција

морфонолошка транскрипција.

<

>

< >

43 И Р. Александер признаје да је више пута прислушкивала разговоре, али то оиравдава

научним сврхама и додаје да су селаци имали за то разумевања. (Аьехашек 1975, с. 46).
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Када не употребл>авамо косе црте и оштре заграде, ради се о фонетским

транскрипцш'ама; само када их ^е потребно разликовати од фонолошке и мор-

фонолошке транскрипцш'е, оне су ставл>ене у угласте заграде [ ].

Порекло наших информатора бипе обележено на следепи начин:

бро^еви од 1 до 10 означава]у наших десет главних информатора из

града ниша:

1 — Надежда Тюрйевип, ройена 1922.

2 — 1ован Живковип, 1917.

3 — Милорад Стажуевий, 1899.

4 — Косара Живковип, 1912.

5 — Живка Радиво]евип, 1915.

6 — Душан Анйелковий, 1902.

7 — Иван АнЬелковий, 1907.

8 — Иван Стсуанчий, 1923.

9 — 1елена .1овановий, 1892.

10 — Вида Довановий, 1924.

слово Н (Ниш) представл>а друге, допунске информаторе из Ниша;

информатори из села нису означени посебно, веп су представл>ени

почетним словом села у одем живе:

Л Лалинац

м Медошевац

щ (Дон>е) МеЙурово

Мр Мрамор

НС Ново Село

пп Паси-Пол>ана

п Поповац

т Трупале

ч Чокот

Наши главни информатори из села су:

Лалинац: Живка Живковип, 1919, Светозар 1ованчип, 1885.

Медошевац: Драгин>а Мирковип, 1904.

Дон>е МеЬурово: Младен Тошип, 1910.

Мрамор: Вукали^а Катип, 1889.

Ново Село: Добрила Станковип, 1907, Владимир Станковий, 1910.

Паси-Пол>ана: Стана Здравковий, 1905; Симонка Милошевип, 1910.

Поповац: Петар ЩгиЙ, 1908, Милоска Пе]гиЙ, 1908.

Трупале: Бранислав Лованип, 1913, Добросава Званий, 1903.

Чокот: Иконка Илий, ройена 1906, Живка РанЬеловиЙ, 1911.

Кад наводимо примере из дела Стевана Сремца, користимо скрапенице

ИС (Ивкова слава) и 3 (Зона Замфирова).





ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГША

УВОД У ФОНЕТСКО И ФОНОЛОШКО ИЗУЧАВАНэЕ

Фонолошки систем говора Ниша и околних села, као што пемо вилети,

углавном се не разликэде од стандардног система. Напротив, фонетске реа-

лизащуе фонема, у овим говорима више или маьье се удал>у|у од стандардних

реализащф, што пемо дал>е изучавати. Због типографског по]едностав.гьен>а,

у нашем описивашу користипемо известан бро^ знакова заснованих на графе-

мама стандардног српског ]езика.

САМОГЛАСНИЦИ

— [а] на]отворени)и вокал.

— [е] вокал средн>е отворености предн>ег реда, нелаби)ализован.

— [и] минимално отворени вокал предн>ег реда, нелаби]ализован.

— [о] среднее отворени вокал, задн>ег реда, лабиализован.

— [у] минимално отворени вокал предн>ег реда, лабиализован.

— [э] вокал среднее отворености средн>ег реда (према положа]у ]езика),

нелаби|ализован.

— [ае] вокал нешто ман>е отворен и више предньег реда него [а] Оезик

више истурен напред у предаем делу уста), чи)а се бо]а звука приближава

[е], али оста]е ближа [а] него [е].

— [а0] вокал нешто ман>е отворен и више задрьег реда него [а] ()език ]е

више у задаем делу усне душье), бо]е ко^а се приближава [о] али оста]е

ближа [а] него [о].

— [а3] вокал нешто ман>е отворен него [а] Цезнк ее приближава ненцу,

не помера се знатно ни према задаем, ни према предн>ем делу усне дупле)

и чи)а бо]а ]е ближа [а] него [э].

— [еа] вокал нешто отворени)и и ман>е предн>ег реда него [е], близу [ае]

али мало затворенной и више предшег реда него [ае], тембра ко|и се при

ближава [а], али оста]е ближи [е] него [а].

— [е11] вокал мало затворени|и од [е] чи]а се бо]а приближава [и], али

оста]е ближа [е] него [и].

— [еэ] вокал исте отворености као [е], али ман>е предн>ег реда и са бо)ОМ

ко^а се приближава [э] оста]упи ближа [е] него [э].
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— [ие] вокал нешто отворешн'и од [и], а затворен^ и од [еи], бо]а оста]с

ипак ближа [и] него [е].

— [оа] вокал нешто отвореньуи и нешто ман>е задн>ег реда него [о] а

затворенной и више задшег реда него [а0], тембра ко]и оста]е ближи [о] него

М-

— [оУ] вокал мало затворенной од [о] са бо]ом ко]а се приближава [у],

али оста]е ближа [о] него [у].

— [оэ] вокал исте отворености као [о], али мале задн>ег реда тембра,

щи се приближава [э] и оста]е ближи [о] него [э].

— [у°] вокал мало отворени)и од [у], нешто затворени)'и од [оУ], чща

бо}а оста]е ближа [у] него [о].

— [эа] вокал средшег реда као [э], нешто отворенж'и него [э] и затво

ренной од [а3]; док ]е бо]а [аэ] ближа [а], овде ]е бо]а ближа [э].

— [эе] вокал исте отворености као [э], али нешто више предн»ег реда

него [э] и више задшег реда од [еэ], са тембром ближим [э] него [е].

Можемо представити вокални троугао са свим наведеним реализацж'ама

на следепи начин:

ие

еи

уО

оУ

еэ э оэ о

еа эа оа

ае аэ ао

а

СУГЛАСНИЦИ

Знакови идеНтични графемама стандардног ]езика одговара]у фонстским

реализащи'ама као у стандарду.

— [б] звучни билаби]ални оклузив.

— [в] лабиодентални сонант.

— [г] звучни веларни оклузив; овим знаком пемо бележити постпала-

талну реализащя'у испред предших вокала као и веларну реализаци)у испред

/а/ и испред задн>их вокала.

— [д] звучни дентални оклузив.

— [!)] звучни палатални шуштави африкат, звучни парн.ак са [п].

— [1)г] звучни палатални шуштави африкат, разливе се од [1)] помера

нцем ]езика према задаем делу тврдог непца, према месту творбе [г]; фрика-

тивни елемент ]е нешто слаби)'и него код Д].

— [ж] звучни преднэонепчани шуштави фрикатив.
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— [ж] звучни шуштави фрикатив, разликује се од [ж] тиме што се доњи

део језика приближава задњем делу тврдог непца.

— [ж] звучни шуштави фрикатив, разликује се од [ж] изразитијом па-

латалношћу због ближег додира језика са тврдим непцем.

— [з] звучни дентални пискави фрикатив.

— [б] звучни дентални пискави африкат, звучни парњак са [ц], који се

може појавити у стандарду као реализација фонеме /ц/ у сантхију.

— [и] полугласник (или полувокал), палатални сонант, реализација фо

неме 1)1 за коју је ометање проласка ваздушне струје кроз писак мање при-

метљиво, а језик нешто мање у додиру са тврдим непцем него у реализацией

[)]; [и] се реализује нешто више напред.

— [}] полугласник (или полувокал), палатални сонант; основна рсализа-

ција фонеме 1)1 јаче фрикације него [и] због изразитијег сужавања писка, а

додир средњег дела језика са тврдим непцем је наглашенији.

— [к] безвучни веларни оклузив; као [г]; знаком [к] пемо бележити ре-

ализацију испред /а/ и испред задњих вокала.

— [л] алвеоларни латерални сонант.

— [л>] латерални сонант, палатални, меки због изразитог додира језика

са тврдим непцем.

— [м] двоуснени носни сонант.

— [н] дентални носни сонант, основна реализација фонеме /н/; иста знак

ћемо кроистити за веларизовану варијанту испред велара /к/, /г/ и /х/.

— [н>] дентални носни консонант као [н], али палатални, меки јер се

задњи део језика приљубљује тврдом непцу.

— [п] безвучни билабијални оклузив.

— [р] алвеоларни вибрантни сонант.

— [с] безвучни дентални пискави фрикатив.

— [т] безвужни дентални оклузив.

— [ћ] безвучни палатални шуштави африкат.

— [пк] безвучни палатални шуштави африкат, разликује се од [Ь] поме

ранцем језика према задњем делу тврдог непца, према месту творбс [к]; фри-

кативни елемент је нешто слабији него код [ћ].

— [ф] безвучни лабиодентални фрикатив.

— [х] безвучни веларни фрикатив; као [г] и [к]; знаком [х] пемо

бележити постпалаталну реализацију испред предњих вокала као и всларну

реализацију испред /а/ и испред задњих вокала.

— [ц] безвучни дентални пискави африкат.

— [ч] безвучни предњонепчани шуштави африкат.

— [ч] безвучни шуштави африкат, разликује се од [ч] тиме што се доњи

део језика приближава задњем делу тврдог непца.
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— [ч] безвучни шуштави африкат, разлику]е се од [ч] изразипцом па

латалношйу (због ближег контакта ]езика са тврдим непцем) и по|ачаном

африкатизащпом.

— [ч'] безвучни шуштави африкат, разлику^е се од [ч] и [ч] ]ош изрази-

ти)ОМ палаталношйу (због ]ош ближег контакта ]езика са средн>им делом твр-

дог непца); близак [Й], ипак нешто ман>е ^е палаталан и мек него [й].

— [ц] звучни преднюнепчани шуштави африкат, звучни парн>ак са [ч].

— [ц] звучни шуштави африкат, разлику^е се од [и] нешто изразитшом

палаталношйу (због мало ближег контакта ]езика са тврдим непцем) и

по^ачаном африкатизаци)ом.

— [ш] безвучни предн.онепчани шуштави фрикатив.

— [ш] безвучни шуштави фрикатив, разлшоде се од [ш] тиме што се

дон>и део ]езика приближава задаем делу тврдог непца.

— [ш] безвучни шуштави фрикатив, разлику]е се од [ш] изразитшом

палаталношйу због ближег додира ^езика са тврдим непцем.

Надредно писание самогласника или сугласника означийе квантитативну

редукщп'у у односу на основну варианту: квантитативна редукц^а поседу^е

исте карактеристике као и основна реализашф али краткотрайно, рсдуко-

ване у односу на реализац^е околних фонема.

Гю|едноставл>ен>а ради, користийемо систем са наведеним детал>ним

знаковима за вокале и консонанте само у делу нашег рада о фонетици и фо

нологией. У поглавл>има о морфологии и синтакси користийемо само основне

знакове без надредних графема, без зареза за веларизаци)у и без тачака за

палатализащи'у. Тако се ае своди на а, еи на е ... ч' на ч, йк на Й, ш на ш, ж

на ж ...; за и и ] имайемо само }. Редукщпа вокала и консонаната нейе више

бити обележавана и писайе се у истом реду као и реализац^е фонема юуе

претходе и следе.

Лигатура _ измейу две речи означава да оне образу)у ]едну акценатску

целину или ситуащпу кад ]една од н>их губи акценат на начин корт ]е раз

личит од стандарда (сву^ноЬ) или кад акценат, на неуобича]ен начин, прелази

на предлог (дко^враш). Лигатуру користимо и кад се услед губ.1ьен>а вокала

нека реч своди на ^едан консонант па се тако у изговору слива са следейом

речи (д^йде шамо, н^умём).

ВОКАЛНИ СИСТЕМ

У говорима Ниша и околних села чу]у се вокалне фонеме /а/, /е/, /и/,

/о/ и /у/ као у стандарду. Док су у стандарду н>ихове фонетске реализаш-уе

врло стабилне44 и мало зависе од консонантског окружен>а, у проучаваним

говорима запажамо веома различите реализашуе ко]е йемо описивати свакн

44 в. Симиъ и Остолгь 1981, с. 182-183, где аутори истичу да ^дино /е/ и /о/ нм;уу

затворешуе реализациде у дугим слоговима и отворешу'с у кратким.
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пут, полазепи од одговара^упе стандардне фонеме. Тако пе нпр. облици йа-

йрике, йа°йрике, йоайрикв, йойрике итд. бити представл>ени у делу са фонемом

/а/ пошто ]е стандардни облик паприка.45 Овакав избор у представл>ан>у

оправдава наш цшь поре1)ен.а говора Ниша и околних села у н>иховим одсту-

пан>има од стандардног ]езика. ,1едино Ье реализащн'а [э] и све н>ене варианте

бити проучене посебно.

ВОКАЛ А

о, йрй/еше/ье! Л, йрйиеше.ь М;

1) а > е

Када стандард има а, понекад уочавамо, иза (и рег)е испред) палаталног

консонанта или р, ^едну од реализаци^а ае, еа или е.46

Примери:47

после ,|48

у Зегодйн-малу 5, йреко ЗеРгодйн-

малу 5, као и у Загодйн-мали 5, она/

мд] тминуа* нема га 9;

после р

масйраели и масйрели 6, пераемиде

али и Ьерамйде 8;

испред р

после ч

после н>

баерем НС, ёкшер Мр;

черайе Х\.,]ёнаем ПП;

као црноман>асша ПП.

2) а =► о

У окружен>у апикоденталних сонаната н, л, р и лаби)алних п, б, в и м,

а тежи лабиализации и преласку у а0 или чак о, обично у неакцентованом

слогу.49 Примери:

45 Прецизирамо да пемо стандардне речи акцентовати на уобича]ен начин. Знак има дру-

гачи)у вредност у акцентован>у речи у говорима Ниша и околних села и означава динамични

експираторни акценат (о питан>има акцента в. дал>е).

*б в. Бели?! 1905, с. 18 и Богдановиъ 1987, с. 79.

47 Пошто су сви наши примери у фонетско] транскрипции непемо их ставл>ати у угластс

заграде, као што ]е правило у оваквим транскрипщуама. Тако пемо и за означаван>е различитих

фонетских реализашуа као а'', оУ, е" итд. фонеме ставл>ати у косе заграде само када се експли-

цитно позивамо на н>их у опозищуи са фонетским реализашцама. Када то буде потребно, стан

дардни облик биЬе наведен у обичним заградама после варианте забележенс у нашим говорима.

4(* Кад год се примери лщу паралелно, десна страна припала говору села.

49 в. Белий 1905, с. 23 и Богдановив 1987, с. 79.
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П

йа°йрйке, йа°йрйку и йо^йрйку

поред учестагнуег стд. облика;

абожури 8;

в

из СлаРвбнще 2, на йослуждвник (као

и на йослужавник) 3;

л

из СлаРвднще 2, Оно ра/а йсшо

йрейлавила0 8, далёко (сви

говорници);

Р

мишролёзи 4;

йа йаРйрйку исйфдшимо Л, йойрйка

Ч, йойрйке М, йойрички Ч (йойрйка ]е

основна форма у диалекту, а ипак и

у селима има примера са а: йайрйку

Л, П), из Пос\\_По/ьану М, наойоко Ч;

соба/ле (и саба/ле) П;

шаРван (и шован) НС, шаков Мр;

долёко Ч, Мр, ПП, дсРлёко (и далёко)

М;

ча°райе

НС.

(и чараие) НС, мишро/ьёз

Има и неких случа^ева са о уместо а, поред других консонаната: ошов

Ч, НС, наводоцще М1), наводоийка НС.50

У неким примерима са о уместо стд. а, ради се у ствари о бившем

вокалу /э/ ко]и долази од старословенских ]ера. Примери: седом и сёдам Мр,

сёдлЧи сндйа Л (у Нишу увек стд. с«)аи), соберё се М1), собйрамо Л, собор

Ч, М, Долазила }е йо соббри НС. У последнем примеру можда се ради о

древном утиц^у црквенословенског ]езика. Забележен ]е и интересантан об

лик собдр после ^ег следи корекщпа: йа йдемо на собор, на сабдр Л. Такого

^е у Нишу код истог говорника забележена паралелна употреба облика са о

и а: восйишаво, восййшан поред невасййшани, дмладина невасйишана 2.

Сремац }е користио восйишано (ИС 48) као и наизменично магаре и

могаре, а ми смо на]чешпе бележили форму магаре.5*

ВОКАЛ Е

1) е > а

У више примера налазимо еа или а уместо стд. е. Ови примери су

на]чешпе у неакцентовано^ позиции.52 Примери:

Паншалё] (и Паншелё/) 5, Бит сам дес'вд;ка Л, за деавд/ку ПП,

ше°лалница, Ше1,л&1ске (али и издубеано П, }еднд ]ёзеРро Л,

шелалница, шелал) 8; ]ушреадан Ч, у предлозима: йре"ко

йре (и йреко йре) Л, йре"ма луди Ч;

5° БОГДАНОВИЧ 1987, с. 79 бележи и новодщш/а са преласком а у о испред в.

я Дщалекатски облик могаре имщу Миттовитн 1984 и Михалювит! 1977.

52 Сви одговара^уЬи примери Бо! дановит, 1987, с. 64-65 су у некацентовамо) полинуй.

Белий 1905, с. 33—35 бележи примере под акцентом и о6>ииьава их аналогиям.
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у речима страног порекла

на шеРрайщу (и на шеращу) 2;

у падежним наставцима

из цркве11 6, много школе" има 4;

шнф'дес'рке (и шна/дерку) Л, ложим

шйдраш Л, ше"раса Ч, бишоп (стд.

бетон) ПП;

у Башушнице" ПП, кад су биле11

узбуне" Т, од йешнаес године" П,

йрдыеше" ги коски ПП, здра&ье" ми

П.

2) е > и

а) Под акцентом: има мало примера у Нишу

липе (и лёле) 8; I лё"ле НС, шике (и шек) Т,

са меким палаталним сугласницима:

мёипе 3, окрё"пка 3; не"дё".ъу (и недели1) ПП, сёЧшм се П.

шё"шко Ч, ве"че НС, душё"ци Ч.

У неким примерима ради се о апофони)'и е/и; фреквентна ^е у иризрен-

ско-тимочким говорима при образован^ изведених глагола неевршеног вида.

смйша гу 5 (говорница наводи речи йрошрйсав ону сламу НС.

ма]ке у управном говору);

У селима ]е учестао облик неодре!)ене заменице ники (или не"ки) као и

нишшо (поред нё"шшо), док се у Нишу по]авл,у]е стд. облицк нет, нешшо.

Примери: нйка жена Ч, нйко кдренче Ч, ако ме учй]а ники Ч, нё"ки йуш Л,

нё"ка девб]ка ПП, нё"ку жё.ьу ПП, нёишшо (поред нешшо) Мр, ПП, „Самне

ми нишшо. " Самнуло му нишшо Пред очи Ч.

Код Сремца, као данас у селима и за разлику од Ниша, има много при

мера облика ники и нишшо: йа му ники рече за шво]ега Чайу (ИС 48), да сше

ники род (ИС 125), и найиса]у ники Параграф (ИС 79), нико време (3 40).

зашшо да узнем нику (3 35), да чу]ем нику лошошш'у (3 90), нику сесшру (3

108), до сам учи/а нике чколе (3 38), йа може и да се удам за никога (3 142),

нишшо ]ошше йоубаво (ИС 89), шаг може да буде нишшо (ИС 1 10), зар ]е

нагазща на нишшо (ИС 133), Еше саг ми до1)е нишшо у йамеш (3 38), Она

иска да куйи нишшо (3 148)...

Шуе могупе доказати однос измену затвореног е иод акцентом и дугог

е у стандарду53, имамо нпр. снё"г НС, жё"ла ПП, НёимциМр, али и мёико

Ч, ёише Л. Нашу пажжу су посебно привукли следепи примери: йобё"гла

ПП, нёим (стд. немам) Мр и нё" знаш Мр, ^ер исте речи имамо код других

говорника у облику дифтонга ко]и пемо бележити ие (инищн'ална бо]а ]е и,

а доминантни финални тембр е). И у Нишу смо забележили дифтонге са

доминантним тембром е, али на почетку дифтонга, док ]е на кра)у речи бо|а

и (ова] дифтонг бележимо е! како бисмо га разликовали од реализашуе е"

53 Такав однос (као и измену е" и кратког е) показали су у грачаничком говору Ивитн и

АЛЕКСАНДЕР 1974, а у Алексиначком Поморавлу БогдАПвгат 1ОД7, с. 68-75.
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ксца не мен>а бо)у за време емитован>а него има само ^едини тембр измену е

и и). Примери:

Он се сад осёЬка добро 1, осё)Ьам 2,

длпадина нё>пке 3, окрё!пка 3, свёпа 3;

йоб"ёгнем Ч, н"ёма га Ч, Мр, н"ё знам

Мр, й"ёна Ч, й"ёвамо Ч, б"ёле Ч,

биёгам Ч, на диёцу Ч, диёца Л. НС,

диёцу Т, йром11ёшаш Ч, м"ёко Ч,

м"ёсшо Л. йоцрн"ёло Мр, в"ёшар Л,

р"<?д Л.

У селима "е се на]чешпе по]ашьу]е после оклузива п, б, д и назала м и н.

б) Ван акцента

Бро]ни су примери, за разлику од реализаци]е под акцентом, и то

на]чешпе у окружен>у палаталних консонаната, после лаби)ала и испред слога

са затвореним вокалима и или у:54

са палаталом

пе" йдеше шалю 6, дни пе" ше чёка/у

6;

са лаби]алом

веиЫну 2 (овде, и са палаталом);

Ьке" да дуде свадба М, /изйк НС, V

Меи^урово Горное ПП, младе"иа

унука ПП, н>е"гдво П, н>е"гове ПП, у

шеиснаес ПП, сме"/у ПП;

из бишйку НС, меисйшше ПП, Гш-

йё/ьаво НС, Свеши^Сшиудн Мг);

испред слога са и

он се"дй 2, сикираци/е 2, нйшша се не

сикйра} 2;

ирёсе"дник НС, се"дйм Л, НС, се"дй

НС, ПП, сикйра ПП, од сикиращуу

НС;

на кра]у речи, нарочито у наставцима

лилеи, лили 8, двобанке" 8, шу се

чувсие" овце 2, овё гратще" ма.1е 2,

вашке га йо]ёле", сине 4;

стране речи

инжинзёр 456, у комбиниздн 4,

фин>ёри 3;

У селима има других примера ко]и се понавл^у: де"й1ё НС, дишё Мр,

]ушре"дан М1), йобёгнеим Не, улёгне"мо М, де"бёла Мр, йбдибе. ю Мр, г)//<ж /</

НС (поред <Эеба/ НС, ПП, а у Нишу само стд. облици са е).

двф'ес душе" Л, оне/'е лё/ке" ПП,

машине" Л, г7о о«/^'" Мр, ширбке" Мр,

н>д/зе" Мр;55

ин.жинуёрка П, комбиниздн П.

54 в. БЕЛИ* 1905, с. 22 и БогдановиТп 1987. с. 78 и 80.

55 Овц) облик сведочи о колсбан,у измену ксди ^е уобича)ен у селима и /ы>/ш, два

примера су мбележена у Нишу где се користи стд. облик ому. и /ьо/м «ей досадно 9. .««йг нш

ону кану на главу ч (небе и нюри 2.

5* Ова) облик ^с резултат асимилашуе и дисимилашф и-е-е > и-п-е (упоредити обрнуго

медецина у фамшиуарном говору).
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дё" Ье без мёсшо? Л, дй /е могла НС,

дй искочй НС, дй идет? Мр, дй ши /е

П (поред де она воли ш\у смо дат

НС).

Многобро]'ни су примери са и уместо е у прилогу за место где57

где" ие? 2, гдй све нйемо шили 8, гдй

}е сад бригадирски дом 5 (поред где

идеш? 3, знаше где /е армща 3, где

су сада факулшёши 6;

Често се губи г

у вб)но-шёкнички завод дй се Правило

оруж)е 2, знаше дй ]е 3, Дй живи

чбвек, ту мора 4, ди ]е армща сад 6,

дй пеш? 8, Бако, дй си? 9 (поред шам

дё йма иман>е 2, дё смо се уйдзнали

4, дё ]е она айошёка 5, знаш дё}е сад

армща 7, дё да их оставит? 10;

Има мало примера у селима ]ер се чешпе користи прилог за место

куде.

3) е > о

Овде се на]више ради о употреби о после палаталних консонаната уме

сто стд. е, нарочито у средн>ем роду ]еднине придева. Примери:

присво^е заменице

чй/о }е (поред чщё) 3; | чщб}е овд/ дишё? Мр, еврач/о ггьёздо

Мр, ПП, и за означаван>е меса: пурёпо

ПП, говё^о Мр, НС, гушРю ПП,

}аг>ъёпо ПП, }унёпо ПП, Пилёно ПП,

шелёпо Мр, ПП;

придеви изведени од имена годишн>их доба:

лёшнзо ддбо 3; йрблешнзо НС, лёшню дббо Л, НС.

}есён>о НС, зймььо врёме ПП, над буде

шиню Ч;

други придеви

йослёдн>о йослужён>е 3, као и редни

брор] шрёТю }ушро 3;

дйв/ьо ПП, не буде врёме лото Мр,

лото М, ПП (поред лоте ли /е М),

йослёдн>о П, шу!)о Л, НС, вруТю Л,

Мр, као и редни бр. шрёТю НС и

суперлатив на/бо.ьо ПП;

присво^е заменице ирвог лица множине

нашо ПП, грбб.ье нашо Ч, V наша

йб.ъе Л, нашо село М, ндНе радимо у

шу^о, даьье радимо у нашо Л (поред

наше лб/зе НС);

57 Овде, као и у неким другим случа]евима, е потиче од ]ата, али ми се ситуирамо у

синхроно) а не у истори)Ско] перспективи, што оправдава за^дннчко размапранье слу-цуеиа у

ко]има ]е право е и када оно потиче од гласа ^ата.
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упитне заменице: поред веп споменутог чщ'о, има и ко/о

I ко/6 гу дешё на/)е М1);

именице

Ъур})овдан 2 (поред ЪурЬевдан 1); Ъур1)овдан Ч, М1) (поред Ъур\/ендан

М1)), мужови Л.

Констату)емо да су примери бродни у селима, а врло ретки у Пишу и

да потичу од ]едног истог информатора. У граду ]е уобича]ено е: совете 2,

йрасепе 2, свёже 3, наше грдбл>е 4, наше венчание 7, оно наше 8 итд.

Примери са наставком о где стандард има е многобро]ни су код Сремца

и у селима: ГииеТю, ]агн>еЬо (ИС 92), лошо (ИС 79, 3 33), у сагашню време

(ИС 125), на нашога доброго Ивка (ИС 97). нашо малечно Сыке (ИС 122), за

нашога Манчу (3 31), При нашога Манчу (3 146)...

ВОКАЛ И

и > е

е (као и варианта е" и ие) уместо стд. и се обично ]авл>а у неакценго-

ваном слогу.58 Примери:

цвёЬеице 7, на кдн>иема 8, намис'рнице

2, оУбиРлазили смо 2, сандалисце (и

сандалице) 4, Шиейшара (и

шийшарски) 2, са ве/ьушком 2;

! /ебрик ПП, крсшене, крсше"на (и ша/

крсшин) НС, куТп&'ца П, лесйца НС,

ПП, менЬушке НС, мерите Ч, обеча)

(и обича/) Л, йерйнач 4,59 йрёде"во

ПП.

Глаголи 6. врете ю^и има]у дублете са суфиксима е и и у глаголском

придеву радном (обично у стд. и):

радео 1, 2, 3, 4, урадео 6, радёо 1, 3,

8 (и радио 1, 3, 6, 8),

радела 2, 4, 5, урадела 9, урадёла 10

(и урадила 2),

радело 3, 4, 5, урадело 9 (и радило 2,

6, 7, 10),

радели 3, 4, 6, 7, радели 9, зарадёли

8 (и ра'ды/ш 1, 2, 3, 4, 6, 7),

раделе 2, радёле 3, 10 (и радиле 2),

са облицима измену е и и: ра'де"ли

смо 3, 4;

радео П, радёо (и радио) Т, радё/а Л.

ПП, зарадё/а НС, урадёа П,

радела Ч, урадела ПП, радела Ч, Т (п

радйла М),

радело се НС, радело Мр, ПП.

радели М1). Мр, ПП,

радёле П,

са облицима измену е и и: ра'де"ло

НС.

58 в. ББ'ИГП 1905. с. 40.

59 Такав пример можс да побуди на размшшыиье психолингвистичког характера: мило

говорник кажс йерйнач а не пиринач? Можда због анхюпуе еа облицима типа шин. мирйше,

као и чбог, више иди ман>с, свесне жел>с да се не разлику|е одвише од ево]е средине учесгалмм

прибегаваньем стандарду.
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Констату|емо да ]е за глагол радити у Нишу уравнотежена подела

измену облика на и и облика на е, са акцентом на)чешпе на корсну, док у

селима преовладава]у облици са е, а акценат ]е углавном на суфиксу е. У

облицима глагола носити имамо ретке сеоске примере са е {/а сам носёо П),

или са еи {/а сам ндсиела свёпу Л) али ]е уобича]ени|е и, као и у Нишу (носи/а

Ч, НС, носили Ч, Л, Щ, Мр, ГШ).

Несвршени глаголи изведени од евршених на -лити, или са суфиксом

-ива (на]учестали]и облици у стд.), или са суфиксом -ева (и ове облике, ^'е

превладава^у у нашим говорима, да]е РЕЧНИК МС):

йолёвам 8, ма/'ка залёва башшу 5 и

исто тако велики йргиев 2;

Речи страног порекла:

медецйне 6, медицину 7; I не еншерёсуваю (и иншерёсуваю) Т.

Везник или се ]авл>а у облику ели или ел, ретко у Нишу и чешНе у

селима:

то} сам се разлёва йёсма Ч, ими

залёвам си Л.

Позовем вас двое ыи трое 2, одакле

знсуу, да л сам }а комунйсша ел сам

}а фашиста 10;

крешйне найра/имо. седмйне ел

}еданаес ендйа Л, на добро ел на

лоте Мр, дне да да/еш пёрку ел

нёЬеш? НС, ели чека] ... НС, за еднб

йё-шёс дана ели колко П. е"л

йёйел, е"л йёсак П, туримо кон>у иели

краве Л.

Сремац ^е често употребллвао ели: Мечка ли игра у а&щу ели шебек

(ИС 89), Ама, Побратиме, до^е ли ши у шешир, ели гологлав доЬе? (ИС 1 12),

опемо ли ели непемо (3 37), за ону/ йоголему, ти за ове/а миле (3 147)...

Префикс пре, уместо стандардног при, врло ^е чест у селима, а изузетно

редак у Нишу:

дне [кобасице] се маю йрешйсну,

знаш. Кад и йрешисне, кад су мало

йрешйснуше, дне се брже осуше и

бд.ье су 7, дни су йремораваги 2;

йрешйскаш П, ту/ ме йоче йрешйска

на груди Л, йрешйснем га Ч, // с

колена га йрешисне НС, нагазиш.

йрешйснеш и вёжеш спой НС, кад се

йрёмири [/а] ПП, са све шейси/у

йренёсеш Л, кад ми се йредрёмье Л,

уел те нйко нее йреморуваа? Л...

Презент глагола бити са негащц'ом се обично по]авлэу)е у облику нй-

сам, нще... У Нишу (као у стд.), а у облику нёсам, нё}е (нее)... у селима/10

Облици са е су ретки у Нишу (нё)е 2, 3, 5, 6, нёи}е то шако 6). а уобича|с-

ни|и у селима од облика са еи: нё"сам (и нёсам) Мр, нё"ие (и нёие) Л,

Мр...

60 У овд], као и у претход^ рубрици, е потиче од ]ата.



46 Пол-Луу Тома

ВОКАЛ О

1) о > а

Варианте оа или а заменэду стд. о углавном у неакцентованом слогу.61

Примери:

дсРлази (и долазио) 1, доанёсе (и

донёсе) 1, машйкФ* (и мошйкё) 3

(иначе мошйка), разго"варао (и

разговараш) 7, сшо"]ё 8, она алшар

(и она)' олшар) 2;

ова'ес чавёка Л, дсРлазу Л, измако"мо

Мр, крсшаноше М, крсшандшу М1),

до лаРжиднщу П. машйка НС, ПП, с

машйку Т, на Мораву Ч, йреко Мара-

ву Л, йреко Мо"рйву Мр, ПП, Марав-

ка девд]ка Л,63 наваРдацща (и наво-

дацща) М, навадаий/а ПП, йоанзй

Мр, По"др.ьамо Мр, йо"шао Мр,

йро"лазе НС, рагдже Ч, Л, ро"гдз]е

Л, у вароааш Л, во"денйцу НС, «о", /о-

вн М1), забоалёла (и заболела) Мр;

У наставцима средн>ег рода ^еднине (глаголски придеви радии, придеви,

прилози, заменице) понекад се ]авл>а оа уместо о.

шражио куйашило", ал }а нйсам

куйашило издавала 5, него игила

мало0 2, цела скоро" башша 2, нису

шоя шн Цйгани 1;

Стране речи

айеращу'у 2, аПерйсан сам 2, айерйше

(и ойерйше) 2, аршоПёд 2, сшоамак 1 ,

мдношано 5;

йа све имало0 ПП, Правимо си ]ёло"

Т, много добро" Мр, ш/аи с«б' ^. шшо"

и благо" П.

адво"каша П, аПерацща (и ойерацщу)

Мр, о"Перацще НС, бамбоне (и

бомбдне) ПП.

Малобрсуни су примери у акцентованом слогу:

двсР/е (и ово/'е) 2, кд"фом 7, квачка

З,64 маРре (речца) 1;

квачка Мр, НС, ПП, моире Л, Мр,

оолай Мр, НС, ПП.

Отвореност вокала о изгледа да ]е исто тако распространена како у

Нишу, тако у селима.

2) о > е

Исюьучиво у селима срепе се префикс пре- уместо стд. про-. Примери:

гао" гу йреведё кроз гору Ч, й/я>-

славууемо Ч, йрецёдим НС, да нре-

цёдилю лыёко Мр, йремрзо П, н /аду

гм скуййше и йрезвали ги М1), он

Предужй/а М\).

в. Белиъ 1905, с. 39; Михашюне 1977. с. 13; Богданов! га 1987, с. 65.

62 МНТРОВИТ1 1984 да|е машйка; у селима смо забележили само машйка, док су у Нишу

у паралелно] употреби машйка и мошйка.

63 У Нишу посто)и само облик Морава.

м И Мптровит! 1984 наводи квачка. а БогдлповиТ] 1987, с. 75 ова] прелазак а у о под

акцентом об]ашн>ава ономатопе]ским пореклом ове речи.
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3) о > у

Варианте о>' и у се жуавл^е где стд. има о, у окружен>у лабруала п.

в, м, апикодентала л, н, р и велара к, г,65 како под акцентом, тако и ван

акцента. Примери:

п, б, в, м

оУйравлали 5, ко] се йубуни 8;

колко боУлй (и боли) 1, боУлеснйк 2,

до бдУлницу 2, доУбща 7, оУблачпм се

(и облачим се) 1, о>'биелазили смо 2,

убуку/у 4, дёца убуку се 7, убукли (и

обукли) 8;

чоУвёк (и човёк) 5, 8, чоУвёка 7, гоУвд-

рили 5, од 6>'ву цркву 3, оУвако 2, вд-

Уда (и вода) 3, ва1'ду 3;

из коУмшще 2, у моУгуНносши 2;

н, р

са о>'ну 5;

йлйшко коУрйшо било 4;

к, г

кокбУшка (и кокдшка) I, ко>'н>м 3,

укошшаван>е 2;

гдУдине (и године) 2, 3, 5, 6, гдУсши

(и госши) 7;

ко>'йан>е М, коУййне П, йоУделйлю (и

Подели) ПП, йоУушёралю Ч,66 сшу-

йало (Мр (стд. стопало), йоУшшууем

(и йошшу/у) Л; ддУбро Л, каубйлу НС,

коУбша (и кобйла) Ч, >>буче ПП;

чоУвёк (и човёк) НС, йроУводи ПП, оо"

дешйн>сШвоУ шд }е било Л, г Ново)'

Село ПП, на СуковоУ П;

мдУсШ (и мдейл) Мр, коУмшще М, М1)

(и комши/а М);

]йноУвар мёсец ПП;

ёродрум П;

коУшулзку ПП;

две гдУдине Мг), га'д/шг ПП,

гоУвдршю Мр.

Извесни примери би могли бити еврстани у две рубрике:

йубуни 8 (п, б), ба'лн 1 (б, л), гово

рили 5 (г, в);

коУбйла Ч (б, к), коУййне П (п, к),

}аноУвар ПП (в, н), ёродрум П (м. р).

Суфикс имперфектизац^е -ова по]авл>у]е се са затвореним о (-о>'ва),

можда под утица]ем суфикса -ува, фреквентног у призренско-тимочким го

ворима. Примери су ретки у Нишу, а бро]ни у селима у ко]има ]е иначе су

фикс -ува много учестали)и него у Нишу:

йошшо>'ван>е 7 (и йошшовагье 10), лгу'пг

се йдшшоУвао 3, сшанаувао (и сшано-

вали) 7;

Примери суфикса -ува:

коншузоУван П, куйо>'ва.ш Мр, и/ш-

гаувао П, йбшшоУаьье (и й6шшован>е)

П, йошшо>'вали Л, Мр...

<>5 в. Бшге 1905, с. 23 спомин>е к али не и г.

66 Исти говорник има д: дошёраио Ч, што показу)е улогу лаб^ала.
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куйували свё код гьёга 8, бнда су они

йдшшувсии 7;

болува и умре Ч, болувауа Л, никад

нёсам болува /а М. шоу сам /а бшуваш

П, шоу сам даруваш НС, иншерёсуваю

Т, куйуваш Ч, закуйуваш .ьуди. }а

нёсам М, нйсам куйувао П, йошшувшье

Мй, йошшуваю се НС, йушуваш смо

ПП, рашувауа (и рашовали) Л, гк^г со.»

школуваш ПП, нёшколуван МЬ, ог) шо/

ошейувауье НС, жена га нё/е веруваш

Мр, веруваш смо у шб .много Ч.

Код Сремца ]е суфикс -ува уобича^ен, као данас у селима: сов/ешуваше

(ИС 57), се срамува/а (ИС 74), а ова се срамуваше (ИС 1 10), срамува/ье

(3 32, 3 148), сшаро живуван>е (3 37), живувашем (3 149)...

Приме11у|емо и да суфикс -ува тежи у проучаваннм говорима да замени

суфиксе -ива и -ева.

Упитно-односна заменица ко место се у Нишу по)авл>у)е у облику ко],

али готово никад као ку/ (куу од кбга }е бб.ьи бйо 1, куу смё да йде? 10).

Насупрот, у селима ку/ ^е врло фреквентан и много учестали|и од ко/: куу га

знае? Ч, нёма куу Л, куу уе газда Л, куу си осшане Л, куу дне да ради М1), ама

куу ши викаш шам? Мр, кум си уе кум куу уе крсшй/а, куу уе венча/а НС, куу

ши ги знауе колко су ПП, куу шшо йма П, куу Не наш)е П, куу га йишу/е Т.

Има мало примера са вокалом о>: кау уме П, кбуу йма П, кбуу Л.

Облик ове заменице ко]и налазимо код Сремца одг овара садашн>ем ста-

н>у у Нишу, а не и у селима: кау си йа ши? (ИС 53), ко/ си ши, бре? (ИС 83),

коу знауе? (3 24).

Предлог код се ]авл>а у малобро]ним примерима са оУ у Нишу (коуд век-

2, 3, ко)'д башину кад бйуеш 4), али никад са у. Напротив, у селима ко>д, а

)ош више куд и варианта куде врло су учестали]и од код. Примери:

ко>д: ко>д йрйуашелта Ч, коУд купу Л, ПП, Т, ко>'д Нзёга М, коуд нас долази

М1), ко>д купку Мр, ко>д лекара НА, коУд нтёга ПП, коУ'д мёне П, кагд чиче Т;

куд: ошидб куд дбкшора Л, куд грбб.ье М, куд газду М, куд Ружу ошидб

НС, куд Лёйу ПП, шёрамо куд купу П;

куде: кудё караулу Ч, куде грбб.ье Ч, куде мёне Л, куде шйбреш М, он

куде нас, ми куде н>ёга М1), дд1)и куде нас НС.

Сремац ]е користио код и куде: крв пе да легне, како код Келекулу у

сшаро време (ИС 73), йобо.ъе код швоуу купу да гу дочекууеш (ИС 105)..., йа

се обрну на куде мен (ИС 47)...

У акцентованим слоговима уместо стд. о не )авл>а се о>' или у, веп диф

тонг чи)и ]е тембр на пометку у а на кра]у о, па Немо га бележити као >о.

Ова) дифтонг се по)авл.у]е, као о>' и у, после лаби)ала или велара (место Ьемо

имати исте примере употребл>ене за о>', али са дифтонгом уместо затвореног

о), и )ош у инишн'алном положа)у (што ни)е био случа) са о>). Примери су

ретки у Нишу, за разлику од села:
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у бУдлницу (и бблницу) 1, вУбдиш Ч, вУбда Ч, аУблим (и вдлим)

Т, срамУбша ме П,

гУдсвШ (и гбсши) 10, кУбйамо Ч, НикУбла Ч, кУбжа Ч, «

шакУб (и шакб) Т, кокУбшке (и

кокбшка) Т, гу'ошов у'е Ч, г'ошов сад/

Т, дёсеш гУбдине Л,

>ойе А/мЙа «За йолаже 2, Убшац (и >'ов^е П, -УоЛиа Ч, ПП, он >'фе Ч, >он

бшац) 3; сшане Ч, >"о« ГШ, З'ойи/ Ч, Убсшаре

се НС.

Као што ]е био случа) са затвореним е, нисмо могли установите везу

измену оУ под акцентом или дифтонга Уо и стандардног дугог о: имамо нпр.

моУсш (стд. мост), али вбуда (стд. вода) и гбУдине (стд. године), као и Убвце

(стд. овце), али вУбдши (стд. водиш), кУбйамо (стд. копамо).67

РЕАЛИЗАЦША 3

Позвапемо се на ди]ахрони)у и испитивайемо одво]ено случа]еве

кад э потиче од старословенских ^ерова и када се тецавио каснще у

српском ]езику, нпр. у поза]мицама, нарочито из турског ]езика и

када }е э само затворена фонетска реализащуа правог вокала а и ^авл>а

се као варианта н>егове отворенное реализашуе.

1) Реализаци/а э йрвобишног э

Примери су ретки у Нишу, а многобро[)ни у селима:

Бог]едэн да му зна 3 (обично код овог

говорника }едан\ за ручэк 5 (евоцира-

]уЬи очеве речи, иначе ручак), шамэн

сам ]а шо свё срёдио 2 (можда да би

се истакла реч у емфатичжу ситуации,

в. дал>е);

бэчве ПП, бэш Ч, Л, НС,68 дэн Ч, Л,

М, М1), П, два-шри дэна Л, дббар дэн

Мр, йёшнес дэна (и мёсец дана) НС,

дэнэс Л, дэнаске (и данаске) Л,

]асшэк Ч, едэн, )едэн (и едан, }едан)

У[,)едэн овэн Ч, кэд (и кад) Ч, Л, Мр,

Т, кэд сам био М1), йо комшйлэка Л,69

кошэл М, ПП, лэцкауу Мр, лэкше М1),

лэже ПП, малёчэк ПП, овэн Ч, Мр,

ручэк Мр, сэд (и сад) Мр, сэг (и саг)

Ч, Л, М, Мр, ПП, сэга (и са'гз) Л,

сага'шэн (и сагаишн) НС, сэсвйм

друкше Л, шаг (поред ша'дг и шаг) Л,

шаг (и шага) ПП, вэздан Мр, НС.

67 Тако се овде наша запажаььа за Ниш и околна села потпуно различу од Богдано-

вийевих, в. Богданова 1987, с. 67-74.

68 в. коментаре Белиъ 1905, с. 47-49 о пореклу речце баш.

69 э се редовно ]авл>ао у суфиксу турског порекла када у стд. имамо -лук; в. БЕЛ1Гй 1905,

с. 68.
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Констатэдемо да се у скоро свим овим примерима э налази у акценто-

ваном слогу.7" Тако имамо овэн Мр, ручэк 5 под акцентом, али дван и ручак

ван акцента код истих говорника.

2) Ре(шааци]а 9" йрвобишног э

Примери су бгхуни у селима, док нема шн'едног у Нишу:

бэ°чве Ч, бэ°ш (и баш) Л, дз°н П, шри

дгРна П, Госйо^индэ"н М1), дэ"нас

Мр, едэ°н (и едан) Ш)^едд"н П, кэ°д

Л, излэ°же ме ПП, ручзРк (и ручак)

Л, сэ°г (поред сэг

И овде ^е вепина примера под акцентом, мада их има више ван акцента

него код реализащн'е э.

3) Реализацией а' йрвобишног я

Има неколико примера у Нишу, мада су опет многобро]ни)и у селима:

даэн (и дан) 2, даянас 2, 5, и

данданаяс 8, ]ёдаян (а чешпе ]ёдан) 1 ,

2, 3, 5, 8, каэд сам ушла 1, каэд смо

8, какаяв 2, ручаяк (и ручак) 1 , 3,

саяд (уобича^ени^е сад) 1, 2,

саэсйрена крв 10, са^свйл/ голо 1;

10.

8,

баяш Ч, М1), Мр, даян Л, П, добар

даян (и добор о"а'н) М, Мр, даян>у М,

даянас Ы,]ушредаян \\С, ]едаян, едаян

(и ]едан, едан) Мр, НС, /едаян М1),

}едаянйуш М, Ч, Л, ПП, П, Т,

ла?жем Мр, лаяжа Мр, лаэже ПП,

она'^' Л, М1), П, ова'-у Л, ша''У сшджер

Мр,'1 йаас П, йешаял Л, соФ (и сад)

Мр, П, НС, Т, саЧ? (и саг) Ч, Л, М,

М1), Мр, ПП, П, осаямнем Ч, саяс бабу

(и сас бабу) Ч, саг1с мачке М, саас

кон>а Мр, саэс руке НС, са-'с д«{у (и

сас овё) Т, шо'эо Мр, ПП, шаяг Л, М,

Мр, шаяга ПП, вренаяц Ч.

Видимо да ^е варианта аэ учестал^а под акцентом него ван акцента,

али и да се чешпе ]авл>а у неакцентованом слогу него варианте э и эа.

Када се узму у обзир реализащце (э, э8, аэ) првобитног э, примейу|емо да

се шуавлэду углавном у селима; на]затворени)е реализащне (э, эа) се чу]у скоро

исюьучиво у селима. На]чеи1пе су иста примери са различитим реалнзащуама.

Скоро увек поскуи реализащуа а (или барем аэ) паралелно са реализациям э

(или э8), било код истог говорника юуи користи затворену варианту, било код

другог информатора из истог села. У оваквим условима э не може имати статус

фонеме, ^ер само има улогу случа^е реализащуе фонеме а юуа се може по]авити

и кад се ради о првобитном а, као у примерима юуе пемо изнети.

70 И БЕЛШг 1905, с. 43 и 45 истине да се а чува много болл под акцентом него ван

акцента, што ]ош у Лесковцу потерне МихА1ЛОВИТ| 1977, с. 9-10 и 13.

71 У Лесковцу се она^ та] и ова] ^авл>а^у са реализациям а" на]чсшЬе код говорника

пореклом из оближн>их села, в. Мих/иловт 1977, с. 13.
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йэ шако су кл&т 4, йа кэкд да ши

кажем 1, шэкд (али обично шако);

4) Реализацией э йрвобишног а

Углавном се ]авл>а када ^е у суседству лабш^ала и велара. Примери у

Нишу се ограничава^у на неколико случа]ева, а нешто их више има у селима:

йэ шако] НС, йэ йсшо и сэг Л, кэко

кэд Мр, кэко сэг Л, кэкд (и какд) НС,

шэко Л, шэкд Л, шэкд] (поред шако,

шащ) Л, нэйрёд (и найрёд) Ч, одэмно

Л, йэрэсйне (запуштена земл>ишта)

ПП, свэки Мр, шэкд] кэд сам била

дево/ка Л, долю шэкд] йо комшшэка

Л, шэкд] и сэг Л.

У следепим примерима сям на йлашу ПП, сэмо Ч, Т, за чяс Мр, могло

би да се ради о затворени^ артикулами ради истицан>а (реч са э носи ак-

ценат реченице).72

Реализащуа э првобитног а често се ]авл>а у близини друге рсализаци)е

э, али првобитног э.

5) Реализаций э° йрвобишног а

Као и иста реализащн'а првобитног э, не ^авл>а се у Нишу, док неколико

примера има у селима: йэ" ёше ши Л, йэ° око йёш йри П, йэ°к НС, кМ'же (и

тэже) ПП, дэРлйй Л73, као и при инсистираьу сэРмо (и саэмо) Ч, Л.

6) Ресыизйци/а а3 йрвобишног а

Налазимо ]е тако!)е у суседству лаби|'ала и велара.

лаби]али:

йлшэш 4, йайднем 9, сшари свй3ш (и даявш\а ПП, граРбулл НС, маяншй.1

сшари сваш) 2, нёма ша.мяо да каже ПП, одаэмно Л, шаРм Л; при истицан>у:

1 ; при истицан>у: шд саРмо би шрёбао сйэмо Ч, Л, ПП, саям ПП, маРлёчж

да вйдиш 1 ; (поред малёчэк) ПП, маэлёцко П;

веларн:

каяже (али чешпе каже) 1, 2, 3, 4, 7, кйяквй свадба (поред каквй }е свадба

8, 10,74 каяжем 1, 10, каРжу 1, рар- била) Т, каРже (углавном уметнуто)

кща (и раки/а) 2, шаякд их зову 1 Ч, Мр, НС, ПП

12 Богданова 1987, с. 67 говори о „сужаван>у артикулашуе у емфатичним ситуашуама"

и наводи управо примере само, сам (у значен>у само), као и чак, маю, малечко. Бшлл 1905. с.

1 5 да^е поред осталог, примере зар, чак, час са блиском реализациям (бслежи ьа а ми а', и "-а

када ми употреблавамо а») а када би се очекивало а; он не спомтье евентуално за! ворону

артикулащцу када реч истиче акценат реченице.

КДаиШ бележи Митровип 1984; Богданович 1987. дашЧ! (а-1 и э» бслежи знаком а).

74 Ова реализащуа се ]авл>а углавном када ^е каже уметнуто у ортом темпу, нпр.: }ао,

ка*д сам ушла, — ка'же, — унушра, у куНу, не знаш шша }е лёйше, — ка'же 1.
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други случа^еви, на|чешйе са апикоденталима т, д, л, р, н

свадба }една3 чувена 9, шша да му

ра3диш 1, рё!)аэла 10, шша'э знам ]а

1, знаэш 2;

босша3н (и босшан) Мр, йо еЭш''1 жена

(и йо една жена) М, лиаденевесша3

ГШ, на3садшю (и насадиио) ПП, >■

раэди6ницу НС, за3швдри Мр, знаРш

ПП, ча'ас Мр, аэсша\1 Л, а3ш6в Ч.

Осим каэже по/уеднако распростран>еног у граду и у селима, реализа-

шуа аэ ]е фреквенпиц'а у селима него у Нишу.

Као и код првобитног а, реализашуе првобитног а ко]е има]у э ^авл>а^у

се чешпе у селима него у Нишу, утолико пре што су оне затворени]е. Учеста-

ли)е су под акцентом, што више важи за затворени)е варианте.

7) Реализацща е3

Овде непемо разликовати случа]еве првобитног э од других. Уосталом,

има мало примера. Они се углавном ]авлл]у у истом консонантском

окружен>у у ксцем смо прегледали реализацщу е уместо стандардног а,75 т).

после палатала или р.

йореэд (и йдред) 2, кад буде йре^д.

у два саша 1;

йреэдё\ю ПП, ]е>ргани НС, йё-шёс

свин>е° Т, ошишё'Уа ПП.

8) Реализацща о3

У принципу, случа]еви када се ]авл>а требало би да одговара]у онима

са реализациям о уместо стандардног а, т). у окружен>у лаби)ала, апикоден-

тала л, н, р, као и велара к.76 Ме1)утим, немамо много примера:

Добро у'е било3, свё }е добро било3 6;
с нёкоэга (и с нёкога) ПП, р&у (али

ро/а, рд]у се) Мр.

ВОКАЛНО Р

Ситуащуа у говорима Ниша и околних села ]е скоро иста као у стан-

дарду.

Вокално р се ]авл>а под акцентом или ван акцента:

на почетку речи

рнзка 1 , он се рве с мачку 8; I рнзка НС, ПП;

на кра^у речи (са губл>ен>ем х)

на вр главу 8; I Надо од вр шован НС;

унутар речи

75 в. Белит. 1905, с. 46.

те в. Белит. 1905, с. 46 и 23.
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брже 7, бркови 1,3, држао 3, 10, два бркови НС, цврсша Мр, држао НС,

дрвеша 1, дрвёпе 1, свекрва 1, 4, 10, йравшю цё1) од дрва Ч, Ш/?н дрвеши

шршш \, 4, чим бдеш ши код мб.ика, М, крсшине НС, йрсшенисууу М,

наш врМн>е више 4, и шага баба свекрва Ч, М, НС, Шрййм М, НС, ба

ерму беше 5, ерши се 3, врзувме 8... се врнемо Ч, ,иб/ бра'ш се врну}а М1),

ершу Л, Мр, «ршн се Л, вршкамо П,

йредёмо и йдсена извршкамо Т,

вблсу юшшн>е Л, в^.жт лулку М,

вржемо очи НС, врзу/еш с они

I )ужики НС, врёме загрМьье Мр...

Осим лексичких разлика, одступан>е од стандарда ]е евидентно само у

селима: вокално р када стд. има консонантно р + вокал. Примери: /V/ сам

йршйла М, йршшш смо М (стд. пратила, пратили), V црйу.ьу Ч (стд. у црепу-

л>и). У неким примерима р тежи да се вокализу]'е услед редукци|е следепег

вокала али се он ипак чува па не долази до потпуне вокализаци)е гласа р:

кр°з Ч, кэрс ПП, крэз село Мг).

Посто^и засна опозишиа измену Ниша и села за облике ж. рода, ср. рода

и множине радног придева глагола умрети: у Нишу ^е вокално р као у стд.

а у селима консонантно р + вокал е.

' умрёла Ч, Л, М, М1), Мр, НС, П.

умрёло Ч, М, М1), измрё.т Ч, умрёле

М... (нема примера са вокалним р).

умрла 4, 5, 6, 10, йдмрло 2, 9, умрли

3, 5, йдмрли в... (само два примера

са е: йомрёли 4, умрёле 4);

ВОКАЛНО Л

У призренско-тимочко] ди|алекатско1: области, у зависности од географ-

ског простора, исте речи се ^авл>а^у са различитим реализащн'ама почев од

вокалног л до стандардне реализащф у. Углавном, вокално л се ]авл>а у

тимочко-лужничком ди^алекту, више у северном делу него у ]ужшн'ем, ре1)е

у сврл>ишко-заплан>ском диалекту у ко]ем преовладава^у реализаци^е л и у,

а скоро никад у призренско-]ужноморавском, где доминира у поред извесних

спу^ева реализащф лу после дентала д и с.77

Трупа лу у изолованим речима поред уобича^ене реализац^е у поснуй

у читавом призренско^ужноморавском диалекту, од Призрена и Приштине7Х

до Лесковца.79 Насупрот томе, севернее, у Алексиначком Поморав.1ьу, по-

77 в. Ивиъ 1956, с. 111. Реализащф су главни критери) да би се одредила припадност

говора ]сдном или другом диалекту. Ди]алектолози ко]и изучава^у пограничне зоне обращу

посебну пажн>у на ова^ проблем. Тако Богданов1Пл 1979, с. 13 супротставлх) село Бучум (гимочки

ди)алекат) са фреквентним вокалним л селу Бели Поток (сврл»ишки ди|алскат) без вокалног л:

Т1ИРИТ1 1983, разлику)С зону I (лужнички ди)алекат) са вок&тним л и зону II, низводшуу (заплан>-

ски ди)алекат), без вокалног л.

78 в. Павлов) га 1939, с. 73 (наводи вук, жуш, йун итд. и слубще, ста, спиче,

сгунчоглёд), СТЕВАНОВИЪ 1950, с. 43 (наводи вук, вуна, йун... ста. аунце, аунцокреш и жэш,

дэгэчак) и Павловит* 1970, с. 17 (има аунце, ста, ауба, поред вук, жуШ, ]абука...).

79 в. МиХАШОВИТй 1977, с. 10: ста. слузни, стаей, аунце, слунчдглед.
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стсу'и ^едино реализащуа у.80 Прсма томе, измену Лесковца и Алексинца, ка-

ква пе бити ситуашуа у Нишу и околним селима?

1905. год. Белип ]е у Нишу и селима западно од Ниша забележио вук,

дуг, жуша, йуне... поред слуба, слузе, слунце.^ Ми смо гако1)е забележили

варианту у у граду и у селима, осим за те исте три речи, али само у пет

примера са села: слуба Мр, НС, ПП, слузе НС, слунче Ч (иначе свуда сузе и

сунцё).

У три друга сеоска примера опазили смо ]едан дифтонг гсуи прелази од

тембра о на почетку до тембра у на кра]у емитован>а. Бележимо га °у: вРуна

ПП (иначе свуда вуна), има й°уно ПП (иначе свуда йуно), д°угачка Л (са

акцентом сличним стд. дугосилазном и кхуи нарочито ]асно истиче дифтонг).

Забележили смо у ]едном примеру л>у эюьуна НС (иначе жуна)*- и и

дибдк ПП (иначе дубок).^

Према томе реализащу'е пореклом од вокалног л, а различите од у чу)у

се само у селима, а у Нишу постсуи само стандардна реализащуа у юн;а уо-

сталом претеже и у селима.

ГРУПЕ ВОКАЛА - ХШАТИ

Учестал^и су у говору Ниша и околних села него у стандарду због

уобича^еног одсуства велара Ы као и губл>ен>а палатала /]/ (а понекад лаби-

]ала /в/ и дентала /д/) у интервокално^ позиции. Тако сгворени хи)ати теже

ка редукцией или елиминащу'и: или неста]е ]едан од вок&ча, или се ]авл>а нови

консонантски елемент, често '} или и.

Проучавапемо различите могупе фупе, одва]а]упи сваки пут 1рупе уну-

тар речи и на граници две речи (сантхи).

1) Груйа аа

унутар речи

без х

група се одржава

два ораа НС, снаа Ч, Л, М, М1), Мр,

НС, ПП, П;

пс^едноставллна група:

два бра 1, мала 1, 6, 7, 8; I два бра ПП, сна Л, ПП, мала М, Т;

80 в. БогДАНОВИТ> 1987, с. 84: вуна, йун, као и дуг, суза, суще, сунчоглед, сФуба.

«1 Белиъ 1905, с. 115-116.

& ИСъуна ^е забележена: Белит> 1905, с. 115-116, МихАЬ'Юшт 1977, с. 11, Богдановна

1987, с. 84.

83 БЕЛИТ1 1905, с. 122 наводи дибдко у Нишу, а длибока у |едном селу западно од Ниша.

Миха^'Ювиъ 1977, бележи д.шбдко и длибйна, док Богданович 1987, с. 84 има само дишпш.

дибдк, дибдка.



Говори Ниша и околних села 55

интервокално ]

снф'а 8 (и снсука 1, 10);

губл>ен>е з

губл>ен>е в

даали су (и давали су) 6;

заац (и за/ац) НС;

сшо/а84 сам (и сйава/а) НС, ]а гу

да'ам за ]едйнца НС, грбаа (стд.

грбава) НС.

Глаголски придев радни: наставак ^а или -а у мушком роду постели

углавном у селима; до групе аа долази када се наставак дода^е глаголско]

основи на а (примери: ора-, писа-, милова-, гледа-, држа-) или непосттуаном

а у глаголима са консонантском основом (доша-, мога-, побега-)

наставак -)&

доища Л, М, Мр, иииуа Л, М, укрф'а

Л, Мр, рёка)а Ч; ора/а Ч, назва/а НС,

каза/а Мр, излагала Мр, НС; осйиуа М,

ПП; ойцува/а НС; чуваша Ч, Л, Мр, ПП,

да/а Ч, Мр, ПП, гледа/а Л, НС, илиуа

ПП, Признака НС, зна]а М; Ьуша]а НС;

наставак -а

]едан, изолован пример у Нишу: гле-

даа сам 8;

дошаа Мр, ишаа Ч, Мр, украа НС,

ре/саа Мр, НС; йоораа Мр, назваа НС,

йцуваа НС; тува'я НС, оа'а Мр, Т,

ил/а'а Мр, НС, йризнаа НС, йресийаа

Мр, належаа НС;

по]едноставл>ена група: ретки примери

йш бы река Ч, он /?ёка Л, Мр, НС, нё/е

мога М, НС.

2) Груйа ае

унутар речи

скоро сви примери су бро[)еви

очувана фупа (као у стд.)

дванаес 5, йёшнаес 2, 4, 5, 8, осамна-

есше 3, дваес 2, 3, 6, 7, 8, 9;

редукована група

/еданаесше 6, дванаесше 3, 6, ^ шрй-

нРесшо) 5, осамнаесше 3...

)еданаес Л, Мр, дванаес НС, шринаес

М, чешрнаесше Т, йешнаес Ы\), НС,

П, шеснаес Ч, М, М1). Мр, НС, ПП,

два'ес Ч, Л, М, Мр;

)еданаес ПП, шрин"есшо Т. шёсчРес

ПП, девёшнаесше Л;

84 Можда посто)И аналопуа са глаголом сйаши, врло учесталим у нашим говорима.
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псуедностав-гъена група

}еданаес 1 , )еданаесше 6, 8, дванаес

1, 2, 6, шрйнаес 4, 6, 10, йёшнаес 1,

2, йёшнаесше 3, девёшнаесши 1, 10...

интервокално ]

два/ес 1, 2, 3;

]еданес П, дванес П, дванесше НС,

шрйнес Мр, шрйнесше Т; йёшнес НС,

девёшнесшу Л;

дванаиес Ч, М, чешрнщес Ч, двсуес Л,

М$, Мр, НС, П.

Група ае брсуева у селима се бол>е чува него у Нишу, где смо залазили

више редукованих и по)'едноставл.ених група.

други примери

каем ши 8, га'еш 1, 8 (испада /ж/);

йшш Н;

]а каем НС, оа йокаеш НС (пада /ж/),

шкаем П, изашкаем НС, учестали|и

су примери са ]: «/ка/'е Мр, Т,

Шксуемо Ч, Л, изашка/ем НС,

изашксцемо П,

на^чешпе направлена, ретко найраена Л, Т (испада /в/),

найравена; ёродрум П, о/со ёродром М;

сантхи

примери редукованих или псдедноставл>ених група

о_<20> 2 I еое ПП, йа еше Ч, йо «шё НС.

.3^ Груйа аи

унутар речи

губл>ен>е в (на]више примера са глаголима правити и направити)

найраиш (и найравим) 2, пу Прайм (и

Правим) 3;

найраи Ч, найраимо (и найравимо) Л,

М, шша найрайсше? НС, задраим Л,

осшаим (и оставим) НС;

интервокално ]

йро/ы 9 I найра]имо Л, «ря/У Л.

Скрепемо пажн>у да се облици са в, далеко многобро^и)и, срепу скоро

код свих говорника.

Сантхи

на]више после везника да, па

редукована група

д° ймамо 2, д° йдеш (и да йд&м) 2, д°

иза1)е 1;

йа истина 1;

псдедноставл>ена група

диоеи 1, 5, 6, 10, д^йде шамо 3,

д^иза^е 7, д^издржй 8, д^извучё 8,

о^млкш 1;

д° ыде НС, о47 идемо Л, сК' исййемо

ПП, шрёба д" имам Мр;

й° 1ша П;

о^мдеи Ч, НС, д_и.и М, д^йде (и да

иде) М, НС, ПП, Т, Ье д идемо Л,

д^изради М1), д^имаш ПП.
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други примери редукованих група

а иначе рода 3, кд}а из Кььажевац 5,

нашрй" исйред н>ёга 7, днд0 йдемо 10;

кд/а има машину Л.

4) Груйа ао

унутар речи

глаголски придев радни мр. у са наставком о ксуи се дода]е глаголско]

основи на -а или (у глаголима са консонантском основом) непосто)аном а.

Више примера има у Нишу, где ^е устал>ен наставак о, док ^е у селима у

паралелно] употреби са наставком -а/-}а.

фупа се чува

йишо 4, йдшао 5, крао 8; каш/ьао 2,

мирисао 7, йошййсао 3; дсшао 2, 5,

6; куйовао 5, йродавао 5, 6; чувао 4,

глёдао 7, ймао 5, 6, 7, 8, йрйчао 7,

йрддао 2, 3; држао 2, 6, 7...

редукована група

ддшао 5, наиРо 6; йреслишавРо 2, I

псдедноставлэена група (сведена на

ишао П, йошао Мр, украо Мр, рёкао

Ч; каиьъао Мр, ла]ао Мр, се/'ао ПП;

куйовао П; чувоо П, йрйчао НС,

йрддао ПП, ошерао Л; држао НС...

-о)

дошо НС, П, Т. изашо Т, ошйшо М,

Мр, НС, Т, .иузо П, исйёко се НС,

йешого Мр, йосёко Мр, вуко Мр, Т;

исшёро НС.

мшо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дошо 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, изашо 2, 3, 7, ошйшо

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, йрёшо 2, 7, йрдшо

5, 6, 7, ыеко 5, йобёго ]е 6, йомдго 2,

/?ёко 1, 2, 5, 7, 9, 10, секо 1, извуко 1;

мирйсо 7, йошййсо 3; диго 1, 3, 8; ку-

йово 7, вёрово 7; гледо 2, имо 7, 8;

издржо 3...

Ман>е ^е примера у селима ]ер се ту користи и наставак -а/-}а. Ме1)утим,

у Нишу има много више пс^едноставл>ених група и због другог разлога: ак-

ценат у Нишу ре!)е пада на вокал а групе ао него у селима, ]ер ]е у граду

често померен на претходни слог. Неопходан услов за редукшуу или по^ед-

ноставл>ен>е групе ^е да вокал а не буде под акцентом. Исто се дешава у

колокви^алном говору при брзом изговору.85

И код Стевана Сремца има примера у копима ^е губл>ен>е а забележено

апострофом: реко ги (ИС 99)...

везник као на почетку поредбених реченица:

очувана група

нйсу шада дево/ке бйле као сада шшо

су 3, као браЬа смо бйли 4, шб вам

]е као сад 5, гас нщ'е шолйко мирйсо

као садауьи йешрдл 7, као йромена 8,

као кад ми мёшак йр61)е 1 0;

као дёше малёцко Ч, нё као сад Л, као

во]нйк М1), нёсмо шолйко шрйёли као

луди шшо шрйёли Мр, сшаде као

укойана НС;

85 в. Стевановнъ 1979, с. 104.
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по)едноставл>ена група

ко сивд/ьа радиш 1 , а дна ко дёше 1 , ко шй Ч, ко сэш комба/ Л, ко свадба.

нйсмо биле шолйко кулшурне ко два) шакд исто и кршшёуье М, ко да нё/е

савремени свёш 5, кад се найрави куйано М, нё ко саг М1), ко мй N11),

оваква ко йрс, йа ко риба 8, да }а Само га йдгледа ко крива мршво

овако ко мапеха радим 1 0; Шёле Мр, ко сага ПП, ко девд/ка П,

мали к°о шд/ девд]че М1) (овде, група

^е само редукована)...

Констату)емо да ]е у селима ко ^распростран>ени|и облик. Постсуе ]ош,

и то ]едино у селима, облици ка и ка/ (вероватно од као и): ка и саг М, Т,

такав бёше ка овдга НС, ка и вол сам бма Т, лёьь ка] бйво/1 НС, шаква }е

дибёла ка/ та/ чунак НС.

други примери:

редукована група

на Койаднику 2, за°ву (и заове) 5,

за"ва (и заова) 10, умивРднице 10;

по^едноставл>ена група

очувана група у одсуству х

/а", брё НС;

имала сам заву Ч;

снао! Мр, ПП, задди Ч, забду Л, за-

ддимо Мг), заддиш Т;

очувана група са губл>ен>ем в

I наодаии/е П;

сантхи

примери са везницима да, па (редукована или пс^едноставлэена група):

д" осшану 5, д" оставим 1 0; йа овд 1 ,

йа дни 7, йа деде 8;

д^обра^у/ем П, д^ошйдне Мр;86 он им

йР^ошидё НС, йа дни нёмау ПП;

примери са показним заменицама ова], она]: редукован>е или (само у

селима) испадан>е иници]алног о:

одржава "вако 1, йма "на/ пдш 3,

купа "на 1,]а °на/ бацам 10;

на шам, на "вам Л, /а "вакд) вйкам Л,

а "вща НС, йа "нд Т, на вдга Мр, а

вд девд)ка П.

Примепу)емо да се у групама са предлозима на и са редукц^а тичс

управо н>их:

на онд Тюте 8, с° овё стране (и с овё

стране) 10;

на овй/а М, Т.

5) Груйа ау

унутар речи

губл>ен>е интервокалног ] у трепем лицу множине презента глагола 5.

врете.

86 У императивним конструкшуама нема редуковакд: да оставит! Ч.
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очувана група

нёмау 6, да не знау (у преношен>у

речи старее особе, иначе да не зна/у)

Ю;

редукована фупа

йоздра&ьау 8;

х^едноставл>ена група

дни и шёнкови йму 1 0, одржаву се го

вори 3, да се враЬу 5;

да глёдау девочку НС, они ймау Л, над

насёдау ПП, йрошрйсау НС, праве

рйкау НС, вашау НС;

ирод")' П;

чуву Т, игру П, дни мешу М1), йлапу

П, Иъачку П, ручу Л, они сей не ваьу

НС, «ярку Т.

Ова] зев се често избегава у селима (никад у Нишу) употребом наставка -в:

мёшав М1), йрешрйсав НС...

одсуство х

очувана група

I за снау Ч

интервокално ')

снар 3,

други примери са префиксима на- и за-

редукована група

научио 2 I зс,узё]а (и заузе/а) П;

група се на]чешпе чува

научи НС, научща Ч, научила М, Мр,

ПП, научйше ПП:

научи 1, научио 2, 3, научила 4, 5,

научи.1е 6

сантхи

на]више после везника да и акузатива личне заменице м. и ср. рода га

редукована група

д° усшане 1, не мдгу д° узнем 1, д°

у})еш 2, д° узимаш 2; }ёби г" у дуйе;

по]едноставл>ена група

думре 1,5, не мдгу дусшанем 1, д^у-

врёдш! 1, дузмеш 7, дузму 5; уел г_у-

зймаш за мужа? 7;

г" ушёйа Мр;

уо й>> д^уда'рам П, д^крадне Мр, ши

шо/ дурадиш Мр, дузмеш Л; мщка

гучи НС.

6) Груйа еа

унутар речи

глаголски придев радни: наставак -а/^а се дода]е глаголско] основи на

-е (само у селима),

наставак -')&

донё/а НС, йочё/а НС, узеуа Мр. П,

НС; изгорё/а М, мислё/а НС. ПП.

осШарё/а Мр, радё/а Л, НС, седё/а М,

волё}а Л, живё/а М1); шеу'а М...
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наставак -а
I

довёа Ч, однёа Мр, йочёа НС, умрёа

М1), узеа Ч; урадёа П, йоседёа НС,

волеа П, завршёа НС, живёа НС; шёа

ПП...

Глагол иАи и од н>ега изведени глаголи ил^у, примепу^емо, поред веЬ

ви^ених облика на ^а, -а, и друге облике на ^а, -еа: ишё/а Л, дошё]а Л, М,

М1), НС, нашё]а М1), ошишё^а Ч, йрошё]а Л и дошёа Мр, нашёа НС.

Изгледа да ]е наставак -]а понекад повезан са брзином изговаран>а у

ко^ се по]авл>у)е интервокално Залазили смо нпр. код истог говорника

умрёа у спором, а жшё/а у брзом говору.

испадан>е ^

грёана раки/а 3, смёала 5;

испадан>е д

очувана група

йоглёам 2;

редукована група

йоглёаш 8;

под'едноставлэена група

компаративи придева: ма/ёа Ч.

сшарёа Ч, НС (поред сшарё/а Л, Мр);

глёам НС;

глем НС.

7^ Груйа ее

унутар речи

губл>ен,е ,|; сви примери су забележени у селима:

грёемо П, овее (и овёие) НС, йосёемо

П, вёе (и вё/еш) НС, мёе Ч, Л, М1), НС,

П, Т.

На]више има примера за негативну форму трепег лица ]еднине глагола

бити, поред учестали]ег нё]е и стд. облика нще.

8) Груйа ей

Ради се скоро исюьучиво о примерима сантхи)а на]више са негаци]Ом

не, клитичним облицима ]е и Ье помопних глагола, акузативу личних заме

нила ]е и не, као и о повратно] заменици се. Група ]е чешНе редукована него

по]едноставл>ена.

редукована група

како да не йде 2, ко ]е йшо 4, та/

шила 5, пе йдемо 8;

по]едноставл>ена група

йа и^абй/е, с^исёчеЗ; I Ьк^йдемо НС.

}а }е "сиовй/ем НС. Па се нё1' има.ю

Л, нё/е "маю Л, са пе не и Гщ/у ПП;



Говори Ниша и околних села 61

9) Груйа ео

унутар речи

глаголски придев радни мушког рода ]еднине са наставком -о ко] и се

дода]е глаголско] основи на -е

очувана група

дднео 2, 5, ддвео 2, 10, йдчео 2, 5, 6,

7, 10, узео 2; разбдлео 2, лешёо 8, ми-

слёо 2, радео 2, 3, 4, сёдео 2, видео

2, 6, 10, вдлео 6, 7, 10, жйвео 2, 5, 6,

8, шео 2, 7, 8;

редукована група

дно ]е йдчео 2, вйд^о си 2;

по]едноставл>ена група

узо 2, 6, 7, выдо 7, 8;

довёо НС, за/иёо Мр, йочёо Т, узёо

Мр, П; осшарёо НС, Т, радео П, волёо

Мр, НС, вршёо Мр, НС, ПП, Л;

сёдо шу НС.

Примепу)емо да има више примера из Ниша, што се об|ашььава пара-

лелном употребом наставка -аА)а у селима. Група ео ]е иначе много стабил-

нше од групе ао, тако да су примери редукцш'е и по]едноставл>ен>а врло ретки

и увек ван акцента.

Деклинащуа облика компаратива ко]и се чу]у само у селима:

сшарёог Ч, П, сшарёога М1), Мр, НС,

од малёога унука П;

сантхи

примери редукованих и по]едноставл>ених група потичу углавном од

показних заменица и прилога са инци^алним о ко]е се обично редуку]е или

по]едноставл>у)е.

редукована група

мдже °во дёше да држи 1 , шша ие шша ие °во НС, шушке °нёи ПП, дд/;е

°во 2, ]а сам ]е °вако глёдала 5; °нащ ПП;

примери долазе само из села:

наше во/ куче М (стд. ово наше куче),

ка кудё ей наши М (стд. код ових

наших), ене нам НС (стд. ено онамо).

10) Груйа еу

унутар речи

одсуство х, очувана група

меуна 1,3; I мёур НС, ПП;

сантхи: као за групу ей, редукован>е и по]едноставл>ен>е постели углав

ном са негащу'ом не, са личним заменицама у акузативу ме, те, и са поврат-

ном заменицом се.
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редукована група

ше м? удави 6, кад у})е 5, шо 0е

ук&чуйи 5;

псу'едноставл>ена група

нумём 1, нумем да ищем 4, нумёш

10, нузймам у руке 5;

с1' укачи Ч;

}а нумём да крй/ем Мр, нумём да

йёвам НС, нумёш №; да мудари НС,

оио шубйва Ч; шшо судавала Мр,

сузёдемо П.

Има више псуедноставл>ених група у више различитих примера у сели

ма, него у Нишу.

11) Груйа иа

унутар речи

глаголски придев радни м. р. ^еднине: наставак -аД]а се додаче глагол-

ско) основи на -и (само у селима)

наставак -}а

убща М, Мр, НС, доби/а М, НС,

сакрща НС, ища НС; крсшща М1),

НС, куйща Мр, НС, ПП, мучща Л,

носща Ч, НС, йусши/а Мр. НС, учи/а

Ч, бы/а Ч, Л, М, Щ, Мр, НС;

наставак -а
I

изоловани примери: сакрйа НС; ома

Т.

Овде нема ншедног случа]а редукован>а или по>|'едноставл>ен>а (као што

их нема ни у другим примерима унутар речи),

сантхи

У примерима са везницима ал, ел, ил нема хж'ата; то су варианте ве-

зника али, ели, или, ко]е се ]ав/ьа]у и испред консонаната. Пример: ал ако

дд§е 7 и ал само да не дочёкам 4.

12) Група ие

унутар речи

очувана група, евентуално после губл>ен>а консонанта:

шрйес 1, 2, 7, 8; I Шрйес Л, М1);

са интервокалним ]

шрщес 1, 3, 6, 7, 8; шрщес Ч, Мр, НС; д^йе Мр (стд. да

иде), дуем НС (да идем);

сантхи: нема примера редукованих или по]едноставл.ених група, осим у

сл>^евима са ко/ (варианта ко и корт): кум кои е мдме мужу био кум 10.
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13) Груйа ии

унутар речи

губл>ен>е д (глагол видети)

Трупа може да се очува

да вииш (поред да вйдиш, да вйдиш) да вииш Ч,

8,

или да буде по]едноставл>ена

да вйш 5, 8, да вйше 5, 10; I да вйш НС, да вйш Л, НС, вйш Л;

сантхи: група ]е очувана, пример: йовашали их I.

Веп горе споменуто за везнике ал, ел важи и за да л, пример: не знай

сад да л иду 1, да л раду 2.

14) Груйа ио

убйо Мр, сакрйо Мр, йдйио ПП, куййо

П, носйо ПП, найравйо Мр, йусшйо Т,

ударио НС, довашио НС, женйо Мр,

НС;

унутар речи

глаголски придев радии м. р. ]еднине наставка -о, ко] и се дода]е гла-

голско] основи на -и-

очувана група

убио 6, добио 2, 5, 6, йдйио 6; чйнио

7, 8, крсшио 10, куйио 2, 3, 8, молйо

8, носио 5, йравио 2, 3, 9, радио 1, 3,

6, 7, 8, шражио 8, учио 1, 3, 4, 5, 6,

увашио 2, завршио 2, 3, 5, 7, жёнио

9...

Као и у групама ао и ео вепи ]е бро] примера у Нишу због паралелнс

употребе наставка -&!-')& у селима. Група ио ]е врло стабилна и примери ре-

дукован>а или по]едноставл>ен>а су изузетно ретки (мисо сам 2, греши П). Ово

важи за све случа]еве, не само за гл. придев радни: авион 8, милион 8...

сантхи

редукована група са показним заменицама и прилозима иниц^алног о

гяедали °вамо 8; баба и °на) деда Мр, бди "вамо Л, //

°вако/ НС.

Ни овде не треба уврстити везнике ал, ел, ил ]ер се ти облици редовно

]авл>а]у и испред консонаната.

15) Груйа оа

унутар речи

губл>ен>е очувана група

мба мама 4, мба сёсшра 5, мба кёва I мба ма/ка Ч, швба НС;

ретка ]е редукцш>: мб° ма/ка 8.
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16) Груйа ое

унутар речи

испадаиье ^, одржана група

мое мсуке (и мб/е) 5, 9; двое, шрое 2; Поедем М, кое е користуе П, йоедини

М;

двоица НС, П, Т, за шройцу Л, двоица

НС, одвдши П;

испадан>е в, очувана група

чоек 1, чоёк 9; I чоек НС;

в може бити само редуковано: човёк Ч.

17) Груйа ои

унутар речи

губл>ен>е \, очувана група

Троица 5, двоица 8; кои су 8, сшди (и

сшд/и) 5;

сантхи: група ^е обично сачувана: шшд и држё 1, какд зову I.

/6У Груйа оо

унутар речи

глаголски придев радни, очувана група: >»боо ПП

нема х, група се чува

йроддим 1; I додди М1);

сантхи

редукована група са показним заменицама и прилозима иници)алног о

мал0 овако 2, лёйо °вам 5; ми смо °вй крсШйпи Мр, шамо °ва\ю

НС;

редукована или псдедноставл>ена група са везником ако

)ел он ако °шидне 7; I ак дЬе да ради П.

19) Груйа оу

унутар речи

испадан>е '), очувана група: моу НС, П.

20) Груйа уа

унутар речи

гл. придев радни: наставак -)& у селима се не ^авл>а у облику -а, тако

да нема ни групе уа (йогину/а Л, М, ПП, Т, йреврнууа се Мр, скину}а Мр, НС,

чу/а Ч, собу/а Мр).

У одсуству х група се чува: уайсе 1, уайсили 7.

Услед губл>ен>а в група може бити редукована: чу°м НС.

сантхи: нема примера редукована или по]едноставл>ен>а.
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21) Груйа уе

унутар речи

губл>ен>е \, одржана група (ретки примери)

чуе (обично чу)е) 6, ми йродёфтууе-

мо 3;

и шд да казуем НС (али обично

козу/ем Ч, Л, М, Мр...);

сантхи: нема примера редукован>а или по^дноставлэенэа.

22) Груйа уо

унутар речи

гл. придев радни м. р. наставка о ко)и се дода]е глаголско] основи на

у: група се увек чува

йогинуо 1, 3, чуо 1, 2, 6; I йогинуо ПП, Т, скинуо Мр, собуо Мр.

23) Груйа уу

унутар речи

губи се ,| и група се чува у примеру исшеруу НС (али обично исшерууу):

сантхи

забележили смо неколико примера пс^едноставл>ен.а са личном замени-

цом ж. р. 3. л. у акузативу гу ко)а се на]више чу)е у селима: пе гуда/у М, он

гу ]ури да губще ПП.

РЕДУКЦША И ГУБЛ>ЕН>Е ВОКАЛА

Овде пемо испитивати случа^еве юу'е нисмо посматрали у оквиру хи]ата.

За сваки вокал посебно посматрапемо редукци)у, а потом губл>ен>е, на]пре на

гючетку речи (афереза), затим унутар речи (синкопа), на крщу речи (апокопа)

и, на^зад, на граници две речи (сантхи). Пошто се последнее две по^аве могу

подударати, у оквиру сантхи)а пемо испитивати само примере када две речи

образу]'у само ]едну акценатску целину.

1) Вокал а

а) Редукцш'а

унутар речи

Вепина примера се тиче речи ко]е смо обрадили у проучаван>у раз-

личитих реализацш'а э: редуковани вокал а се налази у позищп'ама у ко)има

смо имали, за првобитно или непрвобитно э реализащн'е э, эа, а3.

с*д Ну]а Мр, к"квд Ч, и и^'кд (и шакд)

Т, и ш°кду (и шакд)') НС.

нёк"д 8, ко }е к°акд 2, йа шакд

(обично шакд) 1, йРко рёпи 2, к*же

(чешпе каже или ка3же) 1, зн^ше 2;

У Нишу смо приметили примере редукованог а под акцентом (редуко

вани вокали су обично ван акцента, што олакшава н>ихово евентуално губъе-
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же); то су уметнути глаголи или изрази у брзом говорном темпу: к^же, знЧИе.

йРко рёпи.

Неки примери се односе на префиксе:

свё шд с°зидаше 8; I насадймо ПП, разговорам П.

Редуковано а може бита измену два иста сугласника:

ймРмо 2, нёмРмо 10.

Друге примере смо забележили испред или иза р:

ШрРжйо 2, шш*ркови 3; I кр°дё Мр, срамоШа ме НС.

на кра]у речи

У Нишу смо забележили у наставцима ж. р. ном. ). куйлен0 ша 6, ген.

мн. седамдёсеш годин" 7, йо йёш-шёс сшдшин" милидна 7, м. р. ген. ]. йб.ш

динар*1 б йа вёжем дво око враш" 1.

сантхи: редукци|е се тичу везника да и па, предлога на и акузатива

личне заменице м. р. га;

мора д" пушйш НС, мора о4' донесё

П, да ми га узме (поред да га не узме)

Л, д° се йушши ПП, како д° ши

кажем П; йа над шурйи йасу.ъ НС; }а

г" одвёдем П.

д° до^ем 1 , они Ье д" дд^у 1 0, него д°

дам 2, д" ие уйлашим 9, д° ши не

каже 8, ддма йа д6§у 1; на иёдну

страну йа другу 8, и ддма на ражан>

8; г° шу черёчи 8;

б) Гублэен>е

Афереза

Налазимо ]е у везнику ако сведеном на ко, исюьучиво у селима, као и

у имену Архангел (уз губл>ен>е х) и неким речима страног порекла.

ко идё дешё у школу Ч, ко видимо

Свешог Ран^ела 10, Свёши Ран^ел 1

божури 8 (< абажури);

вёшар (мало да;ъе а ми ако видимо

вёшар) Л, Е, йа Нгёга ко }е мерок...

М1), ко ме она воли П;

Свеши^Рангел Мр;

двокаши Ч.

Синкопа

Као и редукци^а а унутар речи синкопа има у истим позиц^ама у ко]'има

смо имали реализащп'е са а, нарочито редукц^у како на ко у селима:

шша си /ёла днас? 5, на уранк (и на

уранак) 10;

кк6 Мр, нёкко Т, после губл>е!ьа

редукованог к: ко се каже (= како се

каже) ПП, ко пе ме йревари (према

контексту = како пе да ме провари)

ПП.

После губл>ен>а а измену два м долази до облика нём НС (= немам).

Апокопа

Императив гл. чекати може да се сведе на чёк: чёк )а сйноп да си }е

намёсшим мб] душек 1, чёк да исйишам шёрен 8.
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Ову апокопу, присутну и у колоквиуалном говору, бележи Стеван Сре-

мац: Ама чек де! (ИС 60).

Наставак а понекад се губи у говору села: бдшп Мр, истин Мр, сам

сам дошла НС.

Облик истин ко)и понекад има прилошко значение налазимо код Срем-

ца: моу.се, истин (3 40), исшин, да ши кажем (ИС 82).

Сантхи: примери се тичу, углавном, предлога да.

д^долази 2, шаман д^гу йолубим 8, | д^се бака НС, сам д^се йреврну НС.

кад дпеше д^йдЬеше шамо 3, д^слави

3, д^йш (поред да вйш и да вйш) 8;

У селима шта може да се сведе на ш после губл>ен>а а и дисимилашп'е

т испред А у футуру глагола хтети: шНёш? Ч, шпу работам? НС, шпу? Мр.

шЫш шу/? Мр, шпе раббшиш? М, шпе радиш? Мр, шЫ саг? Ч.

2) Вокал е

а) Редукщп'а

унугар речи

предлози и префикси

Гюред Нишаву 2, йоред нзёга 7, 8;

бро^еви

чешерёс 8;

йреко МсРраву ПП; йрешйскаш П,

йрешйснемо П;

чешйри Мр, десешйна Т, де&'шйну

Мр, йедёсеше (и йедёсеше) Т;

месец, одре!)ен бро^ем или именом

за шёс мёс^ца 3, }ануар мёс^ц 2; I йёш мёс°ца НС, мёс^ц дана Т;

глагол мойи у презенту

нё можете 5; I .нож*' Л;

уметнути облици у брзом изговору 0е^ини случа]еви акцентованог ре-

дукованог е, примери само из Ниша)

р*ко 5, р^цимо 1 ;

други случа^еви, углавном у додиру са апикоденталима т, д, л, р

девб/чица 5, шо се сёдело 5, беи бер-

бёри 8, сшародревне 5;

иншересаншно 5, математику 2;

йзеде НС, окрену П, шера.ш Мр, у'а йу

с) ы*,и НС (уз губл>ен>е интервокалног

д);_

машерииал ПП.

на кра)у речи

Редуковано е бележимо углавном у облицима личних замен и иа

ко/ си кбме замёри 8; I сшра ме ПП, за мёне да ййша Л.
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сантхи: редукщуе се тичу клитика Йе, ме и се

пе куйу/еш 8,

0е завёже 8;

б) Губл>ен>е

Афереза: има мало примера

вакуйшу 6;

пе се ши сёшиш Т, да ме удара НС,

йа 0е шд црйё НС, не мдг 6е сёШим

П, мб] ейн ми се смё]е НС.

ене)сад ше (< ете) добро П, не (<

I ]едэн овэн Ч.

Синкопа

Као и код редукщу'е, ]аял& се у примерима са бро]евима. али само у

Нишу: двадесше године 3, чешрдёсш 3, у седамдёсйло] гддини 5. Примера има

и у речима страног порекла {маьйрщал 4, 8) и у гл. придеву радном глагола

видети (вйдла 1, 4, 5, 7, 10, вйдли 1, 2, 8, 9).

Апокопа

хадое (уз губл>ен>а х)

суд, суд! 1; I

мойи у презенту (врло учестало)

3. л. ].

сшар чдвек не мдж да ейава много 1 ,

како мдж да буде? 3, мдж да се каже

7, нсубо/ье шшо мдж да буде 8;

суд Ч, Л, МЙ, НС, ПП;

не мдж да йрегази Л, не мдж да

доби/е он 1УП), /оу мдж да йрешёкне

НС, не мдж да йорасне Т;

аналогно 3. л. ]. испадаше последн>ег слога у 2. л. ]. и у 1. и 2. л. |д.

не мдж да радиш нйшша 1, ако не

мдж да ддеш 7, да не мдж да йдеш

8;

1. л. мн.

мдж да йогдршамо сшан>е 2;

не мдж да гу йресудиш Ч;

ми не мдж да вршёмо Л, не мдж да

скуйимо П;

2. л. мн.

мдж да йгуеше 3.

Аналоги]а се шири и на 3. л. мн.

нйкад не мдж да се избрйшу из

живдша 8;

Сантхи: примери (за клитике йе и се) забележени су углавном у селима

не мдж да йрд§у Мр.

с ейрёмеуу 5; п се .ъуши Мр, п се уйдзна ПП; йочё

с сагйн>ем НС, шрёба с с.югнем НС,

да с смё/'у луди НС, сад ми с Шресу

руке НС.

3) Вокал и

а) Редукшуа

на почетку речи: инёкцщу М, Мр;

унутар речи: као и за е, примери могу бити еврстани у неколико грума
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бро|еви

чёшири 1, 3, 5, 9, 10; I чёш"ри Ч, НС, 6боиица Т;

година, уз брсуеве, прилоге за количину и за датуме (много примера у

Нишу)

дёсеш год"не 1 , гдд"ну и йд 2, гдд"не

2, 5, 6, 8^'ёдна гдд"на 7, 8, две год"не

1 0, чешерёс йрве године 1 . . .

гддине Л, Т;

именички суфикси -ица, -ина, -ики, придевски суфикс -ички

девд]чице 5, кашич"цу (и кашичицу) 5,

красшавице (и красшавице) 5, куп"ца

8, шпике куп"це 8, у желёзн11чку

школу 8;

глаголски наставци

деверичч,на М, деверйч'ини М, дево}-

ч"ки (и дево/чики) Л, куч"ки (и

кучики) Л;

држ"ш НС, иуш"ш Т, шур"ше НС;
ирешур"ла 5, йрд^'Чие 2, да вйдиш 8,

рёц"мо 1;

други случа]еви, у контакту са палаталима (ш, ч, ]...)

нарочишо 2, 3, учише/ыща 10, ошишла йр"чао Мр.

5, нёйр")аше.ъски 2;

Приме!ту)емо да ]е редукщу'а у свим овим примерима остварена ван ак

цента.

Сантхи: са клитичким заменицама ми, ти, си

они с" се сие/у 6;

ша/ с" шаш бега 8, с" йрсуу весё/ье 9;

да ш" кажем Л, П;

с" седы Мр.

б) Губл>ен>е

Афереза: у страно] речи нёкцще 2, нёкцща М.

Синкопа: поред страних речи (рргинал 8, шййршус М) налазимо ^е у

истим групама ко]е смо веп имали за редукци|у унутар речи, што |асно по-

казу)е да редукци|а често доводи до испадан>а вокала и:

бро]еви

чёшри (код свих говорника); I чёшри П;

година

годне 8; I

глаголски наставци

изволше 4, 887; I извйнше Т, найраимо Л;

87 Ова] облик ]с врло чест у фамили)арном )ежку.
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прилози и заменице за количину (врло учестало и у колокшп'алном стд.

^езику)

колко асшала 1 , колко )е 61010 2, не

знай колко дана 8, колко 3, 5, 6;

шдлко ниско 2, шдлко хаъйне 4,

шдлко 3, 5;

овдлка игла 8, овдлко скуйо Ю;

нёколко динара 8, нёколко 5;

колко године? М, колко Ч, НС, ПП,

П;

шдлко се ндси колко ша/ замрзивач Ч.

шдлко Л, М, НС, ПП, П, Т. шдлки Щ,

НС;

овдлко Л, М, НС, овдлки Ч;

нёколко дана Л, Т, нёколко НС.

Код Сремца има много оваквих примера, у ко]има ]е губзьс!ье и забе-

лежено апострофом: шол'ко му мило (ИС 80), шол'ко (3 31, 108), шол'ки шовар

(ИС 79), шол'ке године (ИС 55), за овол'ко мало (ИС 124), онол'ке Паре (3

142), колко выше йц/еш (ИС 82), колки (3 27)...

Апокопа: углавном се ради о вар!уантама а/1, ил, ел везника али, или,

ели као и о вари)антама да л, ел упитних речца да ли, ели

Ал шд се йо Шрй-чёшири дана сшей

1, ал шд /е 61110 йо шурски изгра1)ено

3, <Х7 само да не дочёкам више раш

4, ал шакд се говорило;

да се би/у ил да се найщу 1 , шу сшд]и

колач ил сшд]и свёЬа 3;

у нёко йредузёпе ел нёку државну

сшвар 3;

да л пу ]а данас да сшйгнем 5, да л

}е дй& ье, да л у'е ййшомо 8;

ёл мйслиш? 5, ёл шакд било? 10;

Сантхи: ретки примери у дативу личних заменица ми, ти

/а Ну ш кажем 10; I да м мо]е одёло П.

Имамо и пример у Пас Полану ПП.

ш найравшю дрва Л, не си се ожени

ил се удава НС;

на добро ел на лоте Мр, дне да дщсш

Ьёрку ел нёЬеш? НС;

да л га нёшшо ома/е Л, да л Не йдЬе

са снау сшарё/у НС;

ёл ши се свйЬа? Мр, ёл)а да не знай?

ПП.

4) Вокал о

а) Редукци]а

на почетку речи: у показним заменицама и прилозима инитуалпог а.

углавном код сеоских говорника.

йоглёдаи °вамо 8; | "ва/ НС, "ви Мр, "овй/а Мр, "ва шива

Ч, слаин>ён °наД крёвсш ПП, оО "ища

йлйци НС, "накд/ НС, као и "шуд Мр;

унутар речи

Има истих примера као и за затворене реализашуе вокала о. И овде,

редуковано о се ]авл>а у окружен>у лаб^ала и, в. м и велара к. Сви примери

су из Ниша.

й°маже 5, заб°равио 2, заб"равим 9,

од°6равсии 5, г"вдрию 8, А, м°ре,

шша ши }е? 1, к°к6и1ка 1.
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Сантхи: са везницима ако и зато

ак° си шй немирна 5; I ак° ши Мр, заш° шшо НС.

б) Губл>ен>е

Афереза: два примера у селима вошку кишку Мр, скдруше НС№.

Синкопа: редовна псуава у селима код глагола заборавити (супротно

од Ниша, где смо забележили само ^едан пример редукованог о у овом гла

голу): забрани Л, забравща Мр, забравгиа ПП, забравшие Т.

Сремац ]е редовно бележло ову синкопу: алш гу, еше, заб'рави (ИС 122),

опе да ше заб'рави (3 90), забраним (3 146), забравша (3 155).

Апокопа: у прилозима само и полако

сам сам овако/ глува Ч, )дш вёРш, самсам да би имао 2, ал сам глёдамо

зашшо 8 йдшйуно округа! НС, сам га обрйшем

и... НС, да каже саэм на ма/ку ПП,

сам даме лечи П, йолак Ч, НС, и ]ош:

овак Ч, нег шшо имам реуму Л.

5) Вокал у

Ово ]е на]стабилни)и вокал и стога наводимо на)ман.е примера,

а) Редукци]а

на почетку, унутар и на кра)у речи: нема примера:

сантхи: са 3. л. мн. презента глагола бити и хтети (клитике су и пу);

примери су ретки.

какё сУ шо 8; кудё О' дол ошйшли Мр, ЬУ си пушим

НС.

б) Гублена

Има више примера него за редукци^у:

Афереза: у селима смо забележили шорник Мр, НС. ПП.89

Синкопа: нема примера.

Апокопа: бродни су примери у 1. л. ]. презента глагола мопи:

)а не мог да усшанем 1, а }а не мог

да возим кола 2;

Сантхи: са клитиком су

не мог да ши кажем Л, не мог да

засййием М, сад не мог да Прочем

Мр, не мог ни да збдрии НС, мог да

седИи НС, друго не мог да ши кажем

П;

из оно шшо с сйрёмали шу НС, шд с

шёсш П.

м Исти пример помин>е и Богданов! га 1987, с. 87.

1(9 И Богдановиъ 1987, с. 87 бележи исти пример и упупу|с на СимиЬа (Симпъ 1972, с.

161) ксди истиче да, пошто ^е та реч преузета из црквеног ]езика, требало би говорити о 17бл*;н>у

в. а не у.
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ПОКРЕТНИ САМОГЛАСНИЦИ

1) Покрешно а

а) Акузатив-генитив м. р. ). и генитив ср. р. ]. у деклинации придева

и заменица

Пошто у м. р. ова] облик тежи да у нашим говорима замени друге

падеже, обично се назива општи падеж.

У придевима облик без а преовладава у Нишу. Примери: йрёдседник

радничког савеша 3, сшарог сваша 4, из йрвог свёшског раша 7.

Облик са а се ]авл>а на]више при сукцесивности придева: Он слави рим

ское Свёшог Лвана ал слави и лёшгьег Свёшога Лвана 2.

Обрнути ]е случа^ у селима где ]е уобича]ен облик са а: без старого

Мф^едндга сйна Я^еднога бра'ша сшарёога М1), сас браша сшарёога НС, од

малёога унука П, а други облик се користи у низу придева: ]едндга сшарёог Ч.

У придевским заменицама предност има облик са а, као у стд., када се

употребл>ава самостално: од овдга 8, йоред шдга 7, од шдга ПП, П, сне док

ова] не сшйгне ондга 2, поред оног човёка 8.

Показне заменице

У Нишу има облика без а и са а: сёЬал\ се двог зёмъошреса 2, оног

баксуза 8, шог лекара 6, код шдг браша 7, за шдг кума 10... поред удари

овдга дёвера 2, на касайина ондга 3, сёпам се шдга зёмъошреса 3... Облицн

са а су многобро>)ни, посебно у заменици та].

И у селима смо забележили облике без а и са а: овдг кола НС, за шдг

ёднога мдмка и овдга Вд]у НС, дузмеш шдга мдмка Л, шдга браша М, на

шдга деду Мр, ондга кукма М1), укра]а ондга двна Мр, иде за ондга НС...

Облици са а ]асно претежу, нарочито у заменици та] и рш више у заменици

она], за ко^у нисмо забележили ни|едан пример без а.

Неодре1)ене заменице

Чини се да облици са а има]у предност у придевско] употреби а без а

у именичко]. Примери: за нёког инжен>ёра 5, йокдуьеш нёког двна П, шрёба

нёкога да на^еше 1, на!)е нёкога 8. Ипак то ни)е апсолутно правило, наила-

зимо и на напи Ьу нёког 2.

Одричне заменице

Оба облика бележимо и у Нишу и у селима, а изгледа да облици са а

преовладава]у у селима. Примери:

нё обори ни/едндг 8, нйког не йдшшууу нёмам никог Ч;

2, кад нёма нйког 10, и не йишу/у никого НС, не давав на

и сад нйко никого не гяёда 1, нйсам никого М.

нйкад чула ни од кого 5;
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Присвсуне заменице

Облици без а има)у превагу у Нишу, док смо у селима бележили само

облике са а

мог у/ака 6, доктора нашег 5, од н>ё-

говог друга 6, поред мога друга 4;

с мб/ега мужа Ч, с шашка мд}ега Л,

на мо]ега сына М, на мд}ега браша

шога М1), шага мо/'ега деду Мр.

мо]ёга унука НС, сваки на сво/ега М1),

на нашога деду.

Примепу)'емо да се у селима да]е предност облику мо/ега, а у Нишу

крапо] форми мог, мога.

Личне заменице: Мислимо да се може говори™ о покретном а у оно-

зици)и облика н>ега/н>ег, без обзира на то што овог другог облика нема у

стд., а у говорима Ниша и околних села само у веома ограниченом бро]у.

Свуда у нашим говорима устал>ен ]е облик юта. Примери:

ошйднем код ьъёг сушрадан 2, мора

код гъёг да седй 4,

удала се за уьёга 4, радии код н>ёга

6, н,ёга /е крсшйо 10...

чим ]е ма/ка са ььёг ПП, за шёг се

лёйу девд/ке ПП,

да се одво]им од ььёга Ч, кгд нъёга М,

ПП...

б) Показне заменице ова], та], она] у мн. с. р. и ж. р. ]еднине

Поред облика сличних стандардним, постсуе (често у селима, а ретко у

Нишу) облици на -] и -да попут онё] йаншопоне Ч НС, онща други Мр.

Да ли овде може да се говори о покретном а као што то чини А.

Белип?90 Проблем се поставлю на следепи начин: А. Белип наводи примере

ксди му дозвол>ава]у да, бар у неким случа]евима, супротстави облике са а и

без а. Поред осталог он наводи, управо за Ниш, у ону/ страну и од ону/а

йрвн>у91.

Ме1)утим, у нашим примерима има и форми са -д и -}а, али никад си-

мултано за исти облик, тако да ни]е у питан>у подава покретног а.

Примери:

м. р. мн., има су форме са -]а, док нема -] форми: ови/'а наши Мр (и они

наши М1)), шща луди ПП (и шй \)увёчи М1)), они/а пои НС (и они дукаши

НС);

ж. р. постсуе форме са док нема -да форми: овё) купе Мр (и онё

наше Мр), шё] лишц/е М1) (и шё Паре НС), оме/' лё/ке ПП (и онё йщ'авице Л).

ср. и ж. р. има само форми са -у. овд/ врёме М (и овд сею Л), шо/

мёсшо Л (и шд унуче М1)), оно] жйшо Л (и оно дешё НС); ова/ жена (и она

жена М})), та] Ьёрка Мр (и та дма]а Ч), она] слава М1) (и она кобйла НС),

90 в. Быи-п 1905, с. 260-261.

91 БЕЛ1ГЙ 1905, с. 250 и 261.
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ову] сшрёлу ПП (и ову вруМну ПП), шу] дево/ку Л (и шу девд/ку ПП), ону]

вуну (и ону жйцу П).92

За разлику од овога, Сремац употребл>ава многобро]не примере ксуи

увек омогупава]у да се супротставе ове две форме:

у ове; године (ИС 92),

у ову/ купу (ИС 79),

шу] йесму (3 38),

да женимо оно/ наше магаре (3 29);

за ове/'а люле (3 147),

ма/ка на ову/ исшу Сику (ИС 53),

да йо/е шу/а йесму (ИС 84),

за оно)а магаре (ИС 50).

в) Прилози и везници

Прилози за место

овден и ведена

Тешко да се може говорит» с покретном а, пошто смо забележили само

]едну форму без а: овдён ПП. Иначе бележимо очде (као у стд.) или ведена

(облик учестали)и у селима него у Нишу). Примери:

веде 6, 7...

ведена 6, 7 и ведена 2;

деде М, Мр... и оедё М...

ведена М1), Мр, ПП.

Насупрот, облик веден Сремац ]е радо употребл>авао (ИС 68, 92, 3

146...).

вшуд и ошуда, одовуд и одовуда.

Овде се може говорите о покретном а, обзиром на то да имамо обе

варианте и у Нишу и у селима. Примери:

вшуд 2, 3, 8, вшуд М, М1),

ошуда 1, 3, 5, 7, 10 и ошуда 3, ошуда М, Т.

вдввуд 8,

вдвеуда 8;

дом и двма

Мала их не налазимо у Нишу, у селима смо успели да забележимо обе

форме (и осшану дом М, седймо дома М), што нам омогупава да говоримо

о покретном а.

Прилози и везници за време кад и када, сад и сада, тад и гада

У нашим говорима, као и у стд. ]ав^а се покретно а, пошто смо забе-

лежили примере са а и без а, треба нагласити да |е када врло редак у односу

на кад. Иначе, поред парова сад/сада и тад/тада, села позна]у варианте

саг/сага и шаг/шага, што ствара друге примере покретног а:

92 У примсрима БОГДАНОВ1П1 1987, с. 172-173 и 179-181 ]е скоро исти однос формм на

^а и на -) као код нас, осим у женском роду мн. за ко|и наводи и форме са -]а. Мп.\гШОВ1ГА

1977. задово.гьава се тврд1ьом да ]е ситуашф) непромснлна у односу на БслиЬсвс примере (с

15), али колико се о томе може еудити, н>егови примери (с. 38) показу|у исти однос овпх две)у

форми као и наши. (Бь'ппн 1905).
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кад буде рЬаво врёме 6, кад /е ддгио

из щеке 7;

поред када дд/)е вода из Чир 8,

и сад видите 3,

поред сада нема то 3,

шад су били йрави 7,

поред шада сам глёдо 7;

кад буде умрё/а човёк Ч. кад /е он

дошао Л, кад Надо са вр шован НС,

кад се сёшии. сшра ме ПП:

а сад слабо Мр,

поред и сада шакд се зовё М,

и шад ]е муж радёа ПП,

поред Тада! Т,

шшб ]е саг сшйга/'а М1),

поред а сага готово раду УЩ,

шб /е шаг шакд било НС,

поред и ни/е било шага згддно НС.

2) Покрешно е

а) Датив-локатив м. и ср. р. '). у придевско-заменичко] промепи

СкреМемо на]пре пажн>у на то да су у нашим говорима облици да шва

и локатива ре!)и него у стд., нарочито у селима. На основу наших примера

изгледа да облици без е преовладава]у у Нишу, док облици са е има]у пред-

ност у селима. Иначе, облици без е су учестали|и уз именице, а облици са е

у примерима када нема именица. Ове напомене нису правила вей само тен-

денци]а. Примери:

Показне заменице

дном доктору 2, у оном лднцу 5, шдм

доктору 2, на том мостику 8, поред

}а сам йо томе научила 5, ей шрёба-

ше о томе да водише много бригу 3

(али и нёпу ни да разговарам вйше о

том 1 ). у овом крф'у 2,

Неодре1)ене заменице

]ёдном другару 8,

йомогнем нёком дёшешу 5,

поред пу кажем нёкоме 7 (али и дна

Причала нёком 1),

да/е руку сваком човёку 8;

Упитно-односне заменице

нёком дёшешу коме шрёба 5, коме да

Паре 7, кб] си коме замёри 8 (али и

ком ]е колко сужено 2).,

Одричне заменице

нйшша нйкоме 4 (али и нйси смёо пи

ком да кажеш 2);

Присво^е заменице: моме мужу 10 (облик на е, мада ^е заменица уз

именицу).

Реципрочне заменице: очи Ье искойа /ёдно другоме НС.

свакоме ьуби руку Л, Па кажеш

свакоме добар дан Мр (али и а саг

сваком у шан>йр Л).

нйкоме шд не йрйчамо П.
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б) Акузатив-генитив (и општи падеж) 1. и 2. л. ]еднине личних заменица

О посто)ан>у покретног е може да се говори само у селима у 1. лицу

]еднине. Найме, ]едино се у селима ]авл,а]у оба облика мене и мен, док се у

Нишу користи само мене. Примери:

мене су дни увек бирали 5, за мене ]е

било 7;

мене }ёдан милицсцац шёра Ч, /оу с

води/а рачун од мёне Т, иоред нё/е ни

мдмак зна/а мён М, она у'<? дойна за

мён М1).

У другом лицу чу]'е се само шебе и у Нишу и у селима: д61)ем код тебе

3, не може без шёбе слава Мр.

Сремац има,иен (као и шеб' ко]е нисмо нигде забележили), где апостроф

указу)е на одсуство покретног е: да ее водим код мен (ИС 71), шол'ко ши реч

од мен (ИС 1 13), йобего до шеб' (ИС 79), без шеб' (ИС 93), Поболи од шео

(3 108)...

в) Глагол бити у трепем лицу ]еднине презента (наглашена форма)

У проучаваним говорима уобича]ено }е /есше како у Нишу, тако у се

лима: шалю се радело, ]ёсше 3, /ёсше, било шако 5, йлш йуно, /ёсшс ПП.

Забележили смо понеки пример употребе ]ес (уз губл>ен>е т): док /с лиада,

}ёс лёйо I, ш"'о ]ёс — ]ёс 9,у'ес, имали смо и ложицу . т може да се очува у

редукованом облику: ]ёст 5.

Стеван Сремац има оба облика: користи }ес (ИС 105), где испадан>е

консонанта т бележи апострофом, и )есше (ИС 106).

г) Прилози и предлози

Прилози за место

гор и горе

да у^емо горе 4,

поред кад йоглёднем /а гор 8;

доШеру/ горе Т,

поред гор код корйию Л.

И код Сремца налазимо гор: гор йод Горицу (ИС 58).

куд и куде: оба облика посто)е у Нишу и у селима, у ко]има облик на

е има предност.

куд }е библиотека 8,

поред кудё ше лщка роди шаквог

куд дЬеш да йрЫ)еш? Мр.

поред кудё чува'а краве? НС. кудё има

баба М...

Обема нестандардним формама прибегавао ]е Сремац: куд су сшаре/и/

(ИС 103), а куде у<? долшНин? (ИС 64).

Предлози

куд и куде

О покретном е, овдс, може да се говори само у селима. У Нишу, као и

у стд. постели само код, туг иначе ни)е нспознато селима. Примери: куд

грдб.ье М и куде гроб/ье Ч.
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3) Покрешно и

Нисмо нашли ни ]едног примера покретног и у предлогу од/оди.9*

Сремац користи оди: найра]ише оди момче (3 24), У зем да йройаднем,

оди срам и резилак! (3 27).

Могло би се говорити о покретном и поводом везника а/Ани. ел/ели,

ил/или као и упитних речца ел/ели, да л/да ли, али н.их смо вей разматрали

у оквиру испадаььа вокала.

4) Покрешно о

Односи се на прилоге за место овам/овамо, шам/шамо, онам/онамо. У

Нишу су уобича]ени облици са о, док су облици без о ретки: овам, шу/ 8,

кад се йрё^е Чайр йа шам 1. Насупрот томе, може заиста да се говори о

покретном о у селима, у ко]има постели паралелна употреба оба]у облика.

Примери: йа ма]ка Шамо-овамо НС, шалю у Бубан> М, поред овам йот купу

М, йа шам-овам НС, шам ми у'е шШала М. Оба облика могу да се шуаве ]едан

иза другог: шшд йма шам, йа Шамо ]6ш даье Л.

5) Покрешно у

И овде се ради о дативу-локативу м. и ср. р. у у промени прилова и

заменица.

Забележили смо само два примера са у у селима, што ^е недово.ъно да

се говори о жегово] подави: он пе гу мане оному славу Мр, дам свакому Л.

Код Сремца су фреквентни^и облици са у: некому да йомогну (ИС 40),

да не дава Госйод никому шакав срам и резилак (3 43), и кому да си зборим

(ИС 1 1), ама кому да га казууем? (ИС 92), али има и форми без у: ама ком

збореше! (ИС 57), ком' да си идем? (ИС 75).94

КОНСОНАНТСКИ СИСТЕМ

ПОЛУВОКАЛ 3

У проучаваним говорима реализащуе фонеме Гу! иду од ^асне прецизно-

сти (као измену два вокала а у стд. речи са|ам) до врло слабе чу^ности у

ко^ ^е ометан>е проласка ваздушне стру)е ман>е ]асно него измену вокала

предн>ег реда у стд. реализащи'ама (нпр. у чи|и). Ова реализаци]а ]е можда

више редукована квалитативно него квантитативно: ]език ]е у ман>ем лодиру

93 Бьпиъ 1905, с. 265-266 наводи известан брю| примера, али туедан у Нишу и околини.

БОГДАНОВИТ! 1987, с. 93 има примере покретног е у предлозима (оде, иейоде...) али не покретног и.

94 Облици са у изгледа да су раширени у Алексиначком Поморавл>у (в. Богданов!т 1987,

с. 94 и 179) и Лесковцу (в. Мнх^ловиъ 1977, с. 38).
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са непцем него у „основной' реализации 1)1. Ову другу, обележипемо [и],

ограничава^упи се, можда мало схематично, на две ознаке ] и и, а да смо при

том свесни сложености акустичне и артикулационе стварности и могу11их ко

лебала измену ове две ознаке.

РазматраНемо дистрибуци]у ових реализаци]а у односу на фонетско

окружение. ВидеЬемо случа]еве у копима се у проучаваним говорима не |ав;ьа

ни [)], ни [и], док ]е у стд. 1)1. Извесне шуаве губл>ен>а смо веп обрадили

приликом проучаван.а хщ'ата, тако да се на н>их непемо детально освртати.

1) /}/ у иницщалном йалоэкхуу

Овде се скоро увек ^ав^ьа основна, ]ака варианта \, било испред а, или

вокала задн>ег реда о и у, или вокала предььег реда е (али не и испред и). То

важи како за Ниш, тако и за села. Примери:95

испред а

]а (сви говорници), /абуке 5, /адан 9,

/а'гн>е 1, 6, ]ща 2, 10, /ак 5, 8, /ао 1,

9...

уа (сви говорници), Мнковип ПП, /ао

П, П, }ашем НС, ]ашеГш Т...

испред о

)6гурш 5, /о/ 5, /ош 1, 6, 7...

испред у

)уу<:не Ь,]урён>е 8...

испред е

]ёдан 1, 4, 5, 6, 1,]еданйуШ 2,)ёде 10,

}ёдеьье 5, /ёфшино 6, уел 1 , 6, 7, 1 0.

уесше 3, 5, Зеврё]и 6...

)о] Ч, }6к М. Мр, НС, Т, ]6ш Л,

Лванчип Л...

/унйцу Т, ]урим НС, ПП, Т. /ушре Ч,

М, Мр, ПП, }уже Ч, Л, НС, ]\~жики

НС...

)ёдан Ч, Л, Мр, /еднд М, НС, ПП,у'еф''

М, /едёнье М, ПП, Т, /ел ПП, /ёсше Ч,

}еШрва М, ПП, ]ёжи ми се Ч...

Испред е у селима се ретко ^авл^а редукована реализащу'а и: иёдан Ч, Т,

иедна НС, иедно Л, иедну Мр, иешрва П. Чешпе долази до испадан>а \, више у

селима неголи у Нишу, нарочито у бро]у \силн и глаголу ]ести. Примери:

едан мишраъёз (и}едан лшшра ьёз) 8,

една олдвка 7,

еду 2, едёш (и ]едёш) 5...

еднё чарайке Ч, една сесшра М, един

нашраг М1), едну шейси/у Мр, ПП,

ёдна купа НС, ёдну н>йву П, еданйуш

М, за единица НС,

едё (и ./еде) ПП, едеш Л, едё/ье ПП,

ес)«о йрдЬе Л...

95 Пошто има много примера за \ наводимо само офаничсн бро^ говорника, што не чначи

да истих или сличних примера нема код других говорника.
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2) Енкшшика у'е

У енклитичком претенту глагола бити 1\1 ]е на почетку речи, али ни|е

у иници]алном положа]у пошто припада исто] акценатско] целини као и прет-

ходна реч. ,1авл>а]у се реализащне ] и и, а понекад се ] губи.

Реализащуа ]

после а

била у'е 1, 4, да ]е 6, йа уе 3, 10, сада

у'е 4, шша уе, истина у'е 10, глава уе 3;

после о

ако уе 6, 10, нёко уе 4, 6, како уе 5, 9,

шако уе 6, шо уе 2, 3, 5, 6, 7, 8, дво уе

9, мало уе 4, шамо уе 1, добро уе 7,

бй)Ю уе 2, 4, имало уе 2, 3, найравио

уе 3, жйвео уе 6...

после у

й/у уе 1, 3, 6, 7, 8;

после е

где /е 1, 7, бебеуе 6, мослеуе 1,ранще

уе 3;

после и

дйуе 3, 5, шша ми уе 3, 4, 9, шако ши

уе 1, 9, кбум уе 7, ниши уе 2...

после сугласника

кад /е 1, 3, 5, 6, сад уе 3, 9, баш /е 4,

да л уе 2. 6н)е бйо 1, 2, 3, 6, 7, браш

уе 2, бшац уе 6, 7, йензионёр уе 1 . . .

Реализаци)а и

после а

да ие (сви говорници), йа ие 1, 5,

йрёмда ие 5, оня ме 2, 5, 10, кбуа

1, 2, 3, 5, 7, шша ие 1, 2, 3, 8, 10,

каква ие 3, л/о/а ие 5, гьегдва ие 3,

н>ена ме 5, /а ме йишам 3,5, вг/бо га

ме 9, бнда ие 2, 5, 7, 8, сушра ие 5,

йаршща ие 1 , йдворка ие 4, радидни-

ца ие 3, кол/со Эа'на ме 5, 8, бгиа ме

2, 5, 9, дошла ие 9, казала ие 5, жйве-

ла ие 1 итд.

она у'е М1), шша /е Ч, пёрка у'е Л,

умрёла уе Мр, зашёюга у'е МГ), дошаа

у'е Мр;

а'то у'е Ч, шако у'е Ч, НС, м/шб у'е Л,

овб у'е Мр, било ]е М1);

I шу у'е ПП;

I сее у'е Ч, дао и*е у'е Т;

овб ми у'е Л, шо си у'е Мр;

кад у'е Л, Т, саб у'е Мр, а/ у'е Л, он /е

Ч, Л.

да ие М, НС, ПП, П, йа ие МГ), Мр.

НС, она ие Ч, Мр, НС, ша ие Ч, шша

ие Ч, НС, Т, чи/а ие ПП, об чега ме

Л, мджда ие било Т, н>;/«а ие М,

ма/ка ие Ч, ПП, добра ие П, до/рува/'а

ие М, П, йрича/а ие М, бмла ие Мр,

НС, дошла ие НС, Т, итд.
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после о

ако ие 1, 7, йбшшо ие 5, 6, 10, оно ие

6, 8, 10, бво ив 6, 8, шб не (сви

говорници), шшб ие 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,

какао ие 1,5, 9, 10, шако ие 3, 5, 6, 8,

9, колко ие 3, 8, млбго ие 9, шамо ие

1, 5, добро ие 6, ново 5, бато ие 2,

3, 5, 9, 10, йа'зио ие 4, йрдшо ие 6,

мдрало ие 5, имало ие 10 итд.

после у

шб л/у ме 1,5, 6, шу ие 2, 3, 5, 6, 10...

после е

шшб ме ие 1,2, за мёне ие 1 , кб/е ие

6, свё ие 1, 2, 5, 6, 8, 9, где ме* 1, 2,

3, 5, 6, 7, беде ие 2, 8, 10, горе ие 2,

3, йбсле ие 1, в/?ел/е ме шакд 4, вбйе

ме 3, деше ие имало 7, >■ чарайе ие

дбшаа 10, друкчи/е ие бшо 4, бб,ъе

ме 6, найоле ие 5...

после и

али ие 1,2, шб ли ие 1, 2, 6, браш ми

ие 1, 6, 7, шм/сб ши ие 1, 2, 3, 8, 9, и

шакб си ие 7, ом ме 5, 6, шблки ие 3...

после консонаната ,

гад ме 2, 8, он ме 5, уо/ ме 5, шау ме

1, 6, ова] ие 2, шакав ие 7, бм//а наи

ие слава 1;

Губл.ен>е ]

после а

она е добра 7, да е ёнглески двор 5,

йа е дбвео 10...

после о

шб е цйркус ббжи 8, какб е мбго 8,

шшб е бйо 9, шо е бг/о у/'ак 5, шшб е

вбоише? 5...

Навели смо више примера реализаци)е и него ] због тога што смо их

систематичное изводили. У сваком случа^у, констату]емо да се за енклитику

]е ]авл>а]у обе реализащн'е после свих вокала и консонаната како у Нишу,

тако у селима. Ретки су примери губл>ен>а, али их има и у Нишу и у селима.

ако ие Ч, зашо ие Л, шб ие Ч. Л, М,

М1), Мр, НС, ПП, П, шшб ие Л. Мр.

ко/о ие М, какб ие Л, Мр, Т, каквб ие

Ч, Л, овако ие Л, шакб ие Л, П, шб. /ко

ие НС, Т, добро ие Мр, ПП, йбшшено

ие Л, бйо ие ПП, бмлб не Ч, Породно

ие П, имало ие Л итд.

I дм му ие Щ, НС, ПП, П, шу ие Л, П

он ме ие волёа НС, П, Т, он се ие

женйо М1), Мр, она не ие к шла Ч,

шшб ее ие довёла Мр, свё ие Л, ПП,

кудё ие М, ПП, йрё ие бйю М1), П,

мдео ме ПП, врёме ие шако Мр,

друкше ие Ч, Т...

де ли ие М, Мр, шакб ми ие П, Т, шб/

ми ие Л, М1), НС, шб ши ие НС, ПП,

ку/ си ие сад М, дм ие П, НС

сад ие Мр, шад ие Л, М1), кад не НС.

шо/ ие Л, ша) ие М1), ку] ие Л, М, ПП,

I м шакб/ ие Л, зашб/ ие Л.

шша е овби? Ч, шш е бм;о? НС, ша

е од шбга П;

како е б&ю? НС.

3) /// унушар речи измену два вокала

а) измену вокала задн>ег реда и / или а

-о^о

реализац^а \

Бор! 9; I ко/б Щ;
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реализащуа и, губл>ен>е у. без примера;

-ОЗУ

реализащуа ^

ко/у П, мд/у Ч, шво/у Ч, одвд/у Ч,

йо/ури Щ;

ко/у 1, мо/у 4, 7, 9, 10, ко<Э Яо/д> 3,

йо]уре 1, докурили 9;

реализащуа и: нема примера;

испадан>е ] (моу НС, П): в. хи)ате.

-У) У

реализацэда ] уобича]ена ]е у 3. л. мн. презента глагола 4. врете

КУЧШ' и 6, найлайу/у 1, сшану/у 1, | врзу/уЧ;

шру]у 6,

други примери: у/ушру 2, 5, 8, сшру/у

2;

реализащуа и: нема примера;

губл>ен>е ^ (ретко: сшеруу НС, за,ие№)>у Т), в. хи)ате

-а^ (мало примера);

реализащуа ^ Ксуо! Мр;

реализащуа и, губл>ен>е ,|: без примера;

-а]у: група се ^авл>а нарочито у 3. л. мн. глагола 5. врете,

реализащуа ] ]е уобича]ена

чува/у Ч, йризна/у Т, вйка/у М,

замоша/у Мр...

као: эюыууки Л, на/урйо НС...

дйуу 1, 3, 10, глёда/у 1, 9, иг/?а/> 5,

куйа/'у 10, мёЫ]у 8, зия^у 2, 7...

као и: на кра/у 8, лад/у 9, у дбича/у

5, >' случа]у 3...

реализащуа и (дйраиу 2) ^е веома ретка;

губл>ен>е.): в. хи]ате

-о] а

реализащуа ]

ко/а 1, 3, 4, 5, 8, лю/а 1, 4, 5, 8, 9,

друго/аче 9, йо/ас 10, йробо/ац 2, бро-

}али 4;

реализащуа и

люка (и мо/а) 5, 10; I ша (и мда) Ч, Л, НС, йоиаше Л;

губл>ен>е ^ (л<оа 4, 5, 8; Ч, М1), НС...): в. хи)ате.

За исту реч и код истог говорника у Нишу 1]1 може да се реализу)е или

да се губи, што се ман>е догауа у селима. Примери: мда ма]ка и мдиа ма]ка

3, мда мама и мо/а мама 4, мда кёва и мо/а кёва 8.

реализащуа ]

ко/а Ч, Л, М, Мр, мо/а Ч, ПП,

друго]ачи)е НС, йо/'ас Му, шо]ага НС,

П, Сшо/ана П;

.УУ'ак 1, 6; йрогину/а Л,96 у]анем Мр, у/ашем

Мр...

96 Овакви примери, са наставком ^а у глаголима 3. врете, постере само у селима.
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реализация и (йогинуиа Т) ]е веома ретка;

губл>ен>е ]: нема примера;

-а)а

реализащуа у. примери, врло бродни у селима, углавном то су глаголски

придеви радни са наставком ^а ксуе смо обрадили са хи)атима; други при

мери:

кобщаги \,ра/а 8, сша/ан>е 8, сшсуала овсуа Мр, мшицсуац Ч;

5, йосшсуала 2;

реализащуа и (рашуваиа Л) ^е врло ретка;

губл>еше ] (углавном примери са глаголским придевом радним у сели

ма): в. хи^ате.

б) Измену вокала предн>ег реда и а

^е

реализащуа у.

презент глагола 4. врете

дсуе 1, осшеуе 10...

бро]еви

два/ее 1, 2, 3;

други примери

]а}е 10;

реализащуа и

презент гл. 4. врете

йознаием 1,2,8, йродаие 5, удаие 4,

знаие 2;

бро^еви

дваиес 6;

други примери

чаиеви (и чеуеви) \§,]аие 2, заиедници

2;"

дсуеш НС, уейкуем НС...

као и гл. 5. врете у стд.: зна/е НС,

изашксуемо П...

чешрна/ес Ч, два/ее Л, М1), Мр, НС.

П;

у зеуедницу Т;

даием П, шкаие Л, Т, изашкаиемо Ч,

йрисшаие М1), знаие ПП;

дванаиес М, дваиес Л, М1), Мр, П;

омаие Л, сна'ме Ч,

примери сантхи)а: за иедйнца НС, за

иедёгье М, да меде Мр;

губл>ен>е ,): врло мало примера {шкаем П, знае НС);

-а]и

реализащуа \

66ича)и 10... I комбщи Т...

реализащуа и

дбичаии 1, 5, снаиица 5..., !

губл>ен>е ,): в. хи^ате (поску'и паралелна употреба облика Правим, йра/им

и Прайм);
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-да

реализащн'а у. у многобрсуним сеоским примерима гл. придева радног

са наставком -]а, в. хЩате. Има и мало других примера:

сме/але су се 1; I се/али НС, смё)аше НС;

реализащу'а и: малобро)ни примери забележени су у селима и тичу се

гл. придева радног наставка ^а (нанёиа Ч, шёиа НС, еолёиа Л..., поред м.ш-

дёиа П...);

губл>ен>е у. в. хЩате (и овде веЬина примера из села у гл. придевима

радним наставка -]а);

-и)а

реализацЩа у. поред гл. придева радног наставка -]а у селима (в. хЩате),

многи примери се углавном тичу показних заменица м. р. ^еднине (типа они/а,

скоро исюьучиво у селима) и именица женског рода (типа комши/а, примери

и из града и из села);

оща 2,

айерацща 2, ашракцща 8, иамщ'а 6,

7, комши/а 2, 9, Нишща 2, 4, йарши-

}а 3...,

йщано 5, йи/ац 2;

оща М, НС, шща Ч, онй/а П,

фамйли/а М1), комши/а М1),

наводаии/а Л, М, ПП, раки/а М...

йревщаъе Мр, йи/авице Ч, Тату'ани

Мр...

реализащф и: имамо исте категорЩе примера, али у мажем бро]у него

за реализащн'у }

ашракцща 8, боранииа 2, фамйлща

1, Нйшшиа 8, Србииа 5, обещало 1,

йщац 1, йрйиаш&ъ 2, шесшйиа 10;

губл>ен>е ] ]е ретко (в. хЩате).

оща Ч, Л, закач'ща М, населит се

М, врашйиа Л, ов«ш Ч, М, М1),

комшйиа М, маЬкииа Мр, Илйуа-Ч,

Србииа Мр, шеГщйиа Ч...

в) Измену вокала предн>ег и задн>ег реда

-ер

реализацща ]: врло мали брс^ примера (сфо Ч);

реализащу'а и, губл>ен>е у. нема примера;

-е)У

реализацща мало примера, углавном у 3. л. мн. извесних глгола 2. и

5. врете

смё/у се 1 , 6, они З'-ие/У 1 ; сё/у Ч, НС, сме[/у НС,

тако!)е сшарё/у Ч;

реализацЩа и, губл>ен.е нема примера;

-о]е: ова група се по]авл>у)е углавном у приевс^ннм заменинама (мо]е.

мо]ега...), у упитно-односним заменицама (ко|е...) и у збирним бро|евима

Сшкуе, тро]е...);

реализащу'а у чини се да ^е учесталЩа у Нишу него у селима

мд/е 9, швд/е 3, кд/е 8, 6бо}е 3, йо)ёде

2, Об/ела 5, Мй\ще 1...

мд)ега Ч.
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реализация и: изгледа да ^е, супротно претходно), фреквентни)а у се

лима него у Нишу.

мдие 7, швдие 7, кдие 1, 2, шрдие 10,

йдиела 5;

Л, М, НС, П, ПП. Т, мдиега Ч,

М, Мр, НС, швдиега М1), свдиега М1),

своме П, Т; кдие Л, М, двдие Мр,

йоиёде П, йоиедйни М1), Дригивоие

П.".

губл>ен>е ] ]е доста ретко, в. хи|ате;

-у^е: група юу'а се на]више оствару)е у презенту глагола 4. врете;

реализащн'а \
I

истершем ПП, луду]е НС, Паку/ем П,

йишу/еш Ч, Мр...

дуеда НС...

чуем 7, 9, гдешу/е 9, иншерёсу/е 2,

йошшу/е 10, вёру/ем 10...

чуивлю Л, доручкуиемо Л, казуием Ч,

Л, М, йишуие Ч, Мр, йошшуие М1), П,

йреславуиемо Ч, сийте НС, П,

свукуме Ч, врзуиеио Л, НС...

реализации и

чуме 1, 5, изуие 8, до/туч/сумеи 1,

куйуиеш 1, 8, йошшуие 2, йразнуив 1,

йсуие 1, 8, сшравуием 8, вёруие 10,

заиё/ьуиел/ 5...

губл>ен>е ,) ]е ретко, в. хи^ате;

-И)0

реализащуа ^ врло мало примера {суди/о Ч);

реализащн'а и, губл>ен>е ^ без примера;

-и)у: група {«у'а се на^више тиче акузатива ]еднине именица на -и)а

(углавном ж. р.) и 3. л. мн. презента глагола 4. врете са основом на и;

реализащц'а у. примери су изузетно многобро]ни, навешпемо само неко-

лико:

у авлщу 6, исшдри/у 1, куши/у 5,

Македонцу 3, Мари/у 1 , у йаршщу 1 ,

3, у йёнзи/у 2, 1 ...

бй/у 1, 2, найи/у 5...

реализащуа и

акадёмииу 8, каййиу 8, лйнииу 2, у

гимназииу 8, нёкцииу 2, ракйиу 1, 2,

5, шейейиу 1, занашлщу 5,

бйиу 1, 2, 8, добиму 5, ищу 1, 2,

йокрйиу 2, 3 . . .

губл>ен>е ^ нема примера;

чуй

реализацииа ]

мо}и 6, сво/'и 3, ко/и 2, 4, 6, 7;

иосшо/'и 3...

но айерацщу Мр, кайщу М, кчрй/у П,

йёнзи/у Т, ракщу МЗ), за регрушацщу

НС, из Србй/у Мр, шейещу Л...,

ни/у М...

Ьуйрйиу Ч, Л, на каййиу Т, йёнзииу

ПП, ракйиу Ч, у шейсину И шуршит-

ПП,

бйн ПП...

л/б/'и Т, ко/и НС,

дво]йца НС,

одвд]и Ч...
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реализации и

мдии 1, 2, 5, 10, кдии 1, 2, 3, 5, 6, 7,

8;

гдии 1, сйдиимо 2, сшдии 2, 5, сшоий

8..".

губл>ен>е в. хи]ате.

мдии Ч, М, Мр, швдии Ч, свдии М,

кдии Ч, М, НС, П, двоийца Л, НС,

обоийца Ч, Л, одвбшш Ч, сшоиймо

Ч..."

г) Измену вокала предн>ег реда

-е)е: ова група се оствару]е на]више у презенту глагола 2. врете са осно

вой на ] (нарочито у селима) у 3. л. у негативног облика презента глагола

бити;

реализащуа \

грё/емо 6, йа се смё/емо 1, шша се

слщеше 2,

нё/е 3, 5, 6;

реализащуа и

грёиемо 2, 6, изгрёие 1, смёиемо 1,

нёие 2, 5, 7,

ле»е 5;

сё]е Мр, НС, ПП, иосё/е Т, йосё/емо

ПП, смеу'е се НС, ПП,

не/е (свуда),

дрё/е П;

йодгрёиемо Мр, сёиемо Ч, М1), Мр,

ПП, сёие Л, Мр, смёие се НС, о»с?г/е

П, НС, извёие Л,

нёые (свуда),

дрёие П, свеиёдно НС;

губл>ен>е примера има само у селима, в. хи)ате;

-е^: примери су врло маобро^ни:

реализащи'а у. Зеврё]и 6, 7, са Зеврё]има 7;

реализащн'а и: Зеврёии 6;

губл.ен>е ,|: Зеврёин 6, 7;

-ще: фупа ко^а се на]више тиче презента глагола 4. врете са основой

на и, негативне форме ни|е, генитива ^еднине (када се користи) и номинати-

ва-акузатива мн. именица на -и)а као и бро]а 30 у облику шргу'ес;

реализаци)а ]

уСще 7, йц/ем 1, 4, 5, 6, 9, йойще 2,

3, йи]ён>е 8, ши/емо 9,

ни/'е (сви говорници),

из йолйцще 1, из Русще 6, окуйацще

8, зми/е 8,

шрй/ес 1, 3, 6, 7, 8,

поред: друкчще 4, 10, рани/е 3, 4, 10,

шуедан 1, ври/е 5...

кры/'е Ч, мй/ем НС, йи/ен М1), зайще

М, йщён>е Т

н»> Л, Мр, ПП...,

шри/ес Ч, Мр, НС,

поред чм/е П, друкчще НС, рани/е

ПП, нщёдан ПП...
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реализаций и

бйие 7, 8, добит 2, 6, 7, 10, ййие 1,

2, 3, 5, 8, йокрйие 1, умйием 1, увйие

5,

/шме (сви говорници),

^гославиие 2, кайще 8, кдмшиие 4,

Ншилйие 2, 5, 8, йаршиие 7, Србиие

8...

шрйиес 3, 6, 7,

поред: раниие 1, 3, дииёшу 1, нииёдну

1...

губл>ен>е _|: в. хи^ате.

бйием Ч, Мр, добйие Ч, Л, М1), убйие

Мр, ПП, йокрйуем Мр, сакрйие НС,

мйием Л, НС, ищем Л, М, М1), НС,

шыые Л, йовйиемо М, НС,

кмш> Ч, Л, Мр, НС, ПП,

гочобйие П, шейсйие Л, ветше П...

шрйиес Л, Мр, НС,

порсд: раниие М, ПП, рат'ще Л, Мр,

нйиедна Л, М1), йашщёнш НС, сййием

М, йроврйие П...

Мада има много примера обе реализащн'е ] н и и у Нишу и у селима:

чини се да ]е реализащп'а ] учестали^а у Нишу, а реализащп'а и у селима.

-и|и: мало ]е примера;

реализаций ]: сшарщи 2;

реализацща и: сша'риии 4, П, дёчиии 7;

губл>ен>е ^ има неколико примера у наставцима стелена поревела

{видении 1, наЦефшинии 2), али се на]чешпе у овом положа]у ] чува (нсусша-

рщи 5...).

Проучаваше реализаци^а ] и и полувокала /у измену два вокала ]асно

показу)е да природа ових вокала битно утиче на избор ]едне или друге реа-

лизащце.

Измену вокала задн>ег рда увек ^с ^.

Измену ]едног вокала задн>ег реда и а, или измену два а по правилу ]е

\, осим у неким случа]евима гауаве и испред а.

Измену ]едног вокала предн>ег реда и а, и ]е ман>е фреквентно него ]

испред а, али пощеднако учестало као и ] испред е и и.

Измену ]едног вокала предн>ег реда и^едног вокала задн>ег реда пощед-

нако се ]авл>а]у \ и и испред вокала предн>ег реда (е, и), док ] претеже испред

вокала задн>ег реда (о, у); ипак ]е фреквентни)е и испред у у групп и|у.

Измену два вокала предн>ег реда .) и и се под]еднако ш)]авл>у|у, осим

што ]е и чешпе измену два и.

Све ово одговара, донекле, стандардно] норми реализащп'а полувокала

\, ту прецизни)о] реализации у окружен^у а, о, у него у окружен>у и и е.

Чини нам се да ]е ипак вепа разлика измену две реализаци)е ] и и ко\у смо

констатовали у Нишу и околним селима од постсуепе у стандарду.

И у Нишу и у селима утица] вокала иза ] ]е одлучу)упи: ] ]е скоро ]едина

могупа реализащп'а испред вокала задн>ег реда, док се и и ] под)еднако ]ав.1ьа]у

испред вокала предн>ег реда. Тако код истог говорника у исто] речи али раз-

личитом вокалном окружен>у може да се на!)е ]една или друга реализащп'а:
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цамща и иалшие 7, гимнащу и гимназиие 1,]а}а и ]аие 6. Наравно, ове реа-

лизащу'е су могуче и унутар исте речи: йрейо]уишо Л.

Нисмо уочили знача] не разлике измену Ниша и села; само смо у групама

о]е и И|е опазили превагу реализащуе и у селима, а \ у Нишу. Било би ве-

роватно преураньено заюьучити да \ има вепу стабилност у Нишу.

4) /р унуишр речи исйред или иза консонанта

на/бо/ье НС, ПП, нф'голем НС,

наЦачи ПП, нсулейиш ПП, на]мале}у

Л, нфмирни НС, на]сшар Мр,

шушира Мр, нф'веИи ПП, П,

мсука (свуда), кравф'че Л, снф'ке НС,

шнфдерке Л,

мфсшорски П,

#д Ч, НС, фде Л, М, Му, Мр;

а) Испред консонанта

иза а: нарочито код суперлатива са префиксом на]

реализащуа \

нф'ба/ье 1,2,4, 8, наЦефШинии 2, нф-

лейше 5, 10, нфмла^и 2, нфранще 1,

нфсшари/и 2, 3, 5, нф'вейи 7, нфвише

1, 2, 3, 4, 5,

мсука (сви говорници), мфсшор 3, йа-

радфз 2, 5, 8, ^ Швфцарску 5,

мфсшорско 2,

чува/ше 1, 4, дф'ше 1, 2, слушаете

5...,

ауд 8, 9, ауле 1, 9, 10;

реализащуа и, губл>ен>е нема примера;

иза е

реализащуа у малобро]ни примери;

зё/шин 2, 5, Ь,]еврё}ска 7; I зё/шин НС, ПП;

реализащуа и, губл>ен>е у. без примера;

иза и

реализащуа у мало примера (йи/ше сокови! 1, казанцщ'ска 3...);

реализащуа и, губл>ен>е у изоловани примери (ракйицу 1, ййше Мр);

иза о

реализащуа ]

девд]ке 4, девд/чице 1, гро)зёнце I97, девочка Л, М, Му, НС, П, дево/чики

лд)зе 3, во/ска 2, 7, 9, Л, гро/'зе Мр, НС, ло/'зе М, Мр, НС,

№0/314 2, 9, ПП, сшард)ко М, во/ску НС,

немоте 4, 5, 6, 10, йо/ше 3; н*узе Ч, Мр, НС, /ьо/н Му, ПП, ню/на

Ч, Му, ПП, №0/'ни Л, М, ню/не П,

ню/нога Ч, П;

реализащуа и, губл>ен>е у. врло ретко и само у селима (н>6ина Ч, ПП;

нюна Ырка НС);

97 Информаторка употреблава ова] облик у цитиралу дискурса сво]е бабе, иначе има ста.

облик грояфе
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иза у

реализащу'а ,)": мало примера (чууше ей 5, вёрууше 5; усиву)Ше Мр);

реализащуа и, губл>ен>е у. нема примера.

Реализащуа ] ^е, дакле, на]фреквентни]а испред коснонанта, а и се ]авл>а

само у изолованим примерима. Губл>ен>е \ се дешава углавном иза вокала и.98

Реализащн'а ] се по]авл>у)е какво год да ^е место творбе наредног кон

сонанта.

испред лаби]ала (б, в, м)

на/бо/ье 1 , 2, 4, 8, щмла^и 2, нсувише

1,2,3,4,5...

испред дентала (т, д, с, з, ц)

зё/шин 2, 5, 6, немо/ше 4, 5, 6, 10, суде

1, 9, \0,]еврё]ска 7, йарадар 2, 5, 8,

ню/зи 2, 9, у Швсуцарску 5...

на]бо/ье НС, ПП, шумирни НС.

нсувеЪи ПП, П;

зё)шин НС, ПП, живууше Мр,

на/дебела ПП, а)'<) Ч, НС, во/ску НС,

гро/зе Мр, НС, /бо/'зе Ч, Мр, НС...

испред алвеоларних сонаната (н, л, р)

во/но 1, нсулейше 5, 10, нсурашуе 1..

испред велара (к, г)

дево/ке 4, нсугоре 8...

во/ник М1), №о/ш Ч, М1), ПП,

нсулейши ПП...

девд/ка Л, М, М1), НС, П, шугалем

НС...

од палатала (ш, ж, ч, ц, I), Ь, л>, н>, ,)') ^ се чу)е углавном испред ч

девд/чице 1... девд)чит Л, нсучисша ПП, кравсуче

Л...

али у суперлативу има примера ^ испред ш и ^ 99

наЦефшинии 2; наЦачи ПП, нсушира Мр.

б) Иза консонанта

Наши примери реализащн'е ] иза консонанта су прилично ретки, и до-

лазе из Ниша: ин]ёкцщу 6, Пред/ело 10, оруж/е 2, зёч}е коже 5, щушра 6,

йз]ушру 7, из}уру на фрднш 9... Реализащне и скоро да нема.

Губл>ен>е \ редовна по^ава у селима у глаголу из]ести: да ме он не

изёда Ч, овй наши изедоше М, йзеде ме она/ чдек НС, да се изедё ПП, изёла

ме Ша] грознйца П. Супротно, у глаголу уз]'ахати губи се з, а не у да у}ашем

кднза НС, као и да ууанем ]а Вранца НС.100

98 У нашим примерима ово губл>ен>е ни)е систематично за рапику од БогдановиЬевог

запажаня у Алексиначком Поморавлу: „у се никако не чу)е измеЬу и и консонаната". (Богда

нова 1987, с. 98).

99 Богданова 1987, с. 98 констату|е да у говорима кс^е проучава нема шуедног примера

] испред других палатала осим испред ч.

100 Речник МС наводи у]ахати, само у значен>у „упи на кон>у" (ради се, дакле. о другом

глаголу). Митювиь 1984, има ущанем као синоним за уз]ашем, без гублена з.
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У присвоении заменицама на ]и место долази до губл>ен>а ] и у Нишу

и у селима. У односу на стандардне дублете (типа бож|и и божи)и) ово може

да се тумачи као губл>ен>е ] после консонанта (божи < бож]и) или у интер-

вокалноё позиции измену два и (божи < божи)и). Примери:

цйркус божи 8, бджу 7, глас човёчи

2 (поред облика чуда бджиа 8, дёчи/и

7);

бджа наредба Л.

5) /]/ на кра]у речи

Испиту^емо случа^еве када ]е ^ на кра^у акценатске целине, тако да, нпр..

оставл>амо речи ко]е се завршавазу на а иза ко]их следи енклитика ]е (ша]

ие, ова] ие...);— после а

реализации ]

ча] 5, кра] 2, 8, ма] 10, надража] 5,

обича] 10, йрёмешша] 1...

императив (глаголи 5. врете на

бега] 4, чува] 9, сачува] Боже 1, 7,

да] 1, 3, 7, 9, Пиша] Бога 7, Проста]

6, удара] 8...

а], а] Ч, кра] М, Мр, ПП, П...

а)

бега] Ч, Л, НС, чека] Мр, сачува]

Боже М. да] НС, ПП, кола] Л, кука]

НС, Пиша] Бога ПП, ирода] НС,

йушша] П, ешку ПП, слуша] П, гнш/

Мр...

показне заменице у ном. м. р. | (Ниш и села) и ном. ж. р. ]. (само села)

два] или ова], ша], дна] или она] (сви ова], ша], она] (свуда),

говорници); ова] пёрка М, ова] жёна ПП...,

ша] машина Ч, ша] сесшра Л...,

она] кобша НС, она] с. шва М1)...

реализашц'а и: мали бро^ примера у селима код показних заменица жен-

ског рода у номинативу: оваи гора Ч, шаи друга Ч, шаи грозница П, шаи

шёкника НС, онаи кобша Ч;

губл>ен>е у. ]едини примери ко]е можемо овде уврстити су показне за

менице у ном. м. р. без ] (само у селима): ова раш НС, ша йресёдник НС,

она крёвеш ПП...

после е

реализащи'а ]

у Паншелё] 5, у Паншелё] 8... I ё]! Ч, НС, сшаре] Мр, сё/ жишо! Т...

Овде се сврстава]у и нестандардни сеоски облици показних заменица у

ном. ж. р. мн.: овё] вопке Л, овё] шаблёше М..., шё] лишй]е М1)..., онё] йан-

шалдне Ч, НС...

после и

Овде ]е углавном у питан>у императив ]еднине глагола 4. врете са осно

вой на и. Док се у стд. чува ,|, у нашим говорима оно се губи:

на, йойй! 1, наш се соду! 5; I омй се! НС;
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после о

реализащуа ]

брд] 2, йрдбо] 3,

у шрйнаесшо] гддини 5, у нашо] куНи

старо] 1 ...

разбо] П, сшд] шам! НС;

лична заменила (3. л. ж. р. у дативу)

а йдй ]о] рёко 1, шша ]е ню]? 10... нема примера (у селима се користе гу

и ню]зе)\

упитна заменица (ном.)

ко] 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

одрична заменица (ном.)

нема примера

присвсдне заменице (ном. м. р. ^)

мд} дшац 6, да будеш газда сед] 1 ... I мо] шашко НС, у сед] босшан Ч..

показне заменице (ном. ср. р. ,).)

ко/- Ч, Л, Мр, НС, ПП, П, Т;

нищ не ме дйра Ч;

ово/ врёме М, шд/ врёме Мр. оно]

шёйсыо М1)...

ретки примери: и свё и ово; 9, шоу свё

6;

прилози за начин

шд }е шакд) баю йрё Л, Шакд} ли }е

шд? Мр, шакд] смо се мешсь/е ПП,

овако) Л, НС, онако] Л, ПП...

речца за образование негативног императива

врло ретки примери: йа кащ си мого

1;

немд] се йлашиш 1, не.\щ да се

секйраш 6...

немо] се убодёш ПП, немд/ вйше да

дйраш Мр...

реализащу'а и: ретка ]е у Нишу, а примери из села се тичу показних

заменица и прилога за начин:

овди чудо Ч, свё шди ддбро НС, онди

носимо Л, шакди седй Ч, шакди

йёвамо Л...

ал немд гу йревариш Мр, немд вйше

да ви се шд дёси Мр;

мди дшац 5;

гублэенэе само у речци немо]

раш немд ми йомйгьаш 4;

после у

реализащц'а ]

императив гл. 4. врете

куйу) 6; чу) Л, не казу) НС, огребу] НС,

дошеру] Т;

упитна заменица (у ном.): сасвим уобича]ена у селима а веома ретка у

Нишу:

ку] од кдга ]е бд/ьи бйо 6, ку] смё да \ ку] Л, М1), Мр, НС, ПП, П, Т.

йде? 10;



Говори Ниша и околних села 91

показне заменице (у ак. ж. р. у)

врло ретки примери: Шу] школу 6; ову/ сШрёлу ПП, Шу/ ома/у Ч, ому/

ошву М1)...

прилог за место шу/, чест у Нишу а много уобича]ени]и у селима;

реализащн'а и: у Нишу само изоловани примери (сада Шуи, ймао сам...

6), а у селима неколико примера у показним заменицама и прилогу за место

шу) (за Шуи кобйлу Ч, Шуи лущу ращу Ч, Шуи ме йбче Л...);

губл>енэе ,|: нема примера.

На кра]у речи реализаци^а ^ ]е далеко на]учестали)а, осим после и кала

често долази до губл>ен>а ]. Реализащуа и ]е ретка и ]авл>а се на^више у селима

у облицима (показне заменице, прилози) за ко^е посто]е дублети са ] и без у

ЮТОВАНэЕ

Овде пемо обра1)ивати случа]еве у копима се говори Ниша и околних

села могу разликовати од стд.

нема примера;

1) Трйни йридев глагола 6. врсше и одговара/уйе глаголске именице

У проучаваним говорима налазимо облике са ]отова1ьем као у стд. ис-

пред облика у ко]има ]отован>е нще извршено.

Са ]отован>ем:

лаби]али

Шд }е кушьено 6, скуНъено 8, зарб-

съъени 6, осШа&ьено Н, найра&ьена 1,

5, 6, найра&ъено 2, 3, 10, йрймлен 3

дентали

йреойШерёЬен 5, йлаЛен 9,

загажен 7, изгра^ено 3, огранено 5, 8,

залечено 8, обречено 4, 5, ослобо^ё/ъе

3, 5, 7, 9, йобё^ено 3, ура^ено 2, 10,

рдЬен 6, 7, рб^ена 1 , 4, 10, уб^ено 1,

невй//ено 8,

Покошено Н;

сонанта

йоклбььена Н, рагьени 3, забра/ьено 8,

вбъено дёШе Н;

група ст

кршШено дёШе 1, кршШено йме 7,

кршШён>е 10, поред кршйено 10,

олушШен крбмйир Н, йремёшШен 7,

йушШен 3, расйушШено 3, зайушШено

5, поред оШйушЬена 2;

загра^ено Л, М, разграЬено П, рбЬена

Мр, Т,

ношено ПП;

ожёьъен Мр;

кршЬено НС, //а кршЛёгье Ч,

йушШена НС;
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група сл

зайдииъени 3.

Без ^тован>а:

лаби|али

касайё/ье 8,

найравено 3, 9, изнайравене 3;

дентали

крошено НС;

куйен ПП, окюйено ПП, издувено П.

найравени НС, найраена Л. Т (уз

губитак в),

к&лёмено Мр, сйрёмено Мр;

йризёшен Мр. засйшен П, йоврёдена

НС, рддени Ч, срёдено Мр, урёдени

Мр, зсыёдена Мр, изндсене ПП,

згазено Мр;

сонанти

калён>е 8, освеШ/1ён>е 4, 6, 7, зайалён>е

5, 6, као и оделён>е 2, 3, 4, б;101,

група ст

група сл

I V оно замислён>е Мр.

У глаголима лаби^алне или денталне основе у Нишу (као у стд.) нма

више глаголских придева трпних и глаголских именица са ]огованэем него

без ^тован>а, док ]е супротно у селима. Код сонаната не]отованн облици у

Нишу су глаголске именице у копима се врши нека врста дисимилащу'е, ту

губл>ен>а палаталног обелехда када Ы прелази у /л/ испред суфикса са /н»/.

У глаголима са основом на ст, у Нишу и у селима, има примера ]отован>а у

шт (као и стд.) и у шй.

Сремац место користи форме без ]отован>а, одражава|уЬи тако станке, не

само у Нишу веп и широм призренско-тимочке ди)алекатске области: .ыиен->е

(ИС 131), давен>е (ИС 134), Прошено (3 155), роден (ПС 125), исйросена (ПС

121), ранен (ИС 52).

2) Трйни йридев глагола 1. врсше и одговара/упе глаголске ииенчце

Наишли смо на ретке примере нестандардног ]отован>а

довё^ена 5, извёжено 10; I довёЬена НС, украден ндвац ПП.

3) Изведены несвршени глаголи

Забележили смо примере ]отован>а испред суфикса имперфективизашне

<а>, а у одговара]упим стд. облицима или нема ]отован>а или се ]ав.гьа у ал-

тернативно] реНо] форми. Примери:

101 Прсма порсклу ово ]е глаголска именица (изведена од оделити).
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да ваЛам вёзу 2, йа сам у'а ваЬо вёзу ваЛам Ч, Л, НС, ваТщ/у кднш НС.

2, ваРшв кучики ПП, ваНа П, завапамо Ч,

мекали 2, 8, мётано 1, окрёпа 3, загрМьье М, мёЪамо П, окрёЬа ПП,

лто" се голе скй^а/у 4; ошкреЪала се ПП, йреврТща сам Л,

рачуььав ПП, рачунмле су ПП.

Супротно овоме, имамо забележене примере нертоване групе /ст/ ис-

пред суфикса имперфективизащн'е /а/, док се у стандарду врши ^тован>е

(/шт/):

йусшао 3, 9, не йусшсуу 6, исйусшаш йусша/ га! П.

3, сйусшсиш 2 поред йушша 7;

Несвршени гл. йусшаши по]авл>у]е се, у ствари, аналогно свршеном пу

стит Обрнуто, свршени глагол се ^авл>а у облику йушшиши, али само у

селима:

йусши 1, 3, 6, 8, сйусше 5, найусшим

7, йусшила 5, 10, ошйусшили 2, йу-

сшйше 1;

йушшим Мр, да се йушши ПП, йушшу

Ч, НС, йушши/а Мр, НС, расйушшИш

смо се Т, поред йусшиш Ч, йусшимо

П, найусшио Т.

У Нишу смо нашли само ]едан пример са /шт/ (да у'е йушши 5) када

говорница преноси речи становника некадаиньег Ниша. Примепу|емо да ]е

Сремац користио ова] облик, сада ограничен на села: йушши (ИС 54, 3 154...).

4) Именички суфикс //е/

тотован>е у Нишу и у селима се углавном врши на исти начин као у

стд.

грдбле 1 102, здрав/ье 1,3; | гроб/ье НС, ПП, здра&ъе Мр, НС, ПП,

др&ъа Мр;

поред на раскрс/е П, рогдз]е си

шурим Л.

Групе ст и зд су углавном шуедноетавл>ене у изучаваним говорима на

сиз:

гро/зёнце 1 (уз метатезу, упоредити лйс/е Мр, забдимо ова/ брёсуа М1).

стд. грож!)е);

У групп з] обично долази до метатезе.103 Примери:

грду'зе Мр, НС (поред грожЬе ПП),

гвдузе М1), лдузе М, Мр, НС, ПП.

гро/зёнце 1 (поред, без метатезе и са

_)отован>ем, грджуе 3 и стд. грджуе 1 ,

3, 4), лдузе 3;

Код Сремца налазимо гроузе (3 154) и лоузе (ИС 81, 3 45), што носто)и

и у Нишу и у селима, као и, са неЗотованим лаби)алом, здравуе (ИС 149).

'023абележили смо само ]едан нестд. пример: гроб/е 3. У Лесковцу МИТР()В1ГГ1 1984 наводи

грдб/е, док у Алексиначком Поморавлу Богдановит» 1987, с. 115 бележи гробле.

юз в. исто Белит. 1905, с. 146-147 и Богданова 1987, с. 133. У случа^у гроузе, .юре

МихА1ЛОвт 1977, с. 26-27 избегава термин метатеза.
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ПАЛАТАЛИЗАЦША

У императиву и 3. л. мн. презента глаголи 1. врете са веларном пре-

зентском основом, и у Нишу и у селима, уочили смо палатализашуу вел ара

к, г, х у ч, ж, ш, што показухе тенденци^у ка у)един>ен>у парадигме:

иейёчи Н, сёчи ми од двое! 3, йовучи йёчи! Мр, ПП. сечи! НС, собучи! Мр.

се! 6, обучу га 1,3 (поред дёца убуку сшрйжи овце! Мр, врши\ Мр, ПП. Т.

се 7), йёчу 6, иейечу 3, исёчу 1, 2, вучу иейечу Ч, иейёчу ПП, сечу НС. ершу

3; НС, ершу Л, Мр, ПП104, вучу Л, вучу

Мр, НС, ПП, П (поред кто мг рёкл-

Ш)).

Ово се не односи на глаголе мойи (дни могу 1, 4: Ч) и помопи чщ\\

императив ]е изведен из презента (йомдгни Мр, йомогнише ПП).

Л ИЛИ О НА КРА1У СЛОГА

Размотрипемо случа]еве различите у нашим говорима и стандардном

ерпском ]езику.

Глаголски придев радни м. р. ').

У проучаваним говорима, ко]и припада]у ]ужноморавском диалекту,

нема наставка /л/, иначе сво^ственог сврл>ишко-заплан>ском и тимочко-

лужничком диалекту. Првобитни наставак /)а/, евентуално сведен на /а/, оп-

ста]е само у селима уз паралелну употребу стд. наставка /о/, ко] и се ]едино

чу]е у Нишу.

Именице м. р. оде у ном. ]еднине има^у непосто]ано а + о или л

Облици са /л/ има]у убедгьиву предност у селима, а у Нишу ]е супротно:

кошао 1, 3 и кошэл 1,

драо Н,

йакао 3,

йёша,~\ 1;

кошал Ч, Мр, НС, ПП, Т, кошал М,

ПП,

орал Мр, НС, ПП,

йакао Мр, ПП и йакал НС,

мешал Мр, НС, йеш&1 Л, ПП, йёшзл

Мр.

Сремац има облике са л: йешт (ИС 81), И ово си /е Посол (ИС 61). Мн

смо у селима бележили само йдсао.

Именице м. р. на -лац ко]е нису изведене из глагола

Забележили смо примере у одима се чува л:

колу шёлци 1, два колца 1, на кдлци шёлци Мр, НС.

1;

Именице и придеви номинатива на о или л (л у остатку парадигме)

104 Врши! и ершу могу да се сматра]у као императив и 3. л. мн. (наставка у) сиионимиог

глагола 6. врете вршити. ко)н често замен>у)е гл. врЬи.
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Примери када стд. има само о:

дёо 1, 1)аво 1, 7 и ^авол 3, йёйео 5, 8,

бёо 1, 6, цёо 2 и цёл Ниш 9, дебёо 1

и лёд овако дебёл 7,

жао 1, 5;

дёо ПП, Ъаво ПП и 1)авол Ч, Мр, НС,

Т, йёйел Ч, НС, ПП, П,

бёо ПП и бел НС, П, цёо дан Т и цел

П, .игого дебел НС, кисел ПП,

округа*! НС, «ёсел НС,

жао НС и .жи7 НС, Т.

С. Сремац ]е користио само жал: због н>ег ме баш ич не}е жал (НС

80), до&е нешшо жал (3 32)...

Примери када стд. дозвол.ава дублете:

во 1, вол 3,

ша со 1, мдрска со 3, со 5, 7;

сокол Мр, вол Мр, НС, ПП, Т

слан сбл Мр, бёо сдл ПП, сол НС, П,

свука се гол НС.

Примери када у стд. постели само л:

фал 4 (стд. вал), бол нёки 10... I младевесша у вал Л, Т...

Видимо да се у селима увек да^е предност облицима на л, док су облици

на о учестали^и у Нишу.

Придеви са суфиксом -ск

Забележили смо облик на л у придеву сёлски дбича] Л. Исто пронала-

зимо и у Сремчевом делу: како селска невесша (ИС 123), селски реч (ИС 38).

Придеви са суфиксом -н

Само облик са л смо забележили у придеву сшёлна 1, 3; Мр, НС, ПП.

Други примери:

заова 1, 10,

йонедёоником 1;

дёлба Ч, $ш\ве НС, зэлвини нджеви

Ч.

Из овога произилази да у Нишу има вепи бро] облика са л него у стд.,

и да су такви облици много учесталши у селима.

КОНСОНАНТ В

Дапемо преглед случа]ева ко^и се разлику|у од стд.

1) в у 3. л. мн. йрезенша

Постсуи само у селима и то углавном у глаголима 5. врете. Ради се о

„консонантизащн'и" у у в после губл.ен>а интервокалног ,|.105 Примери: бегав

Ч, благоешьав ПП, вапав НС, врл>ав Мр, врапав ПП, глёдав НС, загрпав М,

да се играв Ч, ПП, ймав М, исшёрав ПП, кдйав Мр, кукав НС, кусав Л, мешав

М1), мдрав Мр, насёдав Ч, нёмав М, йёвав Ч, ПП, ййшав Ч, Послушав Мр,

Ю5 в. Михалювиъ 1977, с. 45.
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йозйвав М, йрйчав М, йушшав М, ручав Ч, скував Ч, сйрёмав М, шёрав НС,

шурав Л, М, фарбав се ГШ, шёшав Ч, НС.

Налазимо в и у глаголима ко)и у нашим говорима припада]у 5. врсти

док су у стд. неке друге врете. Примери: вйкав Ч, НС, давав Л, М, дйзав Л,

окрёЬав НС, ошёзав ПЛ.

2^ Редуковано в

На]пре смо га бележили в пре него што смо одлучили да га бележимо

в по истом принципу као и друге редуковане консонанте и вокале. Найме,

ради се о квантитативно] редукщу'и: в ]е крапег тра]ан>а од основне реализа-

щуе в, а нема квалитативних промена као што ]е било у реализации V у

односу на у Нисмо забележили двоуснено в ко]е се понекад бележи У или ?,

што нас ]е навело да не користимо ову последн>у ноташц'у, ]ер редуковано в

чува уснено-зубни карактер.

а) У финално] позицией

у 3. л. мн. презента

Као и основна реализаци^а в, редуковано в се чу)е само у селима,

нарочито у глаголима 5. врете. Примери: бёгав НС, врла* Мр, игра" Ч, на-

йрав/ьав М1), ййшав Ч, йреглёда" Ч, йршшв Ч, скува" Ч, чука" Ч, М1);

у трепем лицу мн. аориста: у мало сеоских примера у копима ]е наставак

аориста /ше/ коришйен као суфикс ко]ем се дода]е наставак /в/: болёше* Ч,

улёгоше8 Мр.

б) У интервокално] позиции

Редуковано в се на]више пс]авл>у)е после вокала а и вокала задн>ег реда

о и у.

измену два а

давао 5, йродавало 2; I дава ПП, давалю Л, издр.жава» Л;

измену а и и

осшав1шо 8, йравшю 2, да исйраРим

1, найравйо 8, найрсРила 1, найравили

2;

сантхи: да вйш 8;

измену а и у

одржаву се 3; I за йод г,гаву П;

измену о и а

овако 1, овам 8;

измену о и е

чо"ек 2;

осшави Ч, Л, осшавша Ч, йрави М,

йравимо Ч, П, Т, найраЧиа Ч,

найрав1ыи Ч;

сантхи: да вйш Л;

човёк Ч, Мр, НС, говё^о НС, руксРеш

М, зовем ПП;
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измену два о

овб 8, йдворка 1; I йровдди М^;

измену у и а

врзуРше 8; I чуРала Т, уРаши НС;

измену у и о

I уРбди Л.

Забележили смо и два примера после вокала предн>ег реда е (зайёРам

Ч, крёРеши Ч), као и измену два и (жйвиио 2, йрежиРим 9).

в) Иза или испред консонанта

Иза консонанта: редуковано в се чу]е иза дентала с, з, т као и велара

к у упитно] заменици какав. Примери:

шако сРё 3,

чешРршог 5, у чейРршак 5,

какРо 6, ка/Ри 8;

скаком Л, сРё Л, Мр, НС, са с"е слому

Ч, сРёши Мр, засРйру Ч,

изРржем Мр,

какРб Т.

Испред консонанта: мало примера:

авшомобйла 7, Дймишровград 2,

саРршёнсшво 8;

цёРке Л, бвде НС, уРрёдиш М1).

5^ Губ/ьен>е в

а) У интервокално] позищуи: в. эиуате (група аа, ае, уа и нарочито ое

и аи; на]више примера има за глагол правити и изведенице).

б) Иза консонаната

Примепу)емо одстуство в посебно после велара к, у упитно^ заменици

какав, показним такав, овакав, одрично] никакав (осим у м. р. у, односно

када несл^е непостсуано а). Овде говоримо о одсуству в, а не о н>еговом

губл>ен>у ^ер првобитни облик у ствари нема в (в. старословенски какъ). При

мери:

И друго какб (какво = шта) да ши

кажем нё знам Т, каки йаршизани!

НС, П,

шаки Иьачкаши П,

нёма ни да се }аву нйкаки П.

кака музыка! 7, кака пеш будет? 4,

онака кака )ёсше 5, каки 2, 8, какё су

шб бомбе 8,

шака лейбша 5, 8, шаки били клубовы

2, шаке сшвари 3, 5, шакё су славе

бй\\е 10,

овака 8, оваке сшубове 2...

Само у селима налазимо све сведено на се: од шэг сё ]а шако радии Л,

и шаг се сё звало М, нё]е ко саг шифон сё П.

Посебни случа] (шире распространен у ди^алектима) губитка в имамо

у консонантско] групи ств:

у йрйсусшо 9; I у рбйсшо М, М1);
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У примерима Праска 1, 3 (ксуе информатори наводе као застарели екви

валент за бресква); йраске Мр, НС, може да се говори о губл>ен>у в у односу

на облик йрасква на ш)'и нисмо наишли.106

4) Аналошко в107

И у Нишу и у селима више примера несвршених глагола изведених су-

фиксащн'ом од глагола 4. врете да]е предност облицима на в у односу на

облике са \, па се аналогно по[)авл>у)у глаголски придеви трпни са в уместо

У

йзубива ме 1 , Поубивали 2, убйвени 1 ,

Ю;

ддма се убйва]у Мр, йодбиваио НС.

КОНСОНАНТ Ф

1) Уйошреба гласа ф

а) ф може да се чу}е у истим речима као и у стд. (па и у нестандардним

речима). Примери:

кафа (сви говорници),

шефшели/а 1, 3...

кафа (свуда)

шефше/ща Мр, НС...

(у ономатопе^ама) фр, фр, фр, фр —

фра. Фра она/ кобила Ч;

б) ф може да се на!)е у примерима када стд. има в, што ]е ретка подава

(обично се дога^а супротно): йрйфашни сшанови 2, у йрифашну ку&у НС;

в) ф се може по^авити у речима у копима стд. има хв (ф замен>у|е в уз

губитак х):

фала Богу 10 (али уобичаЗени|е у

Нишу хвала)

уфашим 8, уфашиш 3, уфаши 10,

уфашише 4, уфашйли 8, уфашйше га

3,

али и без губл>ен>а х: ухфаши 3, 8;

са в: завашиш 3, уваши 6, 7, увашйо

2, 8, завашила 1 , увашти 2;

са хв: ухваши 8, йрихвашили 4, 10,

ухвашисмо 10...

фала НС, фала на Бога Л, фала Богу

Л, ГШ;

у гл. изведеним од хватати, увек в:

увашим НС, П, уваши Ч, Мр, НС, Т,

доваши Л, заваши Л, довашимо НС,

довашио НС, увашйла ПП, увашйли

М, доваши М, НС, уваши Мр...

106 Речник МС наводи прасква и праска уз ознаку „покра^нско". Речник мзу истине

да реч прасква постхуи у многобркуним речницима за разлику од праска кт>)у ипак наводи

Срйски р/ечник В. С. Караципа, Мнтровиъ 1984 бележи само праска, као и БогдАПОшт 1987.

с. 130. (И он говори о испадан>у в у овом облику.)

ю? Назив преузимамо од Н. БогдановиЬа. (Богданович 1987. с. 102)
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У свим случа)евима, прилично систематски, Сремац користи ф: фала

Богу (ИС 83), фала ши (ИС 123), фа.аа, фала чорбаии/о (3 146), уфаши (ИС

91), уфаши (3 40), дофашим (ИС 133), йа си фаши йуш (3 43), фишило се у

оро (3 102)... али постсуи и пример млого ши хвала, йобрашгше! (ИС 123).

2) Уйошреба в умесшо ф

Примера има само у селима: кдва Ч (стд. кофа), сдвра дугачки П, с

венёри Ч (стд. са фен>ерима), вёсови Мр, Свеши^Тривун М1).

Када РЕЧНИК МС допушта дублете, да]е се предност варианта са в: V

кавану НС, нее вф'да НС, вр/ьам М, врла цакови Ч, врлалю совй\ькеП, връав

Л, М1), Мр, врлам Пред н>ума М, врлй ги у бару М, свё смо врм'ии ПП...;

само су два примера са ф: нафрл^ала дарови М1), фр/ьи П. (За ове глаголе

немамо наедай пример у Нишу, где се употребл>ава]у гл. бацити и бацати.)

Занимл>иво ^е да ]е Сремац користио варианту са ф: йа си фр/ыш}едан

шуфек за кеф (ИС 53), йа гу фрл>и (3 147).

СУГЛАСНИК X

У принципу, у призренско-тимоч^ области га нема.108

1) Чуваше X

Ипак х ]е прилично учестало у Нишу, у истим позици|ама као у стд.

а) На почетку речи

испред вокала: ха/д, облачите се 9, хшьйне 4, 9, сдйсшвеница шдг ха

мами 5, харши/а 5, од хёрйес 5, хСьъаде 2, 7, хйшна йдмоп 6, колко хдЬе 3,

хдпеше да куйише 4, хдиа 1, хрвашски 9;

испред консонанта, хладовйна 1, хлеба 4, 5, 7, 8, храна 2, хшёо 3, 6,

хшё.аа 10, нйсу хшёли 2, 3, 10.

б) Унутар речи

измену вокала: аха \,)ахачи 2, механичари 6, мёхови 8, н>ихов 5, 6, /ьй-

хово 1, 8, ш'аове 1, 2, 8, од црног йлёха 4, сиромаха 7, сшраховише 2, сша-

хдвишо 7;

испред консонанта: йсхрана 7, йихшще 1, рйхшоваьье 8, сохрани 3, са-

храннчо 4, захлади 2.

Запажамо групу хв у глаголима изведеним од хватати: дохвайа'ии 4,

йрихвашшш 4, 10, схвашише 5, ухваши се (и ухфаши се) 9, ухвашисмо 10.

Иза консонанта (осим примера измену два консонанта ко]е смо управо

навели): бронхишис 6.

юз в. БШ!Ъ 1905, с. 206 („Сугласник ]е х у свим д^алектима неточно Срб^с ишчезао"),

ИВИТ1 1956, с. 114, Пецо 1985/6, с. 19.
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в) На кра)'у речи

Ради се, углавном, о следепим облицима:

лична заменица 3. л. мн. у акузативу-генитиву: йовашалы их 1, те их

осввшли 3, дни или их глёдсуу 8, дё да их оставит? 10, од н>ых 4, код /них 7,

8...

придеви и придевске заменице у генитиву множине: добрых 2, код ста

рых луди 5, било у'е нёких дога^суа 5, колко шивапих машина, тих за кро/е>ье

8...

аорист у првом лицу Зеднине: рёкох (и рёко) 6.

Примери са х су изузетно ретки у селима (од н>йх ПП, аха Мр).

2) Редуковано х

Редукщуа ]е квантитативног карактера, х ^е краткотра^и]е од реализа-

щц'а суседних фонема, у поре!)ен>у са н>еговом ]асном реализациям. Редуко

вано х, као и нередуковано, се чу]"е, осим изузетака, само у Нишу.

а) На почетку речи

испред вокала: у ладовйну да хёклам 1, само су сад млдго скуйи, хИьаду

триста 2, на х6д удари у колёна 1, и х6да 7, х6Не 3 (у ствари у три примера

редуковано х ]е у интервокално] позиции ако се узме у обзир акценатска

целина, а не реч).

б) Унутар речи

Примери измену два вокала: аха 5, н^й^ов 6.

в) На кра]у речи

лична заменица 3. л. мн. у акузативу-генитиву: мы их шакд зовёмо беде

1, После их Пустите 1, нйсам се за н>йх сёШио 2, йрихвашшш од н>их 4, шурски

смо наунши од н>йх 6;

придеви и придевске заменице у генитиву множине: йреко мд]их йры/а-

ше,ъи 2 (одсуство конгруенщуе измену посесивне заменице и именицс);

аорист првог лица ^еднине: рёкох Ь,]а насух ]ёдну флашыыу 6.

У селима посто^е само изоловани примери: ху/, ху]\ Ч, шрй-иёш хёкшара

Л, сёдам хёкшара Мр.

3) Губл>ен>е х

Са синхроне тачке гледишта пре би требало да се говори о одсуству х

у односу на стд. И овде Ьемо прегледати позишуе у копима се ова] глас |'ав.ъа

у стд. а не посто)и у нашим говорима (примера губ-1ьен.а има нетто више у

селима).
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а) На пометку речи

испред вокала

суд 1, 3, 8, суде 1, 4, 5, 6, 9, у амам

5, айсили 7, арйиуа 8, ёкламо 1, ёклам

4, й/ьаде 2, 3, 6, 7, бЬеш 1,2, 10, ой<?

1, 3, 4, 6, оды 8, 9, биа 7...

испред консонанта

ладиш воду 7, ладовйна 1 , 6, 7, ладно

К 3, 5, ладну воду 1, 4, 5, шё ладъаче

7, лёба 4, 5, 1 0, рани 4, 8, ранта 5,

за ранг 9, рйшЬанин 1, й/ёо 2, 7, 8,

шёла I, 4, 5, 6, 9, шёли 1,2, 10, шаша

шёде йосшра'да 9, шё (= хтеде) ме

удави 6, вашим 2, вашало 7...

а/б) НС, ПП. а/де Л, М, М1), П, аы'ша

ПП, Т, аршще М1), ней? ёкшара П,

иъаде П. ПП, алсш Ч, Л, Мр, Т, дйе

Ч, Л, М, Щ, НС, ПП, Т, од», /а НС,

одил/ ПП...

ладовйна Мр, НС, ПП, йо ладовйну

НС, ладно Л, раним се добро Л, М,

да га раниш НС, /га'/ш Л, НС, ранимо

ПП, П, шсо Л, П, й/с/а М, шёа ПП,

шёла Ч, Л, НС, ПП, шёле ПП. й/с д_не

(= хтеде да иде) Мр, овсу нё ше да

осшане НС, вашим Л, вашиш НС,

вашими М, вашйше Ч...

Ако изузмемо глагол хтети, примепу)емо да су у питан>у позищуе ис

пред сонаната л, р, в.

б) Унутар речи

измену вокала: примере смо веп видели као хи]ате у разним групама

вокала:

мёови 8, меуна 1, 3, н>йови 2, йроддим

1 , уайсе 1 , уайсши 7;

два ораа НС, сна'а Ч, Л, М. М1], Мр,

НС, ПП, П; снао! Мр, ПП, задди Ч,

заддиш Т, забдшю М1), заоду Л, за

снаЧ' Ч, шри грёа НС, л/еу/? НС, ПП,

додди М1).

У групи аа ова два вокала се често своде на ^едан:

и/ала 1 , 6, 7, 8, два бра 1 , два сирбма

3;

испред консонанта:

хбшшаш/ер 8, се олади 7, йрнуше 9,

йа се нарани 5, свашим 7, увашимо 1,

увашио 2, йовашали 1;

лкыа М, Т, два фа ПП, сна Л, ПП,

два сирбма НС, ПП;

/я ее шу лишу Л, олади П, оладща се

М, на сарану Ч, да гм нараниш Мр,

наранйла Мр, доваши Л, НС, свашим

ПП.

Као на почетку речи, вепина примера се тиче одсуства х испред сона

ната л, р, н, в.

Спомин»емо и 1 . л. мн. аориста у ^ем ^е увек наставак /смо/ у Нишу,

док ]е у селима наставак мо, ко]и потиче од /хмо/ уз губитак /х/ испред кон

сонанта.109 Примери: узёдомо М, П, идбмо Ч, М, НС, Т, доЬбмо Ч, Мр, НС,

ошбмо НС, ошидбмо НС; обрамо Мр, йокигмо ПП, измакомо Мр, скинумо

ют в. Бели* 1973. с. 64.
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М, осшадомо ПП; чумо Л; дадомо Л, Мр, мй сеуйознамо НС; кад се йоделйио

ПП, йа куй1шо После кдгъа НС, йа уносимо, саг манумо НС, шако/ си га осша-

вймо М, овршёмо Мр. (У неким примерима контекст показухе да се ради о

аористу, а не о презенту.)

после консонанта:

Свёшог Ран^ела 10; I Свеши^Ран^ М1), Свеши^Рангел Мр.

в) На кра^у речи

лична заменица 3. л. мн. у акузативу-генитиву:

йа и уайсе 1, шша си и сше/ьаше 4, ошкуд Ье ни и дадё? Л, она и /е

сей су и волёли 6, гледао сам и 8, во- зашёкла М1), йа и наши Срои

лим и као рд^ену дёцу 10, код к>й 1, зашераше Мр, да л и ши йушши? Мр,

3, 5, 6, 7, 8, за н>й 8, баш п>й брига 2; за н>й Л, йод н>й да зовёш Мр, уз /ьй

НС, и мй н>й ПП, од гьй П;

придеви и придевске заменице у генитиву множине: понекад ее можемо

двоумити да ли ^е у питан>у облик ген. мн. са гублэен>ем х, или облик ном. мн.

ко]и служи као општи падеж. Када ]е присутна именица у облику ген. мн., пре

се ради о прво] солуци)и. Примери, само у Нишу: он ]е бйо йрёседник пеки

радикала 3, код сшарих луди, код лыади 5, вйше йошшёни Цйгана 7;

аорист у 1. л. ].: осим рани)е наведених изолованих примера, у копима

]е наставак Ы сачуван или редукован, по правилу се губи у нашим говорима:

}а рёко 1, 2, 4, 6, на1)о 6, ддо 6, сй$о довёдо НС, йо]ёдо Мр, украдо Мр,

Н; ]а йдйи 5, 6; }а йрочиша 5, }а йо- лёго НС, йомёшо Мр, йомузо Мр, ПП.

глёда 9; ]а вйдо 1 , 8, заборавй 8; Надо Ч, НС, иейёко Мр, йобёго НС,

йочё НС, рёко Ч, М, Мр, НС, П и рекд

Ч, НС, узёдо Мр, НС, идб М, Мр, НС.

до})6 Мр, НС, ПП, П, ддо Ч, ошидо

Л, М, НС; обра Мр, ПП, заша Мр.

НС, ПП, йоора Мр, йосе/а Мр,

йожн>ё Л; дйго П, НС, окрену М, П,

йреврну Мр, осшадо НС; ёл ши

казува? НС, йойй НС; дадо Л, Мр,

НС, йогледа М, НС, йризна НС, ПП,

йродадо Мр, ПП; изгорё /а ПП,

йрекрешй Ч, П, а.т;7м Мр, осшарё М,

7'а све урабошй М, довашй НС,

завршй Мр, уд зайазй НС...

Има много више примера у селима ]ер се у н>има аорист мною чешпе

употреблэава него у Нишу.

Исто тако х се губи

у 1. л. ^ кондиционала:

]а нё би мдго 1 , и шд не би га ни куйио

/а 3, како би ши рёкла 4, шша би вам

могла да йрйчам 5, сад би рёкла 10...

]а би ше йрала Мр, ]а би ее свё

исказала НС, }а би ше убща, /а би ше

зашаа НС;
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у 1. л. }. импефекта; примери само у селима (|ер имперфект у Нишу не

користе више него у стд.): }а има дешё М, до лани ги чува ПП...

у 1. л. у плусквамперфекта (образованог са имперфектом бити), и овде,

само у селима: шша бе сйремала данас Л, шд за Бадгъе вёче га бе шураш

НС.

Други примери губл>ен>а х на кра^у речи:

ддма (сви информатори), сшра 1, 8,

на вр 3;

на ма зна, на ма не зна Ч, ддма

(свуда), сирома Мр, сшра Ч, ПП, Т,

она се йскида од смё Ч, вр НС, ПП.

Губл>ен>е х ^е општа по^ава у селима. У Нишу, напротив, х се доста

често чу)е, а ни)е ретка и паралелна употреба облика са х и без х код истог

говорника за исту реч: хиъаде и и\ьаде 2, 7, хдЬе и 6Ье 3, хладовина и ладо-

вина 1, хшели и Шёли 2, 10, мёхови и мёови 8, йовашали их, и* Вусшйше и

йусшйше и 1, код н>их и код н>й 7, 8, рёкох и рёко 6...

Као данас у селима, и код Сремца )е уобича]ено испадан>е х ко]е он

често бележи апострофом. Примери:

на почетку речи:

испред вокала: '(уде (ИС ПО), 'а)деше (ИС 120), а/'дуци (ИС 81), 'опе

(ИС 84), ЪНемо (3 29), ЪЬу (ИС 109), оди (ИС 23), одиш (3 39)...

испред консонанта: 'раним (3 93, 3 156), раниш (ИС 81), 'леб (ИС 63, 3

35), шеде (ИС 87, 3 31)...;

у средний речи

измену вокала: у ььиове куНе (ИС 83), Но ма'але (3 8, 3 103), до'оди (3

42), бе'у (ИС 99)...

на кра]у речи: сирома' (3 93), сшра ме (ИС 82), сас ььи (3 32)...;

као и бро]ни примери аориста првог лица сингулара: донесо' (3 39), изе-

до (ИС 53), йройадо' (ИС 104), йобегао (ИС 79), реко (ИС 1 10), узедо' (ИС

87), идо' (ИС 49), наЬо (ИС 82, 3 40), йозва (3 36, 3 44), }а си узедо (ИС

47), сшадо (3 43), Промину (3 146), викну (ИС ПО, 3 39), дадо (3 39).

раздадо (ИС 46), исйрича (3 44), /сумм' (3 39), зайанши (3 40), зайази (3

39), йрисеши се (3 38), ошрйе (3 40), вндо' ИС 133, 3 30, 3 154)...; импер

фекта: Пиша' и Пиша' (ИС 83), бе]а (ИС 6)...; и кондиционала: башалща б'

и дуван (3 146)...

Сремац ретко бележи х: бехар (ИС 58), махале (3 155), махсуз (3 155)...

нарочито у узвицима: йа ха да гу йойщам (ИС 58), хе (3 92), шхе (3 145).

4) Замен>ено х

а) ] уместо х

Примери:

сна/а 8; бу]е М, майи/а Мр, НС, мщунка Мр,

лпуа НС, <)ве снфе ПП, сшрё}а НС...
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Применяемо да се сви ови примери (вепином из села) односе на ин-

тервокалну позищн'у; српски стандард дозвол>ава извесне варианте са ] (сна-

]а, с^а...).

Код Сремца на 1Ц^у речи нашли смо: да се искидаш од сме/ (ИС 125).

дчув НС, йасшув Мр, НС, ПП, уво НС,

ПП, ува НС, ПП.

б) в уместо х110

бува Н, мува 1, йасшув 1, 3, уво 1, 2,

ува 1, Ъ,]а сшраву/ем беде 8;

Осим у примеру сшраву/ем, српски стандард дозвол>ава дублете са х и

са в, од ко^х говорници Ниша и села употребл>ава^у само облик са в.

в) к уместо х

За разлику од претходног (по^ава \ и в, кад ]е х одсутно, обично у ин-

тервокално] позицией) ради се о фонетскоз апроксимащни, х замен>у)е оклузив

к ко^ има исто место творбе. Примери:

на почетку речи

испред вокала:

йа кагьйницу цйцану 4, кроз кбдник 8; I кйшну йбмоп Ч, Крваши П;

испред консонанта:

нй]е кшёо 4, туе кшёла 4; 1 1 1 I крани се Мр, хранили смо се Т;

унутар речи:

измену два вокала:

йаку/ьице 10, нема ваздука 2; \ Дукови М, НС, ПП, ]акаЬи Прибор

кбнм НС, йрйкод П, шшра]бикери

НС;

испред консонанта:

у вб)но-шёкнички завод 2; I на/бб/ьа шёкника НС;

на кразу речи

Нестандардни облици са к су бро]ни у селима (в. Дукови М, НС, ПП,

поред Духови 1, З)."2

1 10 Богдановиъ 1987, с. 100 примере да се в у принципу псуавл>у|е измену вокала задньсг

реда (о, у) и а. док \ замен>у)е х измену два вокала предилг реда или измену |СДног вокала

предн>ег и ]едног вокала зашьет реда, али дода]е: „До ремепеня овога правила долази под де]-

ством аналоги)е према облицима у ко]има ^е в или у фонстски доби)ено". Наши примери, тако!)с.

потвр1)у)у ово запажан*.

41 Ове примере може об]аснити асимилацида по начину творбе (прелазак хук испред

оклузива т).

П2 БЕЛ1П1 1905, с. 211 истине да ови облици долазе „из цркве, школе или кн>ижевноад-

министративног ]езика"; Богданова 1987, с. 101 дода]е облает трговине и технике. Наши при

мери, мада су малобрр)ни, не могу сви да се еврегсуу у ове категори)е.
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5) Неешимолошко х

Белип упозорава на псуаву неетимолошког редукованог х у малом бро|у

примера на почетку речи или слога: „То долази отуда што ваздух нре обра

зовала вокала веп почне да стру)и, те на та] начин образуй врло слаб спирант

л\" Ми смо забележили два примера ксди подсеву на ову опаску (мала \е у

]едном х испред сонанта, а у другом се можда ради о аналогией: куйус се

хварща Ч, х6дем... у касайницу 3 (можда аналогно глаголима ходати, ходити).

АФРИКАТА 8113

Углавном у селима у ограниченом бро]у речи, а у Нишу само у изолованим

примерима забележили смо африкату 8, звучни парн>ак ц, ко]а почин>е импло-

зи)Ом и оклузи)ом као и у /д/; после додира са алвеолама као код /д/, ]сзик се

од кьих удал>у]е и заузима приближно исти положа] као при фрикативу N.

Нашли смо примере 8 када стд. има Ы као и у речима непознатим станд-

арду:"4 назёб.ю Л, Не озёвнеш Мр, о$ёбо сам Мр, зйд Мр, НС, ПП, зйдови

ПП, Зойка НС, нёмам зуби НС (али и зуб код истог говорника), за йёнзц/у

ПП; йензионёрски ПП; зйнза (= слина) ПП, назреем М, Па на какай се озрнем?

Мр, кад зазрнем, он шам лёга М.

У свим осталим забележеним примерима, 8 се налази испред в.1 15 звёчка

Мр, звёрка Мр, не смём да узвёрем НС, звезда Л, Мр, НС, ПП, звйска Мр.

НС, ПП, 1 1 6 звйжди НС, звиждали Т, звоно Мр, НС, ПП, овй/а зврчки М1).

,1едини нишки пример (народ]е звйрио 5, йа звйру жёне 5) забележени су

при евоциран>у допйэда из хамама у некадаштьем Нишу од стране говорнице.

Осим зуби (вероватно аналошко и оказионално), сви наши наведени при-

мери су евидентирани и севернее у Алексиначком Поморав/ьу и )ужни|с код

Лесковца.

8, наравно, нема статус фонеме у Нишу, где вепина речи са 8 у селима

има з као у стд.: назёбе 1, зйд 1, 3, зйдови 2, 3, зуби 1, 3, у йёнзи/у 2, 3, 6,

звёр 1, звёзде 1, 3, звйжди 2, звоно 1, 3. У селима може да се говори о

посто)ан>у /я/, ограниченом на извесне позицше и неке лексеме. 1,7

Врло ]е занимлэиво да ]е Сремац користио з, а не дз: йече звезда (ПС

50), како Ье да около ииу'у да ги врзу/е! (3 41). Можсмо ли претпоставити,

према овоме, да ]е 8 веп била нестала у Нишу када ]с он стварао сво|а дела?

113 Графема 8 ]е уобича]сна у Ьириличним мчлшьима. наравно и у македонском |ешку где

Ы има статус фонеме (у азбуци а долази после з), али и у опису и речницима нзвесних ерпскнх

говора: в. Елезовпъ 1932-1035, ДИМ1П1 1988 и Живковит. 1987 (овде. 8 ]е иза ш). Митювип

1984 исти глас бележи дз.

И4 О порсклу африкате 8 в. Б1Л1ГР. 1905. с. 203-205.

115 Ово ^е на]карактерисгични)а поэищф 8 (в. ИВИП 1956, с. 1 14). О другим позищуама

в. нпр. опис говора Ораховца и Калне у Фонаюшки оОиси... 1981, е. 584 и 593: испред вокала

за ко]им следи /б/ или /д/, после /н/, уз /р/ и уместо стд. /д/ у звйска. Сви наши прнмерн о;и овара|у

]едно] или другсу описано) позиции.

116 У стд. двиска ]е двогодишня овца, док ]е за наше информаторе хвиска овна ко|а се

)ош ни)е ]агн>ила.

47 в. о томе ПЕЦО 1985/6, с. 19.
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ШУШТАВИ СУГЛАСНИЦИ (ФРИКАТИВИ И АФРИКАТЕ)

I) Безвучни ПреднюнеПчани фрикашив /ш/

а) Реализащна [ф]

Разлику)е се од [ш] тиме што се дон>и део ]езика приближава задн>ем

делу тврдог непца. Забележили смо га само у два села код четири говорника,

углавном испред или иза а: наща М1), Тоща М1) (али исти говорник и ТошиЬ),

шераще М1), наши М1), Пращйну П, кйща П, сиромащник П, баэщ М1), шёращ

П. Други примери се односе на наставак /ш/ 2. л. '). презента после вокала

предн>ег реда (рднёсещ М1), Помажещ и на наставак /ше/ 3. л. мн. аориста

(казнйще М\), скуййще М1)...).

б) Реализаци^а [ш]

Разлику)'е се од [ш] изразипн'ом палаталношпу због ближег додира ]е-

зика са тврдим непцем.118 Забележили смо ]е у Нишу и у селима, на]чешпе

испред или иза вокала предььег реда /е/ и /и/. Примери

на почетку речи:

щегу 2, шёс 2, 7, щёсшо 2, шёша 3; шёс М, М1), П, Т, щёснес Ч, щёшав Ч,

щездёсеш Т, щирдке Мр, шйру Л;

измену два вокала од кхуих ]е ^едан предн.ег реда (у селима на]чешпе

испред /е/:

роби/аши 3, Пещади/ски 3, Крущевац наставак аориста 3. л. мн.: држаше

3, ищо 2, ущйвен 3, бёше 3, внше 2, Мр, ймаще М, йошйраше М1),

3, заврщио 2, 3 итд. шераще М, М1), Т, до]удще М, М1),

наиддще Мр, слёгоще Мр, бёше Ч, М,

изумрёще Л, йочёще П, искрщйше Л,

сложите Мр, забранйще Т.

искрщйше Л...

други пр. испред е: ноше М, Мр,

]ащем НС, ддщеа Мр, крсшандще М,

болёше8 Ч, «мше Ч, Л, М, Мр, Т,

Пишем НС, врщё.ш Ч, Л, друкще Т,

Пшеницу Л...

испред и: машину Ч, Л, М, маши М,

М1), Мр, исущи П, йущйо Т, ерши Мр.

комщй/е М, М1)...

иза и: киша Л, М, Мр, найща/а Мр,

ошйша)а М, Мр, киш>' Мр, ПошПйшг

М...'

их Разуме сс да ]е ратикованл измену [ш], [ф] и [ш] условно и ла нема прокола конти

нуитета измеу н>их, тако да се могу уочнтн многобро|нс туансс и да се у неким случа)свима

можс колебатн ичмеЬу две ноташпе.
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испред консонанта:

грешка 3, йричёшпа 7, шрёгшье 3,

йшла 2, 3, йиаи 2, 3, нёшшо 2, нйшша

3...

грешно М, ич'ёщьамо П, нещколуван

М1), нёшшо М, Пешка М, Т, шм М,

ишли Ч, ишйарамо Мр, мышке М,

нйшша Ч, М, Мр, Т, ог/ы'иише Ч,

свруьйшки М1)...

на кра]у речи

осшанеш 2, йдчнеш

служит 2, живши 2

3, чйсшиш 3, исёчеш П, извйнеш П, может Мр,

ойеш Мр, Т, Леи/ Т, йровёдеш Т, си/ёш

Мр, Т, умеш Т, извинти Мр, наийриш

Т. йазиш Мр, радиш Т, сёдищ Мр,

видит Ч, М, вашш Т, заддиш Т.

зайалиш Ч...

Бележили смо [ш] и у другим позищн'ама:

испред консонанта, на]чешпе ч, т, к:

школу 2, 3, шша 2, 3, щшрсук 3,

ращчйсшимо 3...

ш/зёш Мр, шЛу Мр, шл' Т,

щйаран>е НС, шша Т, V шша,IV М,

зашшо Ч, М, Т, дошли Мр, Т,

кокдшке Ч, йошшёно Мр, шпике Ч,

Л, М...

измену вокала задн>ег реда и/или а:

дошо 3, осушу 3, слуша} 2...

на кра]у речи после а:

нёмаш 2, зно'ш 3...

лошо М, на'шо Мр, изашо Т, доцща

М, Душан Т, шша Мр...

1шаш М, Мр, Т, мбращ Мр, ?/ш'ш Ч,

Мр, баш Ч, М, наш Мр...

Када у ]едно] речи има два /ш/ обично ^е иста реализаций за оба; ако

^е /ш/ пак реализовано као [ш], а у истоу речи има других шуштавих сугла-

сника, и они теже ка палаталнж'им реализащи'ама од стандардних.

Констату)емо да у'е реализацт'а [ш] много учесталж'а у селима него у

Нишу, где су скоро сви примери забележени код само два говорника.

Примепу)емо да код истог говорника у исто) речи /ш/ можс да се наиз-

менично реализу)е као [ш] и као [ш]. И поред улоге индивидуалннх обслсж|а

изговора, ипак можемо тврдити да су у селима реализашце много различите

него у стандарду. У Нишу, лепеза реализашуа ^е много ужа, на ]с нрема томе

ситуац^а ближа стандарду.

2) Звучна йредн>онейчани фрикашив /ж/

а) Реализаций [ж]

Као [ш] у односу на [ш], [ж] се разлику)с од [ж] тиме што се дон.и део

уезика нриближава задем делу тврдог непца.

'ош ман>е примера [ж] него [ф] забележили смо код иста четирн ин

форматора из два села, код ко]их смо уочили [ф]. Према томе можс се ми
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слити о индивидуалним особинама изговора, али оне ипак сведоче о разно-

врсни)им реализатуама /ж/ у селима него у Нишу.

Као [щ], [ж] се чу^е поред [а]: жан>еш П, кожара М1), каже М1), П.

йомажеш П, шражимо П, йошражимо М1)... Има и примера испред вокала

предн>ег реда: жёшва П, жёне М1), живот П, йродужи/и М1), драки П.

б) Реализашф [ж]

Као [щ] у односу на [ш], [ж] се разлиоде од [ж] изразити|ом палатал-

ношпу због ближег додира ^езика са тврдим непцем.

И овде су примери многобро]ни|и у селима него у Нишу, где су углав-

ном забележени код два вел споменута информатора са [ш].

[ж] се на^више ]авл>а испред вокала предн>ег реда. Примери:

у инищуалном положа^у

жёне 3, жену 2, жйце 2, акйиу 3,

жив 2, 3, живой! 2, 6...

измену а и вокала предн>ег реда

каже 2, 3, шражи 3...

женим М1), жена Ч, М. жене Ч. Л,

Мр, Т, жёно П, жёнгвш Ч. жёшву Л,

жйшо Ч, М, Мр, Т, живим Ч, Л, М,

живи М, Мр, живой! М...

каакем Ч, Л, Мр, Т. каже Ч, М, М1).

Т, лажем Мр, шражим М, шражи

Мр... '

измену ^едног вокала задн>ег и ]едног вокала предн>ег реда

может 3, удружёнзе 2, йружиш 3,

служит 2...

измену два вокала предн>ег реда

йрежйвео 3, ижин>ёри 2

Боже Мр, мдже Ч, Мр, Т, ожёни

Мр, оженио М1), Т, ложимо Ч,

наложим М, сложите Мр, .ш'.тк // Ч.

тужи Ч...

бёжи М, йолежим М, шёжи Ч.

дйже М, ниже Ч, сшйже Т

измену вокалног р и вокала предн>ег реда

иейржиш 3 држаше Мр, вржемо Ч, извржем

Мр

У другим позищуама има мало примера: испред а, у, консонаната и на

кра]у речи:

жиндармёри}а 3, сшражар

дежурили 3, грож^е 3;

3, | жаба Ч, лса.1 Т, жали М, држаку

М, /ш'.жт М, Мр, драку Л, в/?.жт М,

гужва Ч, услужна Мр, л»о.ж' М. Мр,

наж" П.

И поред свих ових примера, не смемо заборавити да ]е стандардна ре-

ализаци]а [ж] на]чешпа у селима и да се скоро увек чу)е у Нишу. Ипак. треба

истапи као за /ш/, реализаци)е /ж/ су разноврсни)е у селима (па донскле и у

Нишу), него у стандардном ерпском.



Говори Ниша и околних села 109

в) Редукщуа и губл>ен>е /ж/

У кощугащл'и презента глагола казати постсуи тежн>а ка редукщуи и

губл>ен>у /ж/ измену вокала а и е (в. хи^ате) и у Нишу и у селима. Ипак се

/ж/ на]чешпе чува, чак и кад ]е глагол уметнут.

Примери:

кажем 8, да кажеш 2, кад му кажеш

1, каем 8, да каеш I, 8;

кажеш Мр, каже Л, каем НС, шшб пе

каёш НС; као и да йокаеш НС.

3) Безвучна йреднюнейчана африкаша /ч/

а) Реализащн'а [ч]

Разлику)е се од [ч] тиме што се дон>и део ^езика приближава задн>см

делу тврдог непца; она ^е у односу на [ч] исто што су [ш] и [ж] за [ш] н [ж].

Мали бро] примера, сви из села, углавном потичу од иста четири говорника

из два села код ко^х смо забележили реализащуе [ф] и [ж].

Чини се да [ч] има известан афинитет према вокалима задн>ег рсда и а.

Примери: Цокот М1), чуваП, ручак М1}, вршен>ачу П, йрйчао П, йьачкаши П,

ковач П...

б) Реализашф [ч]

Она се разлику^е од стд. реализащуе [ч] изразипфм палаталношпу (због

ближег контакта ]езика са тврдим непцем) и по]ачаном африкатизашуом.

Супротно, реализашфма [ш] и [ж] забележили смо ^е чак код половине

информатора у Нишу (мада вепина примера потиче од два споменуга ин

форматора са реализащуама [ш] и [ж]. Бро) примера у селима ]е всЬи, а раз-

лика измену града и села ^е овде ман>а него за [ш] и [ж], што се об]ашн>ава

бележен>ем у селима ]ош палатални^е реализашне [ч'] о кор] пе касшу'е бити

речи.

[ч] се по]авл>у)е често испред вокала предн>ег реда е или и. Примери:

на почетку речи

испред е

чёшири 2, 3, чёшресш 2, чёлик 8, чер-

гари 3, чёсме 3...

чёшри Л, Мр, П, Т, чешерёс НС, П,

чёкам Л, чёкамо Т, чека) Мр, чёрге

Мр, ПП, чёсма Л...

чича Мр, ПП, Т, чим ПП, Т, чину Мр,

чисти НС, чисто Л, П...

испред и

чим 2, чистит 3, чишанку 4, чйзме

2...

иза а:

испред е

бачено 2, иначе 3, закачен 3... I иначе НС, Гшаче П, Т
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испред и

бакрачи 3, чердачичи 8, 119 иахачи 2,

колачи 2, 3...

иза вокала задн>ег реда:

испред е

у йочёшку 3, йочё 8, йдчео 7, ]уче 3,

обучёш 2, вучё 8, извучеш 3, йовуче...

испред и

на дчима 2, очйсшио 3, скдчимо 8, учн

3, кучиРш 2...

дрлачи Т, окачйли Л, укачйше Ч,

закачимо Мр, начин П, свирачи П, Т,

увлачимо П...

дочекйвспи П, йдчнемо НС, иочёше П,

одвучё Л, бгуче Мр, нараунуче Т...

искдчио П, машочина Мр, очи Л, Мр,

НС, очн/у Ч. йочйсшим Мр, урочию

Л, мучили Л, Т, ддручи Мр, \'ч» НС.

учину П...

иза вокала преднъег реда (т). измену вокала предн>ег реда)

испред е

нече П, исйечёио НС, йечёнте Л.

сечёмо Л, исечём Т, вечерас НС, П.

вечёру Мр, НС, кроииьйче Л.

сшричёви П...

йёчем 2, нсече 2, 3, шече 3, вечёра 2,

3, /вече 2, 3, ннче 3, йричёшйа 7, емче

8...

испред и

дёчии 7, йайрйчице 2;

иза консонанта:

испред е

асшалче 3, нёг7че 2;

испред и

йарчипи 2, рашчйсШшо 3;

после вокалног р:

испред и

I шрчим ПП, шрчм Л, ПП.

Реализащн'а [ч] ни)е ретка испред а. Примери:

на почетку речи:

3, Чайрче 8, чашу 8 I чйг'к П, чарайе Т;

иза вокала заднъег реда или а

/рУвёчи П, месёчину ПП, сйрёчио НС;

девд]че Л, гасарчв П, кравсуче Л,

йчёле Мр;

дево/чица Л, друкчи/е НС, гасарчики

НС;

й/оча 2, руча/у 3, у случа/у 3...

иза вокала преднъег реда:

кречану 3, дбича/и 7, йрйча 2, 7, <)а

йрйчам 4, йрйчаио 8;

ручаэк Мр, ручамо Л, зочос Мр.

шачан П, влачару П...

кречану П, малёчак НС, чнчй Мр, ПП,

Т, йравичан П, йрйча Мр, йрйчам Л,

НС, Т, йрйчао П, Причала Л...

114 Друга реачичаци|а [ч] ]е уствари реалтаци|а фонеме /IV, али због асимнлатн'с додачи

до идентичной нзговора /ч/ и К/.
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после вокалног р:

ошрчао 8, срчани 2;

иза консонанта:

Лескдвчани 2, 3, венчагье 7, закдйчана

3,

[ч] се чу]е тако!}е испред вокала задн>ег реда, нарочито кала ]е у ини-

щн'алном полои^у испред у. Примери:

чудаш 2, чудо 8, чукундед 6, чу/ем 7,

чу/е 3, чуо 6, чувено 2, чуваш 3...

други примери испред у:

очували 4, вучу 3, рачуна 2...

примери испред о:

чдйор 8, чдвек 2, 3, 8;

чукамо П, чущ НС, чуу'ем Мр, чу/емо

Л, чувам Л, П; чуваг Ч, П, чуваш Л,

Т, чуваш ПП, чува/ Мр, ПП...

йогачу П, рачун Т, вешренмчу Мр,

чичу Ч, Т, шчукш' НС...

Чдкош НС, чдрайе НС, човек Л, чоек

Мр.

[ч] се ]авл>а и испред консонанта, на]чешйе к и н. Примери:

испред к

ручкови 2, шочкови 3, грчке 2, д>

Нёмачко) 6, 7, кон>ичка 3, йотшйчки

7, же/лёзнички 2, 3...

испред н:

дечко НС, доручкуиемо Л, куйачко

ПП, немачки П...

ддлично ПП, сшдчни НС, точно Мр.йдчнем 2, йочнеш 3, фабрични 3,

шачно 2...

[ч] се ]0Ш срейе на кра]у речи у малом бро^у примера:

колач 3, заирзивач 7 I бы/а'ч П, #у«еч НС, Т.

в) Реализашна [ч']

Она се разлику)е од [ч] и [ч] ]ош изразипн'ом палаталношйу (због ]ош

ближег контакта ]езика са среджим делом тврдог ненца); блиска [й], и пак ]е

нешто ман>е палатална и мека него [й]. Много ]е распространенна у селима

него у Нишу, али се ипак чу)е код половине наших нишких информатора.

Према примерима забележеним у селима, ^асно да се [ч'] по)ав:ьу]е

на]више испред вокала предн>ег реда, нарочито испред на^затворени^сг вокала

/и/. У Нишу има премало примера да би се извели поуздани заюьучци,

мейутим, примейу]е се да [ч'] на]чешйе ]авл>а испред е и а.

Примери испред вокала предн>ег реда:

на почетку речи:

испред е

ч'ёшри 2, 6, 4, ч'ешрдёсеш 1, ч'ешрёс

2;

чекам Л, М, чека Мр, ч'ёкрк М, ч'&ю

М, чем МЙ, ч'ёшири М, П, ч'ешрёс М,

МЙ, чёшворйца Мй, ч'ешврша М,

чёшвршу ПП...
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испред и

чйка 6;

иза а

испред е

]ач'е 7;

испред и

ч'йч'а М, ПП, ч'йч'о М1), чйка М, ч'йи

М, читали М1)...

друго/ач'и/е Мг), свирач'и М, укач'йше

М1), закачано НС...

иза вокала задн>ег реда:

испред е

испред и

I извуч'ё М, куче М;

искдч'им М, искоч'йше М, куч'ики М,

муч'им М, научаю М, оч'м Л, М:

иза вокала предн>ег реда (т). измену два вокала предн>ег реда):

испред е

исеч'ёио Т, исеч'ёш НС, вечеру НС.

ич'ёшъамо П;

крёч'ем 6, вечера 2;

испред и

Ь'Увёч'и М, деверйч'иН М, сёсшрич'ина

Щ...

иза консонанта:

испред е

испред и

после вокалног р

Примери испред а:

на почетку речи

чак 2, 8, чашу 2, 8...

иза вокала предн>ег реда

йрйч'а}}' 2...

иза консонанта

I вёнч'а М1), венч'ао М1).

Има мало примера [ч'] испред вокала задььег реда; они су углавном у

иниплуалном положа]у испред у, као и реализаци)а [ч]. Примери:

од ч'ёга Т, девд/ч'е М, М1), йч'ё./е Мр,

венч'ёва М1)...

девд/ч'ики М1), мфч'ин М...

шрч'иио Л.

ч'а'к М, ч'аиац ПП

чич'а М, ПП, дбич'а/ Л, йрйч'ам Т.

исйричат Л, ма/ёч'ак М...

ч'урёк 3, чункове 4
чУтсав М1), чУ'нак НС, ч'ууе М, ч)*ю

НС, чуваш М, М1)...
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У ретким примерима када ]е [ч'] испред консонанта, скоро увек се ради

о консонанту к, као нпр.

ошьач'кали 7; мачке М, Нёмач'ко М, унуч'ки М1),

дёч'ко М1)...

[ч'] ]е ретка реализацш'а на кра]у речи:

кьуч 7; I йч' М, рёч Мг), саншрач М.

Фонема /ч/ позна]е веома различите реализаци^е, од веларизоване [ч],

преко стандардне реализаци)е [ч], до палаталне [ч] и до ]ош палатални|е [ч'].

Не губепи из вида да ]е стд. реализащц'а [ч] врло фреквентна у селима и ]ош

више у Нишу, ипак констату)емо велику нестабилност реализашн'а, кода на^-

више иде у правцу изразити]е палаталности. Код ]едног говорника понекад

у исто] речи изговорено] у различитим тренуцима могу да се по^аве [ч] и [ч],

[ч] и [ч'], па чак и све три реализаций. У односу на /ш/ и /ж/, /ч/ има пала-

тални)е реализацже (постели и [ч'] поред [ч]), за ко]е ]с бро] примера много

вепи и потиче од вепег бреда различитих информатора.

4) Звучна йреднюнейчана африкаша /и/

Реализащи'а [ц] стандардног ]езика ]е на]фреквентни)а у Нишу: цамща

7, щгёрица 1, оуак 3... У селима, и понекад у граду, чу)е се реализовано [и]

кеде се разлику|е од [ц], као што се и [ч] разливе од [ч], нешто изразитирм

палаталношпу (због мало ближег контакта }езика са тврдим непцем) и

под'ачаном африкатизащн'ом. Забележени примери се над'више односе на ини-

цшални положад испред а или е и унутар речи испред и у суфиксу -ища.

Примери:

на почетку речи

цамща 6, Паша-цамща 3, цаду 8, цёй

2;

суфикс -ци)а

код казанщу 8, казанщека 3, сщи-

]а 6;

други случад'еви

цак Ч, цака М, цаци М1), цакови Л,

ценабёш Ч;

наводацща Л, М; йрешещи'уа М,

рабауи/а П;

ражцайа се НС, сауак Ч.

5) Безвучна йалашална африкаша /п/

а) Стандардна реализащу'а [п]

Ово ]е на]учестали)а реализащл'а у селима и д'ош чешпа у Нишу, пода-

вл>х)е се у свим позищц'ама, тако да пемо навести само неколико од забе-

лежених примера:

на почетку речи (или, тачни)е акценатске целине)

Мше 1... I пе йдемо НС, пёрка Л, Т...
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измену вокала задн>ег реда и/ил^

нойу 6, куНу 1, 2, 9, 10, найлаНу/у 1,

}а Ну 6, куНа 5, 7, 8, бра'йа 6...

измену вокала предн>ег реда и а

шша Неш? 1, 3, шша Не? 1, 6, наНи

Ну 2, наИчаПйвала 9, сёНам се 5...

измену вокала предн>ег и задн>ег

дНе 5, куНе 3, 7, на'йы йу 2, куйи 4, 9,

10, вруЫна 1...

измену вокала предн>ег реда

цвёНе 2, 5, дрвёНе 2, окрёНе 3, йреду-

зёНе 1, /?ёйи 2, веЫном 4, са лыа-

дйНем 4, йарчиНи 2, вёнчиНи 10...

иза консонанта

сырйе 6...

на кра]у речи

вёН 4, шадиН 7...

куйу Т, НС, войа Л, бра'йа ПП, домаИа

Л, йлаНамо Т...

домаЫна ПП, окрёНа НС, шрёПа_Ч,

Павловича Т...

реда

ней;' Ч, ПП..., ойе-ш Т, бй<? ПП, Т,

ойеио НС, кт/ге ПП, ж/ьуууПи Л...

нёйе Т, ПП, окрёНе НС, шрёПе НС,

уашёНи Т, вейм НС, шйриНи НС...

шйу рабдшим Мр...

ной НС, /&гмй М, ЖйвковиП Л...

б) Реализащу'а [пк]

Разлику)е се од стандардне реализаци^е [п] померанцем ^езика према зад-

н>ем делу тврдог непца, према месту творбе [к] (одатле и нотаци)'а [пк]; фри-

кативни елемент ]е нешто слабили него у [Ь]. Гласовна вредност [пк] ]е учеста-

ла у селима али и у Нишу. Према забележеним примерима, може да се ]авл>а

у свим позищя'ама као и [Ь]. Примери:

на почетку речи

Нк6шка 2, Нкурке 5; Нкаа Мр, Нку идем Ч, М, Нке йдемо

НС, Нке радимо М, ПП, Нкёрка Л, М,

НС, ПП, Нкёрке Ч, Щ...

измену вокала задн>ег реда и/или а

6Л*у 2, скуй6Ика 3, 6, куНка 3, браНка

5, йлаНкало 3...

измену вокала предн>ег реда и а

шша Пкемо 6, наилаНкйвша 3,

осёНкаш 2, из йредузёНка 1, сёНкам се

2...

измену вокала предн>ег и задн>ег

срёНку 2, 6Нке 3, куНке 2...

измену два вокала предн>ег реда

нёЬке 3, шёНкер 1, йилёНкину 3, Жнв-

ковиНкеве 5, АбрашёвиНки 3, шк-ёи-

бый*н 2...

оНкоравёла М, ой^у М, код ктйк_у Л,

М, М1), Мр, 6раНку Ч, н6Нкаске Мр,

куй'чг Л, М, ваНкам Ч, йлаНкамо Л...

мфка Нке Т, гой*е Ч, маНки/а Мр,

цвёНка Мр...

реда

ней'й' М, свёИк\ М, ной*? Ч, Л, ой%

Ч, М, М1), ПП, луй*е М, кгй*м Ч;

вруНкйна НС, Т...

ней*? Ч, Л, М, М1), Мр, П, Пролете

М, шрёНки Мр, М1), .и» й*е говоримо

Мр, БожиНкёви М, йийл"е Л, М,

девд]чиНки Л...
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иза вокалног р

испред консонанта (к или н)

в6Ькке 2, срёЬкка 3, вёЬкник 7;

иза консонанта

загрЪкан>е М, Мр, врЬка.\ю Ч...

срёпкке М1), срейкна Л;

кршНкён>е Ч, крсЬкёва М1);

н6Ьк М, Мр, свучюпк Ч, йо.\юпк Ч.

на кра^ речи

вёпк 5, мйшипк 2, мла'диЛ* 5, Марко

вич 3;

Обе реализащу'е [п] и [пк] могу да се чу)у код истог говорника па и у

исто] речи у различитим тренуцима. Посебно ]е интересантан случа] |сдног

говорника, код ко]ег се систематски ]авл>а [пк] када, бржим ритмом, ирича

са члановима породице, а [п] када се труди у спори^ем изговору да одговара

на питан>а истраживача.

У селима, уместо стд. [п] може да се ]ави [к] у суфиксу /ип/120 ко|и се

користи као суплетивни облик за множину именица инфикса (нпр. шишки

поред шиипи у селима, док ]е у Нишу само йилиЬи). Пошто ]е реализатп'а

[к] испред вокала предн>ег реда и, она ]е више постпалаталног него веларног

карактера. Примери:

само изоловани примери (иначе, увек

п): момйчики 9, шёниерчики 2

бурйки ПП, дево/чики Ч, Л, М1),

дугмики ПП, гасарчики НС, гушчики

НС, ПП, ]аган>чики Мр. ПП, }ужики

НС, клуйчики Мр, кушрики НС, кучит

Л, М, Мр, ПП, магарики Мр, ПП,

мйишчики Мр, йарчики Л, ПП, шишки

М, Мр, ПП, йужики Мр, сшварчики Л,

шдчики НС, ждрёбики ПП...

Код Сремца постели прелазак В у к испред предн>их вокала е и и (као

у селима, не и у Нишу): кат сирочики (ИС 40), домакица (3 39), до Келе-

кулу (ИС 46), керка (ИС 1 10, 3 144... /за ко>|'у сви наши информатори у граду

и селима има]у перка/). Он има и супротних примера, ту Ъ уместо станд-

ардног к (таквих примера, у ствари, типичних за тимочко-лужнички д!п'алс-

кат нема у нашим истраживаним говорима): йод пири/у (ИС 49, 3 83), врне

Ршша (ИС 47), и ни се йа пиши сас н>ега (ИС 1 15), широпи фуешон (ИС 122),

сас йупеш (ИС 54)...

6) Звучна йалашална африкаша //;/

а) Стандардна реализаци)а [!)]

Сасвим ]е уобича]ена и у селима и у Нишу, може да се по]ави у свим

позищнама, као што се види из следепих примера:

на почетку речи

})ак 1, })аво 1... I 1)аволсшо Л, ^увёч НС, Т, Щ>веч Л...

120 У овоме ]е могуче видети и зассбан суфнкс -ики, щи ]с карактсристичаи управе» ш

]ужноморавскс говоре (нап. прир.).
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измену вокала задььег реда и/или,

до1)6ше I, дд})у 1, 4, 9, й/?о#у 6,

уросмо 1, на'^о 6, гбсйора 1, йбсло-

вора 7, код ропаке 4, граринско 1 , йо-

сварао 10, рарала 10...

измену вокала предн>ег реда и а

граргвине 3, изаргм 7, изаргих 1, 6,

изаргмо 8, начете 6, мларг 1 , ураргно

2, свйра 1...

дорщ/а М, йорва]а Л, ПП.

наргш НС, заграргно Л, нарё1)аш Л,

срёрин ПП...

измену вокала предн>ег и задн>ег реда

до^аи 2, д61)еш 1, до#е 1, 3, 5, 7, 8,

йбргш 10, йрбргш 6, ослоборгн>е 9,

рбргни 4, уронено 7, у меруврёме 8,

д'^еи 3, ,у#е 8, йбрше 2, йрбриШе 2...

измену два вокала предн>ег реда

надзи^йвши 3; I

иза консонанта

Рангела 4. I

дб&ем НС, /?о#ен Т, рдЬена ПП.

б) Реализац^а [1}г]

Она се разливе од стд. реализаций [1)] померанцем ]езика према задн>см

делу тврдог непца, према месту творбе [г], одакле и ноташца [1)г]; фрикативни

елемент ]е нешто слабли него код [!)]. У истом ]е односу према [I)] као [пк]

према [п], она Зе, као и [Ьк] врло фреквентна и у Нишу и у селима. Примсри:

на почетку речи

раци 3, раво 1, Давала 6, ТУуррйца

3, рёвреци 5...

равол Т, Тгурро М, ТУурровдан М1),

П, рувёч'и М, рувёчи М1), рувёчи П...

измену вокала задн>ег реда и/или а

решало 3, свара 1.

измену вокала предн>ег реда и а

изграрено 3, изаре 1, 3, изаремо 3,

сларе 1, сараривали 2, нарёра 3...

измену вокала предн>ег и задн.ег

ддрем 1 , 6, до^е 1 , 2, 3, 6, 7, йрбрем

6, ослоббрен 3, ослоборён>е 7, рбрен

3, рбрени 2, сужено 2, уреше 2,

разйру 1 . . .

дорбше М, до^у М, Мр, Т, дорувсуу

М, Шуро Л, навару]у М, наварува П,

за'^Ку М, машиновбра ПП, йогара П,

свара М...

заграрено М, изаре Л, заремо МЬ,

сларе П, срёран Л, свйра М, Мр.

вйралю М...

реда

оо^е Л, М, Мр, НС, ПП, П, склепе

М1), йрбре Мр, ПП, ослоиорё/ье Т,

рбрен М1), рбрендан Л, изирбше М,

Мр, Госорйндэан М1)...
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вере Ч, шире М, НС, йрйре Л, М,

йрйри Л;

ТУурровдан М1), П, Панр'ел М1);

измену два вокала предн>ег реда

нарерёгье 2, одрёрени 3, йрёре 1,

говёрина 3, найре 2, сирем 1...

после вокалног р

рраво 6, швррава,

иза консонанта

гунраш 1, апрели 3, Ъурревдан 1,

Ранрел 1, 2, 3, Ъуррйца 3...

на кра]у речи

I 1/^ П.

Као и [п] и [пк], реализашуе [I)] и [1)г] могу да се ]аве код истог говор-

ника, понекад у исто] речи, али у различитим тренуцима.

Ни у Нишу, ни у околним селима нисмо забележили реализашу'у [г]

када стд. има [1)] или обрнуто. Код Стевана Сремца налазимо такве примере:

ба/арш (ИС 118), нарядим (3 93) поред нагиздим (3 94) — два последььа

примера изговара исти лик.

г) [Щ и Ш

Два пута смо уочили врло палаталну реализащц'у /I)/, али без померанца

]езика према задн>ем делу тврдог непца; пошто ]е оклузивни елемент африкате

ослабл>ен, реализашф се приближава [)], па бисмо могли да ]е забележнмо

[Щ. Примери: грожре 3 (код истог говорника смо чули реализаци|е гр6ж1)е,

грджре и, вероватно због утиц^а ди|алекатског облика гроз/е, грдж/е),

сварагье М1).

Забележили смо и два примера реализаци)е []] тамо где стд. има [Щ:

мё/у НС,121 йрд/е НС, М му вйкам, нёпе му йрбуе. Кад оно мори йрорг му НС

(говорница наизменично употребл>ава облике са [)] и [!)].)

Код Стевана Сремца имамо следепи пример: Нейознаши: За не дам го-

ейор! — Госйо/у! Какву госйо)у? Зашшо госйо]у? — рече Ивко. (Неиознати,

ко]и ни)е пореклом из Ниша, говори „госпожу" док Ивко, одговара]упи, упо-

требл>ава „госпожу".)

ШДНАЧЕгЬЕ ПО ЗВУЧНОСТИ

У нашим говорима ова по]ава ]е, углавном, иста као и у стандарду.

СкреЬемо пажн>у да су случа]еви ]едначен>а по звучности када правопис не

одговара изговору ]едини када наша транскрипщп'а, ко]а ]е у принципу увек

фонетска (обично без угластих заграда), следи правопис а не изговор да би

се олакшало читан>е. То важи за сантхи у нашим иримерима. Али у овом

121 Речник МС и Речник САНУ наводс ме/'а као покра^нски облик за ме1)а (него тако

}с госГю/а народна и покра^нска реч за Речник МС а некн>ижевна за Речник САНУ).
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поглавлу пемо, изузетно, узети у обзир и асимилаци)у по звучности на гра-

ници две речи, па пемо примере наводити у угластим загралама како бисмо

истакли разлику од наше уобича]ене транскрипшуе.

Примери сантх^а:

обезвучен>е звучних сугласника

[кош шёбе] 1, 10, [ош шд брашно] 3, [кош ку'Лу] свуда, [ош шд/] Л, [йреш

[ош свёг шшд ми даш] 10, [каш смо школу] НС, [каш смо овдё искочиш]

мй били дёца] 5, [каш сам крсшйла М, [каш Надо од вр Шован] НС, [каш

дёцу] 10, [саш пе ис Паншащ да се се сёшим] ПП, [саш слабо] Мр, [саш

врапу] 5... чувам овце] Т...

У неким случа^евима сантхи)а, чини нам се, а то ]едино у селима, да

чу)емо делимично, непотпуно остварено обезвучен>е.122 Примери:

унутар исте акценатске целине: [кодш куЪу] НС, [кроз( село] М. [диг*

се] Ч, [а сад"' се йграмо] П...

на граници две акценатске целине у сливеном изговору: [даа Бог* сне]

Мр, [муж1" ши йде рабдши] НС, [туе ми ни муж-"' ййсмен] Л, [одовудт Сипа

купу] М...

[саз дёду, саз бабу] Ч, [саз гас] П.

озвучение безвучних сугласника

[з дрвце уфаши йи/авице] 8, [саз Бу-

гари] 9...

Посебно питание представлл)у звучни сугласници ко]и нрииада|'у коре-

лашп'и звучности, када су на краЗу речи ^а се и сама налази на кра]у речени-

це или исказа, или када иза н>е следи довол>но дуга пауза да реч буде изо-

лована од наредне. И у стд. ^езику поставлю се проблем да ли звучни кон

сонант у финалном положа]у губи звучност; у ^едном свом раду А. Псио

показу)е да може поскуати потпуно обезвучен>е оклузива /б/, /д/, /г/, а дели

мично или потпуно обезвучен>е фрикатива /з/ и /ж/.123

У неким нашим примерима чини се да се ради о делимичном обез-

вучен>у:

[а]дш] 4, [брашно ош кукуруз^] 3,

[шша мдж"'] 3, [она и муж1"] 5;

[/а да му носим зоб'1] НС, [не могу

никад"'] М, [мучио се народ"'] П,

[шераше не у суд"1] Ч, [нё ко ссРг*] Ч,

[гребё не обра?] П, [мраз1] П, [не

мож*"] Ч, [/V/ // лиу муж*11] Ч...

У примеру Бог слашак Ч може се сматрати да се ради о шнрен>у ^ед-

начен>а по звучности на облике у ксуима оно нема фонетске разлоге за

122 И Богдлношгъ 1987, с. 18 говори о „делимично] аеимилашни" у сантмуима.

123 в. Пщо 1961. Он утвр1)у]е да у „перифер^ским" штокавским говорима посгсуи тсжн>а

ка потпуном обезвучежу, а пре ка делимичном у говорима ко)и чине основицу стд. срискчм

]сзика.
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извршен>е. У ствари мушки род придева се „наново формира" полазепи од

других облика без непостсуаног а, и тако се ]авл>а т уместо д.124

ШДНАЧЕгЬЕ ПО МЕСТУ И НАЧИНУ ТВОРБЕ

1) Зедначен>е йо месшу теорбе

а) Регресивна асимилащуа

Дентални назал /н/ оствару)е се као билаби^ални назал [м] испред би-

лаби)алних оклузива /п/ и /б/. Чини нам се да ^е ова асимилащи'а делимична

у Нишу, а потпуна у селима; примери:

}еданйуш 1, 10; I на/едамйуш М, П.

Билаб^ални назал [м] може да пре!)е у дентални назал [н] испред ден-

талног оклузива [т]: йамшим > йаншим. Такве облике смо бележили само у

селима уз паралелно остварен>е типа йамшиши, ко)\\ се увек срепе у Нишу:

йамшим 2, 4, 7, йамши 8, зайамши!

7;

йамшим Л, М, Т, нёсам зайамши. ш Т.

поред йаншим Л, М1), Мр, НС, П,

йанйЪьйви луди НС.

Сремац редовно користи йаншиши: ако йаншише (ИС 57), ако йаншиш

(ИС 84), зайанши (3 40), да зайаншиш (3 90), не йаншим (3 146)...

Пискави дентални фрикативи /с/ и /з/, оствару)у се као шуштави пред-

нюнепчани фрикативи [ш] или [ж], према правилима асимилащуе по звучно

сти, испред палатала /ш/, /ж/, /ч/, /ц/ и 1Ы, П)1, Ы, Ы. Отуда у нашим гово

рима као и у стд.: ишчёку/е 5, ражиайа се НС... Отуда и посто)ан>е два

конкурентна облика шл>ива и слива, а у селима се ^ш чу)е и сьива:

шливе 1, 5; I сливе НС, оъйве НС.125

Шуштава предн>онепчана африката [ч] може да пре1)е у пискаву дентал-

ну африкату [ц]

испред лабиоденталног [в]: цврсша Мр (иначе и у селима и у Нишу

чврсш као у стд.). Код С. Сремца: цврсша (ИС 86), цврсшо (ИС 121, ИС

189);!26

испред алвеоларног вибранта [р]: црёшн>а НС, ПП (иначе и у селима и

у Нишу шрёшн>е, као у стд.). Сремац пише цреите (ИС 109). 127

124 Богдановиъ 1987, с. 1 18 наводи више примера оваквог ширена ^едначс^ьа по звучно

сти: нисак. решак. шешак.

125 БОГДАНОВИЪ 197, с. 127 наводи сливок и шы/вак, а Митгошт 1984 с.ьика и

сьйвче.

|26ОваЗ облик бележи и Ъш\ъ 1905. с. 226 бележепи и неке примере са почетним г ласом

измену ч и ц: ччврейю. БогдановиТ! 1987, с. 127 има више примера са ц, а само ]едан са ч.

127 Бёлнъ 1905, с. 226-227 бележи примере са рачличитнм рсалиэашуама: црёииьа.

чрёгшьа, ччреиньа, па и шреииьа као у стд.
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Назални палатал [н>] може да пре!)е у [н]'-х испрел денталне африкате

[ц]; примери само у селима: уаганци зако.ьёв М1), млбго /аганци НС (иначе и

у селима и у Нишу као у стд.: ]аган>ци 1, много )аган>ци Мр, од /агагьци ПП).

Истакнимо да у сеоским примерима дсшар Мр, остра Ч (иначе и у

селима и у граду као у стд.) глас с ни^е резултат асимилашуе ш> с испред

дентала т, вей се ради о чуван>у старе консонантске групе сш/?.129

б) Прогресивна асимилащу'а

Алвеоларни латерални сугласник [л] може да пре!)е у палатал [л>] пос;1е

велара [к]

кгьёшша 3, поред стд. облика клёшша юьёшша НС.

1;

У облицима глагола теглити форме са [л] и [л>] постере паралелно у

призренско-тимочко] д^алекатско] области.130 Нашли смо ]едан пример са л»

у селу {Шегл>ё)пи са зуби... кучйну П), иначе, л.

Сремац, ко^ ]е често користио та] глагол, има увек облике са л: Шо да

йошеглим толки товар! (ИС 79), немогшо да йошегли толки зулум и рези!к

(ИС 81), йа щ Не та], рвкни гу, Сике, да йошегли на душу? (ИС 108).

Забележили смо лсъуна НС (иначе жуна као у стд.) пример у коме

може да се говори о асимилащуи „истори)ског" л после ж.

Назад [н] може да пре!)е у палатал [н>]:

иза велара [г]: ггьёздо 3 (иначе у Нишу гнёздо I, 3), г/ьёздо Мр. НС,

ПП;

иза палаталног фрикатива [ш]: (само у селима) бра'ииьо Ч, Мр, ПП;

иза палаталне африкате [п]: срёпнга слава 3.

Билаби)ални назад [м] може да пре1)е у дентални назад [н] иза денталног

фрикатива [з].

Сви примери су облици глагола узети и од н>ега изведених глагола, у

копима уствари прелазак у [н] нще проузрокован толико асимилаци|ом колико

аналогиям са глаголима као што ]е почети (однос узела — узне ]е исти као

почела — почне). Примери са [н] доминира]у у селима, а са [м] у Нишу:

узнем 1,3, 10, узнеш 2, узне 3, 8, уз- узнем Ч, Л, Мр, НС, ПП, П, Т, узнеш

немо 3, 8, узну 8, НС, узне Ч, Л, М, НС, ПП, узн'емо Ч,

поред узмем 1, 3, 1,узмеш А,узме 1, Л, П, узну М, НС, заузне Мр,

4, 7, 10, узмемо 2, узму 4, 5, 7, йре- поред узмем НС, узмеш Л, узме Мг),

дузму 4; Л.

У преласку н> >• н, као и л» > л, или обрнуто н > н> или л > л>. може се говорит

и о ]едначен>у но начину 7 ворое од „гврдог" непалаталног сугласника према „мском" налагалном

сугласнику.

129 в. Белиь 1905. с. 219.

'30 в. БЕЛИВ 1905, с. 220. У Алсксиначком Поморавл>у Богданов! гн 1987. с. 119 наводи

само облике са л>.
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2) Зедначеьье йо начину шворбе

а) Регресивна асимилащф

Лабиодентални сонант [в] може да пре!)е у билаби^ални назад [м] иснред

денталног назала [н], евентуално испред палаталног назала [н>]. Примера има

само у селима: у Гиёмььу М, йоза йлёлиьу М; шд /е ддешно дн ю Л, йоодамно

М, йа мазни га да }е рамно Ч, свё йуно и рамно НС; „ Самые ми нишшо. "

Самнуло му нишшо Пред очи Ч, мене нишшо самих Ч, /ушредан над самые Т,

усамнзува Л.

Ову регресивну асимилащи'у запажамо и код Сремца: дамно (3 43). V

дамно време (3 146), одамно (3 154), рамно (ИС 99), „И без йешли може да

осамне" (3 87), у самнуваьье (ИС 48).

б) Прогрссивна асимилащн'а

Латерални палатал [л>] може да пре!)е у назални налагал [н>] иза била-

би|алног назала [м]. Сви примери (облици типа зем/ьа) потичу из села, у

ко^ма се чу)е и облик зельъа:

зёмнзу Мр, НС, на зёмн>у М, из зёлиьу

зёлиъа 1, 3, 10; | ПП, грне земн>ёно Ч, зелиьён 1)увёч П,

зелиьйшше Мр, йрйзелиье ПП;

поред зёлиьу НС, без зёлиьу Мр.

йрйзелиье ПП.

Ако за]едно посматрамо асимилаци)е по месту и начину творбс кчус су

ту!)е стд. ерпском, видимо да убедлива вепина потиче из села, у одрша по-

некад постсуи и паралелна употреба са стандардним облицима, док су у Нишу

ди^алекатски облици спорадични.

АФРИКАТИЗАЦША

Прелазак фрикатива с, ш, ж у африкате ц, ч, и (ко]е садрже оклузивни

елемент) често се врши у окружен>у неког оклузивног сугласника: африкати-

защуа ]е онда у сродству са ]едначен>ем по начину творбе.

[с] може да пре1)е у [ц] иза билаб1н'алног оклузива [и]; примера има

само у селима, а исте речи у Нишу увек има]у [с] као у стандарду.

лийцала ПП, лийцало Мр,

йсёшо 1, йцёша П,

йсууе 3, 4, 8, йсу/у 1, 4, 8, ойсовали 8, йцу/е Ч, Мр, НС, йцу/'у Л, Мр, ПП,

иейцували Мр, ойцува/а НС, йцдвка

шёйеща 3; ПП,

шейцща Ч, у шейци/у НС.

У исто) позиции (иза /и/) у Сремчсвим делима смо приметили йце-

шишше (ИС 91,3 38), као и неколико примера испред вслара /к/: како ми

лацка}у (3 Ъ2),}едан Шурики реч (ИС 86), из Турцко (3 109). Ми смо у селима

забележили само Турско.
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[ш] може да пре!}е у [ч]:

иза билаби)'алног оклузива [п]: забележено само у селима: чйореш Ч,

лййче Мр, йченйца М; Мр, ПП;

испред веларног оклузива [к]:

овсу Ниш }е бйо звани чкёмбарски \ чкдди (и шкоди) Ч.

град, шкёмбарски град 2,' 31 говё!)е

чкёибе 7;

Интересантно ]е да нисмо забележили ни ]едан пример африкатизашус

у речи школа. Ни|е чудно што се стандардна норма наметнула за реч кс^а

означава саму установу у ко^о^ се та норма изучава, док су почетком века

облици чкола и чкола били у употреби.132

Сремац користи чкола или чко.ьа: ши си учща чко.ье (ИС 83), зашшо

]е учила чко^ьу (ИС 84), да сам учща нике чколе (3 38), док их Белил 1905.

год. наводи неколико за Ниш и околна села.

[ж] може да пре1)е у [и]:

испред билаби^алног оклузива [б]:

йа слуиба, служба }е бша, ]ёсше 3 на вёибу М;

(говорник се исправл>а);

испред вокала само у селима: гйиа НС (поред гйжа М), иандар НС,

иандари Ч (у Нишу жандари 1, 3).

Африкатизашу'а ]е шира по^ава у селима (нарочито прелазак [с] у [ц]

него у Нишу; у два градска примера говорници су свесни да су облици ^е

су управо изрекли ту1)и норми, и исправл^у се.

РАЗШДНАЧАВАН>Е

1) Квалишашивна дисиигиаци/а

а) Регресивна дисимилашф

Билаби]ални назални сонант [м] може да пре!)е у неназални лабноден-

тални сонант [в] испред денталног назалног сонанта [н]: према томе, долази

до промене и начина и места творбе, уз губитак назалне црте. Примери

потичу из села: гувно НС (поред гумно Мр, НС, ПП), кроз шавнйну М (поред

шаино у свим селима).

131 Ова| пример ]с посебно ']анимл>ив ,)ср показу)е лингвистичку несигурност гоиорнпка.

ко) и прво изговара ди)алекатски облик, па се потом неправда на стандардну (|юрму бс! афри

катизашус

|3- Бе/НГА 1905, с. 218 наводи више примера посебно у Нишу и околним селима. Обе

форме, са африкагизашуом и без н>е, да]е Михаш)ВИТ1 1977. с. 84, док Богдановит. 1987. с. 121

истиче реткост облика са ч у новш'е врсме.
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б) Прогресивна дисимилаци|а

Дентални назални сонант [н] може да прфе у латерални сонант [л] иза

билаби)алног назалног сонанта [м], дакле, са променом начина творбе, уз 1-у-

бл>ен>е назалне црте. Само ^едан, али широко распространен пример: лиого.

Свуда се у селима употреблава лиого, док смо много нули само два

пута: много добро Мр, Ту/ наш йрёседник каже: „Много)аше кон>и" НС (као

што се види, то ^е пренесени ту!)и говор, а исти информатор, говореЬи о себи,

каже: Млого вопим да }ашем НС, Шаг сам ]а }аша}а лиого НС).

У Нишу се много ]&ыъ& код свих говорника, али уз маььс или више

широку паралелну употребу лиого: наша два информатора никад не кажу

млдго, друга два на^чешпе има]у млого, понекад и много, а остали користе

час много, час лиого.

в) Дисимилащуа „на блиском расто)ан>у"

Не]отован>е сонаната у неким глаголским именицама изведеним од гла

гола 6. врете може се об]аснити дисимилаци)ОМ палаталног латерала [л>] у

непалатални латерал [л] ради елиминисан>а ^едно^ од два налагала [л>] и [н>]

унутар речи ко}и се налазе у близини.133 Примери потичу само из Ниша:

каяёгье 8, освей~иён>е 4, 6, 7, зайалён>е 5, 6, оделёнзе 2, 3, 4, 6.

Вибрантни сонант [р] може да пре!)е:

у латерални сонант [л] да не би био поновл>ен; примери

у рё,ту 3; I рёлна ПП;

у назални сонант [н] да не би био поновлен; примери:

шангарёйа 3,

поред стд. шаргарёйа 1;

шангарёйа Мр, НС, ПП.

2) Кванишшашивна дисимилацгу'а

а) Фонеме у додиру

1една од н>их, углавном прва, редуку)е се или неста]е.

Пискави фрикатив [с] може да нестане испред пискаве африкатс [ц].

чи)и ]е фрикативни елемент близак гласу [с]; примери:

редукци)а

да ни/е дисциплина 3; I

губл>ен>е

дицийлйна (и дисциплина) 2, без ди-

цийлйну 3, екцёншричин 2, 8, йраци М, П,

йраци 2 (поред стд. йрасци 10); на граници префикса и основе: ицёйи

НС.

Шуштави фрикатив [ш] може да нестане испред шуштаве африкате [ч]

чи)и ^е фрикативни елеменат сличай [ш]. Примере губл>ен>а смо забележили

133 в. СтЕВАНОшт 1979, с. 101-102.
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само у селима: бача Л, НС, бача (и башча, у башчу) ПП; (на граници пре

фикса и основе) ичеййла П, ичёш/ьамо П, рачерёчи М.

Дентални оклузив [т] (потиче од обезвученог /д/), може да нестане ис-

пред шуштаве африкате [п] ко]а садржи постдентални оклузивни елеменаг.

Сви примери су у позицией сантх^а, у кад, куд, сад... иза ко>)их долази ен-

клитички облик помопног глагола хтети. Примери:

редукц^а

кад Не да иде? 4, сад Ну кажем /а 1, | кад Ну да знай ПП;

а сад Не да видимо 6...

губл>ен>е

а} Не се видимо 2,

ку Не 2, 4, йа ку Немо 8,

са Ну 4, 5, 6, са Не 5...

Дентални оклузив [д] тежи ка редукован>у испред денталног назала [н]:

примери:

ка Пе носи дёше Т,

са Ну П, са Не нс и бй]у ПП.

е^на НС, с &ну шо/агу НС. еднй Л,

Мр,

ошйдне Мр, ошйдну Мр,

однесё Т, йа()немо НС, у на()тщу Л.

}ёдно 2, е'Ыа цамща 7, \е^ндг дёда 8,

ошйдне 4, 9, ошидну 4,

нще ми лаРно 1 . . .

Понекад ]е дентални назал [н] редукован иза денталног оклузпва [д];

примери:

у ]ед»у 8,

ошйднем 2, ошид"емо 1, ошйд"ем П.

свакод"ёвно 2;

У претходним примерима у питан>у ^е фупа /дн/; [н] или [д] тако1)е

могу бита редуковани у групи /нд/; примери:

" други сйраш 2 (уз губл.ен>е а у пред

логу);

6нда Т,

}ушреи да вршёмо Мр,

вэзда" да гу носим НС.

Наравно, у групама /нд/ и /дн/ има брс^них примера без редукщп'с.

б) Фонеме у близини али не у додиру

Бро]на губл>ен,а консонаната могу да се тумаче дисимилацирм сугла-

сника на блиском растсдалу, па пемо навести само на]учестали)е случа]еве.

Дентални оклузив [т] може да се изгуби испред груие [ст]; примери:

бро]еви у стотинама

йёсшо 8 (и йёшсшо 3, 7, 8),

шёсшо 7,

дёвесшо 6 (и дёвешсшо 2, 3);

испред суфикса -ство

брасшво 2, 3 (и брашсво 3: испада

друго т);

срёсшво 2, осшуйан>е 3 (губи се т <

обезвучено /д/), ку сше? 8 (сантхи).

йёсшо Мр, йе сшошине Мр,

шёсшо Мр, П,

дёвесшо Л, П (и дёвешсшо Мр, П);
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Вибрантни сонант [р] може да се губи да се не би поновио; примери:

хднорано 10; I комййр (и крдмйир) НС.

Назални сонант [н] може да се редуку)е или нестане:

да би се избегло понавл>ан>е; примери:

кома"данш 3, комаданешво 10; | команданше П, команд°ш НС (г уби се

друго н),

коферёнцща П;

у близини палаталног назала [н>]: ижиььёри 2;

у близини другог назалног сонанта [м]: комба] П, колющи Т, комбаи

НС.

Дисимилацш'е због ко]их долази до одступаььа од стандарда врше се

исто тако учестало (ако не чешпе) у Нишу као и у селима. За дисимилашлу

[с] и [ч] испред африкате на граници префикса и основе има примера само

у селима: ради се о право- старо] д^алекатско] црти, док се вепина других

дисимилащуа односи на деформаци)е поза]мл>ених речи.

ГУБЛ>ЕН>Е КОНСОНАНАТА

Бипе реч о случа]евима губл>ен>а и редукци)е ко)е рашце нисмо

обра1)ивали уз проучаван>е консонаната ^, в, х, хи|ата, или дисимилатуа.

1) Гублегье ш

а) У групи /ст/

Свуда у нроучаваним говорима, [т] тежи губ;ьен>у после [с] у групи /ст/,

нарочито на кра]у речи.

Именице номинатива ]еднине на консонант ж. р. у стандарду, а место

м. р. у нашим говорима:

более 1, 3, 4, час 9, мае 3, 7, 10, нё-

свес 1 0, старое 1 , светлое 1 0, жалос

3;

более М, милое Ч, млого час Ч,

глуйос Л, П, мае Ч, Мр, НС, ПП, Т,

нёсвес П, йакос Мр, радос Ч;

примери именица ж. р., као у стд.

жсЬюс 3; I

примери именица м. р.

бёо мае 3;

примери очуваног [т]:

у мн.: болести сам ймао 6;

примери редукованог [т]:

бдлесш 1, рёшкост 7, йод сшароса 5.

шакд] га закачй/а ша/ более М, Шаки

му более бйо НС, глуйос се.ьачки П,

бёл мае Ч, НС, ПП, лёй мае Мр;
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Ови примери ]асно показу)у понашан>е именица на [ст] често ж. р. у

Нишу, а скоро увек м. р. у селима: углавном губе [т] у селима, а ре!)е у фаду

где смо забележили примере очуваног или редукованог [т].

Сремац овакве именице пише без т обележава]упи га апострофом: более

(ИС 108), чес (ИС 48, 3 31, 3 146), дружелубивос (ИС 124), лиадос' (НС 94,

3 13), йакос (ИС 1 16), радос (ИС 1 15), слое (3 146), старое (ИС 87), а юс

(ИС 81, 3 39), зайовес (ИС 103), жалос (ИС 80); кад такве именице прате

придев или придевска заменица, они су скоро увек мушког рода: .но/ лиадос

(ИС 94), шво] лиадос (3 13), у'еоан йакос (ИС 116), голем радос' (ИС 115).

йод мо/ старое (ИС 87), мо} жалос (ИС 80), али и у женском роду: кол'ку

ми чес чине (3 31), сву строгое (ИС 90). У ^едном случа)у код Ивка се чува

т и род ]е женски, али се ради о понавл>ан>у речи кчуу ]е управо изговорно

Непознати, лик щи се не служи нишким говором: — Тако ми части мо/е...

— Море каква шво}а част — викну Ивко. (ИС 60).

Именице номинатива ]еднине на консонант м. р. у стандарду и у нашим

говорима; примери:

где 2, Црвени кре 1 , у сваки лис ййше

8, йреко мое 8, йре 8;

авгус Мр, ПП, брёс Л, НС, где Ч, НС,

ПП, кре М1), П, на мое Л, йре Л, НС,

мо/ шас N41);

примери очуваног [т] (само у Нишу): гост 1, 3, креш 1, л/ост 4, 7.

И ову категор^у именица Сремац пише без т: басис (ИС 1 18), фщаке-

рис (ИС 122), галаншерис' (ИС 122, 3 40). Изузетно, приметили смо и гост

(ИС 95).

Бро]еви: поред губитка финалног [т], могу да се остваре редукшОе во

кала и губл>ен.е [д]. Примери:

тёс 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,

]еданес 1

дванес 1, 2, 6, дванаес 5,

шрйнес 4, 6, 10,

чешрнес 1, 6,

йешнес 1 , 2, йёшнаее 2, 4, йешнаес 8,

шёснес 1, 8,

седшшаес 7,

осалтес 2,

девёшнес 2,

дваес 2, 3, 6, 7, 8, 9, два/ее 1, 2, 3, 6,

шриес 1, 2, 7, 8, шрщес 1, 3, 6, 7, 8,

чешерёс 1, 2, 3, 4, 7, 8

тёс Л, М1), НС, ПП, П, Т,

}еданес П, ]еданаес Л, Мр, ПП,

дванес П, дванаес Мр, два'на/сс Ч. М.

дванаес Мр, НС,

Шрйнес Мр, шринаес М,

чешрнес Т, чешрнаес НС,

йёшнес НС, йешнаес М1), НС, П,

шеснаес Ч, М, МГ), Мр, НС, ПП,

седалтес Т, седамна'ес М1),

осамнаес М1), НС,

девешнаес НС,

два'ес Ч, Л, М, Мр, дванес Л, М1), Мр,

НС, п,

шрйес Л, МГ), шри/ес Ч, Мр, НС,

чешерёс М, М1), Мр, НС, П
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двадесеш П, Т,

чешрдёсеш П.

примери очуваног [т]:

йёшнаесш 4, 5,

двадесеш 2, 4, 6, 10,

шрйдесеш 2, 5, 10,

чешрдёсеш 2, 3, 4, 7, 10

примери редукованог [т]:

шёст ли, сёдам ли 8,

дваест 3,

чешрдёс"1 3.

У Сремчевим нишким делима брсуеви обично нема]у т: више од шее

године (ИС 85), шее гроша (ИС 90), шее неделе (3 154)..., али и шесш (ИС

116).

Глагол бити у 3. л. у презента (пун облик)

Ь^чешпе се чу)е }ёсше и у Нишу и у селима. Када се 176ц финално е,

неста]е и т. Примери:

док ]е млада, }ёс лёйо 1, шшд ]ёс — }ёс, }ёс, имали смо и лджицу Л.

]ёс 9;

Сремац користи ]есше (ИС 106...) и /ее (ИС 89, ИС 105...).

Придеви на -ст: т се обично губи; примери: йрдс народ Л, МГ), кукас

кре П... Ретко се чува т: жушкасш Ч.

Код Сремца т испада у следепим примерима: човек йрос (ИС 82, 3 40),

сас ша] мо] йрос йамеш (ИС 124).

У придевима образовании од именица на -ст ни|е у ствари у питаььу

губл>ен>е т, веп ^е номинатив м. р. ^ образован аналогно женском роду, сред-

н.ем роду и множини:

болесан 2, 10, йдсан 2; I бдлесан Ч, М, масан П.

б) У групи /шт/

[т] се обично чува, али има примера редукшуе па и губл>сн>а:

шш6 2, 5, уойшше 8, на еёдишше 2,

дом армще шд ]е 3, у Ойшину 9;

шша }а там? ПП. ш"'о Ч, Мр, ПП,

йошау/у М1),

оно то }е Право НС.

Група /шт/ се чува испред [в]: друшшво 3, 7, 8; Т, ПП.

У групи /тш/, [т] обично испада у примеру сантхи)а пет-шест.

йё-шёс 2, 5 (поред йёш-шёс 7); I йё-шёс Л, М1), НС, П, Т.

в) У другим позищфма

Забележили смо неколико примера редукованог [т] испред оклузива [и]

или [к]:

отйёва (и ошйёва) 3; да се йотййшем (и да се йошййшем)

ПП, ко® фу Т.

У оквиру дисимилаци)е видели смо редукци|у или губл>ен>с [г] испред

[п] као и губл>ен>е [т] испред групе [ст].
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2) Гублек>е [д]

а) У интервокално! позиции (неки примери су вей вш)ени у изучаван>у

хщата):

редукци^а

будете 2, изглё^а 1 , Ье йдемо 8, радиш

1, да вйРиш 8, визите 3, вйдше 5;

(сантхи) сйне дё смо се уйдзнали? 4;

Не д^йдамо шамо Л, виРиш Т,уа сеРйм

НС, иданйуш НС, йе^ёсеш П,

(сантхи) ко йде дешё у школу Ч;

губл>ен>е (уз евентуални испадан>е или редукци)у вокала):

йоглёам 2, да вйш 5, 8, да вйше 5, 10,

дше 8,

дваес 2, 3, 6, 7, 8, 9, дваесше године

3, шрйес 1, 2, 7, 8, двф'ес 1, 2, 3, шрн-

уес 1, 3, 6, 7, 8;

2/г«ш НС, ]а не глём НС, да вйш Ч,

Л, НС,

дваес Ч, Л, М, Мр, дваесше ПП,

шрйес Л, М1), два]ее Л, М1), Мр, НС.

П, шрщес Ч, Мр, НС,

(губл>ен>е [зд]) шеесёша година НС.

Код Сремца смо приметили: Мори, гла] си Посла, нане (3 142).

б) Испред консонанта

Испред безвучног консонанта (на]чешпе дентала), [д] прелази у [т] па

онда долази до редукщн'е или губл>ен>а [т]:

кад сам ]а шд куйио 3, од еёсшру 9,

йрёседник 3, 9,

(испред других консонаната) као и

сад шшо нёма 2;

едно од друго Л, код шёбе НС,

[н].

йрёседник НС, йрёседници М1), а/ да

йраву свадбу М,

(испред других консонаната) са6

клуйе... Л, кад /а нёсам НС.

У оквиру дисимилащу'е веп смо разматрали реализаши'у гласа [д] испред

3) Гублен>е [к]

Забележени примери показу)'у по]едноставл>ен>е групе [кк], оба к су

дошла у додир услед губл>ен>а вокала [а]. Примери, само из села: (редукшна)

ккд Мр, нё*ко Т; (губл>ен>е) ко Мр, ко се каже ПП, кед Л. И у поза]мхьеницама

има губл>ен>а [к]: шшра}бёхери 3, анис (= анекс) уговор П.

4) Гублен>е [г]

а) У акузативу-генитиву заменица и придева:

у интервокално^ позиции

од овд^а 8;

на кра]у речи

кад нёма нйко* ]а однесём 10, йреко

ерчано2 мишйЬа 2;

и онд^а ку/ ддЬе Л,

(сантхи) волиш ли га н>ёга? Т;

украли нф'бо/ье пусёна Мр (овде

губл>ен>е г).
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б) Испред денталних сонаната [л], [н]

окроле 2, йодйгнемо 1; I йоглёдаш Мр, да йодй?немо НС.

в) Испред денталног оклузива [д]

Примери се односе на прилог за место где, врло често сведеног на де

или (уз модификащп'у вокалне бс^е) на ди:

гдё у'е факулшёш, гдё }е армща 3, и

гдё ]е овд 3, дё она воли шу/ смо да,ш НС, вйш дё

шам дё има иман>е 2, дё смо се уйдзна- НС,

ли? 4, дё }е она айошёка 5, знаш дё /е ди искочй НС, дй ]е могла НС, ди ши

сад армща 7, дё да их осшавиш? 10, ]е? П.

знаше дй}е 3, дй живи чдвек, Шу мора

4, дй )е армща сад 6, бако, дй си? 9;

Вепи бро] наведених примера у Нишу се об^ашжава честом уиотребом

прилога куде уместо где у селима.

г) У прилогу за време саг

У селима се паралелно чу)у саг и сад; примери редукован>а: шЬё саг?

Ч, са? йа овца Ч, сз? свеиёдно Мр.

5) Гублен>е [л]

а) У интервокално) позиции

Малобро]ни примери потичу од глаголског придева радног ср. р. }. у

ко]ем ]е [л] подвргуто редукции измену финалног вокала основе инфинитива

и наставка -о средн>ег рода ]еднине:

ймсРо 5, шб ]е шра/а'го 2;
нёие имсг1 Л, живё^о Л, као и

Бе^бшинце Ч.

б) Иза палатала [ш]

Примери потичу од глаголског придева радног глагола ипи и глагола

изведених од н>ега.

д6иг7и смо 2,

млбго }е йрбшо 9;

кад дош^д врёме Л.

в) Иза дентала [с]

Примери се односе на ограничени бро] речи, али врло учесталих, у ко-

]има често долази до редукщуе и до губл>ен>а [л]:

замйс'и 8, йбсЧ 1, 3, 5, 7, 8, зайдсли 2,

мйсим (и мыслим) 1 , 2, 7, 8, замйсише

(и замйслише) 5, 10, (уз губл>ен>е и)

шша мйсше 10, мйсо сам 2,

идее 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, (уз губл.ен>е

е) йбе 2;

йое'е Ч, М, НС, П, Т, йбе'ен Т,

йбе'енке Л, са (Уйму Ч,

мйсим Л, ПП (и мыслим ПП),

идее Ч, М, НС, ПП, П, Т, йбеенке Л,

(уз губл>ен>е е) йдс Л, НС.
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Различите варианте често се наизменично ^ав^ьа^у код истог говорника,

понекад ]една иза друге унутар исте реченице: После медка умрла, йа бнда

идее две године... 10.

г) Други случа]еви:

не знам к&'ко су били 1, ш&'ко 2,

машрешйранзе 2, машрешйреуу 10,

машрешйране 10;

рас&ница и раедница Л.

6) Губл>ен>е [р]

У оквиру дисимилащуа вей смо видели примере губл>ен>а [р] како би

се избегло н>егово понашьан>е.

У неким поза^мл>еницама смо уочили метатезу: [р] се не губи веп за

менив место са другим консонантима (често са латералним сонантом [л]).

Примери:

кробач 2, на нёруохирургщи 5, врели- крушум НС, леворвёр П, скрелдза Ч.

дла 2;

Само ^едан пример метатезе у старое аутохтоно] речи представлю

типичан дацалектализам: гарвани НС.

7) Губл>ен>е [м]

а) У интервокално] позиции

Малобро.)не примере, углавном, налазимо у презенту глагола немати:

йб/ма нё-^ам 1,

нёамо 2;

неиам НС, нё"амо Ч,

ейрё^амо ПП,

нём НС, нё"м Мр.

б) Испред консонанта

И овде се уочава веза измену дисимилащуе и редукшф или губл>ен>а:

билаби)ални сонант [м] редуку^е се или губи на]чешпе испред консонаната

юуи има]у неке од н>егових црта: билаб^ала (п, б), сонаната (н, л). Примери:

како са* йрескочйо 8, чу/еч народ

йрйча 2,

абаланша 2;

осшави" л" га НС.

8) Губ,ъен>е [н]

Веп смо у оквиру дисимилащуа посматрали редукщуу или губл>ен>е [н]

како се не би поновио или нашао у близини другог назала [м] или [н>], као

и редукци]у [н] иза или испред [д] истог места творбе.

Други забележени случа]еви редукц^е или губл>ен>а [н] тако!)е се оства-

РУ1У У додиру консонаната щи има]у неке за]едничке црте са [н]: иза дентала
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[т] и [з], африкате [ч] (ксуа има дентални оклузивни елемент), сонанта [л>],

испред дентала [с]. Примери:

йресрёшни 8, уз"е.м 2, утРеш 3, не з"ам | не знам Мр, йонедёлмж Ч.

1, з"аш 8, й6ч"ем 8,

делюсшраци/е 8, де.\юсшрашйралю 3,

исйёкори 2, исшрукшор 2;

Ако узмемо у обзир све примере губл>ен,а консонаната ко)и доводе до

одступан>а од стандардне норме, констату]емо да нема битни)'их разлика

измену Ниша и села.

АКЦЕНАТ134

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Говори Ниша и околних села, као и сви говори призренско-тимочке ди-

]алекатске области има]у ]едан тип акцента, експираторан 1 35 или динамичан.

Као и у другим словенским ]езицима (руском, бугарском, македонском...),

акцентовани слог се разлику^е од неакцентованих слогова углавном веГ1им ин-

тензитетом. Фонетски, ова] акценат ]е врло близак стандардном краткосилазном

акценту, уз евентуалне слабее вари^аци^е у зависности од ]едног говорника до

другог, па и код истог говорника у зависности од н>еговог односа према ис-

казу, ритму говорен>а итд. У акценатском систему призренско-тимочких ди-

]алеката ове вари)ащф нема]у фонолошке вредности.

Као што ]е општеприхвайено у ди)алектолошким радовима о призрен-

ско-тимочко] ди)алекатско] области, па и због типографских разлога, акценат

речи пемо обележити ' , због недостатка других графичких симбола, а што,

иначе, може представл>ати проблем )ър се тако бележи и стандардни дугоу-

злазни акценат. Пошто се стандардни и д^алекатски акценатски системи пот-

пуно различу, у нашем раду овакав избор обележаваньа неЬе довести до

забуне. 1 36

У овим говорима акценат не зна за квантитативне опозищце. Дужина

вокала, нарочито акцентованих, може да варира у зависности од говорника,

ме!)утим, ни ове вари)аци)е нема]у фонолошке вредности.

Акценат ]е Слободан и може да пада на било юуи слог. Пошто ови го

вори нису претрпели новоштокавско преношен>е, у принципу ]е акценат на

истом месту као у стд. ]езику када стандард има силазне, а на следеНем слогу

када стд. има узлазне акценте. Видейемо касн^е и известан бро] изузетака.

За неке од н>их утица] стандардног ]езика ]е очигледан, нпр. у поза]мицама;

134 У овом поглавлу Ьемо говорит о акценту речи, не и о прозодоци реченице.

135 Код диалектолога ]с то на]уобича]ени]и термин за ова] акценат в. нпр. Бшнтп 1905. с.

217 и Пецо 1958/а, с. 18.

136 О решен>у посебних случа]ева в. стр. 155-162 (нап. прир.).
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када проучавани говори поза]мл>у)у неку реч од стандарда, они не преузиг^у

ни дужину, ни интонацж'у акцента, него само н>егово место.137

Мада се акценатски систем у говорима Ниша и околних села разлику)е

од стандардног, акценатске целине су исте: скоро увек постсуи ]едан акценат

за ^едну реч, осим у случа]у клитика и речи са два акцента. Стога Немо по-

сматрати неке случа]еве у ко^ма се проучавани говори различу од стан

дардног српског ]езика.

ЕНКЛИТИКЕ И ПРОКЛИТИКЕ

У проучаваним говорима постере исте клитике као у стандардном ]езику,

а има и облика сведствених нашим говорима оди су у паралелно] употреби

са стандардним облицима: гу, не, ни, ее, ви, га, си. Постели и више разлика

у употреби клитика у односу на стандард.

а) Извесне стандардне енклитике у нашим говорима могу бити енкли-

тике или пак проклитике. То нарочито важи за неакцентоване облике презента

глагола хтети у служби помопног глагола за футур. Посто)и обил>е примера

и у селима и у Нишу, а ми йемо навести само неколико:

Ну за лёба да Шрййм 4, Ну га ошйра-

шим 8, Ну да Плачем Ю; суд, суд, Не

йдеш на йрйчесш I, добро, Не доне

сет 7; пе заколе кокдшку I , пе йадне

купа 3, пе ме газда убй/е 7, лёле, пе

йогйне човёк 8; Не се видимо 2; Ако,

ако, пе ддНеше и ей на мо/е године I ;

пе да нас убщу 4, пе да се йод]аве 5;

пу ши йрйчам Л, суд, пе ви кажем и

шо/ Л, Ну шёрам )а йрво кб/ьи Мр; Не

га узмеш? Л, Не се здравии/ с нёкога

ГШ, Не йдеш да се ]6виш П; он йма

два ейна, Не ги жёни Ч, Не йомогне

Бог Мр, Не си се ожёни НС, Не ши се

иейуни жё.ьа ПП, Не йремрзне П; Не

йдемо, ейнко Ч, йа суде, Не га

крешимо М, Не ше женимо М!), Пе

гудамо НС, Не шражимо П; Не се

дйгну Мр, Не ме казну ПП.

Таква употреба ]е врло учестала и код Сремца: А, Не се наНем }а с йри-

седника (ИС ЮЗ), две ми очи. Ну, еше, искочим (ИС 134), Ъу ше с. гущам;

кад ми рекнеш осшани си, Ну си осшанем (3 94), Не се бщем (3 106), Ъе ме

ушейа како шошку! (ИС 80), Сшра ме, гоейодине, млого, Не се наЬе неки

мангуй (ИС 88), Не ше чека (3 156), Уош маю, море, да йошра/а ова/ иумбус,

Немо да се йишу/емо (ИС 112), Ъе искочимо ]еданйуш! (3 34), Кад уловим,

Не вечерамо; кад не уловим нишшо, без вечеру Не легнемо (3 156)...

И повратна заменица се, увек енклитична у стд., у нашим говорима

може да буде проклитика, али су примери врло ретки:

само шд, се уйбзнаш... 4; се вози у кола Ч, она ме одбйла, се

шрго од н>ума Л.

137 О факторима, захвал>у)у11и ко)има изворни говорници интуитивно одрс^у место ак

цента у случа]у узлазних као и силазних стандардних акцената в. Лнхистк и ИВИй 1986, с.

252-253.
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Забележили смо и неколико примера проклитичке употрсбе презента

глагола бити у служби помопног глагола за перфект:

йа... овсу... су ми се аиё/але сйноЬ 1,

Сам гледао евд/ам очи. . . 8, у йзлог га

држй, у Обгиипев вёнац, си видео? 8;

Гфво девд}чица ми баш и... сам гу

чуваш само тёс месёци Л. Сам му

Преба/ала и оно йро1)ё НС, Кад сам

наПусшио йдсо, сам йродужио у

Пол>оПрйвреду Т.

б) Ред речи са извесним енклитикама у проучаваним говорима ]е дру-

гачи)и од уобича]еног стандардног реда речи.

Примепу)е се тенденци^а облика презента бити ка неодва^ан>у од гла-

голског придсва радног у перфекту. Примери:

йрё друкше }е баю Ч, и шако

мушшерй/е довашио сам П, дндек и

кдн>и сам чувао П, сипа йбелен сам

имам Т.

ёво и ова) шу, шшд овд }е куйио 3, }а

слабо сам играю 4, То жёне вепйном

са сёла су радели 4, йошшо мо/а ма/-

ка]е кувала 5, него само дрва }е баю

7, А дне свё су нопые кике 8;

Изгледа да понекад посто)и иста тенденци^а измену презента глагола

бити и глаголског придева трпног у пасиву; примери:

шу саде ]е найра&ьена ова зграда 7; I }а дваесше сам р61)ена ПП.

Неакцентовани облик повратне заменице се тежи да остане уз глагол,

док у стандарду може да буде удален од н>ега. Примери:

и кот у воду се ушойи Ч, кад викнем

да йёвам, шб/ сам се рахьёва йёсма

Ч, }едамйушке шако/ шо бете се

десаю Л, да нё би се судариш Мр,

шо/ нё би се Познаю Мр.

шо свё се чёка 2, шша мёни се догб-

дило 3, йа }а нйсам се сунчаш 4, мй

нйемо се Шукай 4, сад два] свёш се

кулшивйрао 5, и бнда сам шамо се за

бавлю 6, шрдваш су народ, да нё би

се ширило 6, и он муслимански се йо-

клднио 7, да нё би се ошдйио 7, ал

шо сад свё се вра'па 8, Свё дугачко се

носило 8;

У више примера забележених у селима повратна заменица се ^ мрене-

сена иза глагола; примери: йромёшаш йа йржи се у Ьувёч Ч, Прё шаш/ье

изашщу се Л, Пчёле рд]у се Мр,у'а Ьу д^йем у Ба/ьу да шам куйам се НС, и

кад зберё.мо се жёне П.

У извесним конструкщн'ама са помопним или модалним глаголом, кс^и

претходи поврагном глаголу у презенту, повратна заменица се се удалухе од

овог глагола да би била испред помопног или модалног глагола (тако да ^е

ред речи исти као да ]е повратни глагол у инфинитиву). Такве примере смо,

углавном, бележили у Нишу: кад се шрёба куйи куйус 2, да се не смё гриди

2, и свашови се После Почну да лубу 2, Пре нёго шшо се йдчне руча 3, дево/ка,

када се дне уда за мдмка 3, кад би се само могла да сёшим 5, Прво се мора

да залще улица 5, а шша се амаю да Гючисши 5.
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Енклитичне личне заменице у акузативу понекад сто)е иза глагола; при

мера има више у селима:

у сшаььу си да закд/ьеш га 4; | мб] сйн йиу шшд саг доведе ее Ч, а

он сшйгаа ги Мр, а он йа }урй}а ги

НС, саг не носимо ги Т.

Оваквих примера има ман>е са заменицама у дативу:

лыдго ддбар йрдсшор им 8; Мен^ушке шам кутни му НС, Пой

шури ши Т.

Као и за повратну заменицу, у извесним конструкцииама, са првим гла

голом, помопним или модалним, и другим глаголом у презенту юуи има као

допуну енклитичке личне заменице у акузативу или у дативу, енклитика ^с

испред помопног или модалног глагола (тако да ]е ред речи исти као да ]е

други глагол у инфинитиву). Примери:

А шд сам вам шёла докажем 5, Нй-

кад ми нйе шёла да йомдгне 5;

више ме нёЬе ни ййшаш Ч, Нёко ше

дНе усшрёли ПП, мхчико га нёЬе хбще

ПП.

в) Прелазак акцента на проклитике

Негащца

У проучаваним говорима обично нема померанца акцента на непацуу.

(У стандардном српском ово померанце код глагола са силазним акцентом

потиче од новоштокавске акцентуащц'е, ко^ н^е била подвргнута призрен-

ско-тимочка д^алекатска облает.) Примери:

не може М1), НС, не коже ПП, не

ищем Л, М1), не ваьа ПП. не носи ПП,

не йаншим М1), не родим ПП, не

вадгшо П, не виду се ПП.

не идем 1, да не ]ёдем 1, 3, не може

1, 5, 8, не каже 1, 2, 8, не сшанеш 8,

не чу]е 3, не дфу 1, 10, не йще 1, 10,

не мора 10, да не ййшаш 8, шшд му

не шрёба 7, не носим 2, не йамшим 2,

не раде 1 . . .

Ипак у ограниченом бро]у случа]ева акценат ^е на негащц'и:

у презенту глагола знати, увек и у Нишу и у селима (у стд., овде, крат-

косилазни акценат на негащуи). Примери:

нё знам (сви информатори), нё знаш

1, 7, 8, 10, нё зна 8, 10, нё зноше 5,

нё зна]у 1,2;

У презенту глагола смети, нередовно:

примери акцента помереног на негаци]у

нё знам (свуда), нё знаш НС, ПП, нё

зна П, нё зналю НС, нё зноше М1);

нё смем, нё смеш 6, нё сме 2, 4, нё

смемо 4, 5;

примери непомереног акцента:

не смём 1, 10, не смёш 2, 8, не смё 2,

не смёмо 4, не смё)у 2.

нё смем НС, ПП, нё смеш ПП, Т;

не смём НС, не смё М. НС
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Исти говорник може да користи оба болика, па и унутар исте реченице:

]ушредан не смём, кад усищем, нё смем да чекам деду НС.

У неким другим случа]евима, бро]ни)им у Нишу него у селима:

у презенту

не мож да се зайдсли 3, не може 8,

не зна/у 2;

,138

не може Ч (иначе у селима обично

не може);

А, шшд гу не йоклойй ]а! ГШ;1 59

у аористу1

не би 1 , ни/едндг не скуйи 8, срёпа не

закачи нас 8;

у кондиционалу

да не би уйошреб^ъавали 4, не би зна

ла 5;

у „оптативу"

не дао Бог нйкад вйше да буде 10;

Предлози

Пошто проучавани говори нису били подвргнути новоштокавском по-

меран>у акцента, наилазимо само на остатке старог, „предбалканског" пре-

ношен>а акцента, углавном у окамен>еним изразима, у прилошкху служби, ко-

]их има више у селима:140

кад нёшшо има, на руке да се йёре 1 ,

нё да] Боже ПП.

Па вёжем два око враша. И шб ми }е

цёлу ндп било око^враш 1 , йада на йа

меш 5;

на руке се жнё НС, на ]есен ПП, на

есен НС, йод }есен Мр, у йролеш Мр,

НС, на зем Надо НС, у зем Ч, Мр, до

вечер Т...

Акцентоване речи ко^е губе сво^ акценат

У проучаваним говорима то су, као и у стандарду, случа]еви спа]ан>а

две акцентоване речи, од ко^х ]една губи сво^ акценат. Примери:

Сшйго}а, баба^Васку 1 , сека^Вйдо 1 0,

Свеши^Никбла }е девёшнаесшог де-

цёмбра 1, Ми смо стеши Свешог-

^Никдлу I, Свеши^Ран^ел 1 (поред на

чешерёс славе Свёшог Николу и Свё-

шог Аран^ела 1), црква Свеши^Никд-

ла 3,

сшари^сваш 7, йё-шес (учестало);

госйа^Бранка П, зймски Свеши^/ован

Л, Свеши^Никдла Ч, М, Била }е слава

Свеши^Никдла. Свеши^Ъбр^а П, сла

вимо Свеши^Никдлу М1), Мр, а слави

дедину славу, Свеши^Ран^ел М1), на

дан Свеши^Рангел Мр (поред око

Свёши Рангел Мр), Свеши_Сшш]дн

М1), СвешиТрйвун М1), Свеша^Не-

дё,ъа Ч,

добро^уйлро Мр,

сву^ноп Ч, Л, М, Мр, НС... (врло чест

пример у селима).

138 у Алексиначком Поморашъу БогдАЛОвт 1987, с. 137 осим презента глагола знати,

наводи само изоловане примере преласка акцента на нсгашуу код аориста.

139 у овом примеру се чу)у два акцента: ]едан на негашуи а други на глаголу. Овакви

случа]еви Ье бити разматрани касни|е.

140Таквих примера, изгледа има ;ош ман>е у Алексиначком Поморавл>у (БогДАНОвиь 1987,

с. 137) и Лесковцу (Михагловиъ 1977, с. 29).
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МЕСТО АКЦЕНТА

1) Посшојање два система

Овде ћемо указати само на неке општости, а детаљнијем изучавању ак

цента бавићемо се када будемо разматрали различите категорије речи у по-

глављу о морфологији. Најпре, говорићемо о месту акцента.

Првобитни акценатски систем говора Ниша и околних села, који при-

падају призренско-тимочкој дијалекатској области, није био подвргнут

новоштокавском померању акцента. Ипак, због утицаја српског стандардног

језика, нису ретки примери подударања места акцента у нашим говорима и

стандардном српском језику, и када је у стандарду узлазни акценат, па би се

у испитиваним говорима очекивало место акцента на следећем слогу. У го

ворима Ниша и околних села се супротставл>ају две тежње; са једне стране

очување старог акценатског система, са друге померање акцента које зависи

од првобитног места акцента, од природе првобитног акценатског слога (отво-

реног или затвореног), и од синтаксичке категорије.

2) Чување сшарог система

Испитиваћемо чување или неочување експираторног акцента на послед

нем слогу. У дијалекатском систему акценат може да пада на последњи слог,

супротно стандардном српском у коме акценат никада не стоји на последнем

слогу.141 Какво ћемо стање затећи у данашњим говорима Ниша и околних села?

а) Именице у номинативу једнине

Финални отворени слог

Именице женског рода на /а/; примери:142

глава 1, 3,

коса 1, 3,

коза 1, 3,

нога 4,

овца 1, 3, 7,

пчела 1, 3,

река 1, 3,

рука 1,

сестра 1, 3, 7,

свиња 1, 7, 8,

жена 6, 10, жена 8

глава Мр, НС, ПП,

коса Мр, НС,

коза ПП,

нога Мр, НС,

овца НС, ПП, овца Ч, Л,

пчела Мр, НС, ПП,

река Мр, НС, ПП,

рука Мр, НС, ПП,

сестра Л, Мр, ПП, сестра Ч, Л, М,

НС,

свпња Л,

жена Л, НС, ПП, жена Ч, М, Мђ,

ПП

141 Осим, евентуално, у малом броју речи страног порекла, мала овакву акиснтуацију

одбацују пуриста.

|4- Овде, и у следећим серијама примера, бирамо само речи које у стд. нмају узлачнн

акценат на претпоследњем слогу у номинативу једнине; облнци са акцентом на послсд1ьем слог-у

су подвучени.
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Забележили смо, дакле, само ]едан пример финалног акцента у Нишу,

а више од десет у селима, ко^ се ипак ограничава]у на четири именице.

Именице средн>ег рода на /о/

чёло 1,

крйло 1,

у сёло 3, 4

Именице средн>ег рода на /е/

дёше 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10,

дешё 5, 143

дугме 1, 3,

}а}е 1, 3, 6, 10,

йарче 1, 9,

шёле 3,

врёме 1, 4

у чело М,

крйло Ч, Мр, ПП,

>> село Л, НС, у Ново Селд ПП, као

овд селд Л, кроз селд М1)

<Ше Ч, Л, М1), Мр, ПП, Т,

оебй? Ч, Л, М, М1), НС, ПП, П.

дугме Мр, ПП,

/сг/е Мр, ПП,

Парче Мр, ПП,

шёле Мр, НС,

врёл/<? Мр, НС, П

У нашим примерима код именица средн>ег, као и женског рода, акценат

на наставку се ограничава скоро исюьучиво на села. Неке именице срсдн>ег

рода, штавише, има^у само облик са финалним акцентом, без конкурентно!

облика са помереним акцентом.

Финални затворени слог

Именице мушког рода на консонант

са непостсуаним а

кднац 1, 3,

кошао 1, 3,

момак 3, 6,

брао 1,

дшац 4, 6, 7,

йёсак 1, 3,

йёшал 1,

йёвац 1, 3,

ручак 1,3,4, ручФк 5,

вёнац 1,

врабац 1

кднац Мр, конац НС,

кдшач ПП, коШал Ч, Мр, НС, Т,

кошэл М, ПП,

момак ПП,

сумы Мр, НС, ПП,

оша// Мр, ПП, Т,

йёсак Мр, ПП, беелк НС,

йёшал Мр, йёшэл Мр, йешал ПП,

йеша'л Л,

йёвац Мр, ПП,

рУ'чак Ч, М1), Мр, НС, ПП,

венац Ч, НС,

врабац Мр

Осим у именици котао и ^едном примеру именице ручак, помсра1ьс

акцента у Нишу ]е општа по]ава, док у селима стан>е варира од ]еднс до друге

именице: за неке посто]е само примери старог акцента, за друге само новог

143 Информатор употреблава ова] акценат само при наво1)ен.у директног говора старих

становника Ниша: врРиу йиу дешс нашраг, иначе увск има акценат на првом слогу: код сам Спич

дёше.
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акцента, а за трепе ^е карактеристично смен>иванэе примера старог и новог

акцента.144

Именице без непостсуаног а (осим именица типа ]унак — \уийкл, ко}с

у стд. има]у алтернци)у краткоузлазни акценат + дужина у ном. ]еднине /

дугоузлазни акценат у другим падежима)

бубрег 1,3, бубрёг 3,

чдвек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, човёк 2, 8,

лаждв 1,

вашар 1,3,

сведдк 1,3,

унук 1, унук 10

бубрёг НС, ПП,

човек Л, ПП, човёк Ч, Л, М, Мр, НС.

лаждв НС,

вашар НС, ПП,

сведдк НС, ПП,

.уикл: М, М1), Мр, НС

Вепина примера из села има стари акценат, за ко)'и има доста примера

и у Нишу.

Именице стандардног типа ,)унак — зунака

1, 3,

бакрач 1, 3,

Ц'нак 1,

койач

косач 1,

ковач 1,

овчар 3,

йасул 3,

сшомак 1,

свшьар 1

бакрач НС,

у^нок ПП, уунак Мр, НС, ПП,

койач НС,

косач Мр, НС, ПП,

ковач НС, ПП,

овчар Мр, НС,

йасул Ч,

сшомак НС, ПП,

свшьар Мр, ПП

Видимо да ]е у ово] групи именица, осим за ]унак. акценат по правилу

на последнем слогу. Како бисмо то потврдили, систематски смо испитивали

у Нишу (не у селима, где би примери били сувише бро]ни) све речи са ак

центом на последнем слогу: вепином, управо се ради о именицама типа ]унак

— ]унака.

б) Речи са финалним акцентом у Нишу

Именице типа |Чнак — ]унака: ацешдн 1, ашш 3, 8, амам 5, алшн 6,

айара'ш 2, 6, айешйш 2, айошекар 9, авидн 2, 5, 6, 8, базён 5, бензин 8, бетон

2, богашаш 10, болеснйк 2, бунар 7, венчйЬ 1, витамин 10, всунйк 2, врачар

8, добошар 8, другар 8, дуНан 3, 6, дуван 4, еснаф 2, голубар 8, замршвач 7,

144 Старим акцентом називамо првобитнн ди)алекатски експираторни акценат ко|и чува

сво]е место, а новим акцентом називамо, као у новоштокавским Д|цалектима, поме|кн акценат.

Нови акценат )с према томе на петом месту као у стандардном ^е•^и^-у. с тим што чува е^у

дзуалекатску природу експираторпог акцента. Сматрамо да ]е важно нрецизирати ча сваку рем

посебно. затим за сваку катсгори]у речи, проценат старог и новог акцента, еа ]едне стране у

Нишу, а са друге у селима. БаР.1АКТАРЬВИТ1 1976. с. 330 у садашнлм ]ужноморавским говорима

истиче прнсуство архаичног и новог акценатског сгаььа. ВеЬ ]с почетком века Бешгй 1905 (е.

282-283) бележио оваква помера1ьа акцента, али их ^е приписивао. углавном, утщу |ужнн.\

ерпских говора, на^више из околинс Вран>а, у додпру са македонским говорима.
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занаш 1, 3, 6, 7, зидар 3, инсулин 1, инвалид 2, инжензёр 5, календар 1, камион

7, канал 2, 8, капай 8, кайуш 1, кочи]аш 1, колач 1, 3, комйбш 6, кошаркаш

5, кредит 7, куйок \,лекар 1,6, 10, ложач 8, Лондон 2, магацйн 6, магационёр

7, менша/щшёш 2, мтион 2, 8, мишраьёз 8, мишйН 2, младйп 7, мости/),

мршвак 4, лузф' 8, олшар 2, о$/а'к 3, йяза/? 3, Парйз 2, йензионёр 1, йешрбл

7, йешкйр 10, йилдш 8, йишшд/ь 2, шафон 2, резулшаш 2, ресторан 7, «?-

крешар 2, 7, селак 3, синдикат 3, систем 5, сифон 2, стадион 2, сшомак 1 ,

3, шанойр 1, телефон 2, шраивсу 3, шумач 9, факулшёш 3, 5, 6, 7, фудбалёр

2, 5, шамар 8, 10, шевар 8, шеЬераш 1, шшамбшь 8.

И именице са финалним отвореним слогом има]у акценат на овом слогу:

«ано 8, йи/?ё 3. Мало примера именица овог типа има померен акценат као

у стандардном ерпском ]езику: .гоше// 8, йасул> 2, режим 5, сшражар 3, во/ник

(поред во]нйк) 2, занаш 4, 5.

Друге именице мушког рода на консонант (осим напрел наведених у

поре1)ен>у са селима): акдрд 3, ч<?к/5к 7, #увёч 3, 5, качамак 3, кш/ш 8, каншар

2, клозёш 10, куйус 3, мангуй 4, музиканш 1 (примепу)е се да су у вепини

поза]мл>енице).

Придеви и придевске замснице: бркаш 5, малён 8, готов 2, какав 2,

}едан 6, 7, 8...

Прилози: вечерас 1, данас 1, 2, 5, дибидуз 8, ме1)ушйм 5, найрёд I, 7,

ноМс 1, ошкуд 1, оваи 8, сасвим 2, 5, шаман 1, уптй 5. Примепу|емо да

ови прилози (осим дибидуз, нопас и откуд) у стандарду има]у дужину на

последнем вокалу кс^и ^е овде акцентован.

Забележили смо и примере прилога са акцентом на финалном отвореном

слогу: главачкй 8, ]едва 1, Ъ,}учё 8, одоздо 1.

Глаголи

Примери су ретки, нарочито када се узме у обзир велики бро| глагол-

ских облика:

финални затворени слог: доведен/ 10, обучёш I, бежит 8, шрйим 1, 4.

седйл/ 1, 4, 9, 10...;

финални отворени слог: обгче 1, иейечу 3, г/мш 8, /пш// 9...; /V/

йрочиша 8 (аорист)...; би-га 4, 6, 8 (гл. придев радни)...

Биланс овог прегледа показухе да у Нишу примери финалног акцента

вепином потичу од именица мушког рода типа ]унак — ]унака, и да ]с брсу

речи са финалним отвореним слогом веома ограничен у односу на речи са

финалним затвореним слогом.

Вратимо се поре!)ен>у акцената измену Ниша и села у граматичким ка-

тегори)ама са финалним отвореним слогом.

в) Личне заменице трепег лица она, оно, они, оне

Приближно половина забележених примера у селима има финални ак

ценат, а друга половина инищиални, док у Нишу облици са иннцшалним

акцентом далеко претежу.
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г) Аорист у првом лицу ]еднине

Последн>и слог ]е отворен услед губл>ен>а финалног х. Када ^е стари

акценат на наставку, он може да се очува или као у стандарду да се помери.

Изнепемо примере, изабране ме!)у глаголима оди у стд. има]у узлазни акце

нат на претпоследн>ем слогу (облике са финалним акцентом пемо подвупи).

}а рёко 2, 4, довёдо НС^'алёго НС, /а йомёшо Мр,

]а на^о 6, }а иейёко Мр, йочё НСу'в зайочё Мр,

ддо 6, рёко Ч, М, Мр, НС, П, рекд Ч, НС, /V/

}а йдйи 5, 6, до^д Мр, НС, ПП, П, /а идо М, Мр,

йрочиша 8; НС, па\)6 НС, ддо Ч, ошидд Л, М.

НС, }а обра Мр, ПП, /а набра Мр, ]а

закш Мр, НС, ПП, дйра НС, у'а Ноже

ПП. }а окрену П, над се окрену М, /а

се йреврну Мр, йони НС, /а има дешё

М, НС, /а йризна НС, ПП, }а учини

Ч, уо се йоделй ПП, /мши // рани М,

йрекрешй Ч, П, _/а #о>ии Мр, шражй

НС, ошворй НС.

Порег)ен>е измену Ниша и села, овде ^е тешко изводливо ^ер ^е аорист

много реЬи у Нишу. У облицима из Ниша акценат ^е обично померен, док

исти облнци у селима или има]у акценат на последнем слогу, или наизме-

нично има^у финални и померени акценат. Финални акценат се у селима мно

го бол>е чува него у другим случа]евима отворених слогова, што можс об)а-

снити више фактора:

финални слогови су првобитно (пре губл>ен>а /хУ) били затворенп;

финални акценат ]е понекад ]едини начин да се очува опозишна измену

првог лица ]еднине са ]едне стране, а другог и трепег лица ]сднине са друге

стране; примери.уя се окрену М, йа [он] се дкрену Ч, /а ошворй НС, он ошворй

НС. Вероватно се због ове опозишуе финални акценат у првом лицу аналогно

ширио на глаголе, у копима га не бисмо очекивали при порег)ен>у са стан-

дардним ]езиком; примери: ]а йогледа М, НС, )а осшарё М, /а зайазй НС, /а

увашй Мр... Овоме пемо се врагити када будемо проучавали аорист.

3) Прелазак на нови акценашски систем

Овде Г1емо прегледати примере у ко]има ]е акценат на истом месту као

у стандарду, кад ]е у стд. узлазни акценат па се у нашим говорима очеку|с

акценат на следепем слогу. Не покушавамо да будемо иецрпни (на акценатску

проблематику пемо се вратити у оквиру морфологи^), веК Немо насто|ати да

изнессмо први приступ ово| по]ави.

а) Акценат на прегиоследн>см слогу

Видели смо примере када се акценат не чува на последнем слогу,

нарочито када ]е он отворен. Пошто ]е у Нишу померанце акцента са послед
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н>ег слога на претпоследн>и општа псдава (осим у горе наведеним прнмсрима),

па су примери врло бродни, овде пемо се ограничити само на села.

краткоузлазни акценат у стандардном српском:

именице, отворени слог: шамнйна Ч, вруМну П...

затворени слог: щмак П, куйус Ч, 1?увеч Т...

тип ]унак — ]унака: крдмйир П, лёкар НС, во/ник НС...

придеви, отворени слог: добра П, сшарйнска П...

затворени слог: мршав Ч...

бро^еви, отворени слог: }ёдну П, ёдну НС, ПП, П...

затворени слог: }ёдан Ч, Л, Мр, Т, ёдан Л...

заменице, отворени слог: мо/а Ч, Л, НС, ПП...

затворени слог: туёдан Л, П...

прилози, отворени слог: лку'сшорски П, овако П...

затворени слог: данас Т. . .

глаголи, отворени слог: држи П, вёли Мр...

затворени слог: замбшаш Ч...

дугоузлазни акценат у стандардном српском:

именице, отворени слог: лице П, машина Ч, с онё стране М...

затворени слог: народ М, Мр, савеш П...

придеви, отворени слог: жйваЧ...

прилози, отворени слог: беде П...

глаголи, отворени слог: била Ч, М, Мр, НС, ПП, П, Т...

затворени слог: вучем П...

б) Акценат ни]е ни на последнем ни на претпоследььем слогу

краткоузлазни акценат у стд.

именице: армщ'а П, бдбори М1), йбдношка Мр, жандармёри/а Т, живо-

шин>а П...

придеви: дрвено НС, гвбздени НС...

бро]еви: чёшири П, шездёсеш ПП...

прилози: готово Мр, НС, укуйно П...

глаголи: нёЬе да се бдво]и Л, сшвдрио П...

дугоузлазни акценат у стд.

именице: у бблницу Л, иакови Ч, П, надимак П, вршалще Т, законы

Щ...

прилози: найорно Ч...

глаголи: чувао П, куйио П, йресудила Ч...

Сразмерно има више примера са акцентом на претпоследн>ем слогу него

у другим случа]евима. Другачи)е речено, померанце акцента ]е изразити|е, чак

и у селима, да би се избегло н>егово место на последнем слогу, што |с случа]

када су наши говори у супротности са ]едним од на]стриктни)их фонстских

правила стандардног ерпског ^езика.
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4) Дублеши

Због учесталог колебан>а измену старог и новог акценатског система

долази до дублета: у исто) речи акценат може да буде на ]едном или на дру

гом слогу; ова два слога су обично суседна, а први у стд. ]езику има узлазни

акценат. Ман>е ^е колебан>а са последним слогом. Када ^е стари акценат падао

на ььега, он ]е лакше уступао место новом акценту на претпоследн>ем слогу.

Дублети су чести у селима и ]ош више у Нишу, где ни)'е ретко чути код

^едног говорника исти облик неке речи са старим и новим акцентом наизме-

нично145. РазматраЬемо неке такве примере:

именице

кад сам била дёше 5, врЛа/ шб] дешё

нашраг 5; 146 мд/а мсукауе водила]ёд-

ну нашу кдмшику 4, и дна }е одвёла

шу нашу комшйку 4; шражио куйа-

шило а.1 ]а нйсам куйашило издаваш

5, он шражи куйашило 5; у недёлу 1,

3, у нёд&ъу 1,3; дмладина 4, омлади-

на 4; киселе йайрике 2, йун>ене йайрй-

ке 2; йасу/ь 2, йасу.ь 2; дна йбгачица

5, ко/а йбгачица 5, ша йогачица 5; они

су сей йбйови 1 , йа бнда йойбви 1 , йо-

йбви много найлаЪу}у 1 ; ко }е сирома

4, ко }е сирома 4; дб!)у код вечёру и

найрави се ]ёдна вечера 2; и он }е

Нишлща 4, бшац ми /е бйо Нишли/а

4, а бшац ми }е Нйиьгща 4; }ер

Нйшлще кад бЬ да кажу Ь,}ер мй смо

си Нйшлще 5;

придеви и придевске заменице

завршио сам бсновну школу. После

оснбвне школе... 7; свадба савршена

10, йрёд]ела савршена била 10; знаше

дй }е жёлезничка радибница 3, шб }е

желёзничка радибница 3;

личне заменице

они, кад су дошли, они се чуде 2; }ел

бво нще цйгла, овб }е чашма 3;

145 Истичсмо да, мала и у стандарду многе речи има]у акцснатскс дублете, обично ]сдан

говорник доследно употреблава исту варианту.

146 у друпу реченици говорница цитира говор купачицс у хамаму, некада. у Нишу.

мб/е дёше Ч, крсши дёше Ч. носи

дешё у цркву Ч, на дешё Ч, идё дешё

у школу Ч; дёше Л, }а сам баш дешё

Л; ку) има роднйне, унука, дешё М1).

ко/о гу дешё на1)е М1); дёше ПП, како

се дешё зовё ПП; [Шта ^е он био у

Општини?] Па, йрёседник. Дванаес

године }е бща йресёдник Мр; Маю

сёло. Па и наше село /е било маю М:

}а йойи/ем йо едну М, кад йоййем По

ёдну шаблёшу М: од мд]ега сини М1),

на мо)ёга браша шбга М1);
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глаголи у презенту

пушим, нйшша не кажем 5, а Пушим, Нйшша ме не боли. Не баш ме

}ао, а дшац ]е бйо сшрдг 5; Выше ку- нйшша М; вршёмо Ч, вршемо Ч;

йу/ем нану йошшо не мдже да га до- снаука йерё вёш Л, али на кра|у

бщеше овакд. на слдбодну йрдда}у ку- реченице она си ваше йёре Л;

йу/еи 10; йойдви много найлапу/у 1,

йойови сад изумёли да найлапу/у йо

милйон динара I;147 да сшйгнем др-

бришем йрашйну 5, шд да обрйшем

од йрашйну 5, шд да обришем од

йрашйну од шб 5; дне жёне обучу га,

обучу га свё лёйо З;148 Маце зову.

Коре йёчене, шб шако их зову 6;

глаголи у перфекту

давали смо свё 4, и свё сио давали 4;

ймао и имао 3, 6, 7; имала и имала

10; нё би ни изгинуо народ оволйки

10, нё би ни изгинуо народ шолйко 10;

Мдга мужа крсшйо йа }е днда пёрку

нзёгову крсшйо 10; йа нёко }е осшао

6, мд] дшац ]е бйо осшао 6; йун ша-

н>ир сам йо/ела ша} йасул> 5, и йо}ёла

сам шуцану йайрйку 5;'49 и сада сам

радео 3, радёо сам)а 3; и дна}е добро

и возйла 2, возила }е и други йуш у'е

йолджила 2;

прилози

данас и данас 5; друкчще бйло,

друкчще жйвели 4, друкчще се раде

ло 4, друкчще ]е бйло 4; шшд не

обучёш одоздб нёшшо 1, ]ел мёШа

сам оддздо пёбе 1; Уфаши ме овакд

за косу, кад меударио овако 10; Тако

}е бйло, бйло }е шако 3; и у^дсмо ми

унушра 1 , унушра йма йамук 1 , имам

унушра йамук 1;

йресудила и йресудйла Ч; йродужио

и йродужи/а Т;150 Нё, /а сим се

родила... у Ъумурлщу сам се родию

Л; шшд сам га сйасио П, да ги нйсам

сйасйо и н>й би сшре.ьали П, свё из

лдгор су сшрёьаш П; 1 5 1 сам сёбе би

се убйо П, шй би се сам сёбе убио П;

И дно ]е умрело. Умрёло, зайю/ }е

умрёло, шшд уронило га. Бйло}е лёйо

дёше и умрело ]е Л;

шако насадимо нёки йуш и овё/

рдшквице, насадимо шангарёйу шако

да имамо шу блйзу ГШ.

147 Применяемо сагласност измену акцената речи йойови и наГиаИу/у. У првом случа]у

обе речи има)у стари акценат, у другом нови.

148 Овде се говорник очигледно испраагъа, понавл^уЬи глагол.

149 У прво] реченици су йо/е/ю и йасу.ь са новим акцентом, а у друго] йо/е.ш и йайрйку

са старим.

150 Стари акценат }е повезан са старим наставком ^а глаголског придева радног, а нови

акценат са стандардним наставком -о.

151 У друго) реченици су за^едно два стара акцента: сйасио и сшре.ыии.
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По)'ава старог или новог акцента у датом облику речи код истог говор-

ника на први поглед делу^е као случала. Требало би статистички установити

проценат старих и нових акцената код сваког говорника да би се одредило

ььегово место на континууму измену ди)алекатског система са само старим

акцентима и стандардног система. Свакако, вепи ]е постотак старих акцената

у селима него у Нишу. У граду проценат старих и нових акцената осетно

варира од ^едног до другог говорника. У Нишу су тако!)е учестагнц'а колебан>а

сваког говорника измену старог и новог акцента. Изгледа да избор старог или

новог акцента у ^едно^ речи одре!)у)е н>ено окружение: што у окружен>у има

више речи са старом акцентуашц'ом, то она има више шанси да преузме стари

акценат. Психолошки фактори таког)е има^у сво]у улогу: тако смо уочили код

неких информатора тенденци]у да се исправе, прибегава]упи новом акценту

у речи, у ко^ су управо употребили стари акценат; иста реч се акценту^е

другачи)е у зависности од тога да ли говорник прича о дога^има и станку

у прошлим временима или из данашн>ице. Новике речи на]чешпе има^у нови

акценат, директно преузет из стандарда, и у Нишу и у селима. На кра^у. чини

се да ритам реченице и место речи унутар реченице има^у незанемарл>иву

улогу у избору старог или новог акцента; нпр. код исте говорнице смо чули

од чёга ]е била волна Л, а затим ]а са,м била дешё Л: место акцента речи

бша одговара сваки пут месту акцента у предикату.152

РЕЧИ СА ДВА АКЦЕНТА

1) Примери идентичны сшандарду

У проучаваним говорима као и у стд. постсуе следепи типови речи са

два акцента:

суперлатив (у диалекту се образу^у са префиксом на] и придева у по

зитиву без суфикса)

оно наУважни/е 8, на/сшарй 2; наубола шёкника НС, наУма/ё/ Л,

на/сшареУ Мр, на/вепи П, нщслашке

године ПП, на/мирнй кдн> НС,

(прилози) наУ'гдре ПП, на/ман>е Л,

наУ'йрво НС,153

(са додатним префиксом йо-) йошуго-

лём НС.

152 Аналогне псуаве бележи Богданович 1987, с. 137 (нумем и нумём — ши кажем, ддЬе

и доЬе — ни расход...); у овоме види тенденщуу акцента да се пребаци на претпоследн>и слог.

Такве примере има и Михапювиъ 1977, с. 29 (рука му ко лайаша и рука га коиа ба/еше:

комшйке. а/мо наводу и О/, Лазаре, на воду возаре!) ко]е об)ашн.ава ритмиком реченице и та

кс»ваним тонсклм обслеядем.

153 Код истих говорника два последла облика се ]авла]у са само ]едним акцентом: на/манн?

Л, нщйрво НС.
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У селима смо забележили примере комнаратива са префиксом По- и при-

девом у позитиву, наз'чешпе са з'едним акцентом а понекад и са два акцента:

йрасе еднб йбголёмо М, йрё )е било йдйдшшен народ Л;

речи саставл>ене од два елемента коз'и чуваз'у своз'е акценте: ндн-сшдй

1, авшойуш П.

2) Речи са }едним акцентом у сшандарду а са два акцента

у йроучаваним говорима

Могу да се з'аве и са з'едним акцентом као у стандарду, чак и код го-

ворника кози их другом приликом изговара са два акцента. (Такве случаз'евс

пемо навести у заградама.)

младневесша (и младевесша) Л, ша-

деневесша (и младевесша) ПП, йар-

кив61)а П,154 йараунука Л, НС, П,

йараунуче НС, Параунуци П;

сшаросвашски кбн>и Л;

именице

Бёюйашнчани 2, чешвдросйрашнице

3, ббншбн 5, Ъур\)овдан 2, Зугославщу

(и ^'гославщу) 3, кбГпибш 8, нёдисци-

Итна 3, са ПрсЬилука 2, Параунуци

10, йуноглавци 8, улшразвук 10, во/-

сковбЬа 6;

придеви

Свёшосавска школа (и Свёшосавска

школа) 3, двбкашно (= двократно)

врёме 3, бсмочасовно и дёсешочасов-

но радно врёме 3;

прилози

сушрадан 1,2,3, 4, 5, ма/Юйрё 2; }ёданПуш НС, }ушредан НС, свё/ёдно

П, вэздан НС.

У Нишу смо забележили само неколико речи изведених суфиксациз'ом

козе, супротно стд., имаз'у два акцента: кдмш&чук 3, бдликова/ье 9, Вф-

во1)ани 2, йёнзионёрску карту 2. Овоме можемо додати мали броз глагола

са префиксом кози имаз'у зедан акценат на префиксу и зедан на основи:

йскйда 8, йбодрасшосмо 8, Поищем воду 3, нйсу се ни удавале 6 (овде,

први акценат се може 063'аснити аналогиз'ом са акцентом свршеног гла

гола удати).

3) Речи са старим и новим акцентом

Ово зе наз'интересантниз'а категориза речи са два акцента з'ер представка

прелазак од ди]алекатског до стандардног система. Чини се да говорник не

може да се одлучи измену старог и новог система него расподел>уз'е акценат-

ску енергизу измену два акцента од коз'их з'е зедан на истом месту као и стан-

154 реч Кр)у информатор ствара да би означио чувара парка.
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дардни акценат, а друга пада на следепи слог као у старом акценатском си

стему. Речи са два акцента, оде не припада]у ни ди)алекатском ни стан-

дардном систему него се налазе негде измену,155 сведоче о данашн^ еволу-

ци)и т). о ширеньу померанца акцента.156 Примери:

именице

йа смо ймали бунар (нешто касни)е у

двбришше смо ймали бунар) 4, мёгьа-

мо кдкбшкама воду 5, кбмшй/е долазу

3, комшйлук и комшйлук 3, наводацй-

}е 7, а )а само из йрйкра/ке глёдам 5,

сандалице (поред сандалице) 4, свё-

крва (поред свекрва) 10, 157 мд}и унуци

(поред унуци) 6, шрй унука 6, ми смо

имали виноград (поред ймали смо ви

ноград);

показне заменице

и дед шшо сам радео 3, а/г шо два

мала дёца 1;

бро]еви

)ёдан }е мб] йрщашел» (поред }ёдан и

]едан) 7, уа сам ]ёднбг йрщашел>а

имао 2, ]ёдна йродавница ]е найра-

вл>ена 3, окрёпе се са )ёдну 3;

глаголи

презент (глаголи са префиксом)

йскйда 8, йсйусшаш (поред йсйу

сшаш) 3, Послужи се 3, без дицийлй-

ну се йрбйада 3, (без префикса, са не-

гащном) нё знаш 8;

уа сам бйо бдббрник у Ойшшину (као

и одббрник) НС, сас вино (поред

вино) НС, вршёлице НС;

}ёднб бЪе оно (поред ]еднб дне овд)

Л;

уносимо НС;

155 Ово су „интерди)алекатски" облици према Традгиловр) терминологией. (Тмлхни. 1986,

с. 62-65).

156 Решетар 1 900 ^е први уочио ову псуаву. ко)у об)ашн>ава незавршеним процссом поме

ранца акцента у неким штокавским говорима. Пецо 1985/а, с. 72 указу)'е да „у народним говорима

наше ]езичкс области ова гауава, ]една реч са два различита акцента, шце тако ретка": он посебно

наводи случа] говора Кринге у Истри. ко]и ]е изучавао Р. БошковиН, утвр1)у|у11и акценатски

систем „измену облика с потпуно непренесеним и облика с потпуно пренесеним акцентом".

Г0ШИТ1 1984, с. 234 тумачи по]аву речи са два акцента као и Решетар и жали што ни|е ]ош

доволно изучена.

157 у стд ^е свекрва краткосилазног акцента, али у нашим говорима акценат ^е обично

на другом слогу: свекрва.
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глаголски придев радни (у перфекту)

нйсу бшё 8, ймало }е обречено врёме \ /а сам била ПП, издржао НС;

над шрёба да се йде йа смо йшлй у

Ойшшину за хлёба 4, крсшйо (поред

крсшйо и крсшйо) 1 0, луди су морали

да дочёка/у 2,уа би давно ошйшо (по

ред ошйшо) 3, грамофони су шад

йдчёли 6, Правши су секире (поред

Правили су мошйке) 3, ПрдПао 10, мй

смо шд учили 3;

глаголска именица

нема играное 2, I

прилози

иначе 3, йма нарочишо шакд (поред ошуда М.

шакд) 3, шакд смо ]е ми назвали 4;

Као што се види, наведени примеры су многобро^уи у Нишу него у

селима. Запажамо следепе:

оба акцента се углавном не различу, ме!)утим, понекад други као да

]е интензивн^и, као да има вепу енерппу од првог; иримери (други. „|ачи"

акценат бележимо дужом узлазном цртом): наводаиц/е 1, из йрйщнуке 5,

ПрдПада 3;

ритам свойствен сваком говорнику као и ритам изговорсне реченице

могу да има]у улогу у по^авл>ива^ьу два акцента; у спор^ем изговору, када

говорник одва]а слогове, ова по^ава ]е шуачана; примери: кйкирйки 5 (изго-

ворено као две речи), Поред цркву, Прёма йсшок, Прёма Прузи 8 (предлог и

именица су изговорени као две акценатске целине), жйвували, лёковйша, Пй-

)авйце, Пдболё, домаМне, йромицала Ч (прича]уйи ба]ку, говорница нрибегава

бинарном ритму);

у извесном бро]у примера други акценат одговара стандардном лугом

слогу; бунар, ЪурЪовдан, игра/ъе, иначе, маюПре, одборник, Почет, сушра-

дан, Во]во()ани ... Ту припада]у и две речи у копима акценти не сто|е на два

суседна слога: куйовали Мр, виноград Мр.

ДУЖИНЕ

У проучаваним говорима нема квантитативних опозишп'а у акценту.

ме!)утим чули смо неке дуге слогове или иза акцента или непосредно испред

акцентованог слога.

1) Дуги акценшовани слогови

Акценат оста]е експираторан, али акцентовани слог се разлику)с од не-

акцентованих слогова не само вейим интензитетом него и дужином. Висина

■
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тона не варира унутар овог неакцентованог слога, што га |асно разлиоде од

узлазног и силазног акцента стандардног ]езика.

Ове дужине понекад одговара]у дугим, узлазним или силазним слого-

вима стд. ]езика, што нам сугерише да у овоме видимо утица] стандардног

]езика. Примери:

цвёйе ПП, дд^у шашко, ма брака,

до1)у Л, тёшам ПП, берем кукуруз,

збйрам Л, йа оюьёлю, жчьсмо цёо дан

Л, у шёс ПП.

за банку 2 (исти говорник има и исту

реч са обичним акцентом без дужине:

да/ ми за шрй банке, за две банке), ]й

сам бйо на]сшари]и сйн 3, ошидемо

шамо у цркву, уа куйим свёЬу 1, а, йа

]а сан бйо малы, шад]а сам бйо мат

2 (исти и без дужине: \а сам бйо

мали), кад их обучу, беле хаъйнице

као лыаде 1 ;

Неке дужине могу да се об]асне експресивним истицан>ем речи чщу

важност говорник хопе да истакне. То ]е очигледни|е када забележеним

дужинама одговара]у слогови са кратким акцентима у стандарду; примери:

алал ши вёра ПП, жене йреваргие Я,

йа нёго шшд ПП (и са обичним

акцентом код исте говорнице). Па

ёиШе, шако) Л.

Свеши^Никбла, Пешрдвдан, Духови,

лёши Ъур^евдан . . . 1, После йддне до-

лазу госши: госши, жйшо, йослужу/у

се госши 3 ^едном са дужином, два

пута са обичним акцентом), йёчено

ййле... йа сира 5, шра]е весё.ъе у

чешвршак, йа у йёшак, йа у субошу,

йа у нёде/ьу }е свадба 1, кад шрёба

шаман да избй/'е, мат 1;

Дуги акцентовани слогови могу бити на месту старог акцента, а у стан

дарду акценат ]е на претходном слогу и одговара]упи слог ]е дуг али неак

цептован. И овде се можда ради о говорниково] жел>и да истакне дату реч.

Примери:

и сад шрёба их исиовёда йди 1, чим

западни }а се одма облачим 1;

иерем, гиешем ПП, ошйднемо, ож/ье-

мо са ери йа врзуусмо Л.

У примерима попут йерем, йлешем... свакако шц'с у митан>у утиигн'

стандарда ]ер су и тамо такве дужине редуковане или нестале.

У два последн>а примера можда ]е у питан>у дужина настала услед гу-

бл>ен>а вокала да би се избегао хи|ат или понавл>ан>е вокала: кади д61)е вода

из Чйр 8, йойщем шако йо нёку ращцу 1 .

2) Дуги слогови иза акценша

И када заиста одговара]у дужини у стандардном ]езику, не може се реЬи

да ]е утица] стд. одлучузупи; можда понекад, при истицан.у неке речи ин

форматор преузима од говорника стд. изразито )асне дужине ко]е ]е чуо од
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лих. Примери: и ирёко, овсу, 1?аво... Македонцу 3, кокотке 5, йма.ю /е вио-

лйнйсша 7, нажаабсш 5, 158 зато нема 1 ...

3) Дуги спогови исйред акцента

Ова псуава се разликэде и од ди)алекта, ксуи не позна]е дужине, и од

стандарда, ко]и ван акцента допушта дуге слогове само иза акцентованог сло

га. Она нас подсепа на речи ван акцента ]ер дуги слог испред акцента изгледа

као нацрт неког новог акцента, помереног али не ]ош потпуно оствареног,

док се стари акценат одржава као експираторни. Можда ]е у питан>у и утица]

суседног косовско-ресавског ди)алекта, чи|и се акценатски систем унраво ка-

рактерише дужинама увек у слогу пре акцента.159 Примери:

дйанци (поред ойанци) 3, да йдмогне- | ершу НС, заврии'иа НС.

мо 7, йдйгуем 5, йресййу/у 5, мдрало

7, найравь'иа 5, а и она /е Сп'иа рани

те... йёваш, два]... 1, задужйо 1, мо

дерно 7;

У проучаваним говорима дужине могу бити експресивне природе и/или

се могу шуавити под утица]ем стандардног ]езика, или (дужине испред ак

цента) косовско-ресавског диалекта. Истичемо да су овс дужине чсс го краНе

од дужина у стандардном српском ]езику и да су (нарочито ван акцента)

чешпе у Нишу него у селима, што поново показу)'е вепу нестабилност и ево-

луцш'у акценатског система у Нишу.

ОДСТУПАН>А ОД ПРАВИЛА ПРЕМЕШТАгЪА АКЦЕНТА

Има примера одступанъа, барем на први поглед, у односу на правила

померанца акцента ко]а успоставл^у однос измену старог и новог акценатског

система. Ова одступан>а су следепа:

стд. краткосилазном акценту у говорима Ниша и околних села одговара

експираторни акценат на ]едном од следепих слогова:

стд. краткоузлазном акценту у нашим говорима одговара експираторни

акценат не на следепем слогу, веп два или три слога да;ье;

стд. краткоузлазном акценту у проучаваним говорима одговара сксира-

торни акценат не на следепем, веп на претходном слогу.

Навешпсмо примере за сва три одступан>а.

158 Друга дужина, овде, одговара стандарду а прва сс може об)аснпти изговором ксуи

о.чра)а две речи.

'59 в. нпр. Пщо 1985/6, с. 30. Дужине у косовско-ресавском диалекту опису^у, за иске

кра^еве рслативно близу Ниша. АлЕкагв и Вукомаиовиъ 1968, с. 293: -1овит1 1968. с. 23 и 37;

Симиъ 1972, с. 45; Пщо и Милановиб 1968, с. 297-298. Утнщуи ичмеЬу призренско-тимочког

и косовско-ресавског ди]алскта нису уосталом ]едносмерни, па експираторни акценат карактсри-

стичан за призренско-тимочку ди|'алекатску облает може да се чу)с у извесним косовско-рссав-

ским говорима; в. нпр. .10ВИТ1 1968, с. 32 и Пщо и Милановип 1968. с. 298-299.
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1) Сшд. крашкосмазном акценшу одговара акценаш

на ]едном од следеТшх слогова

истина Л, на месечйну Л, шканйце Л,

рабаии/а НС,161

рукдйис П,162

свекрва Ч, М, НС, вушарке Ч;

иначе НС, дошё П.

именице

бравари 3, имегьака 9, сшручнмци 2,

два динара 5 160 као и йедёсеш динара

3,

истина 10, цурйце 3,

зем/ьдйис 1,

свекрва 1,4, 10 (поред свекрва 10);

придеви и прилози

браварски 3, цигански 1, 3, 8, циган-

ско 1, граЬанско 1, жишарска 3,

месёчну 2, основан 2, йойуларан 2,

фамилщарно 2, ]едносшавно I, лк>

меншшшо 5, иначе 3, 5, 6, 7, 8, 10;

Скоро сви примери придева и прилога потичу из Ниша ]ср сс углавном

ради о поза]мицама из стандардног ]езика ю^е не припадку народно] лексици.

Осим иначе и доте, то су придеви и прилози са суфиксом -ски или -ан иза

ко]ег сто[]и дуги акцентовани слог, док акценат пада на први слог. Место

акцента ]едне речи ]е, како у проучаваним говорима, тако у стандарту, рс-

зултанта акценатских особина морфема ове речи.163 Можемо претпоставит и

да се понекад ове особине мало разлику]у у стандарду и у нашим говорима;

глаголи

У оквиру морфолопц'е детально пемо проучавати акцентуашц'у глагол-

ских облика, тако да пемо се овде ограничити само на неке примере, наводеЬи

у заградама облике са новим акцентом.164

1. врста

презент (стд. ,|ёдём)

}едём 5 (и }ёдем 1, 3, 5)... I )едём НС...

гл. придев радни (стд. почео, донео, узео)

160 У ова четири примера можс да сс ради о аналопуи са типом именица ]унак — зунака.

ко]е такоЬе у номинативу ]еднине има]у дужину и кратки акценат, али узлазнн.

I6' Именице са суфиксима -ина. -нца. -ци)а у нашим говорима могу имати акцентуашиу

аналогну другим именицама са истим суфиксима чи)и )е акценат у стд. краткоузлазни на слейу

испред суфикса (гласина. зйдина..., душица, ручица. дашчица ... ку|унии|а, гобшца...).

162 Сложенице зём.ъопйе и рукопне, позд)м.ъсне из стандарда су, вероватно, преуюле

акцснтуаци)у од других стандардних сложеница. у кчтрша акценат стсуи на спешном самогласнику

(дрводел>а, сенокос...).

1« в. Сакое 1966/а.

164 и у поглав.ъу о морфологии пореднпемо акцентуашуу наших примера и примера у

читаво] призренско-тимочко) ди|алскатско] области (нарочито Бшпл 1905 и Аьехаммк 1975).
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йочёо 1, 2, 10 (и йдчео 2, 5, 6, 7, йочёо Т, йочё]а НС...;

10)..., донёо Мр, донё/а НС...;

донёо 1 (и.дднео 2, 5)...; узёо П, .узе/а Ч, Мр, НС...

узёо 1, 4, 9 (и узео 2, узо 6, 7)...

У савременом ]езику ови глаголи нел^у одговара]упих парн>ака без пре

фикса. У стд. префикс има у инфинитиву а у гл. придеву радном. Однос се

успоставл>а измену места акцента забележеног у селима и у отприлике поло-

вини нишких примера и стд. акцента инфинитива а не гл. придева радног.

Нови акценат, на истом месту као у стд., шуавл>у)е се само у Нишу.

гл. придев трпни (стд. заузёто)

{заузешо 7); I заузешо М1);

2. врста

презент (стд. кол>ё)

{коле 10); I колё ПП (и коле Мр);

гл. придев радни (стд. плакала)

шакала 10 (и Плакала 5); I Плакала Мр;

3. врста

гл. придев радни (стд. скйнуо)

скйнуо 3; I скйнуо Мр, скину/а Мр, НС;

4. врста

презент префиксираних глагола, изведених од бити, вити, крити, лити,

МИТИ, пити, шити (стд. добщё)

добще 1,3, 10 (и добще 6); I добще Ч, М1), П (и добще П);

гл. придев радни префиксираних глагола, изведених од лити, пити,

вити и гл. придева радног глагола добити (стд. дббио)

добйо 8, 10 (и дббио 2, 5, 6); I добйо П, добща М, НС;

За примере у две последн>е табеле успоставлл се однос измену старог

акцента и стандардног (краткоузлазног) акцента инфинитива, а не акцента

презента и гл. придева радног;

презент и гл. придев радни глагола на -овати (коватн, куповати) и -увати

(/ув/ у нашим говорима често замен,у)е /ов/ и /ив/: рашува/а, казува/а...).

У стд. ови глаголи има]у више акценатских типова (ковати, куповати,

мйловати, празновати...), док ]е стари акценатски систем у нашим говорима

У)едначен: акценат стсуи на суфиксу /у/ у презенту и на последнем вокалу

/а/ основе у гл. придеву радном. Тако стд. краткосилазном акценту може да

одговара експираторни акценат на ]едном од следепих слогова. Примери:

раду/е се 10, сйаку/е Ч, веруем Л,

йразновала 1; ратовали Л, верували Мр;
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5. врста

гл. придев радни глагола без префикса са стд. краткосилазним акцентом

у инфинитиву (тип глёдати — глёдо) и префиксираних глагола са стд. крат-

коузлазним акцентом у инфинитиву (типови додати — додао — додала,

прочйтати — прбчитао — прочитала или прочйтао — прочитала, одйграти

— одиграо — ддиграла или одйгро — одйграла)

У старо] акцентуации проучаваних говора, акценат се одржава на су-

фиксу /а/ ових глагола као код глагола ко]и у стд. има]у краткоузлазни ак

ценат у инфинитиву и гл. придеву радном (типови прйчати — прйчао —

причала, испрйчати — испрйчао — испрйчала, йграти — йграо — йграла.

чйтати — чйтао — чйтала). Примери:

гледао 3, 8, 10 (и ыёдао 2, 7),

йродао 6 (и йрддао 2, 3),

искойао 8;

гледа/а Л, НС,

йродао Мр (и йрддао ПП),

закойа/а М (али и ]а йскойаа Л);

6. врста

гл. придев радни глагола без префикса ко]и у стд. има]у краткосилазни

акценат у инфинитиву (тип мйслити — мйслйм, вйдети — видим)

У старо] акцентуации проучаваних говора акценат се одржава на су-

фиксу /и/ или /е/ ових глагола као код глагола ко]и у стд. има]у краткоузлазни

акценат у инфинитиву и гл. придеву радном (типови живет — жйвйм —

жйвео, радити — радим — радио, чйнити — чйнйм — чйнио. носити —

носйм — носио). Примери:

йравйли 2 (и Правили 4, 5),

видели 8 (и видли 8);

правит Мр, Т (и Правили Т),

видели Л.

Примери старе акцентуаци)е су многобро]ни)и у селима него у Нишу.

У граду се често чу)у старе и нове акцентуаци)е у истом облику ]еднс речи,

понекад код истог говорника, што ]е ре!)и случа] у селима.

2) Сшд. крашкоузлазном акценту одговара акценат

не на следепем слогу, веп два или три слога да.ье

Глаголски облици кс]е пемо овде прегледати у тесно] су вези са управо

ви!)енима кс]и, има]уйи у стд. краткосилазни акценат, када су префиксирани

доби]а]у краткоузлазни (а овом акценту у старо] акцентуации наших говора

одговара акценат два слога дал>е); примери: йада'ле (стд. падале), исйадале

(стд. йспадале); йравио (стд. нравно), найравио (стд. направио). Дакле, у

гл. придеву радном, па и у презенту и аористу ових глагола, префикс у старо]

акцентуации не мен>а место акцента у основном глаголу.

Исти тип акцентуащц'е примепу]емо у неким глаголима без префикса, а

чи]а основа има на]ман>е три слога, нпр. ударат (стд. ударали), долазйо (стд.

долазио)...
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Примери:

1. врста

презент (стд. по|едё)

(йо/ёде 1, 2, 3);

2. врста

презент (стд. закол>ё)

(закд.ье 3, 4, 7);

йо/едёш НС (и йо/ёде П);

I зако.ъё Ч, Л (и закд.ье НС);

гл. придев радни (стд. намазао, намазала)

намазала 3 (и умазала 1); I намазао Мр (и намазао ПП);

3. врста

гл. придев радни (стд. погинуо)

йогинуо Т, йогинууа Л, М, НС, ПП, Т

(и йогинуо ПП);

йогинуо 3 (и йогинуо 3, 5);

5. врста

гл. придев радни (стд. откуцао, прёсипао)

ошкуцао 10; I йресийаа Мр, йресийала НС;

аорист (стд. погледах)

{/а йоглёда 9); I [/о] йогледа М, НС;

6. врста

гл. придев радни

префиксирани глаголи (стд. направив)

найравйо 8 (и найравйо 3); найравйо Мр, найраща НС, пайра/ио

НС;

други глаголи (стд. заборавио, долазио, ударио)

заборавг'аа ПП,

облазила ПП, пролазили Ч,

ударно НС (и ударно НС), ударй/а Л,

ударила Л, судариш Мр;

заборавйо 2 (и заборавио 2), забора-

вйла 1, 4,

долазио 8, долазшт 2, 8,

ударио 8, 9 (и ударио 10), ударило 2;

аорист (стд. ухватих, ухватише)

уфашйше 3; I уа увашй Мр, [/</] довашй НС.

Забележени глаголски облици показу]у или скоро нотиуно одсуство ста-

ре акцентуатне у Нишу и колебание измену старог и новог акцента у селима

(презент глагола 1. и 2. врете), или колебание измену оба типа акцената у

Нишу и скоро потпуно одсуство нове акцентуашне у селима (гл. придев радни

глагола 2, 3. и 5. врете). Када су у паралелно] употреби нови и стари акценат

у Нишу и у селима, онда ]е проценат нових акцената вели у Нишу (гл. придев

радни глагола 6. врете). Нова акцентуаци]а ]с, дакле, много више раширена

у Нишу него у селима. Вал>ало би прегледати примере одржавакьа акцента

на глаголу када у стандарду он прелази на негаци]у; ови случа]еви су, уоста
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лом, слични префиксации и веп смо их спомии>али (в., рани)е, прелазак ак

цента на проклитике); пример: не сшрижё се Л (стд. не стрйжё се).

3) Стд. крашкоузлазном акценту одговара акценат

не на следепем, веп на йрешходном слогу

Примера има мало. Прво треба отклоните слу^еве у одима стд. има

дублете па упоредити ди^алекатски акценат са вариантом ода му одговара

^ер у поре!)ен>у са другом вариантом, акценат у проучаваним говорима као

да ]е померен према почетку речи у односу на стд.; пример: аушобус 4 (стд.

аутобус и аутобус), радйоница НС (стд. радибница и радионица)

именице

Забележили смо инищц'ални акценат у неким поза]мл>еницама оде у

стд. у принципу има^у акценте на слогу унутар речи.

фрйжидер 4 (стд. фрижйдёр), | два мотора П (стд. два мотора).

каталог 10 (стд. каталог),

дни }о] дали и адресу 1 (стд. адресу);

У прва два примера акценат на првом слогу, мада ни)е стандардан у

ствари се често чу]е, нарочито у Београду (што уосталом важи и за мною

речи страног порекла). У речи адреса чу)е се инищц'ални акценат у неким

кра]евима. Акценат мотора се подрезе стд. акценту номинатива ]еднинс.

Други примери

у Бёоград 2, 5, 6, 8, у Београду 3, 9,

до Бёоград 3, за Бёоград 1...

(поред изолованог пр. Бёоград 7), 165

брашаница 5, 166 сас ЦйганчиТш I,167

цйглана 4,16^ умиваоник 8169,

придеви

америчко 9, 1 70 йрдшесшанског 5 1 7 1 I

бродне именице

дбоица 3, 8 I 6бо}ица Л172

165 у стд. )с Бёоград, али акценат на првом слогу ]с врло фреквентан, нарочито код

говорника ЩИ живе ван Београда: он у ствари преузима акценат прндева бео.

166 Всроватно тоог аналопуе са брат — брата и са приловом браганична.

167 Аналошо именицама Цйганче. Цнганчад.

1б« Према акценту у речи цйгла.

169 у стд. умиваоник (облик ко]и сс поискал чу]с у Београду) или умиваоник (облик

нспознат у Београду); умиваоник, мада нще стандардан, у ствари ]е на]чеш1ш облик у Београду

и у веЬем делу Срби^е.

170 Стд. амёричкб, али ]е инишуални акценат фреквентан као и у Америка.

171 Стд. протёстантскбг, мада ^с усгал>ено протестантскбг. па можда и утиче акценат

именице протест.

'7-Стд. обжина, а првобитно ди]алекатска акцентуашф ]с або/ица. в. МИХА1ЛОВ1ГЙ 1977.

с. 43, БОГДАНОВИй 1979, с. 77 и Т1ИРМТ1 1983, с. 82.
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прилози

наједном 5, унапред З173 I

глаголи

бженио сам се 6; 1 74 I убпјена НС, поппјено Мр. 1 75

Већина акцената померених према почетку речи које смо највише

бележили у Нишу потиче углавном од аналогија са другим облицима исте

речи. То су изоловани примери који не сведоче о еволуцији у говорима Ниша

и околних села, него о извесним акценатским колебањима у сгандардиом је-

зику.

АКЦЕНТИ СИЛАЗНЕ И УЗЛАЗНЕ ИНТОНАЦИЈЕ

У врло ограниченом, али ипак незанемарљивом броју, забелсжили смо

примере краткоузлазних и нешто више краткосилазних акцената. Важну уло-

гу ифа утицај стандардног језика, преко контаката са говорницима који њиме

владају и још више путем радија и телевизије, поред других фактора које

ћемо споменути.

I) Дугосидазни акценат

Врста дугосилазног акцента који смо забележили може да буде на истом

месту као у стандарду, тј. на једином слогу једносложне речи или на првом

слогу вишесложне речи, или стајати унутар речи па чак и на крају речи.

Прецизирајмо одмах да се он јасно разликује и од ексиираторног ак

цента, својственог нашим говорима, и од дужина које смо ранијс видели, али

да има мање изражајан карактер него у стандарду у дужини и у разликовању

тонске висине између почетка и краја акцентованог слога. Понекад је он,

напротив изражајнији него у стандарду; у том случају, и кала је на речи која

има посебну важност за смисао реченице, могли бисмо сматрати да је у пи-

тању експресивни, „психолошки" или „логички" акценат који „може да се

подудара са нормалним акцентом речи која се истиче",176 тако да су инген-

зитет и трајање појачани.

а) Дугосилазни акценат на истом месту као у стд.

У малом броју примера забележили смо га на истом слогу као у стд.,

али стандардни акценат је краткосилазни или пак узлазни. Рекли бисмо да

173 у стд. наједном и унапред, али су у широкој употреби варијантс са акцептом на

првом слогу, можда због скспресивног истицања, што собом повлачи померзње акцента ка

почетку речи. О таквим прнмерима в. Ккауак 1 969.

174 Можда због аналогије са акцентом истог глагола у презенту (стд. оженим, али ожёнио).

175 Стд. убијена. попијено, међутим и говорници стандардног јсзпка често кажу убијена.

попијено (можда због утицаја акцента мушког рода).

176 в. Пщо 1985/а, с. 99.
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кед им се истине реч унутар

Мёзе. Каквд мёзе?! Рани/е мёзе

бомбдне су сша&ьа.ш ПП,}адан! ПП,

йа зар не блокираше брё свё?.

се ради о експресивном „психолошком акценту'

реченице. Примери:

И кёва кад узе машу... 8, йа да се

нарани Пас 5, ошуд враЬа се Алек-

сандар 3, йун ша/ьир сам йд/ела 5,

а дни шшо су деде, овй су мирны 1,

ви шрёбаше о шдме да вддише мно

го бригу, /ёсше 3, шд ]е градио нёки

зидар )дш, ко] зна, йрё 3, йа знаше

шша 2, }ё ли, шй си дао баби? 1,

шёби шрёба 5;

У вепини случа]ева запажени дугосилазни акценат одговара дугосила-

зном стандарду, што не исюьучу]е да се „психолошки акценат" подудара са

н>им, по]ачава]упи га. Примери:

именице

И ми смо сваки дан йиит да му но

симо ручак 1 , ищем лёкови сваки дан

2, днда желёзничка радидница луйа

ддбош 3, йёшке смо йшли сваки дан

ел ма/ка сама да не йде 1 , шд }е мд-

]о) ма}ки ма/ка 6, нёНе вёрууеш, Пар

цййеле од сшд дваес грома 8, да ради

као радник 1, да ши дам сшан 3, ал

да вйдиш шй у йо/едйне купе кад у})еш

какве сшвари 1, йршщен \е за крени

суд 5, бёрем шравке, йа днда нам

деде найраве као йд/ас од овё шравке

10, уо сам дваесше године ошшио у

вд/ску 3;

придеви

а сада два) млади крдмйир шшо йма

3, а дндак било нёка лиада доеё1]ена

у амам 5, на/йр.ьави/и 5;

брсуеви

дни су нам ойейгоеали за дни два

саша 3, шшо сам бйо двё, два/, шрй

године 3, имам шрйес и двё, шрйес

и шрй гддине 6, бйло ]в шёс динара

3, а шрёба сшд йдешо да жвака 2;

сшд брава! Л, у сред град ПП, над

лавор ли бёше, каквд /е бию, баш /а

нё знам Л, йа бел мае Ч, пёрка ми у

Ниш ПП, йа йцдвка ПП, сшра ме ПП,

ушёйаш се рабошёЬи на овд деде

суще НС, йё-шес свшье. а од свйнзе...

Т;

шй си йомислё/а на двё жёл>е? ПП,

мй смо б(ие еёсшре шрй Л;
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заменице

личне

шу сам}а 3, за вас, иначе ]а сам мо/е

йрежйвео, ]ёсше, за вас длиадину. . .

3, он сасвйм друкше говори него мй

2, дошли мушки, мешу... мй мёшемо

дрво 3, а! оно ми се свг'фа а код нас

шд нема 1, дни нас зову 5, шд /е за

н>й ддга})а} кад им се дёше роди 1 . . .

(заменица сам) и кажем да сам }а

сам са браша йшо у шргдвину 7;

показне

жн>ё]у шд и найраву комаре 3, живи,

живи су шй 3;

глаголи: сви примери се односе

ё, кад йрё^е сшд, он доби/е нови зуби

1;

сад кад /е ййшаш, каже ши, а овако,

само глёда 1;

да ши дам сшан 3, пе ми даш маю

гро/зёнце? I, шако да да за државу

5, Турчин дне да ши да, и Зеврёин Не

да ши да 6, йа чйсше онё Циганке йа

одржава}у 1 , йа и ра§а]у се много 7,

шшо се скй^а/у голе 4; 177

мй смо чули у Словёнщу да лечи нёки

лекар 10;

да ше не лажем )а ПП;

на презент

он йа дЫ)е ПП;

)а да жн>ё.м Ч, нёка жнзё Мр, срй —

и жнзёш, цёо дан жнёш НС;

да се мёшамо Ч, нёки речи шд] знам

Л, шша /а знам ПП;

мй пе се делимо ПП, /Ту;// ше нёка ПП,

не мдг да йаншим П, сйн ради Ч;

аш он нёпе Л, ПП.

б) Дугосилазни акценат унутар или на кра]у речи

У вепини примера иуе пемо навести, акцентуаци|а ]е идентична акцеп

туации ко)у можемо напи у косовско-ресавском диалекту, чи]и смо утица)

на дужине у слогу иза акцента веп споменули. Ако се узме у обзир да су у

косовско-ресавским говорима место и природа дугосилазног акцента понекад

идентични стандардним (нпр. две, тй, каже, прё!)е...), разумл>ива |е незане-

марл>ива улога ко]у су могли имати контакта са овим говорима за уво1)сн>е

дугосилазног акцента у говоре Ниша и околних села. 17х Понекад, као кад ]с

177 У последил три примера акценат трепег лица множинс са дугосилазним акцентом шус

стандардан, веЬ долази од других лица стандардне промене презента.

178 в. опис дугосилазног акцента у косовско-ресавским говорима у Алексий и Вукома-

НОВИй 1966, с. 291-293; .(овит. 1968, с. 32-34; Сими* 1972, с. 44 и 57-58; Пецо и Милаиовия

1968, с. 291-293. Сви ови истраживачи констату|у да се дугосилазни акценат одржава на последнем

слогу, без обзира на то да ли ]е отворен или затворен. Као и ми, они понекад истину мшье израиодан

характер овог акцента него у ста., в. нарочито Алексий и Вукомановип 1966. с. 291.
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ова^ акценат на истом месту као у стд., „психолошки акценат

подудари са н>им и да га шуача. Примери:

може да се

акценат унутар речи

именице

уйравник 8, йдуНи Машёвце 3;

придеви

домапу 1, Свр/ьйшка 5; I безбедно ПП;

глаголи: скоро сви примери се односе на презент

Шифшарка ПП;

издд!)у 3; йомаже 1; одговара 1, раз

говора 1 , разговаралю 1 , нашараи 1 ;

(гл. придев трпни) йошййсан 3;

акценат на последнем слогу

именице

(финални отворени слог) бирд 2

(финални затворени слог, тип ]унак

— | у пака) ашш 3, бешдн 2, колач 7,

мешал 6, йасу.ъ 5, занаш 2, зароб.ье-

нйк 3, Зугословён 3

(други акценатски типови) сдйсшве-

нйк 7, шин>ёл 2, Жидов 6;

прилози

рануё 4, сушрадан 5, 179 шуна 7;

йредрёлиъе Л, йрешйска Л, не Прича

лю Ч, найрскамо Ч;

(гл. прилог садашььи) рабошёТт НС;

би/ач Ч,

кожу'к Ч, врш1ьйк Ч;

I идшакд НС, забацав НС;

заменице (сви примери има]у финални отворени слог)

личне

она 2; они Л;

показне: примери су бродни, што се може об)аснити лодударан>ем ак-

центуащце на последнем слогу дугосилазног акцента у нашим говорима и

косовско-ресавском диалекту и стандардне дужине:

ова 1 (два пута), 3 (два пута), ову 3

(два пута), ово 1, 2, 3 (два пута), 7,

овй 1, 2. 3 (девет пута), овё 1, 3, она

1 (два пута), 2, 3, оно 1 (три пута), 2,

3 (два пута), они 1, онё 1, 3 (три

пута);

упитно-односне

ко}й 3;

оно ПП;

179 у овом примеру посто)е два акцента )ер говорник задржава акценте обе компоненте

прилога.
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глаголи: (сви примери су у презенту)

1. врста, отворени финални слог

куну 4, украдё 1, однесё 3, навучё 7;

затворени финални слог

2. врста, отворени ф. слог

зовё 1, 2, зову 1;

затворени ф. слог

5. врста, отворени ф. слог

не смё 1 , 2, уда 1 ;

затворени ф. слог

6. врста, отворени ф. слог

боли 1, одболу 2, заболи 1, кишу 10,

йоседй 1, осшарй 6;

затворени ф. слог

седйш 1, шрйии 4;

7. врста, отворени ф. слог

Лту 2, сшо/й 2, 3;

затворени ф. слог

држйш 2;

мзедё ПП, лтнё ПП, исйредё ПП, сечё

ПП, в/?шё НС, одвучё Л, одвучу Л,

йреобучё Ч, убучё ПП. изведё Ч;

убодёш ПП, йредём НС, навршём П;

изаберё ПП, дерё Ч, ойе/?у ПП, сд/е/ё

се НС, ПП, сл/е/Т> се ПП, насновё ПП,

зовё Ч, йозову Л, ож/ьё Л, йож/ьё Л;

ожнзёш Ч;

уйозна ПП;

иродам НС;

изгори П, ссг)й ПП, НС;

жйвйм ПП;

шрчй ПП, шрчу Л;

шрчг'ш Ч, ПП.

Поспуе извесна одступан>а у наведеним примерима у односу на правила

померан>а акцента. Ран^е смо видели: стд. краткосилазном акценту може од-

говарати акценат на ]едном од следепих слогова (в. вричьйк, дерё, йожгьё...),

или стд. краткоузлазном акценту може одговарати акценат два слога да_ъс (в.

изедё, ойеру...).

О свим забележеним дугосилазним акцентима, било да су на истом ме

сту у стд. или не, примепу]емо следепе:

по]ава ових акцената ]е увек спорадична; скоро за сваки забележени

облик код истог говорника можемо да на!)емо исти облик те истс речи са

експираторним акцентом (примери: код н>й и код н>й 1, двё и две 3, ради и

ради Ч, седамдесёш и седамдесёш ПП...); то би нас могло навести на иомисао

да ови дугосилазни акценти има]у само експресивну функци]у. Ме1)утим у

више примера ]асно ]е да н^е тако: комбиновани утица] стандардног ]сзика

и косовско-ресавског диалекта донекле об)ашн>ава н>егово постеисно, мада

]ош увек ограничено, продиран>е у наше говоре;

дугосилазни акценат се на]чешЬе по]авл>у)е у ]едносложним и дво-

сложним речима;
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укупно, има више примера у Нишу, али брсу примера у селима нрева-

зилази бро)ност у граду у извесним категори^ама (презент глагола 1. и 2.

врете када ^е акценат на последнем слогу, презент глагола 6. врете када ]е

он на првом слогу).

2) Дугоузлазни акценаш

У стандарду се бележи ' , а пошто ми у овом раду истим знаком обе-

лежавамо експираторни ди^алекатски акценат, обележавапемо га ' .

Много ман>е примера дугоузлазног него дугосилазног акцента смо чули

у нашим говорима, од ко]их само неколико у селима. Наши забележени ду

гоузлазни акцента могу одговарати ситуации у стандарду или не. Дода]мо

да се, за разлику од дугосилазног, он скоро не разлику)е од стандардног ду

гоузлазног ни по ^ачини, ни тра^ан>у, ни висини.

ирво деда, йа свекор, йа чина ПП;

а) Дугоузлазном акценту одговара други акценат у стандарду

Примери:

именице

дд})е ми шакд йо нёка на кафицу 1,

йа е ддвео шу маму 1 0, и одвёду мла-

ду у Бан>у 1 , 1 80 кад долазе госши, а

мй сей ко убйвени 1, йа сам руча.1а

йасул, йра'зан йафь, йун Шшьир сам

йд]ела ша/ йасул на воду 5, шд су йо-

родице нйшке давале шё срёбрне

шавадане 5, йа днда йодварак, знаш

шша )е йодварак 1, йреекдчи... ова],

ограду, украдё вопе 1 . . .

придеви

И она ]е била лёйа, мала йлава жёна

5, она )е била две године, мала 10, он

}е увек нежан 1 0;

глаголи

нема 3, а.ш облачим се, ]а бар не

идем.. . 1 , рёцимо, }а йравим свадбу 1 ,

а овй има и зайдслени, раде... 1,

шёсш, дедам йобегли 10, мй смо до-

бри йрщаШе/ьи, са сшарц/ом ми пёр-

ком ишо у школу 10;

И ддше, усамнзува и не мдж да йр6/;е.

нёшшо га ома]е и шакд] и не мд.ж

да д6\)е Л, онй благосиьав, не само

он, йа йевав ПП.

1 ВО Можда юог мешан>а са придсвом неодре^еног вида младу.
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У наведеним примерима дугоузлазни акценат може да се сма гра само

као експресивни акценат, щи се подудара са акцентом речи. Пошто иначе

не одговара стандардном акценту, овде не можемо говорите о утица]у стан-

дарда.

б) Дугоузлазном акценту одговара исти акценат у стандарду

Овде }е могуп утица] стандарда, али свакако експресивност игра сво]у

улогу: „психолошки акценат" по^ачава акценат речи. Ме1)утим, због унраво

наведених примера у копима дугоузлазни акценат шц'е на истом месту као у

стд., можемо се запитати да ли случа]еви када се он подудара са стд. акцентом

нису случали и повезани са прозодирм реченице. Примери:

именице

}а сад выше ]ёде чорбице 1, нет Не-

мац 5, шй ми донёсеш овна, она! ми

донёсе вино 1 , и днда дни онё свепе и

они шавдани... 5;

придеви

шд /а ошуда кад донёсем оно домапе

из село Гогиног свёкра 1 , ладна вода,

йа знаше колико у'е оно брдо шуна? 3;

колачи, туе за едёп>е, него колачи

вёлики, да /ьубу .ьуди кад наг'фу ПП;

глаголи

(гл. придев рани) шб су йородице

нйшке давале шё срёбрне шавдане 5,

(аорист) а овй йма зайбелени, раде,

мало се и дни йовукоше 1,

(гл. придев трпни) како дни жйве, и

лёйо обучени 1, звежено 10,

(гл. именица) а они шшд дб1?у, рёци-

мо, на йослуженое 1.

Као и у случа]у дугосилазних акцената, по]ава дугоузлазних акцената

ни)е редовна код говорника кс]и иначе користе исте облике истих речи са

експираторним акцентом (примери: у болницу и у болницу 1, нема и нёма 3,

колачи и колачи ПП...).

Супротно дугосилазном акценту, дугоузлазни акценат ]е забележен у

сувише мало, разнородних, примера, да би се могло говорити о утица]у ко-

совско-ресавских говора, у копима ]е дугоузлазни акценат фреквентан и под-

лежан извесним правилима. 181

181 в. Алиса™ и Вукомановнъ 1966, с. 292-293; ,1овиТ| 1968, с. 30-31; Сими* 1972, с.

51-53 и 59, Пецо и Милановиъ 1968, с. 294 и 297.
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Примери дугоузлазних акцената потичу углавном из Ништа, што можда

указу|е да су говори Ниша више него говори околних села отворени елемен-

тима ту1)им старом акценатском систему.

Када ^е реч о кратким акцентима, веп смо приметили да ^е експираторни

акценат врло близак стандардном краткосилазном акценту. Иначе, н^едан

пример краткоузлазног акцента нисмо забележили. Свакако се лакше иощм-

л>у)е и асимилу|е дугоузлазни акценат кад слогови на ко>)'има се налази тра]у

од 1,5 до 1,8 пута дуже од слогова са краткоузлазним акцентом.182

Дугосилазни и дугоузлазни акценти свакако не припада^у акценатском

систему проучаваних говора, али ипак нису непознати, нарочито у Нишу. 1X3

кратак преглед о дугим акцентима указу)е на потребу детал»ни]ег

и обухватни^ег изучаваььа проблема интонацж'е. А пошто нисмо уочили раз-

лике у прозощуи реченице измену говора Ниша, говора околних села и станд-

ардног ]езика, ова^ проблем пемо оставити отвореним.

'82 в. Пщо и МШ1АН01ЖВ 1968, с. 293.

1 «з Пецо 1985/а, с. 151 уочава да се стандарлни акценти, барем дугосилаши и дугоузлазни.

шире у читаку призренско-тимочко) д^алекатскчу области.



МОРФОЛОГЮА

ИМЕНИЦЕ

Говори Ниша и околних села припадку призренско-тимочкхи! ди|алекат-

ско] области ко]у карактерише флекси^ски систем сведен на два падежа и

вокатив184. Та два падежа често назива]у директним падежом (сазиз гесшз) и

општим зависним падежом (сазиз ооНциик §епегаН5)185. Ови термини могу ство-

рити забуну ]ер се „директни падеж" овде односи само на номинатив, док

„општи зависни падеж" има исти облик као и акузатив ко]и ]е, поиут номина

тива, директни падеж. Због тога радоне говоримо о номинативу, акузативу и

зависном падежу. Ова] последней термин се у нашем излаган>у односи на надеж

ко]и увек има исти облик као и акузатив али изражава граматичке функшуе

атрибута (датив) и конкретне функцш'е (генитив, инструментал, локатив).

Стандардни српски има флекси)ски систем од шест падежа плус вока

тив. Утица] стандардног ]езика на проучаване говоре ствара сложену ситуа-

щу'у измену традиционалног ди|алекатског и стандардног сисема.186 Дапемо

примере старих и нових облика, изучава]упи посебно сваку деклинашну. Пр-

вом деклинациям називапемо ону ко]а об]един>у|е именице, углавном жен-

ског рода, са номинативом на <а>, другом — деклинащяу именица мушког

рода (углавном на консонант, са номинативом <о>) и средььег рода са номи

нативом на <о> или <е> (са неколико им. м. р.), а трепом — деклинаци|у им.

ж. р. на консонант. 1 87 Пошто се позивамо на стандард, одлучили смо се на

184 Статус вокатива, ксуи не изражава строго говорепн синтаксичкс односс, всп само ло-

зиван>е биНа 1«уем ]е упупсн говорни акт, аутори различите разматра]у: тако Бшпгк 19(15, с. 302,

и Аьехашек 1975, с. 93, не сматра]у га падежом, док га 01:в015, С1АСОМО, СЮехр^ и др. 1973.

дефинишу као „падеж ко]и изражава дирсктну интсрпелаци)у путем апелатива" а ови могу от и

властита имена, родбински називи или специфична имена.

185 Тако их назива БЕЛИА 1905, с. 302, а ову термннолопуу прсузима]у и други аутори

као Пецо 1985 б, с. 19.

|86Ова] утица] веп поминэе Бб'ШЪ 1905, нарочито за Ниш и окалину (с. 335) као и важное г

контаката са суседним косовско-ресавским диалектом (нарочито за ак. м. р. мн., в. с. 325). Ьо1 -

дановип 1987 за алексиначку облает споминэС утица] косовско-рееавског ди]алекта (с. 151) и

стандардног ]езика (с. 152), истичуЬи да се стандардне форме шире код школованнх говоринка

(с. 132), ко]е он иначе искл>учу)е из сво]их истраживаььа.

1X7 Деклинаци)е у стандардном ерпском сс могу одредити према наставку ]еднине, тако

да се разлику)у деклинащн'е са генитивом на <с> (код нас прва деклинашу'а), са генитивом на
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ову поделу, мада смо свесни да она не одражава стаже ди)алекатског система

у ко)ем нпр. им. м. и ср. р., ксуе припадку исто) деклинации у станларду,

има^у две сасвим различите парадигме (им. ср. р. са два наставка у ]еднини

<о> или <е>, у множини <а>, им. м. р. са три наставка: ном. у <е>, ак. —

зависни падеж <о> за неживо, <а> за жива бипа, мн. <и>, после бро]ева <а>,

поред вокатива на <е> или <у>).

ПРВА ДЕКЛИНАЦША

У проучаваним говорима, као и у стандарду, ню| припада^у именице са

номинативом на <а> и акузативом на <у>. Због особености лексике, у прво]

деклинации су и именице ко]их нема у стандарду, нпр. лейшйрт НС (леп-

тир), свйшка НС (свитац).

1) Конгруенцща

Са именицама ко^е могу означавати и мушка и женска лица придеви и

заменице су на]чешпе у природном роду како у сингулару (што одювара

стандарду), тако и у плуралу (где стандард тежи уопштен.у ж. р.); пр.:

]еднина

ддврашан йщанща К^едндга йщани-

цуХ

овдга ленчугу 3,

као и за означаван>е мушкараца

ша йщанща 1,

ша ленчуга 1 ;

он ]е в&тки йричалща ПП,

бездбразан йщанща НС, ужасан

йщанща ПП,

}ёдан лёншшина Мр;

лдша йщаница Мр;

множина

они лушалице I; I овща йщанице М1).

Код Сремца смо приметили: онщ'а будале (ИС 84).

Са множином именица м. р. на <а> има тако1)е примера слагаььа по

значен>у где би стандард имао ж. р. мн.

овй акробаше 5,

шд су наши Нйиыщ'е 5.

Са збирним именицама деца и браЬа атрибут и предикат се слажу

по форми или по значен>у за деца

<а> (код нас друга) и генитивом на <и> (код нас трепа). Пошто традицнонални систем проучава-

них говора нема генитив, таква подела не одговара н>иховом опису (о специфичности деклннашуа

у различитим ерпским ди)алектима, и о неопходности класификаци)е сво]ствене датом диалекту

в. Ивиъ 1959-1960). Уосталом фаматике нема]у исту поделу именица на деклинаци|е. упоредити

нпр. Стевановиъ 1979, I и Меихет и Уликам 1980. Ми смо усвоили БелиЬеву поделу (Ььлит.

1905), у ко^ иначе деклинаци)е нису означене бро^евима.
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по значен>у за браНа

м6)а дёца су била... 4, сва дёца

окйпена 10, жёнска дёца 2;

али:

мушки дёца 2, мд]и се Пуно сме/у дёца

5;

ми смо као рд^ени брапа 4;

друга дёца Л, ми смо дёца била

малёчка Л, дёца се раздел'/. /а Ч, дёца

мало одрасла Т, код су бша дёца

слаба Т;

млади дёца М1), ня'ши дёца ПП;

ро1)ёни браНа Мр, зли млого браЪа

ойасни су, убили човёка НС, сшарй/и

су ми браНа од мёи ПП.

2) Акузашив ]еднине — Зависни Падежи уеднине

У проучаваним говорима као и у стандарду ак. ]. ]е на <у>; у ди|але-

катском систему исти наставак изражава тако^е зависне падеже, за ко]е не

постсуе посебни морфолошки облици. Стандардни наставци (г. <е>, д. и л.

<и>, и. <ом>) се ипак по^авл.у)у, нарочито у Нишу.

Примери:

генитив без предлога

<у>

}ёдан разред гимнащу 5, чёшри раз-

реда осндвну школу 3, 4, 6;

са партитивним значением

ПоПще чашу ращу 2,

наПще се воду 7,

млого дисциплину 3,

Парче Пишу 5,

Пола ку'Ьу куйио 3;

<е>

чёшри разреда гимназще 7, у]ак мо/е

мсуке 5, за секреша'ра йарши/е 3, у

кругу Пдродице 10, до кра/ Србш'е 8;

на средину н>йву НС;

Пола кило ращу Л, чешерёс казана

ращу НС,

да/ ми чашу воду НС

колко шраву Ч;

са партитивним значением

лйшар и По воде 6;

у негативним реченицама

нема шра'ве 5, нема вйше наде 8;

за изражаван>е датума

родию сам се дванаесше године 4,

свршио сам школу десёше године 6,

шд ]е било шёсеш и сёдме године 7;

нё знам кб/е /е шо године било Л,

дванаесше године он умрёо М1), раш

кад }е бща дванесше године НС;
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за изражаван>е тра^н>а и понавл>ан>а

цёле зиме 1 , сваке субдше 6, сваке го

дине 7,

поред:

цёлу зиму 1; I мёту зиму Мр, сва\у субошу П.

у заклетвама

мсуке ми 8, ма/ке ми Л, Мр.

дёме ми 8;

Запажамо да се наставак <е> по)авл>у)е у селима исюъучиво и редовно

у датумима, али и у заклетвама, док се генитив, при изражаван>у тра]ан>а и

понавл>ан>а, поред акузатива, срепе само у Нишу, док села има)у увек наставак

<у>.

генитив са предлогом

<у>

без мсуку

до цркву 1, 1, до грчку границу 5, из

бдлницу 1,

код кулу 2, код мо/у ма/ку 4,

од бдлницу до станицу 3, бегале од

забаву 4, менё срамдша од дёцу 10,

уочи славу 10,

йреко Албани]у 8,

йоред Нишаву 2,

умесшо наду 10,

.милю касарну 3,

око йаршщу 1;

<е>

/сой дйшшине 7, ко<Э станице 8,

с бее стране 5, 7, 8, 10

без бёие 2,

до родне купе 4,

друг из школе 4, мз В6]водине 3,

брапа од тёшке 5, йобёгне од куне 1,

йосле окуйацще 2,

йре свадбе 1,

йреко Албани]е 8,

ван /су/ге 5

ради бдлнице 2;

Генитив са наставком <у> после предлога уобича]ен ]е у Нишу и у се

лима; док ]е ген. на <е> чест у Нишу, али ]е скоро непознат у селима. Иначе.

примепу|емо да се у Нишу код истог информатора може чути иста реч, после

истог предлога, наизменично са наставцима <у> и <е>; видепемо да ово

запажан.е вреди и за друге падеже и за друге деклинаци)е. Такви дублети кол

без дёцу М1),

купа до купу М, до средину Мр, д61)е

из цркву М,

иейред купу М1),

куд робну купу ПП,

дд^ем од нъиву НС, пёрке од йрву

жёну ПП, пёрке од йрву жену ПП,

од йрдшлу годину П,

насред едбу Л,

йреко Мораву Л, Мр, ПП,

ейоред купу НС,

усред авлщу НС итд.

с онё стране М, НС.
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нишких говорника ^асно показу]у процес прилаго1)аван>а стандарду у оквиру

овладаван>а падешког система.188

Датив

У ди)алекатском систему датив, у н>егово] основно) функции артибу-

тива, изражава предлог на са акузативом; примери су врло учестали у селима,

али ретки у Нишу.

не смё/у да кажу на ма/ку 4; | рёкна на шдга деду М, на мапш'у да

йомдгнем Мр, дёца кажу на ма/ку

Мр, допели на младу НС.

Датива на <и> има само у Нишу, никад у селима.

овд} жени осшавио 2, кажу шо] тёт

ка Дари 5, шб }е мо/о/ ма]ки ма}ка 6,

дф'у дёци 6, мй кёви йрйчамо 8.

Примепу)емо да ]е облик купи у прилошко] употреби сасвим уобича^ен

у Нишу и врло редак у селима, у копима се традиционално користи дам или

долю189.

Инструментал без предлога

У д^алекатском систему инструментал средства изражава предлог с (са,

сас) са зависним падежом; примери су многобро]нш'и у селима него у Нишу:

кбйаи с мошйку Мр, Т, йоШёгнем с

шо/агу НС.

не с кашйку 2;

Инструментал на <ом> по^авл>у^е се скоро само у Нишу:

)ёдем йасул кашйком 1, ищем

машйном 4, йёсницом удари 5, глав

ном улицом йде 7, йде се у цркву не-

дёлом 7, ожёнио се )ёдном Францу-

скинюм 5, срёТюм 8, веЫном 3 итд.

Инструментал са предлогом

<у>

дёсеш сайт йод наркозу 2; са пёрку се

договорим 10, да йогрёшиш сас дево/ку

4, са Политику се ни/е слагав 1 итд.

сваком небелом Ч (пример у ко]ем

говорник због хиперкорекци|е упо-

требл>ава погрешно падеж у односу

на стандард: сваку неделу, сваке

неде/ье или неде.ьом).

сас деду сам чувала босшан Ч,

разговарала сас ма/ку НС, с лакдШу

П итд.

>88 Видети Тмлхли. 1986, с. 62, ксуи помин* различите стспеис адапташн'с говорника у

контактима измену ди^алската: говорницн диалекта ко]и се прилаго!)у|у другим користиЬе на-

измснично сво^е и одговара]упе варианте другог диалекта; }от\ъ 19X3. с. 51, истине тсшкоЬс

у савладаван>у падежа: ради се не само о томе да се ^едан наставак замени другим, него да се

овлада читавим синтаксичким снетемом, различитим од система првобитног говора (в. о томе.

такоЬе, .10ВИТ1 1976, с. 741).

189 в. Б01'ДАНОВ1ГЬ 1987, с. 153 кс^и за употребу облика купи „окриа,ъу)С" стандард.
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<ом>

йод водом 8, жйвим са сёсшром 5, са

сшарщом ми Нёрком йшо у школу 10

итд.

Запажан>а о генитиву са предлозима важе и овде. Приметипемо да, док

се за средство употребл>ава инструментал без предлога, у Нишу се понекад

чува предлог с чак кад ]е облик на <у> заменен обликом на <ом>. Нпр.:

са вшьушком мдж да га ]ёдеш 2. \

Локатив

Наравно, за означаван>е места одабрали смо примере за ко]е контекст

]асно показу)е да се ради о мирован>у:

бйо }е у бдлницу 9, шй си сша]ала у

црвку 5, у ра'дгьу имао сам момка 7,

шако}е бшо у школу 4, окуйа}уу лад-

ну воду 1,

на славу има ко йй]е 3, да нас зашёкне

на улицу 4, на игранку се на^осмо 8,

ко ]е йшо йо жйцу 5

йрема Нйшку Бан>у 8

При во/ску мф'сшор 3 итд.

<и>

у фабрици дувана 3, док сам радио у у за]еднщи живимо Т (изоловани

радн>и 7, у нашо] шшамйи 5; на пример где ^е локатив на <и> прихва-

игранки 8, радио сам на нйшщ сша- пен када и лексема за)едница).

ници 7, на руци 2; ко ]е йшо йо усйци

5; йрема йрузи 8; йри мёсно} за/едни-

ци 2 итд.

Опажан>а за генитив са предлозима и овде важе. Забележили смо код

исте говорнице употребу наставка <у> и <и> у потпуно идентичним конгек-

стима: ко }е йшо йо жйцу 5 и ко ]е йшо йо жйци 5.

Дакле, у зависним падежима ]еднине облик на <у> се по правилу кори-

сти у селима, а у Нишу ]е у равноправно^ конкуренции са стандардним на-

ставцима.

3) Вокашив )еднине

Као у стандарду срепу се наставци <е>, <а> и на)чешпе <о>, ме!)утим

лихова расподела му не одговара.

имам у Бан>у вйкендицу П, држйш у

едну руку НС, о«а/' /е бйо у щеку Т;

йа йо главу Мр итд.

чували смо шаг сшражу на йругу НС,

шдлко имам на руку Л, седйм на

сшолйцу НС;

а) Наставак <о>

Примери адекватни стандарду:
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опште именице

девд]ко 1 , сёсшро 5, убйцо 1 , девд/ко Мр,

жёно 1, 5, жёно Ч, П, НС,

Ырко 5, Ырко Ч, Л, Мр,

ма/ко мила 6, ма}ко Бджща Мр;

бага, ба'ко 9, ловии/о Мр (та реч ни^е стандардна

чйко 6 итд. али именице на -ии/'а щс означава]у

занимайте нма]у такого вок. на <о>)

снао Мр, ПП,

руко мб/а НС,

суди/о Ч итд.

збирне именице

дёцо 3, 6, 9; I дёцо Мр;

властите именице

м. р.

Бдро 2, Ъдко 8, Лм'бо 8, Яо/о 9; I Сшёво НС, /1 аре В. /ада НС;

ж. р.

Дано 5, Мйцо 10, Сшано 4, 5мдо 10 I л/*Ьа ^ано Ч, Росо НС, Ру'жо НС

Примери где стандард има <а>190

опште именице

е/, бабо 1,

дёдо 1, 8,

л/ал/о 10,

шашо 8,

чичо 7, 8,

у}но 10;

властите именице

м. р.

Алёксо 8, Живошо 5,

ж. р.

е/, Жакпйно 1;

гШо Ч, Л, ПП,

дёдо Ч, Мр, НС, ПП,

Добрй/о НС, 5фо НС.

Поменимо да код Сремца тако!)е постами форма О/ко, .ш/м (НС 52),

после гсуе Калча прелази на облик Сике и користи га више луга.

б) Наставак <е>

примери где стандард тако1)е има <е>:

опште именице

кукавице I191, мсучице 8, шашице 8; I газдарице НС, ]ешрвице Ч;

140 СТЕВАНОВ1П1 1979. I, с. 233 истине да имена сродства м. и ж. р. на)чсшГю нм;||у <а>.

а да се <о> употрс&ьава у изузстним случа^свима. из милоште.

191 СтеваловиТл 1979, I. с. 233 да]с за ову именицу, као и за друге са суфнксом -ица у

пежоративном значсн>у, наставак <о>: кукавицо, облик ко)и смо такого нули у Нишу.
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властите именице

Зовице 2 (м. р.)192, I

Примери где стандард допушта <о> и <а>:

опште именице
1

кучке Ч, ма/ке Ч, ]ао лёле ма/ке ПП,

сноске Мр, НС.

Код Сремца, као и у селима, за разлику од Ниша, поспей тенденшца

коришпеььа наставка <е> за вокатив властитих и обичних именица на -ка

(стандард има <о> или <а>): дуисианке мо/а (ИС 52), ма/ке (ИС 84), хо, ма/ке

(ИС 1 15), йа бива ли, ма/ке (3 90), сшринке, мори (3 32), Доке (3 33), Сике

(ИС 52). Ови примери, као и наши, прикушьени у селима, показу)у извссну

тенденцшу према наставку <е> за именице на -ка. То ]е приметно и Белнп.

Он сматра да се наставак <е> прво подавно у именима, пре него што се

ироширио на именице женског рода на -ка ^е означава]у сродство. 1 4:5

в) Наставак <а> (као за ном.)

Примери са <а> као у стд.

опште именице

]ао, мама 10 (код истог говорника и

мамо);

у синтагмама родбински назив + име

чйка Дуле 6, | чйка Раде М;

шёшка Сшано 4, шёшка Жйвка 5,

сёка Вйдо 10

властите именице

Живка 5 (ж. р.) !

Примери где стд. има <о>:

не.мд/, дёца 6 (обично <о> у Нишу; дёца Ч, Л, шило найраисше, брё, дёца

немд)ше, дёцо 6, шако ши ]е, дёцо 9, НС;

шша }е, бре. дёцо 10 итд.); ма/ка Ч, П (поред ма/ке Ч, ПП и

ма]ко Мр).

Вокатив именица деца код Сремца има наставак <а>: А бре, деца! (ИС

89); и овога пута Сремчев облик одговара облику ко]и се сада срепе ис-

к/ьучиво у селима. Употреба вокатива деца може се об]аснити тиме што се

та] облик доживл>ава као средней род у множини.194

|9- СтеВАНОВИй 1979. I. с. 232 прецичира да мушка имена на -ица често доб^у наставак

<с>, али да норма у принципу захтсва <а> што омогуНава да се разлику)у евентуалнп хомоними

м. и ж. р. ^ер им. ж. р. увек има]у наставак <е>.

143 в. Бьчиъ 1905, с. 314-315. Богданович 1987, с. 148 констату)с исто у Алексиначком

Поморав.ъу.

'94 в. ово туманен* у Бьлнч 1905, с. 315 и Богданович 1987, с. 151.
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4) Множима

У дщ'алекатском систему ^едини наставак за плурал ]е <е>. У зависним

падежима стд. наставци се по]авл>у]у у Нишу много стидл>иви)е него за ^ед-

нину. Примери:

генитив без предлога

<е>
I

колко године М, ПП, колко кокотке

п,

двадесеш номада овце П

{ша жёне ПП.

колко кафане 2,

много године 1,

выше мушшёрще 7;

<а>

Ретки примери се срепу углавном са бро^евима (в. да^е)

Генитив са предлогом

<е>

код две жене 3 (према контексту у

мн.)

<а>

Нема примера.

Датив, инструментал и локатив

предлози + <е>

циркус са шашне 8, на сшёйенице шу

]е била 5, йшли йо славе 1 итд.

ошерали код /ы'ше купе Мр (према

контексту у мн.).

чйсшиш с руке НС, дна у младе

гддине осшала сама П, йо славе /ёл

си бит? ПП;

<ама>

ндсим мушшёрщама лёд 7, гддинама

2, 5, 8, са рукама (плеонастичка упо-

треба предлога) 8, са другарицама

йрошёшам 4, у шим гьйвама 5, у на

родник йёсмама 8, свё на рукама 8,

йма йо бакалницама и йо йшьарница-

ма 2.

Видимо да зависни падежи у селима има]у само <е> док у Нишу, мада

]е добро очувано, <е> конкурише стандардним наставцима. За генитив мн.

<а> се тешко прихвата )ср, пошто дужине нема]у дистинктивну вредное \\ та)

наставак може да помеша ген. мн. и ном. }.

5) Са бро/евима

У ди]алекатском систему уз бро]еве се употреблава наставак <е> као

за ном. мн.

2, 3, 4
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двё Лерке Ч, М, две йаёНке Мр, обе

руке Мр, две снсуке Мр, шри сёсшре

М, чёшири пёрке М1) итд.

дёвеш бэчве Ч, дваес душе ПП.

сёдам-бсам кошу.ъе П, йе-шес ст'нье

Т, йёш жёне Мр, /м'#е дваес године

Ч, седамнаес године М1), Т, шее

године П итд.

Сви наши примери има^у <е>:

двё бабе 1, <Эеа деде 1, двё ма/'ке 5,

двё жёне 3, шри девочке 1, шри грёде

8, чёшири овце 1 итд.

5 и више

<е>

йёш банке 8, йо шрйдесеш, чешрдё-

сеш душе 10, двёсша флаше ййво I,

«а чешерёс славе 1, оаш сшошине 3,

йешнаесш ашве 1, оаш сшошине 3,

йешнаес шьаде 8, дёсеш године 1 , й/?е

сшо године 5, сёбкш-оаш године 7,

чёшири-йёш године 9 итд.

<а>

дёсеш, двадесеш душа 10, йёшнаес

хшьада 4, V седамдёсеш и осам годи

на 1 , чешерёс година 7, сшо година 8,

г7еш сёсшра (!) 3.

Наставак <а> се ^авл>а само у Нишу и то у врло ограниченом б|Ю)у

именица. Ни^е постеган ни код ]едног говорника и алтернира са <е> у истим

именицама.

Са бро^евима 5 и преко 5 именице на <а>, дакле наставак ]е <е> и то

увек у селима и у вепини случа]ева у Нишу. Сремац ]е увек имао <е>: више

од шее године (ИС 85), ]ошше сшо године (ИС 121), девай коже (ИС 87),

шее неделе (3 154)...

6) Акценаш

Проучава]угж акценат разних врста речи а нарочито именица и глагола,

полазипемо од различитих акценатских типова у стандарду.195 Приступ какав

смо имали приликом представ.гьанэа вокалног система оправдава наш цил>:

конфронтащп'у говора Ниша и говора околних села са позиван>ем на стан-

дардни ]език. Код акцента на^више нас занима н>егово место у траднционал-

ном смислу.

а) Тип лаНа — ак. '}. лаЬу

мсука 1, 3, 4 — мф'ке 5;

ном. мн. лаЬе

мука Ч, Л, М, Мр, НС, ПП, Т -мфкг

Ч, Л, Мр.

145 Прсма клаенфикашуи СтсВАНОШт 1979 I.

1% Стд. краткосилазном акценту одговара скспираторни акценат на следсНем с.югу.
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б) Тип куЛа — ак. ^. куЛу — ном

баба 1,3, — бабу 5,

мишка 1 — йод мишку 1 ,

свекрва196 1,4, 10 (и свёкрва 10);

в) Типови Ырка; овца; рука

тип Ырка — ак. ). Ьёрку — ном. мн. Лерке

мн. купе

баба Ч, М, НС - бабу НС, Т,

мишка Мр, НС, ПП — йод мишку Мр,

НС,

свекрва Ч, М, НС.

Ырка 1,3 — Ьёрку 4,

рёка 1, 3, — у 1, 3

Ырку Л, НС,Ырка Мр, НС, ПП, П

Т — Нёрке Мр, ПП;

рёка Мр, НС, ПП — у рёку Мр, ПП.

У свим овим примерима имамо нови акценат.197

тип овца — ак. у овцу — ном. мн. овце

овца 1, 3, 7 — овце 1

свйнм 1, 7, 8 — свшьу 1, 3 — свйн>е

1, 2;

овца Ч, Л, НС, ПП - овцу П, НС -

овце Ч, Л, Мр, НС, П, Т

свйн>а Л — свиььу НС и с«н/ы'- Ч —

свйн,е Ч, Л, М, Мр, НС, Т.

Нашли смо само ]едан пример старог акцента198: свшьу Ч.

Нема преласка акцента на предлог; пример: на зиму НС.

тип рука — ак. }. руку — ном. мн. руке

глава 1 , 3 — на главу 1 , 3,

рука 1 — руку 8 — руке 6;

глава Мр, НС, ПП — главу Ч, М, Мр,

НС — главе Ч,

рука Мр, НС, ПП - руку Л, НС, П -

руке Л, НС, П.

У Нишу има неколико примера преласка акцента на предлог са имени-

цом рука:

иду му на руку 5 (али йа }а навучем

на руку 1 ), кад нёшшо има на руке да

се йёре 1 (али на руке 4);

(на руку Л, М, Мр, ПП, шурй/а саш

на руку НС, за руку Ч).

г) Типови сёсшра; суза; мёшла

тип сёсшра — ак. ^ сёсшру — ном. мн. сёсшре

дево/ка 1 — девд/ку 1;

сёсшра 1, 4, 7 — сёсшру 1 — сёсшре

I, 4;

сна/а 8 — снщу 3;

шарабу 1,

лсёна 6, 1 0 и жена 8 — ж'ёну 1,7 —

жёне 1, 4;

девд]ка Мр, НС;

сёсшра Л, Мр, ПП, П и сёсшра Ч, М.

НС — сёсшру Ч, ПП, П и сёсшру Ч,

Л, М, ПП - сёсшре М, Мр, ПП '

сна'а Ч, Л, М, М1), Мр, НС, ПП - снау

Ч,

шараба Мр, шарабе НС, ПП,

д*сена Л, НС, ПП и жена Ч, М, М1),

ПП — жёну Мр, ПП, П и жену М1)

— лсене Ч, Л, Т.

197 Тако називамо акценат ксуи чува сво]у д|уалекатску природу скспираторног акцента,

с тим што се помера као у новоштокавским ди]алектима, тако да }е на истом месту као и у стд.

198 Тако називамо експираторни акценат ко^ чува сво]е место као у првобитном диалекту,

без новоштокавског преношеььа на претходни слог.
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Када ]е основна именица ^ман>е двосложна, редовно се ^ав^ьа стари

акценат, али не на наставку: девд]ка 1, Шарабу 1... (али шараде НС, ПП).

Када ]е основна именица ]едносложна, пс^авл>у|е се стари акценат,

нарочито у селима (али само у ном. и ак. у и уз паралелну употребу новог

акцента): сесшра, сесшру, жена, жену.

У вокативу ]еднине акценат ]е девд/ко 1 — девд/ко Мр према остатку-

парадигме

тип с'уза — ак. \. сузу — ном. мн. сузе

коза 1,3 — козу 1 — козе 1,

суза 1, 3 — сузе 1, 3;

коза ПП

сузе ПП.

козу Ч — козе Мр, ПП

Само ]едан пример старог акцента: коза ПП.

тип мёшла — ак. ]. мешлу — ном. мн. мёйХче2-^

даска 1 — на даску 1 — даске 1,

мёшла 5,

нога 4 — у ногу 1,

танина 1 и танина 3 — на танину

1 и исйод танину 3,

зём/ъа 1 — у зём/ьу 1;

со мешлу Мр и метлу Мр, <:■ мейиу

ПП — с метле НС,

нога Мр, НС — ногу НС — ноге Ч,

НС, танина Мр, НС и танина ПП

— йод танину Мр и г танину ПП,

танину Л,

зёиъа Мр — »• зёмьу НС.

Стари акценат долази само у метлу Мр, ПП.

У танина 3, ПП акценат ]е померен према почстку именице у односу

на стд., можда аналогно акценту акузатива ]еднине.

Нема преласка акцента на предлоге201:

на ногу 1, 3,

на танину 1, у танину 3,

у зёмьу 1 ;

на ногу Мр,

йод танину Мр,

без зёмъу Мр,

зёмгьу ПП.

у танину ПП.

йод зё.\ньу НС,

ДРУГА ДЕКЛИНАЦША: ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

У н>у улазе именице са номинативом на консонант. уюъучу|упи и не-

стандардне лексеме (йщ'ац, Пролет...) као и именице типа крв, ноп... (у стд.

им. 3. деклинащуе ж. р. на консонант ко]има пемо се касни)е вратити). Због

фонетских промена овде су и им. са ном. на вокал:

/о/ испред ко[)ег може да сто)и непосто]ано а, и кх)|'е ]е у паралелно]

употреби са л, нарочито у селима (кошт, орт, йейе,л...у.

199 у поста) и алтернащуа дёво)ка — девочке, тако да у вок. ]. стд. краткосилазном

акценту одговара скспираторни акценат на елсдепем слогу.

200 Стд. допушта акценатске дублете за неке именице, тако да мо1>' да прнма.иуу раз-

личитим акценатским типовима. У таквим случа]евима бирамо тип ко|н на]вишс одговара месту

акцента у проучаваним говорима, па макар указали на више стд. вар(и'аната.

201 Аи:.\А\гек 1975, с. 1 15-1 17 (за ак. }.) и с. 136 (за ном. у) бележи (у селима ььенс зоне

С\\Тк, юэ)а су близу Ниша) веНи брсу елч^ева преласка акцента на предлоге. Да ли онда можемо

заюьучити да сс ради о повлачен»у те по]аве или о репюналним разликама?
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кад у стд. постсуе дублети са /л/ и без /л/, скоро увек се у селима да]е

предност облику са /л/ (1)авол, сокол, вол, сол...);

/а/ или /е/ после уобича^еног губл>ен>а Ы (ора, гре...);

/о/ као наставак {сшаре}ко, шашко...);

/а/ као наставак (у конкуренции са стд. <0> за три именице хлеб, лук,

сир.

1) Х.1еб, лук, сир

Ове три именице заслужу^у да буду посебно разматране. Могу да се

по^аве у номинативу са наставком <а>, у Нишу и у селима, што би био разлог

да их сврстамо у им. м. р. на <а> 1. деклинацж'е, паралелно са синонимним

облицима наставка <о> 2. деклинац^е. Али, са ]едне стране ньихов акузатив

^е идентичан номинативу (са наставком <а> или <о>, никад <у>) а са друге

стране, после бро]ева оне лобщщу наставак <а> (никад <е>), док хлеб и сир

има^у у множини <и> (са инфиксом <ов>). У свим случа]евима се, даклс,

ради о им. м. р. 2. деклинашя'е.

Номинатив

наставак <а>

на куйдни бйо лёба 1, лёба ошйшао 3,

кад се шрёба куйи куйус, лука, крдм-

йир 2, насади се она] лука, бёо лука,

црни лука 3,

од млёка се йрави сира 3, шу }е

йёчено йиле йа сира 5, шшд се сирй

сира, шад сира 10 итд.

наставак <о>

црни лук 1 ;

}ёдан лёба Ч, она/ лёба двосйрашан

П,

црни лука НС,

йрави се сира НС, ПП, ма/сшдрски се

ради сира П итд.

и лёб и с лёб М, бёли лук, црни лук

НС.

Акузатив без предлога (у неким од наведених примера стандард би имао

партитивни генитив)

наставак <а>

она] ми донёсе лёба 1 , а )а сам куйо-

вао лёба 2, давши су ни лёба 4,

йдчела да месим хлёба 5, он ми да

лёба оволйки, овако дугачак лёба 6,

изнёли су хлёба и со 1, ма}ка носи

лёба 8, намаже нам мае и лёба 10;

}ёду и бёли лука и црни лука 2, узнем

црни лука, узнем йразшука 3, садили

смо и ^ка и цвёпе 4, над щам би ма}ка

очисшию лука 5, и донёсу ми, нёко —

брашно, нёко — сира, нёко — лука 7;

}ёдем чдрбице, кйсело млёко, сира 1

итд.

да ндсиш лёба Ч, он йма и лёба и свё

Л, йрден лёба умёсимо, Па кад

исечёмо вруЬ лёба Л, да}едё лёба Мр,

ши ейрёми ёдан лёба НС, ручам лёба

НС, мй смо ]ёли йрб]ен лёба, жуш П,

лёба су ни дошеруваш Т;

сёчем лука, млад лука Мр;

извадим сира Не, йродамо сира П,

йравимо сира Т итд.
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наставак <о>

\ёдем лёб 1, да си лёб исйёко 3, ако дво/йца раду и сед/ лёб }еду Л, аш

само нам да млёко и хлёб 10; нёе имаа друго но сдл и лёб Мр,

месим лёб у огня'иише ПП.

Акузатив са предлозима

наставак <а>

он ми не да куйдн за лёба 1 , йдемо за

шёба 4, да д61)е на воду и на мёба

5;

наставак <о>

I сё\емо брашно за лёб М1).

Зависни падежи

За н>ихово изражаван>е нисмо забележили облике ко)и би се разликовали

од акузатива.

наставак <а>

много лёба го/и 1 , Парче хлеба 4, без

лёба 4, мало иём на лёба 5, ]една

кришка сира 1;

найрави се са йразгмука 2, ]ани]а од

йразилука 5;

Пола кило сира 3, шу сурушку од сира

10 итд.

наставак <о>

са йразилук се шб измёша 2, йма йу-

н>ена йайрика са йразилук 3;

Са б^'евима: наставак <а>

шрй сира 3;

нёма лёба П, сад се йграмо с лёба П;

дбсша лука ПП;

мало сира Л, йуно огн>йшше сира Мр.

/а сам шд сшвдрио сас шсу с ира П

итд.

шрй лёба Ч, шёснес лёба /а умесил»

ПП.

Множина: наставак <и>

мёбови 5, лёбови Ч.

разни сйреви 5;

Констату|емо да ^е станке за три именице хлеб, лук, сир скоро идентично;

у Нишу за наставак <а> (у стд. <о>) имамо чак вепи бро] примера него у селима.

То не чуди ]ер прилаго^авале употребе хлеб, лук, сир стандарду нишким говор-

ницима предстаа/ьа посебне тешкопе: врло тешко коришпен>е партитивног ге

нитива као и неопходност прибегаван>а стандардном наставку <о>, док ]е у ди-

]алекту наставак <а>, а говорници у принципу зна]у да мора^у користити што

више наставака различитих од <о> како би се приближили стандарду.

2) Акузашив и зависни иадежи ]еднине

Као у стд. акузатив сингулара ]е на <а> за жива бипа и <а> за нешто

неживо:

йошшууеио кума 4, он йма]ёдног коььа

1, баца камен 8, вйдиш саш 3 итд.

воли сйна Т, имамо вола НС, узне

ойанак Мр, да/е венац Ч игл.
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Надо од вр шован НС, на дан Ускрс

Т, на дан Севши Рангел Мр;

йарче шёпер Мр, млдго мбзак йма

ГШ, шри камибна йёсак Мр;

нема дар Л, нема шан>йр ПП;

У диалекту ови исти наставци служе изражаван>у зависних падежа,

ме^утим срепу се и стандардни наставци <а>, <у>, <ом>, ^више у Нишу.

Примери:

Генитив без предлога (са примерима за неживо, пошто жива бипа увек

тщу <а>)

<0>

други дан БбжиН 5, до врх лднац 5,

играли смо се раш 1;

партитив

мало шёНер 4, ни иола кашичицу зеу-

шин 5, йбла саш 8;

одричне реченице

вйше йзлаз нема 5, угал> нще било 4,

други занаш туе било 7;

<а>

йерифёрщ'а града 7, йочёшак рада 1,

йрёседникрадничког савеШа 3, сей за-

кони свёша 8, йбсе завршёшка занаша

2 (кн>ишки изрази);

партитив

много йёска 1, 3, йма йёска 3, йбла

Нйша срушили 2;

одричне реченице

нёма човёка 8;

изражаван>е датума

шб }е бшо другог фёбруара 7, двае-

сшог ма}а 9, кбг дашума рб^ено 7,

шбг и шбг дашума 8, }ёдног дана 5,

Ю;

поред:

}ёдан дан баба каже 1;

шёсшог марша П

не знам кб]и дашум се йада Ч, кад Ну

да знам, )ановар мёсец ПП;

изрази понавл>ан»а

}а сваког месёца долазим 3, сваког

дана се кувало 5

поред:

сваки час долази лекар 1 , йде си сват

дан 8;

заклетве

Бога ши 6, живбша ми 8, 10; I живбша ми П.

Као што ^е био случа] за им. 1. деклинци)е, стандардни генитив са на

ставном <а> по]авл.у]е се у селима тек изузетно (у заклетвама и понекад у

сваког дана Л,

саг йде сваки шрёЬи дан Мр, сваки

дан ПП;
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изражаван>у датума), док се наставак <0> редовно ]авл>а у селима а врло често

у Нишу.

Генитив с предлозима

<0>

до йд]ас 10, до сйбменик 3,

од Рйсшовац до Бедград 3, од ш<у дан

8, од чёлик 8, скачали од кров 8,

из она] креу 5, из Дймишровград 7,

око она/ олшар 2,

йреко мое 3, 6, 8,

због шёйер 1

иейод авион 8,

кад се сй^е са мдеш 5,

уочи раш 8,

йоред Чайр 8,

ван Ниш 4;

дд$е до динар П,

йадну од шован НС, ошуда од Сблун

М1), од авгус ПП, кошлё од бакар ПП,

из онсу $увёч П, из ннош ПП,

око шеу сшджер Мр,

йреко мое Мр,

због новаи ПП,

код Ниш Л,

насред дан Мр,

носе рош Т,

без огагь М,

/суде шйдреш М,

^сред град ПП;

йосле раша М1),

о/со Ниша ПП итд.

а (примери за неживо, }ер за жива бипа та] наставак ]е правило)

до крф'а 7, до шог Парка 7, до раша 7,

од Пйроша 3, од сейшёмбра 5, бараке

од лйма 8,

йосле раша 1, 2, 4, 6, 7, 8,

око враша 1,

иейод .мосша 5,

без телефона 2,

из живдша 8, из Ниша 4,

/сод Вйшеграда 3,

йоред среза 8,

йосле дног зём^ъошреса 7,

ван Яйша 3 итд.

Запажан>а за 1. деклинащну важе и овде: наставак <о>, уз веома ретке

изузетке, правило ]е у селима, а у Нишу се пош'еднако често користе <0> и

стд. <а>.

Датив

Конструкци)а на + акузатив се доста употреблава у селима:

ба/е на мд/ега браша НС, на мд/ега

дца дшац Мр, свё сам да\ш на сына

ПП, йлаНу на лсш^ог унука П, фат

на Бога (код исте говорнице и фа.ш

Богу) Л итд.
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Стандардни наставак <у> по]ашьу]е се како у Нишу тако и у селима,

супротно од псуаве запажене за 1. деклинащу'у202.

фала Богу 10, исклагьала се Богу 5,

]а кажем оном доктору 2, носи се то

куму 3, зйдао ]е куЬу Лвану 1 итд.

ф&ю Богу Л, ПП, мотни се Богу Мр,

Богу да се Преклоним Ч, дам уа

адвокату П, ]а кажем унуку (апи и

на сйна кажем) П итд.

После предлога забележили смв нример нултог наставка:

да йд^еше шамо ка срез 3. I

Инструментал без предлога

У диалекту средство се изражава нредлогом с (са, сас) + зависни падеж.

Ову конструкци|у имамо у Нишу и у селима:

с нож 1, йокри/у с чаршаф 3, долазйо

с фи/акер 8, са шшай би те]урйла 4;

Наставак <ом> односно <ем> ностсуи само у Нишу:

йде йослужавником да служи гости

10, ]авим телефоном 2, возом су По

лазили 5, ббично йонедёоником йёре-

мо вёш 1, родом из Алёксинца 6,

живи свб}им животом 4.

Инструментал с нредлозима

<а> (за жива биЬа) или <ш> (за неживо)

ожгьёмо са срй Л, намажет сас

нож Мр, ПП, найша}у сас кбн>е Мр.

овдёна Пред йбйа 2, йшла сам с мбм-

ка 4, са брата 9, са койача 1

над Ниш (мироваи>е) 8;

<ом>

над Нйшем 8, са койачем 1 , са сйном

4, са нёким Нёмцем 7, йокри/у са

чаршафом 2.

Локатив (увек са предлозима)

<о> (примери за неживо)

носим у цёй 1 , 6, како се живи у град

2, дна била у интернат 8, бйо раш

4, клйза се на лёд 1, бйо йо Чайр 8,

йрема исток 8 итд.

са брата Мр

над Ниш Ч, над лавор ли бёше Л, йод

крёвеш, йод дуд смо седели НС, са

сшомак сам здрава Ч;

шб) се кува у бакрач ПП, живи у Ниш

НС, деде у Пдйовац П, г ма/ мёсец

ПП, у два} други свёшски раш Т, шрчй

на мое Л, на Цёр йогину/а Л, йо снёг

шёрам НС итд.

202 Быть 1905. ]е приметно (с. 308), учесталу употрсбу датива у нншко] области, нарочито

у посесивном значен>у; на с. 335-336 наводи примере: старому ^ванчи ейн М\), мо/сму мужу

мсуку Н, тому Мйло}у главу Н, мо/ёму сыну дуНан Н. и 'заюъучу)е да ]е реч о утшкуу косовских

говора ]угозападно од Ниша; Богдановит! 1987, с. 152-153 тако!)с бележн бро^1с примере у

алексиначко] области не само за 2. веЬ и за 1. деклинац^у (стари латив на <е>).
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нще у рёду ПП, наши су седели у

Солуну Мр,

на кра/'у Мр, енё га сунце на задшку

Ч,

бэш йо рёду Л.

<у>

беде у граду 2, у]ёдном вёНем суду 7,

живи у Бебграду 3, Правила йругу у

Нишу 5, рб^ен беде у Нишу 6, йде у

Нишу (!) 3, у бвом мёсецу 5, нйкад у

живбшу 2, 8,

на Ьбшку 2, йрбфесор на факулшёшу

5, на сблунском фрбншу 3,

шб }е шад било о Ъур^евдану 10,

йо говору га йознаемо 2,

йрема иёйу 2 итд.

Скоро равноправно се у Нишу користе наставци <о> и <у>, док ]е на-

ставак <0> правило у селима, осим у више или ман>е окамен>еним изразима.

У примеру ]едне саговорнице са села осепа се ]асан спол>ни утица]: наши су

седёли у Солуну Мр; иста пе иначе репи од Сблун и живёла сам у Пбшок.

Пример као што ]е йде у Нишу показухе напор нишког говорника да савлада

падежни систем стандардног ]езика. Ддуалекатски систем са два падежа пред

ставлю ]едну од на]маркантнших ди^алекатских црта нишког говора, што ]с

предмет честих шала од стране говорника ко)и влада]у нормом. Разлика

измену локатива и акузатива представлю свакако ]едну од на]осетл>ивж'их

тачака, утолико пре што ]е нема у многим другим српским (и хрватским)

ди)алектима.203

3) Вокашив ]еднине

Стандардни наставци <е> и <у> овде су у другачир] употреби у

проучаваним говорима.

а) Наставак <е>

Примери ]еднаки стандарду:

куме 8, сине 4, 7, 9, 10, браше 6, 10,

докторе 2, голубе 1, 3, господине 8,

мдмче 1, чбвече 8, сведбче 1, 3 итд.

сине Ч, ПП, воле НС, ПП, браше Л,

йбйе Мр, НС, ПП, соколе Мр, чббане

ПП, мдмче Мр, НС, чбвече Ч, сведбче

ПП итд.

Примери где стандард допушта <е> или <у>

рибаре 1; рибаре НС, овчаре Мр, НС, свшьаре

Мр.

Примери за оде стандард пропису)е <у>:

кбнзе 3; муже НС, ПП, кралуе Мр, ПП, кбн>е

НС, йрй]аше:ье Я.

2оз в. нпр. ]цткомс-Т1НОМ1КОУ1(^ 1989/а, с. 58.



Говори Ниша и околних села 181

б) Наставак <у>

Примери ]еднаки стандарду:

мужу 1, кра/ьу 3, кон>у 1, койачу 1,

3, косачу 1, ковачу 1, роби]ашу 8;

конл' ПП, йрг'даше.ъу Л, койачу НС,

косачу ПП, ковачу ПП.

Примери где стандард допушта <е> или <у>:

гуааару 1, рибару 3, овчару 3. I

Примери за ксуе стандард пропису^е <е>:

балавцу 8, риболовцу 3, бёскуЬнику 8,

флу 1;

вуку НС, би/гу Мр, вату НС, флу Мр,

к/ш^у (не постами у стд., али именице

тог типа обично има]у <е>) НС.

Овим последкьим примерима (са <у> у проучаваним говорима где стд.

има <е>) можемо додати облике ко]е су нам три информатора из Ниша (1,

3, 10) указали као застареле — „из старог Ниша", у односу на облике са

<е> ко^е сами осе^'у као садашшу норму. Реч ]е облицима бйку, /)аку, госту,

Науку, волу, врайцу, сведоку. Од н>их се барем два облика користе у селима:

бйку, волу. Ово као и друге именице са наставком <у> уместо стд. <е> има)у

(осим во и орао) основу на /к/204 или суфикс -ац: <у> омогупава избегаван»е

]отован>а и ман>у промену основе у односу на номинатив.

Именице на -ар ко]е значе профес^у у свим нашим примерима нма]у

<е> у селима а <е> или <у> у Нишу.205

Именице са основом на палатал у Нишу има^у <у>, као у стд. (осим

]едног примера: коьье 3), а у селима <е> или <у>.206

У свим случа^евима ситуащц'а у Нишу ]е ближа стд. него у селима.

4) Множима

У ди^алекатском систему ^едини наставак за множину ]е <и>.

а) Множинско проширеже <ов>

Навешйемо облике ко]и се различу од стандарда, а у заградама облике

идентичне или ближе стандардном српском.

-04 Код Сремца смо нашли ешеку шуедан! (3 8); Михалювнъ 1977, с. 33 ^е такого забс-

лежио у Лссковцу вокатив дешиииьйку, човёку, во/нйку, )унаку.

-05 За такве именице Аи;ХАКРЕа 1975, с. 101. наводи примере са <с> у два од проучаваннх

села на)ближа Нишу: говедаре, свинаре и овчаре у Шарбановцу, овчаре у Шилову. ]от ближе

Нишу, код Алексинца Богдановнъ 1987. ^е забележио другаре и овчаре (с. 146).

206 Аьехашьк 1975, с. 89, подвлачи да ]е у прмзренско-тимочким ди]алсктима уЫэтщсн

наставак <е>, чак после палатала, а сви н>ени примери са <у> забележени су на истоку, код

бугарскс границе. Богданов! гй 1987. с. 146, прецизира да ^е наставак <у> редак (;иус примере

ко>ье, муже...) али да ]е уобича)ен за учишеъ и йрц/ашеь. Према томе, наша запажшьа у селима,

не и у Нишу, подудара^у се са н>иховим.
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Без <ов> где га стд. пропису]е:

(мужеви 1, 3),

(кршъеви 3);

мужи Ч, Л, НС, ПП207 (и мужеви

Мр, муждви Л),

крсЬъи Мр (и краъеви Мр, краьови

НС),

ждрали Мр,

клучи Мр (и к/ьучеви ПП, кьучёви

Мр,_НС),

йдсши М.

Без проширен>а где стандард допушта дублете са <ов> или без жега:

(нджеви 1, 3, 8),

вуцм 1, 3,

зрш/м 1,

(мйшеви 1, 3),

гатубк 1, 2, 3, 8 (и голубое? 2, гблу-

бова 2),

чунг/и 1 (и чункови 4);

ножи Ч (и нджеви Мр, ПП, ножёви

Ч, Мр, НС),

ву**ы Мр, НС, ПП,

здраци ПП (и здракови НС),

.шши Ч, Мр, ПП, стгейи лшши НС (и

мйшеви ПП),

голуб» Мр, НС,

(чункови Мр),

ждрали Мр.

Проширеше <ов> када га стандард допушта:

данови НС, рдЬени данови Л,

мёшрови Т.

Варианта <ов> уместо стд. <ев>:

(л*уЪ*севи 1, 3),

(краъеви 3),

кра/ови 1,

(цареви 1, 3);

мужови Л (и леулсевы Мр).

краьови НС (и краъеви Мр),

царови Мр, НС,

пдшови (ван. стд., али очекивали

бисмо <ев> после /ш/) Мр.

Варианта <ев> када стд. пропису)е <ов>:

(градови 2), градеви ПП,

(класови 1), класеви Мр (и кюсови Мр, ПП).

(бубовм Н); бубевм НС.

Варианте <ов> или <ев>, дублети у стд.

зёчеви 1, 3, зёцови ПП и зёчеви Мр, ПП.

йушевм 1, 3, йушеви ПП, йушёви Мр, и йушови НС.

ндсови 3 и ндсеви 1;

Примепу|е се да су села више наклоььена усвазашу облика без <ов> (када

стд. допушта дублете или их нема), са више примера варианте <ов> после

палатала и да пруэ^у примере са <ев> после дентала у речима у ко]има Ниш

има ^едино стд. варианту <ов>.

-07 Белиь 1905, с. 322, бележи мужи у Нишу и Ме()урову.
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б) Проширен>е <}>

Нашли смо га само код три именице

кладе 1, са кладе ПП (облик ном. ср. р. мн.

камёгье 1, ]ер ]е кладе схвапено као ]еднина),

корёьье 1; камень ПП, камёььа НС (облик ном.

ср. р. мн.),

много корёнте Мр.

Нисмо забележили облике мн. на <]> или <и|> типа муж/е, црвще.2®*

в) Акузатив

Стандардни наставак <е> ^е врло фреквентан у Нишу, мада се систе-

матски не употребл>ава, док ]е веома редак у селима,209 где се срепе <и>.

Акузатив без предлога

<и>

сйрёлшмо авибни 6, йрймаш госши 7,

дф'у нам колачи 6, да ми скину кднци

2, лёкови да ищем 1 , да мёнш девд/ка

момци 4, да вйш шешйри 8 итд.

он зове госши Мр, шкале смо]асшуци

П, йа изнёсу колачи М, йараунуци,

имам и унуци П, нёсмо имали шаг

йлугови Л, саг не йошшу]у йразници

Л, да йёрем судови ПП итд.

<е>

само изоловани примери: ма ко] ши

глёда дарови? Имам дарове Л, морам

йрво кдн>е на найасём П.

сйрёмали авидне 6, имали смо другове

7, скинули су шё конце 2, он само (аде

лёкове 1 , имали нёке шешйре 8, йёрем

судове 4, 5 итд.

Констату^емо да у Нишу исти говорник користи наизменично <и> и

<е>, понекад за исту именицу у функции об)екта. Оба наставка се могу напи

у ^едно^ реченици: кон>е сам ймао али аушомобйли нйсам 7. То ]ош ]едном

показу|е како ]е говор у Нишу у ^еку разво^а процеса прилаго1)аван>а стан-

дарду, посебно стд. падежном систему.

Акузатив са предлозима

<и>

за фабриканши 3, за овй млади 1,

ошишо у йаршизани 1, 5;

за л>уди да куйимо дукаши НС,

ошйшла у йаршизани Мр.

208 бепиъ 1905, с. 323, истиче да се такви облици мн. ^ав^ьа^у само у тимочко-лужничком

диалекту, што потвр()у)с А1.еха№Ек 1975, с. 172 за муж/е. За ^ужноморавски ди|алекат у Алек-

синачком Поморавлу Богдановиъ 1987, с. 144-145 наводи такве примере само у збирним име-

ницама (шрн*), а не приликом формираььа множине. Сремац, пак, има мужще (ИС 51, 98).

209 Можемо се питати да ли се ради о наставку <е> за читаву множину, као у нримерима

ко)е наводи Белив 1905, с. 319-321 (исюьучиво за именице са проширенлм <ов>). Али ни^е

тако: найме у нашим примерима <е> се ^авл^а у ак. код говорника кед и иначе корнете <и> за

ном. истих речи.
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<е>

ддЬу на колаче 4,

за шё йразнике 5,

йазило на шргдвце 7;

]едан изоловани пример: немо/ да се

мёшаш у шу1)е После ПП.

Сремац ]е увек користио <и> са предлозима или без и.их: госши йлаЬщу

Цигани (ИС 66), има си зешови и унучики (3 38), йреврЬем лисшови (3 43);

за они/а безаконици (ИС 88), за Цигани беше разговор (ИС 99), за момци и

чираци шво]и (3 35).

Наставак <е> се иначе користи за изражаван>е зависних падежа тамо

где дон'алекатски систем има <и>, а стандардни <а> или <има>; другаяи]е

речено наставак ак. мн. <е> се користи за све зависне падеже мн., као што

се у дауалекатском систему наставци ак. у (<у> за 1. деклинащн'у, <о> или

<а> за 2.) употребл>ава]у за све зависне падеже зеднине. Врло вероватно се

ради о аналогии са сингуларом. Примери:

од Французе добй/али 6, йдемо код

ропаке, йрщаше/ье 4, са камидне 4,

носили су га на шрдроге шшайове 5,

кувала у зёльъане лонце 5 итд.

кдн>е НС.

г) Зависни падежи

Генитив без предлога

<и>

шанэйр колачи 1, много бйкови 3, дд-

сша Цигани 7, много сегъаци 2, нёма

чварци 3, нёма куйдни 1 итд.

<а> (без стандардне дужине)

колона аушомобила 5, йрйчу шйх

йрёдрашни момака 8, шшра/к желё-

зничара 3, више йбшшени Цйгана 1,

йуно камена 3, много кднм 3, ддсша

йрщашелм)е било 7, много слашкйша

5 итд.

млдго данови НС, йуно госши М,

много кошлови Мр, НС, млдго унуци

Мр, й.\ш йойдви Ч, нёма шан>йри Л

итд.

изоловани пример више йуша НС.

У четири последн>а примера ради се, изгледа, о генитиву мн., ме!)утнм

постсуи тенденщна да се исти облик (са наставком <а> као у ген. ^) користи

после мало, много, йуно, више... и са бро]евима. Према томе, дате примере

треба упоредити са именицама за ко]е се облици разлику)у у ген. ]. и ген.

мн., као што су именице са <ов> и им. са непостс^аним а. Забележили смо:

више дёлова 1, више йдйова 1, ддсша

йужева 3 (облици г. мн.) али нёколко

мёшра 5, йуно ручка 1, мало }е било

шргдвца 4, (облици г. ].).
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Генитив са предлозима

<и>

од лекари су долазили сей 6,

код лекари 2, код Нёмци 3,

йрошив Нёмци 3;

<а>

без рбдишелш 10, ослобо})ён>е од Нё-

маца 3, йреко мо/их йри/ашела 2.

Види се да се ген. пл. са стд. наставком (наравно, без дужине) у селима

не срепе, али да га има у Нишу, што ни)е био случа^ са именицама 1 . декли-

нащуе.

Датив, инструментал и локатив

Предлог + <и>

шд су дали на йензионёри 2, кум йоделща на ейнови М1),

дни бщу с йёндреци 8, били смо се с с йреши иейрёла Мр, дб1;у сас кош/

Цйгани 1, НС,

шшд иду на кон>и 2, носу на йреши 5 иша/а йо млйнови Л;

итд.

<има>

йшо сам лекарима 6, йрйчам мд]им

сёсшриНима 5,

она мёсецима шако учила 2, ме^у Тур-

цима 7, са дечацима 4, везаше му

руке с ланцима (плеонастичка употре-

ба предлога) 8,

йолйцща на кон>има 8, у другим гра-

довима 2 итд.

У Нишу, уз паралелну употребу д^алекатског наставка <и>, доста су

распространяй стандардни наставци, док их нема у селима.

5) После бро/ева

У д^алекатском систему после свих бро]ева почев од 2 користи се на-

ставак <а> (директно се дода]е основи ]еднине, дакле, без проширсььа <ов>

за именице козе има]у ту морфему у множини); <а> се користи како за жива

бипа (облик идентичан ак. — зависном падежу ]еднине), тако и за нешто

неживо (и онда ]е то посебан облик ко]и се може сматраги доиунским

падежом210).

2, 3,4

од ораси коре ПП,

куд ддкшори Л;

210 А1.ЕХАШПК 1975. га назива ..питегапуе Гогт" и еврегава га у парадигму меживог на

истом плану са ном. у, вок. }. и мн. (в. нпр. с. 87).



186 Пол-Лу) Тома

увек <а>

два ножа 1, шрй саша 7, чёйшри

дана 1, два к/ьуча 1,3, два кдйлла 1,

два йуша 1;

чёшири госта 1,3, два брата 1, два

йойа 3, два' кон>а 1, два вёйра 1, 3,

два стара оца 10, шри сына 5, два си-

ромаха 1 итд.

шри ножа ПП, два сааша (часовник)

НС, два саша (део дана) ПП, два дана

НС, йёш къуча Мр, два' кбйЬю Мр,

НС, два йуша НС, ПП;

два госта Мр, НС, ПП, два рд^ени

брата Мр, П, йо два, ш/и/ йбйа НС,

шрн кон>а Мр, два вейра Мр, НС, ПП,

два оца ПП, два сйна Л, М1), два

сирдма НС, ПП итд.

5 и изнад 5

И овде ]е наставак увек <а> у облицима скоро увек идентичним ген.

а не као у стд. ген. мн. (види се на примерима именица са проширен>ем <ов>

или непостсуаним вокалом):

шёсш мужа Мр, V дванес саша П,

дёвеш сйна Ч, чешнаес дана НС, йёш

бит НС, йёш кьуча Мр, сёдам госта

Мр, йёш браша М, НС, ПП, дёсеш

йрсша НС, йёш йбйа ПП, дёвеш врана

кон>а, йёш йётш Мр, шёсш ойанка

Мр, дваес човёка Л итд.

йёш ножа 1, йёш саша (часовник) 1,

йёй? сйна 6, дёсеш дана 1, дваесш

бйка 3, йёш къуча 1, 3, двёсша йедё-

сеш госта 1 , мй смо били йёш браша

7, дёсеш йрсша 1, дёсеш йбйа 3, сто

кбнза 3, йеш врайца 1,3, дёсеш ойан

ка 1 итд.

Врло ретко имамо облике ген. мн. ^еднаке стд. и то само у Нишу

йёш Орлова 1 , дёвеш йужева 3, дёвеш

сйнова 3;

са за именицу саш: сёдам саши 4,

шёс саши 7.

Из наведених примера проистиче да у Нишу, као и селима, ди)'алекатски

систем оста]е на снази, што потвр1)у)е ограниченост употребе ген. мн. чак и

у граду.

6) Акценаш

Полазимо од стд. акценатских типова ко]е пемо одредити номинативима

]еднине и множине и генитивом ]еднине (он не постов у ди|алекатском си

стему, ме1)утим идентичан ^е акузативу ]еднине за жива бипа у облику ко]и

се псуавл>у]е уз броуеве).

а) Тип град — ген. ^ града — ном. мн. градови

мрав — ген. _). мрава — ном. мн. мрави

са проширенэем <ов>

кум 10 — кума 1, 4, 10 — кумови 1,

2, 6;

муж 1, 4, 9, 10 — мужа 1, 3, 4, 7 —

мужеви 1, 3;

сйн 4, 9 — сйна 4, 5, 6 — сйнови 1;

кум М, Щ — кума Л, М1), Мр, НС -

кумови Мр, НС;

муж Л, НС - мужа Л, М1), Мр, НС,

ПП, Т — мужеви Мр, мужови Л (и

мужи Ч, л; НС, ПП);

сйн НС - сйна Ч, Л, М, М1), П Т -

сйнови Ч, М1).
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Акценат у мн. ]е на истом месту

дарови 1 0, дугови 5, градови 2, клубо-

ви 2, 5, йлйкови 1,10, судови 1, 2, 3,

5, шшркови 3, вдзови 2;

без проширен>а <ов>

дан 1 — дана 1 — дани 1;

зуб 1,3— зуба 1,3— зуби 1, 3;

као у стд.; примери:

бркови НС, лугови Л, йужеви Мр,

ПП, рёдови ПП, шшркови Мр, НС,

вйрови Мр, НС, ПП...

дан НС — дана НС — (данови Л, НС),

зуб НС - зуба ПП - зуби Ч, НС, ПП.

б) Тип юьуч — ген. ]. юьуча

са проширен>ем <ов>

бйк 1 — бшса 1,3 — бйкови 1, 3;

к/ьуч 1, 3 — юьуча 1, 3;

крал> 1, 3, 8 — краъа 1,3 — кра.ъеви

3;

нож 1 — нб.жа 1 — ножеви 1, 3, 8;

йуш 1, 3 — йуша 1 — йушеви 1,3;

ном. мн. к/ьучеви

бйк Мр — бшса Мр, НС — бйкови Мр,

НС;

юьуч ПП — юьуча Мр — кьучеви ПП,

юьучёви Мр, НС (и юьучи Мр);

краъ Мр, НС, ПП — кра.ьи Мр, НС

— кра/ьеви Мр, краьови НС (и кра.ьи

Мр);

ноле Мр, НС, ПП — ножа Мр, ПП —

ножеви Мр, ПП — ножёви Ч, Мр, НС

(и ножи Ч);

йуш Мр, НС, ПП - йуша НС, ПП -

йушеви ПП, йушови НС и йушёви Мр.

Поскуе и примери старог акцента, на множинском проширеьъу: кьучёви

Мр, НС, ножёви Ч, Мр, НС, йушёви Мр, као и сшричёви П. Сви су чабележени

у селима, где се иначе употребл>ава]у и облици са акцентом на основи:

кьучеви, ножеви итд.

в) Тип брд] — ген. ]. брд/а — ном. мн. брщеви

рог — ген. ]. рога — ном. мн. рогови

гдеш — ген. госша — ном. мн. госши

са <ов>

кра/ 1 — кра/'а 1 — кра/ови 1

рог I — рога 1 — рогови 1, 3, 8;

кра] НС — кра}а НС,

рога НС — рогови Ч, М.

Акценат у множини ]е на истом месту као у стд.; примери:

чвдрови 8 (стд. чвдрови),

крдвови 1 (стд. крдвови),

ндсеви 1, ндсови 3 (ндсеви и носови);

без проширен>а

гбеш 1, 3 и гбе 2 — госша 1, 2, 3 — где Ч, НС, ПП — госша Мр, НС, ПП

госши 1, 2, 3, 4, 5, 10; — госши Ч, М, Мр, ПП.
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г) Тип во и вол — ген. ]. вола — ном. мн. волови и воли

са <ов>

во 1 и вол 3 — вола 1,3 — волови 3

и волови 1, 3, 8;

вол Мр, НС, П, Т — вола мр, НС —

волови Ч, М1), Мр. НС. П, Т.

У селима акценат ^е увек старог типа, на <ов>, док се у Нишу паралслно

по]авл>у)е стари и нови акценат, на основи.

д) Тип мйш — ген. ]. мйша — ном. мн. мйшеви и мйши

са <ов>

цар 1,3 — цара 1,3 — цареви 1, 3;

мйш 1 — мйша 1 — мйшеви 1, 3;

цар Мр, НС — цара Мр — царони Мр.

НС;

лшш Ч - мйша Ч, Мр, НС, ПП -

мйшеви ПП (и мйши Ч, Мр, НС, ПП).

Акценат у множини ^е на истом месту као у стд.; примери:

бёгови 7, свашови 2, шёнкови 10, зё

шови 10;

Забележили смо само ]едан изузетак: вешрдви НС.

без проширен>а

кмёшови М1), млйнови Л, Гиугови Л.

НС, свашови М. зёшови НС, П.

йрс 1,3 — йрсши 1, 3; йрс Ч, НС, ПП — Гфсша НС — йрсши

НС.

I)) Тип сной — ген. сшма — ном. мн. сндйови

кон) — ген. ]. кон>а — ном. мн. кон>и

са проширен>ем <ов>

цёй 1, 3 — цёйа 1,3 — цёйови 1,3, цёй Мр, НС, ПП — цёйа Мр, ПП

гоч — гдча 3, цёйови Мр, НС, ПП,

«о» 1, 3, 4 — йойа 1, 2, 3 — йдйови гоч Мр, НС, ПП — гдча НС, ПП —

1, 3, 7 и йойови 1, 3, 8, 9; гдчеви Мр, ПП и гочёви НС,

йой Мр — йойа М1), НС, ПП и йойа

М1) — йдйови Мр и йойови Ч, М1). НС.

ПП.

Само ^едан изоловани пример акцента на наставку <а>: йойа М1) (али

уобича^ен ]е акценат йойа у селима, као и у фаду).

Стари акценат на проширен>у по^авл>у]е се и у Нишу и у селима (али

свуда уз паралелну употребу новог акцента на основи): йойови, гочёви, као

и дудёви НС, грозддви НС. У Нишу преовладава нови акценат: дудови Н,

Обнови 8, од грдзодва 3, кошеви 5, йлацеви 2, шлёмови 10, шдйови 8, зглобови

1.

без проширен>а

кдн> 1,3 — кднш 1, 3, 6 — кдн>и 3, 4; кон, Мр, НС. ПП - кд/ьа Ч, Л, Мр,

НС, Т и кон>а Ч — ко1ьи Л, М1). Мр,

НС, Т.
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Пример са акцентом на наставку <а> ^е усамл>ен. Редовно ]е конм у

селима, као и у Нишу.211

е) Тип Пушник — ген. ]. Пушника — ном. мн. йуишици

ан^ел 1,3 — ангела 1,3 — апрели

3

ан^е.1 Мр, НС, ПП — ангела Мр

анЬели Мр, НС, ПП

ж) Тип йраунук — ген. ]. Праунука — ном. мн. Праунуци

вёПар — ген. ]. вёйра — ном. мн. вёйрови (са непосто)аним /а/ измену

два консонанта, од ко^х први нще сонант)

сшарац — ген. ]. сшарца — ном. мн. сшарци (са непостсуаним /а/ измену

два консонанта, од ко]н\ ^е први сонант)

Ном. без непото^аног /а/

дувар 1 — дувара 1 — дувари 1 ;

%аво 1 и ()авол 3 — Давала 1,3 — 1?аво-

ли 1, 3, 5, 7;

голуб 1 — голуба 2 — голуби 1 , 2, 3,

8 (и голубови 2);

йаук 1 — Паука 1 — йауим 1;

дувар Мр, НС — дувара Мр, НС —

дувари Мр, НС;

#аво ПП и })авол Ч, Мр, НС, Т —

Ьаволи Ч, НС, ПП;

голуб Мр, НС, ПП — голуба Мр —

голуби Мр, НС;

сокол Мр — сокола Мр — сдколи Мр.

Обратимо пажн>у на следепе акценте:

гуслар 1

рибар 1, 3

гуслср НС, ПП

рибар Мр, НС

Код ове две именице, у Нишу и у селима, стд. краткосилазном акценту

одговара експираторни акценат на следепем слогу, тако да има^у акцен гуашц'у

типа ]унак — }унака, койач — койача. Место акцента у вокативу ]сднине ^е

на истом месту као и у номинативу:

гуслару 1,

рибаре 1, рибару 3;

Ном. ]. са непосто)аним /а/

свёкар 1,4 — свекрови Н,

вёПар 1,3 — вёйра 1,3 — вёПрови 1,

3;

гусларе НС,

рибаре НС.

свёкар Л, М, Мр, НС, Т — свёкра Т,

вёПар Мр, НС, ПП и вейар ПП —

вёйра Мр, НС, ПП — вёйрови ПП и

вейрдви Мр, НС, ПП.

211 Аьехашек 1975. с. 130-131 бележи у два села Оедно од н>их )е Шилово) у неким

именицама ко]е означава]у животмье, различит акценат у акузативу ^сдннне и после бро]ева: на

насгавку у ак. у (едндга кона), на основи после брс^ева (два кона). Осим споменутог случа]а у

]едном селу (Пред кона Ч) нисмо нашли такву опозицж'у, па ^е акценат и у Нишу и у селима

увек на основи, како у акузативу — зависнем падежу, тако и после брозева:

}ёдног кона 1 . с кона 6

два кона 1, 3, йёш коша 1

да ууаш&и кона НС, с кона Л, Т. три копа

Мр, дёвеш кона Ч.
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У селима именица вейар има у ]едном случа]у акценат на непоспуаном

/а/ у ном. а у више случа^ева акценат ]е на множинском <ов>, вероватно

због аналопуе са акценатским типовима з) и и).212

з) Тип народ — ген. у народа — ном. мн. народи

слёйац — ген. ]. слёйца — ном. мн. слёйци

Ном. у без непостсуаног /а/

' вашар НС, ПП.

са проширешем <ов>

йёшал Мр, НС, йёшал Мр и йешал Л,

вашар 1,3 — вашара 3 — вашари 3;

Ном. у с непосжуаним /а/ и мн.

йёшал 1 — йешлови 1, 2;

ручак 1, 3, 4 — ручка 1,3— ручкови

2, 3;

Мр, ПП — йёшла Мр, НС — йешлбви

Ч, Мр, НС;

ручак Ч, М!), Мр, НС, ПП — ручкови

Мр, НС.

У именици йешал ]гялА се стари акценат: у мн. на <ов> у Нишу и у

селима, у ном. у на непостсуаном финалном /а/ више пута у селима, али уз

паралелну употребу новог акцента, на основи.

Ном. у са непоспу'аним /а/ и мн. без инфикса <ов>

вёнац 1 — вёнца 1 — вёнци 1, 7;

врабац 1, 3 — врайца 1, 3 — врайци

1, 3;

венац Ч, НС — вёнци НС;

врабац Мр — врайца Мр, ПП —

врайци Мр, НС, ПП.

У именици венац на последнем слогу у селима се ^авл>а стари акценат.

Обратимо паиаьу на вокатив именице риболовац, где ]е акценат на истом

месту као у номинативу: риболдвцу 3, као и риболовац 1,3.

и) Тип ]ёлен — ген. у ]ёлена — ном. мн. }ёлени

кошао — ген. ]. кдшла — ном. мн.

консонанта ко}и ни)е сонант)

мн.лонац — ген. у лоща — ном

Ном. у без непоспуаног /а/

бубрег 3 и бубрёг 3 — бубрёга 3 —

бубрези 5 и бубрёзи 3,

чобан 1 — чобана 1,

дудук 3 — дудуцм 3,

бра 1 , 3 (стд. браг) — бра 1 (стд. бра-

лга) — ораси 1,3,

_унук 1 — унука 1 ;

кдшлови и кдисш (непоспуано /а/ нза

лонци (непоспуано /а/ иза сонанта)

бубрёг НС, ПП — бубрёга НС —

бубрёзн Ч, НС, ПП,

чобан ПП — чобани ПП,

дуф>к НС — дудука НС — оудуцм НС,

бра ПП и ора Мр, НС — бра ПП, бра

Мр и ораа Мр, НС,

унук М, М1), Мр, НС — унука М1), НС,

П — унуци Мг) и унуци Мр, ПП. П.

У овим именицама са двосложном основой стари акценат ]е честа псуава

у Нишу а ]ош више у селима, нарочито у општем падежу и у множини. У

номинативу ^еднине постами тенденщуа да се избегава акценат на финалном

2'2 А1_ехашпк 1975, с. 249 обрапа пажн>у управо на нмснииу вейар, ко|'а има тенденшуу

да доби^е акценат на основи у ]сднини, а на <ов> у множини (нпр. у Шилову: вейЬр — нейра —

вейрдви (в. с. 185).
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слогу (одакле бубрег, унук), нарочито када ^е финални слог отворен (отуда и

у селима дра и ораа поред ора).

Ном. ]. са непоспуаним /а/ и мн. са проширен>ем <ов>

кошао 1, 3, 5 и кошэл 1 — кдшла 1

— кошлдви 1;

брао 1 — орла 1 — брлови 1 и орлбви

3;_

бшац 4, 6, 7 и ошш/ 6 — бца 4, 10 —

бчеви 1, 3;

кошал Ч, Мр, НС, ПП, Т и кошэл М,

ПП — кбшла Мр, НС, ПП — кбШлови

ПП и кошлдви Мр, НС;

орал ПП и орлдви Мр, НС;

ошац МР, ПП, Т - дца Мр, ПП -

дчеви ПП.

У неким облицима стари акценат се ]ош увек добро чува и у Нишу и

у селима: кошлдви, орлдви итд.; то ^е чак ]едини акценат у ном. '). именице

кошао. Нови акценат се намепе у акузативу, зависном падежу, тако да акценат

никада не долази на отворени финални слог: кдШла, дрла, дца.

ном. у са непоскуаним /а/ и мн. без проширен>а

лднац 1,3— лднца 1 — лднци 5;

мдмак 3, 6 — мдмка 1, 3, 4, 7 — мдм-

ци 1, 3, 4;

ойанак 1, 3 — ойанка 1, 3 — ойанци

1, 3;

лднац Мр, НС — лднци НС;

мдмак ПП — мдмка Ч, Л, Мр, ПП —

мдмци Ч, НС;

ойанак Мр, НС, ПП — ойанка Мр, НС

— ойанци НС, ПП.

тедино именица ойанак са двосложном основой има стари акценат, и

то у свим сво^м облицима.

}) Тип жйвош — ген. у живоша — ном. мн. живдши

чдвек Л и човёк Ч, Л, М, Мр, НС, ПП

— човёка Л, Мр, НС;

сведдк НС, ПП — сведдци ПП.

чдвек 1, 2, 3, 4, 6, 7 и човёк 2, 5, 8 —

човёка 6, 7, 8, 10;

сведдк 1,3 — сведдка 1 — сведдци 1,

3;

У номинативу ]еднине стари акценат, на последнем слогу, свуда се до

бро чува, па и у Нишу (човёк, сведдк); има других примера: лаждв 1, НС.

У вокативу ]еднине имамо и у Нишу и у селима чдвече (8, Ч), али и

сведдче (1, 3, П); у другом примеру акценат ^е аналоган акценту номинатива.

к) Тип Уунак — ген. \. ]унака — ном. мн. ]\наци

койач — ген. у койача — ном. мн. койачи

У номинативу ]еднине акценат ^е на^чешпе старог типа, на послсдн.ем

слогу.

бакрач 1, 3, койач 1, косач 1, ковач

1, овчар 3, сшомак 1, свин>ар 1...

бакрач НС, ./)'на'к Мр, НС, ПП, койач

НС, косач Мр, НС, ПП, кояя'ч НС,

ПП, овчар Мр, НС, ПП, йасу.ь Ч,

сшомак НС, ПП, свин>ар Мр, ПП...

Ипак постели неколико изузетака са новим акцентом на претпоследнэем

слогу:

]унак 1; I )унак ПП.
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Вокатив ^еднине редовно има акценат аналоган парадигми, док стд. ак-

ценат увек пада на први слог (тако да стд. краткосилазном акценту у нашим

говорима одговара акценат на следепем слогу).213

койачу 1,3, косачу 1, ковачу 1, овчару

3, свин>аре 1, робщашу 8;

койачу НС, косачу ПП, ковачу

овчаре Мр, НС, свин>аре Мр.

ПП,

Изузетно, акценат ]е на истом месту као у стд.: }уначе ПП.

ДРУГА ДЕКЛИНАЦША: ИМЕНИЦЕ СРЕДН>ЕГ РОДА

Овде су именице са наставком <о> или <е> у ном. у Наставком <а> има,

као у стд. именица доба у Нишу, док се у селима али понекад и у фалу чу]с

облик добо.214 Поред стд. облика райе постхуи у селима и варианта рамо.

1) Зависни Падежи }еднине

У ]еднини д^алекатски систем има ^едан облик, док се стандардне

форме понекад ]авл^у, углавном у Нишу.

Генитив без предлога

<о> или <е>

бёрба грожуе 3, на лице мёсшо 3;

партитив

кйсело млеко било много 3, много ]е

било рани]е йошшован>е 10, мало врё-

ме 5,

шрйсша грома мёсо 6, чаша ййво 4,

шёгле атшко 5 итд.

одричне реченице

нема мёсшо 1, нёма врМн>е вйше 4,у'а

нйсам ймала врёме да сёднем 10 итд.

заклетве

надража/ слёйог црёва 5, кдсшур нё-

ког дёшеша 5;

одричне реченице

]а нёмам другог издржаван>а 5, нёма

свёшла 8.

213 Аьехашек 1975, с. 100-103 залажа да се у овом акценатском типу ради о помсран>у

акцента за ]едан слог, а не о стд. „рецесивном" акценту. Померанце за ^едан слог об]ашн>ава сс

— било ширен>ем на именице са вишесложном основом акцента вокатива именица са ^дно-

сложном основом — било аналогиям акцента у вокативу према акценту у номинативу. Ово друго

туманен* нам се чини убедл>иви)им.

-14 Код Сремца смо овог пута нашли ^едан пример сличай употреби у данаиньсм Пишу

и у стандарду: у зимско доба (ИС 55).

на кра/ сё/ло П, йроширён>е ерце НС;

мшю млёко Мр, йрё уе млдго бит

йдшшован>е П, кад год имамо време

Мг),

ешб кила млёко П, дёвеш бачве рууно

вино Ч итд.

нёма узиманге П, нёма здра&ье П, саг

йа здра&ъе нёма Л;

здра&ъе ми П;
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да пе без мёсо? Л,

из свако село ПП, куде грдб/ье Ч,

насред сёло Ч, не дигнула се од овд

мёсшо Ч, од дешйнзсшво Л, од срце

М, НС, од дрво Мр, П, После

ослобо!)ён>е ПП, до йре нёко врёме

НС, йреко йд/ье, йа йреко жйшо М,

усред лёшо П, НС итд.

Генитив с предлозима

<о> или <е>

без млёко 10, до грдбл>е 1, 7, дошло

до венчание, до глёдагье 7, исйред Ми-

нисшарсшво гра^ёвине 3,

из сёло 1, 5, код гробл>е 8, код

сёдишше 3, бежймо од бомбардова-

н>е 10, од ослобо^ёгье 9, шд }е од ]ё-

ден>е 5, од срце 2, 5, 6, од мшшрешй-

ран>е 10, од дёбело гвдж^е 8, йосле

йзвесно врёме 2, йреко шанче 8, због

дёше 2 итд.

<а>

до грдблза 7, из иносшрансшва 8, из

Прокуйъа 7, 8, од оаюбо^ёгьа 1, ой

срца 5, од дрвеша 5, 8, од гвдж^а 8,

йосле йрйчешЬа 7, йре уела 5 итд.

И овде постсуи значаща разлика измену села, у ксдима се не ]авл>а стан-

дардни наставак, и Ниша где се он употребл>ава паралелно са наставком <о>

или <е>; ме!)утим, за разлику од именица м. р., ди)алекатски наставак над-

владава. Ту разлику можемо об)аснити широком употребом наставка <а>

општег падежа за именице ко[)е означава^у жива бипа и за све именице после

бро^ева, што ^е свакако допринело н>еговом ширен>у на генитив именица за

означаван»е неживог. Ово показу|е да вепу или ман>у брзину прилаго1)аван>а

стандарду одре^у)е изворно стан>е говора.215

Датив

Налазимо примере конструкци^е на + акузатив

кум да йме на дёше 3; I кум донесё на дешё бёле чарайке Ч.

Стандардни наставак <у> се ретко ^авл^а, чак и у Нишу:

йа и сад йомогнем нёком дёшешу 5,

йри^е нашему друшшву 8.

Инструментал

Средство углавном изражава конструкщн'а с, са, сас + акузатив — зави

сни падеж у Нишу као и у селима:

с дрвце уфаши 8, йа офарба га са ма- с камён>е нас бц/у Т, с колёно га

сшило 8, они се йуну са мёсо 3, йрешисне НС, шёрйа }е йуна сас

буриНи йуни с вино 1; млёко Мр.

Забележили смо наставак <ом> само после предлога са (за значена ко^а

потичу од службе означаван>а средства и друштва).

са сёлом сам радио више 7, йма са

месом 3, красшавице

сйрНем 5.

сам }ела са

215 В. .)ЦТКОМ1СМ1НОМ1КО\'1С 1986/а, с. 24.
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ВеЬина примера има наставак <о> или <е> после предлога (увек у се

лима, а често у Нишу):

деде над Сшаро грдб/ье 5, йод дрво

разговарамо 1, башша са цвёпе 2, шд

се ]ёло и са шёко 3, ]а за сват

сирдче Плачем 10;

Локатив

<о> или <е>

у двдришше 1, 2, 3, 4, 8, имао }е у

йб.ъе 3, р61)ен у село 1, 2, 3, 5, бйо

сам у Скдйъе 2, 6, у шд ме1)уврёме 8,

он }е сшан>е да ше заколке 4,

кад буде на гробж 3, радили на йсшо

радно мёсшо 2, бйо на дсшрво Крф 8,

йо йричан>е 8,

йрема врёме 1 итд.

<у>

ймали смо у двдришшу 1, он ]е бйо

учйшел у селу 5, у Скойъу 4, у

ме^уврёиену 8, у оном врёмену (!) 3, у

сшан>у си да закд/ьеш га 4, на ]едндм

брдашцешу 7, на Новом гроблу 5 итд.

У селима се ]едино ^авл>а наставак <о> или <е>, у Нишу има више при

мера са <о> или <е> него са стд. наставцима.

Примепу)емо да код С. Сремца сви примери зависних падежа има]у на

ставак <о> или <е>: мало винце (ИС 93), каран>е нема (ИС 53), срамува/ье

нема саг веЬе (ИС 85), до венчан>е (3 95), ]ошше од старо време (ИС 94), од

)ушро до мрак (3 94), од ще време (3 146), сас Пушку йреко колено (ИС 82),

сйрема }агн>е (ИС 92), зарада шо] вино (ИС 93), заради друшшво да йо/е.

него заради неко р1)авсшво (ИС 55), ше ги йоручасмо сас друсшво (ИС 92)...

има сёла шамо йод шд/ ЗаТианте М1),

йод дрво си седй НС, са цвёпе Ч.

у бгнмшше Ч, )а сам радию у йд.ье

Т, у сёло Л, имам у сёло шу П,

на грдбле Ч, легата на сунце М,

иду йо йолгв Л, М, М1), НС, скйша йо

сёло НС, йо име П итд.

2) Множина

Посебно пемо разматрати множину именица са проширен>има <ен> и

<ет> и осталих именица.

а) Именице без проширен>а

У ди]алекатском систему има)у ]едино наставак <а>:

крипа 1, 3, сёла 3, колёна 1 итд. крйла Мр, сёш ПП, колёна Ч, Мр,

НС.

Изузетак, као у стд. су око и уво. Забележили смо облике ]еднаке стд.

са придевским речима ж. р.

он има йлаве очи 1;

(в. код Сремца: шво]е очи ИС 80)

дёво/ка има мддре очи ПП;
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са придевским речима м. р.

очи су Ши моли 2; у ню]ни очи Л,

чу/еш ли на шй]а уши ПП.

б) Именице са проширен>има <ен> и <ет>

У множини смо залазили различите облике:

наставак <а> без проширенъа за им. ]а/е и само у селима за дрво (=

сшабло)

}а]а 1, 3, 5, 6, 10 (поред )а}ца 8); }а]а Мр, ПП (поред }а}ца Л, НС), дрва

Ч, Мр.

морфема <ен> или <ет> + наставак <а>; примера нема много

како су им имена I , семена 1 , она вре-

клуйчеша ПП, йарчеша Мр, дугмёша

Мр.

мена 8,

дрвеша 3, клуйчеша 3, на йарчеша 3,

дугмёша 1, 3, 8;

проширен>е <ен> или <ет> + наставак <и>; примера има врло мало. Ова]

наставак се пре свега срепе са бро]евима216 (в. дшье).

рамени М1),

ждрёбеши 3; имеши НС, вгшеши НС, }а}цеши НС.

суплетивни облици са <ип>

1Ы се често реализу|е као [11к] не само у селима, него и у Нишу. У

многобро]ним случа]евима постами реализащу'а [к] ко]у таквом и бележнмо.217

Именице кчуе означава]у жива бипа

йрасйпи \,]агн>иИи 3, кучиНи 1, 2, 3,

ййлиЬи 1, ЦйганчиЬи 1, гушчипи 1,

}унйЬи 1, магарйпи 1, 3, сирдчипи 10,

шшёниТш 1 итд.

йрасики Мр, ждрёбиЬи Мр, НС и

ждрёбики ПП, /агспьчики Мр, ПП.

кучипи НС и кучики Л, М, Мр, ПП.

Ги'иипи Мр, НС и йишки М, Мр, ПП,

гушчики НС, ПП, йасшорчики НС,

дево/чипи Л и девд/чики Ч, Л,

магарйпи Мр, НС као и магарйки Мр

и магарйки ПП, шиъёжики Мр,

шара/'чики НС, унучиРш Мр и унучики

Ч, М1), Мр итд.

-16 Бе'ПГй 1905, с. 326 бележи наставак <и> са проширсн>ем <ст> и ;куе примере ча Ниш

(зрнёши, сава/ёши): он сматра да се прво употребл>авао са бро]свима пре него што се мрошприо

на множину. А1_ЕХА№ЕК 1975, с. 164 подвлачи да се са проширен>ем <ет> наставак <и> много

више користи него наставак <а>. ко|и се према нл) срепе на истоку пршренско-тимочке д|уа-

лекатске области. Ме1}утим МиХАиювиъ 1977, с. 32 и БОГДАНОВИЧ 1987, с. 156 забслежили су

наставке <а> и <и>; Богдановип сматра да се оба ^авл>а^у само уз бро|еве.

217 Ову фонстску црту примере и Сремац ко]и нпр. пише гк'но/чики (ИС 58. 3 31),

сирочики (ИС 91)... Према Аьехашек 1975, с. 165 ради се о морфеми -ит'- са раэличитим фо-

нстским рсализашфма. Ми ставл>амо -ип- ]ер немамо примера са -и г'- (типа шакно, лшкнчши).
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Именице ко)е означава)у нешто неживо

буриНи I, клубйпи 1, йулиЬи 8, шён- вйлшки ПП, буриЛи Мр и бурйпи НС.

иерчики (мали котлови) 2, йарчипи 1, П као и бурйки ПП, клуйчийи НС и

2, 3, 7, шкёмбипи 2 итд. клуйчики Мр, йулипи Мр, НС и

йулики Мр, ]уж-ики Ч, НС, йарчиНи

Мр, П и йарчики Л, Мр, ПП, дугмики

ПП, йойрйчики Ч итд.

Ове именице су м. р. као што показу|е слагайте прндевских заменнца

овм буриНи 1; I ши/е унучики М1).

Види се да су облици са <ип> врло распространяет! за ствари као и за

жива бипа, у Нишу и у селима, много више него у стд., што вероватно об)аш-

н>ава одсуство збирних именица на <ад>218 у проучаваним говорима.

По^едине именице има]у више облика у плуралу:

}аган>ци \,)агн>иНи 3, }аган>ци Мр, НС, ПП, ]аган>чики Мр.

ПП, ]агььёнчики ПП,

]а}а 1, 3, 5, 6, \Ъ,]а)ца 8, /а/а Мр, ПП, /а/ца Л, НС, /а/цеши НС,

]а]чиНи НС, /а/чики НС,

йарчеша 3, йарчиНи 1, 2, 3, 7, йарчеша Мр, йарчиНи Мр, П, йарчики

Л, Мр, ПП,

дугиешо Мр, дугмики ПП,

шага 1, шыеша 3; Шёлци ПП, шелйНи НС

Облици плурала на <ип> ко^и се формира]у од именица на <е> (као

]аг>ьиИи и ше,шНи) овде нема]у хипокористичну вредност, какву може дати

други суфикс (нпр. ]аган>чики). На исти начин именица /а]ца у нашим нри-

мерима нема деминутивну вредност кс^а се ]авл>а у ]а]чиНи или /фчики.

в) Зависни падежи

Генитив

Стандардни и д^алекатски наставак различу се само по дужини ко]у

проучавани говори, иначе, нема^у, тако да можемо бити сигурни да наилазимо

на стд. наставак само у случа]у именица код ко]их се ген. мн. разливе од

ном. мн. (тип ребра — ребара), ме^утим наши примери су типа много ребра.

За им. око и ухо забележили смо

вадйла из уши 8; очи ми Ч, П, ПП, очи/у ми мд/и Ч,

6ч1уу ми ПП.

Генитив на -]у може, дакле, у селима да се по]ави у заклетвама.

Датив, инструментам и локатив

-|8Ове збирне именице. ичгледа, да су непознате призрснско-тимочким д^алектима; нпр.

БогдановиТ) 1987, с. 156 бележи само че.ьад и то у мушком роду.
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предлог + <а>

са дрва смо дожили 7, гаЬан>е с /а}ца

8,

радио сам у йредузёпа 7, на друга ме

ста 7, тили смо йо сёла 4 итд.

За око наставак ]е <и>

код }е йод рёбра Ч, с колена га

йрешйсне НС, чбрба са црёвца П. у

ова сёла ПП итд.

ме})у очи Мр, самнуло му нйшшо пред

очи Ч;

<има>

шб сам вйдо свд]им бчима 8, грё/емо

се са дрвима 2, шб )е вёзано са рё-

брима 2, мрёжа на бчима 2.

Стандардног наставка нема у селима, док ]е ди|'алекатски чсст у Нишу.

3) Са бро]евима

а) Именице без множинских проширен>а

два крх'иа 1, два колёна 1

два ока 1,3, шёсш ока 3,

два ува 1, 3, два увеша 1;

два крйла Мр, ПП. два колёна Л

два ока Мр, НС. ПП, чёшири ока Мр,

шёсш ока Мр, НС, ПП, обе очи да ми

исйадну Ч,

два ува НС, ПП, два увеша Мр.

За неправилну множину именица око и уво као и за друге наставке )е

<а>, ме!)утим забележили смо и облик очи у устал>еном изразу.

Код Сремца, тако1)е постсуи еше две ми очи (ИС 132), две ми очи (3 31).

б) Именице са множинским проширен>има

Као и код множине, уз бро^еве се по]авл>у]у различите облици.

наставак <а> без проширен>а

два /а]а 1, йёш /суа 1,3, дёсеш /а]ца

3;

два /а/а Мр, йёшнаес /а]а Мр, велики

дрва три М, два рама НС, два

йрёзима НС;

морфема <ен> или <ет> + наставак <а>

два имена 1 поред два ймеша 3, два

рамёна 1, 3,

два йрасеша 1 , шрйес йрасеша 1 , два-

три буреша 8, два дрвеша 1, 3, йёш

дрвеша 1, два /агмеша 1, три ]агн>е-

ша 3, йёш )агн>еша I, 3, два кучеша

1, 3, йёш кучеша 1,3, два Ги'иеша 1,

3, йёш ш'иеша 1, 3, три дешёша 3,

йёш-шес дёшеша 1, сёдам дешёша 1,

7, чешри унучеша 1 0,

дёсеш ]а[]еша 3, два йарчеша 1, йёш

йарчеша 1, два дугмёша 1, 3, дёсеш

дугмёша 1 итд.

два имена Мр порсд два ймеша НС,

шёс йрасеша ПП, два-шрйес йрасеша

НС, два )аг>ьеша Мр, ПП, йёйЗ

/агн>еша ПП, два' кучеша ПП, два

ййлеша Мр, два'ес ййлеша Мр, два

шелёша Мр, НС,

два дешёша М1), Мр, ПП. /?с;ш

дешёша ПП, дёсеш дешёша Мр,

(7с'ш уа/еша ПП, два кхуйчеша Мр,

ПП, чёшри йарчеша Мр. йс;й7 йарчеша

Мр, шрм дугнёша Мр, йёш дугмёша

Мр итд.
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морфема <ет> + наставак <и>

За бро| 2 на]чешпе имамо облик две, насле!)ен из старине, чак из ста-

рословенског ]езика.219

йёш ждрёбеши НС, два гушчеши ПП,

две ]аг\ьеши НС, йёш ]аг\ьеши НС,

двё йшеши НС, По двё дешёши П,

шри сам имала дешёши Я, има йёш

дешёши Мр,

шри дрвеши велики М, двё шуйчеши

НС, шри крйчеши П, двё /а/цеши НС,

две ['смеши НС, шри вймеши НС, двё

(смеши НС, шри вймеши НС итд.

Видимо да се ови облици често ]авл^у у селима, а никада у Нишу.

облици са <ип> (1Ы се реализу^е [п], [Ьк] или [к]

два ждрёбики ПП, йёш ждрёбики

ПП. йёш клуйчики Мр, чёшири тешки

Мр, два'есш йй.тпи Мр, два магарики

Мр, ПП, й«й магарипи Мр, йёш

.магарики Мр. ПП,

две/ дугмики ПП, шесш дугмики ПП,

д<ш шшки НС, две вйлшки ПП, (7сч77

вймиНи Мр итд.

Као претходни облици, и ови су ограничени на села. ЬЬихова употреба

се об)ашн>ава аналогиям са плуралом (као што се понекад за множину ко-

ристе, истина много ре!)е, облици са проширен>ем <ен> или <ет> + <и>, ир-

вобитно везани за бро^еве).

Збирна именица деца ретко се употребл>ава са збирним бро]евима типа

дво/е:

он има дво/е дёце 2 али йлш йёш дёце

1.

Када ]е синтагма „бро^ (или .много) + деца" у функци)и объекта, у селима

постели тенденц^а да именица деца буде у акузативу као да нема бро^а:

има два дёцу НС, два дёцу йма/у П,

)а сам шри дёцу (сма,\а Л, има дёвеш

дёцу НС,

има мддго дёцу НС, да чува мюго

дёцу ПП.

219 БЕЛИ"й 1905. с. 333-334 уз облик две наводи различите наставке: <с> (древни наставак

дуала после тврдог сугласника), <и> (наставак дуала после меког суглаеннка). <а"> (си прошире-

н>ем <ет> или без н>ега) и <и> са проширсчьем <ет>.
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4) Акценаш

Као и код именица мушког рода, одредипемо акценатске типове номи

нативом ^еднине, генитивом ^еднине (т). у проучаваним говорима обликом са

наставком <а> уз бро]еве) и номинативом множине.

а) Тип мёсо — ген. у мёса — ном. мн. .чёса

Именице овог типа {сёно, грдж1)е, гвдж^е...) углавном су збирне име-

нице без множине. Забележени примери има]у акценат на истом месту као у

стд.: мёсо, сёно, грдж1)е, гвдж^е...

б) Тип месшо — ген. ]. места — ном. мн. мёсша

ддба 1 и ддбо 3 — ддба 1 (мн.),

око 1 — ока 1,3 — очи 1, 2, 3, 10,

уво 1,2— ува 1, 3, 6 — уши 1, 3;

ддба Мр и ддбо НС, ПП,

дко НС - дка Мр, НС, ПП - очи Ч,

Л, М, Мр, НС, ПП,

уво НС, ПП - ува НС, ПП - уши Ч,

НС, ПП.

Акценат )в на истом месту као у стд.

в) Тип крйло — ген. ]. крйла — ном. мн. крша

крйю 1 — крйла 1 — крйла 1,3; крйло Ч, Мр, ПП — крйла Мр, ПП —

крйю Мр.

Нема акцента старог типа на финалном вокалу; акценат ]е на истом ме

сту као у стд.

г) Тип весло — ген. у вёсла — ном. мн. вёаю

село — ген. ^ сёла — ном. мн. сёла и сёла

колено — ген. '). колена — ном. мн. колена

селд Л, М1), НС, ПП и сёло НС — сёча

Щ, ПП (мн.);

сё/Ю 3 — сёла 2, 3, 4 — сё,т 3 (мн.);

колёно 7 — колёна 1 — колёна 1 (мн.); колёно НС — колёна ПП — колёна Ч,

Мр, НС (мн.).

Акценат ^е старог типа у свим облицима именице двосложне основе

колено, а по селима у номинативу ^еднине именице село.220 Тако1)е имамо:

чёло 1; I челд М.

д) Тип йрасе — ген. '). йрасеша — ном. мн. йрасипи, йрасад

йрасе 1, 3 — йрасеша 1 — ирасиНи 1;

ждрёбе 1,3— ждрёбеша 1,3, ждрё-

беши 3;

йрасе Ч, М, НС, ПП — йрасеша НС,

ПП — йрасипи Мр;

ждрёбе Мр, НС, ПП и ждребё НС —

ждрёбеша Мр, ждрёбеши НС и о<)

ждребёша НС (генитив) —

ждрёбиЬи Мр, НС, ждрёбики ПП.

220 А1.ехамоек 1975. с. 247 запажа да акценат место пада на отворени финални слог у

]еднини (се/кз, гнездо...), али врло ретко у множини (сёла, брда...).
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Забележили смо два примера у копима стд. силазном акценту одговара

експираторни акценат на следепем слогу: ждребё, ждребёша.22^

I)) 7мм йме — ген. }. имена — ном. мн. имена

буре — ген. у буреша — ном. мн. бурёша и бурипи, бурад

ййде — ген. у ййлеша — ном. мн. ййлипи, ййлад

Акценат ^е углавном на истом месту као у стд.:

куче 1,3 — кучеша 1, 3 — кучипи 1,

2,3,

ййле 1, 3 — ййлеша 1,3 — ййли&и 1;

куче Ч, Мр, ПП, П — кучеша ПП —

кучипи НС, кучики Л, М, Мр, П,

миле Мр, НС, ПП — ййлеша Мр, ПП,

ййлеши НС — ййлиЬи Мр, НС, ййлики

М, Мр, ПП.

Ипак смо забележили и следепе примере коуи одудара^у од стд.:

имена 1 (мн.) као и два имена I, | рамени М1) (мн., стд. рамена),

два рамёна 1 , 3 (стд. размена),

Нёбеша 1 (мн., стд. пебёша);

У овим примерима акценат у множини ]е померен на претходни слог у

односу на стд., што се може об]аснити аналогиям према акценту ]еднине.

е) Тип врёме — ген. у времена — ном. мн. времена

йарче — ген. у йарчеша — ном. мн. йарчёша и йарчад

дёше — ген. у дёшеша — ном. мн. дёца

врёме 1,4 — времёна (мн.) 8;

}а]е 1, 3, 6, 10 —]а}еша 3 — уа/а 1, 3,

5, 6, 10;

йарче 1,8 — йарчеша 1 — йарчеша 3

(мн.) и йарчиНи 1, 2, 3, 7;

дёше 1, 4, 5, 7, 8, 10 и дешё 5222 -

дёшеша 1 (уз бро]еве), нёког дёшеша

5 (генитив) и дешёша 1, 3, 7 (уз бро-

^еве) — дёшешу 5, 10 и дешёшу 1 (да-

тив);

врёме Мр, НС, П;

}а}е Мр, ПП —]а]еша ПП — /а/а Мр,

ПП;

йарче Мр, ПП — йарчеша Мр, ПП —

йарчеша Мр (мн.) и йарчиТш Мр, П,

йарчики Л, Мр, ПП;

дёше Ч, Л, МГ), Мр, ПП, Т и дешё Ч,

Л, М, Мг), НС, ПП, П - дешёша М1),

Мр, ПП, дёшеши Л и дешёши Мр, П

(уз бро^еве).

Имамо два примера (у Нишу и ]едном селу) акцента множине йарчеша

са акцентом помереним за ^едан слог унапред у односу на стд., вероватно

аналогно ]еднини йарче и облику уз бро^еве йарчеша.22^

221 Такву акцентуацж'у не бележи А1.Е.ХАШЕК 1975.

222 Говорница тако акцентуде када „цитира" ]едну жену у хамаму у некадаинъем Нишу

(врпа} шд] дешё нашраг), а она сама, иначе, акценту)с дёше (код сам аиш дёше...).

223 Тако ]е и исти акценат за йарчеша, као и за имена у множини и у облику уз б^еве.

Аьехаыоек 1975, с. 129 истиче да ]е тако за све имснице среднлг рода, као и и'меница женског

рода на <а>.
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Стари акценат се чува у селима и у Нишу у именици деше уз бро)еве,

у генитиву и у дативу (дешёша, дешёши, дешёшу), уз паралелну уиотрсбу

новог акцента. Стари акценат се чува у номинативу на отвореном финалном

слогу (дешё) ^едино у селима (ако се изузме горе поменути пример из Ниша),

али уз знача^о присуство новог акцента.

ж) Тип дугме — ген. ]. дугмёша — ном. мн. дугмёша и дугмад

шёле — ген. \. шёлеша — ном. мн. шёлиТш и шёлад

дугме 1,3 — дугмёша 1,3 — дугмёша

1, 3, 8 (мн.);

могаре 5 и магаре 1, 3, 5 — магареша

1, 3 — магарйЫ 1, 3;

шёле 3 — шёлеша 3 — шёлеша 3 (мн.);

дугме Мр, ПП — дугмёша Мр —

дугмёша Мр (мн.) и дугмики ПП;

магаре Мр, НС и могаре ПП —

магареши НС — магариРт Мр,

магарики Мр, ПП и магарйТш Мр,

НС, магарики НС;

шелё Мр, НС — шелёша Мр, НС —

ШелйЬи НС.

Акценат ^е увек старог типа у облицима уз бро]евс како у Нишу, тако

и у селима (дугмёша, магареша, магареши, шелёша); ]едини изузегак |е шё

леша 3.

Акценат ^е углавном старог типа у граду и селима у номинативу имс-

нице двосложне основе магаре.

Акценат старог типа на отвореном финалном слогу постов само у се

лима (шелё).

ТРЕТтА ДЕКЛИНАЦША

У проучаваним говорима много ман>е именица припада ово] деклина

ции. Прво, вепи бро] тих именица, као што су апстрактне на <ост> и збирнс

на <ад>, говорници не употребл>ава]у, друго, неке именице трепе дсклинашнс

у стандарду овде су замен>ене именицама женског рода на <а> (као юкка за

косш), трепе, вепина именица трепе деклинащн'е у стд. овде прелазе у другу

деклинащн'у са м. р.224

1) Именице ко/е су йреиие у йрву дешинаци/у

Запажамо да наши информатори употребл>ава]у само ове именице а ци

кад им. трепе деклинащн'е, из ко)их су изведене.

имала )ёдну мйлу кпёру Ч,

коска 1, на коску 3, коске болу 8; | коску ПП, коске Ч, Мр, НС, ПП,

/ёдна лажа Мр, ПП, шд }е свё лажа

Мр,

нйшка Мр, НС, нйшку Мр, нйшке Мр,

НС.

"4Та по)ава ни]с евс^ствена само говорима «уйма се ми бавимо. Скоро потпуно губллнл

трепе деклинаций }ашъа се у читаво) призренско-тимочко] Л1уалекатск0| области; мшьс шнрег

обима^е у косовско-ресавском диалекту, рш ман.с у смедеревско-вршачким говорима. Насупрот
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2) Именице ксу'е су йрешле у другу деминаци/у (м. р. на консонант)

Н>ихов номинатив (и акузатив за нешто неживо) има нулти наставак

<о>; уз бро[)еве се ]авл>а наставак <а>, а могу имати множину са проширсн>ем

<ов>. Атрибут и предикат су у м. р.

Номинатив-акузатив ^еднине:

бол нёки2-5 осешйо 10,

шолко дугачак цёв 3,

унушра бёо глё\) а сйолм зе^чен 5,

да би крв йшо у мишйп 2,

бёо мае 3,

цёо ндп 3, ндп }е лей 3,

шакб] га закачща ша/ более М, шаки

му более бйо НС,

цёв нёки Мр,

ча!) /е црн ПП,

велики г>1ад ]е би/а НС,

глуйос се/ьачки П,

]ёсен )е вёсел НС,

црвён крв НС, ПП,

у врёо мае Ч, бел мае Ч, НС, ПП,

]ёдан ноГг НС, ПП, цёо ндп П, поп /е

ладан Мр, ндп ]е лёй ПП, раж йма

вёлики НС,

]ёдан рёч Ч, сваки рёч Мр, срйски рёч

ПП,

слан едл Мр, бёо едл ПП,

вёлики варош Мр, НС,

)ёдан вёчер НС, нёчер }е лёй ПП,

вёлики жа\ч НС, ПП итд.

]ёдан рёч 3, убацим нёки рёч 6,

варош }е бйо йун 6;

Генитив ]еднине

<0>

йреко цёо варош 4,

ни/е изашао због более 3;

У примерима због более и йреко ной род именице, због одсуства атри

бута, не може се одредити.

<а>

од глада 1 ; | йреко нбЬа Л.

Номинатив множине

брвови НС,

ндпеви ПП, йш/'я ндпеви Мр,

рёчови НС.

йреко ной Л, НС.

Са бро]евима

два лажа 3,

чёшири ндпа 1, йёш коЛа 3,

у два рёча 3;

два б/?«а НС,

два пока НС, ПП,

два рёча Мр, НС, ПП,

два вёлики вароша Мр.

томе. шумади|ско-^во1)ански ди)алекат и источнохерцеговачки д^алскти добро чувашу ову де

клинации (в. .1овит1 1961-1962).

225 и у стд. ова именица ]е чешЬе м. р.
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За неки облик (ном.-ак. )., ном. мн. без <ов>) припадност трепо] декли

нации може бити утвр!)ена само ако ^е са атрибутом или предикатом женског

рода. Ако се код говорника на!)е ^едан облик кхи'и омогупава одре!)нван>е при-

падности именице 2. или 3. деклинации, може да се утврди и род. |ср се

говорник за сваку именицу придржава рода, као што се испоставило из мно-

гобро]них одговора доби]ених на питаььа поставлена говорницима.2-6 Тако

се може претпоставити да ^е крв ж. р. код говорнице бр. 5 ]ер употрсб.1ъава

синтагму, преузету из юьижевног ^езика, излив крви или да ]е ной м. р. код

информатора из Новог Села и Паси-Пол>ане, пошто кажу два ндНа итд.

Множина на <и> без <ов>:

ноРш 1, 3, вароши 3, вечери 1; I ноРш НС, речи Л, вечери НС;

не одре^е припадност 2. или 3. деклинации, ^дино посто>|ан>е атри

бута или предиката м. р. одлучу^е припадност 2. деклинации:

цёви су шолко дугачки 3; нёки речи Л, лёйи речи ПП, велики

вароши Мр.

3) Именице 3. декшнацще ж. р.

Номинатив-акузатив ]еднине

гадна болесш 1,

ша ]ёсен 1,

сасйрена крв 10,

ша лаж 1 ,

ша масш 1 ,

цёлу нбп 1 , 5, йрбииу ной 1 ,

]ёдна рёч 1, 4,

имам йонёку рёч 6, да ми добру рёч

да/у 10,

мдрска со 3,

много лёйа сшвар 7,

лёйа варош 1,

велика ]е жалос 3 итд.

Генитив ]еднине

излив крви 5,

цёле ндпи 3, 5, йрёшйроиые нопи 1,

шё вёчери 5,

без соли 5,

из две вароши 3,

сем масши 1 ,

због бблесши 1.

цёлу нбп нйсам могла да заспим Мр,

свучюп Ч, Л, М, НС,

кйшну йбмоп Ч,

вёлика варош НС.

--6 Запажамо да ]една информаторка ич Ниша прихвата оба рода за иске речи, или врдо

тачно осспа м. р. као застарели, а ж. р. као садашн>у норму: }ёдан рёч п]ёдт рёч I, /ёгкт лей

варош и )ёдна лёйа варош 1.
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Са брсуевима

осам ндТш НС.йёш ноли 1,

само две речи 8, шрй речи 3,

две вароши 1, 3,

две вечери 1, йёш вечери 1;

У неким од ових сл>^ева (йёш ндпи, осам ндпи...) можда се ради о

ан&юпуи са ном. мн., као што ^е био сл>^ са им. м. р. и са им. ср. р.

множине на <ип>, а можда ]е, ]едноставно, иста форма као у стандарду.

Именице 3. деклинащц'е стд. на^чешпе припада]у 2. деклинашп'н (м. р.)

у селима. То важи и за известан бро^ примера из Ниша, али опет, готово сви

примери у ко^ма су те именице ж. р., забележени су у граду. У ствари.

]едино именица ноп }е ж. р. у селима, мада има и примера м. р.--7

Код Сремца ове именице су на)чешг1е мушког рода: за сват более (НС

41), йоголем более (ИС 108), сшари чес' (3 37), сас сваки чес (3 95), мо}

лиадос (ИС 94), младое' шво) убав (3 149), /едан Покос' (ИС 116). из мо/

йамеш (ИС 53), у мо] йрос йамеш (ИС 84), у шо/ йрос' йамеш (ИС 1 24). шво/

йамеш (ИС 110), у шо] йрос йамеш (ИС 124), оди голем радос (ИС 155),

/един Шурики реч (ИС 86), за /един реч (ИС 72), за она/ сшари реч (ИС 109).

за ша} ]едан реч (123), лош реч (3 149), на два речи (ИС 77), ови Последней

речови (ИС 53) и у множини без уметка <ов> али ]ош увек у мушком роду

лоши речи (3 149); йод мо/ старое (ИС 87), мо] жилое (ИС 80), од жаюс

големи (ИС 123).

Ипак и код Сремца има неколико примера женског рода (укл>учу)упи

именице чесш и реч за ко]е смо управо навели примере у мушком роду):

шол'ка час (ИС 48), колку ми чес чине (3 31), смешна реч (ИС 1 18). ше]а

речи (3 39), оне/а речи (3 155), ]есен доииа (3 155), йознавам /а Тюр1)и]ину

крв (3 152), лака ви ноп (ИС 155), йо сву поп (3 89), много убава ейншр (ИС

84), сшвар ]е евршена (3 11).

ПЛУРАЛША ТАНТУМ

ПолазиЬемо од стд. именица плурал^а тантум. У говорима Ниша и

околних села овим именицама могу одговарати именице ^е поспуе и у син-

гулару.

1) Изражаванзе ]еднойредмешносши

а) Облици ]еднине

Стандардним плурали]а тантум женског рода у проучаваним говорима

одговара]у именице

--7 Управо ту именицу наводи Ашхакрьк 1975, с. 92 као пример им. ж. р. на консонант

(са поздним обликом у), и у мн. али са ратличитим ном. и ак. у присуству атрибута: щит ноЬ

и Орну 116(1). Ме1)у другим остацима падежних облика 3. деклннашус Биигй 1905. с. 340 наводи

прилошке (|юрмс кноРш, ндйу. Ова друга, ко]а потичс од инструменгала. често сс уанла у Нишу

као и у стандарду, док сс обично у селима чу)е облик нбЬе.
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женског рода ]еднине

]ёдна грабу/ьа 1, гребу.ьа 3,

}ёдна густ 3, По )ёдну гуслу 3,

]ёдна юшиша I,228

}ёдна вила 1, 3

мушког рода ^днине

]ёдан мёрдевин 3, двокрйлни мёрдевин

3, йодйгне она] мёрдевин 8 поред

имао мёрдевин 8230;

средььег рода ]еднине

една грабу/ьа НС, гребула Мр, НС,

ПП,

)ёдна гусла Мр, ПП, /една гус. ш НС,

йма /ёдну гуслу Мр, йо /едн\' гуслу

НС,

]ёдна к/ьёшша ПП,

}ёдна слуба НС, /ёдна сшуба НС,229

}ёдна вша Мр, НС, ПП, сас аилу ПП,

ймамо и вшу ПП,

на Задушницу кад йдемо Л, шакд }е

било на Задушницу Л;

)ёдан мёрдевен ПП;

]ёдно }асле НС, ПП, Бреснйчко Леле

Мр.

Стандардним именицама пл. тантум у ср. и м. роду нисмо забелена >л и

одговараЗупе облике ]еднине осим на вешало Ч и Младенац Л, НС.

б) Облици множине

Стд. пл. тантум ж. рода могу и у нашим говорима да се Заве у облику

плурала:

}ёдне гуо1е 1,

)ёдне ]асле 1, шё }асле 5,

/съёшше ковачке имао 8,

}ёдне маказе 1 , са .наказе (и са мака-

зама) 3,

]ёдне мёрдевине 1 ,

}ёдне наНве 1, 3,

/ёдне йаншалбне 1,3, онё йаншалбне

8,

]ёдне санке \,}ёдне саонице 3;

}ёдне кьёшше НС,

]ёдне маказе Ье да осшану Мр, /ёдне

маказе НС, ПП,

/еднё напве НС,

}ёдне йаншалбне Мр, ПП, Т. /еднё

йаншалдне НС, йршене йаншалбне Ч,

/ёдне санке Мр, ПП, /еднё санке НС,

слубе Мр,

овё) вше НС,

у шё кочще П.

228 Видимо да се ради о ж. р. а не о ср. мн. поре1)ен>ем са другим примерима код истог

информатора као и код других (к/ешше I, ддсШа кьёшше 3, кьёшше НС, ПП).

229 МИТГОВ1ГР1 1984 да^е само слуба.

230 у Лесковцу Митровпъ 1984 наводи облик мердйвен.
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Именица груди понаша се као пл

шё груди 1, жёнске груди 3;

тантум ж. р. у Нишу, а м. р. у селима

снажни груди Ч, суви груди ПП, шири

груди ПП.

Следепе именице ср. р. ]авл^у се као пл. тантум, што су и у стд.

}ёдна кола 1, 3, идем кдлима 7,

ша лё^а 1 , на лё^а 3

нёдра 1,

вёлика усша 5,

)ёдна враша 1, 3, до врата 3;

]една кола Ч, /ёдна кола волбвска Мр,

ПП, йуна кола Ч, дрвена кола ПП, с

кола Л, Мр, без кола Ч,

лё^а Мр, ПП (обично у селима

грбина, ж. р. ].),

]ёдна враша НС, ПП, /една враша Мр.

на враша Ч, Л.

2) Изражаван>е вишейредмешносши без бро/ева

а) За именице женског рода наставак ^е <е>, што представлю уобича]ени

облик множине у именицама са наставком <а>; потрсбан ]е контекст да он

се знало да ли се ради о ]едно- или вишепредметности.

грёбуъе 3,

гусле 1, много гусле 3,

кьёшше 3

маказе 1,

мёрдевине 1 , йуно мёрдевине 8

вйше йаншалбне 1;

гусле ПП, млого гусле НС,

кьёшше НС, ПП,

разне маказе Мр, йуна фидка маказе

ПП,

млого йанша.юне ПП,

санке Мр, лшого санке ПП,

на'Лее НС.

Примепу|емо да:

именица м. р. у мердевин, мердевен има очекиван облик илурала на <и>:

мёрдевени ПП;

именица ср. р. ). }асле у плуралу има или наставак <а> без прошнреша,

или наставак <и> са проширен>ем <ет>: }асла ПП, ]аслеши НС.

б) За именице ср. р. наставак ]е <а> као када се изражава |еднопред-

метност, тако да ]едино контекст указу|е да ли се ради о |'е;щом предмету

или више предмета.

кола 3, лыдго кола 3; много кола Мр.

враша НС, сва враша Ч, лидго враша

ПП.

3) Са бро]ввима

Облици уз бро]еве, у принципу, одговара]у облицима за изражаваже ]ед-

нопредметности.

а) Ако се зеднопредметност изражава именицом ж. р. ^. на <а>, уз бро-

]еве има наставак <е>
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двё грабу.ъе 1, йёш грабуле 1, две гребу.ъе Мр, шее гребу, ье ПП, две

йёш гусле З,231 гусле Мр, НС, ПП, йёш гусле ПС, ПП,

двё вйле 1, йёш вше 1, 3; двё къёшше ПП,

двё вше Мр.

Применяемо:

мердевин, мердевен уз брсуеве има очекивани наставак <а>: два мёрде-

вина 3, два мёрдевена ПП, йёш мёрдевена ПП.

у'асле има исте облике као у вишепредметном изражаваььу: два /ас. ш

ПП, двё }аа\еши НС.

б) Ако се ]еднопредметност изражава именицом плурали|а тантум (ж.

р. на <е> или ср. р. на <а>), исти облик се користи и уз бро]еве. За разлику

од стд., ко] и овде има збирне бро]еве, проучавани говори настсуе да упогре-

бл.ава]у основне бро]еве. Примери:

женски род

шрй гу'сле 1, йёш гусле I,232

двё ]асле 1, йёш ]асле 1,

чёшири маказе 3, йёш маказе 1,

шрй мёрдевине 1, чёшири мёрдевине

1,

двё напве 1, йёш напве 1,

шрй или чёшири йаншаюне 3, йёш

йаншаюне 1,

йёш-шёсш саонице 3;

средней род

чёшири кола 3, йёш кола 1,3,

чёшири враша 1,3, йёш враша 1, 3;

Забележили смо, ипак, примере

девима:

женски род

дво}е маказе 1 , шрд}е маказе 1 ,

двд[/е, шрд}е, чёшворо мёрдевине 1 ,

дво/е, шрд/е, чёшворо йаншалоне 1;

двё къёшше НС, йёш юьёшше НС,

шё двё маказе Мр, двё маказе НС,

ПП, шрй маказе ПП. йёш маказе Мр.

НС,

двё напве НС,

йёш йаншаюне Мр, НС, шёс

йаншаюне ПП,

двё сан/л? НС, ПП, шрй са'нке НС, йёш

сапке Мр, НС, ПП;

йё-шёс кола грб/зе НС, шёс кола НС,

дёсеш кола Мр,

чёшири враша Мр, г7ёй7 враша Мр.

НС, ПП.

са збирним бро]евима и бродим нри-

дво/е гусле НС,

дво/е маказе Мр,

дво/е йаншаюне

йаншаюне Мр,

дво/е ганке Мр, НС;

Мр, НС, шро/е

231 За ]едан предмет исти говорник каже ]ёдна гусла.

232 За ]едан предмет иста говорница каже ]ёдне гусле.
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средњи род

двбја кдла 1, 3, трбја кдла 1, 3, двдја кола Мр, НС, трдја кола Мр.

чётворо кола 1, 5, НС, четвдра кола Мр, НС, йетдра

двдја врата 1,3, трбја врата 1,3; кола Мр,

двдја врата Мр, НС, ПП, трбја

врата Мр, НС, ПП, четвдра врата

НС, ПП.

Опажамо да се сви примери односе на 2, 3, 4 (осим једног за 5). Почев

од броја пет употребљавају се основни бројеви.

4) Акценат

Поређење са стд. може да се врши са именицама женског рода трепе

деклинације: онда нема никакве разлике у месту акцента у стд. и Нишу (евен-

туално и у селима, у ретким забележеним примерима женског рода). Кала се

посматрају именице мушког рода друге деклинације, нема акценатских раз-

лика између Ниша и села.

Примећујемо прелазак акцента на предлог у неким примерима са села:

на јесен ПП, под јесен Мр, дд вечер Т. Међутим у Нишу смо забележили г

јесен 1.

ГЛАГОЛИ

Преузећемо најчешће прихваћену класификацију глагола према актуел-

ним граматикама стандардног српског језика. Како се врете глагола означене

бројевима разликују у зависности од аутора, одлучили смо да се приклонимо

Стевановићевој подели.233 Пошто нам стандардни језик служи за поређење.

испитиваћемо глаголске облике пратећи класификацију глагола у стд. и када

извесни глаголи у говорима Ниша и околних села морају бити сврстани у

другу врсту. Због лакшег поступка именоваћемо глаголе у инфинитиву мала

у принципу овај облик не постоји у призренско-тимочким дијалектима.

ПРЕЗЕНТ

I) Наставци

а) Прво лице једнине

Као у стд. наставак се увек завршава на <м> осим за глаголе моћи и

хтети: могу, дЬу (као и енклитика ћу) и нећу се срепу свуда и кол свих

говорника.234

233 в. Стквановић 1979 1, с. 330-336.

214 Немамо нијсдан облик попут можем, дћем, нећем као игго их има у Лссковцу (Ми-

хајловић 1977, с. 45). Богдановић 1987 је забележио самојсдан пример и кажс дајс он сајуга
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б) Трейе лице множине

Наставци -ау, -у, -ав, уместо -а]у у 5. врсти

Ради се о псуавама фонетске природе: испадавъу интервокалног ] (глё-

дау, нёлшу), позедноставл>ен>у трупе ау због губл>ен»а а да би се избегао зев

{йму, ручу) и промени у у в (глёдав, йёвав). Ове шуаве смо обрадили у оквиру

фонетике и фонолопф.235 Подвуцимо да се прве две по^аве срепу у Нишу и

у селима, док се трепа (наставак -ав236) у многим примерима бележи ис-

кл>учиво у селима.

Наставак -у уместо -е у 6. и 7. врсти

Наставак -у, за ко]и имамо доста примера, извесно се не ограничава на

призренско-тимочку ди^алекатску облает237

болу 5, болу 8, 10, говору 2, из]уру 9,

крешу 4, 8, куйу 6, долазу 2, 3, 5, 6,

7, Пролазу 8, улазу 10, лету 3, лубу

2, налушу се 4, йомйру се 4, носу 3,

5, 7, 8, доносу 3, Пазу 2, йлашу 6, Пра

ву 2, 3, 7, найраву 3, 5, йушу 2, 3, ра

боту 5, раду 2, 3, 4, 6, 8, сёду 3, седу

3, 9, осшаву 3, шражу 9, виду 2, 3, 9,

вису 8, извлачу 3, воду 3, 5, 7, 9, волу

7, ошвдру 8, возу 8, ершу 2, 3, жалу

се 2, ожёну се 6...

йушу 2, држу 2, 7, сто/у 4 итд.

болу Мр, чмну Мр, чину Ч, згазу Мр,

говору П, /у/?у ПП, га'зиу ПП, крешу

Ч, П, кшу Ч, долазу Ч, Л, П, улазу П.

лешу НС, ПП, лубу Л, ПП, мёсу Ч,

«ост Ч, М, М1), Мр, ПП, Т оокбст ПП,

износу НС, базу ПП, йлашу ПП, йрй'вг

М, НС, ПП, работу М, /к% Л, М,

М1), 1,рёшу ПП, осшаву ПП, седу Мр,

сес>у Ч, М, славу Мр, сшо/г ПП, тиру

Л, шражу Мр, НС, Шуру Л, М1), учу

НС, ПП, весёлу се М, Т, виду НС, ПП,

вббу Л, волу НС, «озг НС, гиемву М,

Щ, Мр...

бле/у Мр, држу НС, др.жу Л, шрчу Л

итд.

Наставак -е, доста редак у селима, у Нишу ^е исте учесталости као и

-у, чак уг и распространении
238

територи)е Алексиначког Поморавл>а, „а ]ош ]ужлщъ одатле овакви облици могу бити чешпи и

обични]и" (с. 199). Ипак, изгледа да сада шце тако у Нишу и истражнваним селима. Запажамо

да^е Сремац користио можем поредлист: а шшо йа да не можем?! (ИС 121), А ]а Ье си могу

и йеш да идем (ИС 123).

235 в. с. 95.

236 БЕЛ1ГП 1905, с. 514 об^аильава наставке -ав у 5. врсти испаданлм '} у интервокадно]

позицией (щу > ау > ав), а аналогиям туава наставка ев у 1, 2, 3. и 4. врсти. за кчуу има

неколико изолованих примера у селима. Богданова 1987, с. 186 и Миха1ЛОВПР| 1977. с. 45

наводе доста примера наставака -ав и -ев као и аналогично -и]у и -ив у 6. и 7. врсти. док ми за

ове врете нисмо забележили наедай такав пример.

237 Ивиъ 1956 говори о употреби -у у косовско-ресавском диалекту (уз паралелну угю-

требу -е), у смедеревско-вршачким говорима и во]во1)анским говорима Баната (в. с. 78, 91 и 104).

23« Белиъ 1905, с. 512-513 бележи чешпу по]аву -у него -е, док Богданов! га 1987, с.

188-189 и Михмловитн 1977. с. 45 има]у скоро исклучиво примера са -у.
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крсше П, долазе М, носе Л, НС, Праве

М, раде Т итд.

баце 6, чйсше 1, чуде се 2, Погоде 1,

говоре 1, йрц/аве се 5, 8,/уре 1, крсше

1, куйе 1, долазе 1, 3, 5, 7, 8, 10, ыз-

ла'зе 1 , одлазе 1, мйсле 1,10, люле 1 0,

носе 1, 8, доносе 1, йраше 7, йра'ве 1,

5, 6, найраве 1, 10, йуне се 3, сйусше

1, 5, /?а'де 1, 3, 8, 10, сниме 1, 5, йо-

сшаве 1, нашале се 5, ошвдре 1, 10,

весёле се 1, виде 1, 5, воде 1, 5, 7, 8,

воле 8, лсиве 1, 2, 4, 7...

држё 1, сшо/е итд.

Уочили смо да ]едан говорник за исти глагол може да употреб;ьава час

-е, час -у.

Полазепи од неколико примера можемо запазити да ]е Сремац ииак

чешпе употребл>авао <е> него <у>: часше се (ИС 80), чине (ИС 82, 3 3 1 ),

йограбе (3 35), казне (ИС 46), искусе (ИС 90), долазе (ИС 67), Поломе (3 32),

моле (ИС 67), Ора/е (ИС 56), раде (3 94), седе (ИС 80, 3 145), искоче (ИС

67), йослуже (3 43), шврде (ИС 109), виде (ИС 47), зборе (ИС 85), шрче (3

32)... Примеры са <у> су много ре1)и: долазу (ИС 124), улазу (ИС 124). збору

(ИС 88), жену се (ИС 134)...

Истичемо да нисмо забележили ни^едан пример наставка -и)у и -ив,

мада су типични за 6. и 7. врсту у призренско-]ужноморавском д^алекпу.

2) Презеншска основа, йрийадносш врсши: разлике у односу на сшд.

а) Прва врста

мдНи

Поред форми одговара^упиx стандарду, имамо и мож без наставака

<еш>, <е>, <емо>, <ете>. Мож обично следи глагол са везником да или без

н>ега.

2. лице ^

мож да мйсиш 1 , не мож се йдйнеш

2, не мож да йдеш 8 итд.

3. лице у

шд не мож да буде нйкад 2, не мож

да се зайдсли 3, не мож да йогоди 8

итд.

1. лице мн.

ми не мож да йразну/емо 1 , мож да

йогдршамо сшанзе 2

2. лице мн.

мож да йщеше 3, мож да начете 6; I мож да йдеше НС.

У неким примерима пре се ради о прилошком значешу него о глагол-

ском, што ]е уосталом и порекло прилога можда: мож да знаше, мож да

не мож да гу йресудиш Ч, не мож

на^еш НС итд.

не мож да йрегази Л, не мож да

доби/е он М1), не мож га обали НС,

не мож сйн да ши буде шако Т итд.

мй не мож да вршёмо Л, не мож да

га йусшимо П
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не, или пре: мджда знаше, мджда не (Т). Таквих примера са прилошким

значен>ем има и без да: око чёшири саша, мдж и шрй (Ч).

Мож се користи и за 3. лице множ.

не мдж да йрдЦу Мр, не мож мдмка

да виду НС.

не мож дёца да говоре 1 , не мдж ши

шб) найраву 5, мдж да се суше 7,

сшарци не мдж да ошвдру 8;

У 1. лицу ]. обично се ^ав^ьа мог после испадаьъа наставка <у>:

}а не мог да устанем 1 , ]а не мог да

возни кола 2;

йч не мог да йёвам Л, не мог да

засйй/ем М, не мог ни да зборим НС,

не мог да ши кажем П.

Из овога се види да се облици мож и мог употреб.1ьава]у у Нишу и у

селима.239

узеши

Презентска основа може бити узм- као у стд. али и узн- (узнем, узнеш,

узне...), вероватно аналогно глаголима типа почети — почнем240. Обе основе

се под^еднако употребл>ава]у у Нишу, док у селима узн- надмашу)С основу

узм-.

И код Сремца постсуе обе основе: да гу узнем (ИС 87), нек се ушу (НС

111), али и да си узмемо (ИС 1 19).

врпи

Облици овог глагола, ко]и су због самог ььеговог значен>а забслежени

само у селима, припадазу 6. врсти у 3. л. а 1. врсти у другим лицима: он

ерши, али )а вршём, ши вршёш, ми вршёмо... Трепе лице мн. они ершу иро-

тумачили бисмо пре као облик 1 . врете него 6. ]ер други глаголи 1 . врете са

основом на велар има^у ]отован>е у 3. л. мн. као и у остатку парадигме.

Глаголи са облицима 1. и 3. врете

У призренско-тимочким ди)алектима постсуи тенденц^а шире употребс

суфикса <н> у презенту него у стд.241

За глагол репи, ко)н има дублете у стд. (речем и рекнем), у нашим го

ворима употребл>ава се рёкнем, рёкнеш... (Код Сремца тако1)е: да ши рекнем

(3 155), пе решу (ИС 74)

ошиТш

ошйднем 2, ошйдне 1, 3, 4, 7, 9. 10

итд.

поред:

ошйдем 1, ошйде 1, ддем 4, 5, 6, оде

1, 10 итд.

ошйднем НС, П, ошйдне Ч, Л, Мг), Мр

итд.

ошйдем НС, ПП, ошйде Ч, Л, ПП, оде

НС итд.

^39 О облицима мож и мог в. БЕЛИТ! 1905, с. 511-512, БОГДАНОВИЬ 1987, с. 191-193, а

за исту употребу у неким косовско-рссавским говорима Симпт* 1972. с. 387-389.

240 в. Б^'ига 1905, с. 480 и Богданов! га 1987, с. 207: [н] се гю)авл.у|с више услел аналопуе

него због прогреенвне асимилаци)е после [з].

241 в. Бшга 1905, с. 484-486 и Аьехамоек 1975, с. 270 и 396-397.
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Истакнимо да, од сва три типа ксуи су у употреби, тип са <н> има

предност у селима као и у Нишу.

красши (евентуелно са префиксом)

украднеш НС, украдне Л, Мр, украдну

ПП;

поред

краде 7, краду 1 , украде 1 ; I украде НС, украду Ч.

расши (и глаголи изведени префиксом)

израсне 3, одрасне 6 I йорасне Ч, НС, Т;

поред:

йорасшеш 4, зарасше 1; I израсше НС.

Нисмо забележили примере за глагол расши без префикса

расше 5, расшу 3; I расше ПП, расшё Мр.

б) 2. врста

Известан бро] глагола, ко^и су 2. врете у стд., у проучаваним говорима

теже 5. врсти.242 Форме наведене у заградама припада]у 2, а без заграда 5.

врсти.

йодйза се 2 (йодиже 10, йодйжу 3),

(кашье 10, искаиььеш 2),

{мёЬе 3, 7, мёНу 8);

{Поможем 4, 7, 10, йомаже 2, 6, 10),

(емче 1, 4, 7, 8);

| ]а се дйзам М, дыза се М,

мсга М1), НС,

каш/ьаш Мр, каш/ьа Ч, НС,

лёгамо Л,

мёТшмо П (мёНем Ч),

йомагам НС, йома'гау Т (йаможем Т,

йомаже П),

рйка]у Мр, рйкау НС (рмче НС).

вйкам Ч. Л, М, Мр, вйкаш НС, емка

Ч, М, Мр, НС.

1асно се види да су облици 5. врете распространении у селима него у

Нишу, где се често користе само стд. облици 2. врете.

Те глаголе С. Сремац мен>а према 5. врсти: искам (ИС 48. ИС 122, 3

35, 3 149), искаш (ИС 122, 3 149), иска (ИС 48, ИС 84, 3 24, 3 148), искаше

(ИС 60, ИС 73, ИС 120, 3 148), искаше (ИС 60, ИС 73, ИС 120, 3 148); да

ши йомагам (ИС 117), ич не йомага (ИС 81), али и йомаже (ИС 41), викам

(ИС 80), викаш (3 148), вика (ИС 48, ИС 83), викамо (ИС 82), викауу (ИС 67,

ИС 83).

У селима неправилни глагол лиеши тежи да буде замешен глаголом 5.

врете ме.ьаши:

(мелем 1, самёье 7); I мёл>ам Мр, мё.ьа Мр, ПП, мс.ьа/у Мр.

мирисаши

242 Ово пажи за читаву прнзренско-тимочку ди)алекатску облает: в. Бшпн 1905. с. 491-

492, Аьехашек 1975, с. 271 и 398-399, Богданович 1987, с. 208.
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Ова) глагол има различиту основу у Нишу и селима:

мирйше 5, 6; I мерйше Ч, ГШ.243

жеши

Неправилни глагол, ко^ се због свог значена реачизу]е углавном у се

лима, понекад прелази у 5. врсту.244

жн>ё}у 3 (поред жн>у 1 ); I ж/ьёем НС.

У неким другим примерима, после испадан>а интервокалног ,|, има се

утисак да вокал носи дугосилазни акценат као у стд., а не да се ради о удво-

]еном вокалу.

I жгьём Ч,ж Ч, Мр, Пожчьё Л итд.

Мислимо да се не ради о утица]у стд., него о прелазно] стали према

по^едноставл>е^ьу групе вокала ее. У осталим примерима постели само (сдан

вокал:

ж>ьё ПП, жн>емо Ч, Л, П, Т, бжнхпи

Т итд.

в) 3. врста

Глаголи копима стд. допушта дублете у Нишу као и у селима увск ишуу

облике са <н>. Примери:

лёгнем 1, 4, 9, лёгне 1, 2, 5,

йаднем 9, Па'дне 1, 2, 3, 7, 8, йадну 2,

расПадну се 8,

йобёгне 1, 6, 7, йобёгнемо 8, 10,

сёднем 1, 10, сёдне 1, 3, 4, 5, сёднемо

4 итд.

С друге стране имамо

мёшем 4, 5, мёше 3, 4, 5, 6, 7, 8, мёшу

1, 3, 5, 7, 10.

лёгнем НС, лёгне Мр,

йаднем Мр, НС, йадне М, ПП, йадну

НС, ошйадне Л, ПП,

йобёгнем Ч, НС, йобёгне Ч, Л. М,

сёднем Ч, НС, ПП, сёдне Ч. сёднемо

ПП.

мёшеш П.

г) 4. врста

Глагол даваши и глаголи од н>ега изведени префиксациям као и глагол

йознаваши могу сачувати /ва/ у презенту, па тако припада^у 5. врсти. Примери

у заградама су 4. врете, без н>их 5.

дава 3 (да/ем 4, да/е 1, 2, 3, 4,

8, 10, да]у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10),

5, 7,

йродава 3 {йрбда)е 5, йрода/у 2, 3, 7,

8),

(уда/е се 4),

(йозна/ем 2, 6, 7, йозна/е 1 , йбзна/емо

се 4) итд.

давам М, дава Ч, Л, НС, ПП, дакав

Л, М, дав)' Т {да/ем Мр. НС, П, да/с

Л, М, Мр, ПП, да/у М, НС, ПП),

Продавай Л, НС, Продави Мр (Прбда/е

ПП),

раздава}у Л,

удава се М, Мр,

Познавай М, НС, Познава се М, Мр,

НС итд.

243 У Лесковцу Митговмт! 1984 тако1)е бележи ме/шшем.

-44 Всроватно, као што сугерише БалиТ| 1905, с. 495. према аналопци са глаголима типа

смеши.
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Из овога произилази да су примери 5. врете много фреквентшуи у се

лима, уз ипак паралелну употребу облика 4. врете, што ]с нарочито случа]

са глаголом даваши.

Овакви глаголи код Сремца има]у облике 5. врете: не давай (3 103), да

му даваш швсуега Чайу (ИС 48), да ши дава Госйод (ИС 81), не давимо (ИС

62), дава)у (3 31), одава (3 35), Ье ми одава]у (3 31), йродава/у (3 148). ни се

удава (3 94), ни га знавай ни йа йознавам (ИС 83), Познавай ше убаво (ИС

124), йознава (ИС 106), зар ме не йознаваш? (3 154), али исти лик и на исто}

страници каже шшо, }ошше ли ме зар не йозшуеш?, Признавай (ИС 89, 3 106),

йризнава (ИС 49)...

коваши и глаголи изведени од *ьега увек нуде примере 2. врете у овим

говорима.245

ковё се 8, искове се 3 итд. кдве Мр, ПП, ковё Мр, исковёш Мр

итд.

За йсоваши сви наши примери су 4. врете али са африкатизаши'ом у

селима:

йсу}е 4, 8, йсу}у 4, ойсу/е 4, 8; йцу/е Ч, Мр, НС, йцу/у Л, МР, ПП,

найцу}е Ч.

шроваши, глагол ко]и су неки истраживачи бележили са /ов/ у презен

ту246, у нашим говорима ^е 4. врете, као у стд.

шру/у 6, ошру]е 6; I ошру/е ПП.

д) 5. врста

даши

Примери типова су следепи:

дадем (само ]едном у Нишу и више пута у селима)

даду 8; I дадём Л, М, дадё Л, Мр итд.

дам

дам М, МР, НС. П. да Л. П, ПП, дамо

Л, НС, П итд.

дам 4, да 2, 3, 4, 6, 7, дамо 1, 6, да/у

7 итд.

даднем

Таквих облика има код Стевана Сремца: не^е дадну (3 149), а ми нисмо

забележили ни|едан такав пример.

йишаши

У }ако} }е конкуренции само са глаголом 4. врете йишууем

(ййишш 1, 8, Пиша 2, 7, ийшаше 4); йишуем М, ПП, йишу'уеш Ч, Гшшу/с

Мр, НС, ПП, Т, Гшшу/еше Ч, йишу/у

НС (ййшам Мр, НС, ГШ, <7//шс/ Ч, Л.

НС, йишав Ч).

245 За оку глагол в. БЕЛНй 1905, с. 485, Ли.хлмжк 1977, с. 270 и 402-403. 413 ( ы <1шш)

призренско-тимочку д|уалскатску облает) и Богданович 1987, с. 207 (за Алексиначко Номера-

в.ъе) и МИХА1ЛОВИП 1977, с. 44 (за Лесковац).

246 в. Белиь 1905. с. 483, Мпхагловиъ 1977, с. 44 (ова] глагол код ььега Зе 2. врете) и

БОГДАНОВИТ! 1987, с. 207 (код юуег ]с ицххшши 5. врете).
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Скоро увек Сремац користи облик типа Пишу/ем, ко}И се данас чу)е само

у селима: йишууем (ИС 79, 3 149), йишууеш (3 154), йишу/емо (ИС 1 12), йишууу

(ИС 74, 3 32)... поред следепег излованог примера: не Гшшам (ИС 49).

сийаши

Забележили смо

облике ]едног конкурентног глагола 4. врете

сийуу'е 3, йресийуу'е 5; сийуу'е Мр, НС, П, сийууемо НС,

досийууу НС;

неколико облика 5. врете као у стд.

сййа се 5, сййамо 5; I сййа ПП, сййалю ПП

облике 2. врете без ^тован>а где се, према контексту у ко]ем се ]авл^у,

ради о евршеном виду, што одговара стд. глаголима сийнуши или насуши, а

не сийаши247

сййе 3, 5, 8, наеййе 5; сййем НС, ПП, сййеш Л, Мр. П, сййе

Мр, сийу НС, йрееййем НС, Т итд.

ейаваши

Користи се више у Нишу, док села да]у предност облицима 4. врете

типа ейиу'ем

сйй/ем М, Мр, сйй/емо Л, НС, сйй/у

М, Мр.

сййуе 4 (ейаваи 5, ейава 2, 5, сйавалю

3, ейаваше 6);

Конкурентна облика 4. и 5. врете се одражава и код Сремца: ейава (ИС

60) и да ейиуеш (3 100).

свираши

У селима се употребллва глагол 6. врете свирим2**

свйра 3, 10; I свириш НС, свири НС, свйру Ч.

Ткаши има у стд. облике 2. врете са ]отован>ем (чем) и без ]отован>а

(шкем), али на^чешпе облике 5. врете (шкаи). У проучаваним говорима пре

зент овог глагола припада 5. врсти.249

шкауе 1, 2; шка/е.и Мр, шкаем П, шкауе Мр, Т,

шкауемо Л, шка/у Мр итд.

знаши

Скоро су сви примери 5. врете као у стд. За 4. нашли смо само |сдан

пример у Нишу, а шест у селима.250

знауе 2 I знау'еш ПП, знауе НС, П, П, знае Ч,

НС;

-47 Ово потвр!)у)е Митровиъ 1984, с. 301 ко)и наводи за Лесковац сш'пусм као неевр. и

сййем као еврш. вид.

24(( Митров1ГЬ 1984, с. 297 да^е сварим као учесталу форму, док Бо1'длнов1т 1987. с. 210

тврди да су облици типа свйрим много рс1)и од оних 5. врете.

249 Исто: Б01ДА1ЮВИТ1 1987, с. 207 и Аьехашьк 1977. с. 402 (Она бележи примере типа

шкём много ]ужни)с од Ниша, а типа чём много неточнее). Белит* 1905. ^е у Нишу забслежио

(с. 483) Шкам поред шка/е и шка/у.

Бешгй 1905. има таквих примера на с. 488.
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поред:

не знам 4, 6, зна 3, 4, знаше 2, 3, 4, не знам Мр, НС, ПП, Т, зна Ч, М,

5, 6 итд. знаше Ч, НС, Т итд.

Сремац чешпе има облике типа зна/ем (ИС 121), зна/еш (ИС 82), зна/е

(ИС 83, ИС 149, 3 24, 3 100)... него облике типа знам (ИС 69), знаш (3 146)...

Поред тога Сремац има облике са сачуваним суфиксом -ва (таквих примера

уопште немамо): знавай (ИС 83), знаваш (ИС 53, ИС 83), знавачо (3 156),

знавауу (ИС 84)...

I)) 6. врста

Разлике у презенте^ основи неких глагола у односу на стд. су фонет-

ског карактера и веп су проучене у оквиру консонантског система, као нпр.

основе уфаш- (стд. ухвашиши), йанш- (стд. йаишиши), йра/- (стд. йравиши),

йуш- (стд. йуешиши)...

Глагол извиниши понекад се ]авл>а у селима са наставцима на /е/ умеето

/и/. Те варианте са /е/ се иначе срепу у колокви)алном ^езику.

извйниш 10; извйнеш Мр, П, извйнеше Ч (поред

извинит Мр, ПП).

Неправилни глаголи вреши и зреши

У проучаваним говорима оба глагола у селима, а само вреши у Нишу

има^у облике 4. врете са основом на /и/ (вреши). на /и/ или /е/ (зреши)

врще 5, заврй]е 3 (поред облика 6. вр

ете зри 1 ; 5. врете зрё 3);

ери/)' ПП, йреври/е Ч, Мр, нроври/е

П, йреврйр' П, узри/е П, г^сус НС,

ПП, зрфУ НС.

Примепу|емо да и глагол живеши (без префикса или са префиксима)

код Сремца има облике 4. врете: Шол'ко да живе}ем (ИС 1 15), да йоживе/ем

(3 108), док су сви наши примери и у Нишу и у селима као у стд. 6. врете.

е) 7. врста

Глагол лежаши се употребл>ава само у Нишу, а у селима конкурентни

глагол 5. врете легаи251

(лежи 1, 3, лежи 1); лёгаи Ч, легаш Ч, лёгя Ч, М, НС.

лёгаио Ч, йолёгаи М.

Глаголе ейаши и заейаши смо обрадили са глаголом 5. врете ейаваши.

ж) Неправилни глаголи бшйм и хшеши (евентуално помопни глаголи)

У нашим говорима глагол пиши има облике идентичне стд. (будем...)

као и (исюьучиво у селима) облике са /и/ (аналогно аористу и партиципу

претерита активной бидем...) и са проширеном основом на /н/ (што ]ош ]ед-

25 1 в. Митрови?! 1984, с. 166: .кгам = стд. лежим. Док станлардно легати, лежем укачу)е

на промену полон^а, дн)алекатско лёгам упуЬу|с на сам положат
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ном потврГэде тенденци)у наших говора да више него стд. прибегава]у 3. вр-

сти: буднем, бйднем...)252. Примери:

Облици различите од стд.

будне 2; биде Мр, ПП, бйду НС, будне М,

бйдне НС.

Облици идентични стд.

будем 5, 7, будеш 4, буде (сви ин- буде (свуда).

форматори) итд.

Сремац ^е поред стандардних облика будем... углавном корне шо облике

биднем: па да ми она буде жена (ИС 52), кад буде у оно] нреме (НС 52),

куде пе да буде (ИС 70), може После да буде (ИС 109)... поред ко/а не ми

саг бидне сна/ка (ИС 32), а мен' не бидне Право (ИС 35), кад не могшие друкче

да бидне (ИС 87), Виу дан Ье да бидне (ИС 98), шшо не ова] сас мене на кра/

да бидне (ИС 102), може и шоу да бидне (112), Сйако/ ш Ье му бидне (ИС

1 17),у'а искашем мо}а да си бидне (3 109), неЬе ни да биднеше (ИС 125). да

бидну (ИС 35)...

У проучаваним говорима облици сери)е /есам и одговара)упих енклитн-

ка су идентични стд. Зато се чешпе бележи у селима парадигма несам... (у

Нишу само у трепем лицу ]еднине) Примери:

сери)а несам

нё)е 2, 3, 5, 6; | несом Ч. Л, М, Щ, НС, П, неси Мр,

нё/е Л, М, М1), Мр. НС. ПП, П. нее Ч,

Щ, НС, П, нёсмо Ч, Л, М, Мр. НС,

ПП, П, несу Ч, Л, М, Щ, ПП. П итд.

не]е, нее могу да се сведу на не (примери забележени само у селима)-53

не ме пики учи/а Ч, не има.ю Ч, она

га не узёла Л. ич не инШерёсув&ю Т;

серила нисам

нйсам 1, 4, 5, 10, нйси 10, ни/е (сви нисам Ч, Л, М, П, ни/е Ч. Л, М, М1).

информатори), нйемо 2, 4, 6, 8, 9, Мр, НС, ПП, П. нисмо П. тку НС

нйсу 3, 6, итд. итд.

У селима серща несам )е много фреквентшп'а од парадигме нисам. а

]едино се облици 3. л. ]. не/е и ни/е под)еднако користс. Од сер!уе несам у

Нишу се ]едино ]авл>а 3. л. у, док ]е иначе генерализована сери)а нисам. При

метили смо да се свуда код истих говорника чу)у облици из обе парадигме,

што бисмо назвали шуавом лингвистичке несигурноста.254

На ову мешавину облика гипова будем, бидем, буднем, биднем скрепу паиоьу Ьглпп

1905, с. 479 и БОГДАНОВ!™ 1987, с. 191.

ИЗ Таквих примера има Белий 1905. с. 635 и Богданов! т 1987. с. 259.

254 израз преузимамо ол Лабова (1_авоу 1972 а).
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Сери^у несом скоро увек налазимо код Сремца: несом (ИС 79, ИС 82.

3 8...), неси (ИС 86, ИС 121...), не]е (ИС 80, ИС 83, 3 92, 3 149...), несмо

(ИС 65...), несу (3 31...), поред изолованог примера ниссш би/а (ИС 82).

Потврдни и одрични облици глагола хшеши су скоро увек ]еднаки са

стд., ако се изузме губл>ен>е почетног х. Можда зато што наши говори не

различу силазне и узлазне акценте, забележено ^е у 3. л. мн. неколико при

мера щи се разлику]у од стд. и ко]н теже да читава парадигма припадне 5.

врсти.255

дпе]у 8, нёпе/'у 1, 8. I

3) Акценаш

Проучавапемо углавном акцентуаци^у облика чщ& се презентска основа

и припадност врсти не удал>ава од стд., пошто смо веЬ представили друге

облике. Полазипемо од акценатских типова стд. ]езика, при чему се свакн

тип одре^у^е паровима глагола без префикса и са префиксом.

а) 1. врста

Тип ]ёсши — /ёдём, ио]есШи — йо]едём

без префикса

стари акценат256 (примепу]'емо да овде стд. краткосилазном акценту од-

говара експираторни акценат на следе

}едём 5, едёш 5, /едёно 1, 4;

нови акценат258

пем слогу257)

]едём НС^едёш НС^едё Ч, Л, М, Мр.

ПП, еде ПП итд.

ёдеш Л, ]ёду Мр, НС;}ёдем 1, 3, 5, /ёдеш 2, 5, 10, )ёде 3,

}ёдемо \,]ёду 1, 2, 3 итд.

са префиксом

стари акценат (овде стд. краткоузлазном акценту одговара експираторни

акценат два слога дале)

юедём Мр, йо/едёш Ч, изедё М, НС,

у/едё Мр, ПП итд.

пренесен акценат, ни нови ни стари (акценат }е пренесен на ]елан слог

испред, али ни|е на префиксу као у стд.)

255 в. такве облике: Бшпт 1905, с. 507. Тендсншна да се нзбегне хомоними|а 3. л. у и 3.

л. мн. (у афирмативним и негативним облицнма) изгледа да прелази фанице призренеко-тимочке

ди]алекатскс области ]ср нма примера у косовско-ресавском диалекту, в. Ал^ксиТг'ВУк'ОМЛношгй

1966, с. 308. ПеЦО/МиЛАИОВИТ) 1968. с. 348-349 и Симпъ 1972, с. 391.

256Тако називамо експираторни акценат ко)и чува сво]с место као у првобп гном .нуалекту,

без новоштокавског преношен>а на претходни слог.

Бьнгп 1905, с. 516 бележи у Нишу )едв, на/еде се.

Тако називамо акценат коуи чува своЗу ди)алскатску природу скспираторног акцента,

с тим што се помера као у новоштокавским ли|алсктпма. тако да |с на истом месту као и у стд.
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на/ёде се 1,4, йо/ёде 1, 2, 3, йо/ёдемо

5;

нови акценат (на префиксу)

нема примера.

Тип сёТш — сечём, одсеки — одсёчём

без префикса

стари акценат

сечё 8;

нови акценат

краде 7,

сёче 2, 7;

са префиксом

стари акценат

исечё 3, 8;

изёде Ч, П, йо/ёде П

крадё Мр, НС,

сечё ПП, сечёмо Л, ПП, сечу НС;

сечем Мр;

течём Л, НС, Т, исечёш НС, //сече

НС, исечёмо Л. Мр, Т;

украде НС, украду Ч,

одсёчем ПП, насёчеш П, //сече ПП.

нови акценат

украде 1,

г/сече 2, 3, 7, йресёче 5, исёчемо 7,

ысгчу 1, 2;

За следепе глаголе овога акценатског типа, због н>иховог значена, има

примера само у селима; осим ^едног изузетка {осшрйжемо П) сви примеры

(са префиксом и без префикса) има]у стари акценат:

музёш Мр, музё се Мр, ПП, музёмо

М, ПП, Т, йомузём НС, йомузё Т,

йредём НС, Предё НС, йредёмо Л,

ПП, П, Т, иейредёш Л, иейредё се Мр,

ПП, г/я се иейреду Т,

сшрижё се Л.

Тип шрёсши или шрёсши — шрёсём, ошрёсши или ошрёсши — ошрёсём

без префикса

стари акценат

«туче 8;

нови акценат

расше 5, расшу 3,

яезеи 5, 10, вёзеш 10,

вучу 3;

расшё Мр,

шресё НС, П, шресу се НС,

«езёл/ Мр, «езё Ч,

вучёш Мр, вуче М, Мр, ПП. «17г Л;

расше ПП,

шрёсем Ч,

вучеи П, вуче НС, вучу Мр, НС, ПП.

П;
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са префиксом

стари акценат

исшресё 8,

навучё 7;

Прешресёш Ч, исшресё Л, йрошресё

П,

извучё Мр, одвучё Л, одвучу Л;

израсше НС, Порасне Ч, НС, Т.

нови акценат

Порасшеш 4, зарасше 1, израене 3,

одрасне 6,

навучем 1, извучеш 3, навуче 7, Повуче

2, увуче 3;

Тип йейи — Печём — йёчёлю или йечёмо; исйёпи или исйеТт — исйёчём

— исйёчёмо или исйечёмо

без префикса

стари акценат

йечё» НС, «еч? Ч. Мр, НС, ПП

Гиешём НС, ПП, Плешё Ч;

Пёчем Л, м<?</<? П;

нови акценат

Пёчем 2, йёче 6, 10, йечу 6,

йпёшем 1, йлёшеш 10;

са префиксом (неки овакви глаголи нема]у облик без префикса)

стари акценат

иейечу 3,

доведём 10, одведём 1, доведё 1, из

воде 8, у«ед(? 2, ;'ве?ф' 8;

нови акценат

зайёче 3,

одвёдем 1, заведем 10, с)о««)<> 5. /7/?«-

есУе 3, завёде 7, доведу 5, извёду 1;

дойечём Мр, иейечёш Ч, НС, ПреПечё

се Ч, иейечу Ч,

обведём М, уведе» Мр, Поведёт Мр,

Проведёт Т. Поведё Ч;

иейёче П, иейёчу ПП,

одвёдем П.

1. и 2. л. мн. (теже ]е говорити о старом и новом акценту за ова лица,

пошто има два могупа места акцента у стд.)

йечёмо 10, али исйёчёмо 10; йечёмо Мр, НС, исПечёмо НС.

Поведёмо Л, али довёдемо НС.

///ш и глаголи изведени префиксациям

й/ш или ийм — идеи или — идёмо или идёмо или идёмо

стари акценат

нови акценат

идеи 1, 6, идеш 2, 1, 2, 4, ндг 1,

2. 3, 4, 8, 9, 10;

I ыде Ч, Т;

«дел/ Ч, М, ПП, П, Т, моему Л. НС. П.

Ж)е Ч, Л, М, Мр, НС, П. Т, иду М.

М1), Мр, НС, ПП, Т;
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1. и 2. л. мн.

йдемо 1, 3, 4, 5, 10; идёмо НС, али йдемо Ч, Л, М, М1),

НС, Т, йдеше Мр.

Тип ддЬи или доТш — дд^ём

Акценат ^е, како у Нишу, тако у селима, увек на префиксу као у стд.

дд^ем 6, 10, уЬеш 1, 2, 7, на!)е 2, 4,

8, йрг'фемо 4, йд^еше 3, 6, йрбЪу 5, 6

итд.

Тип изаЬи или изаЪи — изЩём

У проучаваним говорима акценат ^е увек на другом слогу.

д61)ем Мр, НС, наЪеш Ч, НС, и61)с Ч,

Л, НС, П, А^ед/о Ч, Л, ддЬеше Ч,

цро^у М, Мр итд.

изаЬем 1, 2, 5, 7, нсп'фе 1, 2, 3, 7, 10,

оГи'фемо 3, иза&еше 3, разину 1 итд.

уй!)еш НС, нси'фе Ч, изс'фемо М1),

нш% Мг), НС, ПП, оби^г НС итд.

Констату^емо да скоро сваки глагол 1. врете има облике са старим (мно-

гобро]ни|е у селима) и са новим акцентом (многобро]ни|е у Нишу). Стари

акценат глагола иЬи ^е редак чак и у селима. Нисмо сматрали потребним да

наведемо примере глагола дюйм кхуи увек има акценат на основи.259

б) 2. врста

Тип йлакаши — Плача», заИшкаши — зайлачём

Овом типу се придруиоду неправилни глаголи кшши — шьём, слеши

— ша/ьём

без префикса

стари акценат (ст. краткосилазном акценту у нашим говорима одговара

акценат на следепем слогу): примери су забележени само у селима за глагол

клаши, чак у финалном отвореном слогу.

коле ПП, коьёмо ПП, колу Ч, Мр,

акценат на истом месту као и у

ПП;

стандарду

Плаче НС, П, Т, йлачемо Л;

коле Мр, кд.ьемо Т,

шаьемо ПП;

йлаче 1, 3, 4, 5, 10, Гиачемо 10, Плачу

4,

коле 10, колу 1, 5, 6, 7

ша. ье 8;

са префиксом

стари акценат (стд. краткоузлазном акценту одговара акценат два слога

дал>е); само са примерима глагола заклаши у селима:

заколем НС, заколе Ч, Л, заколёмо

Ч, заколёв М1);

254 Аи-:ХА^ЕК 1975, с. 422 управо истине да иНи и моНи инку'у акценат на основи у

презенту, док ^е акценат на наставку правило за друге глаголе 1. врете у призренско-тимочкнм

ди)алсктима.
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акценат на корену

зайлаче 10,

заколем 1, заколеш 4, заколе 3, 4, 7,

жолу 6,

йошаъем 1 , йошшьеш 9, йоилшьу 1 , 6;

нови акценат, на префиксу

нема примера

Тип ййсаши — ййшём, наййсаши — наййшём

без префикса — акценат ]е у принципу на истом месту као у стд

зайлаче Ч,

йокд/ьеш П, заколе НС, закб.ьемо

Мр, НС, искдлу Мр, ПП, Гюкдлу НС,

йошалелю Мр;

кажем 1, 2, 4, 5, 8, 9, галсе 1, 4, 6,

7, га'.жт 1, 3, 4, 5, 7, 10,

нише 6, ййшемо 8, бии/у 2;

кажем Л, Мр, П, Т, каже Ч, М, Мр,

НС, Т, кажу Мр, ПП,

ййшемо М.

Четири пута смо забележили у селима каже са акцентом на наставку:

I каже М, Мр;

са префиксом: и овде, супротно стд. акценат оста]е на корену и не пре-

лази на префикс:

йошййшем НС, ПП, наййшу Ы\).

йошййшу М1).

закажу 1,

иеййше 3, йошййше 7, йошййшемо 2,

иеййшу 1;

Тип ораши — орём, изораши — йзорём

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

ору 3; I дре Мр, НС, ПП, бремо Т, древ Мр;

са префиксом: акценат оста]е на корену

I издре Мр, ПП, избремо Мр.

Тип смё]аши се — сме/'ём се, засмуаши се — засмё/ём се

без префикса

стари акценат — само у селима:

йо/ём Ч, йо/у Ч,

сме]ё се ПП, се сме/у ПП

нови акценат — само у Нишу:

йо/у 3,

смё/е се 2, йа се смё)емо 1, шшд се

смё}еше 2, дни се слщу 1, 5, 6;

са префиксом

стари акценат

зайо/ём Ч;

нови акценат

засмё]е.\ю 1, насмё/у се 5; I зайд/е НС.

Неправилни глаголи бр'аШи — берём или берём — бёрёмо или бёрёмо

или бёрёмо; изораши — изберём или изберём — йзберёмо или избёрёмо или

избереёмо; зваши — зовём, назваши — назовём или назовём
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без префикса

стари акценат

йерёш 2,

зовё се 1, 2, 7, зовёмо 1, 3, 8, зову 1,

6;

нови акценат

берем 10,

йёрем 1, 4, 5, йфе 1,

зове 1, 2, 3, 5, здвемо 5, 10, зову 1, 5,

6;

са префиксом

стари акценат

ойерёш 4;

берём Л, НС, бф<? ПП,

йерём Л, ПП, йерёш П, йере Л, Мр,

П, М,

зовём ПП, П, зовёш Мр, зо«с; Ч, Л, М.

Мр, зовёш Мр, П, зову Т;

бёрем Л, бф<? Мр,

«фе Л, Мр,

здвеш П, зоке Л, М1), НС, ПП, зову

НС;

наберём Л, оберём Мр, изберё ПП,

наберё Л, соберу се Мр,

иейерём Ч, ойерёш П, ойерё Ч, П,

оме/ту ПП,

йозовёмо М1);

нови акценат (не прелази на префикс)

изабёрем 3, избёре 3, йрибёре 4, из

беру 3,

иейёрем 5, ойёреш 4, ойфе 5, 10, ойе-

/>>' 1.

Позовем 2, 3, йозовёмо 4, йозову 1;

1. и 2. л. мн. (браши)

наберёмо 9;

набёру НС

йозовёмо М1);

берёмо Ч, НС, ПП, наберёмо Мр, НС,

ПП.

У друго) врсти сви глаголи са стд. узлазним акцентом (кад су без пре

фикса) као и глагол юшши нуде облике са старим и са новим акцентом260:

нови акценат ни^е редак у селима, али има много више примера у Нишу, док

]е стари акценат релативно редак у Нишу, али }Ош увек веома распространен

у селима.

в) 3. врста

Тип дйгнуши или дйпи — дйгнём, йодигнуши или йодипи — йодигнём

без префикса: акценат ^е на истом месту као у стд.

-60 в. Аьехакоек 1975, с. 410-413. Ако у селима блнжим Нишу (Шарбановац и Шилово)

обратимо пажн»у на место акцента глагола за ^е смо навели примере (^ати, сме]атн, брати.

прати. звати), констатоваЬемо да ]с акценат увек на наставку, дакле, старог ]е типа: то такого

важи и за глагол орати (оремо...), за ко)и имамо само примере са акцентом на корену.
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дйгнем 9, дйгне 2, дйгну 1,

лёгнем 1, 4, 9, лёгне 1, 2, 5, лёгну 5

йаднем 9, йадне 1, 2, 3, 7, 8, йадну 2,

сшанеш 8, сшане 3, 5, 7;

дыгнем М, дйгне Ч, М, НС. ПП.

дйгнемо Ч, дигиу Мр,

лёгнем НС, легне Мр, лёгнемо Л,

йаднем Мр, НС, гш7)«е М, ПП, йадну

НС,

станем М, П. сшанеш Мр, сшане Ч,

НС;

корену

йодйгнем Ч, йодйгнеш Ч, йодйгнемо

НС, улёгну Л,

исйадне Ч, НС, ошйадне Л, ПП,

устанем Л, осша'не М, НС, йрисшане

М1), осшану М, НС итд.

са префиксом: акценат оста]е на

йодйгне 3, 5, 7, 8, йодйгнемо 1,

йршёгнем 1,

найадне 1 , расйадне 8,

устанем 1, 4, 8, 9, осшанеш 1, осша-

не 1,2, 5, 6, 8, йресшане 1, усшанемо

6, осшану 1, 4, 5, итд.

Забележили смо само ]едан пример, у Нишу, са акцентом на префиксу

као у стандарду:

йрёсшане 6. I

За друге акценатске типове (врнуши — врнём, йреврнуши — йрёврнём;

макнуши или .ш/ш — макнём, йомакнуши или йомаЬи — Помакнём), имамо

мало примера, али и они потвр^у наша запажан>а за тип дйгнуши. Акценат

]е на основи у глаголима без префикса (као у стд.) и са префиксом (док у

стд. акценат прелази на префикс).

врнем се Ч, врне Мр, да се врнемо Ч,

йреврну се НС,

йримакне 5; измакне Л.

г) 4. врста

Тип бйшм — би/ём, йзбиши — йзбщём

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

бще 4, 8, бй/еше 4, бщу 1, 2, 8, бй/ем Ч, Мр, НС, бй/емо Ч, бй/у Мр,

ПП, Т,

крй/ем Мр, крц/'е Ч,

шу/> Ч, М,

крй/е 1,

йи/ем 1, 5, Шуе 1, 2, 3, 4, 8, 10, йй/еше

2, 3, йй/у 1,

шй/ем 4, 5, ип'уёш 10; I ши/е Л, Мр.

са префиксом

Као и код других глагола са префиксима чи)и акценат у стд. прелази

на префикс (акценат ]е краткоузлазни, а не, као овде, краткосилазни) у

проучаваним говорима акценат на]чешпе оста]е на корену (тако да овде стд.

краткосилазном акценту одговара акценат на следеЬем слогу)261

261 Бшт 1905, с. 528-529 да)е примере таквс акцент>'аци]с. од ко]и.\ неколико у самом

Нишу: уви/ем, сакрщелю, сэиауем. Он ]ош наводи неколико примера у копима нити, без префикса

или са префиксом, има у презенту акценат на основи (в. исто Аьехашьк 1975, с. 405 и 423).

Сви ти пример» припада]у тимочко-лужничком дауалекту, тако да ]с сасвим разум.ьиво ш го их

нисмо пронашли у Нишу и у околиним селима. Иначе акценти тина добй/е, йтш/е се натазе у

косовско-ресавском д(уалекту (в. .10В1ГГ1 1968, с. 137 и Симиъ 1972, с. 427-428).
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набщем 8, убщеш 1, убще 7, 8, раз-

бщу 8, убщу 2, 4,

добудем 2, 3, добще 1, 3, 10, добщемо

4, добщу 2, 5,

йокрщем 1, йокрщу 2, 3,

умщем 1, 4,

йойщем 1, найще се 1, 7, 10, йойще

2, 3, 7, найщу се 1,

сашщем 1 0, ушще 1 итд.

убщем Ч, Мр, набще НС, .т»/е Мр,

НС, ПП, йобщемо П, убиуу НС,

добщем Л, добще Ч, М1), П, добщемо

ПП,

йокрщем Мр, ошкрще Мр, йрикрще

НС,

измще Л, М, измщемо Ч,

йойщем М, .)'йы/е П, зайще се М,

йойщемо Л,

сашщемо Ч итд.

Понекад акценат ]е на префиксу, као у стандарду и таквих примера има

много више у Нишу него у селима.

разбще 3, У'бм/'е 2, .убм/у 6, йдбщем ПП,

добщем 3, добще 6, добщу 5, добще П,

йойщем 5, 6, 9, йойще 5, 10, найщу йойщ'еш ПП.

се 5, 10,

сашщем 5 итд.

Посто]ан>е облика са два акцента, забележених у Нишу, сведочи о ко-

лебан>у измену старе и нове акцентуащуе:

йойщем 3, 5. I

Кад у нашим говорима глагол има два префикса, акценат ^е два слога

удал>ени)и него у стд.

йридобщеш 7, расйовще 1 . I

Тип йсоваши — йсууём, ойсоваши — Ьйсу}ём

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

йсу/е 3, 4, 8, йсу/у 1, 4, 8; I шдое Ч, Мр, НС, ш(у/у Л, Мр, ПП;

са префиксом: акценат осп^е на корену

ойсу/е 4, 8; I найцу/е Ч.

Дода]мо неколико запажаша ко]а се односе на ова] акценатски тип.

Глаголи са /ов/ у инфинитиву, а са суфиксом /у/ у презенту, као куйо-

ваши, у нашим говорима има]у у презенту акценат на /у/:

куйу/ем 1, 7, 10, куйу/е 3, куйу]емо 2; I куйу]ем П, куйу]е Л, куйу/емо Мр, ПП.

У Нишу ипак има примера новог акцента на истом месту као у стд.

куйу/ем 10, куйу/у 6.

Глаголи копима ]е /ов/ у инфинитиву, а /у/ у презенту суфикс, и са си-

лазним акцентом у стандарду има]у, као и претходни глаголи, акценат на

суфиксу /у/ у презенту, вероватно због аналогов:

раду/е се 7; I йрсшегьууе Мр, сйакууе Ч, верууем Л.

Тип дариваши — дару/ёи

Као и код претходног типа, акцента ]е на истом слогу као у инфинитиву:

дарууе 5; I дару/е НС, даруемо Мр.
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д) 5. врста

Тип знаши — знам, знамо, знсуу, йознаши — йознам и са двойном пре

фиксациям уйознаши — уйдзнам

без префикса: акценат ^е на истом месту као у стд., уюьучу^упи случа]е-

ве преласка акцента на негаци]у262

са префиксом

стари акценат

да йризна 1 , йознамо 2, уйознамо 8; I

нови акценат

йознам 2, йризна 2, се уйдзнаш 4; I йризна Мр, уйдзна П, уйдзна се ПП.

Примепу^емо, као изузетак, да су примери старог акцента забележени у

граду, а да примери у селима има]у нови акценат. Ме1)утим, мали бро] забе-

лежених примера не омогупава поузданще заюъучке.

Тип глёдаши — глёдам, йогледаши, йоглёдам

без префикса: акценат ^е на истом месту као у стд.

глёдам 1, 4, 5, глёда 3, 5, 7, глёдамо

I 8

шёра 1;

глёдам Л, М, НС, глёда М1), Мр,

глёдамо Л, глёда]у НС,

Шёра Т, шёрау Л, НС, ПП;

са префиксом: акценат оста]е на корену (истичемо да су у нашим при-

мерима глаголи свршеног, а не несвршеног вида)

йоглёдам 7, 8, йоглёдаш 1, 7, йроглё-

да 2,

дошёрам се 1, исшёра 5, нашёра 7,

ошёра 2;

йоглёдам Ч, йомёда Ч, Мр, НС,

дошёрам НС, нашёрам Л, исшёра ПП,

нашёра М1), исшёрау НС, исшёрав

ПП.

Тип йрйчаши — йрйчам — йрйча]у, исйрйчаши — исйричам — исйрйча]у

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд., уюъучу)уГш 3. л.

мн.

йрйчамо 1, 8, йрйча}у 2,

шиша 1;

са префиксом: акценат осга)е на

исйричам 5, 6, 7, исйрйча 9;

йрйчам Л, НС, П, Т, йрйча Л,

шйшамо ПП, шйшав НС, ПП;

корену

исйричам Ч,

ошйшалю Мр.

Тип играши — играм — игра}у, одйграши — одиграм — ддигра/у или

без префикса: акценат ^е на истом месту као у стд. уюъучу)упи 3. л. мн.

без промене места акцента у парадигми.263

игра 4, йграмо се 1, 4, йгра)у 1, 3, 5; I игра Ч, йграмо Л, НС, П, играв Ч, П;

262 в. фонетику, поглавле о акценут.

263 А1ХХАЫПЕК 1975, с. 409 тако1)е констату)е одсуство такве промене, било да лени при

мери, као и наши, има^у акценат као у стд. {играм, игра/у), било да акценат свих лица прима

акценат 3. л. мн. (играм, игрщу).
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имам М, има ПП,

н^умём Мр, нумёш Т, уме П,

са префиксом: акценат оста]е на корену

одйгра 1; I зайграм Ч.

Тип чишаши — чишам — чишамо или чишамо, йрочишаши — Прочитай

— йрочишамо или йрочишамо

без префикса

стари акценат

н^умём 1, 4, н^умёш 10, умё}у 1;

нови акценат

чмша 3, чййщу 1,

илмш 1, 3, 4, 5, 6, 7, шш 2, 3, 4,

шш/у 1, 3, 8,

кдйам 4, койа 4,

улдем 4, нумем 4, ^ие 4,264,

имам Ч, Л, М1), Мр, НС, ПП, П, ймаш

Ч, Л, Мр, йма)у Л, ПП, П,

кдйам Л, кдйа Ч, Мр, Т;

са префиксом

стари акценат

очиша 3; I

нови акценат

очйша 3; I окдйаш Ч, искдйа Л;

1. и 2. л. мн.: у забележеним примерима има померанце акцента

йрочишамо 5,

й.иамо 2, 5, 8, ймаше 4;

ймамо Ч, Л, М, Мр, П,

койаио Т.

I)) 6. и 7. врста

Прегледапемо за^едно ове две врете ]ер у 7. врсти налазимо понеке ак-

ценатске типове 6. врете.

Тип мислиши — мыслим, замислышы — замыслим

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

мыслим 1, мйслиш 4, 5,

йрави 2, 3, йравимо 1, йраимо 2, йра)у

9,

видим 4, 5, 6, 8, вйдиш 1,6, 10, вндм

2, 3, 5, 7, 8, видимо 1, 10;

мыслим НС,

йрави П, йравимо Т, йра/имо Л, ирод'

Л,

видим Л, М, Мр, НС, видиш Ч. М, НС,

ПП, Т, вйди М, НС, видимо Л, ПП;265

264 За глагол умети Бынпл 1 905, с. 527 бележи два типа акцента: умём и умем.

2Л5 У овом акценатском типу, А1.ехашек 1975, с. 422 бележи у селу Шилову колсбакьа

измену акцента на основи и акцента на наставку глагола видим и видим.
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са префиксом: акценат углавом ск^е на корену

замысли ПП,

найрави.и 1, 2, 5, найравиш 4, 7, 8, на- направим Л, Т, найравиш НС.

йрави 1, 2, 3, 7, 8, найравимо 5, на- найрави НС, найраиио Л, М,

йраве 1, 10, найраву 5; найравимо Л,

йовйдим М.

Само ]едан пример преласка акцената на префикс забележили смо у

Нишу:

замислише 5.

Тип жйвеши — жйвйм, йрежйвеши — йрежйвйи (6. врста)

пушаши — пушйм, йрепушаши — йрепушйм (7. врста)

без префикса

стари акценат

шрййм 1, 4, шрйймо 4,

живи 2,

пушим 5, йд>ши 9, Лушу 2;

нови акценат

живим 2, 4, живи 1, 2, 5, 7, живимо

6, .ж-иве 2, 4, 7,

пушим 5, Луши 9;

са префиксом

стари акценат

шрййм М, шрш/ НС

живи НС,

пушим Мр, НС, Луши НС, ПП, Лгшг

ПП;

живим Ч, Мр, Т, жши М, Мр, П,

жйвимо Л, Т, живу М, М1), Мр;

I йоживйм П, иоживй П;

нови акценат

йрежйвйи 9, йрежйви 8, Проживи 2,

йрежйвимо 8.

Тип радиши — радйм, урадиши — урадйи

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

куйим 1, 5, куйиш 2, 6, куйы 1, 4, 7,

куйимо 2, 4, 6, 8,

ради» 4, 5, радиш 1, 6, рады 1, 3, 4,

5, 7, радиио 3, 10, раду 2,

шражи 7;

урадии 2, урадиш 1, 5, изради 2, об-

ра'дм 8, йреради 4, зараде 1,

йошражи 7,

изврши 2, заврши 1, 2, 3, завршиио 6;

купим ПП, Куйиш Мр, кумы Л, к\Тш.ио

Л, НС, ПП, '

радим Ч, Л, ПП, Т, радиш М, Т, рады

Ч, М, М1), Т, ра'днд/о Л, НС, П, Т, раде

Т, ра'оу М1),

шражим М, шражимо П, шражу

Мр;

са префиксом: акценат оста]е на корену

накуйу се ПП,

урадим Л, урадиш Мр, Т, изради М1),

заради М1),

йошражи Мр, йошражимо М\),

заврши т, завршимо Л.
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И за ова| акценатски тип, у Нишу, забележили смо ]едан пример са

акцентом као у стд.

дшкуйи 5. I

Тип чиниши — чйтш — чинимо или чинимо, учиниши — учиним

без префикса

стари акценат

I чину Ч;

нови акценат

чйниш 7,

учиш 7, учи 3, 5;

учи НС, учу ПП;

са префиксом (и глаголи са тросложном основом без одговара^упе^ гла

гола без префикса, нрп. ошвориши — ошворим): акценат оста]е на корену као

у глаголима без префикса:

учиним 1,

научи 1,

ошворим 7, 10, зашвдри» 5, ошвдриш

1 , 8, ошвдри 7, зашвдри 1 0, ошвдре 1 ,

ошвдршю 8;

учини Ч,

научи НС, научу ПП,

ошворим НС, ошвдриш НС, зашвдри

Л, Мр,

поред ошворимо Ч, Л.

Тип л'ешеши — лёшйм — лёшймо или лешйлю, долешеши — до.Гсшйм —

долёшймо или долешймо (6. врста),

држаши — држйм — д'ржймо или држимо, одржаши — одржйи —

одржймо или одржлшо (7. врста)

Ова] тип се разлику|е од претходног тиме што акценат у презенту не

прелази на префикс,

без префикса

стари акценат

боли 1, 6, 8,

гори 3,

лешх 3,

седйм 1, 4, 9, 10, сед» 1, 2, 3, 4, 10,

седу 3, 9,

држ11Ш 2, држу 2,

сшо/й 1, 2, 3, 8,

шрчйш 1, итд.

нови акценат

бдли 1, 6, 9, болу 5,

гори 3,

сёдиш 5, а?ф' 3,

ерши 3,

држим 1, држи 1, 3, држе 1, држу

2 7

сшд)е 1 итд.

боли Л, М, Мр, НС,

гор// Мр, НС,

леЯу НС, ПП,

своим Ч, Л, М, Мр, НС, сеои Ч, Л,

НС, седу Ч, М,

врШйш Мр, НС, ПП, ерши Л, Мр,

држйш НС, држу Л,

сшо]й Мр, НС, сшои Ч,

шрчйм Ч, гйрчи Ч, ПП итд.

боли М, бол>> Мр,

сёдиш Мр, сёоЧ> Мр,

држим Л, НС, држи НС, др.жт НС,

сшд/у ПП;
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заболи НС,

изгори Ч, Мр, П, одгори Мр,

излешй Ч,

йоседу НС,

йридржй М, издржу Мр итд.

са префиксом

стари акценат

заболи 1,

излешй 8,

йоседу 1,

издржй 8,

йришрчйм 10 итд.

нови акценат

разбдлим се 6, разбдли се 2,

залёшим 5, одлёши 6,

йосёди 5,

издрже 7 итд.

йосёдим Мр,

издржиш НС, задржи ПП;

1. и 2. л. мн.

без померан>а места акцента

залешйлю 8,

седилю 2, 9, сеЭмше 10,

бежйлю 10, горймо П,

седмд/о Ч, Л, М, Мр, НС,

издржйлю НС, сшо]йлю Ч итд.

са померанцем места акцента

седилю 5,

издржише 5.

За ова^ тип, мада увек има у селима више примера са старим а у Нишу

више са новим акцентом, констату)емо да ^е разлика много ман>а него обично,

а на]пре зато што се стари акценат ]ош увек чврсто одржава у Нишу.

Тип гошовиши — гдшовйм

У нашим говорима акценат ]е на слогу иза у односу на сгд. (даклс,

старог типа) у Нишу и у селима.

улази 3, улази Т,

удари 3, 4, ударимо 8; удари НС, ударимо Ч.

Тип вдлеши — вдлйм, заволеши — завалим

без префикса: акценат ^е на истом месту као у стд.

носим 6, носиш 1, носимо 4, 10, носу

7,

йусши 1, 3, 6, 8, Пушили 5, йусШе 1,

ва/и.н 1, 4, 5, 7, 10, ваш 3, 8 итд.

носим М, НС, носиш Ч, Мр, Т, носимо

Л, Т, носу М, МЬ, Мр, ПП,

йушшим М, йусши ПП, йусшимо П,

йушшу Ч, НС,

вдлим Л, НС. ПП. Т. волы Л, во./у НС

итд.
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са префиксом: акценат оста]е на корену:

доноси 5, износилю 3, 5, Подносим НС, разноси НС,

найусШим 7, йойусши 1, исйусшимо 1, найусши П,

завдлиш 4; заволтю Ч.

Поред разлика свсуствених сваком акценатском типу, у проучаваним го

ворима акцентуащуа у презенту показу]е извесне устал>ености:

проценат нових акцената ]е вейи у Нишу, а старих у селима, са разли-

кама од ]едног акценатског типа до другог, чак и од ^едног глагола до другог

унутар истог акценатског типа; када посто)е истовремено стари и нови акце»

нат (дакле, на^ре у презенту, са узлазним акцентом у стандарду), често има

колебан>а код истог говорника;

када акценат у стд. прелази на префикс, у Нишу као и у селима он

скоро увек оста)е на основи: та по]ава се примере у свим глаголским типо-

вима;

код акценатских типова са дублетима у 1. и 3. л. мн. (типови йёТш,

браши, чйшаши, чйниши, лёШеши) нисмо нигде забележили ни^едан пример

у ко]ем би акценат био на 2. слогу наставка.266

ИМПЕРАТИВ

1) Насшавци

У проучаваним говорима императив има наставке ^еднаке са стд. 1едини

пример за 1. л. мн. ]е рецимо забележен ]е у Нишу.267 У 2. л. мн. увек имамо

облике на -]те или -ите.268

2) Различишосш основе, йрийадносши врсшама

Извесне по]аве смо веп залазили код презента,

а) 1. врста

узеши

основа узн-

узни 2, узнише 3; I узни ПП;

266 Примере (типа држимб, држише) има и Белиъ 1905, с. 537-539 (али углавном у

тимочко-лужничком диалекту у 6. и 7. глаголе^ врсти) и Аьехашек 1 975, с. 428-429 (у Шар-

бановцу )е забележила неколико за глаголе 6. и 7, али и I . и 5. врете).

267 Богданова 1987, с. 200 истине да ^е у Алексиначком Поморавл>у забележио импера-

тивне облике само 2. лица у и мн.

268 Супротно овоме Белит! 1905, с. 541 у свим говорима Источне и .1ужне Срб(ф бележи

наставак -ете (са примерима у самом Нишу као сёднеше, зайа/еше, зайшшеше, удареше); Аье-

ХАШЕК 1975, с. 299-300 и 481-486 тако1)е има такве облике, али сви су из тимочко-лужничког

и сврл>ишко-заплан>ског диалекта; у зужноморавским говорима близу Ниша Мих/илошт 1977,

с. 43-44 има ]едино наставак -ете у Лесковцу, док БогдАНОВНТг 1987, с. 200-201 само наставак

-ите (као у стд., у Алексиначком Поморавлу).
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основа узм-

узми 7, узмише 10; I уши Л, Мр, НС.

Глаголи са основом на веларне сугласнике (к, г, х): има]у прву палата-

лизащиу (ч, ж, ш) као у презенту, а не другу (ц, з, с) као у стд.

исйёчи! Н, сечи! 3; йёчи! Мр, ПП, сечи! НС, стрижи

овце! Мр.

б) 2. врста

глаголи са облицима 5. врете

не ейалаиыу! 4; I дйза/ се! НС, вйкщ! Мр.

Сремац тако^е има: диза} се (ИС 132), йомага} (ИС 88).

в) 3. врста

За глаголе ко]и има]у облике 1. и 3. врете, али увек са суфиксом <н>

у презенту, забележили смо примере са губл>ен>ем <н> у императиву и нултим

наставком <о>.

I диг се Ч, НС.269

г) 5. врста

За сийаши забележили смо облике ко]и одговара]у различитим облицима

презента.

сййа/ I, 5; сййа} ПП,

поред сийу] ПП, сийи Мр.270

д) 6. врста

Модификащу'е помин>ане за основу презента, наравно, могу се напи и

у императиву; пример

йуеши 10; йушшише Мр,

поред йуеши НС.

(Код Сремца налазимо йушши ме! 3 92).

3) Лкценаш

Како ]е главни део нашег корпуса прикупл>ен у спонтаним разговорима,

где ]е учесталост императива слаба, добили смо мали бро] примера ко]и нам

ипак омогупу^у понека запажан>а.

У стандарду узлазни акценти на претпоследн>ем слогу много су учеста-

л^и у императиву него у презенту.271 Због тога бисмо у проучаваним гово-

269 у овим примерима поекди квази обезвученл консонанта г; БОГДДНОВИЪ 1987, с. 200

бележи исти пример, поред неколико рамичитих из других глаголских врста (бё.ж; йфч...) са

гублэен>ем наставка <и>.

270 Сийи одговара евршеним облицима презента типа сййем. М11ТРОВИТ1 1984. с. 310 такого

наводи сийи као императив глагола сййем.

-7| Акценат ^е силазни у презенту а узлазни у императиву у следепнм типовима: рёчем

— рёци, узмём — узми ( 1 . врста); пишем — пйши, орём — бри, колем — коли, ишьём — шали

(2. врста); врнсм — врни, такнём — такни (3. врста); радйм — ради, волЛм — волн (6. врста).
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рима очекивали примере са акцентом на наставку <и>, ме!)утим нисмо их

забележили, осим у примерима 4. врете

йойи 1, наш се 5; I омй се НС;

где се у ствари ради о губл>ен>у 1)1 после вокала /и/ на кра]у основе.

а) Типовима са узлазним акдентом у стд. императиву

1. врста

сечём — сёци, одсёчём — одсёци

йомузи Н, сёчи 3; музи Мр, йрёди НС, сечи НС,

стрижи Мр;

шрёсём — шрёси, оШрёсём — иейёци

йёчи Мр, ПП, звёди Ч, Приведи Мр,

йонёси Ч;

иейёчи Н, донёси 4, довёди 10;

речем — реци, узмем — узми.

узми Л, Мр, НС, узни ПП;рёцилю 1, 2, 5, 7, узми 7, узни 2, узми

ше 10, узнише 3;

м<Эё» (или йдё») — иди (или гк)м), ддЬём — дбЬи

иди 1, 2, 6, 8, идише 4, 8, 10, д61;и 2,

4, дд^ише 9, 10, йро#н 7, йр61)ише 2;

2. врста

ш)м Ч, Л, Мр, НС, ПП, П, д61)и Л, Мр,

йрйЬи Л.

иишем — Пиши, наитием — найиши

кажи 7, найиши 7, йошййшише 2; I кажи Мр, НС;

орём — ори, изорём — нзори

каисъи 2; I фи Мр;

зовём — зови

зови 1; I

колем — коли, зако.ьём — заколи

коли 3, йошшъи 1; I заколи НС, ПП;

5. врста

чишам — чишд], йрочишам — йрочишЩ

чйша] 1 ; I койа/ Л.

6. и 7. врста

живйм — живи, оживим — оживи

Ьуши 4, 8, пушише 5, 9; I ш/иш НС, Луш// Ч, НС;

радйм — ради, урадйм — уради

извини 1, извйнише 4, 5, куйише 8, йо- извини Мр, извините Т. /;//»// Мр;

шражи 7;

чиним — чини, учиним — учини

зашвдри 1; I ошвори Ч, затвори Мр;
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лёшйм — лёши, долёшйм — доле

йусши 10;

волим — воли, заволйм — завдли

I шрчи Л, НС, ерши се НС;

I

I носи ПП, йусши НС, йушшише Мр.

б) Типови са силазним акцентима у стд. императиву (акценат ]е силазни

код глагола без префикса, а код глагола са префиксом прелази на префикс и

реализу^е се као краткоузлазни):

1. врста

}ёдём — )ёди, йд/едём — ио]еди

]ёдише 1; I ]ёди Мр.

2. врста

йшчём — Плачи, зашачём — заГтачи

I йлачи НС, ]ашише Мр.

3. врста

дйгнём — дйгни, йодигнём — йодигни

дйгни 1 ; I дйг се Ч, НС (в. горе), сшани Ч.

У глаголима са префиксом акценат оста]е на корену

йодигни 7, йресшани 5, усшани 10. I

4. врста

чу/ём — чу/, зачу/ём — зачу/

чу/ше 5; I чу/ Л.

би/'ём — бй], йзбщём — избй]

йщше 1; I йщ Мр, йише Мр (са испадан>ем /)/.

Код глагола са префиксом акценат ос^'е на корену, а 1)1 основе презента

се губи:

йойй 1, найй се 5; I омй се НС;

вёру}ём — веру]

вёрууше 5. I

5. врста

дам — да/, Продам — йрдда/

да/ 1, 3, 7, дщше 1,2; I да/ НС, ПП.

Акценат оста]е на корену у глаголима са префиксом:

I Прода/ НС;

глёдам — глёда), Погледам — иоыеда]

глёда/ 1, 6, 8, бега/ 4; I бега} Ч, Л, НС;

Прйчаи — йрйча/, йсПрйчаи — иейрйча/

чува]ше 1, 4, Пиша] 7; I чува} ПП, Пуста] П. Пиша) ПП.

Акценат оста]е на корену у глаголима са префиксом:

сачува] 1, раеййша/ше се 5; I сачува} М.
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Само у ^едном примеру у Нишу акценат прелази на префикс као у стд.

сачувсу 7; I

играм — йгра], обыграй — одигрй)

игра] 1; I игра/ ГШ.

6. и 7. врста

мыслим — мйсли, замислйм — замысли

йазише се 7; I виды ПП.

У глаголима са префиксом акценат оста]е на корену

замысли 1, 8, замйслише 5, зайамши замысли ПП, осшави НС;

7, осшави 2;

д'ржйм — држи, задржйм — задржи

бёжи 6, држишв 1; I беэяя/ М, Мр, шрчи Л, НС.

Полазепи од изолованих примера свакако би се могла уочити тенденш-уа

залажена за презент, да Ниш да]е предност новом акценту, а села старом;

пример:

куйу/ 6; I казу/ НС;

У ствари, акценат императива ]е веома у^едначен у градском говору и

у селима:

када у стд. акценат прелази на префикс, пос^уйи краткоузлазни, он

оста]е на корену у граду и у селима;

акценат ище никад на наставку /и/ ни у Нишу, ни у селима, и то без

обзира на то да ли ]е одговара^упи стд. акценат узлазни или силазни,

укл>учу)упи групу глагола са акцентом старог типа, на основи у презенту

индикатива.272

АОРИСТ

1) Насшавци

У проучаваним говорима аорист на]чешпе има наставке ]еднаке са стд.

Разлике су следепе:

а) 1. л. |

Финално Ы се редовно губи у Нишу као и у селима, тако да долази до

хомоними^е сва три лица ]еднине, осим када се због места акцента супрот-

ставл^у са ]едне стране 1. л. у а са друге 2. и 3. л. што се често дога!)а,

као што пе се видети у дал>ем раду.

272 Ту тснденщуу ]е $ош почетком овог веча запазио Бшпл 1405. с. 541-544 у ^ужномо-

равском доцалекту (ко]ем припала нишки говор), супротно еврлишко-зашшьеком .'иуалесту у

тимочко-лужничким Д1палектима ко]» има)у акценат на <и> (кал ]е олговаргуупн с гл. акцент

узлазни). Исту тенденщуу ,)ош потвр1)У)с А1.ЕХАШЕК, 1975, с. 487 ко}а бележи и жено шпроьс

на сврл.ишко-чаплан.ске и тимочко-лужничке диалекте.
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б) 1. л. мн.

Питан>е наставка 1. л. мн. помин>ано ]е у делу о фонетици (поглав.ъс

консонант /х/). Постсуи ]асна опозиц^а измену Ниша и села: док у Нишу

наставак увек има /с/ (<смо> или <осмо>) као у стд., у селима заузврат. порсд

ретких примера са /с/, наставак ]е увек /мо/ (долази од <хмо> или <охмо>

где се /х/ губи).

Стеван Сремац користи наизменично наставке /с/: кад се врнусмо (ИС

48), йойисмо (ИС 65), осшадосмо (ИС 91), йроменисмо (ИС 92), Поручаемо

(ИС 92), добиемо (ИС 105), израбошисмо (ИС 1 13)... али и без н>ега: узедомо

(ИС 52), зар не вечераио? (ИС 59), до/)омо (ИС 60), изабраио (ИС 87), дадолю

(ИС 92), видшю (ИС 108), йочемо (ИС 117)...

в) 3. л. мн.

Увек имамо стд. наставке <ше> или <оше> као у стд. осим у два при

мера забележена у селима

I болёшев Ч, улёгошев Мр.

Наставак <шев> (у ко]ем ]е финално в нешто редуковано) може се об-

]аснити аналогиям са наставцима имперфекта сво^твеним ]ужном и централ-

ном делу ]ужноморавског дш'алекта. Ради се о облицима у ко]има се суфикс

<ше> проширио на сва лица у и мн. испред наставака карактеристпчних за

свако лице (<у> или <в> за 3. л. мн.)273

2) Основа йрешертйа^4: разликован>а од сшандарда

а) 1. врста

моТт

У селима смо забележили неколико примера са основом дюл/275

не мога не изедёш шаио Ч (2. л. ).).

не мога се ейаси Ч (3. л. _).), могите

днди у оно врёме НС (3. л. мн.).

21* в. нпр. Аьехаюек 1975, с. 288. као и примере на с. 454 и 461. Наставак <шев> ]е

иначе изгледа тако учестао у Лесковцу да га Мптровитн 1984, систематски да]с као могуИ дублей

(поред <ше>) за 3. л. мн. аориста свих глагола кс^с наводи у речнику.

-74 Ради се о инфинитивно] основи стд., мс1)утим. пошто у проучаваннм говорима инфи

нитива скоро и нема, сматрамо да ^е бол>с говорити о претеритж)) основи у саставу аорист а и

радног глаголског придева.

275 Могло би се помислити да се ради о имперфекту, ме1)утнм тала би се очекивао наставак

/шс/ и акценат на првом слогу, одговара]упп стд. инишналном краткосилазном акцету. Као шго

Немо вплети, облици имперфекта у нашим говорима се често разлику^у од стд. у наставцима н

у основи. тако да ]е поискал тешко диференцирати аорист и имперфекат. Како су семам гички

критер11)уми непоуздани, слсдиИемо Белипа (БШГП 1911. с. 95) ко^ полазн ]еднно ол морфо-

лошких критери|ума (рашпер [Бг.плл 1905, с. 553-564] облике ксуи се морфолошкн олноес на

кон)угашу'е аориста као и имперфекта назвао имперфектом). Дакле за нас сваки облик 2. и 3. л.

}. са /ше припала имперфекту а са наставком <о> или <с> припала аористу. Уосталом. при-

мсЬу|емо да сви примери имперфекта у 2. и 3. л. у ксуе наводи А1.ехам>1-:к 1975, с. 452-462 за

читаву прпзренско-тпмочку д^алскатску обласг пма)у наставке са <ше>: за н>у |е облик мога

аорист, не само у I. л. ). него и у 2. и 3. л. у (в. с. 336).
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И Сремац има таквих аориста: не мога' (1. л. \. ИС 82), йа не мога да

се йа ожениш (2. л. ]. ИС 55), поред могалю (1. л. мн. ИС 120) и облика

имперфекта попут не могаше (3. л. ]. ИС 87) и могашем (1. л. у ИС 88).

ошипи

Има примера са основама отид- и од-

гдлуби ми ошидоше 8,у'а ошидо Л, М,

НС, он ошидё Ч, Л, НС, ошидомо НС,

ошидоше Ч, НС, ддо ]а Ч, ддоше Мр;

узеши

Поред стд. форми:

кад (он) узе Машу 8; он узе Мр, Бог га узе НС;

на читавом истраживаном простору на]чешпе има примера са основом

на консонант /д/:

узеде ли (он) овсу сшан? 5, узедосмо

4;

]а узёдо Мр, НС, она га узеде Мр, йа

ме узеде за сво]е П, узёдомо М, П.

б) 2. врста

жеши

У селима ова] глагол смо забележили са основама поже- и пожже-:

| /а йоже ПП, он йдже ПП, можёмо

ПП,

йожн>ё )а Л.

в) 3. врста

За глаголе са суфиксом <ну> у инфинитиву постеуе дублети у стд. Не-

колико облика са <ну> забележили смо у селима (само ^едан у Нишу):

}а дйгну НС

дкрену се (он) 5; кад се окрену (/а) М,у« окрену П, йа

се окрену (он) Ч,

0'а) йадну од шован НС,

| }а ошкину Л, скинумо М, дни скинуше

Мр,

сшану ]а НС.

Осим код глагола окренуши и скинуши, облици са консонантским осно

вама много су фреквентни|и од облика са <ну>. Прве смо забележили ]сдино

у Нишу.
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он дйже 5, дни дйгоше 8, /а диго руке П276,

]а лёго НС, кад легдмо М, /о/о" се

слёгоше Бугари Мр,

измакомо Мр,

виноград йа йзмрзе М,

уа шоо Ч, НС, йрдйаде Србй/а М, они

йадоше Ч,

у'а йобёго Ч, НС, оня йобе.ж-е Л, Мр,

йобёгомо М,

у'а седо Мр,

/а осшадо НС, оно сшаде Ч, НС,

засшаде М, дш осшадомо ПП, ом/

сшадоше Ч.

смрзо се 1,

он йоде 1, 5, 8, шргдвина йрдйаде 4,

оны йадоше 8,

девд]ка йдбеже 4,

он осшаде 1 , он йдсшаде 8, йрёсшаде

ми шд 6, онм сшадоше 8, ей с н>аи се

сасшадосше 10;

За ове глаголе Сремац понекад користи основу <ну> [он см седну десно

(ИС 48)], али чешп.е консонантску основу: уо сн се диго' (ИС 47), йройадо /а

(ИС 104), йобего (ИС 79), магаре ми йобеже (ИС 81), седоше, заседоше (ИС

79), сшадо (3 43), засшаде (3 153), осшаде (ИС 54), сшадосмо (ИС 95, 3

88)...

г) 4. врста

У селима се уместо суфикса за имперфектизащу'у -ова- користи -ува-

ко]и аналогично замен>у)е и суфиксе -ива- и -ева-; примери:

д) 5. врста

Глаголи даши и знаши и глаголи од н>их изведени префиксациям, као

и имаши, немаши, смеши у нашим говорима, као и у стд. има^у дублете.

вокална основа

276 Истакнимо да наводимо само примере за юуе се не сум1ьа да |е у питан»у аорист, а

не перфскат: ]а диго би могло значите ]а дигох или \л сам дигао. Пошто |е говорннк жена

перфскат ]с исюъучен.

277 Е>01 ДАНОВПТл 1987, с. 197 наводи исти пример доЬува али га одрегвде као имперфскат.

Наш остав о томе смо об^аснили у фусноти бр. 275 Констату|емо. уосталом да Богдановнп говори

да групу у ко]у еврстава та] облик „чине они ко]и носе имперфекатско значена, али иома]у и

нлгов облик" (с. 196).

болува (3. л. ).) Ч, Л, казува (1. л. }.)

Ч, НС, она доЬува ПС.211

имасмо 5; едну годину}а има дейлё М, НС, нема

дрво (1. л. .).) НС, /а йризна НС, ПП,

он йризна Мр, ПП, мй се уйознамо

НС;
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консонантска основа на /д/

он даде 1 , они дадоше 8, кёва ми йрд

даде 8,

ми се уйознадосмо 4;

| ]а дадо Л, Мр, НС, он дадё Л, Мр278,

дадомо Л, Мр, дно се йздаде НС, )а

йродадо Мр, ПП, шй йрддаде Мр, он

йрддаде ПП, йродадоше Мр, ПП,

она се удаде Ч, Л, НС,

не смёдоше НС,

уйознаде се П, Т.

Констатэдемо да се у проучаваним говорима да^е предност вокално^

основи глагола имаШи и немаши, а консонантско] основи на /д/ осталим гла

голима, нарочито глаголу даши и н>еговим изведеницама.

За последн>у групу глагола исто ^е и код Сремца: дадо (3 39), раздадо'

(ИС 46), щ ви не даде (ИС 65), Зоне ши даде (3 157), Л за кога се [ши]

удаде? (3 154), ша се удаде за шеб' (ИС 56), дадомо (ИС 92)...

5) 6. врста

радиши

У селима смо забележили примере са претеритском основом раде- а у

Нишу са основом ради- као у стд.

и шша не уради 1 ; он урадё Мр, шша урадёсше шалю?

Мр.

видеши

За 1. л. ^ нашли смо у Нишу и у селима примере са консонамтском

основом (ограниченом на вид-)279

]а вйдо 1,8; I }а видо М.

заборавиши

/о/ из основе се често губи у селима, чува се обично у Нишу; пример:

}а заборавй 8; I заборавйше Т.

е) неправилни (евентуелно помопни) глагол хшеши

Као у стд. имамо примера са две различите основе

вокална основа

(он) шё ме удави 6; (он) шё д^ие на айераци/у Мр, два

б.шадина не ше Мр, она) нё ше да

осшане НС;

278 Применяемо акценат на наставку, отвореном слогу, у олносу на стд. облик у ко|см |е

силазни акценат на основи (даде).

279 Основа вид- уместо стд. виде- ]е распростраььена за аорист у читаво] призренско-тимочко]

ди]алекатско] области, што примере нпр. Ашхашея 1975, с. 44.
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консонантска основа

]ё л ши шаша шёде йосшрада 9, шё-

досмо да се удавимо 4, шёдоше да

нас убй]у 4.

3) Акценаш

Узепемо исте акценатске типове као и за презент, али йе сваки стд. тип

бити одрейен (колико ]е то могупе) ]едним паром глагол без префикса —

глагол са префиксом у 1. л. ']. и у 2. — 3. л. у аориста. За наше примере

дапемо прво облике у 1. л. ]. и у 1, 2, 3. л. мн. ()ер сви има]у акценат на

истом слогу) па онде облике за 2. и 3. л. у Када ништа не прецизирамо, ради

се о 3. л. ')., а ако имамо посла са 2. л. дапемо личну заменицу у заградама

уколико пример не пружа одре!)ен>е.

а) 1. врста

Тип ]есШи — ]вдох, }вде\ йд/есши — ио]едох, йо/еде или йо]еде

без префикса

]ёдосмо 5; I ]ёдомо Ч;

са префиксом

мн. и 1. л. акценат оста]е на корену

I }а йо/ёдо Мр, изёдоше Мр;

2. — 3. л. ).: акценат пада на префикс

он йд[/еде 5; I йзеде НС, у/еде Мр.

Тип сёЬи — сёкох, сече; ЬдсеНи — ддсекох, одсёче

без префикса: нема примера,

са префиксом

мн. и 1. л. ^

акценат на наставку (стд. краткоузлазном акценту одговара експиратор-

ни акценат два слога далл)

I ]а украдд Мр;

акценат на корену

украдоше ПП,уо Гюмузо Мр, ПП, они

йомузоше Мр, ПП, исёко НС, одсёко

НС;

2. и 3. л. ).: акценат на префиксу као у стд.

I украде Мр, йдмузе ПП, йбсече НС.

Тип вуНи или вуЬи — вукох, вуче; довуТш или довуНи — довукох, ддвуче

без префикса: нема примера,

са префиксом

мн. и 1. л. ].; наши примери има]у акценат на корену („новог" типа, као

у стд.), а не на наставку („старог" типа)

одрасшосмо 8, йовукоше 1; I извукоше М;
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2. — 3. л. акценат ]е на префиксу као у стд.

йбрасше НС, йзвуче М, НС, йбвгче

ПП.

Тип йёЬи — йёкох, йёче\ исйёРш или исйеЬи — исйёкох, йсйече

без префикса: нема примера,

са префиксом (уюьуу|упи и неке глаголе ко]и не постере у форми без

префикса)

мн. и 1. л. у

стари акценат, на наставку

убоддше Мр,

рекд Ч, НС, рекдеше ПП;

нови акценат, на основи

одвёдоше 1,

рёко 2, 4, рёкоше 8;

донёсоше М, ПП, однёсоше Мр,

довёдо НС, П, увёдошс ПП,

йомёшо Мр,

иейёко Мр, иейёкоше ПП,

йомдго Мр,

рёко Ч, М, Мр, НС, П,

ошёкоше НС.

Примепу]емо да ^е /?ё/со много фреквентни^е од река; ову другу акцен-

туаци|у смо приметили код говорника ко^ користе и прву. Пример: ма —

рекд — бсуо, йадну — рёко — од шован, йа се ушейа — рёко НС.

2.-3. л. ].: акценат на префиксу као у стд.

изводе НС, удоде се ПП, она се нё

убоде Мр (са преласком акцента на

бдведе 1; | негащц'у),

шй дбнесе НС, он донесе НС,

йбведе НС, ддведе Ч,

идмеше Мр,

йсйече ПП,

шй йдможе Мр, он йдможе Мр.

Тип йдчёши — йдчёх, йочё; зайочёши, зайдчёх, зайочё

мн. и 1. л. ].

стари акценат

йочёше 4, 8; }<х йочё НС, }а зайочё Мр, йочёмо Л,

йочёше Ч, М1), П, Т,

измрёше М, изумрёше Л;

нови акценат

йдчеше 6; I йочедю НС;

2. — 3. л. ].: акценат на првом слогу као у стд.

он йдче 1, 2, 7,

умре 5, 8;

он йдче Л, НС,

^л/ре Ч, Л, М, НС.
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Ики и изведени глаголи

ики или йки — йдох, йде

мн. и 1. л. у. у нашим примерима имамо стари акценат на наставку:

I идо М, Мр, НС, иддмо Ч, М, НС, Т;

2. - 3. л. у

акценат на наставку, без наизменичности са другим лицима

I он йде шам далёко

Тип доки или доки — ддкох, доке

мн. и 1. л. у. акценат ^е на]чешпе на наставку

накбсмо %,укбсмо 1, докдше 1, 8; | докд Мр, НС, ПП, П, наЬб НС,

доЬдмо Ч, Мр, НС, докдше М, М1),

Мр, ПП.

У Нишу смо ипак забележили три примера са акцентом на префиксу

нако 6, ддо 6, дбЬоше 4; !

2. - 3. п. у

акценат на наставку без алтернацж'е са другим лицима

доЬё ослобоЬёнзв 7, сна/а докё 8,

йроЬё раш 7;

шй доЬё Мр, (он) доЬё Ч, Л, М, Мр,

НС, он йо1)ё Л, Мр, он йрокё Л;

акценат на префиксу са променом места у односу на друга лица

йдке му крв 5; I он дбЬе М1), ПП, код доке она НС.

Тип изаки или изаки — изакох, йзаке или йзаке

мн. и 1. л. у. акценат ]е обично на наставку

уикдше 8; I изакдше ПП, изикдше М;

2. — 3. л. у. акценат ]е на првом слогу, тако да се ствара алтернашц'а

са другим лицима:

йзаке 1,3; I йзаке НС, наике М, НС.

У 1. врсти, осим глагола ики, немамо примера глагола без префикса

ко]и би нам омогуЬили да изведемо заюъучке. За узврат, у свим акцеиатским

типовима глаголи са префиксима има]у ]асну тенденци^у да се успостави ал-

тернаци|а измену 2. и 3. л. ]. (у ко]има акценат пада на префикс) и других

лица (у ко]има ]е акценат на]чеш!1е на основи а понекад на наставку). У

проучаваним говорима ]едино тип доки (без алтернащуе у стд.) оста]с чешЬе

без алтернац^е, мада ]е понекад ипак има.280

280 Ова запажан>а се поклаг^у са заиажан,има Р. Александер. За глаголе са претеритском

основом на консонант (т). велика вепина глагола I. врете) она констату|е акценатску алтернашну

измену 2.-3. л. ]. и других лица када та глаголи има]у префикс (акценат |е онда на префиксу у

2.-3. л. }.), али то Зедино у призренско-]ужноморавском диалекту (ко|ем и припала]}' наши го

вори), за разлику од тимочко-лужничког и евр.ъншко-запланэских ди)ачеката, ко.) и нема]у ову

алтернащн'у (Аьехашьк 1975, с. 328); у призренско^ужноморавеком диалекту глагол или у

принципу нема акценатску алтернащн'у, док тип допи може да ]с има или не.
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б) 2. врста

Тип йлакаши — Гайках, йлака или Гошка; заГиакаши — зайлаких, шпа

ка или заПлака

Овом типу можемо придружити неправилне глаголе брашн, Праши, к. ш-

ши, слаШи и зваши ко)и су истог акценатског типа: брашн — брал; бра: обра

ти — обрах, обра или обра; зваши — звах, зва; йдзваши — йозвах, йдзва или

Позва.

без префикса: мало примера, акценат ]е на финалном вокалу основе (стд.

краткосилазном акценту одговара акценат на следепем слогу)

мн. и 1. л. ].

I йраше НС;

2. - 3. л. ).

I шй Пшка НС;

са префиксом

мн. и 1. л. }.: у нашим примерима акценат |е на кра]у основе (када ^

основа аориста тросложна, стд. краткоузлазном акценту одговара акценат два

слога дал>е):

йослаемо 10, йозваше 10; | /а йреба)а НС, /я йосе/а Мр, /а обра

Мр, ПП, обрамо Мр, они обраше ПП.

ирибраше ее М.у'я ойра НС, нейрите

НС, }а закла Мр, НС, ПП, Пошалю

ПП, йокла'ше НС, ПП итд.

2. — 3. л. акценат ]е на префиксу тако да се ствара алтернашца са

другим лицима:

он Посла 10; он йосе/а Мр, он обра ПП, он ойра

НС, он закла Мр, НС.

Тип ййсаши — ййеах, ййеа; наййсаши — наййеих, найиса или наййса-^

без префикса: забележили смо само ]едан пример, са акцентом на кра]у

основе:

дни везаше 8; !

са префиксом: примери су малобро)ни и има|у акценат на префиксу:

шй Показа 1, Предсказа 8; I он йрейиеа НС.

281 Аи:ХАМ)ЕК 1975, с. 281-282 као уедини могуНи облик за 2.-3. л. ]. да|е найиса, осла-

(«ууЬи сс на правило прсма «уем се акценатска алтернаши'а измену мн. и 1. л.], са ]едне и 2.-3.

л. ]. са друге стране ]авл>а ]едино ако ]е вокал основе кратак. 1 1рема томе она има ую/мх —

узора али найиеах — найиса (2. врста), йрочишах — й/ючиша алн исчувах — исчува (5. врста),

шд'ржих — йздржа алн ша/ё/ах — заб.ща (7. врста). Мс1)утим ПРАВОПИС 1960 да_|е дублете за

2.-3. л. ]. за све овс типове без обзира на то да ли ]е вокал основе кратак или дуг: захуктах —

захукта или захукта, завйках — завйка или завйка (2. врста). локончах — докончи или до-

конча, дочарах — дочара или дочара. зазвучах — зазвуча или зазвуча (7. врста). Акценат у

аористу )с врло компликован, што се примеЬу|е у разликама измену ПРАВОПИС-а 1960; п Стсва-

1ЮВ11Т|-а 1979, 1. Тако Стевановип допушта заволе и заводе, а правопис наводи само завозе;

док СтевановиЬ да]с само поглела, а правопис за та| глагол упуЬу)е на йсплива ги и допушта

варианте йсплива и йсплива.



244 Пол-Лу) Тома

в) 3. врста

Известан бро) примера смо веп прегледали у оквиру разматран>а основа

аориста.

Тип гйнуши — гйнух, гйну, йдгинуши — йдгинух, йогину

без префикса: нема примера,

са префиксом

мн. и 1. л. у: у нашим примерима акценат ]е на финалном вокалу основе

(стд. краткоузлазном акценту одговара експираторни акценат два слога далс):

I изгинуше ПП, йогинуше Мр;

2. — 3. л. акценат ^е на префиксу као у стд.

йзгину 4, йогину 5; I йогину Мр, ПП.

Тип врнуши — врнух, врну; йреврнуши — йреврнух, йреврну или йреврну

без префикса: забележили смо само примере 1. л. ]. и 3. л. мн. у копима

]е акценат на кра^у основе:

йрнуше 8; I }а ману Л, }а викну Л;

са префиксом

]а се йреврну Мр, йреврну ли (ши)

шд.ьу? ПП.

г) 4. врста

Тип бйши — бйх, бй; избиши — избих, изби

ййши — йих, Ой; йойиши — йойих, йойй

без префикса

I }а йй НС, дна чу НС, ми чумо Л;

са префиксом

мн. и 1. л. у: мало примера код ко^их ^е акценат на основи у селима,

али на префиксу у Нишу:

}а йдйи 5, 6; I убйше М, НС, (/а) йойй НС;

2. — 3. л. у: акценат ]е на префиксу

он йдйи 5; I уби НС, дбби ли (ши) йдкюн? ПП.

За друге акценатске типове 4. врете (кдваши, казйваши) имамо само

изоловане примере.

д) 5. врста

Тип знаши — знах, зна; йознаши — йдзнах, йозна или идиш

Видети примере наведене за основе аориста.

Тип гледаши — глёдах, гледа или глёда; йогледаши — йдгледах, йогледа

или йогледа

без префикса: забележили смо примере само у селима где ]с акценат на

финалном вокалу основе (стд. краткосилазном акценту одговара експиратор

ни акценат на следейем слогу).
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мн. и 1. л. ].

| }а сийа ПП28-, шерамо М, шераше Ч.

Т;

2. - 3. л. у

I шера НС;

са префиксом

мн. и 1 . л. у

акценат на кра]у основе (стд. краткоузлазном акценту одговара ексни-

раторни акценат два слога д&гъе):

(/а) йог. /еда М, НС, йрийуцаше Л,

дошерамо Ч, ошерамо М, исшераше

Мр, ПП, нашераше Мр, ошераше М,

М1), ПП;

акценат на корену

/а йоглёда 9;

акценат на префиксу (као у стд.)

йдгледаше 10; I

2. и 3. л. акценат на префиксу ствара алтернаци|у са другим лицима:

йсшера 8, расшера 8; йрёгледа НС, зашшо (Ши) расчпш?

Мр, дшера ПП.

Изузетно, акценат ]е на кра]у основе: он ошера Л.

Тип йричаши — йричах, йрйча; исйричаши — исйрйчах, исйрйча или йс-

йрйча

без префикса

мн. и 1. л. у

стари акценат, на кра]у основе

сшре/ьаше 4; I блотраше ПП, (/а) нема НС;

нови акценат, на корену

йрйчасмо 5; I

2. — 3. л. ].: нема примера

са префиксом

мн. и 1 . л. ].

стари акценат, на кра]у основе

I ]а ошиша Мр. ошишасмо ПП;

нови акценат, на корену

йоубщаше 10; !

2. и 3. л. акценат на префиксу ствара алтернащуу са другим лицима:

I он ошиша Мр, ПП.

Контекст показухе да сс ради о облику евршеног вида (/я у.кго и счГш /с/шин) ко|и

одговара презенту 2. врете сййем. То потвр()у|С Мнтрови'й 1984, с. 301 коди 5а глагол ашем

наводи аорист сийа, сийамо.



246 Пол-Лу) Тома

Тип чишаши — чйшах, чйша или чиша; йрочйшаши — йрочишах,

йрочиша или йрочиша

без префикса

мн. и 1. л. ].: акценат ]е на кра]у основе

имасмо 5, вечерасио 5, венчаше се 1 ; I чишаше НС, ]а има М, НС;283

2. и 3. л. нема примера,

са префиксом

мн. и 1. л. акценат ]е на кра]у основе

}а йрочиша 8; I йрочишаше НС;

2. и 3. л. у. акценат на префиксу ствара алтернашуу са другим лицима

йдвечера 5; I он йрочиша НС, закона Мр.

У изузетним случа]евима акценат ^е на кра]у основе; нпр. ишамара НС.

1)) 6. врста

Тип газиши — газих, газй; нагазиши — нагазих, нагазй

без префикса (или са префиксом ко]и се своди на ]едан консонант)

мн. и 1. л. у: акценат ^е на кра]у основе (стд. краткоснлазном акценту

одговара експираторни акценат на следепем слогу):

}а сшавй 10; згазйше Мр, казните М1), скуййше

М1), срушйше Мр, сешй се /а Л;

2. и 3. л. у: нема примера,

са префиксом

мн. и 1. л. у

У вепини случа^ева акценат ]е на кра^у основе (стд. краткоузлазном ак

центу одговара експираторни акценат два слога дшье):

уайсйше \,уфашйше 3, найравйсмо 8,

осешй }а 8 итд.

/я увашй Мр, мй закачймо Мр. йри-

куййше НС, (/а) зайази НС. найрайс-

ше НС, йойравйше Мр, (/а) осшаре

М, осшавймо М итд.

У маже случа]ева акценат ]е на корену

найравише 1; I }а исйраи НС, извадише НС.

У изолованим примерима акценат ]е на префиксу

мй се ухвашйсмо 1 0;284 I /а ддваши НС;

2. и 3. л. акценат на префиксу ствара алтернашц'у са другим лицима:

йдшшши 8, йрёшури 5; шй се задави? Мр. ддваши М, дн

закачи М, исйраи НС, осшаре НС, П.

-х-' Контекст ]асно показу)е да се ради о аористу: <?<)///• годину ]а има дешё.

-м Овде има два акцента: мрви на префиксу, други на финалном вокалу основе, нпо

сведочи о ]езичксд несигурности говорнпка.
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ПримеОДемо да глаголи ко^ 1^^у парн>аке без префикса следе акце-

натски тип нагазиши: у нашим говорима примери забележени за глагол уда-

риши има^у поменуту алтернащн'у.

О'а) ударй НС,

йа кад ме удари он НС.

]а ударй 9,

он удари 5;

Тип дёлиши — делах, дели; додёлиши — додёлих, додели

без префикса

мн. и 1. л. у. у свим нашим примерима, забележеним у селима, акценат

]е увек на финалном вокалу основе (стари тип):

рани М, ранйше се Л (стд. храниши),

(}а) }авй НС.у'а куш Мр, куйймо НС,

куййше НС, /ьушйше се ПП, (/а) мушй

Мр, мушйсше Мр, йлашйше ПП, О'а)

шражй НС;

2. и 3. л. у. само ]едан забележен случа] са акцентом на корену

I (он) куйи НС;

са префиксом

мн. и 1. л. у

стари акценат, на кра]у основе

зайалйше 8, уредй се (/а) 9; | Неделимо се ПП, намирйше Л, зайа-

лйше НС, О'а) Посади Л, осшуййше

Мр, ]а завршй Мр;

нови акценат, на корену: изоловани пример

I ]а йо/ури МЬ;

2. и 3. л. у. акценат на префиксу ствара алтернац^у са другим лицима:

(он) завршй 5; он се удави НС, он 66]ави Мр, одручи

Мр, завршй ПП.

Тип чиниши — чйних, чйнй; учйниши — учиних, учинй

ндсиши — носих, носи; доносиши — дондсих, доноси^

без префикса

мн.: акценат ]е на кра^у основе

йуешйше 1; I дни ноейше М, Мр

са префиксом

мн. и 1. л. у. акценат ]е на кра]у основе

изгубйше 8; /а учинй Ч, /а йрекрешй П, умори се

(/а) ПП, (/а) ошворй НС,уя научи ПП,

уносимо НС, йоклойшю Мр, заробй-

ше Л итд.

285 ДХ)емо оба типа ^ер има]у рачличиту акцснтуаци)у у презенту (чиниши — чиним; поспит

— носим).
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2. и 3. л. акценат на префиксу ствара алтернашуу са другим лицима

6дво]и 10, йдйусши 1, он се ожени 8; ши учини Мр, он дшвори Ч, НС, он

научи Мр, ПП, йа се он ожени НС.

Изузетно, акценат може да буде на кра]у основе: он зашурй Мр.

Тип лёшеши — лёшех, лёше; долёшеши — долёшех, долёше

без префикса или са префиксом ко] и се своди на ]едан консонант

мн. и 1. л. ].: ретки примери са акцентом на кра]у основе у селима, на

корену у Нишу:

слёшеше 5; I /а седё Мр;

2. и 3. л. ').: без примера,

са префиксом

мн. и 1. л. у: акценат ]е на кра]у основе

излешёше 8; заболёше Л, изгорё /и ПП, /а йоседё

Мр;

2. и 3. л. у: акценат на префиксу ствара алтернашн'у са другим лицима

заболе 1; I йдболе се Ч, заболе се Ч, Мр.

е) 7. врста

Типови блё}аши — блё/ах, блё]а\ заблё]аши — заблё/ах, заблё/а или за-

блё}а\ д'ржаши — д'ржах, држа или држа; задржаши — задржах, задржа

или задржа

Малобро]ни примери показу)у следепе тенденци|е:

без префикса: акценат на кра]у основе (бле/аше Мр, држаше Мр)

са префиксом: акценат на кра]у основе у мн. и 1. л. у (забле/а'ше Ч, }и

задруга НС), на префиксу у 2. и 3. л. ]. (забле/а ПП, он йддржа НС).

Ако направимо преглед акцената глагола ко]и у аористу има]у основу

на вокал (т). свих изузев вейине глагола 1. врете), можемо констатовати сле-

дейе:

глаголи без префикса су сувише малобро]ни да бисмо извели поузданс

заюьучке, ипак примеЬу)емо да ]е акценат место на последнем вокалу основе

у свим лицима (чак и кад ]е одговара]уЬи стд. акценат краткосилазни на осно-

ви), примери: }а }аха Мр и ши йлака НС, /а сийа ПП и он Шера НС. Има и

примера са акценатском алтернацж'ом: }а куш Мр, и он куПи НС;-*6

Примери глагола са префиксом у нашим говорима су многобро]ни]и,

што нш'е чудно ]ер се аорист користи за глаголе евршеног вида, а глаголи са

префиксом (без суфикса имперфективащн'е) евршеног су вида. Док у стд. по

стами различитост акценатских типова у аористу, често са дублетима у 2. и

3. л. у проучаваним говорима постели тежн>а за алтернацшом ко^ се су-

-хл АЬЕХАШЕК 1975. с. 354-355 тако1)е утвр^с известан бро) случа]ева акцешпекмх ал-

тсрнаци)а глагола бсч префикса, нрп. у Шарбановцу. североисточно од Алск'сишш: каш и каш,

Иьуну и йъуну, и йъуну, носи и носи.
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протставл^у акценат на кра]у основе у мн. и I. л. ]. (врло ретко }е акценат

на корену: }а йоглёда 9, найравише 1, извадише НС, /а йо/ури М1)) и акценат

на префиксу у 2. — 3. л. ]. (изузетно на корену: на/ури 3, разболе се 5). Ово

сасвим потвр^е Белипево правило према ко]ем глаюли без префикса на а

(ува), е и и, без обзира на то да ли су неевршени или (ре1)с) евршепи, нма|у

финални акценат, док евршени глаголи са префиксом увек иоказу)у алтерна-

ци)у измену инищн'алног акцента у 2. и 3. л. у и финалног акцента у другим

лицима.287 Ме^утим забележили смо и нсколико изузетака од овог правила,

обично по ]едан или два за сваки тип, али ко]и не представку зансмар.ьиву

групу; примери:

1. л. ^. са акцентом на префиксу: кад се дкрену /а Ч, }а ддваши НС, /а

се йрёмири ПП,/а дврше ПП, /а йдже ПП (в. и 3. л. мн. йдгледаше 10, као

и 1. л. ]. глагола консонантске основе /а се убодо НС, /V/ йрдйидо Ч ...);

3. л. ]. са акцентом на финалном слогу: он обра Мр. он ошера Л, ишама-

ра НС, он затвори Мр, днурадё Мр (као и код глагола консонантске основе:

идее се два удадё Ч, она се убодё НС ...).

Шта мислити о овим изузецима? Да ли ]е од почетка века назадовала

алтернашна инищу'алног акцента у 2. — 3. л. ]. и финалног акцента у другим

лицима? У ствари, ова алтернаци]а изгледа да никада ни|е имала систематеки

карактер какав ^о^ приписке А. Белип; довол>но ]е узети у обзнр примере

кчуе 1903. наводи О. Брох, а ко]е Белип оспорава или пак одбацу)е 1911,-хх

док Р. Александер бележи сличне случа^еве 1975.2X9 Ради се о примерима

лингвистичке несигурности ко]а се испол>ава унутрашн>ом аналогиям: ако се

акценат 1. л. у номера на место акцента 2. — 3. л. акцентуащц'а ]е |еднака

за сва три лица ]еднине и контрастира са акцентуациям множине; ако се

акценат 3. л. у помера на место акцента 1. л.], и мн., акцентуащц'а читавс

парадигме се тако1)е у|едначу)е.

Да бисмо се вратили поре!)ен>у Ниша и околних села, истаЬи пемо да

}е аорист много ман>е фреквентан у Нишу него у селима, а ипак ]е чсшЬи у

Нишу него у стд. говорном ]езику. У нашим примерима готово да нема раз-

лике у месту акцента измену Ниша и села, што можемо об^аснити чшьемицом

да говорни стд. |език, пошто ретко прибегава аористу, ни)с овде био у стан»у

да више утиче на промене у 1раду него у селима.

ИМПЕРФЕКАТ

Образование имперфекта у призренско-тимочко] дщалекатско] области

знатно се разлику)е од стд. Прво, на]чешГте нема вокала /а/ у наставку, а у 1.

л. у и мн., као у аористу, не постощ /х/, ко]ег тако!)е нема ни у 3. л. мн. За

2«7 Бшпн 1905, с. 580.

в. Вкосп 1903, с. 228-231, 260-264 и 311-313. и Быт, 1911, с. 73-76.

289 в. АЬЕХА^ЕК 1975, с. 358 и 362.
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све глаголске врете се обично користи презентска основа. Могу да сс разли

чу два начина творбе.290

У првом ]е наставак /е/, осим за све глаголе 5. и извесне глаголе 2.

врете; у \. л. }. и мн. дода]е се суфикс <о> (вероватно аналогно наставцима

аориста глагола са основом на консонант). Према томе, промена ]е елсдепег

типа: бодёо или бодёше (1. л. ].), бодёше (2.-3. л. мн.), бодёомо (1. л. мн.),

бодёосше (2. л. мн.), бодёу или бодёоше (3. л. мн.) и за 5. врсту чувао или

чуваше, чуваше, чуваомо итд. Видимо да ]е у 3. л. мн. наставак /ше/, карак-

теристичан за 3. л. мн. аориста, у конкуренции са наставком /ху/ (сведеним

на /у/); /ше/ се шири и на 1. л. ]. Та] први тип се пре свега среЬе у тимочко-лу-

жничком дшалекту и сврл>ишко-заплан>ским д^алектима, али и у ]ужно-мо-

равским говорима северно од Вран>а па до алексиначког подруч]а.

У другом типу творбе /ше/, прихвапен као прави имперфекатски суфикс,

шири се на сва лица, после ]едног вокала (на|чешпе /е/, али /а/ код глаг ола

5. врете. Наставци су слични презентским наставцима (осим у 2. л. увск

(еднаком са 3. л. ].). Одатле и парадигме типа йлёшешем или йлёшеше (1. л.

у), йлёшеше (2. — 3. л. ].), Гиёшешемо (1. л. мн.), Гиёшешеше (2. л. мн.),

Гиёшешеу (3. л. мн.). Ова] тш^е, изгледа, на]распростран>ени|и учужном делу

Зужноморавског диалекта, али га има и у северном делу, иза Вран>а; тако

БелиЙ наводи известан бро) примера за Ниш и околину.-9'

Ми смо само у селима забележили неколико примера ко]и припадку

овом другом типу:

I ]а ймашем здрш Мр, бабу нмашемо

НС, Вёра вйкашемо шу кобйлу НСуо

збдрешем НС ...

Други примери су углавном 3. л. ]. и могу се сматрати примерима првог

или другог типа:

I дна йдеше у шкап- ПП

Глаголи 5. врете, или они ко]и се у проучаваним говорима мен&)у у

презенту као гл. 5. врете има]уоблике сличне стд.

йа щи }6ш, брё, йма, ймаше 10; | шам нёшшо ймаше Л, куНе ймаше

Повыше М, ймаше ёдна купа НС, шаг

нёмаше М, йа нёмаше га НС, како се

вйкаше дно? МР, НС, Т итд.

Код неправилних глагола давати и звати имперфекат сс образу^е од

инфинитива као у стд. Нисмо забележили облике формиране од презентске

основе типа зовеше.

йре се даваше НС, овдён се даваше

како се зваше оно? 6; ПП,

нё знам кд се зваше шд ПП.

240 в. нпр. Бшига 1905. с. 553-564 и Ашсашек 1975. с. 284-288.

241 в велик 1905, с. 556-558. Ме()утим Богдановит. 1987. с. 196 истине да у Алскснначком

Поморавлу пщч чабележио шусдан имперфекат типа ймашем.



Говори Ниша и околних села 251

Примепу^емо да ]е вредност имперфекта ксуа се по]авльу]е у последн>а

два примера код глагола звати (и ко]у смо тако!)е имали са неким примерима

глагола викати) — напор говорника да се присети нечега заборав.)ьеног —

]едина жива употреба имперфекта у савременом стд. говорном |сзику; она ]е

на]чешпа са глаголом бити.

Од два облика имперфекта у стд. ерпском бёрх и бёх у проучаваним

говорима се обично ]авл»а други облик:

кад говорник покушава да се нечега сети (ова употреба ]е чешЬа у Нишу

него у селима):

чека], ко/а бёше /дш 1, нанёсши ши | а кэкд бёше ш злпуу? НС;

на леву руку ел на... бёше на десну,

не знам 2, не знам ди бёше 6,]ёл шакд

бёше? 7;

за изражаван>е стан>а у прошлое™ без познатих временских граница:

добро бёше рани/е 1, скуйо бёше

шада 2, нйшша му не беше 5, добро

бёше 7, а бёше хладно 8 итд.

и кад бёше Ч, кад бёше ова] Л, шаг

бёше /ёфшино М, девд/ка добра бёше

М, каква бёше магёнка НС, // Шако]

бёше шд НС, она /дш бёше маш ПП,

осюбо$)ён>е Т итд.

приликом образованна плусквамперфекта:

шд за бадн>е вёче га бё шурала НС,

шу/ ома/у шшд не бёше ома/ала

еданйуш Ч.

Примепу]емо да се у селима плусквамперфекат чешпе гради помогу им

перфекта глагола бити, док се у Нишу скоро увек формира са перфектом

глагола бити.

Од имперфекта налазимо на]чешпе 3. л. ]. (иначе ]едини облик имперфекта

у Нишу). У 3. л. мн. понекад се чу]е облик бёоше-^- ко]и ирипада првом типу

имперфекта, сво]ственом призренско-тимочко] дж'алекатско] области: суфикс

<о> се умепе измену основе и наставка /ше/ ко_)и нотиче од аориста:

I йа кад бёоше дёца НС.

Пошто се /ше/ користи за више лица, говорник може осетити погребу да

дода наставак карактеристичан за 3. л. мн. (/у/ щн се реализу)е као [у] пли [в]):

I бёошев выколи НС.

Облици ко]и припада]у типу бё]аше ]авл>а]у се у малом бро]у у селима:

}а бёа млада М, Мб] Рашко бё/'аше

йоголем НС. бйаше Нёмци осшуйаш

НС (овде, са наставком /ше/ аориста . . .

Сремац користи све наведене облике глагола бити, врло добро

одражава]уЬи на та] начин у сво)им делима разноликост форми ко|е запета

поспуе (али се сви ти облици данас срепу само у селима):

292 БогдановиТ! 1987, с. 196 тако1)е бележи у 3. л. ми. бёоше, али и бёу, ко]С ми помимо.
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тип бе/ах: кад си у'а бе/а' момак за кеф (ИС 86), зашшо му\/а бе/а йо-

магач (ИС 92), бе/а' у а.иам (3 32) ...

тип бех: он беше сшарщ'и ашПи/а (ИС 92), беше шу и оно Зоне Заифи-

рово (3 32), бе'мо цврсши у веру (ИС 87), бе'у (ИС 99), како бе'у цврсше (3

39), намНор бе и найред (ИС 54, трепе лице ]еднине са наставком <о>, кад

беолю деца (3 37, прво лице множине са суфиксом <о>), беоше и оне (3 32,

трепе множине са суфиксом <о>).

Малобро^ни облици глагола хтети, сви забележени у селима, припадку

типу хопах (ко)и се своди на На због аферезе и губл.ен>а Ы) или шПах (па

после испадаша /ш/), као: за мал, чува] Боже, па Полудим НС. У овом при

меру глагол хтети губи основно значенье и изражава иреално у прошлости

(= умало што нисам полудела).

У неким примерима (Па, ёше, он На'а дукрадне Мр, нее паи д^йде НС)

уместо наставка /ше/ ]авл>а се удва]ан>е вокала /а/, можда због контаминаши'с

наставка м. р. <}а> глаголског придева радног, што за собом повлачи у другом

примеру негативни облик помопиог глагола бити.

Код Сремца има:

поменутих примера са аферезом за прво лице ]еднине: Па и шео да

Позовем (ИС 81), Тш йа да забравим (3 146); за трепе лице ]еднине: паше они

жена да ми буде (ИС 52), паше да буде /ексш ово/ наше друешво! (НС 93),

Наше зулум да се найрави (3 31);

примера блиских стандарду хшш'ах, хоши/ах али са скавским рефлексом

]ага: оно веНе нишшо йолейо и йос.шшко не ше/аше да бидне на ока/ свей!

(ИС 54) и, са ширен>ем на <ше> у првом лицу, не ше/аше да га дам (ИС 81 );

примера у ко]има се <ше> шири на сва лица и ]ош добила наставке

презента, нпр. у првом лицу ]еднине: шешем да йреведем (ИС 88), а и /а си

сам да башалим шешем (ИС 124).

Облике сличне овима, у две последнее наведене трупе, нисмо забе-

лежили, али ]е врло вероватно да их ]е некад запета било у Нишу и околннм

селима.

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ

I) Насшавци

Призренско-]ужноморавски ди)алекат, кчуем припадку проучавани го

вори, карактерише наставак <]а>293 у мушком роду ]едниие. док се у тимочко-

лужничком и сврлэИшко-заплан>ском диалекту ]ав.1ьа наставак <л>.294

293 Оку наставак сс об)аипьава преласком бившег наставка л. > .1 . Глас | испрсл а |с

секундаран; на|прс ]с настао после предн>их вокала /с/ и /и/, чагим сс анакнио мроширио на

облике са основом на /а/, одакле вика/а као узе/а и носи/а (в. Ивнн-а 1956. V.'. III ). Прсипак ,х

на кра]у слога у /а/ са уметшем интервокалног :у тако!)с сс ]авл>а у неким пкавекпм творима
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Ова) наставак представл>а важну разлику говора Ниша и села. Док ]е у

селима наставак <|а> врло фреквентан (мада има много примера са <о>), у

Нишу ^е у употреби ^едино стд. наставак <о>. Сремац има редовно наставак

<]а> и примери су многобро^и: би/а (ИС 46), у. юви/а (НС 46), доше/а (ПС

48), йоздравща (ИС 48), научи/а (ИС 48), бегенисува/а (3 36)...

У принципу наставак <]а>, као и <о>, ^едноставно се дода)е основами

на вокал, а основама на консонант ко]и ни|е /т/ или /д/ посредством непосто-

^аног /а/ (ови исиада^у, уз изоловане изузетке: йадло НС2''5). Изузстак пред

ставлю глагол и/ги и од н>ега префикеащн'ом изведени глаголи, код ко|нх по-

ред облика са /а/ има облика са /е/ измену /ш/ основе и наставка <]а>2%

ишё/'а Л, доше/а Л, М, М1), НС, дошёа

Мр, НС, дошеа Мр, нашё/и М1),

ошишё/а Ч итд. поред ишеуа Л, М,

ишаа Ч, Мр, дошф'а Л, М, Мр. дошаа

Мр, ошишеуа Л, М, ошишаа Мр итд.

Када облик м. р. у завршава група вокала <ао>, она се често своди на

/о/, и то пре када ^е непостсдано а измену основе на консонант и наставка,

него када се ради о финалном /а/ вокалне основе. Иначе, да би се груна свела

на /о/, вокал /а/ мора бити ван акцента, што значи да ]е акценат на основи.

2) Основа глаголског йридева радног: разлике у односу па сшд.

а) 1. врста

умрети

Основа ^е у Нишу, као и у стд., на консонант у м. р. }. а на вокал у

другим облицима, док ^е у селима вокална основа на /с/ у свим облицима.

умро 1, 2, 3, 4, 5, 6. умрё/а Л, М, НС, умрёа М1), Мр, НС,

умрео Л, умрёо Л, М1), НС...

на ]адранс1«>| обали измену Неретвс и Горског Котара изнад Ри)скс (в. Вкого\'|С и 1м( 1988, с.

62). Свн други штокавскн говори има^у прелазак /л/ у /о/.

-94 Тако их нпр. супротставла Аьехашек 1975, с. 292. Неравно, има изузстака: Бшт

1905. с. 583 указу)с да сс наставак <ул> можс срести у заплан>ским говорима, а на с. 594 да.|с

чак ]сдан пример са наставком у Нишу (уйамШш); то су ипак маргиналии случаен и наставак

<уа> оста]е ^една од на]маркантни|нх црта за утвр^нвагы: границе измену призренско-|ужномо-

равског диалекта и других ди)алеката призренско-тнмочке д(уалекатске облает. Ниемо забе-

лежили наедай пример са наставком <л> ни у Нишу ни у селима одабраннм, подеетнмо, избе-

гава]упи кра]све неточно од Ниша муи припадку сврл>ишко-запла>ьском дш'алекзу.

295 БЕЛИВ 1905, с. 585 има]едан пример у Нишу где се задржава /д/ испред <л> у пегом

глаголу: йадла.

-%БШ1Т> 1905, с. 607 наводи многобро|не такве примере. меуу копима из Ниша и МеЬуро-

ва доше/а, шиё/а, ойшшё/а, йошё/а, йрошё/а. Прелазак /а/ у /е/ он об)ашн>ава утишуем палагалних

консонаната /ш/ и 1)1 (с. 609).
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врАи

Због самог значен>а глагола сви примери су забележсни у селима.

Обично имамо вокалну основу врше- юуа у поре!)ен.у са презентом истог

глагола може бити приписана 6. врсти.

овршё/и ПП, врше.ш ПП, вршё.ш Ч,

Л, Мр, овршёли Мр, вршёле Т итд.

б) 2. врста

млети

Како смо веп пишупи о презенту констатовали, ова] глагол ^е у селима

често замен>ен глаголом 5. врете мел>ати.

мпёяи 1; ме.ьйли ПП,

млели Мр.

сме.ьаш ПП, иорел

жети

Као у аористу и као у стд. упоредо се среЬу две основе же- и жн>е-

жё.ш Л, ПП, ожё.ш Ч итд.,

жььё.ю се Л, жн>ё.ш Ч, йожчьё.ш ПП

итд.

в) 3. врста

Суфикс <у> карактеристичан за глаголе ове врете у говорима )ужпе Ср-

би|е може бити замелен вокалом /а/ у основи гл. пр. р. Ово, пре свега особено

у Вран.с^ области297, постели и код Сремца: не/е рекна/а (ИС 123) са очува-

н,ем суфикса <н> (поред река/а сам ИС 199, без суфикса <н>). Ми немамо

таквих примера. У свим нашим примерима, осим у два пзузетка у селима,

губи се суфикс <ну>:

рёко I, 2, 5, 7, 9, 10; рёкио Мр, рёкеш Мр, НС, реки Л, Мр.

НС (поред рекну/и НС).

Код глагола ко]и има]у дублете у стд. (са очуважем или губ.)ьегьем су

фикса <ну>) забележили смо:

облике са <ну>, скоро сви у селима

йодйгнуо 9;

облике без <ну>, многобро|не у

дйго 1, 3, 8, дйгли 1, йодйгли 3, йоки-

со Н, легла 8, ибо 8, йши 5, 6, 7, 9,

1 0, йройао 1 , иейала 2, йройаю 3, йо-

бёыи 1, 4, 8, 10, йобёгли 6, 10, сёо 2,

сёла 1, стала 4, уешио 8, уешала 5,

нисшило 7, йрёсшиле 2 итд.

дигнула Ч, клек/пуа НС, легну/и Мр,

йаднула Мр, йройиднуо Ч. седну/а

Мр, НС, увенуло НС, сшинули НС, П,

уешанула Л итд.

селима а юуи су ]едини у Нишу:

цркауи Мр, дйгла Ч, дйгли М, Мр, НС.

йокиейуа Мр, йао НС. йа/и Ч, Л,

иейали Л, йройа.ш Ч, Пропили М,

йобёгли Ч, Л итд.

297 БЕЛИТ) 1905, с. 614-615 предеташъа то као максдонизам ко]м со шири ирсма северу

око ,1ужне Мораве све до изнад Вранл.
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У проучаваним говорима има врло много примера за глагол остати и

сви су без суфикса <ну>:

осшф'а М, ПП, остам Ч, Л, М, П,

осшале П итд.

осшао 2, 3, 6, 8 и осшао 2, 5, 6, веша

ла 2, 3, 4, 6, 7 и дешала 9, осшале 4,

8 итд.

г) 4. врста

Као у аористу, постсди основа на -ува- уместо стд. -ова-, било да се

ради о суфиксу имперфективаци)е или да /ова/ припала глаголском корену;

примери:

куйували 8; куйувао П, йцуваа НС, иейцгвали Мр,

йрешегьувао Мр, ошрувала се ПП.

верували Мр итд.

куйовали Мр, ошровале се Мр.

поред:

куйовао 5, куйовао 2, искуйовали 8,

ойсовали 8, шрбвали 6, вёрово 7 итд.

Облик на -ова- фреквентни|и ]е у Нишу, док ди)алекатски облик -ува-

преовладава у селима.

д) 6. врста

Више глагола може имати основу г. пр. р. на /е/ док ]е стд. /и/

мислёо 2, мислёла 4, 9 (поред мысли

ла 5);

радео 2, 3, 4 и радёо 1, 3, 8, радело

се 3, 4, 5, радели 3, 6, 7 и радёли 2,

4, 9,

урадео 6, зарадео 3, урадела 9 и уря-

дега 10 итд.

поред:

радио 1, 3, 6, 7, 8, радило се 2, 6, 10,

радши 1, 2, 3, 4, 6, 7,

урадила 2,

ожёнио се 2, 6, 7;

Друге разлике у основама глаголског придева радног у односу на стд.

(йушши- уместо йуеши-, забрани са губл>ен>ем о итд.) всп смо спомснули.

мислё/а НС, замислёла Мр,

найравёла Л (изоловани пример,

иначе ]е увек /и/),

радело се НС и радёло се Л, Мр. ПП,

радёли Л, М!), Мр, ПП,

урадёа П, зарадё/а НС, урадела ПП

итд.

радио Т, родила М (изоловани

примери),

женио се Мр, НС, ожёнио Т и аж-?-

нмо Мр.

5) Акценаш

Сваки стд. акценатски тип пе бити представлен ]едним паром глагола

без префикса и са префиксом у инфинитиву, у м. и ж. р. ]. глаголског придева

радног (остали облици има]у исту акцентуаци)у као и ж. р. ].).

а) 1. врста

Тип /ёсши — ]ёо, }ела\ йд/еейш — йо/'ео, йо/ела

без префикса

]ёо 1, 8, 10, уела 1, Ь,]ёли 6, 7; I ]ёо НС, }ёла Л, Мр, /ёш Л;
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са префиксом

Акценат у Нишу и у селима ^е на основи

изёла 4, на/ёла 5, йо}ёла 5, 10, йо)ёле | йо/ёо Мр, изё.ш Ч, на/ёли смо се Л...

4, 8... поред ]едног изолованог

случа]а са акцентом на префиксу као

у стд. йд/ела 5;

Тип секи — сёкао, секла; ЬдсеНи — ддсекао, обсекла (овщ тип ]е у гл.

пр. р. сличай претходном типу, док се у презенту различу).

без префикса: акценат на корену као у стд.

крао 8, крала 1, музла 1, йрёла 4, сё- музо П, музла М, йрёла Ч, йрёли НС;

юге 4...

са префиксом: у свим нашим примерима акценат ]е на основи.

украо 3, исёкли 1, одсёкле 4; | укра/а Л, Мр, украо Мр, украш Мр,

ПП, йомузо Мр, йомузла Мр, НС.

исйрёла Мр, найрёла НС, исёло Мр,

йосёко се Мр, одсёкла НС, исёк.ш

НС, ПП...

Тип ву/ш или бгр/ш — вукао, вукла; довуТш или довуЬи — довукао, ддвукш

или довукш

без префикса: акценат на корену:

росло 3, везла 5, <птси/ 4; расли НС, вез.ш Мр, «гуко Мр, йа'е/а

НС;

са префиксом: акценат ]е на корену као у м. р. }. тако и у другим об-

лицима (акценат шц'е ни на наставку, како би се могло очекивати за све об

лике осим за м. р. ни на префиксу као у стд.)

одрасла Т, йорасла Мр, извукаа Мр,

йовуко Т, одвук/Ш Л, найасла Мр, ПП.

йсйекао, исйёкш или

одрасао 6, одрасли 4, 7, йорасли 5,

извукао 1, йовукла 2, йовукли 8...

Тип йё/ш — йёкао, йёкла; исйёЬи или йсйеНи

исйекла

без префикса: акценат ]е на корену у свим облицима, м. р. и осталим.

йлёш Ч, Т, рёкаа Мр, НС, ретою Мр,

рёкла Мр, шёкла Мр...

й<?/сш 3, он /?ето 1, 2, 5, 7, 9, 10, /><?/с7а

1, 4, 5, 10, рё/сш 2, 4, 5, 10, шёкю

3...

са префиксом (уюьучу)упи и неке глаголе ко]е не постоуе у форма без

префикса)

акценат углавном оста]е на корену у м. р. као и у другим облицима:

одвёо 4, йроизвёо 3, увёо 2, одвёла 1,

4, одвёли 10, йовёли 8, иейлёла 5, йо

шёкла 8...

довёа Ч, довела Мр, Т, одвёли Л,

Провели Т, иейёко НС, исйёкш Мр.

йрешёкла Л..

примера преласка акцента на префикс, као у стд. има само у Нишу код

глагола на -вести,

довео 2, 10, одвёли 5, Провели 4.
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Ши и изведенице

ипи или йНи — йшао или йшао, йима

акценат ]е увек на корену у Нишу, а ретко у селима:

йшао 4, йшо (код свих), йшла 1, 2, 4, | йима Л, ПП, йшли Мр, Т;

5, 9, 10, йшло 1, 2, 3, 7, йшли 1, 2, 3,

4, 6...

акценат ^е у селима углавном на наставку, дакле старог ^е типа:

ишсуа Л, М, ишаа Ч, Мр, ишё/а Л,

йшао ПП, П, шиёо Л, НС, шиш Л, М,

НС, ПП, шили Ч, Л, М, НС.

Тип ддРш или дойи — дошао или дошао, дошла

акценат ]е увек на префиксу у Нишу и само у ограниченом бро]у при

мера у селима:

ддшеа Мр, ддшо НС, П, Т, дошли М1),

Мр, НС, ПП, Т, снашли Т, Пройме

ПП;

ддшо (код свих), нашао 2, 6, йдшо 8,

йрдшо 5, 6, 7, нашла 10, йрдшаа 5,

ушла 1, дойми (код свих), снашли 1,

йбшги 3, 8, йрёими 3, 7, доюле 1, 2...

акценат ]е чешпе на наставку у селима (али ман>е него код иРш); у об

лику дош.ш префикс ]е чешпе акцептован него наставак:

доша]а Л, М, Мр, дошаа Мр, дошё/а

Л, М, Мг), НС, дошёа Мр, НС, нашё/а

Мг), йрошё/а Л, дошао Л, йоина Мр,

дошт Л, НС, Пошли Ч, Прешли Мр...

Тип изаНи или иза/ш — изашао или изашао, тайна или тайна

акценат ]е на^чешпе на другом слогу, како у Нишу, тако и у селима:

найша)а Мр, йронаша}а Мр, ошйша/а

Мр, изашо Т, ошйшо М, Мр, НС, Т,

ошйшла Мр, НС, таимо Мр, ошйими

Мр, НС, Т...

изашо (2, 3, 7, найшао 5, найшо 3,

ошйшо (сви информатори), таима 5,

ошйшла 1, 2, 4, 10, изошли 3, 4, 7, 8,

нашили 10, ошйими 1, 3, 4, 5, 8...

акценат ]е понекад инищц'алан у Нишу:

наишо 6, ошйшо 6, 8, ошйшла 1, 5,

ошйими 1, 2;

акценат ]е понекад у селима на наставку глагола ошиНи:

ошишаа Мр, оШиииуа Л, М, ПП, ошн-

шё/'а Ч, ошйшла Ч, Л, Мг), ошиимй Л,

М...

Тип Почеши — йочео, йдчёла; зайочёши — зайочео, зайочёла

без префикса (глаголима ко]и нема]у облик без префикса)

Акценат ]е на корену у Нишу често, а скоро увек у селима (даклс, стд.

краткосилазном акценту одговара експираторни акценат на следепем сло-

гу):298

29* Белий 1905, с. 587-588 види у томе утица) акцента аориста.
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донёо 1, однёо 1, 6, разнёла 7, донёло донё]а НС, однёа Мр, донёо Мр, ос)-

8, донёли 2, изнёли 7, однёли 7, йонё- нёла Л, НС, ПП, йонёаа Ч, донё.ю

ли 8, йочео 1,2, 10, йочёло 8, йочёли Мр, донёли Мр, НС, однёли Мр,

1, .узёо 1, 4, 9, узё/га 10, ;узё/7И 9; йочё}а НС, йочео Т, йочёла Ч, йочёли

Ч, Т, .узе/а Мр, НС, кгёа Ч, гзёо Мр,

П, ^зе/ад Л, М, М1), Мр, НС, гзёгы се

Л, М, Мр, НС, П, Т...

акценат ]е, углавном, стд. инщн'алан у Нишу, док такав ни)е у селима

(]едан изолован пример: узела НС):299

дднео 2, 5, йднео 5, йрёнео 7, ^нела

5, йрёнели 6, йочео 2, 5, 6, 7, 10,

йдчела 5, йдчело 7, йочёли 6, 7, узео

2, узо 6, 7, узела 5, узелм 4;

са префиксом (уствари, са два префикса)

акценат на корену (стд. краткосилазном акценту одговара ексиираторни

акценат два слога дал>е):

заузёо 2; заузё}а П, ошйочёла НС, зайочёла

Мр, зайочёло ПП;

акценат на другом слогу (стд. краткосилазном акценту одговара акценат

на следеЬем слогу):

заузели 7. I

акценат на префиксу као у стд.: нема примера.

б) 2. врста

Тип йлакаши — шато, йлака,1а\ зашакаши — заГиакао, замокала

Овом типу припада^у глаголи клати и слати

без префикса

Стари акценат на кра]у основе (стд. краткосилазном акценту одговара

експираторни акценат на следепем слогу):

гре/ао 8, се/али 3, йлакала 10 I ла]ао Мр, шакала Мр, се/сии НС

акценат ]е на истом месту као у стд.

йлакала 5; I сё}а]а ПП, сё]ао ПП.

Глаголи клаШи и слаши, чщ& основа глаголског придева радног ]ед-

носложна, има]у акценат на истом месту као у стд.

/спали 7; I клао Мр, слала М;

299 БЕЛ1П1 1905, с. 585 наводи два примера са инишуалним акцентом код глагола на -нети

(Вран>ска облает): разнело, ддн&ш поред веНине примера са акцентом на корену. А1_ехам1)ЕК

1975, с. 370-371, бележи за те глаголе само примере са акцентом на корену (као и ми у селима),

као и за глагол клети и изведене глаголе (и ми имамо клёли 4, клёле 10, клео Мр, м/е/о Ч,

закле/а се НС).
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са префиксом

дру'алекатски акценат (стд. краткоузлазном акценту одговара експира-

торни акценат два слога дал>е):

намазала 3; йосе/ао Мр, обрисаа М1), намазао Мр,

йреврпсуа Л...

акценат на корену

умазала 1; I намазао ПП.

У глаголима изведеним префиксациям глагола клати и слати акценат

оста^е на корену:

заклао Н, Послала 8 заклаа НС, заклао ПП, заклала Мр,

йоклали НС, Послали Мр, ПП...

Тип ййсаши — ййсао. Писала; наййсаши — наПисао, найсала

Пошто глагол без префикса и глаголи са префиксом има)у исту акцен-

туаци|у можемо их разматрати за^едно.

стари акценат, на кра]у основе, уобича]ен ]е у селима, изузетан у Нишу:

Писало 8, уйисао 8; каза/а Ч, казао Мр, казала Ч, НС,

викаш П;

нови акценат на истом месту као у стд. устален у Нишу, редак у селима.

казала 5, Писали 4, йошййсао 3, исйй- казала Ч

соли 2, вйкали 3...

Тип ораши - орао или орао, драла или драю; изораши — йзорао или

издрао, йзорала или издрала

без префикса

Стари акценат, на кра^у основе:

орали 3, лагала Н; | ора/'а Ч, орао Мр, Т, орала Т, орало

се П, каиььао Мр, лагала Мр, слагала

НС;

нови акценат, на истом месту као у стд.

каигьао 2;

са префиксом: немамо примера из Ниша, што онемогупу]е поре1)сн>е са

селима, ме!)угим акцентуаци^а ]е иста у глаголима са тросложном основом у

гл. пр. р. и у префиксованим глаголима. За глагол мириса! и забележили смо

мирисао 1, 7, мирйсо 7; !

док ]е у селима у префиксованим глаголима овог типа акценат па кра]у

основе

йоораа Мр, Поорали Мр, из. шгсуа Мр,

НС, замерисало Ч.

Неправилни глаголи

браши — брао, брала; избраши — йзбрао, избрала

йраши — йрао, йрала; дйраши — дйрао, дйрала

зваши — звао, звала; йдзваши — идзвао, йдзвсиа
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без префикса: акценат ^е на основи у свим облицима како у Нишу, тако

у селима:

йрале 3, звао се 2, 3, 5, 8, звала се 1,

2, 3, 4, 6, 7, 8, звало се 2, 3, 5, звали

I, 4, 5;

брсьт Ч, Мр, ПП, йрала НС, Про. ю се

Ч, йрсьт Ч, НС, П, зваа М1), звао М1),

Мр, НС, она се звала Л, ПП, мо//о се

М, звалм Л; он<? се звале М1);

са префиксом: акценат осггце на корену као у глаголима без префикса

(стд. краткосилазном акценту одговара експираторни акценат на следспем

слогу)300

ойрао 2, ойрала 1; обрао Мр, обрс'иа Мр, набрали Ч,

ойраа НС, назвала НС, йрезва. ш М1) . . .

Забележили смо само ]едан пример, у Нишу, са преласком акцента на

префикс, као у стд.

назвали 4. I

в) 3. врста

Вепину глагола ове врете (оне у копима <ну> може испасти у гл. пр. р.)

разматрали смо рани]е, за^едно са основама.

Тип гйнуши — гинуо; йогинуши — йогинуо

без префикса

Стари акценат (краткосилазном акценту у стд. одговара експираторни

акценат на следепем слогу)

йийнуо 1, ошкинуо 1, скинуо 3; клекну)а НС, скинуо Мр, скинуу'а Мр,

НС;

нови акценат: на истом месту као у стд.

гинуло се 5; I

са префиксом

ди)алекатски акценат (краткоузлазном акценту у стд. одговара експира

торни акценат два слога дал.е).

изгинуо 10, йогинуо 3;

акценат на основи

изгинуо 10, йогинуо 3, 5;

йогину]а Л, М, НС, ПП, Т, изгинуо

НС, йогинуо Т, йогинула М, изгинуло

ПП, изгинули НС, йогинули Мр;

йогинуо ПП, угйнуо НС, угйнула ПП,

увенуо Мр, увенуло НС.

Тип врнуши — врнуо, врнула; йреврнуши — йреврнуо, йреврнула

зоо Иста ситуашуа: Белий 1905. с. 606 (пример забележен у Нишу обрсуи) и Ам-ламшк

1975, с. 372.
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Само у селима смо забележили неколико примера са префиксом: акце-

нат ]е на кра]у основе:

он се йреврну/а Мр, йреврнула шд.ьу

ПП, йреврнула су се кола НС...

Тип дахнуши — дахнуо, дохнула; надахнуши — надахнуо, надахнула

Нема примера.

г) 4. врста

Тип бйши — Сто, била; йзбиши — габио, избила

Овом типу припадку глаголи бити, крити, мити, шити, чути и пре

фиксациям од н>их изведени глаголи. Можемо им лриюъучити глаголе обути

и изути кед и нема^у одговара]упе глаголе без префикса.

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

били 1, чуо 1, 2, 6, чула 9, чули 1, 10;

са префиксом

стари акценат, на корену

разбила 10, обили 7, Пробили 6, омио

3;

крйла Мр, шь'ио се Л, чу/и Ч, чу.ш

ПП, чи7о Л, чу.ш М:

убй/а М, Мр, убио Мр, одбйла Л,

разбила Мр, йобиш НС, сакрща НС,

сакрйо Мр, омио си се НС. сашила

ПП, обуа НС, собуо се Мр, обу. ш Мр;

акценат са префиксом, као у стд.

убио 6, разбили 7, сашили 5; I йрдбшш Т.

Тип ййши — йио, ййла; йдйиши — йойио, йбйй-ш

С^ тип следе глаголи лити, пити, вити и од н>их префиксациям из

ведени глаголи, као и глагол добити.

Без префикса: акценат ^е на корену и у м. р. ). и у другим облицима:

ййо 3, 6, ййю 1; I йй/а НС, йио Л, шии П;

са префиксом

стари акценат, на корену, као за тип бити (али овде стд. краткосилазном

акценту одговара експираторни акценат на следеЬем слогу).

добио 8, 10, то се излило 4, наййо 10,

йроййо 10;

доби/а М, НС, добио Л, добила Л,

добили Л, М1), НС, наййо П, йоййла

Мр;

акценат на префиксу као у стд.: сви примери осим |сдног су из Ниша.

добио 2, 5. 6, добила 5, 6, добили 3, йойио ПП.

йойио 6, йоййла 5...

Тип коваши — кдвао, ковала; йошковаши — йошковао или йошковао,

йошковала или йошковаш

Без префикса: има мало примера

стари акценат на кра]у основе

I йцуваа НС;
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нови акценат, на истом месту као у стд.

шрбвсьш 6; I

са префиксом: наши примери има]у акценат старог типа на кра]у осно

ве,301 ме1)утим примепу]емо да у Нишу сви примери потичу од ]едног говор-

ника, ко]и уосталом има акценте старог типа.

оковали 8, ойсовали 8, ошровала се 8; | искова}а Мр, исйцуваа НС, ойцувсуа

НС, исйцувсьш Мр, она се ош/пваш

ПП, ошровале су се Мр.

Нека запажан>а о типу ковати; потковати

Глаголи ко]и има^у суфикс /ов/ у инфинитиву а /у/ у презенту и акценат

инфинитива на суфиксу, као куповати, у савремено] стд. нормн су исте ак-

центуаци)'е као глаголи са префиксом типа йошкдваши: куйовао или куйовао,

ку'йовала или куйдв&ш. У проучаваним говорима акценат тежи да буде старо)

типа, на кра1;у основе:

куйовао 2, куйовали 8; | куйовао П, куйовсьш Мр, болувсуа Л.

дарувало НС, йошшовали Л.

йушували ПП.

У Нишу, ме^утим, има примера са померанцем акцента на суфикс /ов/

(куйово 7) или чак на слог ко^и му претходи {куйовао 5, искуйовсои 7).

Глаголи са суфиксом /ов/ у инфинитиву, /у/ у презенту ко}и у стд. има]у

силазни акценат, дакле инищц'ални у читаво] парадигми, у проучаваним го

ворима тако^е има^у акценат на кра]у основе (аналогно другим глаголима са

суфиксима /ов/ и /у/); стд. силазном акценту овде одговара експираторни ак

ценат два слога или више слогова дал>е.

йразновала Н; йрсшен,увао Мр, рашува/а Л, рато

вали Л, верували Мр.

Иста акцентуашца, на кра]у основе ^авл>а се у глаголима са суфиксом

/ув/, непотвр!)еним у стд.

йушували НС, йисува/а НС, израшу-

ва/'а Л

Давати и од н>ега изведени глаголи могу бити разматрани за|едно.

будупи да има]у исту акцентуацжу: даваши — давао, давала; раздаваши —

раздавав, раздавала

Стари акценат, на кра]у основе: увек у селима, ре!)е у Нишу:

давао 8, давали 4, дасиш 6, продавали

8;

давало Л, давали Л, ПП, П, удава.ш

се Мр, ПП, йродавали Л, ПП;

301 Быпга 1905, с. 606 тако!)е има примере, забележене у Нишу, кона/а и шкова/а.
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нови акценат, на истом месту као у стд.: на]чешпи ]е у Нишу, док уоште

нема примера у селима:

давао 5, давала 5, давали 2, 4, 6, 7,

давале 2, 5, Предавав 5, йродавао 5,

7, здавала 5, Продавала 5, 9, удавала

се 4, 9, йродаваю 5, удавало 2, Про

давали \, 3, йа се удавале 2.

д) 5. врста

Тип знаши — знао, знаю; йризнаши — йризнао, Признала (и са дуплом

префиксациям) йрейдзнаши — йрейознао или йрейознао, йрейознала или йре-

ознала

без префикса: акценат ]е на истом месту као у стд.

шкала Л, Мр, НС, Т, Шкало се Л,

знао 1, 2, 4, 6, 7, знала I, 5, знало се

4, знали 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

шкали Ч, Л, Мр, НС, Т, шкале П,

зна/а М, знао НС, знала Л, НС, Т,

знали М, Т;

са префиксом

стари акценат, на основи: углавном у селима:

йошкала Мр, изашкала Мр

уйознали се 7;

нови акценат: на]више у Нишу

йризна/а НС, Познаю Мр, уйознала

НС...

йризнао ПП.йризнао 1, уйдзнао се 1,6, уйознали

се 3, 4;

Дати и од н>ега префиксациям изведени глаголи има]у другачи)у ак-

центуащуу од типа знати: даши — дао, дала; дддаши — дддао, додам; йри-

додаши — йрйдодао, йридодаш

Без префикса: акценат ]е на основи, како у м. р. тако и у осталим

облицима.

дао 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, дала 2, 9, дат

1, 2, 4, 7, 8, доле 5;

да/а Ч, Мр, НС, ПП, даа Мр, Т, дао

Мр, П, дат Ч, Мр, ПП, Т, дат Ч,

НС;

са префиксом

стари акценат, на корену (стд. краткосилазном акценту овде одговара

експираторни акценат на следепем слогу, чак два слога дшъе у глаголима са

двоструком префиксацирм): примери су бро]ни]и у селима:

йредао 3, 7, йродао 6, удала се 4, 10,

йродали 8;

йродао Мр, удао НС, Продаю МР,

удала се Ч, Л, НС, Т, йреудала се ПП,

удат Мр, уда/е се Мр;

акценат на префиксу као у стд.: на]више у граду

йродао 2, 3, 7, удача се 4, 10, удаао

се 6, йродат 8;

йродао ПП.
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У Нишу смо забележили акценат ]едног глагола са два префикса корт

нще ди^алекатски, ни стандардни: расйрбдааи 10.

Акценат на наставку ]е представлен само ^едним примером у селу: вда

ли Мг).3°2

Тип глёдаши — глёдао, глёдала; йдгледаши — йдгледао, йогледала

без префикса

Стари акценат, на финалном вокалу основе (стд. краткосилазном акцен

ту одговара експираторни акценат на следепем слогу):

гледао 3, 8, 10, медали 8, йадале 8,

слушав 8, шребало 8, жмирксЬт 8;

аеда/а Л, НС, гледсиа Ч, йевага Л,

сшавлмли ПП, шерали М1)...

Примепу)емо да скоро сви примери из Ништа потичу од истог инфор

матора.

нови акценат, на истом месту кар у стд.

глёдао 7, глёдо 2, глёдала 5, глёдали

2, 6, 10, йёвшо 7, йёвали 3, сййала 5;

са префиксом

ди^алекатски акценат, на кра]у основе (стд. краткоузлазном акценту од

говара експираторни акценат два слога далъе):

йовашали 1, искидала 5, ошкуцао 10,

йрийуцаю 8, Посватав 1;

акценат на основи

наглёдао сам се 7, йреглёдали б;303

двчекала ПП, исйадале ПП.

йвисйад&ш Л, йресийаа Мр.

йресийала НС, сшерф'а Н, вшерао Л,

исшерали Мр;

сшёро НС;

акценат на префиксу, као у стд.: нема примера.

Тип йрйчаши — йричав, Причала; исПрйчаши — исйрйчао, исйрйчала

Глаголи без префикса и са префиксом има]у исту акцентуаци)у и могу

се посматрати за]едно.

обичн^и у селима него у Нишу:

чува/'а Ч, Л, Мр, ПП, чувао Мр, НС.

Стари акценат, на кра]у основе:

чувао 7, 8, чувааи 8,

Причала 1

сйавао 4;

8, йричали 1,

П, чувала Л, Мр, П, Т, очуваш Мр,

чувааи Л, М, Мг), НС, П, Т, очуваш

М1), чувале ПП,

Причала Л, М, Причаа Мр, йричао Мр.

Причала Л, исйричала Л,

сПава/а НС, насПавала се Ч,

свирф'а НС итд.

30- Акценат на наставку, осим у м. р. био ]е некада распространен у глаголима дати

и од нлга префиксациям изведених глагола; в. примере Белнъ 1905, с. 589, посебно у Пишу —

исйродалд. Изглсда да ]е у проучаваним говорима прво извршено помсранл акцента на корен,

а потом ^е, на^ре у граду, под утиц^ем стд. дошло ново помсраььс на префикс.

303 Контекст ]асно показе да се ради о облику евршеног глаг ола прегледати, а не од-

говара^упе^ неевршеног глагола прегледати.
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Нови акценат, на истом месту као у стд.; среЬе се чешНе у Нишу него

у селима:

даю НС, П, чуваш НС,

йрйчао НС,

ейааю НС.

чувао 4, чувала 10, очувала 4, чувало

се 3, чували 3, 4,

йрйчао 7, Причала 5, йрйчало 2,

ейавала 5, ейа'вали 2, 3,

свйрали 7 итд.

Типови играши и чйшаши, ко'ул се разлику|у у презенту (играм, одиграи

али чишам, Прочитай), сасвим су исти у гл. пр. р. као и у аористу:

играши — йграо, играю; одйграши — одиграо или одиграо, одиграш

или одйграла

чйшаши — чйшао, читаю; йрочйшаши — Прочитав или йрочйшао,

Прочитала или Прочитала

без префикса

Стари акценат, на кра]у основе

играо 2, играла 5, играли I,

читала 1,

гша'о 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, икма 1. 2, 4,

10, ииало 2, 5, 7, имили 1, 2, 5, 8, 9,

имале 4,

венчала сам се 4;

играла се НС, играли НС,

чишаа НС, чише'ии М1),

».1/с//<7 ПП, ил/аа Л, М1), Мр, НС, илк/о

\% П, имам Ч, Л, Мр. НС, ПП. Т.

имали Ч, М, Щ. Мр, НС. ПП. П, Т,

койала Т, койали Ч. Мр.

венчаа М1), НС, венчала се ПП,

П, ймала Л, имаш Л, НС,

вёнчаш се Мр;

венчали М1);

нови акценат, на истом месту као у стд.: на]више у Нишу

мграо 2, 4, 5, играла 4, 5, играю се

3, играли 5,

ш/ао 2, 3, 5, 6, 7, 8, имо 6, 8, имаш

3, 4, 5, 10, ймало 2, 3, ймали 2, 3, 4,

5, 6, 7, 9, 10, имале 5,

кбйао 6,

венчао 4, вёнчаш смо се 4;

са префиксом

дш'алекатски акценат на кра]у основе: у Нишу су сви примери эабс-

лежени од стране истог говорника.

очешъаа се НС, йрочишаа

закона]а М, раскойали М;

изгласали 8, искоб&ьао се 8, искойао

8;

акценат на основи, као у ]едно] од стд. вари)аната

Прочитала 3. I

НС,

I)) 6. врста

Тип мислиши

без префикса

мислио, .числи, ш; замислиши — зачислив, зачислила
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Стари акценат, на финалном слогу основе (стд. краткосилазном акценту

одговара експираторни акценат на следепем слогу):

газйли 3,

мислёо 2, мислёла 4, 9,

мучили 4,

йравйо 8, Правили 2,

вадйла 8,

видео 8, видели 8;

мислё/а НС,

мучи/а се Л, мучили се Л,

йлашйло НС,

Правила Т, йравйло М, Правит Мр.

Т,

шалили Л,

видела М, НС, видели Л,

згадйю се Л, згрчща НС;

нови акценат, на истом месту као у стд.: вепина примера ]е из Ниша:

мйслила 5,

мучио 6,

йравйо 2, 3, 5, 9, Правило 2, Правили

4, 5,

«ндео 2, 6, йп«Эо 7, 8, видела 10, еидла

1, 4, 5, 7, 10, в«д/л/ 8;

са префиксом

д^алекатски акценат на кра]у основе (стд. краткоузлазном акценту овде

одговара експираторни акценат два слога дал>е):

йогазила Ч,

Правили Т,

виде]а М, вйдла ПП;

увашйо 2, 8, дохвашиш 4, увашйли 2,

ошкачйо 8, закачйла 8,

осшавйла 8,

заПазйо 8,

наПравйо 8, направила 1, наПравию 3,

найравйли 8,

осешмо 10, осешйли 8,

остарело 3...

увашйла ПП, увашили М,

закачаю М,

йокудй/а М,

йомислё/а ПП, жшслёла Мр,

осшавща Мр, осшавйла Ч, Мр, оста

вит М,

зайамшйла Т,

уплатит 8,

наПравй/а НС, наПравйо Мр, напра

вила Ч, М, Мр. П, найравёла Л,

осшарё/а Мр, осшарёо НС, Т,

остарела Мр, ПП,

Повергни М,

обневидёла ПП...

коренски акценат: на]внше у Нишу:

увашйо 2, завашиш I, Прихватит 4,

10, увашили 2,

оставив 2, 6, оставила 5,

наПравйо 3, направила 1, 3, 5, напра

вили 2, 6, 8,

осёшио 10,

остарела 4;

оставит ПП;
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акценат на префиксу као у стд.: само ]едан пример у Нишу

найравило 3. I

Типови живеши и радиши, ксуи се разлику|у у презенту (жйвйм,

йрежйвйм али радГш, урадГш), исти су у гл. пр. р.:

живеши — жйвео, жйвела; йрежйвеши — йрежйвео, йрежйве. ш

радиши — радио, радила; урадиши — урадио, урадила

Због ]еднаке акцентуащпе глаголи без префикса и са префиксом могу

бити овако груписани (облике глагола радити и жегових изведеница префик

сациям веп смо навели у разматрагьу основа, па их непемо овде понашьати).

стари акценат, на кра^ основе:

шрйёле 4,

живёо 8, доживёо 8, живём! 8,

йреживёли 8,

куййо 6, 7, ошкуййо 8, куййли 2, 4,

завршйо 1, 2, 5, ершили 2;

нови акценат, на истом месту као

о облицима типа радео, поред облика

жйвео 2, 5, 6, 8, йрежйвео 3, жйвела

1, 4, 9, жйвело се 6, жйвели 1, 2, 4,

5, 6, 9,

куййо 2, 3, кушиа 5, куйило се 4, ку

пили 4, ошкуйили 5,

свршио 6, завршйо 2, 3, 5, 7, свршила

5, 6, завршта 10, завршшю се 3, 7;

шрйёа НС, шрйёла Мр, шрйёло се

НС,

живё/а М1). живёа НС, живёла М,

живё/ю се М, жйвели Я, Мр, живёле

ПП,

куйй/а Мр, НС, ПП, куййо П, куййли

НС,

завршща ПП, завршйли ПП;

у стд.: на]више у Нишу (реч ]е, шн'прс,

типа радё]а уобича]ених у селима):

кушиа ПП.

Типови чйниши, лешеши и носиши ко'ул се разлику^у у презенту, било

у глаголима без префикса (чиним, лёшйм, али носим), било у глаголима са

префиксима (учинйм, доносим, али долёшйм), исти су у гл. пр. р.:

чйниши — чйнио, чинила; учиниши — учинио, учинила

лешеши — лёшео, лёшела; долёшеши — долёшео, долёшела

носиши — ндсио, носила; доносиши — доносио, докосила

Глаголи ових тииова без префикса и са префиксом има]у негу акценту-

ащуу, тако да се могу разматрати за]едно.

стари акценат, на финалном слогу основе: учестали)и у селима али и

врло распространен у Нишу:
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крсшйо 10, крсшйпа 10, крошили 3,

отворила 8, затворили 9,

учио 3, научйо 3, научила 10, учили 8,

научили 7,

разболёо 10, болело 1, 8,

лешёо 8, слешёли 2,

гсдсо 1, седела 1,

поста 10, носит 8, подносили 10,

обводили 8,

волёли 6, 8, волёле 4;

крсшй/а М1), НС, крсшша Ч, крошили

Мр, НС, П, йрекрсшши НС,

ошвори/а Ч, отворила Ч, затворили

Ч, НС, затворит М,

учм/а Ч, научила Ч, г<///,ш ПП, научила

М, Мр, ПП,

болела НС, йоболёла НС, заболела

Мр,

изгорё/а М, изгорели Мр,

седё/а М, йоседёа НС, седела М,

седели Мр, НС, Т,

носи/а Ч, НС, износи/а НС, ноа'иа Л,

ПП, ноаыи Ч, Л, Мг), Мр, ПП, йпн-

шы/а Мр, НС, йуешйо Т, найушшйо Т,

раейушшши се Т, йуштиле Мр,

доводило НС,

волё]а Л, волёа П, валео Мр, НС.

волёла Л, Мр, П, заволёла се Ч,

женйо се Мр, НС, оженйо Мр...

нови акценат, на истом месту као у стд.: врло редак у селима, напротив

сасвим уобича]ен у Нишу:

чг/игю 7, учйнио 8,

крсшйо 10, крсшша 1, 10, крошило се

1, крошили 3,

ошвдрио 5, 6, 7, отворила 7, отвори

ли 2,

учыо 1, 3, 4, 5, 6, научио 2, учила 2,

научит 4, 5, учило 3, научило 7, | научила ПП,

учит 3, 6, научили 6,

разболёо 2, обдлели 2,

гореле 4,

се'део 2, седела 5, 9, седело се 5, се- | сёдели Т,

дел/ 2, 3,

ндсио 5, носила 1, подносила 10, но

си./!/ 1, 5, ноете 6,

Пустила 5, 10, ошйуешили 2, I найуешио Т,

ва/ео 6, 7. 10, вдлела 5, 10, завблели 7,

жёнио 9. ожёнио се 2, 6, 7... I ожёнио Т.

Ова^ акценатски тин, за ко]и имамо много примера, добро показухе опо-

зицжу измену Ниша и села. Акценат старог типа |е скоро |едини ко|и сс

бележи у селима, док ]е у Нишу иодложан конкуренции надвладава]упег ак

цента новог типа. Колебан>а измену старог и новог акцента нису рстка код

истог говорника у Нишу; има и примера облика са два акцента, што сведочи

о ]езичко] несигурности: крсшйо 10, учит 3.
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е) 7. врста

Тип ЬушаШи — пушао, Ьушала; йрепушаши — йрепушао, йреЛушала

Примери су сувише малобро)ни да бисмо могли извршити иоре1)ен>е

измену Ниша и села. Сви има]у стари акценат на последнем слогу основе:

Кушали 3; I Ьуша/а НС, меча/а НС, ккчао Мр.

Тип држаши — држао или држао, држала или д'ржа иг, одржаши —

одржао или одржао, ддржаш или одржаш

без префикса

Стари акценат на кра]у основе

дру^ао 3, 8, 10, држали 8, лежао 1, држао НС, шрчала НС;

ейиуала 3;

нови акценат, на истом месту као у стд.

држао 2, 3, 6, држаю 2, држали 5, држаш НС;

6, сшф'ама 5, сша]&хи 5;

са префиксом

ди)алекатски акценат, на последнем слогу основе

издржао 8, ошрчао 8; I нсиежаа НС;

акценат на основи (као у прво] стд. варианта)

издржо 3; I

акценат на префиксу (као у другсу стд. варианта): нема примера.

ж) Помопни глагол бити

Н>егова стд. акцентуаци]'а у гл. пр. р. супротставл>а м. р. у бйо другим

облицима 61'иа, било, вши, Сние, бит. Ова опозищца у проучаваним гово

рима постсди на следепи начин; док ^е у м. р. ]. са наставком <о> акценат

увек на корену, у другим облицима може бити или на корену или на поставку.

Оба акценатска типа скоро под]еднако постере у селима, док акценат на ко

рену убедл>иво надвла!)у)е у Нишу:

бйо, била, бшо, бши, биле (сви го-

ворници),

поред бша 4, 6, 8, бшд 6, 8, 10, бит

2, 8, биле 8...

и поред неколико облика са два ак

цента: бйлё 8...

бйо Мр, НС, П, Т..., била Ч. Л, М,

Мр, НС, ПП, П, Т, бпио Ч. Л, Мр, НС,

ПП, П, Т, бит Ч, Л, Мр, НС. П, Т.

биле Ч, Л, Мр, ПП, Т...

поред била Ч, Л, М, Мр, НС, ПП, П,

Т, бит Ч, Л, М, М1), Мр, НС. били

М, М1), НС, ПП. биле М1), НС...

У селима када ]е наставак м. р. у <)&>, акценат ]с иод)сднако често на

основи и на наставку:

' бща Ч, Л, М, М1), Мр, НС..., б\ш Т ..

поред бща Ч, М. М1),. Мр. ПП...-™4

304 БмнТ| 1905. с. 603 сматра да ]е акценат м. р. ^. бща настао пол утишуом акцента ж.

р. ^. била и запажа ла ]с бща много учсстали|и од бща.
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У различитим акценатским типовима глаголских врста акценат гл. пр.

р. какав ^е у Нишу и околним селима има неке посто)ане особине.

Акценат никада ни^е на наставку, осим код глагола или и изведсница

(и то ]едино у селима) и бити.305

У глаголима са префиксима акценат обично не прелази на префикс всИ

остаде на корену (без обзира на то да ли префикс у стд. има краткоузлазни

или краткосилазни акценат); примери с акцентом на префиксу су малобредни

и има их само у Нишу, не у селима.

Општа тенденщф иде према у)едначаван>у парадигми. Акценат, пошто

скоро никад ни)е на основи и ретко прелази на префикс, на]чешпе пада на

корен; када се у стд. супротставл.а]у силазни акценат у м. р. у и узлазни

акценат у другим облицима, у проучаваним говорима акценат оста)е на истом

месту у свим облицима.

Основна опозищц'а измену Ниша и села односи се на пропоршн'у измену

акцената старог типа (бро]шу'их у селима) и акцената новог типа (бредшп'ег

у Нишу). Код глагола са вокалном основом, акценат на последнем слогу

основе срепе се у Нишу, али де ипак учестали]и у селима; гю)авл>у|с се чак

кад у стд. краткосилазни акценат долази на први слог глагола без префикса.-'06

Насупрот томе, акценат новог типа, на истоме месту као у стд. релативно

ретко се ]авл>а у селима, док ]е доста распространен у Нишу. На|зад, у Нишу,

нису ретка колебала истог говорника, ко]и за ]едан облик истог глагола има

час стари, час нови акценат (понекад и оба!). И овде ]е дезичка несигурност

изражени^а код нишких говорника него код сеоских.

ПЕРФЕКАТ

У испитиваним говорима забележили смо примере перфекта без

помоНног глагола ко)е можемо рангирати према следеЬим значенэима:

истицан>е резултата радн>е на релативно статичан начин:

сад йодйгли сшанови, рани/е нще

Гнио 3;

и шако/ она си осшала Л, доша]а

наводащца М;

305 Ова тежььа ко]у.)е Белмъ 1905, с. 587 приметно, изгледа да се покачала током 20. века.

АЬЕХАШЕК 1975, с. 477 налази акценат на наставку само кол глагола дати, или, моКи, репи и

знати (гл. бити ]с посебно разматран); од ових пет глагола забележили смо акценат на наставку

само код ипи и изведених глагола као и у изолованом примеру глагола нзведеног од дати: (н)ат

Щ.

306 Акценат на последнем вокалу основе ]е правило у примерима ^е наводи Бьлш 1905.

с. 593-595 и 604-605. од ко^х исколико из Ниша: казеуа. ихгагща, никща, йошшетуа. чешуа,

нема/а, Гишш/а, Оревареуа, ручеуа. шейща, учини/а, укайш/п. уГиаип'уа, радуй, сеОе.ш. ос шовща,

Шражи/а, видели, зборща...
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истицан>е неочекиваности радн>е

и кад се ддшю шу код... исйред Ми-

нисшарсшво гра^ёвине, бнсу оддзго

бацио бомбу! 3, Кад ми ударйо шьа-

кавщу, кад ми йошёкла крв на нос...

8;

Поред ових случа]ева експресивности, изгледа да се крн>и перфекат

више користи у нашим говорима него у стандарду. Примери:

шакд) га закачй/а шсу 06. /ее М, ... и

он найша]а сас коим; баш кра ь! Мр,

И кад ме довашйо /еданйуш! НС.

уел йойдви сад шумели да наИшпу/у

йо милидн динара 1 , кроз улице вода

ишла 2, аш рёшко ко йшо да кдйа 4,

Мдраао да се учи 5, Свё шд йреглё-

даш, ддшо лёкар 6, Имао саш }ёдан.

йрддао саш и йочне да ради 7, То

идее йочёло, иначе, за ово си баю кб]

шша имао, ово йршено, свё ланено, йа

шд гребаю 8, йма, сине, си свё йомр-

ло 9, И он идее ошйшо у йаршизани

ма Бог ли ме учи/а? Ч, свё шшд

ииаш, она однёла Л, Иша/а шам сас

фузбалёри и шам га сшигло М,

Вашйли га, йа га бацили у вашру М,

После раша ова жена умрёла VII), г

СкоСсъе ли ишаа. кудё ли, ше шам

куйща Мр, Па дёвеш душе били у

раш. йа сей дёвеш ддш. ш НС, он 66. ье

нас чува/а него пёрке н>ег6ве ро!)ёне

ПП, уговор найравг'иа гдейа П итд.

10 итд.

Крн>и перфекат глагола бити ^е врло чест. Примери:

То било сшрашно 1, свё шд б(ио йо-

шдйъено 2, йёш йаре ]а]це у оно врё-

ме било 3, али углавном била само ша

]ёдна шкдла 4, Мб/ дшац бйо шрговац

5, онда вдпе било у авли/у 6, овдё

било шркалишше 8, ма шд била

ашракцща 8, сип ми шад бйо на йуш

И шакд] ши било Ч, шд] бйасне йёсме

бше нёкад Ч, он бй/а дйасан Л, шака'в

бща жйвош М, Била свадба, йуно

гдеши М, Али ша бща голём овэн Мр,

Три й/ьаде онда било Пара НС, аш

н>егдва рука шакд бша НС, дно сшра

бй/а увек Т итд.

9, каке домапйце рани/е биле 1 0 итд.

У селима, као и у Нишу изоставл.а се помопни глагол, нарочито у за-

висним и надре1)еним реченицама али та по]ава ни)е усамльена ни у зависнмм

реченицама. Примери:

односне реченице

Кафане шшд биле йре раша 8, музика

шшд била 8;

допунске реченице

Нйсмо знали да мама сшановала блй-

зу грдбле 1 0;

временске додатне реченице

Иучиш&ъ, кад му шако рёко, он дйго

руке 1, И дни кад вйдли, дали 8, А дна

кад дошла у школу... 8;

узрочне додатне реченице

йдшшо ша] Беч^ща млдго сшар бйо. . .

8;

шу} дечйцу шшд ми Бог да/а Ч. дукаш

шшд ми свёкар да/а НС;

Па му ]а казу/ем. шшо найравг'иа

шшёшу Мр (1. л. ].);

Била сам сёдам година ма/'ка кад ми

умрёла Мр, Кад га еданйуш довашй. ш

НС;

само зашо шшо

и шакд] НС.

чг назваа у/ко он иа



272 Пол-Лу) Тома

ПримеЬэдемо да се сви наведени примери (уз ]едан изузетак), као и оста-

ли ко|е смо забележили, односе на трепе лице, на]чешпе ^еднине, алн често

и множине.307 Примери крн>ег перфекта у првом лицу су ретки:

Иу'а ишла йо младу. .. 1 О, и мй с н>йм

разговараш шурски 6;

)а гу шд казаш Т, млада бй.ш Т

(говорница о само) себи).

Код повратних глагола изоставл>ан>е помопног глагола ^е уобича]ено у

3. л. ]. као и у стд. Примери су многобро]ни и сматрамо да их не треба овде

наводити. Уочили смо да се ово изоставл>аьье шири и на 3. л. мн. Примери:

дни се чудили, крсшили се 2, Йурке се

у бу/ьуцима шёрале 5, црквени йра-

зници се йдшшовали 6, шад се млдго

ноете шалнаре 8;

шд се од н>й кукавице сшворйле Ч, У

вашру га бацйли наши кад се

ослободйли М.

Наишли смо на ограничен, мада не и занемарл>ив бро] примера очуван>а

помопног глагола у 3. л. ]. у вези што ]е врло ретко у стд.

шу се }е радело 3, шд се ]е звало 3, и

днда се ]е шу умирало страшно 6,

шаша се е ожёнио 10;

тэг се }е найравёла школа Л. йрё се

/е мучило мядго Л, Мб} дёда се /е зван

Тдша М1), Мб/ сшарац се }е женйо

стар Мр, шаг се ]е сшидиш Мр, саг

се е венчала ёдна наша у цркву ПП...

У више случа]ева ред клитика ]е обрнут, дакле /'е се уместо се]е (можда

аналогно другим лицима где повратна заменица следи помопни глагол):

чй.ч )е се усша]а.по 5, днда \е се

дбично кувало 5, Узме шшд }е се

служив 6, Раьъё }е се звала та Бео-

градска улица 7;

шд ]е се свё имало за ]едё}ье ПП.

Изоставл>ан>е помопног глагола бити у 3. л. ]. повратних глагола,

уобича]ено у стд. и у проучаваним говорима узроку)е фонетско иснадан>е /]/

у интервокално] позиции и по]едноставл>ен>е групе вокала <ее>. Иста гкм'ава,

вероватно, об]ашн>ава изоставл>ан>е глагола бити у 3. л. ]. после енклитичких

личних заменица у акузативу (ме, те ко^ма се у нашим говорима придодчуу

не, ее). Примери:

иа ме било срамота 5, ерцеме болело

8;

чекаа ме НС, ма/ка ме довела Т.

йбеле не исшерсью Т.

Иста по^ава об]ашн>ава случа]еве са, барем привндним, одсуством гла

гола бити у 3. л. ]. уз негацшУ У ствари, ради се о редукции облика нё/е

на нё (такви примери, веЬ наведени, у поглавл>у о презенту, срепу се само у

селима).

307 То |е очигледно у Бе/ить 1905, с. 633 (поред примера у 3. л. у има само ретке примере

у 1. л.) и Богданошпн 1987, с. 252 (сви примери у 3. л. у).
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ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

У проучаваним говорима плусквамперфекат се употребльава вишс нею

у стд. Забележили смо примере

са помопним глаголом бити у перфекту (бро.)ни]и су у Нишу нею у

селима):

шолйко ме }е ту било ушёгло 1, Био

сам се разбдлео 2,уа сам био ошишо

да йёчем й/ъёскавице 2, дшац ми )е

био йогинуо 3, био сам служив щеку

3, шд /с чйка Буда пеки био ошвдрио

5, Жёна ]е била евршила три разреда

6, Био уйшо у кпиге 7, и Драгиша се

био сложно с шйм 8 итд.

са помопним глаголом бити у имперфекту (скоро сви примери су из

села):

сви били измрёли Ч, Мб/ ме шатко

бща нсцурща НС (клитички презент

гл. бити недоста^ у ова два

примера), Наша сва'дба код /е била,

/а сам био ошишо на служ бу П;

Зова се бёше иосва^ао с /ёдног сша-

рог йдйа 1;

Шша бе ейремала данас? Л; шд/ се

чую бёше Л, Повамйирй/а се бёше Л,

Он га бёше шейа/а НС, бёше ме нога

болёла НС, шд йрё бёше много

ра()с1ю НС.

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

I) Насшавци

У проучаваним говорима запазили смо извесне разлике у односу на стд.

суфиксе.

Суфикс <ен> замсн>у)е суфикс <ет> и то само у селима код два глагола

6. врете

ра/ьеша ми /ё рука НС, жёгьеш Ч, Л,

Мр, нежё/ъеш НС, ожё/ьеш Ч, НС

поред:

ран>ени 3, изран>ени 3, ожён>ен 1; I жё/ьен Мр, ожён>ен Мр.

Премазедном нишком информатору облици на <ет> (глагола 6. врете),

раните бро[)ни)и, сада се доживл>ава]у као застарели у односу на облике на

<ен>; навео нам ]е неколико примера облика ко]е он осепа као архаичне:

йревареш муж, учйн>еша, евршеша работа као и ран>еш и ожё/ьеш ко}н смо

забележили у селима.308 И Стеван Сремац има <ет> у глаголу жениши али

зох Бонго 1905, с. 153 наводи следеЬе примере: жё/ьеш, й/к'кСчьеш, /ю/ьеш. й/юис/ы-ш,

чигьеш, цё/ьеш... Богданошпл 1987, е. 201 запажа извесно колсба!ьс у употреби еуфикеа ^сн^

и <ет>. као и суфикса <и> и <т>, што се очиту)е у поето]ан»у дублета: наГфьен и Ооиры-шо,

названо и назваш, али само нежёььеШи, неожё\ьеши.
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без алтернаци^е /н/ — /н>/: саг сам си, викаш, женеш (3 124), неженеш (3

149).

У 4. врсти понекад ^е /)/ испред суфикса <ен> где ]е /в/ у стд. или

обрнуто. Примери:

бивёне 1 0, убйвен 8, убйвени 1 ; I сакрщена Мр, сакрщене НС.

Глаголи 4. врете са претеритском основом на /и/ или /у/ у нашим при-

мерима и\^у суфикс <ен>, а никада <т> (дакле, нема облика попут избиш,

ПоПиш, сашиш, изуш ...); примери, поред наведених:

омй]ен НС, Пойщена ПП, Пойй/ено

Мр.

добщен 3, добщена 1, из. пшена 4,

омщен 5, йойи/ено 3, шивено 8, изуве-

не 1;

У 6. врсти суфикс <ен> понекад, нарочито у селима, не проузроку|е

]отован>е последььег консонанта презентске основе; у 1 . врсти, супротно томе

он понекад изазива ]отован.е ко]ег нема у стд. Ово питание смо разма грали у

оквиру консонантског система.

2) основа: разлике са сшд.

Овде само спомин>емо да неправилни глагол 2. врете млетн замен>у|е

глагол 5. врете мел>ати:

см&ьано 3; I смё-ъана ПП, смёлмно Мр.

3) Акценаш

Како ]е бро] наших трпних глаголских придева недоволен за детально

проучаваьье акцента, ограничипемо се указиваььем на неке опште тенденшн'е.

а) Код глагола са префиксом, када ]е у стд. на префиксу краткоузлазни.

акценат у проучаваним говорима како у Нишу, тако у селима ]е на корону.

Примери:

1. врста

Тип сеЬи — сечен, сечена или сечен, сечёна; одсепи — обсечен, обсечена

или одсёчен. обсечена

украден ПП. украдено НС,

Гюмузена Мр, НС, ПП, йомузене Мр,

иейрёдено НС,

Посечен Мр, исёчене П,

осшрижене Мр.

иокрадено 3,

обсечено 1, исёчене 3;

2. врста

Тип мазаши — мазан; намазаши — намазан

намазан 1; намазан П,

йосё/ана Мр;

Тип ййсаши — Писан; наййсаши — наййсан

Пошййсано 3, уййсани 3; I записано М.
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3. врста

Тип дигнуши — дйгнуш; йддигнуши — йодигнуш

одйгнушо 7, йодйгнушо 3, 9; I удёнуша НС.

5. врста

Тип шёраши — шёран; йсшараши — исшеран

ошёрана \,ушёране 3; I расййапо НС.

6. врста

Типови

йравиши — йра&ьен; найравиши — направлен

чиниши — чйн>ен; учиниши — учин>ен

носиши — ношен; доносиши — доношен

Ови типови ксуи се разликэду у презенту, идентични су у трпном гла-

голском придеву:

найравлена 1, 5, 6, найра&ъено 2, 3,

10. найравено 3, 9,

йремёшшен 7,

изранени 3,

зашвдрен 3, ошвдрена 8, затворена 5,

зашвдрено 1, 6, 8, ошворене 7,

залечена 8,

зароб/ьени 6,

зайдшъени 3,

ошйушНена 2,

зайушшено 5,

уронено 7;

расйушшено 3,

осшавен Мр, осша/ен НС

найраена Л, Т, найравени НС,

засйшен П,

йризёшен М\),

отворено НС, зашвдрено Мр. ПП,

зшгёдена Мр,

изндсене НС,

зайдсьени М,

научена ПП.

б) Код глагола са префиксом, кад ]е у стд. на префиксу краткосилазни,

акценат у проучаваним говорима оста]е на корену (стд. краткосилазном ак

центу одговара овде акценат на следепем слогу).

Примери:

1. врста

Тип узёши — узёш; одузёши — одузёш

I одузешо П, заузешо М1).

У примерима забележеним у Нишу акценат ]с на истом месту као у стд.

2. врста

Тип ораши — оран; изораши — йзоран

издрана 3; I издрана ПП, издрано Мр.

4. врста

Тип коваши — кован; йошкдваши — йошкован

йошкдван ПП,

зашрован 3; ошрдван Мр.
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5. врста

Тип чйшайш — чишан; йрочишаши — йрочишан

искдйано 3, искойану 7, окойан НС.

закдйчано 3;

Супротно претходном, вепина неправилних глагола са префиксом у

проучаваним говорима, као и у стд., има акценат на префиксу. Примепу)емо

да ови глаголи, без префикса, нмщу ]едносложну претеритску основу. Прн-

мери:

1. врста

клёши или клёши — клёш\ йрдклёши — йрдклёш

йрбклеш 1; I йрдк/жши НС, йрдкшше ПП.

2. врста

браши — вран; обрати — обран

клаши — клан; заклаши — заклан

слаши — слан или слаш; йослаши — йоатн или йослаш

дбрано ПП,

заюшна НС, йдшане ПП, шиите Мр,

йослаш ПП, йдслаша Мр.

дбрано 3,

дйран 1,

йдююне 1, заклане 3,

Позвана 4,

Послано 1;

5. врста

Тип б)айш — дан или даш, дана или дана или даша или даша; додаши

— додан или додаш

йрддане Ъ, удаша 1, 4, 5, 6, 7, 10, уда- удаша Л, М, ПП, П

ше 2

Акценат глагола са двосложним префиксом ]е на другом, а не на првом

слогу префикса као у стд.

изабран 3; I изашкано Мр.

в) Глаголи чи|и се глаголски придев трпни гради помоГгу суфикса <ен>

(значи, глаголи 6, као и неколико 4. и вепина глагола 1 . врете) скоро пикала

нема]у акценат на овом суфиксу (ни у Нишу, ни у селима), чак и кад ]с он

акцентован у стд. или кад узлазни акценат у стд. пада на претходни слог. У

проучаваним говорима акценат ни]е ни на <ен>, ни на наставку, веп на слогу

ко^и претходи суфиксу, како у м. р. ^ тако и у другим облицима (код ко|пх

се у стд. место акцента понекад разливе од места у стд.)-504

Примери:

6. врста — в. горе

А1-[;хамп[;к 1975. с. 479 тако!)е констату)с да ]е кол глагола са суфиксом <сн> акцеиап

скоро увек на основи: иейёчен, убщен...
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4. врста

Тип бйШи — бщен, бщёна; избиши — избщен, изби/ёна

крйши — кривей, кривёни; сакриши — сакривен, сакривёна

убйвен 8, убйвени 1 ,

добщен 3, добщена 1,

убгуена НС, йобщено Мр,

сакрщена Мр, сакрщене НС,

омщен НС,

йойщена ПП, йойщено Мр.

излйвена 4,

омщен 5,

йойщено 3,

ушйвен 3,

изувене 1;

Код овог акценатског типа у нашим говорима акценат оста]е на корону

у свим облицима (м. р. ]. и осталим).310

1. врста

Тип сёпи — сечен, сечена или сечен, сечёна; одсеТш — обсечен, обсечена

или обсечен, обсечена

в. горе.

Тип вупи или вгрйм — вучен, вучена или вучен, вучёна;

довуни или довуТт — бовучен, довучена или довучен, довучёни

йовучена 4,

обучена 1, 7, обучена 1, 3, обучена НС.

исшрёсени 1;

Тип йёйм — йёчен, йечёна; исйёпи или исйеЫ — исйёчен, исйечёна

йоббден НС, уббден ПП, уббдена НС,

доведена НС,

нечем ПП, исйёчен Мр, йёчена НС.

уббден 3,

доведена 5,

йёчено 5, йёчене 6,

Гиёшени 8;

Као у акценатском типу гл/иш — избиши акценат и овде оспчн'е на основ»

у свим облицима.

Примери са акцентом на суфиксу <ен> су ретки:

речёно 5, бтёне 10, найравёне 3; I обсечено ПП, убодёна Мр.

ИНФИНИТИВ

У призренско-тимочкс^ ди)'алекатско] области нема инфинитива, што

представл>а ^едну од н>ених битних особина.311 Инфинитив замсн>у|с возник

310 Бшгв 1905. с. 618 бслежн да ]е у овом акценатском типу место акцента у тр. гл. пр.

исто као и у презенту.

31 1 На ово скрепу пажтьу Битъ 1905, с. 478 и Иа\\Ъ 1956, с. 113. Близу Ниша Богдлношт

1987, с. 182 (Алексиначко Поморавл^е) и Ми.ХАХ'ЮВИТ! 1977, с. 52 (лесковачка облает) забслежилн

су само неколико инфинитива, углавном кр1ьих, у окаменлним изразмма: мб.же оиш. мож оиш

6Ье мдж оиш нёПе... Слично ]е и у неким призренско^ужноморавским говорима уда.'ьеиим ол
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да и глагол у презенту. У селима смо забележили само два инфинитива, и

то крн>а: 6Ье биш, неЫ биш Мр, йдемо шамо давай/ луби руку на лиадневесша

Л. У Нишу су примери инфинитива бро]ни, мада их има само код трспинс

информатора. На]'чешпе ]е то инфинитив у образован^ футура, а осталн при

мери су очигледно кн>ишки: устал>ени изрази {шако рёРт 2), инфинитив у

функции предиката (у осамдёсеш и чешвршу [...] три и йо сайт сйиуаши!

5) или субъекта (шёшко се бит зайошъаваши 2, нй/е лако то шиши 5). За

инфинитив у служби допунс немамо н^едан пример ни у селима, ни у Нишу;

користи се конструкшн'а да + презент. Примери:

после мойи

может маю ба/ье да йоднёсеш 2, не

могу да глёдам 4, да су мдгле да

осшану 5, мдж да начете 6, мдж да

се каже 7 итд.

после хтети

хдпеше да куйише 4;

не може ма/ка да те г. /еда Ч, не могу

да застаем М, ши свё может да

урадши Мр, ку/ мдж да йрешёкне

НС, може да ши се дёси ПП, не мдж

сйн да ши буде шако Т итд.

дне да исшёра НС;

после морати, требати312 и имати (као синоним за иретходна два гла

гола)

мора да се очйша молитва 3, мдраш да найасёш Мр,

шрёба да чуваш дёше Т,

йма само да се уда за \ьёги Л итд.

шрёба да се одужиш 1

йма да се лёйо умщем, да се доСйёраи

1 итд.

после смети

нйсмо смёле да ддемо на забаву 4; I нё смет да йушиш Т;

са фазним глаголима, нарочито са глаголом почети

йдчео )е да расше 5, чим йдчне да

свйпе 8 итд.

почёте да говору П, дни су йочё. ш да

нас бй/'у Т итд.

Ниша као у 1)аковачком говору (в. Стшлновптц 1950. с. 130-131 ко}н наводи нсшго вишс ин

финитива, нарочито после глагола може, мора, сме. . . ) или у говору .киьева ( в. 1 1\и:к >ш \ь 1 970.

с. 1 19). Исто \с и у тимочко-лужничком и сврл>ншко-заплан>ском диалекту (в. нпр. СТлпш-.ВНП

1911, с. 415 ксуи бележи инфинитиве само у народним пссмама, Богданов! гн 1979, е. 7Х ко)и

за Бучум и Бели Поток наводи само изразс као оке биш. пепс биш. Тйшчт 19X3, с. N4 шуе пашао

жу'сдан пример у говору Лужницс). БЬИГА 1905, кр)и )с за све говоре источне и |ужис Србп|е

забележио само изоловане примере инфинитива у успцьенпм нзразима као непе биш (наведен)

управо за Ниш пли облипима поза]м;ьеним из суседног косовско-рееавског диалекта), стаже ее

са истраживачнма о пронесу неета]анл инфинитива (е. 646-647): ради се о балканское особннн

ко]а се ширила са фчког ]сзика на друге ]езике, словенскс (бугарскн, македонски) н нееловенске

еезнке (румунски, албански).

Л- У проучаваним говорима, за разлику од стд., посто)н глагол морати у безлично! упо

треби (примери: не мора да типа 7, мб/ю да пушит НС) и глагол требати у свим лнцпма и

када )с у то)у са глаголом (примери: шребаи йрво да /с очисшим I, шребши <)а имаш нсП/мпу

ч/у Мр).
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после немо] у изражаван>у забране

немо/ да се секйраш, немо/ нйшша да немо] шо да рабдшиш НС.

йи/еш 6;

У Нишу и у селима има углавном исти бро] примера са везником да и

гьеговим изоставл>ан>ем. Примери без везника да:

после мойи

нисан могла йодйгнем руку 1, немдж

се йдйнеш 2, ше не мдж ши шд) на-

йраву 5, мдж се ка.же 8, не мдж му

се йойрави 10 итд.

после хтети

шёла ойёрем ноге 1;

не мдж ги избанмм М, не мдж- га

кднз изоби Мр, не мдж на/;еш 1 1С, не

мдж ги йрона1)\ П, не могу се сёшим

Т итд.

I дна ми нй/е шё.ш каже ПП;

после морати, требати и имати (као синоним за претходна два глагола)

за свадбу мдра се йомаже 1, ал маю

мдра се сави/еш 8,

шрёба се мало йомаже 2, шрёба мй-

с.шш 4, итд.

после смети

копире нё сие313 да ше дйра/у 2, не

смё/у се йрошйве 2;

после фазних глагола

йа кад се йдчне суши 8, али]а сам гу

йочёо учим 8;

после немо]

немд] се йлашиш 1;

мдра се шрйй НС,

шрёба се мндго ради М, Гш треба ш

би се убй/ем Мр,

Ако ше воли, он ими ши куии нёшшо

Л, йма гу дамо на шд место НС итд.

нё]е смело се улаза сам НС;

шу/ ме иоче

с^сагшьем НС;

йришйска Л, йдче

ал немд гу йревариш Мр, немд] се

/ьушише Мр.

ФУТУР

1) Гоа1)ерье са инфинитивом

Нисмо га пронашли у селима, док у Нишу има примера ко_)и сведоче о

утиц^у стд.:

инфинитив иза помопног глагола

шша пе бйши 2, А лёба пе бйши се-

даидёсеш 3, Какве ли пе шд бруке

бйши 5, /а Лу вам рёРш 2, сутра нёЛеш

сшйРш ни шолйко 5 итд.

Применяемо ла у диалекту модални глаголи мопи, морати и смети мог у имати личну

употребу.
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инфинитив испред помопног гла;

ддИи Не шд свё 6, йИи Немо, каже, ми

у Ниш на свадбу 9, наНи Ну 2,

ддбиПеш вид 6, вйдеПемо 5 итд.

ола

2) ГраЬен>е са везником да + йрезенш

потврдни облик

}а Ьу сад да дб^ем 10, йа Пеш да

вйдиш 7, да ли Не да куйи или нёНе 7,

шшд Немо да йрочйшамо 5. они Пе да

ошвбре 1 итд.

одрични облик

нёпу да вечерам 5, нёНе она да дбПе

деде 3, нёНе да славе 1 итд.

над Ну да знам ПП, дё Пеш да ги

дёнеш НС, как» Не мдмак да дд/;е за

дев6}ку Ч итд.

нёпу да бегам НС, нёпе да ме узме П.

нёпе да ми кажу ПП итд.

3) Изосшавлан>е везника да

Фреквентно ^е, приближно у педесет процената случа]ева у Нишу и у

две трепине случа]ева у селима.314

Примери:

потврдни облик

сад Ну кажем}а 1, без лёба Ну шрййм

4, Ну кажем нёкоме 7, и ]а Ну гу йё-

вам йёсму 8, шй Пеш ми будет снсука

10, Не заколе кокдшку I, /ёл Не ше

убш'е 2, кад Не се руши шд? 3, како

Пёше издржише 5, дни Не ше чёка/у

6 итд.

одрични облик

нёНу ги ни /едём, нёНеш ги ни )едёш

5, нёНе йада 8;

)а Ну гу чеши Л, Ну шёрим /а йрво

кбгьи Мр, }а Пу га кикам Дуде ПС. Пу

ги ]а йронаПем , Не ги жёни Ч, ку/ Пе

га дарууе? М, йа Пе изаЬе НС, гбеши

Пе дбПу М, Не ме казну ПП итд.

нёНу га вйкам Во/о НС, нёНу станем

П, вас нёНе нйко дыра НС, мушко га

нёНе убй/е ПП, йа нёНе дёца чува/у

сшдку НС итд.

Запажамо да неки нишки информатори ко]и иначе редовно фаде футур

са везником да, систематски га изоставл^у када преносе речи ] оворника ста-

рог Ниша, показу]упи тиме да футур без да доживл>ава]у архаичним у односу

на футур са да. Примери:

„садаиньи говор

/а Ну дойдем да ейавам 5, нёНу дойдем

5, ко Не да нас глёда? 5

йа Пеш да вйдиш 7, да ли Не да куйи

7, нёНе да йойще 7;

пренесени „некадашн>и говор

нёПх ги ни ]едём, нёНеш ги ни /едёш

5, '

Ну кажем нёкоме 7, Пе ме газда убй/е

7, и он Пе ше йрйми 1.

314 Бшгк 1905 наводи многобро]нс случа]еве издставл>а1ьа везника да (с. 636-639) али и

бро]нс примере у ко^ма се та] везник користн (с. 642-643) од кр)их су у Нишу чабележени

следсЬи: Лс да до/де, Ну да йогйнем, Ье да йлш буна, сей (ус да а'Вси, нейу да удрим.
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4) Ширена йомопног облика пе/непе на сва лица фушура

Углавном се шири на 2. л. у и мн. и на 1. л. мн.315 и то нешто чешпе

у селима него у Нишу. Примери:

са да

г. п. у

днда пе да шра'жиш 6;

1. л. мн.

]а и ма/ка и /ёдна шёшка пе д^йдемо

\, йа пе да йдйщемо кафу 9, пе да

добелю 10;

без да

2. п.).

пе йдеш на йрйчесш 1, пе идет и шй

4, пе донёсеш 7, нёпе ни да врашиш

7, нёпе вёру/еш 8 итд.

нише пе да урадиш Л:

Ъе идее да га дйгнемо Ч, нёпе да

дама НС;

1. л. мн.

пе га узмеш? Л, пе шёраш Мр. шй пе

мд]е имагье йо/едёш НС, баье пе се

ши сёшиш Т, тике ме нёпе ни ййшаш

Ч итд.

йа како пе радимо Л, пе .шко изиш-

ка'е.ио Л, Не га крешимо Л, пе ше

женимо М1), йа пе гу долю за /едйнца

НС, и// пе се дёлимо ПП, пе шра-

жилю ми вешшака П итд.

л. мн.

пе идете шалю 6; догодине пе ддЬеше, пе учите

нёпе ме начете ПП.

Прво лице ]еднине обично чува помопни облик пу. Ипак смо у Пишу и

у селима пронашли неколико примера у ко]има сс облик пе шири на 1. л. у

(без везника да, што по]ачава прстпоставку да су ови облици архаичней):

ПП.

)а пе на))ем кад д61)е врёме 4, пе После

ши каем 8;

кудё пе ги Продам? М, М/ кика пе

оставим овце? Мр.

5) Место йомопног г.шго.ш

У извесном бро]у наведених примера клитични облик йомопног глагола

се налази на почетку рсченице, из чега можемо заюъучити да у нроучавани.м

говорима он функционише не само као енклитика, веп и као проклитика (в.

примере у иоглавл>у о акценту). Ово омогупава широку уиотребу футура,

1ра1)еног од помопног глагола хтети и презента глагола ко^и се мен,а (са вс-

зником да или без н>ега), чак и кад футуру не претходи никаква акценатска

целина.

315 Ово истичу Бинт 1905, С. 636 (на с. 638 наводи примере из Ниша: Лс ж нйОши. Лс

6/ю/ши, Ье осша/шше). БОГДАНОВ1ГЙ 1987, с. 198 и МИХЛГЮИПЪ 1977, с. 51.
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Сви различи™ облици гра1)ен>а футура се налазе у Сремчевом делу:

помопни глагол као у стандарду са да:

да Ну да умрем! (ИС 118), а )а неНу да ее шейам (ИС 123), /а неНу да

йазарш/ (3 148), шшо Пеш [...] да найра/иш (3 35), неПеш выше да сшу'еш (3

100), кад Не она да зайо/е (ИС 54), шшо Не да чини (ИС 80), Не да йадне (ИС

84).

помогши глагол као у стандарду без да:

шако] Ну ше зовем (ИС 121), шшо Ну йра/им? (ИС 124), йа Ну си узнем

]едну (3 35), зашшо Пеш йогинеш (ИС 74), Не ше ушейа како шошку (ИС 82),

шо/ Не оидне (ИС 108), шша Не рекну комииуе (ИС 80), море. Не ми одава/у

чес (3 35).

ширен>е облика Не на друго лице ]еднине и множине и на прво лице

множине:

са да:

неЬе да веру/еш (ИС 80), ем неНе да добщ'еш девсученце, ем Не да

йоручаш Нушечи (ИС 1 13), ши Неш да видиш муку сас мен (ИС 125), Ти .ш

Не [...] да йо/еш? (3 8), вели свеш пене да видиш (ИС 90), Не да гу удавамо

(ИС 84), Не да играмо (ИС 84), йа Не да дочекамо (ИС 89), йа како Не да

Снуемо? (ИС 1 18). ус л' неНе да искочише (ИС 73), шо/ неНе да дочекаше (ИС

89).

без да:

шу/ сас нас Не' осшанеш (ИС 61), неНе ми веру/еш (ИС 79), Не видиш

и чу/'еш (ИС 80), неНе га наЬеш (ИС 109), Не да играмо (ИС 84), йа Не' си

идемо (ИС 96), Ми Не ее чекамо (ИС 111), йаре Не найра/ише (ИС 120).

ширеьье облика Не на прво лице ]еднине:

са да (примере какве нисмо забележили у нашим говорима).

/а Не йосле шео" да умрем (ИС 56), Не да ше викнем (ИС 86).

без да:

/а Ну ше [...] чува.и до смрш (ИС 56), шо; Не га и /а знай (ИС 83), Не

се наЪем}а (ИС 103), неНе им искочнм из куНу (ИС 1 16), Не си зСюрим (3 11).

^а Не си седнем мсико (3 145).

Приметимо да Сремац, употребом апострофа (уосгалом несистсмат-

ском) после Не и неНе за друго лице ]еднине и множине и за прво лице

множине, као да инсистира на „крилем" карактеру помопног глагола у односу

на стандардне облике Неш, Немо, Неше.

ФУТУР 2

У Нишу и околним селима иегова употреба ]е ограниченна него у стд.,

тако да имамо само усамл>ене примере:

кад буде умро чбвек... 3, кад буде

умро ши у болницу иш код куНе, 6н-

дак д61)у кола 4;

Примег^емо да у овим примерима имамо исти глагол умрет. Футуром

2 се изражава ионав;ьа1ьс радн>е у прошлое™ са нюансом случайности (кад

кад буде умрё/а човёк, йас\\ь се свари

Ч.
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год ^е неко умирао, у случа^у кад ]е неко умро) да би се увео опис традищус

везане за умирание. У описиван>у некадашье традишу'е налазимо са сличном

вредношпу презент без радног придева глаголског. Примера: // кад буде йа-

зарни дан у Нишу 7, Пой га креши; После, кад буде чеШрдёсеш дана, ми дйеш

носимо магу веду у цркву 4.

КОНДИЦИОНАЛ

Кондиционал се нешто ман>е употребл>ава у проучаваним говорима него

у стд.; ипак смо забележили приличан бред примера у кеднма се облик би

помоЬног глагола шири на сва лица ]еднине и множинс-116, што ]е уосталом

учестала шуава у ерпском колокв1ц'алном ]езику. Примера:

_.1-.л;1

и шд не би га ни куйио /а 3, са шша'й

би ше /ург'аа 4, шша би вам могла да

йрйчам 5;

Л1 да сам йогинуш. нйшша. йогинуш

би си М. /а би ее свё исказа. /а 1 1С, /а

кад би живёт сшд шрй године, /а би

ши сшдйуш руку йоллбйла и ногу П;

2. л. у

а. шд би се шй йровёо! 4;

3. л. ].

1)аво би га знао 1 , 7, мджда би бд.ье

било 4, Србин би оно увек и врёдан и

радан 8;

1. л. мн.

да }е дииийлйна била, ми би друкше

били 3, да мй осшааьамо шд, да нё

би уйошреб.ьавали 6;

2. л. мн.

ей би се чудили 2; I

3. л. мн.

да би могли да шуу 1, нё би ми ги Да /е вика/а, мджда би се чули М,

дали 2; иначе Побили би не НС, Да ги нйсам

ейаейо и гьй би сшре.ьали П.

У нашим говорима кондиционал може имати иста значен>а као у стд.:

хипотеза

да ши }а заио/ём, шй би река: шша /с

овд/? Ч;

Да си казала, ма/ка би ше дала овако/

Ч, шд/ нё би се ни Познало Мр, кад

би мдга човёк да рабдши с /ёднг рукг

НС;

бдл>е би се седели М, шейали би се

НС (у оба примера контекст указу)с

на 1. л. мн.);

кад би }ёо сваки дан мёсо, днда нё би

осеТшо нйкаки укус 2, да /е йииау Бе-

дград, и дна нё би седела деде 1;

Кад би било добро. Зеврёин би чунао

кокдшке, нё би куйовао П. Па да нё/е

ддбра )а нё би /с укра/а Л;

316 У I. л. у облик би се лако обрильава |убл>ен>ем финалног /х/; у 1. и 2. л. ми. он се

пс^авл»у)с због аналопф.
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жел>а

кад би гу оженио! 8

цшъ

да не би йиию вода у купу 2;

понавл>ан>е радн>е у прошлое™

ал слю морали да донёсемо бакарну

шёйсщ'у над ко}дм би лиука очйсшила

лука, кромйир... 5.

За кондиционал 2, иначе врло редак у стд., немамо шуедан пример.

кад би шдлко живёла ни окщ доа/ёш!

П;

I да би се иейёкло ПП;

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН>И

Примери су малобро]ни.317 Ме1)у ььима су и они ксди одговара]у стд.

йдупи 3(1. врста),

носёТш 3, седёпи 1 (6. врста),

лежёпи 1, шрчёпи 3 (7. врста);

рабошёпи НС, седёпи Мр, сшо/ёйи

Мр.

Глаголи 6. и 7. врете и\^у увек наставак <епи> и у Нишу и у селима,

док 3. л. мн. презента често има наставак <у> уместо <е>.

Постере и примери са 1)1 измену /е/ и /пи/ али само у селима.

I шег ъё\еЪи П, рабошё/епе П.3 1 8

Белип има сличне примере {куйува]еЬи, йийа/епи, шейа/епи...) ко)с

об]ашн»ава аналогиям са облицима типа бо]ейи, што доводи до формира»ьа

глаголског прилога садашн>ег од инфинитивне основе (уместо презентске).

помопу наставка -}еЫ. У 6. врсти ]авл.а]у се дублети: седе/епи норед

седёпи}^ Редукщуа, а затим губл>ен>е другог /е/ довели су до облика типа

седе/Ни.

Уочили смо сличай облик код Сремца: служе]еЬи (3 33).

Има примера у ко]има ]е наставак са /к/

I седёпки Мр, сшо/ёпки НС.-520

317 Ашхашек 1975, с. 290 тако1)е истиче да ]е врло ретко нанлашла на облике гл. пр.

сад., на га зато иек.ъучу]с из свог истажива!ьа.

ли у овом другом примеру финални вокал ]е /с/, а не /и/, што може да се на!)с у неким

говорима гсографеки блпеким Нишу: в. нпр. Б01ДЛНОВПТ1 1987. с. 204.

314 в. Белит! 1905. с. 581-582, где су наведенн и следсНи примери у Нишу: кутюцсЬп.

свирё/'ейи... поред шражеРш.

320 Ове облике РЕЧНИК мс наводи као праве прилоге. Ъш\ъ 1905. с. 581 уочава швеено

ширс!ьс овог наставка.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

.1едини пример ^е бивши, али у ствари у придевско) употреби.

ПРИДЕВИ

ОДРЕЪЕНИ И НЕОДРЕЪЕНИ ВИД

Пошто говори Ниша и околних села не зна]у за дужине, разлика измену

одре!)еног и неодре!)еног вида може да се подави тек у наставцима ном. м. р.

]. и (тако би се очекивало) на месту акцента у опозищцама типа добра (нео-

дре^ени вид) и добра (одре!)ени вид). Ме1}утим, нисмо забележили облике

придева са акцентом на наставку, вероватно зато што се наставци завршава|у

вокалом, тако да би акценат био на финалном отворсном слогу. Такви

случа]еви ипак постсде у неким другим морфолошким категоргц'ама. гЬихово

потпуно одсуство овде може об]аснити

ширен>е на читаву парадигму акцента ном. м. р. }. кс^и ]е на корену,

било да ^е наставак <и> или <о>;

губ/ьен>е опозици)е одре1)еног и неодре!)еног вида.-121

Констату|емо да се и у ном. м. р. ]. употребл>ава]у облици наставка <о>

са одре!)еним значением, док суиротно посто^е облици са наставком <и> нео-

дре1)еног значена, у Нишу и селима, без разлике.

Примери:

облици <0> наставка када би стд. имао одре!)сни вид

Насади се лука ... бёо лука 3 (исти го- а ша/ шшд ]е кум сшар, он га /е

ворник, касни^е црни лука), венчаа М1),

Црн дйм се дйго у нёбо 8 (а веЬ ]е Ма шшд забрит, брё, млад чбвече?

било речи о том диму); НС,

сагашен свёш НС,

Он /е срё\цш, а Сйнииш па/малё/ Л,

Па код нас /е осшша овсу средни

ПП,322

Носим }а зё/ишн, жуш шёТгер и

зё]Шин ПП;

З-1 А1.ЕХАШЕК 1975, с. 215-218 запажа исто и закл>учу|е такоЬс да се га опозишуа губи,

баром у ]ужноморавском диалекту ко]и у леном раду предсташыу'у говори села ближих Пишу

(Шарбановац и Шилово); источнике у тимочко-лужничком и сврл>ишко-'заплан>ском .'иуалскту,

она бележи опознщу'е у акценту, али у вези са одре1)еннм чланом та нменица. што |с |една од

особина тих ди]алеката.

Уй-Срё^ан бележе БОГДАНОВИЙ 1987. с 175 ( има и сагашшь) и Мнхашошгй 1977. с. 40.

док МПТРОВ11Т1 1984, с. 312 наводи облик с/х'Ьап, (тако!)е наставка <о>).
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облици <и> наставка када би у стд. био неодре!)ени вид

Па кад Шёру голёлш коша! НС (ради

се о потпуно неодре^еном предмету),

Просит су онако, на лёйи начин су

дошли и Питали су НС.

Ниш /е био мало глуйи град 2, ми смо

заосшаш, заосшаш град 2,

на йокварени начин 4,

Ма, ако }е Гф/ьави суд, чувао сам

кон>е, знай [...], нёЬе да Гиде 7;

Рани)е речено за деклинащц'у именица важи и за деклинашц'у придева.

али су примери ман>е бредни због ре!)е употребе придева. У зависним

падежима именица забележили смо у селима примере стд. наставака само у

дативу м. р. у (поред неколико окамен>ених израза), док у Нишу има барем

неколико примера стд. наставака у свим падежима. Иста е'е по^ава са прнде-

вима као што се види код следепих примера.

Независни падежи: наставци су исти као у стд. (наравно, без дугих во

кала), осим у ак. мн. м. р.

Номинатив

он ]е лей 5, црни йуш 1,

сёсшра ми }е жива 4, цела шурска

мала 6,

велико двдришше 4, масно ]<уе 6,

сшрдги су били 4, нови длуци 8,

две нйске купе 4, мак су йёнзше 6,

наша нйшка сйёцш'ална ]ёла 5;

Прей свёшски раш Т, он се /е жёнио

стар Мр,

чиста (Права М, дела аъйна Т,

лёйо дёше Л, Право йме Т,

црвёни вёсови Мр. сшари не ваьу,

млади дддри НС,

нёке сйшне сшвари НС,

волдвска кдла Мр.

Акузатив

Примепу)емо да ак. ]. м. р. за жива бипа увек има наставак <01 а> или

<ог> у одре!)еном виду, а никад наставак <а> у неодре1)еном виду.

НавешЬемо само примере ак. ко]и се разлику)'у од ном.:

/а сам /еданПуш ]ёла Пу/ьеног тарана

1, йодйго }е ндву школу 3;

деду имам дйаснога НС.

вёлику /ьйв\' смо имаш М.

Ак. мн. м. р. има наставак <и> у селима, а <и> или <е> у Нишу:

Па свйнзски ойанци смо носат Ч, он

свё изиграва стари .ьуди НС.

умёсим овй йдсни ко. шчи 1 , да найра-

ам бешднеки сшубови 2, ймаш овй

шркачки кдььи 1,

али дн ]е ншх швёрцовао као елдбодне

гра\)ане 5, донёло ндве законе 8;

Зависни падежи

У деклинаци)ском систему сво^твеном призренско-тимочкчу ди)алекат-

ское области употрсбл>ава|'у се наставци акузатива уёеднини и номинатива у

множини. Ова] систем се добро чува у селима у копима нисмо забележили

жн'едан случа] стд. наставка (чак ни у дативу м. р. ]. за ко)и смо имали нскс

примере наставка <у> у деклинацией именица). У Нишу прсовладава ди^але-

катски систем, мада има и стд. наставака као и у деклинацией именица.
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Ди)алекатски систем

у значен>у генитива

код Саборну цркву 3, код Палйлулску

рамйу 8, за врёме бйвшу Зугослави/у

10, идее нёко извёсно врёме 2;

од румунску границу Т, од йрбииу

годину П, за бйвшу Ягослави/у П,

кудё црнога Зову Мр, код шб живо

Шрн>е НС:

у значен>у датива: користи се предлог на + акузатив-323

на овб] мало морам да скувам /а/а Л.

у значен>у инструментала

шё их освёш. ш с разну свёшлосш 3,

са Гфву жену ймао сам дёше 2, йо-

сва^ао се с ]ёдног сшарог йбйа 1, йод

Гфву жену живё]а сам двецее године

Щ\

у значен.у локатива

на слббодну йрдда]у куйу/ем 10. раде

ла на йсшо радно мёсшо 2, йрема

Нйшку Бшьу 8, шша найисали у Све-

шосавску школу 8, дежураио у бёла

кола 3;

Занимл>ив ]е случа] придева Свеши иза муег ]е име свеца у назпву цркве

или славе. Читава синтагма може остати неиромен>ена

са Гфве ноге убйва НС, да . / не йб1)е

са снау сшарё]у, сас брата сшарёога

НС, }а сам ишёа са стари на славу

Л;

кад били на шурски рай! М1), на

ма/кину кайй/у вика Ч, V два/ други

свёшеки раш Ч.

на дан Свеши_Рангсл Мр, око Свети

Рангел Мр

црква Свеши^Никбла 3, црква Свёши

Школа 7, у цркву Свёши Никола 5,

али и: код цркве Свёшог Школе 4,

они славу Свёшог Ране/)ела 4, он сла-

ви и лёшн>ег Свёшога Зована 2.

Има примера са именом свеца у акузативу, док иридев Свеши оста]е

непромен>ен:

код Свёши Николу у цркву 3 I Свёши Школу славим Мр.

Стандардни систем (наставци кар у стд., али без дужина)

из наше Душанове улице 8, код сшаре

бйшшине 8,

йрёседник радничког савеша 3, из йр-

вог свёшеког раша 7, од црног йлёха

4,

закречён>е крених судова 1, Било }е

нёких дбга^а/а ша'ко шаьивих 5, ко-

лйко шивапих машина, шйх за кро/е-

гье 8 итд.

323 Предлог на + ак. ]е врло у употреби и има га тамо где стд. гради врло раътичигс

конструкшуе; примерн: сна мда йородица се зоне на йщ дедино име М1), онс су се й/хгмет'ие

на мужнюво име М1)...
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Има. дакле, и примера са финалним х као у стд. Забележили смо тако1)е

случа)еве у копима ^е прилев у стд. облику ген. мн.. лок ]с именина у ном.

мн., што сведочи о ]етчко] несигурности говорника Ниша:

Йма добрых Ьоци 2,

Датив

добром човёку дат 1 , ]еднбм другару

8; ]а и сад кажем младима 5;

Инструмента;!

мй смо са малом йлашом 5; шиит

ским да говорит 6, са шеширом ве

ликим, белим 5, абожури са црвёнии

8; било ]е ограЬено шарабана

дбичним 5 итд.

Локатив

у шрйна}есшо] гддини 5, у нашо) куш/

старо/ 7; у Старом грдблу, у}ёдном

вёНем суду 7; йрема старшина 2, у

дру гим градовима 2 та.

Разлика измену Ниша и села у оквиру очуважа д>уалскатског система,

односно развитка стд. система ]асно се вили у распореду наведсних примера:

сви нримери новог система су из Ниша, где су у паралелно] употреби д|уа-

лекатски и стандардни систем.

СТЕПЕНИ ПОРЕЪЕН>А

I) Комйарашив

Док ]е у стд. компаратив синтетички, у призренско-тимочк^ ди^алекат-

ско] области он ]е аналитички и формира се са префиксом йо испред прило

ва,3-4 што представл>а ]едну од на]важни)их одлика тог диалекта и |ош мед

ном показу)е тежн>у овог диалекта ка аналитизму (поред сво!)сн>а деклина-

ци)е на два падежа уз вокатив).

а) аналитички компаратив са префиксом йо

Примери су многобро]ни и сви су забележени у селима, наслан у Нишу:

йдбело НС, йддебела ПП, йдчисша

ПП, йдголемо Ч, йдголёмо М, йдми-

лосно НС, йдмлади Мр, иошворено

Мр, йбйдшшен Л, йдйр.ыша ПП.

йдйун Мр, йдслаб ПП, йдешир М1).

Мр, йдешудено Ч, йбшврде ПП,

йбвисок Мр, йдзгодно Мр итд.

«4 В. нпр. Ивип 1956, с. 1 13 и Падо 1985/6, с. 20.
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У свим наведеним примерима акценат )е на префиксу ио, а у два случа^а

постсуи и други акценат на основи придева.

Префикс йо се понекад дода]е облику синтетичког компаратива:

йблейше ПП, йдвепи ПП, йдвише М,

Мр, Иди брже. . . ]6ш йдбрже Мр.

У последнем примеру, изгледа да йо псуачава компаратив.

По се )авл>& и са именицама и са глаголима.325 Има мало примера, али

су занимливи

са именицама

И йдсе кад буде на оно... йо од /ёсен

(касно унесен, у позну ^есен) око

Свёши Ранга, шаг се жишо сё/е Мр.

са глаголима

Саг се йд, изглёда. не йдшшу/е П, Тй

йд не вйдиш од ььума ПП.

Овде, но, уз негаци)у не, изражава компаратив инфериорности, у

значен>у „сад се ман>е поплууе" и „ти слабите видиш од н>е".

Сремац ]е врло често користио аналитички компаратив.

по + придев или прилог:

Па йошера кола йобрго (ИС 53), }ошше йолейа беше шаг и од ову/а

керку (ИС 54), Оно вене нишшо йолейо и йослашко не ше/аше да бидне ни

ова} свеш (ИС 54), йосшар сам оди шебе (ИС 57), йойамешан (ИС 82), а ово

]е }ошше йолоше (ИС 88), нешшо }ошше йоубаво оди шо/ (ИС 89), од п>ег

йослашка ман1)а нема на свеш (ИС 92), йоголем более има ли на ова/ свеш?

(ИС 108), да си йосшид.ъив и од невесшу (ИС 113), йолош од н>ег' (ИС 120),

}ошше двайуш йомило (3 31), йоубави и йокрошки дево/чики (3 35), ово саг

йочесшо (3 44), ома йа си зна]е шшо си ]е йоубаво (3 100), нишшо шшо /е

йолоше (3 146)...

по + придев или прилог веп у облику синтетичког компаратива:

Ибиш га много волеше, йобо.ъе од йишшол (ИС 49), йобоуье од онога

мо]ега Чайу (ИС 91), да дава дево}че за неку}ошше йогоре йрилику (ИС 109),

йоближа кошулка оди х&ъинку (ИС 1 15), йовише и од шео (ИС 1 19), йовише

да му збориш (3 31), две године и йовише (3 38), ко] пе йобо.ье да йрерийи

кочще (3 106), шшо су йа они йобол>и од шеб' (3 108)...

има и примера по + именица:

)ошше йозулумпар и йолуд оди евща онща (ИС 83), за [...]]0шше йо-

будалу од овога нашога йобрашима (ИС 109)...

325 Ивиъ 1956, с. 1 13 наводи йо а/дук, а Пецо 1985/6, с. 20 По зна/е.
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б) Синтетички комларатив са суфиксом <е]>

Постели ^едино у селима и то само за придеве сшар, мат и мшд у

означаван>у родбинских веза. Примеры:

ша/ сшарё/ Ч, сшарё] сйн Л. М1),

сшарё] браш П, /ёднога браша

сшарёога М1), сас браша сшарёога

НС, на сшарёога унука П, сшарё)а

сёсшра Л, ша] пёрка сшарё}а Мр,

сшарё)у сёсшру оставим Ч, са снау

сшаре/у НС ...

малё} сйн М1), од малёога унука П, /а

сам малёа Ч, имам едну сестру

малё}у од мёне Л,

младе/а унука П.

Скоро у свим примерима акценат ]е на суфиксу <е^.

Стеван Сремац ]е обичавао употребу облика сшареу. сшаре}а сесшри

(ИС 53), сшаре/и (ИС 92), наши сшаре/и (3 37), ко} }е сшаре/и, ко] лиаЬи (3

37)...

И за придев сшар и млад у селима се срейу синтетички стд. компара-

тиви, истина, ре1)е него облици са <е]>; примери:

сшарщи унук П, сшарща од мёне три

године НС, она }е мла^а од мёне М,

мла^о шелёЬо ПП.

в) Синтетички компаратив са стд. суфиксима

То су ]едини облици у Нишу, али има их и у селима. Примери:

суфикс <И]>

чисшще 7, ймупнщи 5, }ефшйн>и 6, кориснще П,

}ефшйн>е 1, 3 (са губл>ен>ем /и/), ра- ранще М, НС, ПП и ранще Мр, НС,

нщ'е 1, 3, 4, 5, 8, 10, од нас сйшнщих сшарщи П, сшарща НС.

5, слободнще 8, сшарщи 4, 10 и сша

рщи 1, 2, 4, 6, 7, сшарщег 10 и сша-

рщег 8, сшарща 1,10, сшарще 2, шо-

йлще 2, здравще 7 итд.

Акценат ]е или на слогу испред суфикса („нова" акцентуашн'а), или на

вокалу суфикса /и/ („стара" акцентуащуа).

суфикс <|>, са ]отован>ем финалног консонанта основе

брже 7, даье 5, 8, дёбле 1, дубли 5, брже Мр, даье Л, ПП, дужи ПП,

гучипе \,}аче2, 1,мла1)и 10, .ша^а 5, /ачи ПП, краТш П, мла^а М, м.нИ]о

7, 10, лма^у 4, *1ф 1, 9, н»лсе 5, ПП, аш^е Ч, шцра Мр, шёжа Мр,

скуНьи 6, сла'^е 1, шг<ры 1, 8, вйша 7, выше Л, Мр

ивше 4, 7 итд.
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суфикс <ш>

лакше 4, лёйши 10, лёГаие 1, 7

неправилни облици (као у стд.)

боли 4, 6, 7, боле 1, 3, 5, 8, 10, гори

7, горе 7, мшъи 1, мсиье 5, 7, ве/ш 5,

7, вёпа 2, 8, 10, вёЛу 7, вейе 4;

Поредбена допуна уз компаратив, као у стд. гради са предлогом од или

суб)унктором него (ова друга конструкщуа ^е врло ретка у селима). Примсри:

од

лакша Мр, слайши ПП.326

боли НС, ПП, баъе М, НС, ПП, д/а/ьм

Л, ПП, вёЬи НС, «ё/ш Мр, вёпе Ч.

уа о<) шёбе сам вёпа 1 , вйша од иатуе

7, на'м/а била вёпа двайуш од н>йну 8,

вйше од /ьё 9, Има}ёдна зграда, мало

}е вёпа од Надине 10;

него

}аче йойлаве него нё знам шша 2,

Горе него Бугари! 8, йерфёкшно }е

шурски говорив, боле него Турци 7,

кон>ско }е мёсо чисшще и здрави}е

него говё^е 7;

од очи нёма сла^е Ч, нема боле од

шоу Л, }а сам осамнаес године

йдсшар од мд}ега сйна М1), он }е вёпи

од уьёга Мр, он }е йоголем од н>ёга,

од шёбе НС, шрй године сам }а

сшарёа од н>ёга НС;

Он боле нас чуваша него пёрке /ьегдве

ро1)ёне ПП.

2) Суйерлашив

За гра!)ен>е супрелатива у призренско-тимочко] ди)алекатско] области

користи се префикс на/ као и у стд. али испред придева у позитиву, а не у

компаративу. Ди)алекатски облици су застушьени само у селима. Примери:

нф'чисша ПП, на/дебела ПП, на/голем

НС, щмиртрН кон) НС, на}6йасна

П, нф'слашке године ПП, нф'сшар Мр.

Акценат готово увек пада на префикс на], а понекад има други акценат,

на основи придева.

За суперлатив Сремац тако1)е користи ди^алекатске облике са на] + при-

дев или прилог: на}йамешна работа (ИС ИЗ), от] на/йамешно (ИС 113),

наше на}убаво }агн>енце (ИС 121), на/лейе и на/убаве (3 33), оно на}.малецно

шшо }е (3 145)...

У селима смо забележили неколико примера суперлатива са префиксом

на}, али испред синтетичког компаратива на <е]>:

326 Слайши (слаби)и) тако1)е белсже у Лссковцу МИХАШОВИА 1977, с. 40, и у Алексинцу

Б0ГДАНОВИТ1 1987, с. 176, гсуи иначе бслежи и друге нсетандардне облике компаратива са су-

фиксом <ш>, што припжэде утиид)у косовско-ресавског шуалекта.

327 У овом примеру акценат, наизглед на наставку може да се об]асни губллнлм /)и/.

Акценат ]е, у ствари, на суфиксу.
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наЦачи ПП, нсушира Мр, на/више М;

на/лейши ПП, шуслайши ПП;

шубола НС, на/бо.ъе НС, на/бо.ьо

ПП, на/горе ПП, неуменье Л и

нсуман>е Л, на/вёпи ПП.

на/сшарё/ Мр, неулишё/ Л, на/ма/е/у

Л.

У Нишу се ]авл>а)у само стд. суперлативи, каквих има и у селима,

суфикс <И)>

нщиншересаншнщи 8, на/иншшти/е \ нсусшарш'и Мр;

8, наЦефшинии 2, нсуйр.ъави/'и 5, нф-

сйособнш'и 8, нсусшарщи 2, 3, 5, на/-

сшарша 3, на/сшрашни/'е 10, на)'-

важни/'е 8...

суфикс <)>

шум/ифи 2, нсусла^е 5, на/више 1, 2,

3, 4, 5;

суфикс <ш>

щлейши 8, нсулейше 5, 10;

суплетивни облици

нщбол>и 2, на/бо/ье 1, 2, 4, 8, нсугоре

8, нсуман>е 5, на/вепи 3, 7, _у нсувейим

мукама 10 ...

Има примера са два акцента, где стд. има само ]едан (нсубд.ьа НС) и

обрнуто — са ]едним када стд. има два акцента (нацефшинии 2). У извесним

примерима у Нишу забележили смо дугосилазни акценат на префиксу, као у

стд.

Проучаван>е различитих питала ко]а се односе на придеве (одре!)сни и

неодре1)ени вид, деклинащн'а, степени поре!)ен>а) ]асно показу)у да постоем

хи^ерарх^а промена у говору Ниша (због контакта са стд. ]езиком) у односу

на говоре околних села.

У Нишу ^е потпуно одсутан длн'алекатски аналитички компаратив са пре-

фиском йо, док га ^ш увек доста има у селима.

У зависним падежима придевске деклинащне, у Нишу, по]ав.ъу)у се

стандардни наставци, уз паралелну употребу д^алекатских, ко]и се ]сдино

користе у селима.

Постсуе примери употребе неодре1)еног вида када стд. има одре1)ени и

обрнуто, како у Нишу, тако и у селима.

Хи)ерархи|а промена запажених у Нишу изгледа да може об)аснити

више или ман>е ди]алекатски карактер ^едне или друге гкуаве, каквим га

доживл>авазу сами говорници а према процени информатора у Нишу и окол-

ним селима ко}н су у контакту са говорницима ко]и позна]у стандард. Ана

литички компаратив са префиксом йо, као и зависни падежи идентичны с

акузативом, истакнуте су особине диалекта ко]е одмах ода]у говорника и

показуху га неспособним да влада стд. ^езиком. Заменити облике компаратива

са йо стандардним облицима не представлю велику гешкопу, утолико пре
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што синтетички облици никад нису потпуно нестали у призренско-тимочко)

ди)алекатско) области, ни кад су аналитички облици били у прсдности.328

Ме^утим, много ]е теже савладаван>е синтаксе у цил>у правилне уиотребе раз-

личитих падежа и стд. наставака. Према томе, у Нишу се 100% користи стд.

синтетички компаратив, а има само око 50% стд. наставака у зависним

падежима. Када ]е реч о мешан>у одре^еног и неодре1)еног придевског вида,

нема видл>иве разлике измену Ниша и села: найме, не ради се о дш'алскта-

лизму, веп о нерешеном питан>у у стд. Због тога „грешка" у употреби |едног

или другог типа непе изазвати велику осуду ни код говорника ко] и добро

влада]у стд. ]езиком ]ер су и они имуни на такве грешке.329

На кра]у овог поглавла о придевима приметиНемо да се ред речи придев

+ именица разлику|е у стд. и проучаваним говорима: док ]е у стд. придев

обично испред именице, у нашим говорима он понекада следи именицу. При-

мери:

ищу ращу .ъушу 1, то дёше мало

кад му йро/?е 1 , чу/еш глас човёчи 2,

ра'дили смо у радидницу желёзничку

3, (шала сам еёсшру мла/}у 4, сад пе

шъйве ндве 4, из бёрбе нйшке 5, шу

]е школа шурска била 6, у нашо] куНи

сшаро] 7, они су имали иманм велика

7, днда }е бйо ша] канал шурски 8,

имали смо виноград велики 9 итд.

с вше дрвене Ч, у Ьувёч зем/ьан Ч, као

дёше малёцко Ч, М, йа шам на едно

дрво голёмо ... Шуру Л, йойрйке

киселе М, ша] шшо /е кум сшар М1),

йа куйи машину шиваНу НС, сдан

Ъувёч голём НС, жёне су доводи, /е

дёцу малёцку НС, она идете у школу

]ёкономску ПП, у МеЬурово Гор/ье

ПП, од шёс цедила велики П, сас муке

голёме П итд.

Ово запажан>е важи и за разне заменице:

посесивне (нарочито када именицу прати показна заменица)

оно весёлое н>йхово 1 , у дне кн>йге н>«-

хове 2, йлачу и мф'ка мд]а и еёсшра

4, имали смо и айошёку сво/у и шр-

гдвину евд/у и обуМра евдга 5, она

кокарда н>йна 6, иду йрво рддбина н>ё-

гова 7, у оно облачён>е н>ихово 8,

пёрку н>ёгову крешио 10 ...

показне

йрославе онё 1, йравшник она} за

кола 2, йлёва она 3, днда смо имали

Парк два] 4, на шророге шшайове дне

5, он ми да лёба оволйки 6, бёг ша)

7, дё]е мдеш овсу 8, нё би ни изгинуо

народ оволйки 10 ...

куд грдб.ье наша Ч, Причала сам /а

на Раду мо/у Ч, за шелевизор наш Л,

гдеши н>6}ни М, он йреславууе

Свеши_Николу мо/у М1), ма/ка мои

НС, отуа зуби н>егови НС, вйкендица

ша мд]а П, ова йолйцц/а наша Т...

6ма}а ша Ч, шрёбаш да имени йейраву

ону Мр, на грудву оволку НС, шушке

онё] ПП, вйкендица ша мб/а П,

йогину/а у раш она) Т;

-,28 В. примере синтетичког компаратива (са префиксом По или без №ега): БЕЛКА 1905. с.

439-440.

3-9 Тако смо код београдских говорника. ко^ иначе савршено влада^у стд., приметили

примере попут пеки нови лек,)едан нови .чек, где се одре1)енн вид ]авл>а уместо нсодре!)еног.
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одричне

вйше нйсам смела да Правим грешке

нйкакве 1 , ]ёл друго нёмаш освешлё-

уье нйкакво 7;

неодрейене

шд ]е било то зона нёка 2, као дрво

]ёдно 3, сёсшра]ёдна 4, имам саш)ё-

дан 7, вёлики камен нёки 8, у село}ёд-

но 10, бол нёки осешйо 10;

куде грдбле }еднд Ч, комшй/а }едан

М, друго йрасе еднд М.

ЗАМЕНИЦЕ

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

ПредставиЙемо их у табелама за прво лице ()еднине и множине), друго

лице (]. и мн.), трейе лице ]еднине (мушког и средн>ег рода са ]едне и женског

са друге стране), трейе лице множине и на кра]у за повратне заменице. После

сваке табеле следийе примери и коментари. У табелама облици исписани ма-

лим словима су идентични стд., а великим они щи се разлику)у од стд.

(укл>учу]уйи и место акцента). У две колоне, за Ниш и за села, знак + или

— означийе присуство, односно одсуство облика у посматраним говорима.

Знак [+] указу)е да се облик налази у веома малом бро]у примера. Када сс

паралелно употребл>ава]у два или три облика, на]фреквентни)и се означава

са ++, остали са +, када су оба облика у равноправно] употреби, сваки добила

знак +. Знак ++, дакле има значена само у пореЙен>у два или три облика ко^и

се сви ]авл>а]у или у Нишу или у селима.

1) Прво лице

а) Табела

]еднина

Ниш села

ном. + +

ак.-ген. мёне + +

наглашени облик

МЁН - +

енклитички

облик
ме

+ ++

дат. мёни ++ [+] (врло ретко)

наглашени МЁНЕ + +

МЁН [+] (врло ретко) [+] (ретко)
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Ниш села

енклитички ми + +

инстр. мном + -

лок. мёни - -

множина

ном. мй + +

ак.-ген. наглашени нас + +

енклитички

нас ++ [+] (ретко)

НЕ + +

дат.

наглашени

нама + [+] (врло ретко)

1
НАМ [+] (врло ретко)

енклитички

нам ++ +

НИ +

инстр. нама - -

лок. нама - -

б) Примери (према редоследу табеле)

1еднина

ном. }а

}а сам мд}е йрежйвео 3; I ]а знал/ шд шакд НС;

ак.-ген. мн. (наглашени)

мене

мёне су држали шалю 7, А мёне йо- мёне /ёдан мишца/ац шёра Ч, нимёне

слала баба 8, до(;еш код мёне 1, због ни Владу НС, ку/ е водй/а рачун од

мёне 4;

мен

нема примера

мёне Т, доше за мёне да Пиша Л;

Нё}е ни момак зна)а мён М, она }е

дошла за мён М1), оно йде око мён

НС;

ак.-ген. (енклитички) ме

йзубива ме и йусши ме 1, На]едаред\ исшресё ме маю Л, учи ме да Предём

ме йоша.ьу 6; I НС;

дат. (наглашени)

л/ени

мёни л<а/ка После ййше 1, шд не до

лине л/ёни 4, он каже л/ёни 5, 6;

баш кбьь ко/и си л/ёни йао звао се

КнйТшнин НС (|едан од реткнх

примера);
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мёне

шшд мёне каже ]ёдна гдсйо^а 5, ку-

ййо йа мёне йродао 6;

мён

а он мён каже 2 (изолован пример);

дат. (енклитички) ми

они ми се смё/у 6, голуби ми ошидоше

8, лёйо ми }е баю 9, он ]е йбчео да

ми йомаже 10;

инстр.

]ёдан шшо}е радио са мном 1 , дне су

сшановале са мном 10;

лок.

нема примера,

Множина

ном. ми

мй смо лёйо жйвели 4;

ак.-ген. (наглашени) нас

дни нас зову 5, Извдлше код нас у

раднзу 8, После нас 7;

ак.-ген. (енклитички)

нас

кб]и нас учи 3, он брани нас 4,у'ё7 су

нас Нёмци айсили 7, кад кишу нас 10;

не

Енглёзи са камидни йребацили не у

Сдлун 3, ма/ка не у'е зашворша 9;

дат. (наглашени)

наш

а нома бит девёшог децёмбра слава

1, и дни нама идее йрендсу шша се

дешава 2, а нама нйко ни/е шёо да

йомаже 5, нама ]е било аюшко 10;

нам

и днда кажу нам 5 (усамл>ени при

мер);

дат. (енклитички)

нам

ко] Ье нам 1)аво? 1, купа нам ]е лёйа

4, дфу нам колачи 8, ч\]'ем да нам се

жёни Ъдка 9;

мёне мда снаа донесё она] М1), ка'жи

ши мёне нёшшо Мр, куку мёне! НС,

Мёне каже мда другарйца П;

мён се дешаваю Л, Мён сше кафу

дднели ПП ()едан од ретких примера);

]ёжи ми се кожа Ч, ейн ми ради М.

мд] син ми се сме}ё НС, нёпе да ми

кажу ПП;

без примера,

мй не мдж да вршёмо Л;

он боле нас чуваша него пёрке н>ег6ве

ро^ёне ПП, код нас изводимо крову Л;

Они су нас срёли Т ()едан од ретких

примера);

водша не ма]ка Ч, нема ку] да не чува

Л, иначе йобг'ии би не НС, и ша'ко он

уйдзна не П, После не исшера ш

йолйцща Т;

йомагау дни нама Т (врло ]е мали

бро^ оваквих примера);

он нам наваге НС, нам каже ПП;

а ем друм нам заузё/а П, Жене нам

д6У)у Т;
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ни

шб да/у ни и врашимо се 3, Дават су

ни лёба 4;

инстр., лок.

нема примера.

йа Не ни дадё йарё Л, йа ни добро

било М, Он ни }е умрёа НС, шб ни /е

пёрка Сшо}ана П, Лёба су ни

дошерували Т;

2) Друго лице

а) Табела

]еднина

Ниш села

ном. тй + +

ак-

ген. наглашени облик

тебе

+ +

ТЁБ - -

енклитички облик те + +

дат. тёби + -

наглашени ТЕБЕ [+] (врло ретко)

ТЁБ [+] ^едан пример)

.1
-

I енклитички ти + +

инстр. тобом + -

лок. тёби - -

множина

! ном. вй + +

ак-

ген.
наглашени вас

+ +

енклитички

вас ++

ВЕ + +

|дат.

наглашени

вама +

ВАМ [+] (врло ретко) +

енклитички

вам + +

ВИ + ++

инстр. вама - -

лок. вама - -
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б) Примери

.Геднина

ном. шй

кад шй не брд]иш, нёЬе ни да врашиш

7;

ак.-ген. (наглашени)

шёбе

}а пу да будем за шёбе 5, код шёбе

ладовйна 1 , ]а узнай од шёбе машину

3;

шёб

нема примера,

ак.-ген. (енклитички) ше

она] ше ]ури 1, куд ше боли? 8;

дат. (наглашени)

шёби

}а донёсем шёби 1 , и шёби се йозна/е

и

шёбе

мешу ши ону кайу на главу, и шёбе и

нзд]зи 2 (изолован пример);

шёб

нема примера

дат. (енклитички) ши

ни/е ши добро 1, да ши дам сшан 3,

да ши ноге не ошёкну 5, и да/е ши

шрщес йёш шьаде 7;

инстр. шобом

он с шобом йрави шёгу 2, дну са шо

бом 8;

лок. шёби

нема примера.

Множина

ном. ей

камо ей шшд се бщеше сад 4;

ак.-ген. (наглашени) вас

за вас омшдину 3;

шй ми дднесе лёб НС;

/ёдан другого да йомдгнемо: ]а шёбе,

шй мёне Мр, не мдже без шёбе слава

Мр, йрё си Шурймо шакд] Пред шёбе

Л;

Не ше женимо М1}. йа шд ше Гшшу/'е

Т;

нема примера,

)а шёбе само да кажем Ч;

шша ши }е шёб? Мр (изолован

пример са удво^еном заменицом);

да ши кажем Л, М1), Т, йа ши он

6б]ави раш Мр, шшд ши у'е НС, пек

ши крйу НС;

нема примера,

I смё]ше се ей НС;

I вас нёпе нйки дйра НС;
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ак.-ген. (енюштички)

вас

молим вас 5, да сам вас вйдла 10;

ее

да ее баба Послужи 4, да л ее украли

8, молим ее 5, куме, йозйвамо ее 10

(у последн>а два примера ради се о

цитиран>у говорника некадашн>ег

Ниша);

дат. (наглашени)

вама

да ]а вама кажем нёшшо 5, М идем

сад, вама нёка ]е срёшн>о 6;

вам

Па кажем вам 7 ()едан од веома рет-

ких примера);

дат. (енклитички)

вам

шша да вам кажем 4, 5, да вам }а

исйрйчам 6, нще вам йри/ашно 10;

ви

он ви }едеа жйф 1, не да'вале ви 2,

како ви сад... да вам кажем 3 (го-

ворник прво каже ви, па се исправл>а

и користи вам), }а би ви рёкла 4, Не

ви крв узму 6;

Инстр., лок.

нема примера.

I нема примера,

мб) син ша} шшд саг доееде ее Ч, како

да ее би/ем Мр, шду пе ее сачёкам

ПП, да ее водим куд ову/ бабу ПП;

нема примера,

вам збдрим НС;

)а пу да вам кажем Л, како да вам

кажем П;

не знам друго да ей йричам Л, а/д Не

ви кажем и шб/ Л, друго да ей

йричам НС, /а не знам друго да ей

кажем нйшша ПП, шша да ви

кажем? Т.

в) Коментари

Ако се упореде табеле за прво и за друго лице, уочавамо разлике у

учесталости и присуству односно одсуству неких облика, углавном. ]ер имамо

више примера за прво, него за друго лице (што ]е последица начина консти-

туисан>а нашег корпуса према ко]ем говорници на)чешЬе говоре о себи). Тако

се облици шёб, шёби, вас (енюштички), и вама не по]авл*у)у у селима, док

има неколико примера одговара)уЬих облика првог лица мён, мёни, нас, нами.

Тако1)е, док )е у Нишу наглашени облик датива мёне учестао, а мён (друга

наглашена форма датива) бележи се тек у неколико примера, одговара)уЬи

облици шёбе и шёб ретко, односно никада не чу)у.

Када су два облика у паралелно] употреби, од ка>)их ]е ]едан стандардни

а други не, обично у Нишу преовладава стандардни, а у селима нестандардни:

тако ]е за наглашене облике датива )еднине (мёни и шёби су у широ^ употреби

у Нишу, док скоро увек имамо мёне и шёбе у селима), за енклитичке облике
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акузатива множине (у Нишу чешћи нас и вас него не и ее, иначе скоро увек

једини облици у селима), за наглашене облике датива (нама и вами у Нишу,

а нам и вам у селима) и за енклитичке облике датива (у Нишу преовладава

нам а у селима ни; међутим форма ви, за друго лице, која преовладава у

селима још увек је у паралелној употреби са обликом вам у Нишу).

Стандардне форме се шире и у Нишу и у селима, али не подједнако.

Нпр. заменице у множини које су у првобитном дијалекту биле неакцентоване

теже да се јавл>ају као енклитичке форме, угледајући се на стд. Ова појава

је ипак изразитија у дативу (нам, вам), јер постоји и у граду и у селима, него

у акузативу (нас, вас), карактеристичном само за Ниш. Ово боье чување ди-

јалекатских облика у ак.-ген. може да се објасни јасном опозицијом између

енклитичких и акцентованих облика у акузативу. Найме, наглашени облици

се систематски употребл>авају са инструменталом и локативом. Примери:

кбји су разговараш с нас 6; Поведёмо крову са нас Л, Кошу.ье су

на вас пр/ьаве ПП.

У испитиваним говорима нема стандардних облика инструментала и ло

катива. Користи се општи падеж, идентичан акузативу (в. примере у табели,

као и друге попут дође с мён НС, шётам се сас тёб НС). Поставља се питањс

зашто је инструментал једнине (мно.м, тобо.м) изузетак који се редовно чује

у Нишу. Сматрамо да је разлог чињеница да је то једини падеж посебног

облика у стандарду, за разлику од инструментала и локатива множине (истог

облика) и од локатива једнине. Употреба ак. — општег падежа уместо стд.

локатива (идентичног дативу) у проучаваним говорима се утолико боье

одржава што у дијалекатском систему има облика који се не разликују од

акузатива (мене, мен, тёбе, теб); штавише у поглављима о именицама и при-

девима смо констатовали да се стд. разликовање ак. и лок. (којег нема ни у

неким другим ерпским, па и хрватским дијалектима330) тешко усваја у Нишу.

У наше табеле нисмо уврстили нестандардне личне заменице које се не

јављају у Нишу и селима, уз изузетак облика тёб, пошто смо примере одго-

варајућег облика за прво лице (мён) забележили у селима. Нема ниједног

примера енклитичког датива облика не и ее (некад су се форме не и ее као

и ни и ей користиле и у дативу и у акузативу331)- У примеру ја би ее праш,

ја би те прала Мр, ее и те су у акузативу.

Примећујемо да се у множини енклитике ак. (не, ее) и дат. (ни, ей) добро

чувају уз паралелно коришћење стд. облика који ипак преовладавају у Нишу.

Ово очување се може, вероватно, објаснити паралелизмом који говорници

осећају са једнином (ак. ме и те, дат. ми и ви, у дијалекту, као и у стд.).

330 в. нпр. Јцткомс-Тшом1КОУ1с 1989/а, с. 58.

331 В. Пецо 1985/6, с. 20. Белић 1905, с. 403, примећује да сс од свих говора источне и

јужне Србије не среће само у јужноморавским говорима, и да се вероватно ради о позајмицн из

косовских говора; на с. 405 наводи примере акузатива са ви, од којих у Нишуја сам ви докараја.
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3) ТреЬе лице ]еднине, мушки и средни род

а) Табела
11 ^ ' ^ !^ ^ ' 1

— 1
Ниш села

мушки род он + +

ном.

средней род

оно ++ +

ОНО + +

наглашени облик

н>ёга + ++

ак-

ген.

Н>ЁГ [+] (ретко) +

енклитички облик

га + +

н> -

дат. наглашени Нэёму + +

енклитички му + +

инстр. №ЙМ +

|

лок. н>ёму -

— - - - 1

б) Примери

ном.

м. р. он

он ]е дошо 1;

ср. р. дно

оно }е масно 6;

оно (из контекста се види да се

ници):

оно си свё с нас живи 5 (у евоцира-

ном говору некадашн>их нишких го-

ворника);

ак.-ген.

наглашени облик

н>ёга

Баш сам гьёга вйдла 5, н>ёга ддма из-

]уру 9, йобёгла за гьёга 1, радим код

н>ёга 6, /а йоред н>ёга сшанем 7;

>ьёг

ошйднем код н>ёг сушрадан 2, Мора

код нгёг да седй 4 (малобро]ни при

мери);

I он шакб] йрисшане М1);

I оно иде око мён НС, оно йлаче Т;

не ради о показной вей о лично] заме-

онд се изгуби Ч, После оно расше Мр;

а ши нзёга не вдлиш Л, нуёга шурамо

НС, кад сам се уда/а за н>ёга Л, куд

н>ёга ПП, да се одво/им од н>ёга Ч;

за }ьёг се лёйу дево/ке ПП, са н>ёг Я,

ПП;



302 Пол-Лу] Тома

ненаглашени облик

га

Николу одвёдоше, уайсише га 1, йдй

га крсши 4, нема га 9;

№

нема примера,

дат.

наглашени облик гьему

и н>ёму йде крв 5, гьёму су одобрит

6, вйкнули нзёму да ]е он зашворйо 9;

ненаглашени облик му

мдж да му се дёси нёшшо 1 , шшд му

шрёба и шшд му не шрёба 7, не смёш

му нйшша 8, кум му ]е дао шо г'ше

Ю;

инстр. н>им

да разговорам с н>им 1 , са н>йм 8;

лок. нзёму

Нема примера.

]а нёсам га ни знача Л, Чичо сам га

звао М1), нема га, чёкаи га М, Во. тш

ли га? Т;

Нзёму самнуло Ч, Благо Нзёму П, ]а

н>егово одёло да/ем н>ёму П;

дадо му милидн Л, жена му ради М,

она му рёюга Мр, шресу му се руке

НС, надимак му дамо П;

без примера,

в) Коментар

Као што смо вей констатовали у поглавл>у о акценту оно са местом

акцента као у стд. раширени)е )е у Нишу, за разлику од оно са акцентом на

финалном отвореном слогу. Оба облика су у равномерно^ употреби у селима.

Исто важи за ном. ж. р. ). (она) и мн. за сва три рода (они, оне, она).

Наглашени облик ак.-ген. н>ёг у посматраним говорима ]е редак у од-

носу на стд. облик н>ёга (као и мен и шеб према мене и шебе).

У нашим говорима нема облика № као у стд. после наглашеног предло-

га.332

Као и са заменицама првог и другог лица, у Нишу и у селима уобича]ен

]е ак. — општи падеж после предлога иза ко^х у стд. долази инстр. и лок.:

йоразговарала с ььёга НС, чаи /с

да се чёши на н>ёга 8, сшо]ё на н>ёг меука са /ьёг ПП,

8; носим на н>ёга Л.

Ипак, као и за прво и друго лице, инстр. (н>йм) се шири у Нишу, всро-

ватно због узрока ко]е смо навели за мндм и шдбом.

332 Богданов) ге 1987, с. 168 констатэде исто у Алексиначком Поморашьу и уопигге у

призрснско-тимочкО) д^алскатеко) области ко^о] су ту^е конструкци)с предлог + сиклтикс ме.

те, н>. ИвнТ1 1956, с. 113 истине да их нема у веЬини екавских говора.
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4) ТреЬе лице ]еднине, женски род

а) Табела

Ниш села

ном.

она ++ +

ОНА + +

ак. наглашени облик н>у + [+] (изоловани пр.)

ген. наглашени

н>ё [+] (ретко) -

Н>У + -

наглашени

Н>УМА - ++

ак.-ген.

Н>УМ -

енклитички облик

++ [+] (ретко)

ГУ + +

н>6) + -

наглашени - +

дат. [+] (ретко) [+] (ретко)

енклитички

++ [+] (изоловани пр.) |

ГУ + +

инстр.

н>6м +

нюме [+] (ретко) -

лок. Н>0) [+] (ретко)

б) Примери

ном.

она

дна се исйравила 6, дна }е долазила

7, дна се ддма за,1ейи 8;

она

днда ]е она мёсецима шако учила 2,

она ошворйла 8;

ак. (наглашени) н>у

дни су шу йроШерали 2, Ма}ка нй]е

кшёла н>у да води 4, за н>у 5, /а йилла

йо н>у 10...

ген. (наглашени)

Изё

до н>ё 7, вйше од н>ё 9 (ретки приме

ри)

дна ]е йресудила Ч, дна му рёкла Мр,

дна )е код нас йорасла НС;

она само каисьа Ч, она се удаде Л,

кад ддЦе она )ёданйуш НС;

и ну\' си залёвам Л (усамл>ени

пример),

нема примера,
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н>у

код н>у фйно, чисто 1, Морам да

идем због н>у 4;

ак.-ген. (наглашени)

н>ума

нема примера

н>ум

нема примера

ак.-ген. (енклитички)

она ошйииа да }е здвне 1 , да ]е води

у бблницу 5, Ёли }е узймаш за жену?

7, дна \е затвори 10;

гу

ова) гу на/ури, бдма гу шу'урио из купе

3, йа да гу не узмеш, код кдга Ье се

враши кад гу ма}ка нёпе? 4, и он гу

уфаши и баци гу у йёйео 8;

ак. (енклитички) /у

нема примера,

дат. (наглашени)

ню)

морали смо да дщемо и н>6] 1, онда

сам у'а ню) йсшо свё оставив 2, и )а

н>6] кажем 5, шша ]е гыу? 10;

ню]зе

нема примера

нуб/зи

Мёшу ши ону кайу на главу, и тебе и

1ь6}зи 2, и п>6]зи веЬ досадно 9 (ретки

примери);

дат. (енклитички)

№

А йдй ]0) рёко 1 , сад у'о/ }е ]ёдан сйн

нёгде у иносшрансшво 1 , Свё шшо }о}

се дёси Ь,}а}о] отворим 10;

нема примера

]а нзума да йогазим Ч, да узмем н>ума

НС, ошйшо брат да зайроси гьума П.

кад гу вр.ьии Пред гьума М, шурши

кило сдл у Нгума П, вода шёче од

н>ума Ч, Тй йо не видит од гьума ПП;

н>ум пе даузйма П, кад гу вр.ьии йреО

н>ум М;

к)'у ]е йма? М, ка'ко да ]е ошёрам

дома? НС (малобрсуни примери);

шшо сам гу йрежет'иа Ч, и шакд/ гу

йрешенису/у М, те гу доведёу М1),

Само шшо смо гу удали Мр, Да ли гу

ма/ка не вйди? НС, Вдлши ли гу? Т;

нема примера.

н>6]зе душа да иейа'дне Ч, Па ню/зе да

Помогай Мр, /а гу викам, гьд/зе вйкаи

Мр, Ню/зе не ваьа НС;

да си дола шй то ню/зи Мр, ню/зи

вйкам НС (ретки примери);

Какд }о) нё знай Ч (июловани

пример);
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Облик ко] ]е врло фреквентан у

нё знаш кду пе кдга да йревари 1 , Кду

ши уе кум? 2, кду ши Цйгани гледао

шада? 3, ко/ Не не рани? 4, кду зна?

5, кду нема бунар... 7, ко/ ми йдйлаши

ши голуби 8 итд.

Ку| ^е уобича)ен облик у селима.

Куу од кдга уе боли бйо 7, куу смё да

йде? 10 (изоловани примери);

Нишу, а заступлен и у селима:

ко] да ги шёйа? Ч, кду ме ошёрао? Л,

Има си щ си води кон>а НС, Свирачи

ко/ у кола, щ у кочй/е П, ко/ ми /е

даа Т.

, а скоро непоскуейи у Нишу:

ку/ га знае? Ч, нема ку/ Л, ку)]е газда

Л, куу си осшане М, ку/ дне да ради

М1), ома, ку/ или викаш шам? Мр, кум

си]е кум куЦе крсшща, ку/ уе венча/'а

НС, ку} ши ги зна/е колко су ПП, ку/

шшд йма П, куу пе найЬе П, ку/ га

йишууе Т итд.

ак.-генитив

за кдга сад да славим? 1, код кдга пе

се враши? 4;

ку'у кога задоваши

браниш? П.

НС, кдга да

Акценат ]е углавном на истом месту као у стд., али може да буде на

финалном отвореном слогу у селима,

датив

коме шрёба 5, коме да йаре 7, кд/ си А коме шрёба ПП.

коме замёри 8;

инструментал: забележен само у Нишу

с К1Ш смо другари 8; I

локатив: нема примера.

б) За ствари

ном.-акузатив

Опажамо тенденцш'у да се ди)алекатски облик што замен.у)е стд. обли

ком шта:

шша смо йрали? Ч, нё знам шша

друго Л, шша пеш му? Мр, шша е

било? НС, шша да радимо? П, да

знам како уе и шша /е Т и тд.

нё знам шша 2, шша Мше? 3, нё знам

шша да вам кажем 4, уа сам научша

шша смёша, шша не смеша 5, шша

пу, рёко, сад да радим? 6, шша ли уе

бшо? 7, замысли шша найисат 8,

шша уе шд, бако? 9, шша да вам

йрйчам? 10 итд.

Облик што ипак ни)е редак, пре можемо репи, распространен ]е у се

лима.

знаше шшд су шушке 5,у'а шшд пу да йа шшд значи...? Ч, шшд радиш? М,

ши кажем друкчиуе? 10; ёшо шшд радим М, шшд ши уа знам

М1), ПП, шшд уе „пусён"? Мр, шшд

найрайсше НС, знаше шшд е срй? НС.
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Занишьиво ]е погледати код Сремца бро)не примере упитне замснице

шшо: шшо}е ово}? (ИС 67), йа шшо Не да чини (ИС 80), шшо да йравим (ИС

81), йа не знавай ни шшо зборим (ИС 87), шшо ши ]е? (ИС 101), А ]а шшо

Не, шшо зна]ем да си йра}им? (ИС 121), Шшо мислиш, бре! (ИС 124), Та

шшо ако су убаве! (3 35), шшо Не Шаг да чиниш?! (3 35)..., док ^е заменица

шша много ре!)е у употреби: шша да чиним? (3 31), шша искаше? (3 148)...

Облик што )е уобича]ен као релативна заменица.

свё шшо }е шрёбаю за жйвош 7; I шшо знай, шб Ну да вам кажем Л.

Као упитна заменица за ствари срепе се облик какво, али се н>егова

употреба ограничава на села:

Какво Ну да радим с шёбе? 6 (у „ци-

тираном" говору некадашн>ег

Нишли|е)

Какво сам сандала? Л, Па какво да ши

кажем? М1), ё, сад друго какво да ви

йрйчам НС.

Услед губл>ен>а /в/ или /ак/ у селима постере облици како и кво:

нё знам како /е рёкш Ч, и друго како

да ши кажем нё знам Т,

кво Не рабойишо? Л, Ба'бо, кед йма

за ручак? Л.

ген.

Стд. облик чега се углавном по)авл>у)е после предлога, како у Нишу,

тако у селима:

зна се од чёга 5, од чёга ли су? 8, нё

знам због чёга 1, йуно чёга 5;

Нё знам ]а од чёга ]е била болна Л,

од чёга да ви йрйчам друго Т.

После предлога од'и захтева]у генитив у стд. облик што ]е редак у

Нишу, колико и у селима:

саг нёкако нё знам ни ]а од шшо /с

М.

од шшо }е умрёа? 5 (речи ко]е говор

ница припису)е умрлом оцу)

Други падежи

Забележен ]е само ]едан пример инструментала у Нишу:

Ч1ше Не да брйшемо 5.

Што као заменица-везник чешпе се употребл>ава у проучаваним гово

рима него у стд. ерпском, што се може об]аснити ман>им бро]ем падежа у

ди)алекту: у н>ему се пре да]е предност непромешъивом облику што, него

промешъивед заменици ко]и. Примери:

ном.

она жёна шшо ]е била деде 1, Йма

овй Цйгани шшо раде йо сёла 3, ддНу

овако кдмшике на кафу, на колаче

шшо осшану од славу 4, он шшо ]е

бйо у логору 6, кафане шшо биле йре

раша, музика шшо била 8;

акузатив

са енклитичном личном заменицом

мб] ейн ша] шшо саг доведе ее Ч,

йдболе се ку чка шНе (= што Не) да

лёга дёвеш године Ч, у оку седи ку'Пу

ша/ шшо}е сшарё/ ейн Л, мй шшо смо

сшари луди Л, кум сшар шшо ме /е

венча'о МЬ;
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они шшд их ми зовёмо Чергари 1 , оно | нема примера,

корйшо шалю шшд су га избешонира-

ли 2, она/ шшд га зовёмо „ Унион " 8;

без личне заменице: примера има углавном у селима

од госйо^у шшд ]е фи/акер вдзио 8; | само шу/ дечйцу шшд ми Бог да/а Ч,

на шутке шшд сшдка /едё Ч, Имени

смо когьчё шшд йрёзамо у кола Ч, Па

| ]асшак найунимо шшд шураио йод

главу Ч, шу/ воду шшд смо Пили М1),

ко сад унуци шшо имам П.

У вредности инструментала (без енклитичне личне заменице):

Узмем два кила млёко,

шшд се ейри сира 10;

сиришше, Вй мошдри знаше шшд се наваЬува Ч,

са бщачи найравимо, шшд чукамо

кучйна Ч.

У вредности локатива (без енклитичне личне заменице):

Ошац ми ]е радио бакрачи, шейей/е

шшд се ййше мёсиле 3, днда бй/а йй-

вара, шшд се изрефйвало ййво 4, сил сам

сшрашно вблела шу нону, шшд сам

вам рёкла да е била Тёмишварка 5;

слава шшд се ручав рйбе Ч, Жене

изнесёв они/а ейшики шшд сё/смо

брашно за лёб М1).

2) Придевске заменице

а) ко] и

У ном. и ак. забележени су облици ]еднаки са стд. Примери

ном.

йоздвемо кума ко/и нас ]е вёнчао 4,

Знаш ко]а }е на/бо/ьа 1, Последнее

венчание кд/е }е било у цркву 7, мй

кд/и смо у варош шд нйемо радели 4,

ко/е су слабе купе дне су йойуцале 2

итд.

ак.

Свёша Трдица, ко/у слави наша

нйшка црква 5, у кд/е мёсшо }е какд

йшо 1;

У среднем роду ]еднине се у селима ]авл>а облик ко/о:

Па йма кд]о ]е дрво зайис М, ко/д гу

дешё на^е М1), ко/д пу йрво да садим

П.

У ном. (као и акузативу за ствари) м. р. ). у селима посто^ облик ко/

без /и/ као и облик ку/. Они одговара]у стд. именич^ заменици ко и при-

девско^ заменици ко,|и. Примери:

командир кд/и шу/, кд]и чувао школу

НС, кд/а ама крёвеш М, они кд/и су

били шшра/качи Т, у кдла кд/а су

возь'иа Л итд.

укра/а онога овна кого сам осшави/а

Мр, нё зна кад ко/у да обуче П

ко/ Ье...? 10 (усамлени пример); ко/ сам Щвол знала Т, кэдё е било

асшал шд] уз ку/ сваки си . . . кусав из

/еднд Л.
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због ко/и начин П, од ко/о Мр;

Зависни падежи: стд. наставци се опажа]у само у Нишу, где има и при

мера очуван>а ди)алекатског система.

ди]алекатски систем

до ще ддба 8, нё знай у ко/у, рёче,

државу 5, дашчице на кд[/е су сша/а-

ле 5;

стд. систем

ко]е године 6, 8 (ген.), йа и сад йо-

мдгнем нёком дёшешу коме шрёба 5

(дат.), да донёсемо бакарну шёйси/у

над ко/ом би мф'ка очистила лука 5

(инстр.), у к6)о] радуьи 5 (лок.).

Акценат ^е на^чешЬе на истом месту као у стд., али понекад и на сле-

депем слогу, затвореном (над ко/дм) или отвореном {ко/у, /со/о...) када су

примери бележени у селима.

Пошто се заменица-везник што чешпе користи него у стд. у нашим

говорима, нарочито у селима, има ман>е односних реченица са ко,|и него у

стд.

б) ЧИ|И

Приметили смо номинатив средн>ег рода ове заменице са наставком /о/

чщо ]е 3; I чи/д }е ово] дишё? Мр.

Осим у овом облику, акценат ]е на истом месту као у стд.

чи/и су 1; чща }е недёьа она има да едё с ььума

ПП, нё знам руке чи/е су П.

в) какав

Облици су идентични стд. Примери:

каква зашшиша? М, каква }е свадба

била? Т, какво /е шб/ бро? Ч. какаа

ши вдпа нёмам Л.

какав фйни куйус 1, да вйш шу какав

шурски канал осшао 8, знаш каква

музика 1, какво буде 1, какво бомбар-

дован>е 8, зависи каквй су гдсши 1 , ка-

кве сшвари 1 , каквё су жёне 5 итд.

После /к/ често изоста]е /в/ (а у м. р. ]. ]аыъа се облик каки):

каки радио 2, кака музика! 7, кака ]е каки мираз Л, каки йаршизани! НС.

уна 10, како йбзоришше 4;

Констату)емо да акценат може бити на истом месту као у стд. пли на

наставку, чак и на финалном отвореном слогу.

г) колики

колки /е Ниш бйо? 3; глё колки }е Ьавол! Ч.
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ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ

1) 09Щ, ша], она}

а) Номинатив и акузатив

Разлике измену Ниша и села у овом случа]у су веома уочл>иве: у Нишу

су увек стд. облици, ко)И су ретки у селима. Место акцента у ова] и она] сс

разлику)е од стд.: врло место у Нишу и скоро увек у селима акценат нала на

последней слог, и кад ]е он отворен.

Примери ]еднаки са стд. (осим, евентуално, места акцента)

Ред примера, овде и дал>е, бипе следепи: ном. м. р. ном. ж. р.

ном.-ак. ср. ном. м. р. мн., ном.-ак. ж. р. мн., ак. ж. р. ). и ак. м. р. ]. за

жива бипа.

ова]

овсу крсу 2, мб) браш два) 6;

ова велика зграда 6, два сшара купа

7,

дво ши }е за дрво 1, овд сирдче 10,

овй йдсни копачи 1, дви шйбреши 4,

две зграде 3, овё дево/ке 5,

ову Шачку 8, дву ндву куЬу 9,

удари овдга дёвера 3 итд.

та.1

Шсу к.'ьуч 7,

ша школа 3,

шд дёше 7,

шй сшдгови 3,

шё сшвари 3, 6,

шу шачку 8,

шага службеника 2, шбг лекара 6

итд.

она]

дна} олшар 2, она] комшща 7,

она Пословица 2, она чёсма 3,

оно брдо 3, оно врёме 3, 8,

они жандари 1, они ]арци 8,

бне зграде 3, онё лййпу'е 4,

она времёна 8,

дну шарану 5, ону купу 8,

сшйгне ондга 2, онбг баксуза 8, дног

човёка 8 итд.

Примери различити од стд.

Углавном у селима показне заменице ова], та] и она] на кра]у речи

има]у

ова] лёбац Ч, мбсш овсу НС, ова/ чйча

Т, '

идее се ова удадё Ч, ова жена М1),

дво чудо Ч, овд село Л, овд одёло НС.

овй авщдни М,

овё наше М,

ову кобщу ПП,

овдга Во/у НС, овдг кдн>а НС;

йщ дёда М1), ша дмсуа Ч,

шд унуче М^,

шй ()увёчи М1),

шё Паре НС,

шу машину НС,

шдга майка Ч, за шдг ёднога Л итд.

она) вйр Ч,

она кобйла НС

онд дешё НС,

домаМни онй М1), он» л/о/и Т,

онё аршй/е М1),

она кдла НС,

ону жйцу П,

онога /оЬ/а М1), у/анем ондга йрвога

НС итд.
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-} у ж. р. }. (ном. и ак.), у ср. р.

-]а у м. р. мн.

одсуство -} у ном. м. р. ). (ре!)е)

ова]

ова каншар 2 (изоловани пример),

овща Бёлойаланчани 2 (изоловани

пример);

та]

свё пу ]а шд/ да найра'вим 5, шо/ свё

6, на шо/ кшЬензв 7,

ойерйше ши/'а 2 (изоловани пример),

шу/ школу 6 (изоловани пример);

она]

она алшар 2 (изоловани пример),

]. и у ж. р. мн.

ова раш НС,

ова/ пёрка М, ова] жёна ПП,

овд/ мо/е унуче Ч, ово/ врёме М,

овща бисквиши Ч, овща гочобще М,

овё/ вдпке, овё] рдшквице ПП,

ову/ стрелу ПП итд.

ша асшал НС, ша йресёдник НС,

ша/ сесшра Л, ша/ ливада Мр,

шо/ девд/че М1), шо/ в/тёме Мр, свё

шо/ НС,

Шы/а Давали Ч, шн/а /ьудм ПП,

шё/ муке Ч, ше/ лйшщ'е М1},

ш)У бёг/т Ч, шду девд/ку Л итд.

у оно/ врьме 6 (изоловани пример),

они/а баш лёкови 10 (изоловани при

мер);

она ондга Мр, она оногя не мдж га

обали НС (м. р. према контексту),

она лекар НС, лёба она НС (исти

говорник: едан лёба), сшчгьён она

крёвеш ПП,

она) кобхиа Ч, НС, она} йченйца Мр,

оно} жйшо Л, Мр, оно/ клёйа,ю М1),

свё оно/ НС,

они/а други Мр, Гшрчипи они/а П,

онё/ йаншалоне Ч, НС, онё/ к/аииье

Л, П,

он# славу М1), онду вуиг П итд.

Констату)емо да су нестандардни облици у широко] употреби у селима

док су скоро потпуно нестали у Нишу, што се може об^аснити н>иховим уна-

дл>ивим ди)алекатским карактером. Иначе у ном. ]. м. и ж. р. прелазак са

ди^алекатских облика на стд. облике мора да буде радикалам, без могупности

паралелне употребе оба система, како не би дошло до конфузите. У ди]алс-

катском систему опозиц^а м. и ж. рода почива на минималним паровима

типа овэ/ (м. р.) — овй] (ж. р.) или ова (м. р.) — ова] (ж. р.). Неста)'ан>е гласа

э као и посто]ан>е стд. облика, ди]аметрално различитих од дьналекатских

форми (ова] за м. р. — ова за ж. р.) чиниоци су ко]и су повла1)ивали брзу и

радикалну промену.

Сремац скоро увек има ди)алекатске форме:
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овау: у овсу време (3 37), Шшо уе овсу саг?! (3 100), овсу чудо да видим

(3 102), йраШила ши овоу цвепе (3 155), за овиу'а моу'и речови (ИС 57), овиу'а

три дана (ИС 1 13), у овеу године (ИС 92), у овуу купу (ИС 79), за овуу моу'у

бруку (ИС 80), у овуу землу (ИС 104)...

шау: шоу купе (ИС 80), шоу девоученце (ИС 85), може шоу да буде (ИС

86), Ешо шоу ше молим (ИС 88), шоу шшо и ши (ИС 1 18), шиуа речи (ИС 74),

шиуа немацки адеши (ИС 85), шиуа дево/чики (3 31), речи шиуа (3 134), у ше/

године (ИС 54), за ше/ работе (3 106), у шеу сшвари (3 146), шуу йесму (3

8), из шуу фу (3 94)...

она}: у оноу време (ИС 86), за оноу наше старо (ИС 109), они/а безако-

ници (ИС 79), ониуа кайаии (ИС 81), ониу'а ешеци (ИС 124), у ониуа године

(ИС 122), од онууа работу (ИС 53), онууа йесму (ИС 122)...,

мада понекад у употреби и стандардни облик покачне заменице: ово

девоученце (3 43), ови йоследн^и речови (ИС 53)... 350

б) Зависни падежи

Као што смо видели у другим деклинаци|ама, у говор Ниша продиру

стандардни наставци уз паралелну употребу д^алекатске промене, док се

села углавном придржава]у д1уалекатског система. Примери:

Д^алекатски систем

у вредности генитива

од дву цркву 3, од шу дёцу 10, од шуу

нашу фамилиуу 6, од оно дрво 3;

у вредности датива

на касайина онога 3;

у вредности инструментам

с ону воду 1;

у вредности локатива

на ову нйску столицу \,у ову уличицу

10, у ону шамо шуйу 2, V ону шёглу

8;

Стандардни систем

ген.

сёЬам се двог зёмьошреса 2, куйи йо-

ред шдга 7, шаг случа/а 8, од овё йе-

каре наше 2, с две стране 7, ограде

овё 10, с шё стране 3, шш машина

8...

код ову Бйсену НС, од ово место Ч,

од ону} йроуу Мр;

на шдга деду Мр;

сас овё Т, са ону шоу'агу Мр, с шу/

ПП

у овау други светски раш Т, у ону

седи ку'пу Л, на ову врупйну П.

од тога Л, ПП, П, йосе того Л, шё/

смо године р61/ени Л, с онё стране М;

350 Бшге 1905, с. 420-423 тако1)с бележи паралелну употребу облика са ) или ]а па кра)у

речи и облика без ] и }я: ши и Шщ'а, ше и ше/. итд.
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дат.

он пе гу мане оному славу М1);шом доктору 2, оном доктору 2, овй-

ма Нёмцима 3, шйм .ъудима 7;

инстр.

с шйм йдчео да радим 7, сложйо с

шйм 8, да се мёшщу са овйма 1, са

двим купама 5, са шйм кджама 7;

лок.

у овом кра}у 2, на томе 5, на том

мосшйпу 8, нёЬу ни да разговорам

вйше о шом 1, ви шрёбаше о шом да

вддише много брйгу Ъ,}а сам йо шдме

научит 5, у оном лощу 5, у Шйм н>й-

вама 5.

Стандардних наставака у селима има у генитиву м. р. ]. (лако сс разв1ц'а,

полазейи од акузатива за жива бипа са истим наставком, присутног у д^але-

катском систему), у генитиву ж. р. ]. (али ^едино код датума и у окамсиъеним

изразима) и у дативу м. р. ]. (као и код придева, он ни)е потпуно нестао из

ди)алекатског система351). Ово иначе може об|аснити што у Нишу управо у

мушком роду има на]више примера датива и локатива.

2) овакав, шакав, опакав

Ове показне заменице има]у на]чешпе облике сличне стд., са акцентом

на стандардном месту или на следепем слогу:

кад се наПравы оваква ко йре 8, кад

]е овакво врёме 1, шакав}е обича] 10,

врё\\е ]е бйло шакво 3, шаквй б\рипи

1...

овд/ врёме овакво М, шакав бща

дбича] Л, шакав бёше НС, он. ш шаква

купа Л, йа шд е ддбо шакво бйю НС,

шаквй нёкако ейрёмни Мр, шаквё

године билё НС, шаио ддбри .ьуди,

шаквй и онаквй М ...

Као код упитне заменице какав, чести су облици без в после к. Номи

натив м. р. у може имати наставак <и>,352 али такви примери су малобро^н

у односу на примере са такав.

Таки ]е жйвош 2; | Па шаки }е шб сёлски обича] Л. Тики

му более бйо НС.

351 в. БелиИсва два примера у Нишу (Бшпгь 1905. с. 421 и 423): оному купе, ч оному

нема нишша. Заиажамо покретно у као у ]едном нашем сеоском примеру, да у примерима т

Ниша нема покрегног у, као и у ерпском стд.

352 В. облик каки упитне заменице какав. Богданов! га 1987, е. 173 у Лпекеиначком По-

моравлу редовно наводи облике опаки, шаки, онаки у м. р. у



Говори Ниша и околних села 329

3) оволики, толики, онолики

Скоро увек се губи и измену лик.

овдлка игла 8, шдлки }е бйо 3, шдлка

]е Срби/а била 3;

овдлки Сник НС, руйа овдлка НС, на

грудву овдлку НС, две шойиле шдлке

Мр. '

Ретки су примери када се чува а^центовано и:

оволйке шруле НС, валику (афереза о)

кишку цвёЪа Мр, онща рдгогье,

шолики голёми Мр.

ОДРИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

1) Именичке заменице

а) За лица

ном.

Док се од^овара^упа упитна заменица ко ]авл>а на]чсшпе са облицима

ко/ (Ниш и села) и ку/ (села), одрична заменица у Нишу има стд. облик нико:

сад нйко итога не глёда 1, нико нй/е

шёо 5, нико никого не Пиша 7, нйко нё

зна 8, шд нй/е смёо да скида нйко 8.

У селима бележимо скоро под|еднак бро] примера са нико/ и нмга353;

примери:

Нйко/ нё ме дйра Ч, Овде нема нйко/

Мр,

Нё ме нйки учи/а Ч, Нйки нас нё/е

дираа М1), Нёма нйки Мр, вас нёпе

нйки дйра НС.

1ош ]едном Сремчева пракса одговара данашн>о] ситуации у селима, а

не у Нишу: нико] га не бере (ИС 1 15), нико] не зна]е и не сме]е да га йишу/е

(3 41), вене нищ ни шо} не може (3 109); неНе ми нйки веру/е (ИС 73), Ники

ме, бре, не жали (ИС 88), Ники ме ич не йишу/е (3 36), нйки други (3 107),

шо/ си не зна]е нйки (3 149)...

ак.-ген.: никого или никог као у стд.

сад нйко нйкога не глёда 1, нйко нй- Нёмам нйкога Ч, не йишу/у нйкога

кога не ййша 7, НС,

нйког не йбшшу/у 2, кад нёма нйког нёмам нйког Ч;

Ю;

353 Бшпн 1905. с. 425 тако1)е бележи оба облика, као и МИХАЛЮВИП 1977, с. 38 и Ми-

ТРОВ1П1 1984, с. 208 (Лесковац), а БогдАНОВИй 1987, с. 171 (Алексиначко Поморавле) запажа

ретку употребу нйки, док ]е облик нйко/ уобича]ен.
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нйкоме шд не йрйчамо П.

дат.: никоме као у стд.

нйси смёо нйкоме да кажеш 2,

нйшша нйкоме 4;

У селима постсуи и конструкщи'а на + ак. у атрибутивно] вредности

I не давав на нйкога М;

инстр., локатив:

Нема примера.

б) За ствари

У Нишу се употребл>ава нишша као у стд., док у селима паралелно

постсуе нишшо и нишша:

ни/ёдан не ради нйшша 1, не дава/у

нйшша 3, не смёш му нйшша 8, кум

нйшша не ]ёде 10.

нё зна нйшша Ч, нёмав нйшша М, ни)

нё/е нйшша Мр, да не радим нйшша?

НС...

нйшшо нём Ч, нйшшо ми нё/е Ч,

нйшшо Мр.

Употреба одричне заменице за ствари код Сремца тако!)с одговара

садашн>о] ситуащуи у селима: нишша пене бидне (3 42)..., поред йа шаг

нишшо неси чу]ау век (ИС 86), нишшо не)е ни било (ИС 126), ни/е без нишшо

(3 36)...

Нисмо забележили примере стд. ген. ничег. У одричним речсницама

као и после предлога се користи нишша (поред нишшо у селима):

нёма нйшша 8,

без нйшша 1;

нёма нйшша Л, М. П, нйшша нйгде

нёма НС поред нёма вйше нйшшо

друго Ч,

без нйшша Мр. нёе ме сшра од

нйшша Ч.

2) Придевске заменице

а) никакав

Облик ]е ]еднак са стд. формом

нёма ни да се }аву нйкаки П (без в).нйкакав занаш нй/е ймао 1 , да не Пра

вим грёшке нйкакве 1, нёмаш осве-

ш. ьёнзе нйкакво 7, нйкакво мёсо нёма

2;

Као што смо у ном. м. р. ]. имали каки и шаки, овде имамо примере

облика никаки:

нйкаки укус 2, нйкаки разговор нёма нйкаки асша.1 П
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б) ни]едан

Осим, евентуално, места акцента

]а не ищем нщёдан лёк 1, нщедно

дёше 1, нщвдан нёЬе д^йде 3, Нас

дёчко нё сме у школу нщёдан да нас

удары други 4, нё обори нщедног 8,

нщёдна нще 10...

облици одговара]у стд.

нщёдан сйн нёЬе куде н>ёга Л, Саг

нщёдан нёмам НС, нщёднога Л,

одавде нёе нй/една ошйш. ш М1), НёЬе

ши ш\у нщёдна йрйча кэко ]а ПП, Не

вшьа нщедно ПП, Нёпу нщеднй да

носим Ч...

В) НИЧИ|И, НИКО,)И

Нема примера.

3) Уиошреба одричних заменица после предлога

У Нишу се предлог ретко ставка измену ни и остатка заменицс, а у

селима тога уопште нема:

йа да ми не дува од ни/ёдну страну

1, нигде нйсам йшо у ни/ёдну во/'ску

не давав на никого М, Нёе ме аира

од нйшша Ч, у нщ'ёдно врёме Л.

2, поред нйсам нйкад чула ни од кога

5;

После предлога без користе се одричне, а не стд. неодре1)ене заменицс,

ико, ишта...

без нйшша 1 ; I без нйшша Мр.

НЕОДРЕВЕНЕ И ОПШТЕ ЗАМЕНИЦЕ

1) Заменице са Префиксом не

а) неко и неки

У Нишу, као и у стд. неко ]е именичка, а неки придевска заменица. У

селима ]е у оба случа]а уобича|ен облик нсач/.354 Примери:

ако нёко найадне Цйганина 1 , нёко за

годину дана йодйгне сйоменик 3, нёко

]е учио школу, нёко ]е занаш 4, йа

нёко ]в осшао 6, кад чу/е нёко 7, нёко

чува 10 ...

шш нёки йа луйа ша'ко 3 (изоловани

пример);

Нёко ше дне усшрёли ПП (усашьени

пример);

нёки 6!)е да шури, нёки дне да дерё Ч,

Нёки нёпе йоииТф'е Бога Л, нёки не

смё НС, Мрзи ше нёки ПП, да ше не

йрешёкне нёки Т . . .

354 Исто запажа и Богданов!т 1987, с. 171.
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Примери за друге падеже осим номинатива ]еднаки су са стд. и забе-

лежени су углавном у Нишу:

напи пу нёког 2, шрёба нёкога да | код некого Мр

начете 3, на1)е код нёкога 8, можда

за нёкога нще 7, она Причала нёком

1, Ьу кажем нёкоме 7.

Стд. придевска заменица неки срепе се у Нишу и у селима, у ксуима

постсуи и облик ники:

нёки мдмак шу{] 4, магацйн нёки 6,

изабёрем нёког друга 3, код нёког

Владу 8, нёка жёна 2, нёка 66]а зе-

лёнкасша 7, нёку куницу 2, нёко вёро-

ван>е 1, нёко дёше 5, 6, нёки дуНани

9, нёке ките вёпике 2 итд.

нёки йуш Л, смок бща нёки НС,

ймамо нёки виноград М, йокдъеш

нёког овна П, нёка вд]ска Мр, НС,

жёна нёка П, йойй нёку раки/у НС.

да ймаш вёрну нёку ПП, нёко друго

йме ПП, не/сн лёкови НС, йлшше иске

цркве М итд.

поред: /шаг» врёнац Ч, нмлгй жена Ч,

/ш/со кбренче Ч.

У селима облик ншда може да се користи и као именичка заменица: ако

ме учща ники Ч.

Примери за друге падеже осим ном.-ак. ]. (ак.-ген. за жива биНа м. р.)

и ном. мн. забележили смо само у граду:

нёког дёшеша 5, нёком дёшешу 5,

куйи нёке шешйре 8, нёких д6га(?а/а

5.

б) нетто

Исти }е облик као у стд. осим неколико забележених сеоских примера

облика нишшо:

морали да се увашпи за нёшшо 1 , кад

бпеше нёшшо 3, нёшшо смо месили 5,

нёшшо да йошражи 7, да л ее нёшшо

згазило 8...

в) некакав, нею^и:

Нема примера.

йрё ши мбмак к^'Тш нёшшо Л, йа се

нёшшо докаже Мр, йросшйрем шако]

нёшшо НС, ако нёшшо нще у рёду

ПП, да чува нёшшо П, Пой шури ши

нёшшо на главу Т ...

поред нишшо Пред н>ёга имало Ч.

Самнуло му нишшо Пред очи Ч.

2) сав и изведешще

а) сав

Постели на^више у номинативу и у акузативу (а у селима ^едино у овим

падежима).

Примери

]еднина

сва ра/а 8, лёио /е било свё 4, сву ба-

калску робу 7 ...

оладща се сав М, свё шо/ НС, свё ша

Т ...
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сей йду у цркву Ч, свё кукавице Ч, сва

враша Ч ...

множина

гдсши сей 5, сей били у цркву 10, свё

шё дрангулги'е 6...

Запажан»а

У проучаваним говорима, понекад у ср. р. у сво ]е мридевска заменица,

док именичка заменица има увек облик све.

йрё се свё шкало Л, свё ослабй М, /а

свё урабдши Мр . . .

поред: сво вдпе Мр.

свё]е)ёфшино 6, бомба]е Шд свё раз-

нёла 7;

поред: за сед врёме 6, нйсам куйдвао

сед йдврпе 7 (али и свё цвёпе 6, свё

врёме 8);

У селима има примера губл>ен>а в: сё се жёло Т.

Разликован>е у м. р. мн. измену сек у номинативу и све у акузативу

]авл>а се у Нишу и у селима (али има и примера облика сви у акузативу).

ном.

сей краду 1, сей ко/и су шалю 3, сей

се сакуйе 7;

сей, не само мй , сей они шра'жу НС,

сей раде Т.

ак.

свё не дёда чува Ч, свё из лдгор су

сшрелаги П

поред: йусшйше сей П.

свё су и йрешукш 6, знам свё шё

д6жи&ъа]е 8, зналю ги свё 8

поред: и мй шамо сей ги бйрамо 8;

Стд. наставци осим у ном. и ак. постере само у Нишу

до свёга 7, од свёг 1 0, у свёму 2, }а

сам йрендсио сейма 1.

б) свако и сваки

У проучаваним говорима посто^и тежн>а да се сваки угютреб.1ьава као

именичка заменица (кад стд. има свако), исто као и облик неки; али сваки

као именичка заменица срепе се како у Нишу, тако у селима, док се неки

ограничава на села. Примери:

не мдже шд сваки 2, Сваки йрйча на

сед] )ёдан начин 2, Сваки има сед/

авидн 6, Сваки си глёда да йривуче

свое мучишёри]у 1 ...

поред: дно лд/зе имао }е свако 3, сва

ко мора да буде Бугарин 3.

Облик заменице сваки, идентичан ^е стд. употреби:

Мй нёмамо кад крива/че да месимо,

ку) се граби, сваки кг/. . . Л, Сваки си

йдшшу/е завёшину МГ), Саг шшьйр,

сваки за сёб НС

свака купа 3, 7, нёпе да йойще сваку

воду 7, сваку сшвар 5, свако сёло 1,

сваки разни алаши 2, сваке сирошйну-

ске сшвари 2;

свака дёца Л, шд/ си}е свака шакд П,

Немо] у сваку йоверёнзе д^й.маш ПП.
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У селима, као и у Нишу нашли

да/е руку сваком човёку 8;

смо примере датива:

а саг сваком у шагьир Л, свакоме

луби руку Л, дам свакому Л, йа

кажеш свакоме добар дан Мр.

в) Одре1)ена заменица свашта

•едина стд. форма ном.-ак. свашта применена }е у Нишу и у селима (у

ко)има се може напи нишшо уместо нишша):

свашша говори 1; | не могу да збдрим свашша Л, Гш

свашша не ищем М1), свашша се дёси

Мр.

За заменицу свашша ситуащу'а се разлику)е од оне ко)у смо управо опи

сали за нишшо и нишша; ^едини забележен облик у селима и граду ]с стан-

дардно свашша, док ]е Сремац више користио свашша него свашша: Свашша

на свеш! (ИС 1 12) али Има шам и месо, и 'лед, и свашшо (ИС 63), свашшо

ими (ИС 80), у свашшо се разбира! (ИС 94, 3 109), Свашшо у ова/ свеш! (ИС

99)...

3) Заменице са суб]ункшором ма

Примера има мало:355

нёко — ма шша има, донёсе ми 7; или ма шша друго Мр, шш ма каквд

(= шта) бшю Мр.

4) Заменице са Гшршикулом год

И овде су примери малобро]ни:

и шшд год йо/ёде, она йбеле найрави

чудо 1;

ку/ год да дд\]е НС, шшд год му се

омачи он свё чува М.

5) Заменице са йаршикулом било

да направим шша бшю 2, ако шрёбаш

да ладиш воду или шша бшю 7.

ел шша бшю П.

б) Заменице са Префиксом и- (ико, шиша, ико}и ...)

Нема примера. Уосталом, изгледа да овакве заменице не постсуе у при-

зренско-тимочко] ди)алекатско] области; ни)едан истраживач их не споминэс.

355 Богданович 1987, с. 174 запажа да се у Алексиначком Поморавлу не употреб.'ьава^у

заменице са суб]унктором ма.
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БРСХ1ЕВИ

основни брошви

I) }едан

Ово ]е ]едини основни бро^ ко]и се межа у нашим говорима. Он може

имати акценат старог (више у селима, евентуално и на отвореном финалном

слогу) или новог типа (чешйи у Нишу). Примери:

ном.-ак.

м. р.

]ёдан браш 4, 5^'ёдан чардак 7,

уедног йрй]аше.ьа 2;

ж. р.

]ёдна година 5, една олдвка 7,

]ёдну годину 8, )едну жену 9;

ср. р.

}еднд казанче \^]ёдно йо }ёдно 6;

ёдан слуга Л, едэн дэн М, /един ручж

Мр,

]едндга сына ПП, П, едндга сини М;

/една ми ]е удаша Л, една сестра М,

ёдна купа НС,

едну сшрйну Л, )ёдну краву Мр. /едну

врбу НС;

ёдно дёше Л, еднд дево/чс М, у'едмо

ждребёнце НС.

зависни падежи

Као у деклинации именица и придева, ди)алекатски систем се чврсто

чува у селима, док се стд. наставци срепу углавном у Нишу.

Примери:

}ёдном йрщаше/ъу 1, на ]едном

служавнику 7;

с ёдну Шо/агу НС, кува у /един коин'и

Т, шу у )ёдну н>йву НС.

.кдан се срепе у мн. са именицама плурашна тантум (в. поглавлэе о

именицама) и у неодре!)еном облику (]едни раде).

2) Два, шри чешири

Облици именица после ових бро^ева су проучени у поглавл>у о имени

цама; сада Немо се бавити слаган>ем атрибута и предиката,

а) Именице ж. р. прве деклинаци)е

атрибут

Има облик ном.-ак. мн. као у стд.

двё младе еёсшре 3, обемладе еёсшре

и

двё лёйе дев6]ке Мр, од овё две пёрке

П;
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предикат

Као у стд. он ]е увек у множини и када разлику^е род, у женском ]е

роду:

Сад само нас две смо осшале 4, обе

сёсшре су йла'кале 1;

шрй сёсшре су ми умрёле М.

б) Именице мушког и средн>ег рода друге деклинашуе

атрибут

Као у стд. конгруенци)а ]е „формална" (атрибут има наставак <а> као

и именица).

шу) се сшвдру два быстра кгаданка

Ч, ова два човёка НС;

примери са им. м. р.

мб)а два браша 3, два кбгьа уйрёгну-

ша 7;

примери са им. ср. р.

два црна кхчеша 1, ова два црна ока

Н.

Опазили смо, углавном у селима, примере конгруенщп'е по значен>у, са

атрибутом у м. р. мн.

за дни два саша 3, на сват шрй мё-

сеца 5;

с овй/а шрй йрсша Ч, По два ибрйка

оволйт Мр, два рд!)ени браша Мр, П,

два добры гдсша Мр, два човёка

добры НС, чёшры лгали дукаша П.

Облик м. р. мн. на <и> долази и са именицама ср. р. али само у селима:

велит дрва шрй М, два гдлеми ока

Мр, мб/и два дешёша Мр.

предикат

У свим проучаваним говорима устал.ена ]е конгруенци]'а по значсн.у:

Цдшш ми два унука Мр, два дёчка су

дошли НС.

Два браша су ми умрли Ъ,у ово]'улицы

само ймали два радио 2;

Као и за атрибут у селима смо забележили примере слаган>а у м. р. мн.

са именицама ср. р.

Два дешёша су добры Мр, исйаш мы

оба ока П, шрй дрвеша велики М.

3) Пеш и выше

Рани]е смо приметили да у сва три рода наставци именица теже да буду

исти са бро]евима 2, 3, 4 и са 5 и више. Примера ген. мн. има само у Нишу

и то у ограниченом бро]у. Тако и слагайте атрибута и предиката тежн да буде

исто са свим овим бро]евима.
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а) Именице женског рода прве деклинащуе

атрибут

Наставак ^е <е> као у ном.-ак. мн.

дёвеш миле спае Ч, йуне седамнаес

године М1), овё] йёш жене Мр.

сёдам младе слушкшье 1, сёдам мршве

жёне 3, чешерёс година щ'не356 7;

предикат

У ж. р. мн. ]е (конгруенци|а по значен>у)

сёдам лыаде слушкиьье су убйвене 1 ; I йа Орбите су дёвеш године Ч.

У следепем примеру предикате у м. р. мн. ]ер се односи на природни

пол мушких лица:

йа дёвеш душе баш у раш Па сей

дёвеш дбиии НС.

б) Именице мушког и среджег рода друге деклинащне

атрибут

Као и са брО[)евима 2, 3, 4 наставак ^е или <а> као и у именици, или

<и> (уз именице м. р., али и ср. р., углавном у селима.

йёш хаашна кл>уча 3;

поред са свд}и шрйсша друга 3;

дёвеш врана кб)ьа Ч;

поред овща йёш човёка Мр, шрйсша

квадрашни мёшра П,

овй/а йёш }а]а Мр, овща йёш /а/цеши

НС, шёс цедит велики*57 П.

предикат

предикат ]е у м. р. мн. (конгруенщн'а ]'е по значен>у)

шёсш, сёдам [во]ника] йобёгли 10; сёдам [деце] су ми умрёли Мр, дошли

йёш мтдйпа НС.

4) Основни бро}еви уз личне заменице

Неки од примера забележених у Нишу показуху исто понашаьье као и

у стд., док ]е у другим нишким и у свим сеоским примерима лична заменица

у ном.

Мй смо били два браша и чёшри сё-

сшре 2, Мй смо били йёш браша 7,

али Сад само нас двё смо осшале 4,

и нас свё шрй дд^емо 10, до дёсеш

н>йх д61)у 1 ;

мй смо биле сёсшре шрй Л. и мй шрй

Мр, Они били шездёсеш, а мй смо

баш око двё-шри сшдшине родника

356 Ово }е пример ]езичкс несигурности: придев чува наставак <е> док имсница стд. на

ставак <а>.

357 пример, на први поглсд, изгледа ^еднак са стд. (са губл>ен>ем х). МеЬугим, шу'е

тако. Облик са наставком <а> ]е у ствари Зеднак са ген. ]. а не са ген. мн., до^е агриб\т у ном.

мн. Можемо претпоставити да Ьс прелазак на стд. бита олакшан сличношЬу Д1у'алекатских и

стд. облика.
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ЗБИРНИ БРСЖВИ И БРОШИ ПРИДЕВИ

Забележили смо примере уз именице плуралша тантум (в. поглавл>е о

именицама), уз збирну именицу деца и за означаваьье скуиина луди.

1) Плурали/а шаншум

Подсетимо се да за 2, 3, 4 постсуи тенденшф да се основни брсуеви

употребл>ава]у уместо збирних бро]ева и брсдних придева. Почев од 5 користе

се основни бро]еви, како у Нишу, тако и у селима.

2) Збирне именице

Забележили смо врло мало примера, и то само у Нишу, конструктива

збирни бро) + збирна именица деца: он шш двд]е дёце 2, дёцу имам, дво/е,

и сйна и пёрку 4, Оно мало ли су? Пёрка - чёшворо ошуда, друга пёрка —

йёш, шд су дёве 10 (говорница користи само ^едан збирни бро], затим прелази

на основне брсдеве).

У нашим другим примерима имамо обичне бро^еве и уз збирну именицу

деца (примери из села типа йма два дёцу НС...), или се употреблава именица

дете, опет уз обичне бро^еве (са примерима и у Нишу и у селима, в. поглавлье

о именицама средшег рода).

3) Означаванзв скуйина луди

Примера има само из Ниша. Ме1)утим они се односе не само на групс

мешовитог пола као у стандарду, веп и на скупове исюьучиво мушког пола.

Групе мешовитог пола: Пошййшише се ей, вас дво/е 2, йошшо смо мй

дво/е радили 2, Мй смо били нас двд}е код нашег йрщаше&а 2 (у ова три

примера информатор говори о сво^ жени и о себи), Без дца нас /е 'ма/ка

очувала нас йёшоре 4 (говорници о групи 4 дево^чице и 1 дечак).358

Скупови мушког пола: Позовем вас двое 2 (говорник се обраЬа двсдици),

као сад вас двд/'е шшд седйше 10 (говорница — мушкарцима), Тамо су йа овй

Шийшари шьачкали и он ]еубио дво/е 6, Имао сам два бра'ша, 6бо]е суумрли

3, Зёдан ]е бйо машинов61/а, а шро/'е су б(иш фарбари, аш чйсши Цйгани 1,

а били шро]е Зеврё]а [...] и сей шрд/е, дни моле 10, Мй смо Шрд]е бшш, и Шд

свё мушкарци 3.

БРОШЕ ИМЕНИЦЕ ТИПА ДВОЛЩА, ТРОЛИЦА

Нэихова стандардна употреба са скуповима исюьучиво мушког пола )е

ретка у Нишу (где се, као што смо видели, користе збирни бро|еви), али

35" Место се щс предност основним бро]евима: Ако оке. ]едно деше рани. Она. а нас йёй).

ку пе? 4, нас икс — и чёшри сесшрс и два браша 2.
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уобичад'ена у селима, у код'има се оне, ме1)утим, употребляваду и за групе

мешовитог пола.

Групе мушког састава

шу су обо/ица, и дни су бравари 3, дво}йца раду и сед/ лёб /еду Л. двоицу

дбоица били бакали 8, баш шб за н>й ими он деверйчики М, дво/йца

двоицу 8; владйке Мр, НС, дёвери дво/ица НС,

Дво/ица сшално нёсйособни, а

дво/ица йдшако НС, Има шу/ двоица

из Чдкош, изгубише се НС, ако улазу

дворца П, обо]йца шу/ чува/у босшан

Ч, за шройцу урадим Л, Сей они

шройца раде Т, йма комшй/е двой-

шройца, чешворйца се несу врнгли

М15.359

Групе мешовитог пола: само н>й дво/йца Л, дво]йца су ошйини Мр. Жив

ми }е муж; шё/ смо године р61/ени 6бо)ица Л, /а и Влада, дбоица йод кола

НС, дбо]ица без родители Т, Они ошйшли а /дш шро/йца осша. ш НС, шй/а

шро/йца Мр, М сам йршйла слйку од пёрку... и уош една малёцко... малёцка

и сйн, чешворйца; мй шройца, дёца — шрй, }а чешврша М360.

Постод'и д'асна опозицид'а измену села (у код'има се бредне именице типа

дворца употребл>аваду за скупове мушкараца и за мешовите групе361) и

Ниша (где се збирни брод'еви типа дво>)е користе у оба случад'а), с тим што

се и у селима и у граду, почев од брода 5, скоро увек употребльава|у основни

брод'еви.

Ни са именицама плуралид'а тантум, као што смо видели, не примере

се д'асна еволуцид'а употребе збирних бродева према стандарднод норми, ни

када се узму у обзир сви истраживани говори, ни кад се узме говор Ниша у

односу на говоре села. Одсуство еволуцид'е д'е повезано са степеном сложено-

сти система за усвадагье од стране говорника: стандардну норму употребе

бродева, због н>ене сложености, говорници Ниша и околних села тешко могу

да усводе, и постод'и тенденцид'а ка подедноставл>егьу: генерализацид'а употребе

збирних бродева (у Нишу) или брод'них именица (у селима) за групе мушка

раца као и за мешовите групе, ширен>е употребе основних бродева на именице

коде су плуралид'а тантум у стандарду али не и у нашим говорима као и,

аналогиям, на именице коде су праве плуралиде тантум у говорима Ниша и

околних села.

359 У више ових ссоских примера контекст указке да се ради о скупини мушкараца; за

атрибут и предикат конгруеншуа ^е по значен»у, па су у м. р. мн. Има и примера са основннм

бредевнма: Ншфу два сас йушке М1), ей два Ч (говорница — мушкарцима).

360 У више примера ]едино контекст указу)е да се ради о скуповнма мешовитог пола;

примери обо/ица долазе од жена ко|е говоре о себи и мужу.

361 Овакву употрсбу бро]них именица типа дворща бележи БогдамовиТ! 1987. с. 177.
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ПРИЛОЗИ

ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО

1) Уйишно-односни

У проучаваним говорима се употребл>ава]у прилози где (са вар^'антама

гди, де, ди) и куд и за мирован>е и за кретан>е.

где (стд. облик, ту!) призренско-тимочко] ди^алекатско] области)

мирован>е

знаше где 1е армща, где]е сада 3, где | где ]е? Мр;

су сада факулшёши? 6;

кретан>е

где йдеше? 1, 2.

У неким примерима за кретан>е где прате прилози, што стд. не допушта:

на где }е ова сшрёлица? 2, за где ви

йушу/еше? 3, за где йдеш? 3;

гди

мирован>е

гди ]е сад бригадирски дом 5;

кретан>е

гди свё нйсмо йиьш 4;

де

мирован>е

шам дё има иман>е 2, дё смо се уйд-

знали? 4, знаш дё ]е сад армща 7, дё

да их осшавиш? 10;

кретанэе

дё пёше сад? 5; I

ди: ова^ облик не припада ни призренско-тимочко] д^алекатскчу обла

сти ни стд.; има га у колокви^алном говору, чак и у Београду, а то ]е у ствари

фамил^арни облик свойствен другим говорима, углавном са северозапада Ср-

би)е:

дё дна воли шу] смо да/т НС;

у во]но-шёкнички завод ди се Правило

оружуе 2, Дй ме осша&ьаш? 3, дй }е

армща сад 6, Бако, дй си? 9;

куд

мирован>е

куд сше и били 2, куд /е бйо не знам

5, куд }е библиотека? 8, шу куд ги

боли 8;

дй искочй? НС, дй ]е могла НС, дй

ши ]е? П;
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кретан>е

куд он йде? 1, куд да се клдниш? 2; I

куда: изузетно редак облик

скочимо ми ко/ куда 8; I

куде: уобича]ени облик у селима и за мирован>е и за креташе, али скоро

никад се не ]авл>а у Нишу, где се користе где (и ььегове варианте) и куд:

мирован>е

кудё ше ма/ка роди шаквдг 8;

кретан.е

кудё Нала ... шу/ се сШвдри Ч. не

знамо кудё )е М, нё там ни кудё су

умрёли М1), кудё си била? Мр, кудё]е

мост? Мр, кудё чуваа крике? ИС.

знаше ли кудё /е Крушевац? ПП, кудё

не уваши П итд.

кудё Леш? Л, Турав грёбенац кудё

дешё Шуру М, кудё йдеш? Мр, НС,

кудё иска д^иде? НС, могу дойдем куд

дпу НС, кудё йдеше? ПП, Па кудё пе

ма/ка? Т итд.

Супротно данашн.о^ ситуации у Нишу, али слично (ош увск непроме-

н>ено^ у селима, Сремац ]е користио куде: а куде /е домапин? (ИС 64), ене

ги куде заседоше (ИС 79), Куде си га виде/а (3 8), йа си седне куде си милу/е

(ИС 83)...

камо

У следепим примерима камо, више него место, изриче жал>сн>с што

нечега нема:

камо ши сир;

пёрка? Л.

Мр, камо и/а/ мб/а

Као и упитно-односни прилози, одговара]упи негативни и неодре!1ени

прилози могу означавати

мирован^е

не видим нигде 1; за нигде нёсам Т;

кретан>е

не идем нигде 1, ошйдем нёгде у гб-

сши 1, мбж да наЬеше )6ш нёгде —

нёгде 6;

За место одакле се долази забележили смо само исколико примера стд.

прилога одакле (док се у ]ужноморавским говорима употрсбл>ава ошкуде).

нё/е нигде йшла НС, какб нигде? ПП,

да нё би ошйшле нёгде Мр.
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2) Показни

Наши говори има)у исте прилоге за мирован>е и кретан,е. Поред облика

идентичног стд., како у Нишу, тако и у селима, има многобро]них нестд.

варианта, юуе у односу на основну форму има]у додатне партикуле (/, /а, к.

ка, н, на)362 или губл>ен>е финалног о (шам, овам...)

а) неудал>ено место

шу

мирован>е

шу се ради, шу живи 1, шу смо се

уйдзнали 4 итд.

кретан>е

Ииыа сам с мдмка шу и шу 4;

шу/

мировшье

шу/ и ручак и шу/ свё 9 итд.363

кретан>е

шу/а

мирован>е

кретан>е

шуна

мирован>е

шуна ради 2, шуна 3, 7, 9, ...

кретан>е

ше шуна дб^у 3;

овде

мироваьье

беде му е купа 3, беде 1, 4, 5, 6, 7, 8,

10 ... и овдё 3, 8, 9;

кретан>е

нёпе она да до(?е деде 3;

овди

мирован>е

двди дй /е зграда 5;

шу йод дрво НС итд.

шу/ нема нйшша П итд.

до1)ё му жена Шу) М, и /а дошем шу]

НС

шу/а живи М;

колко йуш сам ]а йшла шу/а ПП;

шуна Мр;

овдё код баку Л, овдё Ч, М, НС, ПП.

...и беде М, Мр;

з«2 в. Белит» 1905, с. 470.

зы Код ]едног информатора приметили смо употрсбу облика йлу у говору „цитирамом"

та стари Ниш, пород уобича]еног облика шу ко)И он има.
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овдека

мирован>е

овден

мирован>е

овдёка Ч, Л;

овдён ПП;

овдена

мироваше

овдена има башшу 6, овдена 3, 7 и

овдена 2, 3, 8;

овдена ]е йада/а М1), овдена Л, Мр,

ПП, Т ... и овдена Ч.

Примейэдемо да се прилог овде као и од н>ега нестд. изведени прилози

скоро увек односе на мированье.

овамо

мировздье

овамо }е 6; I

кретан>е

да до^еш овамо 3, 10, йа йобёгне ова

мо 7;

овам

мирован>е

овам седй 2, овам 8;

А овамо свашови иду М, д61)н валю

Мр (са аферезом вокала о);

кретан>е

иди, ЛЬубо, овам 8;

место одакле се долази

одавде (као у стд.);

одавде 1

одовде, одовден

одовден 5

одовуда, одовуд (као у стд.)

одовуда 3, одовуда 8, одовуд 8;

одовуде, одовушке

место до ко^г се иде

довде (као у стд.)

довде 1, 3, 8, 10;

доеден

доеден 5 (у наведеном говору старих

Ништца);

овам йоза купу имамо шраву М, овам

Л;

а/де овам Ч, М, Кад улёго овам Л;

одавде М1), Мр, ПП;

одовде Ч, М1);

одовуд М;

он чувсуа одовуде овце Мр, м л/о/

шашко одовушке йд\)е Л;

доеден П, довдён Ч.
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б) Удалено место

Мада се сериям попут овамо, тамо, онамо чува тро^и систем свой

ствен показним прилозима (као и показним заменицама), овде Ьемо груписати

прилоге ко]и се односе на места ко]а нису блиска.

шамо

мирован>е

шамо смо сшановали 4 итд.

кретан>е

йшо шамо 3 итд.

шам

мирован>е

шам дё нам]е била шуйа 1 , и шам ме

он айерйсо 2;

кретан>е

кад до))6ше шам 8;

I }а сам шамо ранена ПП итд.

шамо обнесем Мр, ошйднем /а шамо

П итд.

шам е р61)ен Т итд.

шам иобёгомо М, он йде шам далёко

Мр, увёдоше ме шам ПП итд.

У Нишу ]е уобича]ен прилог шамо, а шам спорадичан, док се у селима

под)еднако користе оба облика, па и код ]едног говорника у исто] реченици:

шшд йма шам, йа шамо }дш дсиье Л, шамо у Бубан>, шам имам сёсШру М.

Тамо/шам често прати предлог на, нарочито у употреби са оеамо/овам. а ио-

готово у селима ]е фреквентан у означаван>у правца кретаььа на шам, на вам.

ниси йшо да вйдиш на шамо гдё у'е

ка-йе-ддм 1 , йа После на шам, на оеам

9;

Тёрам на шамо, шёрам на овамо Л,

а/д на шам Ч, йзвуче га на шам М,

йа гу извёди на шам НС,

]ури на шам, ]ури на вам Ч, исшресё

на шам, на вам Л, на шам. на вам НС,

кад йде на шам, оба/ьу зёмы на вам

НС,

кад се окрену на вам М, йа йде на

вам НС;

онамо (ретко)

онамо кад йо})еш 8; I

онде (доста ретко) и ььегове нестд. варианте

днде 3, дндек 3; I ондёна Л;

место одакле се долази

ошуда (као у стд.) ]е учесташуе од облика ошуд (тако!)е, стд.)

кад /е найшо Александар ошуда 3,

ма'пеха ошуда йде 10, ошуда 3, 5, 6 и

ошуда 1, 3, 5, 7,

ошуд врана се Александар 10, ошуд

2, 8;

кад су Солунци дошли ошуда од

Салун М1), ошуда М, Т ...

йа кад се ерошимо ошуд М1), ошуд М.
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.1авл>а]у се и нестд. варианте:

вода сшално од шуна иде 3, ошуде

5364

)а сам бшш од ту} Т, ошудаке М,

ошушке Мр, НС;

одаиие (као у стд.), за ко)и поставе и нестд. варианте

одашле 3, 10,

одашлена 6, 7; оддшле Ч, Т.

Констатэдемо да су од наведених прилога за место нестд. облици365 сва-

како учестали)'и у селима него у Нишу, али да су ]ош увек присутнн у фаду.

Сремац их радо употребл>ава: Не ми доЬе шам (3 157), йонесеши шам гор'

(ИС 58), йоскоро овам' (ИС 104), и на шам и на овам' йо сокак (ИС 45), доЬе

овамке (ИС 83), Ела овамке да си видиш работу (3 42), ошушке, одовушке

(ИС 45)...

3) дома, дом, купи, код купе

У селима су обични прилози дома, дом^ь како за мирован>с, тако и за

кретан>е. Примери:

мирован>е

кретан>е

седймо дома М, Марат шй да седйш

дома Мр,

осшавймо дом М, и осшану дом М;

да ме води дома Ч, иде дома Я, и саг

како да /е ошёрам дома НС,

а ми дд^емо дом Л, д61)е дом НС, ]а

доУ)6 дом НС.

Примепу)емо да су прилози дома и ]ош више дом (муих има у селима,

не и у Нишу) у Сремчевом делу фреквентни за место мирова]ьа: Па она си

седи дом (ИС 70), — Па где }е кад ]е дома? — Па код сво/у купу си /е (ИС

70), а оне си седе дом (3 145)..., и за место кретан>а: А/д' пе си дом идемо

(ИС 52), йа дом да си идеш (ИС 1 14), доведи си дом невесту (3 27)...

Прилози дом и дома нису забележенн у Нишу ^ср сс користе као у стд.

код купе и куЛн367 без динстинкщу'е мирован>а и креганьа. Примери:

364 Такого смо забележили и са финалним /с/: овуде 2. шуде Т.

365 Овн облицн су забслежени и у Алексиначком Поморашьу (шу/ч, шуна. овдека, чаден,

овдена, овам, шам, доеден, одовде, ошуде. ошушке. одойие..., в. БОГДМ ЮВ1 мп 1987, с. 213-215)

и у Лссковцу (куде, Шу), щуа, овдек, овдека, овдена, овам, шам, ондек, доеден, одовде. о<)овден,

одоиие ... в. Мих/шювит! 1977. с. 53 и Митровиъ 1984).

МО овим прнлозима ко)И су окамен>енс форме зависног падежа, односно номинатива,

в. Белит» 1905, с. 337-338; Ручник МС да^е дат али не и дом.

367 и у селима се ]аъла$у овн облици али први са ак. — зависним падежом код куну.
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мирован>е

код купе

]а шд Применим код купе 1, код куТиг

се мула 3, мора са се сёди код купе

5, )й сам била код ку'пе 9 итд.

купи

какд говоримо куИи 1 , )а сам осшао

купи 2, мй смо били купи 4, ваше _/'<?

седела купи 5, бит сам си куНи 9 итд.

кретан>е

купи

да йо})ем куНи 2, дндак се врапа}у

купи 3, и дндак смо дойми купи 4,

бёжи купи 7, кад се врашимо купи 8,

Гш ме водите купи 9 итд.

код купе

]й сам }е После довео [...] код купе 2,

кад д61)емо код купе 3, кад се ми вра

шимо код куНе 5 итд.

он иска д^изради нёшшо код купу М1).

Оставила дёше малечко код купу Мр;

ретки примери: до^емо купи Ч, /а сам

сшйго купи Т;

она си до1)ё куд куНу Л, он ошйиш/а

куд купу Мр,

свё шёраш код купу НС, шёрау код

купу ПП, донесёмо код купу Т итд.

4) Други йршози за место

Углавном, према облику (евентуално, не рачуна^упи место акцента) и

начину употребе истоветни су стд. Примери:

горе 3, 4, 7, 8, доле 3, 8, унушра 3,

Позади 7, оддзго 3 ...

Ипак бележимо и

кад йоглёднем ]а гор 8;

горе М, Т, доле М, наирёд, нашраг

Щ ...

гор код корйшо Л, одозгдр Ч, озддл

Мр.

ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

1) Уиишни

Од две стд. форме кад и када у нашим говорима први облик сс вишс

употребл>ава.

кад сви информатори, када долази?

10;

кад сви информатори, када сг ту?

Мр.

Одрични и неодре!)ени облици одговара]у стд. Постсуе, ме1)утим само

примери без покретног <а>:

нйкад 1, 3, 5,

нёкад 1, 4, 6, 7.

нйкад М, НС,

нёкад Л.
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2) сад, шад

Налазимо сад и сада, шад и шада, стд. облике карактеристичне за Ниш

ксуи долазе и у селима поред учестали)их ди^алекатскнх облика саг и сага и

шаг и шага. Примери:

сад

за кдга сад да славим 1, нёЬе у село

да сад седй 3, сад радии 4, свё се шб

йаиши као сад 8 ...

сада

сада шако йде 2, шд /е сада йодйгну-

шо 3, ни/е као сада 4, где су сада фа-

кулшёши 6 ...

саг

сад}е друкше Л, сад не мог да Прочем

Мр, сад чувам овце Т ...

и сада шако се зовём (]едан од ретких

примера)

сага

а саг нёма да лубу руке Л, не муземо

гу саг]6ш М, Нёмам Паре сэг М, шшб

/е саг сшига/а М1), саг имам коим НС,

саг ми унуци учу ПП . . .

нё)е ко сэга Л, сага сам свё уморна

М, а сага готово раду М1), сага

аушдбуси НС, сага йрво ма/ки

изаберё ПП;

тад

фйно }е било шад 1 , шад се радию 2,

дни нйсу шад ииа/и 3, ми смо бит

шад срёдн>и сшалеж 8;

шэд]е умрёла Л, шад се много радело

Мр, шад }е бит школа НС ...

тада

ко} ши Цигани гледао шада? 3, ми

смо били на Параду шада 3, шада сам

г.1ёдо 7 ...

шада! Т (врло редак пример);

таг-

шаг нигде нас дшац нще йуешао 9

(изоловани пример);

тага

нё]е има/ш школа шаг Л, шаг бёше

]ёфшино М, Ошидд )а шаг у варош

НС, Ко сэг. шако и шэг ПП, шаг ]е

вруЫна Т ...

йа шэга изми/е Л, друго^ачщеуе било

шага М1), нще било шага згодно НС,

шага нё смет ПП ...
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Сремац ^е уобичавао да употребл>ава ди^алекатске облике саг и шаг ко|и

се данас ^едино могу чути у селима: саг у мо]у купу (ИС 79), да се шейам

саг сас н>и (ИС 82), йа иска саг да се ожени (ИС 84), и саг ]ошше убаво

йо]е (ИС 86), а виды ли саг йа ово] чудо (ИС 99), Е, а шшо]е йа саг оно} (ИС

105), збориш саг шу] за Калину? (3 94), ]ок, ]ок, саг ]е друга (3 155); тко си

шаг до^оше (ИС 79), йа шаг нишшо ниси чу/а у век (ИС 86), ко] пе шаг да

може (ИС 88), йа шаг да дава дево]че (ИС 109), шаг пе гу зар верху'еш (3

156)...

Код Сремца налазимо и прилог шага], за юуи нисмо чули у селима, а

камо ли у Нишу: шага], вшам, бива (ИС 48), шага] шо не бива йред чираци!

(3 149).

3) онда

Стандардни облик онда учестали]и ]е него ондак, што важи и за Ниш

и за села. Примери:

онда

онда се Позову гдсШи 1, онда имали

су машине 4, и онда кафа се йдйи]е,

онда се мало йосёди 5 ...

ондак

йа ондак звони за йочёшак рада 1 , он

дак су жандари иували 4 ...

онда ма]ка каже НС, онда сей д61)у

ПП, онда Т ...

ондак су вика, ш Л

4) данас, ]уче, сушра

Поред ових стд. облика у нашим говорима постсди и други са партику-

лом -ке (данаске). У селима се обично чу|у]ушре^, ]ушредан уместо сушра.

сушрадан, редовно у употреби у Нишу. Примери:

данас 1,10, данас 8, дан-данас 7, дан-

данас 8,

]уче 1,]учё 8,

сушра (сви информатори), сушрадан

1, 7, 8, сушрадан 1, 3, 4;

данас Т, данас Л, НС, дэнас Мр.

данаске Л, Мр, ]6ш и дан-данаске Л,

живимо и дан-данаске Л,

/уче П, /учёр ПП,

сушра Мр,

]ушре Ч, М, Мр, П, ]ушредан Ч, М1),

НС, Т, ]\'Шредан НС поред /парен

Мр.

Ди)алекатски облици, чи|а се употреба данас своди на села, уобш^ени

су у Сремчевом делу: од данаске (3 42), йа ]ушрс> пе се шрамйимо (ИС 1 13),

а ]ушредан непе да ги обуче (3 39)...

36Х О пореклу }ушре (окаменлни локатив |еднине) в. Бепий 1ОД5, с. 338.



Говори Ниша к околних села 349

5) Целови дана

Стд. облици (осим природе и, евентуално, место акцепта)

)ушрос 3,

у/ушру 1, 2, 3, 5, 8,

йз]ушра 6,

вечёрас 1,

увече 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

сйноп 1, нопас 1,

ндпу 1, 4, 6, дан>у 1;

нестд. облици

/ушрос М,

на /ушром на Нзйву М, /пиром

П369

вечерас П,

вечером Т;

йзушру 3, йз/ушру 7

од /ушроске Л,

рано на/ушро Л,

синопке НС, ноМске Мр,

ной? Ч, Л, НС, дшье Л, НС.

За делове дана применена ]е превага стандардних облика у Нишу, а у

селима д^алекатских са суфиксом ке. Исто тако Сремац има: ^ушроске (ИС

67), синопке (3 16), нопаске (ИС 113)...

Понавл>ан>е се изражава помоЬу <)а'н>е, ноне370 у селима, а о"ан>у, ноЛу у

Нишу као и у стд.

6) Годшшьа доба

Забележени примери су углавном идентични стд.

зймус 10, зймус Т,

зими 1, 2, 3, 6, 7, 8, зшш ПП, П,

./Айн 3, 5, 6; лёши Мр, П.

Постсуе ипак и нестд. облици у селима:

зиме НС,

уйролеш НС.

7) Други временски йрилози

Стд. облици

йрё 4, 7,

После 1, 3, 4, 6, 7 ... и идее 3, 6, 7 ...

одавно 4,

уош 4, 6, 7;

ирё Ч, П,

йосле Л, М, НС, Т .... идее Л, М, НС

... и (са апокопом) йдс Л, НС,

]дш М, НС, Т,

/еданйуш Л, /еданйуш Ч и (са

губл>ен>ем ,)) еданйуш НС;

369 рпчник МС наводи облик /ушром као уобича]ен у изразу /\чи/юм и вече/гаи.

370 БЕЛ1П1 1905, с. 340 ове облике бележи као свозствене ^ужиоморавским говорима и

прецизира да су се г^авили под утиц^ем окаменлних локатива )ушре, леШе ...
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нестд. облици

йдслек 3 и йдсек 1; | йдслек М, йдслека М, йдслеке НС.

йбслен Т и идеен Л, НС, Т, йдсена Т,

йдсленке Л и йдсенке Л, НС,

]еданйушке Л.

Види се да се нестд. облици различу од стд. облика додатним парти-

кулама к (ка, ке), н (на) или чак нке.

Од нестд. облика забележили смо ]ош

]дшше 3; )дшше Мр,371

одамно Л.

,1едан временски прилог може да се ^ави у стд. и ди)'алекатском облику

код истог говорника, и то углавном у Нишу. Очигледни|е него прилозн за

место, нестд. облици временских прилога и\га)у превагу у селима,372 а стд.

облици у Нишу.

ПРИЛОЗИ ЗА УЗРОК

I) Уйишни

У проучаваним говорима се по]авл>у)у стд. облици зашто и колокв1п'ал-

ни]и што (или шта). Примери:

зашто

Зашшо да се уда? 4, Зашшо Плаче зашшо си шй дво чудо направила? Ч,

Жйвка? 5, Зашшо, брё, радиш шако? зашшо ме нё/е вика/а? М, Зашшо си

6 итд. ддшеа? Мр,

зашшо кукаш? НС, зашшо да ми не

каже? ПП (у ова два примера

акценат ]е на финалном отвореном

слогу);

што

шшд куйаш дёше у . /а'дну воду? 1 , —

Иёмо] да йрисшанеш. — а шшд? 6,

Мйцо, а шшд ши дёци овд нйси ура-

дёла? 10;

шта

Шша се смё]еше? 2, шша се дерёш?

8.

Шшд не йобёгне мда Рада? Ч, Шшд

не куйиш Плуг? Л, Шшд с^уда«с1ш?

Мр, Брё, шшд не казу/е Право? НС;

371 Мала Речник мс наводи ова] облик без нкакве стилскс опаске, /ошшс ипак има ди|а-

лекатски карактср, што запажа Мнттовитп 1984 и наводи Речник САНУ.

372 ДЧу'алекатске прилоге у Алексиначком Поморавлу бележи БогдапоипТ! 1987. с. 216—

217 (саг, ондак, ]ушре, ]ушроске, изушру...), а у Лесковцу Михацювий 1977, с. 54 и Ммгровиъ

1984 (саг. шаг, оидак, ]ушре, ]ушредан, ]ушроске, ноПе, дан>е, зиме, йослен, одамно, )ошше. . . )



Говори Ниша и околних села 351

2) зашо

Поред стд. облика зашо посто)и у селима и зашо/. Примери:

Па зашо/, ёшо зашо] Л, И зашо] саг

смо шакд добили Л, ова/ зашо/ га

ушёйа Мр.

ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН

1) Уйишни

У нашим говорима акценат прилога како ]ъ на истом месту као у стд.

или на финалном отвореном слогу. Примери:

како

како сам мдго 3, како би ши рёкла?

4, како сам се удавапа? 9 итд.

како

не знам како се шд зове 1 , како пу да

радим? 4, знаш како ]е код нас 7, 9

итд.

Гшшу/е га како }е М, како да ши

ка.жем? Мр, П, како се дешё зове?

ПП итд.

знаш како? М, како да ши ка'жем?

М1), како Ьу га зовём ПП, ёше како /с

бг'сю П, како мож да га носи Т итд.

Одговара]упи одрични и неодре!)ени прилози има]у исте облике као у

стд. Примери:

нйкако 1, 7, 9,

нёкако 6;

нйкако Мр, ПП,

нёкако М, Мр.

2) овако, шако, онако

Ови прилози могу бити исти као у стд. (осим што акценат може да буде

на финалном отвореном слогу) или са партикулом ] на кра]у. Примери:

акценат на истом месту као у стд.

овако да му ойёрем 1, он бйо на свод,

овако велики 8...

шако ]е било 3, 7, шако смо жйвели

4, шако ши /е, дёцо 9 ...

онако 5, 9;

акценат на финалном отвореном слогу

ёшо овако /е шб баю Л, йа овако НС,

и шако ]е свё било йрё Л, ч шако смо

ги ми чуваш Т . . .

А баба се овако .ьуььа 1, йа доле бйо

овако 8 ...

шакд се зове 1, шако /е било у школу

4, и шако си }е врёме йролазшо 1 ...

шако е адёш Л, а шаг /е шакд, и шако

шд йде НС, шако /е бйло ПП, Т ...

онако ПП;
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са финалним ]

шарёно коло, шакд] се зове 3 (уса-

мдьени пример);

оващ Л, НС,

и шакд) ши било Ч, шако) се шд и

шшо йрё Л, седё/а шакд/ М, Шакд) . ш

| /е шд? Мр, шресё се шакд/ НС, шако/

смо се мета /е ПП . . .

онако) ПП, онако/ Л, ПП.

Облици са ] на кра^у, чи]а ]е употреба скоро ог раничена на села, чести

су код Сремца: Ама овако] (ИС 89), И шребаше шако] да му се найрави! (ИС

74), шако/ се вика (ИС 85), шако/ Лу ше зовем (ИС 121), зашшо се шако/

зове (3 156)...

3) Други йрилози за начин

Вепина прилога за начин ]е у ствари ]еднака са средн>им родом придсва,

тако да се овде непемо н>има бавити.

НавешГ1емо само разне варианте прилога другач^е (има их и у

Речнику МС).

другачи]е 8, друкчще 4 и друкчще 4,

друкше 3;

друкше НС, Т.

ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ

Често испада [и] измену [л] и [к] у упитном колико, као и у показним

оволико, толико, онолико и у неодре1)еном неколико.

Прилог мало има стд. облик (укл>учу|упи место акцента) у свим нашим

говорима.

Стд. много ]е у паралелно^ употреби са д^алскатским млого, ко|е ^с

карактеристично углавном за села.

Прилози турског порекла ич и коца скоро да постсуе само у селима37-^.

Примери:

Па онд се свё с нас живи, онд нё}е

ич с мужи 5 (изоловани пример);

не дава му да мрдне ич Ч, Ич ме ни/с

сшра Ч, Сшара сам, не могу ич. йч не

мдг да йёвам Л, За се не надам више

ич М, да мрднем не могу йч НС, То

ме мёне йч не иншерёсувсию Т ...

кдиа да ради Мр, коца овце Мр.

Ич и коца су омшьени Сремчеви облици: за гьег ме баш ич не/е жал

(ИС 80), йа ич не йомага (ИС 81), зашшо се ич не разбира у наш адеш (ИС

83), не ми ич шкоди (ИС 83), кад гу }а реко да ич нема шала (ИС 1 10). Ши

373 Забслсжсни су и у Алсксиначком Поморавлу (в. Богддновиъ 1987, с. 219) и Лесковцу

(в. Митров1т 1984).
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ич бригу да не береш (3 35), йа ич не бери бригу (3 106); Има )ошше кона

ми ши много да ши рекнем (3 155)...

Прилог све ко)и иначе има временско и начинско значение, припала гру

пп прилога за количину када изражава ограничение (= само) или потпуно

довршено остварен>е (= сасвим, сав, цео). Занимл>иво ]е да се он у нашим

говорима у ова два количинска значена чешпе по^авл^е него у стд. Примери:

= само

Майю ]е бшо вёлике купе. Свё сшаре

купе, ниске 4, шд бйо свё врачар, нй/е

бйо дбкшор 8, Али свё камиднчипи

били, они камибни шшб йрскали ули

це 8...

свё ручни рад /е бйо йрё Л, Па шд свё

шала, йа шд свё смща/ье Мр, Зими

Божий свё грё/оно ракща йде ПП.

Благосшьа, оно луди свё сшари, сага

свё млади иду. Тэг свё сшари иду на

ошве, нёма млади ПП

= сасвим, сав, цео

Па знаш, кад умре, они га окуйа/у, йа

га обучу свё у ново 1, Ту младневесШа

свё у бёло 2, сирошйн>а свё осшала

гола, боса 2, Цйгани, знаш, свё се

обукли шшо мбж бд.ье 8, Прво му

чёло ойёре, свё ойёре га 10

)а сам свё, фала Богу, здрава Л, Сага

сам свё уморна. Свё сам уморна М,

зашёкла /е дёцу свё малёцку М1),

ошйднеи /а обучена сам свё НС, йа

ми свё йцейи кайуш НС, То изгорё /а

свё ПП ...

Нарочито обрапамо пажн>у на употребу прилога све са прилогом с, са374

йа}асшак найунимо шшб шурамо йод

главу, са свё слому Ч, найравпмо

Нувеч земн>ён, шуримо шакб] со свё на

осша.1 Л, Тй йосшавиш мёзе, али ни/е

овако] ко сэг — са свё шейсщу

йренёсеш Л, /а чёрге уносим со свё

ону л>у.ьку, са свё дешё НС.

ПРЕДЛОЗИ

Скоро сви предлози у нашим говорима се срепу у стд., али облици кчуи

их следе могу да се разлику)у због деклинационог система, сво]ственог при-

зренско-тимочко] дшалекатско] области као и због ман.ег или вепег утиц^уа

стандардног ]езика на дж'алекат. Проучава]упи промен.ъиве речи (имснице,

придеве и заменице), навели смо много примера предлога са ак. — зависним

падежом (д^алекатски наставай) или са стд. падежима (стд. наставцн). Ка-

сни|е пемо се вратити на употребу предлога са различитим падежима у делу

нашег рада о синтакси.

374 Слична употрсба прилога све са нмсницама юус у ]еднини има]у значение множинс

(леца. во]ска ) регистрована _)с у квестионару Милке Ивнп. в. М. ивнй 1963. с. 22. Таквс кон-

струкшуе бележе Бьпга 1905, с. 624 (све во/ска. са све децу) и БОГДАНОВИТ! 1987. с. 243.
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ВЕЗНИЦИ

У Нишу и у околним селима забележили смо нестандардне фонетске

варианте стд. везника као нпр. ели (стд. или),у'е-г (стд. ]ер), лашо) шшо (стд.

зато што). Вейина везника ^е иста у стд. и у проучаваним говорима, као што

Немо видети у поглавлэима синтаксе посвепеним координацией и различитим

типовима подре!)ених реченица.



СИНТАКСА

У претходним деловима смо већ обрадили неке синтаксичке проблеме:

ред речи (нарочито клитике; в. поглавље о акценту), конгруенцију (слагање

атрибута и предиката са именицама општег рода, са збирним именицама итд.),

употребу прошлих времена (аорист, учесталији у Нишу него у стд. а још учес га-

лији у селима, крњи перфекат...), конструкцију да + презент и скоро нотпуно

одсуство инфинитива, допуну компаратива, употребу личних заменица у односу

на стд. (повратна заменица, удвојени облици...), слагање атрибута и преди

ката уз бројеве, односне реченице које почињу са „заменицом-везником"

што... Према томе, у поглављу о синтакси само ће бити реч о синтакси

падежа, конјункторима и субјункторима, допунским и додатним реченицама,

као и о врло занимљивом питању у нашим говорима — реченицама постојања

и непостојања.

СИНТАКСА ПАДЕЖА

Разлике између дијалекатског деклинационог система (призренско-ти-

мочке дијалекатске области) и стд. система су значајне. Прегледапемо све

падеже посебно, правећи разлику у употреби падежа са предлозима и без

предлога. Пошто многи предлози у стд. поседују више значења, од којих се

нека не јављају у проучаваним говорима, док код нас постоје и значсња туђа

стд., прегледапемо сваки предлог посебно и нећемо их груписати према ве

ликим семантичким одредницама као што су време, место, узрок итд. У окви-

ру сваког падежа представићемо предлоге азбучним редом осим предлога с,

са + инструментал, који ће доћи одмах иза инстр. без предлога због њихове

паралелне употребе.

НОМИНАТИВ

Изражава граматичку функцију субјекта тако да овде нема разлике

између проучаваних говора и стд. Ипак, да скренемо пажњу на случајеве

употребе:
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ном. ]. са именицама ж. р. на <а> где бисмо у диалекту очекивали

облике на <у> у функцией акузатива или зависног падежа,375

ном. у безличним реченицама ко]е потвр^у или негира^у постсп'аьье

некога или нечега (са има, имало у'е, нема, ни}е било...) када стд. захтева

генитив.376

АКУЗАТИВ БЕЗ ПРЕДЛОГА

1) Правы об/екаш йрелазних глагола

Ова служба ак. идентична ]е у стд. и у проучаваним говорима. Д»уале-

катски систем, као и стд. разливе за именице ж. р. ном. на <а> и ак. на

<у>. Супротно томе за именице м. р. у мн. д^алекат има исти наставак <н>

у ном. и у ак. док стд. супротставл>а <и> у ном. и <е> у ак.,377 нпр.

йримаш гдсши 7, он зове гости Мр.

и имали смо другове 7;

О питан>у об]екта уз одричне прелазне глаголе бипе речи у оквиру ге

нитива без предлога.

2) Временем акузашив

За исказиван>е времена када се дешава нека радн>а, тра]ан>а или пона-

вл>ан.а, савремени стд. ерпски ]език да]е предност генитиву. Пошто Д1пале-

катски систем има исте облике у ак. и зависним падежима, шу'е чудно што

у проучаваним говорима има много више темпоралних синтагми у акузативу

неголи у стд. Примери:

време када се дешава нека радн.а

йрдшлу Н0Р1 смрзла сам се 1, и днда йа}ёдну годину /е дойна М, Прей ндЬ

/ёдан дан овё ма/ке се скуйе 1 , Пада- нё)е имала киша Мр, довёдемо гу

ла ]е киша дну ндЬ 3, ]а сам йиыа шам едан ндп НС, одну годину /а има

шрёЬи дан 5 итд. дешё, другу годину свекрва НС, други

дэн ги йуешйше П итд.

тра]ан>е

цёлу ндп се йазарило 5, цёлу зиму да сву'чюп седимо, свупюЬ йёвамо Ч,

ши шра/е шо 7, То се у }ёсен йй)е и цёлу ндп Мр, жн>ёмо цёо ндп П, цёо

цёлу зиму 8 итд. дан шщемо Л, цё дан жгьёмо П,

цёлу зиму он шще идке Мр итд.

375 в. С. 65.

376 в. поглавле о овим реченицама далс.

377 о томе и о паралелно] употреби ди)алекатског наставка <и> и стд. наставка <е> у ак.

м. р. мн. као и о употреби наставка <е> за эависне падеже в. наше поглашьс о именицама.
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Саг иде сваки шрёпи дан Мр, А саги

евё, месишше сваки дан ПП. Снаа

сваку субдШу доноси П . . .

понавл>ан>е

сваки час долази лекар 1 , да/у ши]ед-

ну молу каршицу сваки мёсец и сваки

дваес йёши 2, То /е шрёбало орибаши

[...] свако /утро 5, иде си сваки дан

кроз улицу 8 итд.

Синтагме недел>у дана, месец дана, годину дана у нашим говорима

одговара]у стд. Примери:

годину дана сам служйо 2, годину

дана 3, 4, 5, 7, мёсец и йо дана 1 ;

Ье седй недё.ьу дана Ч, недс.ьу дана

М, ПП, Т, мёсец дана Т.

3) Акузашив у безличным реченицама ю изражавагье йсихолошког сшанм

Логички суб)екат ]е у ак. као и у стд. Примери:

сшйд ме од сина 4, Е, сшар, йа сра-

моша га да игра 1, йа ме било сра-

моша 5, А мёне сраидша од дёцу да

кажем 10, Сшра ме да ме бйеш не

сшёгне 1 итд.

срамота ме НС, П, мёи ме нй/с сшра,

ич ме нще сшра Ч, а >ьй ги бйю сшра

Л, сшра ме од куче НС, саг ме сшра

П итд.

АКУЗАТИВ СА ПРЕДЛОЗИМА

1) за

место (= иза, позади, кретан>е)

склони се за зид 1;

место као цил> кретаньа

Аушдбус вози за Ниш 1 , йа Ье йНи за

Сбфгу'у 5;

цил>

йа смо йшли йо сёла за жйшо, йа за

брашно 4;

намена

ваьда има нёшшо за жйвог човёка 5,

шша има за ручак 3;

стицан>е професи]е

кад сам йолджио йсйиш за ворюг

мсусшора 3;

време

Дббипеш вид йбново за извёсно врёме

6, за кратко врёме умре 8.

йа и наши Срби зашераше за Сдлун

Мр;

он ошйдне йреко ливаде за Ниш Ч,

Кад ви идете за Бёоград? ПП;

искбчи, ошйдне за воду на чёшму Л,

Идем за лекара НС, свашови д61)у за

младу М, Кбььи иду за девб/ку те гу

доведёу М1) ...

шашгье за мушкарци ПП, шшб }е

сйрёмлено за ручак? НС;

.ид]; унук сшудйра за лекара ПП;
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Забележили смо нестд. примере за изражаван>е тра^а^ьа:

I И за годину нёслю се мешс1ш Ч;За сед врёме сам бйо шу 6;

узрок

Ъу за лёба да шрййм 4; Мйю ме млдго за нзёга Ч, ако ши за

мф'ку ото мука Мр;

Браш нё]е имао дёцу. Па ме узёо за

сво]е П;

СВО)СТВО

Сима Марковип }е изабран за секре

шара йарши)е 3;

допуна неким глаголима ксуи у стд. има]у

генитив

нйсам се за пи* сёшио 2; I кад се сёшим за ш\у кобйлу Ч;

о + локатив

за раш не сйомйнм} ми 4; воду рёд за свё Л, Нё знам за н>ёга

нишша М, А како бёше за з.\пуу? НС,

/а йричаи за Прей свёшски НС.

Приметили смо и конструкщуе ^е се удал>у]'у од стд. норме, нпр.:

нёко одрёко за нёка кола 2; То ме мёне йч нё иншерёсуваю за

шко лу Т.

2) кроз

йде си сва'ки дан кроз улицу 8, добро

йрошо кроз жйвош 6;

крдз село М1), искдчио }е кроз и/юзор

П.

3) ме^у (крешан>е)

да нё би йройаа кдн> ме1)у снойови

НС, „МеЬ кон>е!" И ми ме1; кд/ье

улазимо" НС (стд; наставак <с> ]ер

говорник цитира во]но наречье).

4) мимо

Прдшао ]е мимо касарну 3, мг'аю

н>ёга 3.

5) на

йде од купу на купу Мр, НС, П, Т;

место (кретаже)

йде на ба'шшу, на йолюйрйвреду и

шако 2;

Приметимо у Нишу

на + ак. уместо стд. предлога, нарочито предлога над

Авйони су надлепйваш на Крагуевац

2, кад д61)у [авиони] на цркву 8, На

сунце да глёдаш 6;
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на + лок. за промену места (ова псуава хиперкорекщуе сведочи о

]езичксу несигурности говорника378):

йа се мёше на шйбрешу, у .юнцу 2,

на сйомёнику мёше слйка 3, На шдм

мосШйЬу мешули нёко градиво 8;

родбинска сродност

Сви примери на + ак. да би се изразила родбинска сродност долазе из

села:

на ма/ку мф'ка [...] После на шашка

ма}ка М, да слави на но/нега шашка

славу М1), на сёсшру дёше Мр, на

мд/ега дца ошац Мр, на мо]ега

брашанца модре очи НС, сын на

Лвана Сшанковипа НС, на моу жёну

браш П итд.

Ова конструкци|а ]е иначе врло фреквентна у Сремчевом делу: А ма/ка

на ову/а исшу Сику (ИС 53), да ли }е слава на нашоги Ивка (ИС 55), на Сику

Нерка (ИС 84), главешина на град и на нас свща (ИС 95), слава на нашего

Мишанчу (ИС 99), узе сын на браша деше (3 42)...

намена

За на + ак. у наменско] употреби (уместо датива у стд.) примери су

ретки у Нишу а многобрачии у селима:

шд су дали на йензионёри 2, кум да

име на дёше З379, йа ме молио да не

каем на шашка и на ма/ку 8;

кум донесё на дёше бёле чарайке Ч,

Фала на Бога Л (иоред Фа ш Богу Л),

носим на н>ёга, неким на овща М, кум

йоделща на ейнови М1), на деду си

рёка Мр, куййше на моу Мдску

машину НС, шд) се каже на ма/ку

ПП, на сина кажем П итд.

Ова конструкшна код Сремца че честа: две дадомо на кур/ака (ИС 92),

да не рекнемо на нашога доброго Ивка (ИС 97), Нек рекне кева на Сику (ИС

108), Да не дава Госйод на деше шшо му ма]ка йомисли! (3 36), МлаЬи ода-

ваше чес на сшаре]и сво/и (3 37), йа се Гюздрави на ма/ку (3 145)...

допуна неким глаголима ко]и у стд. захтева]у датив

378 Не смемо заборавити да и иски други ерпски ди]&1ектн не разлиеду падеже мнрован>а

и кретанл. У извесним говорима у ктуима поегсуе стд. наставци за мироваже (лок. и инстр.) и

за кретанл (ак.) долази до забуне о употреби ^едниx и других; в. нир. ИВ1ГР| 1957. с. 323 щи

скрепе пажтьу на ово у великом делу зетско^ужносаниачких и косовско-ресавских одалската,

као и у во]во()анскнм говорима Баната: одсуство опозици)с крстан>а и мировагьа )с. дакле, ка-

рактеристично за многе штокавске диалекте.

374 Занимл>иво ^е игто ]е мало касшуе исти говорннк рекао г файрици дувана, упо1Т)еб.ъа-

ва]упи локатив као у стд. Дакле, кад говори о цркви, обича^ма, он користи ди|алекатску кон-

струкци)у на + ак. у наменском значен>у, али кад спомшье саврсмену етварност, Нзсгов облик ]е

стд.
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И овде су сви примери из села:

на цёлу мшу сас мачке]е досади/а М,

шё се да]е на ййпе М, на Срои се не

свг'фа шам Мр, на мапщу да йомдг-

нем Мр, он га /е научи/а на лдшо НС:

допуна неким глаголима у значен>у даван>а имена

Крсшйпи га на бугарско йме 3; мда йорддица се зове на то/ дёдино

аме М1), они се зову на ТдшиНи М\).

6) над (крешаьье)

]ёдни горе вр.ьав снд&ъе над машину

Л.

оно ми цури зно] овако, низ

руку 1;

7) низ

низ )й низ йуш идем Ч.

8) о (месшо или радн>а везани за йовршину нечего)

удари главом о шд 5. I

Ди]алекатски систем у оваквим случа]евима има од + ген. (в. напрел).

9) йо

цил>

Иде у вешеринарску амбуланшу йо ве

теринара 1, Идет йо дрва 3, баба

йшла у Смёдерево йо шё лднце 5;

место (пратепи некога): стд. ово

и он йёва и ей йо н>и йдеше и йо вас

иду кумови 2, бдма йо шёбе йде она]

Мврёин 7. други ставим йо шрёТги 10;

дистрибутивно значение

свака донёсе йо нёшшо 1;

(у селима: за + ак., в. горе);

изражава помоЬу за + инстр.

а дни йо нас Ч, Трчй нёка дево/ка йо

шёбе ПП

йа сша'в/ьам гу йо шрй-чёшири йуш

М, йо сву^ноп Мр, йа йо шрй дана се

слава слави Мр.

10) йод

место (кретаьье)

]а увашим йод руку 1 ; шшо шурамо йод главу Ч, Набй/е га

йод кон>а НС;
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време

йод сшару главу он оде за

машиновбЬу ПП.

11) Пред

место (кретан>е)

йа сшане Пред йзлог 7; сшане йред кб/ьа Ч, исшёрао Пред

школу НС;

време

йред раш 1,8, йред Ускрс 3; I йред Божий Мр, НС, П.

У Нишу смо забележили ]едан пример пред + ген., што опет свсдочи о

]езичко] несигурности: йред завршёшка раша 4.

12) у

место (кретан.е)

иду у ййвару 1 I шуршш никоей у шбрбу Ч

У Нишу постсуе примери са у + лок. за кретан>е (као и са предлогом

на, ови примери доказу]у ]езичку несигурност говорника):

дошли у граду 2, йбшшо сам йшо овдё

у бблницу 2, /а сам шрёбао да уЬем у

Нишу 3, свё сййала у исшо.м лбнцу 5,

кад ]е ша жёна ддиыа у Нишу 5, Из

шргбвине йрёЬем у нафши 7, унушра

йадоше у еббама 8.

И у Нишу и у селима предлог у се налази у синтагмама за ко|е стд.

захтева друге предлоге. Примери:

йа се йбйнем у дрво 1, йшли смо у

бшьама 2, комши/е Позовем у бёрбу 3

време

у субошу 1 , у шурско врёме 6

он чуюну у йрбзор Л, йа ги умаже сас

кашран у ч&ю М, Па седом у кбнм

Мр, Чёрге носим у Шифшари, у

Прйшшину ПП;

у йрблепе М, У недёъу сшдба, у

йонедё. ьник гбеши М . . .

У временском значеььу нестд. примери са у се ]авл.а]у у селима: у Све-

ша^Пёшку Ч, да дб!)е у нбЬ Л, у йбеши М, у она) ной /е Падала киша НС ...

Има примера без предлога када стд. захтева у + ак.

да ми се)йвиш дванес саши са рашну

ейрёму 2, Рёрна )е зшиье вёче вёчишо

зашвбрена 5, Оно врёме шрйес шрёйе

године, задужим се ... 7;

окамеи.ени изрази, нарочито у руке

ибчнемо чёшири саши М;

не радимо у руке 1 ; /а сам много рабошйла у руке НС.
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13) уз

пен>упи се (место)

у значен>у поред

овё зграде уз йуш 3;

= за столом

али сёди за сто 3;

уз насий йде човёк Л;

да сёду уз гьума Мр, и ми га йрёзалю

После уз ма/ку НС;

сёди уз асшал НС.

ГЕНИТИВ БЕЗ ПРЕДЛОГА

1) Присвоены генишив

Он означава припадание у ширем смислу речи. Примера има у Нишу

(док се у селима користи на + акузатив): ма/ка доктора нашег 5, у/ак мо/е

ма/ке 5, Вйдовдански устав Срба, Хрваша и Сювёнаца 3 (званичан израз у

юуем недоста]е реч Крал>евине).

Има примера суб^екатског генитива: удружён>е занашща 2, шшра/к

желёзничара 3 (кн>ишке синтагме преузете из стд.) као и об)екатског гени

тива): закречён>е крвних судова 1, йознаван>е йрйроде 1, идее завршёшка за-

наша 2, зайалё/ье мозга 6 (и ове синтагме су преузете из стандарда).

У наведеним примерима наставци су стандардни, али има и бро^них

примера ди^алекатских наставака ак. — зависног падежа, нпр. у об)екатском

генитиву:

закрчёгье крени судови 2, бёрба | ерце НС.

грож]а 3, за ширёгье улицу 3, на

служёнзв колаче, вино, ращу 4, за

йранзв вёш 5 ...

У другим примерима посесивног генитива забележили смо:

д^алекатске наставке

на лице место 3, чёшири разреда

оендвну школу 3, 4, 8 ...

на средину н>иву НС, йадо од

шован НС, на кра/ село П ...

вр

стд. наставке (у Нишу, махом у изразима преузетих из кн.ишког, адми

нистративной... ]езика):

други чланови йородице I, ми смо

/ужни дёо Србще 2, йрёседник ра'д-

ничког совета 3, за секретара йар-

шще 3, излив крви 5
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2) Паршишивни генишив

2. йоручилю чашу дёвеш бэчве ру/'но вино Ч, Пола кто

раки/у Л, осамдёсеш орава овце Мр,

Парче шёпер Мр, По чешерёс казана

ращу НС, кг'ио сбл П итд.

уз именице ще означава^ количину или меру,

ди^алекатски наставци

йойи/е чашу ращу

Пиво 4, шёгле слашко 5, ни Пола

кашичицу щшин 5, триста грома

мёсо 6, Пар цийёле 8 итд.

стд. наставци (само у Нишу и то ре1)е него ди)алекагски наставци)

лййшр и йо воде 6, Пар цийёла 8. I

Стд. генитив се редовно ]авл>а у устал>еним временским синтагмама не

делу дана, месец дана, годину дана, како у граду, тако у селима. Примери:

мёсец дана 5, годину дана 2, 3, 4, 5, мёсец дана Т, нсдё.ьу дана М, ПП, Т;

7;

уз прилоге за количину

ди)алекатски наставци

мало грож^е 1 , много се/ьаци 2, тол- садила сам маю лукац, мало

ко хаьйне 4, йуно брбтанци 5, штд йойрйчицу Ч, он ими и вйше стоку Л,

више муштёрще 7, млого йушё/ье, колко године М, ПП, имам мюго

млдго кафански ндпни живот 8, мнд- унуци Мр, /а имам овдлико сшаре

го ]е баю ранще йоштован>е 10 итд. Паре НС, То мюго мозак ими ПП итд.

стд. наставци (и овде, само у Нишу, и то ре1)е него ди]алекатске форме):

колко сайт 1, 5, .иного слашкиша 5,

штд сам ймао дбжш&ъа/а! 6, доста

йрщате/ьа }е баю 1, колко шиваЬих

машина 8 итд.

уз глаголе

ди]алекатски наставци (у вепини забележених примера)

То/ се наручамо Л, Кад год ииамо

врёме М1).

йа а/де, тд се на/ёде 4, Наш се би-

карбдну соду 5, найи/е се воду 1, Зёт

йма йосо, оста/е 10 ...

Када стд. може да бира измену партитивног генитива и акузагива,

проучавани говори се одлучу]у за акузатив:

да] ми воду 4; I да} ми шёпер НС, да/ ми воду НС.

Израз водити рачуна се ]авл>а као у стд. али и у облику води рачун:

мдрао си да водит рачуна 7;

поред: водите рачун 1; ку} е води/а рачун од мёне Т;

у безличним реченицама као допуна глаголима бити и имати. Примери:

ту }е баю в6шн>аци 3,

ако ама вёнци 1, да йма йёсме 4,

Имало кромГшр 3, Ймало }е сшолари

7;

Йма и йойдви Ч, Йма Цйганке у град

М, мджда ама йаршизани П,

Имаю тй]а //аволи Ч, Ймаше иске

[цркве] М.
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У овим примерима могло би сс помислити да се ради о ди^алекатскнм

наставцима ак. — зависног падежа. Ме1)утам, ако погледамо:

Ими и шелёшина 10, Имало }е сша-

рёшина улица 3;

кад йма домаЬа, /а йй/'ем Л, Ими

кудё/ьа за кучйна ПП;

видимо именице ж. р. на <а> ко^ у диалекту разлику)у у ^днини ном.

на <а> и ак. — зависни падеж на <у>. Према томе, да се ради о ак. — зависнем

падежу у вредности партитивног генитива, требало би очекивати наставке на

<у>, а како имамо облике са <а> то ]едино може бита номинатив ||еднине.

Дакле, у оваквим безличним реченицама у нашим говорима се користи но

минатив.

У Нишу ипак бележимо примере стд. генитива:

БСио}е нёких богата шако шанивих

5, у, било Цигана! 8, ймало}е и наших

Срба 7;

уз придев пун

ди)алекатски наставци

йун [йгуац] красшавице и йарадсуз 3;

стд. наставци

Пуна }е ййкаваца 5. I

Забележили смо у Нишу више примера ко]и се не односе ни на Д1п'але-

кат, ни на стд. ]език, што _)ОШ ]едном указу^е на ]езичку несигурност говор-

ника: шаквй буриЬи йуни с вино, йуни сращу 1, Ниш }е бйо йун са га пиона

2 (вероватно под утица]ем стд. йун голубова), двдришша йуна са водом 3.

Пуна купа }е гоблён 10.

уз бро]еве: в. поглавл>е из морфологш'е о бро]евима.

3) Генишив као дойуна уз одричне йрелазне глаголе

Уз глагол немати забележили смо примере:

у акузативу

ако нё би имао лёкове 2, он нёма дё/- н&иаи сёсшре, нёмам браЬу Ч, зуои

сшво 2, Нйси имао ни йрд]ино нёмам ПП, Комипуа ;едан нёма

брашно, ни чйсшо брашно, ни хлёба, сшоку М, кад нёмаш здрав, ье, нёмаш

ни йафъа. ни граха, нйшша 2;380 нйшша Мр, нё/е имао дёцу П:

у генитиву, само у Нишу

нёамо дёце 2, туе шипа дёце 5, ]а

нёмам другог издржаван>а 5, ви нё-

маше йд)ма 10.

зхо Овдс су прва два объекта (именица + придевм) у ак., затмм долази хлеба, облик ко)см

наши говори да]у предност у односу на хлеб, чак и у номинативу; можда та] облик уличе да два

следепа объекта буду у генитиву.
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У одричним безличним реченицама копима се негира посто)ан>е нечега

или некога, у диалекту се користи номинатив као и у одговара]уЬим пел врд-

ним реченицама. Примери:

нёма ни она вода 1, док нще сшру/а

бит 7;

нема свадба М, Таг нё/е и\ш.ю школа

Л.

Из тога се може заюьучити да ]е и у следепим примерима номинатив:

нйкаки разговор нема 2, нема выше

шб 5, нема сша]ан>е 8,

угол нще било 4, днда нще било

фрижйдери и замрзивачи 7;

У Нишу има генитива. Примери

нема йбшребе 1, Онда нема рачуна да

се сшей 4, нема вйше наде 8, днда

никако нще било других Цыгана 7,

нще имаго сшанова 2.

нема шанзйри, нема виьушке Л, нема

радници Мг), нема ушма/ьс П, саг шб

нема П,

овб] нё/е има/Ю Л.

4) Темйорални генишив

Синтагме юуима се изражава време вршен>а радн>е, тра^ан>с или нона-

вл.ан>е редовно су у акузативу у селима, док се у Нишу генитив |ав.)ьа поред

акузатива. Примере у акузативу смо веЬ размотрили, а овде пемо навести

примере у генитиву.

време вршен>а радн>е

йрдиые године 5, шё вёчери 5, шдг

момёнша она кдрйа се раейадне 8, Ье

Правимо ]еднё недё.ъе [...] йразник 8,

уёдног дана д61)е ми пёрка 10...,

тра]ан>е

Па ]а сам цёле зиме носит нщлон 1 ,

ц&к ндпи се шб чува 3, Цёле ндпи ]е

народ йшо 5;381

понавл>ан>е

сваког дана се кувало 5, сваке нёде.ье

се йиыо на йзлеш 5, Ту сваке суббше,

шу се дошёра сшдка онолйко 6, Сваке

године вечёра 7

СкреЬемо пажн>у на важан изузетак: генитив датума се срейе у свим

примерима како у Нишу, тако у селима ]ер га ^е ди)алекат сачувао. Примери:

з»1 Иста говорница: Гю цс.1е ндЬи /с нарос) до. юл/о у Панша/ё/. Изгледа да до синтагме

Гю цёле ндпи долачи чбог' ^езичке несигурности контаминащуом врсменских допуна по ноу поп

и целе ноли.
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То )е било десёшог децёмбра 1, он }е

основан й\ьаду дёвешсшо осамнесше

године 2, чешвршог }ануара 5, Л/о/а

]е слава девёшог децёмбра 7, нё знам

кд/е године 8, чешерёс йрве овдё смо

били 8 ...

кд]е године да ши кажем нё знам, у'а

нёсам йисмена Л. Десёше године сам

рд^ен М^,уа сам десёше роЬен НС,у"о

дваесше сам рЫ)ена ПП, шёсшог

марша смо бши на суд П, }а сам

р61)ен шрйнаесше, он чешрнесше

йогинуо Т.

5) Генишив уз йоказне речце ево, ешо, ено

Ни^едан пример нисмо забележили; после ових речца (као и н>ихових

дууалекатских варианта еве, еше, ене и са аферезом ее, ше, не) увек долази

номинатив:

нё]едэн овэн голём Ч, ёве ши стрела

ПП, ше е шрава М.

ёво ши грдж\]е, ёво йарада]з 1, Ево

ши Паре 6, Ешо га генерал Макёнзен

йрдшо и йде за Ской/е 6;

У последнем нишком и последнем сеоском примеру именицу у номи

нативу прати енклитичка заменица у акузативу-генитиву.382

б) Генишив заклешве

Диалект ^е сачувао ова] генитив и он ^е присутан у свим нашим

проучаваним говорима. Примери:

дёце ми 8, ма/ке ми 8, бога ши 6,

живдша ми 8, 1 0;

ма/ке ми Л, Мр, бога»»383 Л, Мр,

живдша ми П, очи/у ми мд/и Ч. 6чи/г

ми ПП.

У селима налазимо примере номинатива-акузатива: очи ми Ч, П, ПП.

здравл>е ми П.384

7) Генишив — дойуна извесним глаголима

бо^ати се, плашити се

После ових глагола генитив без предлога постсуи само у Нишу, док се

д^алекатска допуна од + ак. — зависни падеж срепе и у Нишу и у селима:

Не бд]им се Пса \,М се не бо[/им гьёга Бо]йм се од мапи/у Мр, Он се млдго

3, уйлаши/а од куче НС, Не йла'ишм се

поред: ]ер смо се бо/али од родише.ьи ]а од куче НС.

4, йа се 66/и.м од ову киселйну 5;

382 в. друге такве примере из еела у поглашьу о плеонастичксу употреби личних чаменииа.

383 ЮШН 1987. с. 17 препоручу)смо да се богами пише саста^ьено, а бога ти. бога му.

бога вам одво^ено и евс малим словом.

3X4 Иста говорница каже здра&ье" ми, што говори можда о н>еном колебан>у измену ном.-

ак. и ген.
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/а се све не могу се сешим, свашша

Т.

сепати се

У диалекту допуна ^е у акузативу или са предлогом за + ак.385 (примери

и у Нишу и у селима), док стандардних допуна у генитиву има само у Нишу:

сёЬам се двог зёмъошреса 2, шдга се

сёЛам 5,

поред: }а се Шд не сёИам 4, у'о се ни

сан шд могла да сёшим моменшално,

]а се шд нёкад сёшим 5, Турци се

сёЬам како... 6, шШа могу да се сё

шим 7, шд се ддбро сёНам 10;

играги [се) (генитив игре)

Малобро]ни су примери и у н>има су увек ди)алекатске форме у акуза

тиву:

I играли смо се раш 1 ;

тицати се

Дедан пример са стд. генитивом забележен ]е у Нишу: шшд се шйче овй

гдлубова 2 (испадан>е /х/ у показно] заменици).

8) Квалишашивни генишив

Нисмо забележили конструкци)е типа човек осредн>ег раста, жена пла-

вих очи|у. Проучавани говори има]у предлог с {са, сас) прапен инструмен-

талом (конструкщуа ко]а постели и у стд. за изражаван>е квалитета) или аку-

зативом — зависним падежом. Примери: жёна с дугачку косу Мр, дешё са

мддре дчи НС.

ГЕНИТИВ СА ПРЕДЛОЗИМА

1) без

ди)алекатски наставци

без душек 1, без лёкови 2, без дици-

йлйну 3, без мсуку 4, без шшруфне 5,

без млёко 10;

стд. наставци

дешаде без динара 1 , без дёце смо 2,

без веншилашора 6, без родише*ъа

нйшша 10.

без ма)ку Л, без мёсо Л, без огрев, без

6ган> М, жена без дёцу М1), без смену

НС;

З85 в. горе примере за + ак.
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2) близу (Примеры су забележени само у Нишу)

ди|алекатски наставци

близу грдблзе 10; !

стд. наставци

близу Москве 8.

3) ван (Примеры само из Ниша)

дкпалекатски наставци

да сам йшла ван Ниш 4;

стд. наставци

ван Ниша 3, не йде.мо ван купе, '

4) выше (- и шеи). Примеры само у селима)

ди^алекатски наставци

стд. наставци

I више град Ч, выше воденйцу НС;

I шамо више сёла Л.

5) врз

Оъй\ предлог (= преко, поврх) не постели у стд. а наши примери 1 ютичу

из села:
I

Таман он легну/а врз овна Мр, врз

стрелу ПП.

6) до

место

д^алекатски наставци

ишо сам до цркву 1 , до болницу 2, од

Рйсшовац до Бёоград 3, йдемо до

Нйшаву 3, она сёдне до .мог деду 5,

йа свё до .мдеш 5, до кра) Срби/е 8,

диска до даску 8...

стд. наставци

да д61)ем до купе 1 (им. у синг., према

контексту), до мдеша 2, до во/не 66л-

нице 4, до главног Парка 7, до Ка/-

макчашна 8;

Обратимо паяоъу на неке примере ко]и се нарочито тичу ]езичке нсси-

гурности:

код истих информатора, исте именице су понекад у ]едно| речеинци у

ди|алекатско] (зависни падеж) и стд. (генитив) форми: до цркву 7 и до цркве

един Плёк шурен на... до ограду М,

купа до куНу М, и дошла до средину

Мр, како да се ддЬе до динар П...

до еднё наше нзйве

пример).

Ч (изолованн
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7, до грдб/ье 7 и до грдб/ьа 7, дбиыи до Сш&ъинград и до Москве 7, од

Пйроша до Цариброд 3;

алтернащуа ]едне говорнице у две узастопне реченице када наводи речи

свог лекара (стд. ген.) и када на н>их да]е сво] коментар (ди)алекатски облик):

„Сшавише до Паса!" И]а йешкйр сшавй до йд]ас 10;

по)ава локатива после до: осепа]упи сво]у ди)алекатску обележеност

употребом ак. уместо лок., информатор замен>у)е ди^алекатску форму лока

тивом у случа]у када стд. захтева генитив: до другом сйрашу 2.

време

ди^алекатски наставци

до чешврши разред 1, до вечеру 5, до

йоследнм дан 6, дошло до венчание 7;

стд. наставци

до ослобо%ён>а 1 , 2, до дванаесше го

дине 3, до шрйес друге године 6, 8, до

раша 7.

до ]ановар мёсец ПП;

7) за

Употреба за + ген. ^е стд. и синонимна ]е облику за време + ген.386

д^алекатски наставци

йа шд за ова раш НС, за бившу

Зугослащу П.

Какд смо се ми мучили за раш 4, Пё-

вамо, знаш, до грдбле, и за йушшан>е

у гроб и шб 7, за окуйацщу 10;

стд. наставци

Парадоксално, ]едини пример долази са села: за дана лега}а и умре М

(можда се ради о аналогией са неделу, месец, годину дана; значен>е ^е за]едан

дан, док у стд. за дана има значенье йо дану, дан>у).

У Нишу )е учестал^е за време (ко}е, изгледа, села нема]у у свом говору)

од за.

за време + ак. — зависни падеж

за врёме Драгишу 3, за врёме сшару

Зугославщу 3, за врёме бомбардоваьье

8, за врёме бившу Зугославщу 10;

за време + ген. (стд.)

за врёме окуйацще 2, 3, 8, за врёме

Турака 3, 6, 7, за врёме ручка 5, за

врёме раша 5, 1, 8, за врёме кашо-

личког, йрошесшанског Бджийа 5, за

врёме мира 1, за врёме йразника 1.

386 и у Стд за + ген. поискал, се доживллва кн>ишки и архаично па сс углавном шмсн.у)С

са ад време + ген., в. СтевановиТ| 1979 II, с. 350. Иначе, за време + ак. — зависни падеже

^дина конструкци]а ксуу у Алексиначком Помора&гъу бележи Богданов! га 1987, с. 240.
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8) због

д^алекатски наставци

због шёпер не смём да се сунчам 1,

због срце 2, ни због дёше нйсам шёо

2, због более 3;

због дарови М1), због шёбе пу се

разбдлим НС (са личном замсницом,

ди)ал. = стд.), због ндвац ПП, због

ко/и начин П;

стд. наставци

нё знам због чёга 1, због бдлесши 1,

због шдга 5, куЬу Правив због браша

9 (са живим бипима м. р. стд. = ди-

]ал.).

Примепу)емо занимливи пример ]езичке несигурности у Нишу: Морам

да идем због н>у 4, ко]и не припада ни стд. норми (због н»е), ни ди)алекту

(због н>ума).

9) из

место

шуриио куйус из шурши/у Ч, дошё}а

из во/ску Л, кад дд^е из цркву М. из

Ниш йде у сва сёла Мр, одавде из

Срби/у Мр, из сват село ПП, Сей

куса/у из она; 1?увёч П итд.

д^алекатски наставци

они из бдлницу Право га носе... 1, из

Бёоград 2, Лзуди су долазши из други

градови 2, из ову Саборну цркву 3,

била из Ачёксинац 4, из Нёмачку 5,

он }е ддшо из Нови Назар 6, йа га Пи

ша] из ко/е )е мёсшо 7, калфйпи из

Нйшки кра/ 8 итд.

стд. наставци (само у Нишу)

да га изведем из болнице 1, из Нйшке

Бан>е 2, из овё вароши 3 (варош у

синг., према контексту), били из

Ниша 4, из другог оделён>а 4, из

нашег народа 5, из Француске ]е

ддшао 6, они су из Прокуйъа ро^ени

7, из свих кафана 8 итд.

И овде имамо паралелну употребу стд. и ди)алекатских облика код

нишких говорника, понекад за нету реч у исто] реченици ^езичка нссигур-

ност): из Ниша 8 и из Ниш 8, овй из Воеводине 3 и она] из В6]водину 3, То

шшо имам из школу, шд }е шу из куйе — дбмаЬе васйишан>е 5 ...

узрок

Примери су малобро]ни ]ер се у нашим говорима узрок ради|е изражава

предлогом од.

д^алекатски наставци

I из инаш нешшо ПП;
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стд. наставци

из мйлошше 8.

10) иза

У Нишу смо забележили следепи пример: Иза каш иду йрво рбдбина

ььёгова (именица кола има облик ном.-ак. мн., али би могла бити тумачена

као стд. ген. мн.). Немамо примере из села, што, наравно, не значи да сс тамо

иза не употребл>ава, меГ)утим у истом значен>у у селима ]е уобича]ен ди)але-

катски облик йоза}^1 Примери:

йоза куНу га обведём Ч, Кад улёго

овам, йоза куЛу Л, Има шу/а йоза

йлёмну едан Гиёк М, Овам йоза куЛу

имамо шраву М.

11) измену

(нема примера),

джалекатски наставци

измену фабрику дувана и шу на горе

3;

стд. наставци

измену йанкраса и /ёшре 10, измену

богашог човёка и сиромаха 7 (овде,

наставци ди)ал. и стд. су исти ^ер се

ради о живим бипима м. р.).

12) изнад

изнад „Мина" 8 (стд. наставак); I (без примера).

ди)алекатски наставци

исйод авибн 8;

стд. наставци

исйод кайуша 1, исйод мдсша 5.

13) исйод

I исйод асша.1 НС;

д^алекатски наставци

исйред Минисшарсшво 3, исйред

„Мин" 8;

14) исйред

дни га йошйраше исйред купу МГ};

3X7 Поза облик забележен у Лесковцу (Митрошгй 1984, с. 245) и у Алексиначком По-

моравл>у (Бо1ДАНОВ1П\ 1987, с. 235, ко]\л тако!)с има примере са предлогом иза).
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стд. наставци: нема примера.

Следепи пример са заменицом, према облику, припала и ди)Ш1екту и

стандарду: она/ му нашрйа исйред н>ёга и шшд му шрёба и шшд му не шрёба

7.

15) кодш

диуалекатски наставци

али у'е свё чисшгиа код ддкшори, код

инжинзёри, код офщйри 1, код №>■

фйно 1, код две жёне 3 (мн., према

контексту), они дошли код мо/у ма/ку

4, код Нёмци 6, код грбб.ъе 8, ми

йрё!)осмо код мапеху 1 0 итд.

стд. наставци

код Бёоград-мсЬге 2, код Вишеграда 2,

код цркве саборне 4, код сшарих луди

5, код хирурга 6, код Ойшшине 7 итд.

У селима код се често ^авл>а као

Тамо Ъумурлща е. код Ниш Л, код

купу Л, П, Долази код младожён>у М,

код маНиу Мр, он се врана код шашка

НС (живо бипе м. р., дакле.

идентично стд.), код шд живо шргье

НС итд.

била сам код чйче (усамл>сни

пример).

куд или куде}^

16) место

в. напред уместо.

17) мимо (може да буде йрапен и акузашивом, в. горе)

Нема примера у селима390 (ни^е их било ни за мимо + ак.), а врло ]е

редак у Нишу: Он )е йрдшао мимо други-х 1 .

18) насред

Интересантно ]е уочити да ]е оъщ предлог учестали)и у селима него у

Нишу (в. дал>е усред)

ди)алекатски наставци

ми ошйднемо насред село Ч, насред

ширину сшой Ч, насред сббу ймамо

шд )еднд Л, дгнзишше насред купу

гори НС;

и у темпоралном значен>у насред дан

М;

388 НеЬемо одшуати мированл и крепиье ]ер упркос напорима извесних пуриста ктун

покушава]у да ограниче употребу код на мироважс, а инснстира]у на дативу за крета!ьс. еавре-

мснн стд. српски прихвата ова] предлог у оба случа]а, в. нпр. СгазлновиТ! 1979 II. с. 303-306

и Клин 1987, с. 66.

-™ч Куд и куде бележе Белпъ 1905, с. 653. Богдановит. 1987, с. 235 и 239, Митпошт

1984, с. 159.

340 Богдановн?! 1987, с. 237 такоЬс истине да нема предлог а мимо.
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стд. наставци

насред шё стране 1.

19) ниже

ди]алекатски наставци

Ми смо имали другу купу ниже н>у 9; I ниже йошок Мр;

стд. наставци: нема примера.

20) од

место (удал>аван>е од неког места)

ди)алекатски наставци

од Крушевац 3, од Палилулу 5, да

бёгаш од купу 8 итд.

}а од ёдну нъиву сам носёо П, шрчйш

од купу на купу П, Од Горнм

Милановац сам дошо Т;

од ораси коре ПП, од Еврё/и куиу/е.мо

ПП, од ]ёдан дан сира П ...

стд. наставци

од купе до грдб.ье йшла йдворка 1, од

Пйройш до Цариброд 3 (у овим при-

мерима после до наставци су ди)ал.),

кдрзо }е бйо од Саборне цркве 4, од

срёског суда 5, од цркве 7 итд.

порекло

дацалекатски наставци

ма/сшора узмем од овй зидари 3,

колачи шшд осшану од славу 4, А гдё

у'е она йдгачица од Мсуку Б6жи)у? 5

стд. наставци

од колёна на колёно йиью 7, васйи-

шан>е од купе 8, од шдга живёо 8;

родбински односи

ди^алекатски наставци

са брата од сёсшру 9;

стд. наставци

мда брапа од тёшке 5; I }еШрва .ми од чйче П.

Због Зезичке несигурности нишких говорника посто]и

паралелна употреба стд. и ди^ал. облика, понекад и у исто) речсници:

... Чашу од киселе, од удгурш овё чаше 5;

ширен>е стд. наставка <е> ак. м. р. мн. на косе падеже: Ми смо од Фран

цузе добщали 6, од шё инструменте 1 ...

неочекиване конструкци]'е: како сам /а чуо од лекарима 2.

од йрву жёну има/а двё пёрке ПП,

Имам йараунуче од пёрку Т;
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У проучаваним говорима, и у Нишу и у селима, од има ширу употребу

него у стд. на уштрб предлога сиу мап,0) мери из. Примери:

стд. с

сйусши ме дна од онд дрво 1, да су

луди хшёли да рййа]у од сйраш доле

2, А бегале од забаву 4, Па е он био

на нёком семинару [...] кад се враши

од н>ёга 5, он од йбсао... 5, она се

ошкачи од колет 8, скачали од кров

8;

стд. из

}й сам осшао као бравар у браварни-

цу, а она ]е од н>у ошйушЬена 2;

време

ди)алекатски наставци

од шеу дан 8, сей ддш,1и од осло-

бо^ензе 9, од Ускрс 10;

не дигнула се од овд мёсшо Ч, а шшд

свучёмо од нас Л, скйни шд од шёое

Мр, Он скинууа кошу.ъу од /ъёга Мр,

дд^ем од н>йву НС, йадо од вр шован

НС, йадну од шован НС, йаднем доле

од кон>а НС, ишао од службу ПП;

кад су Солунци доисш ошуда од

Сдлун М1), ошйиио ми од йамеш Мр.

д61)ем ]а од водёницу НС, ова/ шшд

}е ковач од Ново Сёло П;

од дешйн>сшво шд }е било Л, од мо/'е

добо НС, од авгус ПП, од Прайс /у

годину П;

од дсме, десёше године НС.391

стд. наставци

од ослобоЬён>а 1, од йрвог ]ула 2, од

шрйнаесше године 3, од сейшёмбра 5;

У изражаважу узраста приметили смо одсуство предлога тамо где стд.

има од:

Били смо вёЬ дево/ке двадесеш године

4;

Нй/е ни мдмак та/а мён, мдмак

шеснаес године М, чём му сшйгло

йешнаес године йа узме дево/ку два/ее

йёш године М1).

У Нишу има и примера са предлогом од:

баба од осамдёсеш и нёколко године

5, дёца од йёш-шес године 7;

узрок

д^алекатски наставци

шд долази од раейре, од шрзан>е 2,

Од Нёмци нйемо смёли да макнемо

найоле 4, и днда }е бйо йр/ьав, али

од шушке и од балегу 5, Нишава шакд

била дебёла од лёд 1 итд.

Лзуди су умирали од глад, од ладно

Мр, носи црно од марамче од жеи

НС, ше од шаван, ше од кола, ше од

крдмйир, и саг Добрща грбава НС,

йуца камен од мраз П итд.

391 у оваквим сеоским примерима не изнена!)у)с генитив, с обчпром на то да га диалект

иначе сачувао у изражавалу датума.
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стд. наставци

то нй)в од шдга 2, ноге су ошёше од

срца 5, како су умирали ведена наши

од шё заразе 6 итд.

наставак <е> ак. м.

бдловала од бубреге 5;

р. мн. за генитив (ни ди)ал., ни стд.)

Асшал}е найравен од дрво Мр, кош. /ё

од бакар ПП, Панталоне од вуну ПП,

од йамук П, од йлашно смо Шкалы Т

итд.

матерка

ди)алекатски наставци

сарма йма од вйнолоз, сарма йма од

куйус 3, найрави од дрво 3, од чварке

и говё!)е чкёмбе и оно, йрави се кавур-

ма 7, од дебёло гвджЬе, од чёлик 8,

од зёмлу шшб }е найра&ьено 10 итд.

стд. наставци

]6рган од йамука 1 , найравено од шё-

сша 3, биш ]е од нёке смёсе 4, са

овим купама од дрвеша 5, од овё

кожурйце швиргла се найрави 7, од

кондйца ли су, од чёга ли су, од

гвож^а ли су 8 итд.

допуна глаголима, нарочито за означаван.е удал>аван>а и узрока.

Допуна може бита ]еднака са стд. Примери:

ди)алекатски наставци

дигни руке од лёкови 1 , не могу да га

ошрёбим од вашке 4, шб да обришем

од йрашйну од шд 5, дна се одвд^и од

мапеху 10;

згадшо ми се од работу, жгыуупи Л;

стд. наставци

када /е бИю ослобо!)ёнэе од Нёмаца

3.

Допуна може да се разлику)е од стд., примери:392

и шу дни заразит Ниш од колёре 6; он одрёкне славу од кума М1), одрёкне

од кума М1);

допуна компаратива и суперлатива: в. ступн>еве поре!)ен>а у поглав.1ьу

о придевима.

посесивност (нестд. значен>е): примери су ретки:

два дёца од службеника 5; За сам йрип'сш слику од пёрку М, То

}е купа од мд/и йри/ашё.ьи Мр,

392 в. горе доиуну глаголима бо)ати се, плашитн се.
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у значешу стд. о + лок. (односи се на предмет говора или

мишл>ан>а)393

Ова доуалекатска допуна са од може посто^ати

са ди|алекатским наставцима (ак. — зависни падеж)

раз-

да се издйскушу/у од данашн>ицу 2; йрйча еднд од друго Л, Причалю си

од свё, од добро и од лошо НС, Од

кдгьи да вам йрйчаи? НС. То/ од

ба]ан>е не знам ПП, ку/ е води/а рачун

од мёне Т;

од чёга дЬеш сад да ви йрйчаи друго?

Т.

са стд. наставцима ген.

Жао ми]е шшо се нйсаи сешйла йуно

[...] од Нйшли/а, мджда нёшшо из

бёрбе нйшке 5, уа лыдго имам шша да

мыслим од шдга 5;

Предлог о ]е ту!) диалекту (као у овом, тако и у другим стд. значен>има,

са ак. или лок.), стога немамо примера са села. Нишки говорници га нерадо

користе и прибегава]у другим предлозима (на + ак., за + ак. ...): свё о шд

сам научи/га 10, Они о ... на шд удйшше не мйсле 3 (информатор сс нредо-

мишгьа, избегава допуну са о и одабира на као допуну).

Употреба стд. допуне о + лок. представлю двоструки проблем нишким

говорницима. Потребно ^е не само заменити ди]алекатске наставке стан-

дардним као код вепине других предлога, веп и заменити ди)алекатски пред

лог од другим предлогом о иза кхи"ег долази другачи^и падеж него после од.

Штавише, наставци ова два падежа (ген. и лок.) ту1)и су ди)алекту.

За означаваьье контакта, удара (ово нестд. значена одговара стд. о + ак.)

]а сам главу од зйд разбила 10; I йа главу од зёмьу удри, удри НС.

21) око

место

ди^алекатски наставци

И шд ми цёлу ндп било дко^враш 1,

йдеше око она) олшар 2, а око йёп шу,

око фуруну шу 5 итд.

стд. наставци

вёжем дво око враша I394;

око йиу сшджер Мр, нйкад око змй/у

немо]/ да обрпаш грбйну НС, вй/емо

око жёне НС (мн., према контексту);

Око Ниша йма много градови ПП;34-

З9-1 Горе смо видели неколико примера са за + ак. када стд. пропнете о + лок. Предлог

од за изражаваььс предмета говора и размишланя уобнча]сн ^е у призренско-тимочко| д|уалс-

катско] области, в. нпр. БогдаиовиТ! 1979, с. 1 10-1 1 1 (говори Бучума и Бслог Потока), Ъмшк 1983,

с. 102-103 (у говору Лужнице белсжи паралслну употребу за и од после глагола говора и ш. (м) и

на после глагола размжшъанй), Богдлновиъ 1987, с. 244 (у Алексиначком Поморавлу).

-194 Иста говорница употребл>ава и ди]ал. наставак за исту реч: око враш.

345 Име фада Ниша ^ можда ]една од именнца ^а се ш-учешпс |ашьа у стд. промсни

^ср се управо око ове именице на^вишс шале стд. говорници када жигошу одсуство падежа код

Ниишуа.
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време

Обично йбй дд^е око дёвеш саши 7; После свашови око двана/ее, суде,

д61)\> за мпаду М. око Свёши Ранга

Мр (ди)ал. наставци).

22) Позади

У овом значен>у налазимо предлог иза (у селима йоза), в. напрел. Ипак

Позади вас сш6]и кум 7. I

23) иоред

ди)алекатски наставци

йоред Нишаву 2, йоред йругу 3, йоред

Чайр 8, йоред цркву 8;

стд. наставци

йр61)ише йоред луга 2, йоред Нишаве

4, да йрдЬеш йоред Бановине 6, {ша

друге сшвари да куш йоред шога 8.

Купа /е иоред школу НС, йоред купу

ПП;

24) иоме

ди)алекатски наставци

йосле нёко йзвесно врёме 2;

стд. наставци

йосле раша 1, 4

йосле ослобо%ёьье ПП, йосе раш Т,

йоелен ово/ Л (и предлог има ди|ал.

облик);

йосле раша М1), йосле шога П.6, 7, 8, йосе

завршёшка рада 2, йосле ослобо1?ёк>а

5, йосле шё болесши 6, йосе Ускрса

7, йосле бомбардован>а 7, йосе школе

8 итд.

У Нишу се ова] предлог скоро увек ]авл>а са стд. наставцима; има их

чак у селима, можда због учесталости синтагми преузетих из меди)а, поли-

тичких говора итд. (после рата, после ослобо!)ен>а), ко]е су наши инфор-

матори имали прилике да слушку. Иначе се у селима уместо после на|чсшпс

користи предлог йо.

26) йре

ди^алекатски наставци

а шд ]е било йре године Л (у значен^у

йре много година, рани/их година ), до

йре нёко врёме НС, йре осам године

ПП;
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стд. наставци

йре раша 1, 2, 4, 6, 7, 8, йре свадбе

1 , йре калфе да д61)еш 2, йре шдга 2,

5, 6, йре ]ёла 5, йре Христа 8.

Сви примери из града и\^у стд. наставке и мислимо да об|ашььс1ье за

предлог после може да важи и овде.

26) йреко

место

дьуалекатски наставци

йреко мое 3, 8 и йреко моей! 6, йреко йреко ливаде Ч, йреко Мараву Л и

Мораву 4, свё )е йшло йреко Загодйн- йреко Мораву Мр, ПП, кад се исечём

молу 5, йреко шанче 8... йреко йре Л, йа йреко йо.ье, йа йреко

жишо М, йреко мост ова] Мр, йреко

йуш М, ПП, он ]е ту] йреко йуш нас

ГШ ...

стд. наставци

йреко ойшшине 2, йреко Лёсковца 3,

йреко Нишаве 6, йреко лдгора 6, йре

ко йуша 3, 7, 8, йреко йуша главне

станице 8, йреко йуша „Мин" 8, йре

ко йуша радидницу 10 (у последн>а

два примера именица после йуша има

ащъп. наставак)

И овде, у Нишу, има примера ]езичке несигурности:

иста реч код истог говорника са ди^ал. и стд. наставцима: бйо йреко

Албанцу 8 и дйеш йреко Албанщ'е 8;

синтагме ко]е не припада]у ни дш'ал. ни стд.: йреко мд}их йрщашеми 2.

време

ди^алекатски наставци

йреко дан НС, йреко ноп сйй/у НС, йа

ше одвучё йреко ноп Л, йреко ноп

умре;

стд. наставци

йреко нёдел^е 3, I

У примеру йреко ндпа Л стд. наставак <а> за им. м. р. друге деклииашм'е

служи именици ко]а ]е у стд. ж. р. трепе деклинаци)е; ради се о облику юуи

ни)е ни стд. ни дру'ал.

27) Прошив

д^алекатски наставци

Ми амо се бдрши йрошив Нёмци 3; I
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стд. наставци

Партизаны су се борти Прошив нё-

йрщ'аш&ъа (стд. = т)ал. за живо бипе

м. р. ^.).

У селима нисмо забележили против, што не значи да га нема. При

меняемо, ипак, да ^е у селима допуна глагола борити се са предлог ом са.

28) ради

Сматрамо да се ова] предлог готово не користи у нашим говорима, )ер

у Нишу смо забележили само ]едан пример (ради волчице 2), а у селима

ни^едан. Тако1)е немамо примере са синонимним предлозима зароди, зарад,

йоради, йорао.396

29) с, са

Стд. однос предлога на за мироваже и кретан>е и с, са за уда^аван>е и

излажен.е (на шцаци, на шцацу, са шцаце) не постсуи у проучаваним го

ворима ]ер ]е ди]алекат уопштио употребу предлога од.

С, са се ]авл>а Зедино у окамен>еном изразу са ... стране (увек стд.

наставак) и у изразима директно преузетим из кн>ишког ]езика (са фронта

итд.).

стд. наставци

са стране 2, с те стране 3, с две

стране 3, 5, 7 и са овё стране 10, са

лёве стране 3 и с лёве стране 6, с

дёсне стране 8, с друге стране 5,

д61)е с йдсла 1, вдзша трактор са

сёла 2, ддшо са фронта 8 ...

д^алекатски наставци

кад се сй^е са мост 5, да иду са ра-

дибницу 3.

с онё стране М, сас мдмкове с тране

до\)\ М, са мдмкове стране си

йозивав дни тамо, а с девд/кине ...

М, глас са жёнске стране ПП,

Сдлунског фронта Т;

са

30) сем

Ощ предлог се ретко ]авл>а у проучаваним говорима, а ььегов синоним

осим никада:

кад се йдеши свё смё да се }ёде сем

масти 1 (стд. наставак),

Нёмаш освеШён>е нйкакво, сем гас и

свёпу 7 (ащал. наставак).

нема примера.

3% Рьчник МС дд)е заради и зарад као синониме за ради (као и РЕЧНИК САНУ), а породи

и порад као еквиваленте предлозима ради и због. Б01 ДАНОВИТ! 1987, с. 238 примере недостачах

предлога ради, ЩИ ^е заменен предлогом Пород. Исто констату)с М1ПТОВИТ1 1984 п бележи _|ош

заради и йоради. Чини нам се да наши ин()юрматори не праве разлнку измену ради (за пил.) и

због (за узрок) и теже да користс због у оба случа^а.
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На разна питанл ко}а смо поставл>али да бисмо добили предлоге сем и

осим добили смо реченице са везницима а или само:

Сей су доили на мд]у славу, а шй

нйси ддшао 3;

Свё се мдже, само мае не Мр, Муз. ш.

свё йомузла, само }ёдну нйсам НС,

Свё овце су ошйиие, сам /една ни/е

НС.

31) сиоред

Оъа) нестд. предлог,397 синоним предлога поред, има ограничену упо-

требу у нашим говорима:

]а сам шалю сёдео ейоред н>ёга 2; I Прошё]а }е ейоред купу НС.

32) у (у значен>у код)

Примери су малобро[)ни:

Идемо у кума 1 0; ша/ девд/ка доЬува. ш у нас Л, То смо

были у комшгуе НС.

33) умесшо и место

У селима нема примера, а малобро^и примери из Ниша има]у ди)апе-

катске наставке:

Дугмёша му нёпу мёсшо лову 8, уме

ете Наду и Цану 10.

34) уочи

Малобро^ни примери има]у д^'алекатске наставке:

уочи раш 8, уочи славу 10; I Уочи Бджип се ирисе не го/и НС.

35) усред

Као и насред ова] предлог саставлен од два предлога (у + сред), мада

^е стд., употребл>ава се само у селима уз ди]алекатске наставке:

ми д61)емо усред село М1), усред

а&щу НС, йа млёко носим ода'вде йа

усред град ПП, усред лёшо НС, П.

ДАТИВ БЕЗ ПРЕДЛОГА

1) АШрибушивно значение са глаголима даван>а и говоренм

Веп смо споменули да се ово основно значение датива изражава у диа

лекту помопу предлога на + ак., али да ]е ова допуна ретка у Нишу. МсЬутим,

приметили смо да ]е датив познат дшалекту, нарочито именицама м. р. на

347 Сиоред припала говорима ^угоисточнс Срби)е мада га Ручник МС наводи бсч нкакво!

стилског обелемд'а.
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консонант (има исти наставак <у> као и стд.) и личным заменицама трепег

лица (оне разлику]'у наглашене форме ак.-ген. и дат., и у ]еднини за сва три

рода и у множини). У Нишу стд. датив се ]'авл>а како у заменичко] и придев-

ско] деклинации, гако и у свим именичким деклинашуама. Вей смо дали

многобро^е примере датива у атрибутивно] служби, тако да се сада неЬемо

врайати на то.

Допуне глаголу говорен>а лагати у свим нашим примерима су у акуза-

тиву:

Дёше лаже мсуку 1, Дёше мсуку

даже 3;

Али... ]ёдан другое да не лажемо Мр,

Дёше лаже мсуку НС, Она ме лаже

нёко друго йме ПП (са две допуне у

ак.), Лажем гу Мр.

Ретки су примери акузатива без на где стд. пропису)е датив:

и )а ]е }авим телефоном 2; I кад га нёшшо зайовёдам Ч.

2) Дашке као дойуна неким глаголима

У проучаваним говорима налазимо допуне у дативу као у стд. и у аку-

зативу.

стд. датив користи и штете

ак.

Црвени крсш Гюмаже сирошин>у 1, Браша сам Помогала Предан другого

Црвени крсш йомаже они кд]и су нё- да йомдгнемо: )а шёбе, шй мёне, она

сйособни 3, Да] да ее йомдгнем 8, ондга Мр, пе йомдгне мсуку да... Мр,

Слуга служи гдсйо^у 1, 3; Слуга служи госйбЬу Мр, Слуга

служи си нас НС, да служи вб/ску

НС (устал>ени израз),

она се сама йресудйла Ч, она /е се

йресудила Ч,

/ьёга Поверили М;

дат.

/а да гу Помогай ... Па нюре Мр,

йомагау они нами, ми шм П,

Богу да се Преклоним Ч.

]ёдан другом смо Помогали 4, Па и сад

Помдгнем нёком дёшешу 5, а нами

нйко ни/е шёо да Гюмаже 5,

искланзала се Богу 5,

шшд сам чйнио шйм /ьудима добро 7,

шшд ши дёци овд ниси урадёла? 10;

У првом наведеном сеоском примеру датива, говорница прецизира сво]у

мисао користепи акцентовани облик личне заменице (ню/зе) после енклитике

(гу); пошто ]е н^о/зе у дативу, може и гу да се тумачи као датив. Супротно

томе, у примерима Па мй гу йомажемо Л, Она мён Помага НС ни]'е сигурно

да ли ]е у питан>у датив или акузатив.

У селу смо забележили ]едан пример на + ак.: Помага на ондга, на

другара НС.
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стд. датив после глагола сме)ати се

ак.

М сам се шд сиеала 5; I Таг се сме/у ку] носи градски ПП;

дат.

дни ми се сме/у 6. I

3) Дашив као дойуна неким йридевима

Забележили смо мало примера:

Србща ]е била дужна Француско} 5

(стд. датив);

Он }е вёран на жену НС (ди]ал. на +

ак.).

4) Дашив као дойуна глаголима крешан>а

Малобро^и примери су из Ниша: Ишо сам лекарима 6, йа йрй\)е нашем

дру/шшву 8. Следепи пример ]ош ^едном сведочи о ]езичко] несигурности

нишких говорника ]ер има стд. облик инструментала: йдсле ишо лекаром 6.

5) Дашив у безличним реченицама

мора да гу се свйЬа М;

а) са повратним глаголима

н>ёму се}ёло 1 , онако сйава се човёку

1, йа чини ми се 7;

б) за изражаван>е психолошког стан>а (уз извесне прилоге и именице):

било ми жао 1, Жао ми ]е 5, йа да

ми нще жао 10,

лёйо ми ]е било 9, нще вам йрщашно

10, Тёшко ми }е 6;

ак. (нестд. употреба)

Жао ме }е 3;

Нёзгодно му да каже М,

И на вас нще лако П (са ди|ал. на +

ак. уместо дат.);

Жао ме е Мр, Жал ме НС, Па нск си

га жао, шшо; )а га нёсаи ни

уйознала, Ье ме жал НС,

мило ме мадго за н>ёга Ч, Деда ги

йошёра йа вика „Мило ме". Три

краве, йа мило га! М, Миш не шшо

Пе д61)е ПП,

криво ]е шшо шу девочку вдлиш ПП,

Е, йа нгёга ко у'<? мёрак да слави

Шишкову славу... Мг),

мука ме НС,

Радицу мду смёшно гу Ч.

Констату)емо да ]е датив правило у Нишу, као и у стд., док ]е акузатив

уобича]ен у селима, где ]е у безличним конструкшфма за нсихолошко или

физичко стан>е логички суб]екат у акузативу (као у стд. срамота ме, стид
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ме). Стога се може претпоставити да ^е у следепим примерима акузатив, а

не датив:

Мёне ]е гад кад иза}/ем на улицу 5; Мён се згадйло ж/ьу/упи Л, Мёне

све/ёдно Мр.

6) Узрасш

Поред учестали|их реченица са глаголом имати, стд. српски има кон-

струкщуе са логичким субъектом у дативу; тако поред имао сам десет годи

на, постоди мени ]е било десет година или било ми ]е десет година.

Ме1)утим, како наши говори често користе глагол бити за изражаван>е узра-

ста, субъект ]е у номинативу а не у дативу. Примера има више у селима него

у Нишу, Ю5)и да]е извесну предност глаголу имати:

]а сам днда била дёсеш године 1 , Се-

дамдёсеш године сам и двё 4, ]а сам

бйо сёдам године кад сам бйо у

школу. . . йдчео 6, а ова малёчка, дна

бша двё године, мала 10;

имо сам чешрдёсеш йёш године 3, }а

имам сад седамдёсеш и другу годину

5, М сам имо дванес године 6, шШа

сам ]а имао, имао сам ваъда сёдам-

дсам године 7 ...

кад сам била шёснес године Ч, кад

сам ]а била дёвеш године Л, Тад сам

била шачно шеснаес године Мр, Бй. ш

сам сёдам године ма/ка кад ми

умрёла Мр, А она /е бит осамнаес,

девешнаес године НС, Шеснаес

године Жйвко бй/а ПП, Бйо сам йёш

године Т итд.

За сам, ел ши кспу/е.м, имаш дёвеш

године Л, Чешерёс године она си има

М1), Нёсам ни имао Пуне седаинаес

године Ш).

Као и за узраст, бити са субъектом у номинативу користи се уместо стд.

имати за изражаване телесне тежине, бро]а становника...

А бйо /е сШо кила 1 , Тад Нйш бйо

шрйес иьаде сшановнйка 2.

7) Посесивни дашив

Примери:

То )е мд]0) ма/ки ма/ка 6; I ейну ма/ка М.

Има више примера енклитичких личних заменица у дативу:

А еёсшра ми мла^а йгра много 4, са

сшари/'ом ми Ьёрком йшо у школу 6;

муж гу умрё/а Л, А шдга браша ми

од у/ку, до//ё му жёна шу] М.

Изгледа да ]е посесивни датив личних заменица распространении у

проучаваним говорима (и у Нишу и у селима) него у стд.

Подсетимо да се посесивност може изразити конструкциям на + ак.

(дгн'ал. еквивалент дативу) ]едино у селима: на Шашка ма/ка М.
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8) Ешички дашив

Изражава интересована субъекта за радн>у. У нашим говорима на]карак-

теристичнш'и примери се односе на енклитички датив а/.398 Ево и других

примера:

Нёки мбмак се зсиьубйо у шу мб]у

комшйку йа йш он до йдла нбп и узёо,

и ошйипа за н>ёга 4, дни йш их глё-

да/у 8;

Ку] щи га зна[/е колко су ПП.

ДАТИВ СА ПРЕДЛОЗИМА

У говорима Ниша и околних села нашли смо само два од свих предлога

щи у стд. има]'у допуну у дативу.399

1) к, ка

Ретки примери (код ]едног нишког говорника) односе се на место и

има^у ди)алекатске наставке: йдй се окрёне ка цркву Ъ,]ёсШе йшли ка Нйшку

Бан>у? 3, йа ка'д бЬеше да йб^еше шалю ка срёз 3.

ди)алекатски наставци

йрёма йсшок 8, йрема станицу 8, йре-

ма Нйшку Бан>у 8,

мйран йрема ма]ку 9;

стд. наставци

мёше се йрема сунцу 7, йрема йрузи

2) йрема

Он }е ддбар йрема живбшшье НС;

/ьубазан йрема сшарщима 2.

Констату]емо да за изражаван>е усмерености кретан>а немамо шцедан

пример са предлозима к, ка и према у селима.400 Изгледа да се уместо н>их

употребл>ава]'у предлози код, куд, куде (у значен>у „у нечи^ купи") или двой

ни предлози на куд, на куде у (значение кретан>а у правцу одрег}еног цюьа).

зад в. с. 310.

344 Ако сс, наравно, изузму предлози близу и против, та ксуих у стд. чсшНс долазн

генитив него датив и за иус смо у поглавлу генитива са предлозима видели примере са стд.

генитивом.

-"•о Ово не искл>учу)е н>ихово постсуан>с у нашим говорима. У Алексиначком Поморавлу.

нпр. БОГДАНОВА 1987, с. 240 наводи више случа^ева употребе предлога как (уместо к, ка) и

йрема.
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ИНСТРУМЕНТАЛ БЕЗ ПРЕДЛОГА

1) Инструментам средства

У друалекту га изражава предлог с, са (као и н>егова ди)алекатска вари-

]анта сас) + општи падеж. На ово пемо се вратити када будемо говорили о

предлогу с у оквиру инструментала са предлозима.

Ево примера инструментала средства без предлога, као у стд.

йа се рйбало живом содом 5, йа кд-

фом 6, код он доле ашдвом рйне 8,

у/на оклагщом ме шукла 10.

Посебни случа]еви:

делови тела ко.|има се вршилац служи у обавл>ан>у радн>е

удари главом о шо 5, рукама над

Ниш, зубима [држи се] 8, тд сам

вйдо сво/им дчима 8;

превозна средства

долазила авидном 5, колима й6У)е 6, и

йдсле колима 7;

агенс, несвестан вршилац радн.е у пасивним облицима

било ]е огранено [...] шарабама

обичним 5.

Као што се види сви примери инструментала средства са стд. настав-

цима долазе из Ниша (у селима, али и у Нишу, у употреби )с предлог с).

2) ИнсШруменШал као дойуна неким глаголима

послужит, послужити се

У нашим примерима (сви из Ниша) говорници има]у ак. без предлога

или са предлогом с:

А/де ]ёдну воду да ее баба Послужи

4, Са пу }а свё йолако да ее По

служим ]ёдну воду 4, Послужим се

слашко 8,

поред: и двайуш те Послужи с

колачи, шрёпи йуш са слашко 2;

командовали: пример са стд. инструменталом да команду/еш сво/им Па

рома 7 забележен ]е у граду;

бавити се

ди|ал. допуна (ак. без с): То се несом бавила Мр;

стд. допуна: не баве се нйчи.м 1, бави се кошарком 5.

женити се

У селима, али и у Нишу за ова] глагол се користи джалекатска допуна

с + ак. (в. дшъе). У Нишу налазимо и примере са инструменталом: йа се /ёдан
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наш нйшки учиш&ъ ожёнио }ёдном Францускинюм 5, бшац йа се ожёнио

]ёдном йа другом 6.

3) Таушо.юшки инструментам

Малобрсуни су примери овог типа: йа сад блыадина нёка живи свд/ии

животом 4.

4) Инструмента*! места

Неколико примера смо забележили у Нишу: йде улицом, скине та/качу

3, йа кад й61)еше том улицам 3, Свё то главном улицам йде 7.

Инструментал места се избегава; код информатора бр. 3 приметили смо

следепе реченице: кад се йб^е ова улица, дву улицу кад изафете йа кад бпеше

да йб^еше шамо ка срёз; ту улицу да уфашиш.

У селима се у овом значен>у користи предлог по + ак. — зависни

падеж.401 Примери: йо йуш йде Мр, По ко] йуш си йдеш? НС, Иде йо йб.ьс

Л, Иду йо йбле М.

Исто смо приметили чита^упи Сремца: шШо си не идете мирно йо йуш

(ИС 53).

5) Временски инструментал

дуго тра]ан>е

бнда ]е она мёсецима шако учила 2,

ако га тоет годинами 2, она ]е гбди-

нама у сёлу 5, да й.аёшеш с н>йма гб-

динама 8;

понавл>ан>е

дбично йонедёоником йёремо вёш 1,

йёшком йдем на йщац 2, недёлюм 3,

нёде/ъом 5, Йде се у цркву... недё/ьом

дбично 7;

темпорални инструментал за апроксимативни датум (типа почетком,

средином, крадем године). Ни у Нишу, ни у селима, нема примера.

У селима се уопште не користи инструментал без предлога осим у ока-

меььеним облицима ко]и су постали прилози: }ушром М, П, вечером Т.

б) Предикашски инструмента!

Сви проучавани говори, како у Нишу, тако у селима, систематски га

избегава]у. Користи се номинатив, акузатив, евентуално на + ак. Примери:

401 Исто ]е применено и у Алексиначком Поморашъу (Богданошпну 1987, с. 243).
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Зовем се Нада, али сей ме зову Нано

1 , Овсу Ниш ]е бйо звани чкёмбарски

град 2, шшаркови мй ги зовёмо 3,

Он се йрави глув 1, они нас йраве Бу-

гари 1, йрави ше на маумуна; ёшо, ако

си во}нйк он на ма}мЪна ше найрави

2,

Мй смо га смашрали глув 1, Мй смо

се смашра,т као да смо рд%ени 4;

само зашо шшо га назван у/ко он йа

и шакд) НС, М Ну га вйкам Дуде, испу

га вйкам Вд)о НС, №си га зва. ш днищ

ели шашо? ПП,

Найравйла се госйдЪа НС,

Рачуну&ае да су онё еёсшре ПП.

7) Инсшруменшал у окамен^ешем изразима

Може да се ради о правим прилозима (в. поглавл>е о морфологии о

прилозима) или о инструменталу у процесу окаменевала:

али вепйном..

машйну 3;

2, (тали су вепйном боле мйлом да] него силом Мр.

И овде се избегава инструментам. Примери:

дни вйше, вепйну йду горе 2, }а у

веЫну идем на йщац 2, срёРш, нё

закачи нас 8.

ИНСТРУМЕНТАЛ СА ПРЕДЛОЗИМА

1) с, са, сас

средство

С, са, сас + ак. — зависни падеж ]е ди)'алекатски еквивалент стд. ин

струменталу средства. Ме^утим у Нишу под де]ством контаминацжс ди)'але-

катског система стандардним системом, по^авл>у^у се плеонастичке конструк-

щуе с, са + стд. инструментал за изражаван>е средства. Ово показухе ]езичку

несигурност нишких говорника у процесу прилаго!)аван>а стд. ]езику.

Изражаван>е средства представл>а за ньих посебан проблем. Обично после

предлога, да би се прилагодили стд., они треба да замене цщап. ак. одго-

вара]упим стд. падежом, а овде треба уклоните и сам предлог. Иначе и

стд. ]език чува предлог с, са као допуну средства у извесним случа_)свима,

нпр. са бро]евима или прилозима за количину (закуцати с три ексера,

поткрепити с доста примера402). И у другим ерпским говорима, нарочито

у косовско-ресавском диалекту, географски блиском нашим говорима.

402 Позазмл>ени примери: Клал-1 1987. с. 118.
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уобича^ене су конструкци^е с + ак. или + инстр. за изражаван>е средства.403

Примери:

облик)

кбву вржемо с кондйац Ч, сас в1ие

с + ак. — зависни падеж (ди)ал.

он мало га само йрска с ону воду 1,

он шо исече са оне маказе они шо

са онё косе жн>ё}у 3, ддма га /ури с

нож 4, ]а сам се лёчио са шб 6, са

дрва амо дожили 7, га^ан>е с Пара

докс, с )а)ца 8...

сламу радимо Л, И.ма да вё]емо с

вешрен>ачу Мр, с кашику да му да/еш

НС, йа шо се жнё са срй НС, да еде

с ноума ПП (= кашиком), ж/ьёмо са

срйови П, Они су Почё т с кб.ищ, с

камен>е да нас би/у Т...

делови тела у покрету при вршегьу радн>е:

не мдж да бди с ноге I, йа с йёснице

у нос, у лё^а 8;

,404

сас руке, балогу чйсшиш с руке НС,

шо] с ногу нагазиш НС, йредём са

зуби П;

вози се са кола, кбгьа Л, Идб.мо с ко. ш

М, сас кола долазу П, С кбш1 дбшш,

исшерали нас Т.

превозна средства4

они шшб иду с кола 1 , кад дб1)е с кола

3, Енглёзи са камидни йребацили не

3, Па дд1)е дуван са камидне 4, кад

долазйо с фщакер 8...

Сремац ^е редовно користио праву ди|алекатску конструкщуу, често са

д^алекатским обликом предлога сас, коул се данас много више чу)е у селима

него у Нишу: сас голе руке да ги фаЬаш (ИС 46), сас наше Паре да Гиашимо

(ИС 65), да видиш сас шво]е очи (ИС 80), шо/' када зайо]е с оно ню/но йусшо

грло (ИС 86), нищ га [цвет] не бере и не .мирише и ни се йа пиши сас нзега

(ИС 115), сас шуйу чещу ме закла (ИС 121), с оно сикирче да га ушейам (3

42), Ни сас цвеш неЬу ше ударим! (3 93), сас зимске руче да се закишиш (3

160)...

с + инструментам (ни ди)алекатска, ни стандардна конструкщп'а):

йокрщу са чаршафо.м 2, йа смо йёгла-

ли с йёглом на жар 4, да се с шйм

цё})ом йресшЪьу/у 5, ковано аман са

зём/ъом 7, Везаше му руке с ланцима

8;

[Како се сийа вода?] Са лё/ком ПП

(изоловани пример);

4°3 ИВИП 1956, с. 104 истине да ]е употреба предлога с + ак. за и)ражаван>е средства у

косовско-ресавском ди)алекту можда трпела утиид) призренско-тимочке Д1палскатске области.

С'имит! 1980, с. 111-112 показухе да лсвачки говор, приликом изражаванл средства, прибегаю

било инструменталу без предлога, било предлогу с + инстр. или ак.

404 У диалекту, као и средства уопштс, изражава)у ее помопу са + општн падеж. Богда

нов! пн 1987, с. 243 пише да се у имснован>у превозних средства користи предлог на + опигги

падеж, али се №егови примери тичу само колективних превозних средстава: на воз, на аушооус.

али као и ми бележи с кола. Пошто и ми имамо предлог на са имсницама за колсктивни провоз

(нпр. саг на аушдбус НС), можемо заклучити да се и наша запажанл, овде, подудара]у са 1ъо-

говим.



Говори Ниша и околних села 389

него /а сага с возом Ну идем ПП.

делови тела у покрету при врше|ъу радикс:

шб се измёша са рукама 2, кйда ла-

нац с рукама 8;

превозна средства

долазйли су са вдзовима 2, сад иду са

калима 4, дб^ише с кдлима 9.

Код нишких говорника поспуе, понекад у оквиру истс реченице, с +

инструментал и ди)алекатска конструкци^а с + општи падеж: с уга ь се типе

грё/емо, и са дрвима; йрё смо само са уга/ь 2, То густо, са ве.ьушко.м мдж

да га }ёдеш, не с кашйку 2;

с + општи падеж као допуна неким глаголима и придевнма (уместо стд.

инстр.)

да ме услужит са кафу Мр.

снабдевали су ме сас гас П,

}а сам се ожёнио са ову 2, йа се Оженйо се сас другу Мр,

ожёнио беде са Срйкшьу 6, шамо се задово.ьни сас мёне П;

и ожёнио са Нёмкин>у 7;

саучесништво, друштво, за]едница

Супротно изражаван>у средства овде )е с, са стд. Диалекту ирппада^у

само облик предлога сас и наставци општег падежа,

ди^алекатски наставци

мй смо сас Цйганчийи играет 1, са

вб/ску сам йшо 3, ]а выше нёмам с

кбга нйшки да йрйчам 5, ко/и су раз-

говараш с нас 6, Лёйо сам и жйвела

и сас дёцу и са свё 9, она }е йобёгла

са ;ьубавника 1 0 итд.

сас деду сам чуваш босшан Ч, /а сам

ишё/а са стари на славу Л. Мй смо

бегали сас Нёмци у бункера М, да л

пе йо})е са снау сшарё/у. сас брата

сшарёога НС, Не се здравиш с

некого, Л_се уйбзнаш сас нёкога ПП,

кдйа сас дёцу Т итд.

стд. наставци

радипи са Нёмцима, с Нёмцима 2,

сама живим са ейном беде 4, мб/а

баба се дружила бйеш са Тапцанка-

ма 5, кад он говори са неким Иёмцом

7, оно После Проси са н>йм 8, Ту /е

чйча са дёцом 9, са сшарщом ми Нёр-

ком йшо у школу 10 итд.

У следеЬим сеоским примерима са ди|ал. наставцп.ма мй са старого

йойщемо Л, водимо комййр сас Владу НС405 контекст ]асно показу]е да ]с

значение }а са старим йойи/ем, вадим кромйире са Владом.

о оваквим конструкшцама ко)с не допушта стд. ерпскн, али ксус постсус у неким ериским

ди]алсктима, као и у неким другим словенским .демцима (руском, нпр.) в. Инн и 1457. е. 358-359.

ко.1 и прешиира да оне наспуу конгаминашуом конструкцией А и Б иду и А иде са Ь.
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Може се сматрати да у проучаваним говорима, као и у стд. вепнна дру

гих употреба произилазе из основног значена друштва: борба против некога

или нечега, прецизираже физичког описа (човек с плавим очима. долази с

новим оделом), део целине (прозор с решеткама), гарнирунг (месо с пасу-

л>ем), однос суда и садржине (буре с вином) итд. Примери:

ди|алекатски наставци

Зова се бёше Посватав с }ёдног ста

рое йбйа 1 , умесим Пишу са куйус, йа

са вйшьье 1, башша са цвёпе 2, са

гьёга се ойрдсшу 3, са злашо су раде

ли 6, камидни с дёбеле гуме 8, бдрим

се са живош 9, са комшйлук сам

шака 10 итд.

стд. наставци

ймамо гаражу са кдлима 2, раш с Ау-

сшри/ом 3, бдрио се с Турцима 5, йа

се враЬам са йуним шдрбама 5, выше

су Зеврё}и са кджама радили него

Срби 7, два-шри буреша са смдлом 8,

с кйм смо другари 8 итд.

У примерима у копима с има значенье саучесништва, друштва или бли-

ског значена у Нишу има трагова ]езичке несигурности говорника:

наизменична употреба ди)ал. и стд. облика код истог говорника, чак

унутар исте реченице: Само йуььене йайрике, видише, има са мёсом, а ими

йугьена йайрика са йразилук и йирйнач 3, Дешйгъсшво смо лёйо Провели са

дечацима, са мушкарци 4, живим са сёсшром [...], са сёсшру живим 5;

неочекиване форме ван стд. и ди|ал.: може да се /ёде и са йасуьа 2 (не-

сумл>иво, утица] партитивног генитива), код су Срби рашоваш са Турака 6;

начин

йосшёйено се олади, с мерах 7; I с муке П, с лакдшу П.

У свим значен.има предлога с ди)алекатски облик сас ]& много учсста-

ли)и у селима него у Нишу, мала ни овде ни]е редак. Ову жигосану ди)але-

катску црту у процесу прилаго!)аван>а стд. говорници свакако лакше слими-

нишу него ди)алекатске наставке или, нарочито, конструкшуу с + инструмен-

тал за изражаваже средства.

2) за

место

/ёдно за другим 5 (стд. наставак као

усамл>ени пример);

Миршш смо се сас дёду. сас бабу Ч.

рашоваш смо йрво сас Бугарина Л,

Най1)у два сас йушке М1), Прё смо с

кдн>и вршёли Мр, орао сам с кб/ьи

Т406, Бдрили се сас Нёмци НС. чбрба

са црёва П, фирме са свшьс П итд.

4* У ова два примера кон>и се дожив.ъава)у као пратноци, помагачи. а не само као сред

ство.



Говори Ниша и околннх села 39]

време

найад за найад 5 (ди|ал. наставак,

изоловани пример);

допуна глаголима и именицама у изражаваньу желе, жаленъа.

У нашим примерима наставци су ди)алекатски:

]а жалим за она/ жйвош 6,у'а за сва-

ко сирдче Плачем 10;

шугу/е за ььёга ПП, Замысли нёку

жё/ьу, за лову, за девд/ку, шша }а

знам ПП.

3) меЦу (мировагье407

д^алекатски наставци

I Ме/)у рёдови НС;

стд. наставци

ме1)у гьииа 5, ме/} йрвим фудбалёрима

нйшким 5, ме\)у Турцима 7.

4) над (мировагье)

ди)'алекатски наставци

беде над Сшаро грдб^ье 5, рукама над

Ниш, зубима [се држи] 8;

стд. наставци

бакарна шёйсщ'а над щдм би мсу-

ка... 5, два круга найрави над Нйшем

8.

над Ниш Ч, над лавор ли бёше Л;

5) иод (мироваьье)

ди^алекатски наставци

шу йод дрво разговарамо 1, дёвеш

са'ши йод наркозу 2, ми смо сёдели

йод кирщу 3;

стд. наставци

„Свадба йод револуци/ом" 3 (наслов

представе), Чайрче било свё йод во

дом 8.

йа кад]е йод рёбра Ч, Йма сёла шамо

йод Шд] Зайлан>е М1), /а седйм йод

лад НС, йод крёвеш, йод дуд смо

седели НС;

407 Кад кажемо мироваи>е (важн и за ме!)у, над и под) подразумевамо нсмодификаци|у

просторног односа измену два елсмснта повезаних предлогом, али целина та два елемента може

да се креНе као у примерима: Корача, кошрынупи огромно бурс Пред собом; Гони ш /с /ашо

гусака Пред собо й; Авион жши над градом; Кршица се крепе йод зеимш.



392 Пол-Лу) Тома

б) йред (мирован>е)

ди)алекатски наставци

да га шй нагрдиш йред луди \,овдёна нйшшо Пред н>ёга амаю Ч, Самнуло

йред йдйа 2, седела увече Пред радн>у му нйшшо йред очи Ч, носимо

5, сшб/и йред йзлог 7; крошььйче йред нас Л.

стд. наставци

Ту нам ]е ото йред куЬом цвёпе 4. I

ЛОКАТИВ

1) на

ди)алекатски наставци

кашанац на враша, на шуйу I, сйава-

ли амо на йашос, на Нёбе 2, на славу

йма ко шуе 3, йа носам на лё^а, на

раме носам жйшо 4, дашпице на кд/е

су сша/али шй лощи 5, йрдшо ]е ту

на к6н>а 6, да сшо/и на суще 7, игра

емо горе на брдо 8, ейн ми шад бйо

на йуш 9, на свадбу деде кад сам баш

10 итд.

стд. наставци

да не лежи на земли 1, у'а сам шад

бйо на заношу 2, на пдшку сшо]й она

чёсма 3, он }е йрофесор на факулшё-

шу 5, на Новом грдблу 5, радио сам

йрво на нйшко] сшаници 7, Свако

дёше}е ймало лёйо звонце на грудима

7, свё на руками 8, он]е бйо на желё-

зници 10 итд.

Запажан>а:

Прилог напапье у чщ\\ састав улази предлог на уобича]ен ]е у Нишу за

мирован>е: коба/аги на'йо.ье да ёклам 1, Онда найо.ъе )е шд баю 5, И найо.ье

они }арци 8.

У Нишу се понекад ди]алекатски наставак <и> (номинатива множине и

општег падежа) замен>у)е стд. наставком акузатива <е> (именица м. р. мн.) у

служби зависних падежа, посебно локатива. Пример: Носат су га на шрдроге

шшайове дне 5.

Неочекивани облици и овде доказу)'у ]езичку несигурност говорника.

Пример: йро})и само на двам йй/ацу 1 (вероватно због мс1)усобне контамина-

шуе стд. конструкщи'а йро1)и само овам йщацом и на овом Иш'ацу).

он /е на службу Ч, Онй шрчу на мое

Л, Он )е на Цёр йогину/а Л, лега/а на

сунце М, седам на столицу НС,

чуваш смо шаг сшра'жу на йругу НС,

ейавамо на н>йву П, живи на ова]

довлёш П, чёкамо онё на кайй/у Т

итд.

Ене га [сунце] на задшку Ч, на кра/у

Мр, на йолюйрйвреди био П (ови

усамл>ени сеоски примери су

окамен>ени изрази или поза]мице из

кн>ишког ]езика).
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2)о

после глагола говорен>а и размшшъан>а

Ова] предлог ]е ту1) диалекту, ко}и користи од + општи падеж, тако да

га уопште нема у селима и да скоро не посто]'и у Нишу.

време (у ограниченом бро]у стд. синтагми: о Божипу, о понойи, о пра-

зницима...) Проучавани говори прибегава]у другим предлозима: г. на. за.

.1едино смо у Нишу забележили шд }е шад било о Ъур1)евдану 10.

3) но

место (у значен>у да се нешто помера или налази на површини)

ди^алекатски наставци

чйсшим шраву По башшу 1, По йреши

бй/е 2, Не игра/у шанац йо купу 5, кад

оно йщ'авице йо ноге 8, цёо дан йо

Чайр 8, нё знам йо кдга пе [удариши]

10 ...

М йо йо.ье нёпу да га /грим Ч. йочёмо

да йлачемо йо купу Л, носит смо

крешандшу йо йд.ье Мг), Па По главу

Мр, скйша йо варош, По сё.ю НС, По

снег шёрам НС ...

стд. наставци

Праву сваке свин>ари/е йо аушобусу 2,

И йшо йо жйци, днде код „Исшре"

По жйцу йшо 8.408

Посебни случа]еви:

радн>а се шири на више места (допуна у множини)

дэдалекатски наставци

йдшшо су много ними йо славе 1, сад

су они расёлени йо сшамбене зграде

1, йо овй градови 2, йа смо йшли йо

сёла 4, шд се йшло По грбб.ьа 5, шила

сам По забаве 9...

стд. наставци

йша)а По млйнови Л, саг По кафане

М, Идем По комшще шам М,

Долазила ]е По соббри НС, По славе

}ё л си бича, мори? ПП . . .

има По дакалницама и По шсьарница-

ма 2, По шумами. По селима живи 2,

Па По кафанама, По игранкама 8;

допуна означаван>а клнматских услова

д^алекатски наставци

I йо ладовйну П, По ону Прашйну П.

време (= после)

4(* И овде ]с случа) наимсничне употребе неге речи са стд. и Д1цал. наегавком у исто)

реченици.
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Мада ово значение посте») и у стд. (пример: по вечери отишао ]е у сво]у

собу), наше примере смо забележили само у селима:

йо сешога^И.пуу Ч, [Када се куйа

деше После Порога?] По едэн дэн,

други дэн М, Д61)и йо Божий Мр,

жал йо шшёшу Т (= после штсте,

према контексту).

Предлог по ]е покачан прилогом после; примери:

Зедна ми }е удаша шалю, била сам /а

| )еданйуш [...] Пдсен йо мёне била Л.

Па йосё йо шу шёкнику, суде,

вршелице, йма йарнмче НС.

Нисмо забележили ни^едан пример предлога по у стд. значен>у времена

током одег се дешава поновл>ена радн>а (типа она Ье онда йо нопи носиши

лед гоейоци). У нашим говорима се користе прилози да/ьу, ндЬу у Нишу,

дан>е, ндпе у селима,

сходност

доуалекатски наставци

йо ова} члан дваес йёши 2, Извдлше,

сине, шакд йо рёд 4, йо йричан,е 8;

стд. наставци

йо говору га йознамо 2, }а сам йо

шоме научит 5, дна ]е йознаша йо

шоме 5, йо ймену 7;

родбинско порекло: наши нишки примери тлщу стд. наставке: мб/а баба

йо мсуци 5, баба йо дцу 5.

узрок

У стд. по може имати значение узрока и цил>а,409 ме1)утим ми нисмо

имали таквих примера. У ]едном нашем примеру у ко]ем йо има узрочно

значен>е {Он ]е шд мёне урадёо йо инаш Мр) стд. захтева предлог из.410

И шд/ свё но рёд йде М1), зна се но

име П;

свё какд ]е било баш йо рёду Л;

4) йрема

ди)алекатски наставци

йрема врёме 1, йрема йлашу 2, како

луди живе и йрема ову скуйдЬу 2;

стд. наставци

йрема иёйу 2.

йрема луди да нбеиш лёба Ч (=

бро]у л>уди);

према

409 в. нпр. следеЬе примере из Сгевановиъ 1979 II. с. 514: По теби изгубих нек-олнко

година свога живота, По н>о] се могла цела купа да однесе.

410 Рани)е смо навели пример из инаш нешшо ПП. Богданов!т 1987, с. 239 бслежн из

инаш и од инаш.
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5) При

Врло ]е редак у нашим говорима, ]ер они уместо н>ега има]у друге пред

логе, као код. Малобро]ни примери су из Ниша и односе се на значенье места.

ди)ал. наставци

дндак ]а сам бйо При вб/ску ма/сшор

3;

стд. наставци

То }е „Мешалац" бйо При мёсно/ за-

уедници 2.

б) у

место (мироваьье)

д^алекатски наставци

Мй се йграмо у двбришше 1 , како се

.живи у град 2, ради. /а}е у шёксшхину

фабрику 2, у вагбни йма апаш 3, шако

смо у бараке ейават 3, Такб ]е било

у школу 4, Муж ми }е бйо у раш 4,

да игра/у у Ниш 5, днда вбпе бй,ю у

аящу 6, шойи се у казан 7, куйаше у

Нишаву 8 итд.

наю.жиш 6ган> у купу у оггьйшше Ч.

V рад/ье имаю йлуг Л, она ни шй/е у

с&ю Л, }а шалю сам у йб.ье Мр, кад

га носим у .ьуьку НС, овдё у Пас

Полону ПП, шб] се кува у бакрач ПП,

куйио сам у А. хёксинац П, ока/ /с бйо

у во/ску, /а сам раде, ш у йд. ье Т итд.

наши су седели у Сдлуну Мр, у

за/едници живимо Т (ови усам.ъсни

примери су очигледно поза)м.ъени из

кн>ишког ]езика или из мсд]у'а).

стандардни наставци

дно у календарима сваки дан йо /ёдан

йразник 1, да буде у кдлима 2, у фа

брики дувана сам бйо 3, кад}еу Нишу

била йдйшва 3, у Нйшко] Банм е се

дела 5, Он /е бйо учиш&ь у селу 5, он

}е ймао /ёдног друга у Нёмачко/ 6, Мй

смо имаш бунар у нашо] купи сшаро]

7, Бйо сам на/ман>и у разреду 8 итд.

Поново видимо многобрачие примере Чезичке нссигурности у Нишу:

наизменичност джалекатских и стандардних облика код истог говорпи-

ка, понекад за исту реч унутар Чедне реченице: У Нишави вадио лёд. [де?] У

Нишаву 7, радила у болници овдё, у Градску бдлницу радела 2, дна у Бёограду

)е жйвела и шамо /е умрела, у Бёоград 4, Он радео у ложибници, у ложиб-

ницу баш }е радео 4;

употреба стд. ак. на <е> именица м. р. мн. у служби лок. мн. (онда

наставак <е> ни)е ни стд., ни ди]алекатски): шшб су се куколе у зёмьане

лбнце 5.
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у момёнаш се изгуби Ч, шд уе шакд]

бшо йрё у сшаре године Л, у нфбаъе

године НС, у ми/ мёсец ПП, она у

младе године осшала сама ПП, у два]

други свёшски раш Т...

време

друалекатски наставци

има у ]уни мёсец 3, у осамдёсеш и

чешвршу, и йёшу 5, То ]е баш у шд

ме^уврёме било 8, у Прей свёшски

раш 8, у седамнаесшу, осамнаесшу

годину 10...

стд. наставци

нйкад у живошу 2, 8, умрла у деве-

дёсеш и йрво} години 5, у двом мёсе-

цу, у сейшёмбру 5, у вашим гддинама

5, у ме})уврёмену 8;

узраст

ди)алекатски наставци

у дваес и ]ёдну годину сам се удала У дваесшу сам се удача годину за

4;41 1 н>ёга Л, Она /е ошйшла у шеснаесшу

годину, а умрёла уе у осамнаесшу Мр.

ПримеЬэдемо у селима и конструкци)'е са глаголом бити + редни бро]еви

у општем падежу без предлога у: Па била сам девёшиаесшу годину кад сам

се удала за гъёга Л, ша} пёрка сшарё]а бй\ча }е дваес другу годину Мр.

стд. наставци

уе сам у чешрнесшо] години йдчела да

месим 5, умрла у деведёсеш и йрво]

години 8;

окамен>ени изрази; допуна глаголима

ди]'алекатски наставци

дне 11ма}у у бд]у ше.ревизор 1, не

учесшву]е у разговор 1 , }а сам у йён-

зщу 2, 3, 6, додашак бйо у грчки нд-

вац 3, свё у онё нове лове 8, у йрйсу-

сшво 9;

стд. наставци

у редуте 1, у шдм йоглёду 2, здра&ье

у ййшагьу 2, у сшвари 2, 10,^ йочёшку

3, у случа/у кад буде карамбол 3, да

ми маю буде у рёду 4, йрофесор у

йёнзщи 5, у сшварима 5, у односу на

овд 8, у случа}у узбуне 8, у комиуе 1 0;

ако нёшшо нй/е у рёду ПП.

411 У стд. српском. у овом случа|у, редни бро): у двадесет прво| години. У нашим го

ворима, нарочито у селима посто)и уочл>ива тенденшуа да се учраст изражава предлогом у са

основним бро]ем, док стд. да]е предност редним бро|евима. Примери: А жени/а сам се г шсснасс

године М1), у чешрнаес. йешнаес године женио се НС, у девешнаес године НС, г ссОчмдсссш

ПП, нис.мо ми шёшали у (Принес године као сад 4.
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И овде смо сведоци ]езичке недоследности нишких говорника:

алтернащц'а ди|'ал. и стд. наставака у истом или сличном изразу, код

истог говорника: [Таб. ища] била )е у .шнщама, }ёдна страна, а друга страна

]е била у кдцке 4, у сшан>у си да закб.ьеш га 4, али он /е у сшшье да те

заколе 4;

предлог у уместо стд. на: они су у йушу 1 0.

ПРЕДЛОЗИ У ПАРУ

Трупе сачин>ене од два предлога, ]едан поред другог, ретке су у стд.

ерпском. Видели смо да су у селима уобича^ени неки (стд.) предлош саста-

вл>ени од два предлога (насред, усред...) ко]т нема у Нишу. У селима тако1)е

има нестд. група од два предлога.412 Примери:

место: До^ува/а ]е овдё ка кудё ей наши М, кроз сред гьйву йр61)у кр-

сшандше М, они иду кудё у бугарскога йойа М1), оно /урну на код /ы/ 1 1С;

време: Иду у око три сайт М, на кудё /ёсен Мр, до йре нёко врёме

НС413

цшь: Тдлко се носи... и за ма/ку и за у купу Ч, Враша с/уже за од

вёшар Мр, нашао сам дево/ку шалю за у вашу купу П, /асшуци за йод г.шву

П.

Сремац користи на куде, за шта имам врло мало примера и то само у

селима: йа се обрну на куде мен (ИС 47), Ни корак на куде нас да неси йоше]а

(ИС 75), шам' на куде Солун (3 43)...

ЗАПАЖАН>А И СТАТИСТИКА

I) Зайажан>а

Прелазак акцента на предлоге, редак у нашим говорима, споменули смо

у поглавл>у о акценту.414

Известан бро] стд. предлога ]е ту() и Нишу и селима: заради, кра.), мо

кра], помету, посред, повише, спропу, сред, услед, уврх, осим, сем,

спрам(а), наспрам(а), супрот, насупрот, упркос.415 Неких предлога има у

Нишу али немамо примере за села: иза (у селима йоза), измену, изиад, о.

По]едини од посго)епих предлога у нашим говорима нсма]у сва значена гю-

БОГДАНОВИК 1987. с. 244-245 бележи такве групс у Алсксииачком Поморавл>у: на куд

Мрамор, до у купу, за на вашар, чау шкеиу, за йо овце итд. МИХАЛЮВИП 1977, с. 67 бележи у

Лесковцу: за у гдеши, йо уз сшре/у. за уз сокак. йо у купу, йо йод амре. п: на од шам. од йод

1ьега...

4,3 У овом примеру комбинашка два|у предлога ]е могупа и у стд.: до йре неког времена.

4НВ. с. 135.

Ова] списак се дслимично подудара са полисом предлога ко|нх нема у Алексиначком

Поморааъу, в. Богданович 1987, с. 219.
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зната у стд. (тако поред се не }авл& у концесивно) служби, према у значен>у

„положа^а насупрот или преко пута"). Исто ]е, уосталом, са извесним

значен>има падежа без предлога (одсуство квалитативног генитива, предикат-

ског инструментала...).

Разлике деклинационог система стд. и диалекта повлаче вепи аналити-

зам у селима, ко]а оста]у верна д^алекатском систему (в. нпр. конструкци)е

на + општи падеж уместо наменског и посесивног датива и с, са, сас + општи

падеж уместо инструментала средства), и вепи синкретизам у Нишу, где има

доста колебала измену дш.'алекатског и стд. система (нпр. конструкщуа на +

општи падеж узмиче у корист датива, много више него с, са, сас + општи

падеж у корист инструментала без предлога). Стан>е ди)алекта (у ко]ем датив

ни)е нестао барем за именице м. р., за разлику од инструментала) као и стан>е

стд. (у ^ем понекад инстр. без предлога и са предлогом с тргж&щу блиске

нюансе) игра]у незанемарл>иву улогу.

Колебан>е измену д^ал. и стд. система одражава^у се и у Нишу по]авом

многобро]них примера ^езичке несигурности, од ко^х ]е на^уочл>иви^а „хи-

перкорекци^а" (предлози прапени локативом за одре!)иван>е места кретан>ем),

инструментал са предлогом с за средство). Стд. и д^алекатски наставци

ълл]у се наизменично у истом значен>у, истог предлога, код истог говорника.

Сремац ^е систематски прибегавао општем падежу после предлога:

(генишив у сшандарду): без йамеш и без ред (ИС 61), да гу йройада век

без човек, бива ли?! (ИС 115); без вечеру пе легнемо (3 156), до мо) дупан

(ИС 48), да искочи до мщку ги Сику (ИС 85), до ону} мо/у йусшшъу (ИС 88),

)а гу исйраши до железничку станицу (3 43), до венчагье (3 95), А на сву

шро/ицу }е слава исйред мо]у (ИС 116), из ло]зе (ИС 57), до!/е си човек из

бели свет (ИС 83), вадим из бунар (ИС 84), из сиромашну купу (ИС 85),

ошкако се врну из войску из Београд! (3 85), Из ко/е си село? (3 144), крв пе

да легне, како код Келе-кулу у старо време (ИС 73), йобо/ье код шво/у купу

да гу дочеку]еш (ИС 105), одавде до Ниш (ИС 47), неЬе нишшо да бидне од

она] йазар и ону/а работу (ИС 53), од зулум йобего (ИС 79), найра/ише оди

момче (3 24), ]ошше од старо време (ИС 94), од ]ушро до мрак (3 94), од

ко]е време (3 146), несом йогину/а у раш од душманы (ИС 82), а ди йукну

душманы од муку (ИС 123), у зем да йройаднем, оди срам и резилак! (3 27)...

(инструментал у сшандарду): кад се дигнем сас онога мо]ега Чайу (ИС

46), тоску сас ракщу (ИС 58), шшо найра]ише сас мен и мо/у купу (ИС 79),

начинише си чадор сас бар/'ак (ИС 81), да ше шейам саг сас н>и, сас гости

(ИС 82), те ги поручаемо сас друшшво (ИС 92), шшо пе да ни йроцваши

Ойшшина сас овакога йисара! (ИС 100), пе се на!/ем ]а с йриседника (ИС

103), Сас Цигани йоче, сас Цыгана Ье ми се еврши слава (ИС 104), ииа си

човек голему муку сас онога н>еговога Мишку (3 38), йа си фаши йуш сас

Цигани (3 43), да се би/ем с йашролу (3 106), та да йрид купу йо/емо (ИС

1 18), шо не бива йрид чираци! (3 149)...

(локатив у сшандарду): шам найо/ье врне пиша (ИС 47), те се на\/емо

на йуш (ИС 52), нишшо йолейо не бете оди шо] на свет! (ИС 86), йрешурам
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йо руке (ИС 58), све йобеже йо малу и йо род и йо лоре (ИС 81), шшо се

йо/'е йо чаршгуу и йо ма'але (3 8), зареди йо шешке и йо сшринке на нопувшье

(3 42), жена удовица, йри голему керку, бива ли да йо/е! (ИС 51), шду йри

йюш беше (ИС 81), Ела йри мен, йри кола овамке! (ИС 122), зашило йу

искочим, еше, йри деда-владику (ИС 134), нема гу у оеу} мшу (ИС 48), шшо

су, еше саг у мо]у куЬу (ИС 79), часше се како Цигани у богаш дом (ИС 80),

бе'мо цврсшиу веру и йау закон (ИС 87), Свашшо у ова} свеш! (ИС 99), какао

йо]ен>е у дупан?! (3 8)...

Сремац ]е само у изузетним случа]евима употребл.авао стандардне на

ставке као нпр. у окамен>еним изразима: до1)и к нопи и украдни гу (3 156).

2) Сшашисшика

Детальна и систематска статистичка анализа стд. и дкуал. наставака по

сле сваког предлога превазилазила би оквире нашег рада, стога Ьс.чо сс огра

ничит на одре!)ени бро] примера.

Индекс учесталости облика гсуи ]едино припада]у диалекту добиЬемо

следепом формулом:

ИНДЕКС УЧЕСТАЛОСТИ =

дшал. облици

х 100416

ди)ал. обл. + истовремено стд. и ди)ал. обл. + стд. обл. +

+ ни стд. ни ди]ал. обл.

На исти начин пемо израчунати индексе учесталости облика ко|и при

падку ]едино стандарду, облика ко^ припада]у и стд. и диалекту, и облика

ко\\\ нису ни стд., ни ди|алекатски.

Облици ко]и припада]у и стд. и ди)алекту углавном су облици са на-

ставком <а> у им. м. р. ]. за жива бипа после предлога ко]и захтева|у генитив

у стд., као и облици ак.-ген. личних заменица мене, тебе, н>ега, нас, вас.

Ове облике представл^амо одво]ено од облика ко)и су ]едино стд. и од облика

ко]и су ]едино ди|&г1екатски да бисмо истакли какав ]е проценат у Нишу (евен-

туално у селима) аутентично нових стд. облика, ко]их раните нщс било у

диалекту.

Облици ко^и не припада]у ни стд., ни диалекту су нпр. ак. м. р. мн. на

<е> за друге зависне падеже, локатив за означавале места кретан>а, стд. ин-

струм. са предлогом с за средство, стд. наставак неког падежа ко^и се ]авл>а

после предлога ко] и у стд. захтева други падеж, предлог у ди)алекатско] ва

рианта (сас, куде ...) прапен именицом са стд. наставком...

За на]више употребл>аване предлоге дапемо проценте одво]ено према

н>иховим значен>има, затим укупно; глобални процента не представ.^у про

сек процената за сва различита значен>а ]ер се ]едан предлог користи више у

]едном, а ман.е у неком другом значен>у.

416 в. Лаюв 1972/а.
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Индекси учесталости (%)

Предлози ко) и захтева)у генитив у стд.

Ниш села

без стд.417 37,50 0

стд. и ди)ал. 6,25 15,38

ди|ал. 56,25 84,62

ни стд. ни ди)ал. 0 о

до стд. 45,07 13,64

стд. и ди)ал. 1,41 4,54

ди)ал. 50,70 81,82

ни стд. ни ди^ал. 2,82 о

из стд. 49,07 0

стд. и ди|ал. 0 0

дауал. 50,93 100

ни стд. ни Д1уал. 0 о

код (ди)ал. куд,

куде)

СТД. 31,34 3.03

стд. и ди|ал. 11,94 18,18

т}ал. 55,23 78,79

ни стд. ни ди]ал. 1,49 0

од стд. 32,91 4,76

1 (место, порекло)
стд. и ди)ал. 10,13 11,91

дж'ал. 51,90 80,95

ни стд. ни ди)ал. 5,06 2,38

од (време) стд. 62,50 36,36

стд. и ди)ал. 0 9,09

ди)ал. 37,50 54,55

ни стд. ни ди^ал. 0 0

417 Полвуцимо да у рубрику „стд." улачс облици ко)и припадку _)сдино стд.. док у рубрик)

„ди)ал." улазе само Д1уалекатски облици. Да ее доб|уе индекс учесталости свих стандардних

облика ДОВОЛ.НО ]е сабрати индексе „стд." и „стд. и Д1мал."; исто тако, индекс скупине ди)але-

катекмх облика раван ]е збиру индекса „стд. и ди)ал." и индекса „ди|ал."'. Због тога смо уврстили

рубрику „стд. и ди)ал." измену рубрике „стд." и рубрике „Д|цал.".
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Ниш села

од (узрок) стд. 14,71 5,88

стд. и ди]ал. 0 5,88

ДИ|ал. 79,41 88,24

ни стд. ни ди)ал. 5,88 0

од (матерка) стд. 55,81 0

стд. и т]ал. 0 0

ди^ал. 44,19 100

ни стд. ни ди]ал. 0 0

од — сва

значена

стд. 34,97 7,92

стд. и дж'ал. 5,47 14.85

55,19 75,25

ни стд. ни доуал. 4,37 _1 1,98

поред стд. 29,41 0

стд. и ди)ал. 23,53 22,22

ди)ал. 47,06 77,78

ни стд. ни ди|ал. 0 0

после стд. 88,46 42,86

стд. и ди)ал. 3,85 0

д^ал. 7,69 57,14

ни стд. ни ди|ал. 0 0

преко стд. 54,17 9,52

стд. и ди)ал. 0 0

ди|ал. 37,50 85,72

ни стд. ни дж'ал. 8,33 4,76

Предлози ко)и захтева]у инструментал у стд. (овде без рубрике „стд. и

ди)ал." ]ер ]е пресек скупине стд. облика и скупине ди)ал. облика увек празна

скупина).
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с, са (ащал. сас)ш

стд. (инстр. без

предл.)

Ниш села

с (средство)

31,76 0

ди^ал. 43,53 93,02

ни стд. ни ащал. 24,71 6,98

стд. 38,97 4,08

с (друштво) ди)ал. 55,88 95,92

ни стд. ни ди)ал. 5,15 0

стд. 35,98 2,06

с — сва значен>а дацал. 50,63 93,82

ни стд. ни ди)ал. 13,39 4,12
—™ ^—

Предлози ко]и захтева]у локатив у стд. (таког)е без рубрике „стд. и ди-

]ал."; у рубрику „ни стд. ни ди)ал." упи пе стд. локативи због хиперкорекщп'е

где стд., у ствари, захтева акузатив).

Ниш села

на стд. 26,42 4,35

ди)ал. 66,98 95,65

ни стд. ни ди)ал. 6,60 0

по стд. 30,61

ди)ал. 65,31 95,46

ни стд. ни ди)ал. 4,08 2,27

У стд. 36,78 4,76

дшал. 59,95 95,24

ни стд. ни ди)ал. 3,27 0

Из ових табела произилази:

стд. облици знача^о су фреквентнж'и у Нишу него у селима,

постсуе битне разлике ме1)у предлозима, а за поливалентне предлоге и

измену различитих значена тих предлога. Констату|емо да темпорална

значен>а има]у на]вепи проценат стд. облика (в. нир. од, после и до); ово

произилази из чин.енице да се генитив датума добро очувао у диалекту,

418 у значен.у средства стд. облик ^е инструментал без предлога; стога Ьс конструкци^е с

+ стд. инструментал бита увршЬене у рубрику „ни стд. ни Д1пал.".
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ни стд. ни ди)ал. облици, ксуи посебно сведоче о ]езичко) несигурностн

говорника, за извесне предлоге има]у високу процентност у Нишу, док ]е она

сведена на нулу или ]е врло слаба у селима.

РЕЧЕНИЦЕ ПОСТОМгЬА И НЕПОСТСМАгЬА

Ради се о реченицама ко]е тврде или одричу ирисуство или шире по-

сто]ан>е нечега, некога, неког апстрактног по]ма или пак више предмета или

особа.

ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1) У Презенту

Док у стд. налазимо има са партитивним генитивом, у ироучаваним

говорима има ]е праЬен номинативом. Примери:

Има и Пойдви Ч, раж има велики Л,

йа има мдмци Л, кад йлш домина /а

ищем Л, Има Цыганке у град М, Има

овй/а друга Мр, Раню има НС, Има

нёки добра, нёки йлш лдши НС, Има

дйасни коти НС, Има чивйш нёки

ПП, има жене ПП. Има дрё/е идее П.

мд.жда има Партизаны П, има свё П

итд.

а йма овё славе друге 1, йа има овй

Певачы Цыгана 1 , Има бетон као ова'м

2, Има голубы шу 2, у вагоны има

<ыаш 3, йма орасы, има шрёинье, има

вйыаье 3, Има овй Цйгани шшд раде

йо сёла 3, има ыёсме 4, ыма наша

тайка сйёцш'аана}ёла 5, ыма и ]6рго-

вани шу 6, свёне ыма 7, каквё змй/е

има, каквы ыуноглавыы, жабе 8, йа

/со/'й }6ш, брё, има 1 0, Има и шелёши-

на 10 итд.

У овим се примерима именице односе како на особе и предмете ко|и

се могу бро^ити (м., ж. или ср. рода), тако и на нешто небро]иво (тако1)е м.,

ж. или ср. р.).

2) У йерфекшу

У нашим говорима посто]е реченице са конгруенш-н'ом, било са глаголом

бити ко]и се слаже у роду и бро]у са субъектом (таквих рсченица има и у

стд. али много ре!)е него у нашим говорима), било са глаголом имати, ко]и

се тако^е слаже у роду и бро]у са субъектом (нестандардна 1Ю)ава). Проучава-

ни говори има^у тако^е реченице са глаголом бити или имати у ср. р. ].

поред (као у презенту) субъекта у номинативу ]еднине или множине, м. или

ср. рода. Овде, дакле, осим кад ]е суб]екат у ср. р. нема конгруеншп'с

измену глагола и суб^екта.4^9

419 У реченицама посто)ан>а у перфекту стд. обично има глагол бити у ср. р. }., а ммемица

]е у партитивном генитиву.
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а) Реченице са конгруенцирм

бити

Примери:

м. р. }.

Бйо ми йрво учишел у йрви разред,

йа днда учишёлица 4;

ж. р. ].

Само ]е ра'ни/е бша сирошйнш 4, У

дво врёме ]е бша брёсква 6;

ср. р. ).

било ]е шу )6ш дрвёпе 2, над }е било

мёсо 7, било си швш1ерйса>ье 8;

Са именицама ср. р. \. долази неминовно до конгруенщп'е с обзиром на

то да се у проучаваним говорима употребл>ава, као у презенту, ном., а не

ген.

Било йечён>е Л.

м. р. мн.

И кдгъи су бши 2, У Палйлулу нар

вите касайи су били и шуешери 4,

Онда су били француски авидни „ейа-

дови" 6...

ж. р. мн.

шамо йоред йругу су биле башше 3,

Та'д су бше шйваЬе машине 6, йрё

бше крйен,аче 8...

имати

Примери:

м. р. у

ж. р. у

у кафану имала сала 3, Е, шамо }е

имала ]ёдна жёна... 5;

ср. р. }.

йа имало свако/ако 4, Имало ]е и

живйнско [месо] 10;

Газде били ГШ,420

Бше су слабо школе НС.

имсуа}е ёдан слуга Л, Там имаа /един

млйн М1}

нёшшо Пред н->ёга имаю Ч, Имаю }е,

имало /е йрё шо/ Л, Та'д /е имаю евс

досша Мр, Кучина, вуна — имаю ]с

шд, йа свё имало ПП...

Као и са бити до конгруенщуе обавезно долази када су именице средн>ег

рода ]еднине, ]ер ]е именица у номинативу а не у генитиву, као у стд.

4-° Овде приметаемо конгруенциду по чначечьу. док стд. у овом случа]у захгена кошру-

снци)у по облику.
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м. р. мн.

шркачки кдгьи су ймали 2, А (шали су

ко/и су свакоднёвно радшш у граду 2,

овдё су имали Цйгани ко/и су радели

3, Има.аи су вёРш шргдвци 5, О, ймали

су занаши. Ймали су обупари, кро/ачи

6 итд.

ср. р. мн.

имаш сшаклёна кола, а ймала ща

нйсу сшаклёна 3;

ж. р. мн.

Имале су .холме, гасне ламйе 7, Вйше

су имале шакё зграде 8, шад су имале

онё дрвене кдндуле 8...

Имала су орала НС;

Али шамо йо/аше су има. \е Л, шу/ су

имале двё шоГюле, шике Мр, Па

шшйкле оволке имале ГШ, Па имале

су дрвене ложйце, а имиле су и онё

йлёкане 5...

У два следепа примера ймали су шрибйне 2 и ймали су машине ко/е су

радели 4 глагол ^е у облику м. р. мн. док ^е суб)екат у ж. р. мн.4-1

Запажамо да исти говорници, изгледа, поду'еднако употребл>ава|у

реченице са бити и имати; примери: били су чесмари 3 и имени чесмари 3.

бйле машине 4 и Имали су машине 4 ...

421 У проучаваним говорима смо забележили више примера са предикатом, а поиска.! м

мн., што можда ука!у|с на итссну гсжн>у ка

Юкаш смо шканице Ч, кутни смо йасу.ь Ч.

Рогоже смо Гис.ш Ч (говорница о разним

женским пословима). Не. пи ш годину иёсмо

могли да творимо Ч (информаторка о себи и

сво^ ма^ш). Носит смо вушарке Л

(говорннца о женско] одсНи) ...

атрибутом у м. р. мн. док )е суСуекат у ж. р.

у]едначен>у наставака у мн. Примери:

бйш су чёсме 3. Прошёшамо па корю са мш-

дйпем кад смо нён одрасли, спаи смо вёп де-

всуке. двадесеш године, нйемо ми шёшали у

шрйнес године као сад. Сад у двадесеш годи

не смо шёшат и дндак смо доний купи и

шако йиш 4 (говорница прича о себи и дру

гим дево)кама из сво]е младости), То жёне

непйном са сёла су радели 4, Мдрсыи смо као

мат да брйшемо йрашину... и ако смо мй

би т, наравно. мс'ико вёпи, не баш сасвим

мала дёиа, него иёп онако дево/чице... Дёца

смо ]6ш бит и ми ошишш 5 (говорница о

себи и сво^ сестри), учишё.ьице нас шако

учти 6, убйше нйемо та.ш да мама сшанова-

ш блйзу грдд.ье 10 (говорница о себи и се

стри) ...

Има примера са атрибутом м. р. мн. и са обликом личне заменице они щи се односс на

лица женског пола:

унучице мсуи да будете 4, Они иду са сшома'к

йа се ненчу/у 4:

Ко/а има машину, дна ип'уе.

дни ими/у машине Л.

. Пи ют шако.

У више нишких примера запажамо мешавину облика м. р. мн. и ж. р. мн. шго моказу)е

]езичку несигурноег говорника. Уочл>ива ]е тенденшуа употрсбе м. р. мн. у радном глаголском

придеву (код глагола у перфекту) а ж. р. мн. у предикатским придевима:
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кэдё е бй.ю асшал шб/ Л, йрё /е бй. /о

йрдс народ Л, шу }е бйло дйасан

зёмъошрес НС, на/вепи мри! /с ой. ю

П;

шэг ото шераса Ч, Ако ши за ма/ку

бйло мука Мр;

б) Реченице без конгруенщуе

бити

Примери:

са именицом м. р. у

Па чешрнаесше године ]е било раш с

Аусшрщом 3, Бйло )е бйоской 4, изу-

зёшак /е бйло да оде нёкад да кдйа

газди шалю 4 ...

ж. р. \.

Бйло ]е }евшиндпа 2, за врёме кад /е

бйяо окуйацща 3, вода ми }е бйло до

шера'су 4, И сирошйн>а бйло 4, И 6н-

дак бйло нёка мшда довё^ена 5 ...

ср. р. видети горе реченице са конгруеншн'ом.

м. р. мн.

шу /е бйло вдшн>аци 3; I

ср. р. мн.

него само дрва у'<? бг'ию 7. I

Вепини наведених примера у стд. одговара]у личне реченице (са суб)ек-

том у номинативу) у копима се глагол бити слаже у роду и бро]у са суб]скто.м.

Неким примерима у стд. могу одговарати безличне конструкци)е, али ]с име-

ница у генитиву; пример: шу ]е бйло вдшььаци 3 (стд. шу су бит воТиыщи

или шу /е бгио вопн>ака).

Дсзичка несигурност говорника долази до изража]а у наизмснично] упо

треби, код истог говорника за исту именицу, конструкц^а са било (ср. р. у)

и са глаголским прилогом радним глагола биши ко]у\ се слажу са субъектом;

примери: И сирошй/ьа бйло 4 и Само }е ранще бйла сирошйн>а 4, Па бйло

/е раш 4 и кад ]е бйо раш 4, шу ]е бйло дйасан зёмлюшрес НС и кад /е бйо

зёлььошрес НС, кад ]е бйло раш 3 и кад ]е бйло раша 3.

Ова] последней пример показухе да понекад има облика стд. генитива

после било ^едино у Нишу); в. друге примере: Бг'ио }е неких ддга/щ/а шако

ша,ъивих 5, у, бйло Цйгана! 8. У следепем примеру бй.ю уе /ьуди 3 помислило

би се да се ради о стд. генитиву, а не номинативу, да се реченица не наставка

(Баю }е луди.) долазило фамйли/а и шако 3.

имати (имало ^е)

Примери:

нйсмо ми смели ноНу да йдемо сане 4, Ми

смо мора/е да йамажемо, нйсмо кува.1е, ал

смо мораш да донёсемо ба'карну шсйси/у 5.

ал смо бйгв бдморни 5. Осшак су. знаш, у

мат (= махала) сами 8.
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У радуье имало Игуг Л;

имало шй/'а /;а'воли Ч;

са именицама м. р. ).

Имало крдмйир, два/ млади крдмйир

за йржеьье 3, имало доле оиак 3;

ж. р. ).

Имало ]е школа 3, Имало }е вёза 6;

м. р. мн.

Имало уе лимари, бравари, сшолари,

шусшери, сваки разни занаши 2, Има

ло]е Цйгани, Цйгани}е (шало у Нишу

3, йа днда имало сващ'аки ойанчари

4, йа днда зана'шли/е, имало /е зидари

йа шесари 7, ни/'е мдго да йосшйгне

колко имало л>уои да се вдзу 8;

ж. р. мн.

И днда /е имало йумйе 7, каквё имало

лёйе [жене] у Ниш 8;

ср. р. мн.

Имало нарочиша найра&ъена кдла 1,

имало ]е црёва 1.

Посто)ан>е много вепег бро]а примера са мало /е у Нишу него у селима

об)ашн>ава се учесталошпу конструкци|а са конгруеншиом у селима, као и

имперфекта имаше, прапеног именицом у номинативу. Примери:

Купе Имаше йдвише М, Имаше нёке

[цркве] М, имаше ёдна купа НС,

имаше ёдно маче шу/ НС, една

Цйганка имаше НС, Онё/ лё/ке

имаше, знаш лё/ке ПП . . .

Изгледа да ^е недостатак конгруенци|е у конструкщн'ама са било /е, има

ло ]е... посебан случа] шире по]аве глаголског предиката у ср. р. у, ма какав

био род субъекта у ном. Примери са другим глаголима осим биши и имаши:

кучйна се свё йрёло Ч, Пило се ракща

М, Чувало се овце, свшье. кране ПП,

дунуло вёшар П, сад /с искочйло

благодёш П.

Тако, шсу дбича/ се шако радило и

сад се ради 2, дндак радело се цига-

рёше, }ёсше 3, Играю се и шада вш-

цери 3, йё/сю се волдви 3, куйило се

машрщал 4, Само се /ёло сира или

}а]а 5, йочёло маю мдда 8 . . .

Констату]емо да се у вепини ових примера ради о повратним глаголима

у пасивном значеи>у.

ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1) У йрезеншу

Супротно стд. ко]и пропису)е генитив у оваквим реченииама, за иска-

зиван>е одсуства, непосто|ан>а, проучавани говори има]у обично номинатив

као у одговара]упим потврдним реченицама:
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нёма коске 1 , нёма место 1 , нема шд

1, 3, 8, Кад }е свадба, нема сва^а,

нема йреййрка, нема нйшша 1, нема

йрёвозно срёсшво 2, нема цйгла 3, сад

нема чварци 3, нема /ьубав, нема

нйшша 4, нема врпан>е вйше, готово

4, вйше йзлаз нема 5, сад шд нема 6,

а'ко нема гасне ламйе 7, сад нема

шалваре 8 итд.

Нема дрл>ача гвоздёна но од шрьье Ч,

нёма шанзйри, нёма вйьушке Л, Таг

нёма ддкшори Л, а'ко нёма друго Л,

саг йа здра&ье нёма Л, Ватке нёма,

али бу/е! М, Нёма обмена, нёма

нйшша М, нёма радншш М1), Нёма га

пусэн, днан га нёма Мр422, нёма мёсо

ПП, нёма бомбдне ПП, саг шо нёма

П итд.

Као и код потврдних реченица, у овим примерима налазимо имсннцс

ксуе се односе на брсуиво и небрсуиво, мушког, женског или средн>ег рода.

Стд. генитив се ]авл>а у Нишу у малом бро^у примера (углавном у ока-

меженим изразима):

нёма вёзе 1, нёма йдшребе 1, ()нда

нёма рачуна да се слави много 4,

нёма траве 5, нёма вйше наде 8.

У следепем примеру говорник прво употребл>ава генитив (за именицу

човек) а затим номинатив (деца), што ]асно показухе н>егову ]езичку неси-

гурност:

нёма човёка да ши не каже у йрблазу

„ддбар дан", а ни дёца „добро ]у-

шро" 8.

Са личним заменицама се редовно ^авл>а и у Нишу и у селима енкли-

тички облик ак.-ген.:

нёма га 1,9; нёма га, нёма га да дд1)е М, а саг га

и нёма, Бог га хшейаа Мр. нёма га

НС.

2) У йерфекшу

Док ]е стд. конструкщп'а безлична, са глаголом бити (ни|е било + ген.),

проучавани говори паралелно има]у вйше конструкщуа ко]е одговара|у кон-

струкщуама потврдних реченица: а) са конгруенцирм: глаголски придев рад

ии глагола бити или имати се слаже у роду и бро^у са суб)ективом у номи

нативу; б) без конгруенщуе: глаголски придев радни глагола бити или имати

]е у средн.ем роду ^еднине и праЬен именицом (или заменицом). ко)а ^е

обично у номинативу ]еднине или множине било ког рода.

а) Реченице са конгруеншуом

бити

Примери:

4-- Овде примеЬу)емо плсонастичку употребу енклитичке личнс заменнце.
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м- Р У

Тад нще бйо угшь. Тад угол нще бйо

2, нще бйо два] водовод 3, шд бйо свё

врачар, нще бйо доктор 8

ж. р. ).

Нще бйла йрва лйга шада 2, ййнанси-

]а нще бша 2, днда нще бша рдбна

ку'На 8;

ср. р. ). (овде долази до конгруенц^е)

Ат нще било овд, ван Ниша, и нще

било то 3, То нще удйшше било 4,

слагайте нще било 9

м. р. мн.

Нйсу двди овакви били 5, йошшо нйсу

били аушобуси 8, да нйсу били наши

да ошкущу'у 10;

ж. р. мн.

кад нйсу бйле купе 3, Сада много

школе йма, а рани/е нйсу бь'ие шакд

школе 4.

имати

Примери:

м. р. у

Таг нё/е имаа бунар

имаа да ме найёва Л .

Л, Нйко нё/е

ж. р. ).

Таг нё/е йма/а бдлница Л, Нё/е има.ш

школа овдё, имаш у друга сёла шалю

ПП, машина нще имала П;

ср. р. ). (овде долази до конгруенци|е)

Овд/ нё/е има\ю Л, друго нё/е имаю

и...

м. р. мн.

I йрашкови нйсу имаш П;

ж. р. мн.

I Нёсу имале вршегьаче НС.

Док у потврдним реченицама конструкци|е са конгруенцирм у Мишу

има]у глаголе имати и бити (у селима преовла2)у)е имати), овде, у одричним

реченицама, постели ]асна опозици)а измену Ниша, где сс употреб^ава ]едино

бити, и села у («уйма ]е скоро увек у употреби имати.

б) Реченице без конгруенщф

бити (ни|е било)

Примери
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са именицама м. р. ].

угол» нще било 4, иначе други занаш

нще било 7;

ж. р. |

док нще сшру/а бгыо 7; I Таг нё/е било школа НС;

ср. р. в. горе реченице са конгруенщн'ом.

м. р. мн.

днда нще било фрижидери и замрзи-

вапи 7;

ж. р. мн.

нще било шёшн>е 5 (мн. према кон

тексту).

имати (нще имало)

ж. р. ).

I Таг нё]е имало школа Л;

м. р. мн.

I Писмени нё]е имало Л;

ж. р. мн.

нще имало цдкуле 3. I

Према овом последнем примеру можемо претпоставити да ]е код истог

говорника именица ср. р. мн. кола у номинативу: шад нще имало кола 3.

Запажан>а

Имперфекат немаше скоро се никада не ]авл>а, чак ни у селима: Таг

нёмаше бараке. Нёмаше йраци йо шри-чешйри М (усамл>ени пример).

Због ]езичке несигурности долази до следеЬих исказа, ко]и се налазс

измену оба типа горе описаних реченица:

йрё нйсу биле кола 2; I Нще шаг ииали калачи ПП.

Стд. генитив може да се ]ави у Нишу, у безличним конструкци|ама без

конгруенци)е: нще имало сшанова 2, нще имало авшомобйла 7; Капализаци/с

кад нще било 3 ^еднина, према контексту), днда нйкако нще било других

Цигана 7.

Стд. и нестд. конструкщп'е ^авл>а^у се у исто) реченици код истог го

ворника — знак лингвистичке несигурности: Онда нще бию ни воза, дшац

ми }е йричао, воз нще било 7.

Закл.учу)емо да се реченице ко^ма се изражава присуство, посто]ан>е

или одсуство, непосто|анэе, знача^о удал>у)у од стд. норме ^едино се у Нишу

чу)у малобро.)не стд. конструкци)е):

много више него у стд. користи се глагол имати у перфекту,

много учестали)е него у стд. ]авл>а]у се конструктиве са конгруеншуом

и у потврдним и у негативним реченицама.

Очуван>е ових одступан>а од норме нроизилази. веру]емо, из више фак

тора:
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стан>е диалекта ]е сложено, нарочито у перфекту у кчуем посто]м пара-

лелна употреба чак четири конструкц^е: са конгруенщпом или без н>е, са

глаголом бити или имати; станке )е }ош сложение у суседном косовско-ре-

савском диалекту чи)и се утица] на наше говоре не може занемарптн: пород

четири поменута модела ова] диалект позна]е ]ош и генитив у конструкци-

}ама идентичним стд., али понекад и у различитим од н>ега;4-3

употреба стд. има, нема у презенту аналогно доприноси очуважу ииссю

у'е, нще имело у перфекту;

стд. ерпски ]език тако!)е користи конструкщуе са конгруенщуом у ио-

тврдним реченицама;

конструкци|е са конгруеншном помажу да се очува номинатив уместо

стд. генитива у конструкци]ама без конгруеншне: штавише, кад се нрелази

са ди]алекатског деклинационог система на стандардни систем, стандардним

зависним падежом (ген., инстр., лок.) замен>у)е се акузатив — општи падеж,

а не номинатив!

КОШУНКТОРИ

Проучавани говори користе неке кон|ункторе неиознате стд. ерпском

]езику {/ел, ели, ал...), и углавном стд. кон]ункторе, али са понекад дру-

гачи]им ни|ансама у употреби.

САСТАВНА СЛУЖБА

1) и

Забележени примери углавном одговара]у стд.

И они маейрали га бёо лука и ейрпе Д61)е ша/ Дунда и с ко. /ёна га

и щшин [...] Па мёше шамо и бибер йрешйсне на груди шу/ и ишамара га

V оно] и зё]шин и свё шё дрангули/е и шейа га шамо НС.

'б;

Чини нам се да ]е кон^унктор и учестшппи него у стд. Тако он може да

повезу)е и две реченице адверзативног значена где би стд. употребно други

кон|унктор као што ]е нпр. а.

4--5 О ситуации у призренско-тимочко] ди^алекатско) области. ко|0| пригкаду'у мшим ювори

в. БЕЛИВ 1905, с. 624-625 и БОГДАНОВИИ 1987, с. 233 и 252; оба истраживача укаеду на кон

струкций без конгруеншне (би.ю или има.ю + ном.], или мн. било ког рода) и са кош руепшп'ом

(са имайш код БслиЬа, са биши али _|ош више имиши код Богдановипа); Богдановна бележи

негативне реченице са ииаши као и ми у селима. У косовско-ресавеком ди^алекгу (в. С'пмии

1980, с. 21-25) посто]и паралелна употреба ном. и ген. са има, нема, ни/е имаю и широка упо

треба глагола имайш у перфекту са конгруенщуом или без ьье. нарочито у негатнвннм речени

цама.
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Телефон сам увёо, ц. шёшко се до те

лефона долазило 2, Ал ако ддЬе врё-

ме, да не враши [Паре], и он зна да

нй]е врашио, он ... 7;

Ова] сад може да седи, и он сад нёпе

да седй Л, било /е лёйо дёше цумрё.ю

}е Л, ... и ишамара га и шёйа га

шалю. И. он ним узнелшри се. он

уваши нёки йдшрес овако, и шресё се

шако/ НС.

2) йа

Ова) везник ^е врло фреквентан у нашим говорима, много више него у

стд., у юуем ]е нарочито уобича]ен у колокви]алном говору. Нерстко се чу|у

поновлена па, ]едно за другим, нарочито у селима:

кад су наши били у Француску йа се

}ёдан наш нйшки учиш&ъ ожёнио]ёд-

ном Францускинюм 5, Знаш дё ]е сад

арми/а йа йлац, йа шалю, шу су свё

биле магсЬе жйшне 7;

Често па ни)е на почетку реченице; онда има статус речцс ко|а истине

логичну везу са оним што претходи (онда реченица може почсти правим кон-

^унктором):

залюшаш у гужву йа зайашш Ч,

Ручалю, йа лёгнелю. йа одлюрилю

]едно саш-два Л, йа После йа дни

йошргоше йа исшераше и Бугари Мр.

сас вше сламу радимо, не ко сэг

комба[/. Но у'е... шб /е било йа шако/

йрё Л, Нё/е имоию школа шаг. После

се йа найравёла Л, Али йа нрё.ме }е

шаквд Мр, И он йа лш казхуе Мр,

Нёсам га йа знала НС, Ели чека/, е. ш

. . . ]една шам йа ба]ала на Цйганина

НС.

А кад умру у бдлницу, не да/у уойшше

купи да се доноси. Одма йа дбЬу ошу-

да, аушо дд^е из грдбле и ошёра га

1, а }а нйсам знала да ]е )ёдна ово-

лйцка йогачица важна, зашд йа сам

}е йд}ела 5, Пдбего]е за врёме Турака

беде }ел шалю су йа овй Шийшари

шьачкали 6, Ье йогйне човёк, шшд йа

шу шачку изводи 8, шд за н>й йа била

ашракцща 8;

У неким примерима из села, па има, у ствари, супротно значение (=

пак).424 Реченицу у кщо) се налази па често уводи адверзативни кон|унктор:

Не могу, ал йа радии Ч. Прё смо

лшн>е радёли, нёсмо баш овблко

радёли, ал смо живё/Ш йа, салю ако

има Л, Сме/ё ми се дешё, йа }а

ушинаа ногу НС, Он Ье да жмури, а

]а Ьу йа да глёаи НС, Владу кунем.

Он ши йа ошидё и шако/ НС,

Шшра)качи су били други, }ел нйемо

знали како се шо йа ошвара шшра/к

Т.

■424 Ово значена приметно ]е Ешт 1905, с. 651-652.
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Па може имати прилошко значение (= опет, поново)4-5 и онда ]е у прин

ципу акцептовано. Ова по]ава ^е чешпа у селима него у Нишу:

Осшарёла сам, а нёкад йа кажем, йа

бд.ъе да сам йшла ван Ниш 4, }ёдну

ропаку йа имам 5, Ти шёгрши ударали

чекйНем у воду йа йёгла га данас шеу

ион, йёгла, йа га осшави, йа сушра га

кваси, йа га йёгла, йа о ион, као

гвдж%е шшо се ковё 8;

Пришйснеш, расшури се кауч, йа

йрешйснеш, зберё се Ч, евё га, йа не

срйНе Ьавол Ч, жгьёмо, жчьё.мо цёо

дан [...] йа йродужшю, йа жчьёмо Л,

... но си йде да си ради, да зароди йа

/ушредан йа йде на службу М1). а он

йа ,/урй/а ги НС, М1 га ]урим.

исшеру/ем га, он йа д61)е ПП, Била

сам у бдлницу саг нёколко дана, с аг

йа идем, и шакд Т ...

Сремац ]е обилно употребльавао йа, место и усред дела реченице

започете неким другим везником: А ]а се йа чиним да ич не разборам, йа гу

]а йа зборим: „А ви йа зашшо, викаи, слушаше...?" (ИС 53), Тол'ко годике

[...] осшаде удовац, йа не мога да се йа ожениш! (ИС 55), нема ни шашка

ни ма/ку (ИС 62); Исшин, шшо ши /е йа шеб? (ИС 101), Е, а шшо /с йа саг

ово} (ИС 105), Е, йа саг иди, йа си йишу) Марщолу (ИС 1 10), Како, еше, цвеш

у йуешу йо.ьану, йа нищ га не бере и ни мирише и ни се йа пиши сас н>ега

— еше шащ си у'е удовичко! (ИС 115), Зар неси душманш и йа кур}ак? (ИС

121), Еее, ласше се йа вращ'у на йролеш, ама шво/ младое и мо]а лейошшьа

— никад... (3 13), Кад ми рекнеш осшани си, Ну си осшанем, код ми йа рекнеш

иди си, ]а Ну си идем (3 94)...

3) ше

Много ]е ре1)и него и и па (нарочито у Нишу) и понекад, као у стд.

исказу)е нюансу значена цшъа и последице:

дне Ш1а]у у бо/у шелевйзор, и /а идем Нёма за йи/ац, за нас и мало, за нас...

ше глёдам 1 , Породица йде шамо ше ше наваПу/у сас мошдр М, И кд/ьи иду

чини молйшву 3; за дево/ку ше гу доведёу М1), И никну

сшрйну ше ми йдможе ше га

закачймо горе на куку Мр, у Скдшье

ли пиша, кудё ли. ше шам кунй/а Мр,

исшёрау га из купе ше йокб.ьу II, кад

може он ги шёра, кад не, идё ше кдйа

сас дёцу Т итд.

425 О ово] ди)алекатс^ употреби в. БЕ111!Т| 1905, с. 651.



414 Пал-Лу1 Тома

ИЛИ узрока

Отйдем ше нём шо/агу, се бй/см с

мужа НС, И йдсена мучили смо се,

ше овсу у'е бйо у вд/ску, )а сам радела

у йаье Т.

4) ма

Оъщ кон)унктор се по)авл>у|е тек у неколико усамл>ених примера:

Ако мушшёри/а наг'фе нёка, йа (Мане

Пред йзлог, ма да ли не да куйи или

нёпе, ]а йоред н>ёга станем 7;

Д61)у Шатко, ма браЬа, дбЬу... Л.

5) ниши, ниш, ни

Обично понавлани, ови кон)унктори су еквивалент везнику и у

одричним реченицама:

М нйсам чуо ниши знам 2, шако нйсу

ме ни грдили ни исшукли 5, Ниш он

йишао „Где си, Лзубо?", ниши ]а

„ Ъдко?" 8, од шада, фала Богу, ниш

йма шемйерашуру, ниш йма... овд 10;

Ни га заболела рука, ни га заболела

нога Мр.

Одступан>е у односу на стд. норму представл>а употреба одричне заме-

нице ништа са ни, нити:

И нйсам шёла вйше удйшше ни да

сара/)\уем с шша, ни да им говорим

нёшшо ни нйшша 1, Нйсмо имали

нйшша, ни крёвеш, ни нйшша 2, Па

мо/е дёше нще}ёло ни грйз, ни млеко,

ни нйшша него йрд/у, качамак 4;

Нйши се вй\)амо, ниши нйшша М, Па

нё]е нйшша казувсуа да га /е, нйши е

иша/а куд лекара, нйши }е бй/а

болесан, нйши нйшша М.

СУПРОТНА ФУНКЦША

1)а

Кон)унктор ко)и ]е у прилично слабо] употреби у нашим говорима, може

имати ]асну адверзативну вредност.

Могу овако кад душек йёремо йа днда

очёшьамо шу вуну, йреради се душек,

а нйсмо мй йрёле, нйсам йрёла}а, н_у-

мем, н^умем и гдшово 4;

нёсам да... се уйлашим баш шако, а

за йдсо мдраш да ймаш свё сшра Т.
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2) али, ал426

На)уобича)ени]и адверзативни кон]унктор у нашим говорима и сгд. не

разлику|е се у употреби:

шй и йсууеш и грдиш, ал уродит га 1 ,

Прошли сше да вйдише чёсму, ал не

шёче дна 3, Мй смо шрйёли, перо, си-

рошйн>у, али ран>е е шако свё баю 4,

Радгьа ми]е бака /ска, ал у шб) рад/ьи

сам йродаво и Паьарско 7, Ими, сине,

а/1 свё йбмрло 9;

Тй Посшавиш мёзе али туе онако/ ко

еэг Л, Пио сам йрё. а/ /е саг 1)авблско

Пйпе Л, Ошида ]а шаг у варош, ал

шам не могу НС, Л сам слаба била

сии Паншии НС, И саг си се Плана,

а! саг не иду По цркву Т.

3) ама

Изоловани пример забележен ]е у селу427

Чйсша (Права! Нё, ама не слага главу

М.

4) но

Оъа] стандардни везник срепс се само у селима, где ]е иначе прилично

у употреби.

после потврдне реченице (но = али)

]дш маю би живёа, но Дунда га уби

НС, „Дёдо. )а знай" — рёко. Но мрзй

ме дека сшар НС;

после одричне реченице (но = него)

Нема др.ьача гвоздёна но од шр/ье

смо найравиш бра'ну Ч, Нема да

шураш у шанйр, да сервйраш, но си

шако] шури са свё и шако] си узимши

Л, он пене о/юга кума да зове, но зваа

другого кума М1), Ма\ка нёпе но шй

Мр, Мй смо овй крешй ш у цркву. Но

шшб! НС, М не глём оно шшб Сиаче

но Владу кунем НС, Нё смем да

сёднем Прей, но сей кад насёдау ГШ.

5) него

Супротно везнику но, фреквентан ]е у Нишу, а редак у селима:

4**0 апокопи и в. с. 1 13. Ал (поред а.ш) спомин>у Богдановит» 1987. с. 230 и Мих.шошгп

1977, с. 56.

427 Насупрот овомс, ова^ кошунктор ]е чест (као и ма у адверзативно] употреби) у Алек-

синачком Поморавлу (Богдановит» 1987, с. 230) и Лесковцу (МихалловиТ) 1977, с. 56).
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Нёма ограда, него ]ёдно двдришше 1 ,

Нг'у'е онако било, него бйло}е само зе

леною 3, Не смемо йрё да йдемо, №

да нас уби/у, него кад дни дозволили

4, не баш сасвим мша дёца, него вёЬ

онако девд}чице 5428, Па нйшша нй-

сам разговарао, йолишйчки нйшша,

него ййшао сам да л уе вйдо мо/у йд-

родицу и овако, како су 7, И други

йуш нёпе д^йде у варош него пе ойеш

шу да свраши 7;

Па нёпе дёца чува/у сшоку, него иду

да учу школу НС, и шб не у шагьйри

да сийу/е него из 1)увёч П.

6) йак

Има, отприлике, исто значение ко и па у адверзативно] употреби и ко-

ристи се ^едино у селима.

Каже „Не могу". Пцува йак Ч, рани

и рани, саг сам гу щурила. Д^йм да гу

шурим йак... Грашак... М, Три

године држаше Нёмци, идее йэк

йодборшш се Бугари Мр.

РАСТАВНА СЛУЖБА

1) или, ил

Уобича]ен ]е у Нишу, редак у селима:

И код н>й нёма да се сва^уу, да се Ил ]е с кола, или йлуг или ма шша

бй]у ил да се найй/у 1, шу сшд}и друго Мр, Ъё си се ожёни ил се удава

колач, ил сшд]и свёпа 3, Мора нёко ши йоседу мало, избёгау НС.

да нас йраши — или браш да нас

води, или мф'ка да нас води, а саме

нйемо смёле 4, Нё знай йо кдга Не,

да л йо нас, или шшд /е дна усвд)ила,

оно брашанче, ил йо жену, ни он туе

знао гдё Ы 10 итд.

2) ели, ел

Супротно дис)унктивном кон)унктору или, он ]е редак у Нишу али са

свим уобича]ен у селима. Представл-а доста уочл>ив ди)алектизам ко}\\ сс у

Нишу повукао у корист стандардног облика или.429

4-Н Обратите пажн>у на плеоначам него веЬ.

429(Э ди)алекатском вонику е.ш. а и Нтсгово] учестало] употреби кол С'ремиа. Прнмепу)смо

да ]е такого фреквентан у Лссковцу (МИХАШОВ1ТТ1 1977, с. 56) и Алсксиначк-ом Поморакъу (Ьо1-

ДАНОВЦЪ 1987, с. 230-231 истине да ни)С табележио шуедан пример облика или).



Говори Ниша и околних села 417

Позовем вас двое ти шрде 2, Одате

зна'/у, да л сам }а комунисша ел сам

/а фашиста 10;

Крсшйне наПра/имо, седмйне ел

]еданаес сндйа /ел Щуримо сёдам

сндйа и шакд нарёдамо Л, ели пе дат

ши мён, ели Пе /а дай шёб Мр, на

добро ел на лоте Мр, Ел да га бй/ем,

ел нёк ме уби/е и готово НС, Опе да

да/еш пёрну ел нёНеш? НС, №си га

звала ошац ели шашо ели... ПП, Па

Помаже, ели сед], ел комши/а, ел

комшйка, ели сво/а П, ]а узаем ел

йёйел из 6ган>, ели йёсак, и исшрьам

П, да ли вдпке да садим ели да садим

кукуруз П, Па, ели тёшка, ели на

Пример комшйка ели... Т итд.

3) а

Поновл>ено а има значение час .

У-у, воз йде, а шам, а овам, да га не

йогдди бомбардаш 8;

час.

а Пред кола, а у кола Ч, А се укачи

на кола, а се скине, а Пред конм Ч, а

наПрёд, э нзшрэг, а нэПрёд, э нэшрэг

Ч.

ИСЮЪУЧНА СЛУЖБА

Од стд. исюьучних кон)унктора забележили смо ]едино само и само

III И).

И он се дПрави, само шшо каже нёки

Пуш... 1, Та су се }ёла дбично кувала

и кад су бёрбе, само шшо се кувала

шарана и кувао се куПус, ал нйемо ку-

вали ту}анщу од Празилука и днда 5;

Само жалим, мо/'у слашку снах

нёпу... Ч.

СУБ1УНКТОРИ

Дайемо кратак преглед различитих типова зависних реченица према н.и-

хово) синтаксичко] функции, запажа]уйи евентуалне разлике у нашим гово

рима и стандарду.

ДОПУНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ

Оне има^у функшуу правог объекта у акузативу (об]екатскс речеиице)

или субъекта у номинативу (суб]екатске реченице). Могу бити упитне и

изричне.
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I) Изричне доиунске реченице

Као у стандарду у проучаваним говорима се користи кон)унктор да.

Примери суб]екатских реченица:

Мён се не свйЬа или сам да ги вучеш

Мр.

дни се уплатили [...] да ги не йошёйа

Л, Зашёо се вйше да не йй/е Мр, йа

знаш да не могу НС, Прёши да

украдне дев6]ку НС ...

Рёшко код нас шако нёшшо да се

дёси 4, Ий/е било да оставит ши де-

во[/ку 4;

Примери об^екатских реченица:

}а чёкам да они ошвбре 1, Бо]йм се

да нще од йрашину 4, Нё га видим да

/е шолко омщен 5, М сам навйют да

]ёдну хшьину за дан и йо сашщем 5,

Турци нису дозвол>авали црква да

буде 7, вблим да ми дёше буде

кршпено 10 ...

Запажан>а:

Стандард захтева генитив после нема, тако да ^е юьижевна конструкши'а

нема тога да, док ми бележимо то у акузативу — општем падежу или само

да:

вйше нёма шд да долазу гости 2; I а саг нёма да лубу руке Л.

Понекад ]е везник да изоставл>ен:

Главно )а нё знам шамар од н>ёга 10; Тй си каза\ш дёвеш ймаш браша Ч, А

мй чумо да се дна уда Л.

У Нишу смо забележили неколико примера са где (или нестандардним

вари^антама ди, куде...) после глагола осепан>а чулима:

вдлим да глёдам да се бщу, дё сеубй-

]а]у 1 , чу]ем ди се смё]е, ди се врйска,

ди се весёли у ему 2, А мй чуемо По

зади где народ говори 3, дй Ну да глё

дам онё дево]ке куд се голе скхЩа^у 4.

2) Зависноуиишне реченице

Пре него што пре^емо на ове реченице, подсетипемо се како у управном

говору може да се уведе питан>е.

Делимично питан>е, муе се односи на ]едан елемент реченице (са нео-

граниченим бро]ем могупих одговора) може да уведе упитна заменица или

прилог, што важи и за зависноупитне реченице:

По/ма нёмам зашшо су забранит, нё какво /е било, баш }а нё знеш Л, Тй

знам 1 , Завйси каквй су гости 1 , А йа шрёба да знаш зашшо си дошс'ш Мр,

ма/ка зна зашшо йдемо да йграмо 4, А доклё Ну живим ййша/ Бога ГШ,

Сей се сакуйе да слуша/у шша он Ку/ га йишу]е што оно шшче Т.

йрйча 6, Нё знам /дш шша да вам

кажем 10;

Глобално питание, ко]е се односи на читаву реченицу (са два могупа

одговора: да или не) може да се врши путем
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интонащус, без икаквих уводних речи (што шне могупе у завнсноупит-

но) речейици):

Пйшао ме: „Леи йушио цигаре?" 2,

}ёси долито шуна? 3, Леше йшли ка

Нйшку Бан>у? 3 . . .

упитних речци

ли

Па нще ли? 1, Едеш ли красшавице

5, разумеше ли? 5;

Лс ши жён>еш? Ч, Леи га ш'ии

дшац? ПП, Знаше ей шша /с йумйа?

Ч, ОРгеш, бабо, да не йрймиш да

д61)емо? Ч, Ошац не ме куне? ПП ...

Па нще .ш, сине, шико? Л, Ъе га

узмеш? Вдлише ли се? Л, Па могу ли

да не радим? НС, Мд/ега Рашка,

знаш ли га шй? НС, Цуго }е на

Славка, знаш ли ПП, Имени шй двди,

вйдиш ли ПП, Вблиш ли га? Т.

Примери из Ниша у копима ли долази после акцентованог помопног

глагола поза]мл>ени су из стандардног ]езика: Леи ли сшеуала йёш сайт? 5,

а ]ёси л ййо ращу? 6.

Следепи примери, у кхуима ^е глаголски придев радни на првом месту,

ли на другом, а енклитички помогши глагол на трепем, нестандардни су:

Чишао ли си? 8; | ДоЬуща ли /е Раде? М, Масло

изводила ли си? Мр, Найасла си л

ко1Ы1? Мр (овде ]е./ на трепем месту).

После речи осим глагола, ли се више угютребл>ава него у стд. посебно

у сеоским говорима:

шй ли си ша кокошка! 5, йосва^о се /а л смё да гу йреварим? Мр, шакд;

са Турцима, шша ли ]е било, йа убще ли /е шо? Мр. шй ли знаш да ба/еш?

човёка 7; НС, Лднд ли /е да га зайазим? НС,

Па шо/ ли ши ]е мука, мало ли ймаш

ндвац? ПП, Лдан шуу, чбвек ли /е,

бёше, умрёо Л.

Као у стд., ли ]е посебно фреквентно у диуунктивно) служби за

изражаваи.е алтернативе:

у Парйз ли }е, куд }е, шша /а знам 2,

Руси ли су, Нёмци ли, ко зна ко уе 4,

Нёма Турчин ли]е, Лврёин ли}е 6, од

конойца ли су, од чёга ли су, од

гвож^а ли су, нё знам каквй су 8;

]е ли (сведено уговорном ]езику на /е л, а у нашим говорима често на

ели, е-7430)

Па саг добро ли /е. лоте ли /е, ц\

заейщем М, У Скоще ли пиша, кудё

ли, ше Шам куйща Мр, не вйдише

девочке, йма ли, нёма ли ПП;

4-,() На ове облике ]с указао БЕЛИВ 1905, с. 652. На пордуч|у Алексинца ел ]с шучешпа

уводна речца у служби зависноупитних реченица (БогдлновиТ! 1987, с. 230 и 254-255).
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л знаш шша }е слава? I, Па ё/

нще? 1, ее слажеш се узмеше? 2,

Ё/7 мйслиш? 5, ел знаше шд? 5, Еды

уё узймаш за жену? Лл гузймаш за

мужа? 7, ./е л шн ша'ша шёде йо-

сшрада...? 9, ёг шакд било? 10;

Уё7 добро? Ч, // ои, ё/ ши йрйчам, и

он ни/е ййсмен Л, Ел си сама шй

шёла, волёла си (йог. . . ? Л, Да живим,

ёя? М, ё/ шн се свЩа? Мр, Ё/уя Ат/

нё знам шдлко месёци? ПП, Я<; славе

]ёл си бша, мори? ПП, ёл шн кажем

шшд сам зашёкпа Т;

да ли (у говорном ^езику редуковано на да л)

да л бёше у Ишащу 1 , да л Ну }а да-

нас да сшйгнем 5, да л уё дй& ье, да

л уё ййшомо 8, да л уё н>ёму нёко ош-

куцао 10;

зар

зар он? 1;

Да л га нёшшо ома/е, /едко уё било?

Л, Да л и Шй йушши йреко свё? Мр,

Да л пе й61)е са сноу сшарё/у. да л не

й61)е сас браша сшарёога, да л... НС;

Па /а зар могу да йаншим? Л. Пи зар

не блокираше брё свё? П;

не ли ^е страно стд. ко]и уместо овога има зар не; сви примеры потичу

из села:

нё ли? НС431, Па саг грешно ли уё, нё

ли уё... М, нё ли /е шакд? НС, Нё ли

си шй била? НС, То уё... овщ... слон,

нё ли? ПП, Нё ли уё гдч? ПП.

Исте речце као у управном говору, осим зар и не ли, уводе и зависно-

упитне реченице:

дд1)еш код мёне и ййшаш ме, 6Ьу ли

да ши будем кума 1, Па су днда нас

звали да виде ни/е ли шд наше 5, ши

пе осёшиш ел ши нй]е ладно 1 ;

йроглёда да л уё добро найра&ьено,

да л уё ура^ено 2, ййшао сам да л уё

вйдо мд/у йдродицу 7;

У следепим примерима ради се о слободном неуправном говору, ^ер

упитне реченице нису ни директне ни у зависности глагола надре^ене речени

це:

над лавор ли бёше [...], баш /а нё

знам Л, док га не ййшам дне воду или

ма каквд било Мр, йишу/е онога

домапйна йма ли нёшшо за йдйа ПП,

да л /ё шд йсшина, да ли нё/е, мй нё

знамо М1).

и ошйдне у Ойшшину, да л уё шу до

зволено 3;

Прешрйсу, дй му уё одело П.

431 Прсма овом првом примеру могло би се помислити да ^ не скрапени облик /кус и да

^е значена нще ли у муем ]с порекло не ли (в. Михашовир. 1977, с. 57). Ме1)утим. наши другн

примери показу]у да ^е не ли постала самостална речца. Бшт 1905. с. 652 примере да ^е она

врло учестала. Сремац ]у ]с упо1ребл>авао радо: Алю йрошю си /е оно/ ешарощк'мет ко, не ./'

ши пикам (ИС 52), Не ./' двайуш вечерасШе?! И не ./' ни река за мушвак?(\\С 65), код лю/у «Лг,

не л ни реко! (ИС 71), Е, не ./' и }а шо/ зборим (ИС 93), Не ли Пиша, а Ши си са/ (тиши'.' (1

1 1), Хе, лагала }е шшо }е зборила? Не ли? (3 92)...
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ДОДАТНЕ РЕЧЕНИЦЕ

С обзиром на н>ихову синтаксичку функщуу, могу се назвати при-

лошко-одредбене или адверби|алне.

I) Нсшерне реченице

У нашим говорима ]едино се везник да користи у финално) вредности.

Примери:

презент индикатива

ИсПусши мало да ]е хладно 4, Чим вашим га за гушу да ме он не изёде,

сам га куййо ши га нанёсши да мож да ме не изёде за Гфс Ч, До1)6ше да

да га вида он 7; му да]у ошудаке инёкщуу М, кад га

еданйуш довашиш да га сечу НС,

дйзеу се да рабдшиш, да идет у

варош НС, ошйшо бра'ш да зайрдси

шума у село Трупа, /е П. шшо йре да

Посшйгнеш да ше не йрешёкне иски Т

кондиционал

йа ме срамоша да кажем да не он

.ьуди ейрёмаш замене 1, да би могли

да Пй/у... 1, А ]а сам глёдо да напра

вим шша било, сам да би имао скю-

нишше, куд да се склонит 2, Троваш

су народ да нё би се ширило 6, Тако

Плашу дёцу да нё би йшла дёца и

шако 6, И кёва да нё би бйо свё врёме

шако йо Чайр и овам идее школе... 8

Констату)емо да ]е кондиционал чешпи у Нишу, док у селима преовла-

дава презент.

А она му рёкла да ги зашвори, да нё

би ошйиие нёгде Мр, да се нё би

йлашило НС, да би се иейёкю ПП;

2) Узрочне реченице

Нисмо забележили кн>ишке везничке скупове због тога што, захва.ьу-

]уйи томе што и будуйи да. У употреби су стд. везнички ску[| зато што и

везници ]ер (поред нестд. варианте }ел), што, чим, пошго и кад (ова два

последн>а само у Нишу); у селима има примера са нестд. везницима зашо)

шшо, дек(а), зашшо. Примери:

зато што

Ойшшина туе дала да Прайма ми

купе вё.шке у овом кра/'у, зашо шшо

они су Предвидели да се овсу кра]

руши ради бдлнице 2, ОшёЬи пе зашо

шшо си сшеуаш 5, зашо шшо нйсам

имама родиш&ьи 10 ...

само зашо шшо га назван у/ко 1 1С, Па

зашо шшо недё.ьу дана ваше не чуву

дёше Т;

Нёсам болува/а, ни йонайред болу/см,

зашо/ шшо йошшу/е.м Бога Л.

Умрё.ю, зашо] /с умрёло, шшо

упочйло га Л:
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Стд. субдунктор дер у употреби де само у Нишу:

Дешшьсшво смо лёйо Провели са

дечацима, са мушкарци, ]ер шд као

брака смо били 4, йросййа] шд, /ер

шд /е дшров 6, ... и да се не за/ёйи

]ёдан за другое, зна'ш, }ер ддма се

одва/а 7 ...

У селима де устшьен везник /е/, коди де уосталом фрсквентнидн него д'ср

у Нишу; }ел може да се дави у облику ел, са аферезом <д>:432

сад иду само у бдбор на дво гра^ан-

ско венчание, /ел йойдви сад изумёли

да найлаЪу]у йо милйон динара 1, Па

мщешора узмем од овй зидари, }ёсше.

У&7 дво нй/е цйгла, овд }е чайша 3,

Или браш да нас одвдди или ма/ка да

нас одвдди ел нйемо ми смели ндпу

да йдемо са'ме, декд/ке 4, мдрао /е да

йобёгне дшуда колииа /ел су га дни

чёксии да га уби/у 6, Само /аче си да

говорит ел не чу/ем удошше ддбро 7,

Учишё.ыща ме изудара [...] ел дна нё

зна, у сшвари, жена, шша /е било 10

што

нё би ми дали шшо сам ерчани боле-

снйк 2, Жао ми }е шшо се нйсам сё-

шила йуно 5, &1 мйслиш, шшо си се

искланмла Богу, да Не ши шд йомдНи

да ши ноге не ошёкну? 5, У/на оют-

гщом ме шукла[...] шшо сам ]е [се

стру] йусшила 10

чим

Чим не брд]иш, значи не мйслиш ни

да врапаш 7;

пошто

Осшарёла сам вёп, сии радим, йошшо

сама живим са ейном деде 4, Нему

су одобрили йошшо /е сшар 6, Ошку-

йи н>егдву радгьу йошшо шеу Беч/ща

шдго сшар бйо 8.

}ел не може свэки йуш да ймамо свё

Мр, )ел днда йрокйсне П. /а сам шд

сшвдрио сас Ша/ сира, ел мене

Бугарин йрйчао како се ейри сй/пчье

П, не мдж да га йуешимо, ел мджда

йма йаршиза'ни П, Мёне нё/с било шд

у йамеш /ел нёсам имена родителей

Т, Шшра/качи су били други /ел

нйемо знали како се шд йа ошвара

шшра/к Т ...

.ьуша шшо сам гу йреженйла Ч. Нй/е

изаша/а шшо га мрзёло Мр, Осам

ндпи сам }а бйо без смену, шшо дни

нйсу знали йард. /г НС

Чим /е ма/ка са н>ёг, мора се

„шашко" ПП (= мора очух да се зове

татко).

43- Узрочнм везник ]ел тако!)с |с свойствен косовско-ресавском ди^алоггу: в. нир. I н

1968, с. 155-156 (Трстенички говор) и Симиь 1972, с. 468 (Левачки говор).
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кад

„... нёма сад, нема куйдни, чека]".

„Е, йа кад нема лёба, нёпу ни да вам

радам... " 1.

дек(а)433

зашто433а

йа не мб.же убйшше да му исйраве

руке и шако, зашшо су га масйрали

6;

}а без вушарку и саг не могу дек сам

сшара Ч, мрзи сме дека сшар НС.

Давамо гу за }едйнца дека ми (При

бра'ша НС.

Па ьуши се ма/ка зашшо сам /а браа

шо/ вбпе Мр.

Тёраш, да йаднеш у нёсвес П;

3) Последичне реченице

Измену проучаваних говора и стд. нема разлике. Примеры:

без корелатива

У/на оклагщом ме шута, оклаги/ом,

знаше, да сам сва била мбдра 1 0;

са корелативом

А шблко сам била будала да се нйсам

сешйла да Не мама /фа да узме 1, Он

/е Шолйко бйо шёжак болеснйк, да га

ни у бдлницу нйсу хшёли 10.

везнички скуп тако да

и бдма йресёче, шако да би могла да Насадшю шангарёйу шако да имимо

дбЬе /бш само на воду и на хлеба 5; шу блйзу ПП, она гу нема, шако] да

сам си Пушила Л (ди)алекатска вари-

]анта шако/) 4.

4) Начинске реченице

Вепина н>их исказу)е поречье или сличност, па бисмо могли да гово

римо и о поредбеним реченицама. Разликовапемо две групс: са глаголом или

без глагола:

4-13 Узрочни возник дек бслежс Быпгк 1905, с. 649-650 (наводи га као всшик за домунске

реченице после глагола говорен>а и мишлегьа), Богдановна 1987. с. 230 и МиХАПОВПТл 1977,

с. 56.

433ав. Бг^'ШТ! 1905, с. 651 и Миха)ЛОВ1П1 1977, с. 56. Речник МС наводи узрочни возник

зашто као регионализам, Капск? 19X6, с. 255 га означава као архаизам, а за Речник САНУ он

)с и ]сдно и друго. Фрсквентан ]е код Сремца: Да гу не дираш. зашшо пе свишшо <)« бш)нс (НС

67), Две дадомо на Кур/ака, зашшо ги ]е он и закш]а (ИС 92), Без мпшапи аи ми неси чскичи/а

па очи, зашшо ше шаг не Признавай за мужа (ИС 134) ..
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а) без глагола: стандардни везник као користи се у нашим говорима:

осшарёло, као кад осшари чдвек 3, Кад се дкрену као дёше малёцко Ч,

као браЬа смо били 4, Па гас туе шо- Сшаде као укбйана НС.

лйко мирйсо као садашгьи йешрбл 7,

осёшио од главу у колено, као кад ми

мёшак йрд^е 10;

Услед по]едноставл>ен>а вокалске групе наста]е ко, понекад ка; ностхуи

и ка], ко]и можда долази од као и > ка и. Ка и ка/ се ]авл>а]у само у селима:

ко сивбиза радиш 1, нйемо бше шо-

лйко кулшурне ко ова) савремени

свёш 5, да ]а овако ко маЪеха радии

Ю;

сас вйле слому радимо, не ко саг

комба] Л, нема ко сага М, Само га

йоглёда ко краен мршво шелё Мр, да

иде ко вода ПП,

нёс ка и саг Т, ка и Цйгани се уйршиш

Т,

шаква ]е дибёла ка/ шеу чунак НС.

Ьушйш ка] мушав НС.

У неколико сеоских примера после као (< како) долази акузатив —

зависни падеж, док именица или заменица после н>ега има функшу'у субъекта:

Па йма усред авлщу йобдден сшджер као шу] чашу НС, Такав бёше ка овдга

НС. Ова шуава ]е иначе позната у призренско-тимоч^ д^алекатско] области

после везника како
434

У компаративним реченицама без глагола употрсба везника како шп'с

стандардна; ограничена ]е у Нишу а учестали]а у селима:

нёка живи како она 4, мдрамо како

он 6;

нёма колачи, нёма како саг Л, Прс

шо/ нё/е било како еэг Л, Раки/а нё/е

како сага /ьуша М, Буди вёсел како

]ёсен НС, бело како снег П.

Поредбене реченице ко^е долазе после придева или прилога у компара-

тиву формира]у се везником него као у стд.

йерфёкшно /е шурски говорив, боле

него Турци 7, Имам выше рачуна —

дёвеш, него да дам дваес осам 1сьаде

2, бд/ье него йрё шшо ]е било 3;

Он бдлзв нас чувща него пёрке \ьегове

ро^ёне ПП, Она выше Гю/ёде него

шшо кдшШа, шшо да йрикод П.

БЕЛИА 1905, с. 627-628, примере да ова црта (везник сс понаша као предлог) посго|м

углавном у говорима ]ужно од Нишавс: БогданоВ1П1 1987, с. 261 констату)е одсуство гаккич

примера у Алексиначком Поморавлу. Изнова сс дивимо Сремчевом таленту препошеил нпшких

ди|алекатских црта: он често користи како као предлог, али ретко уч ова] везник уно^реб.ьава

акузатив — зависни падеж (а не како шев [ИС 55], йа ко/ Ье како шео [ИС 121]...). чешпе

номинатив: Па она си седи дом, како]една домаРпща од ред, а не како /ы>/н муж. како ши! (ПС

81). лар да смо и ми како он?! (ИС 97), Лейа. господине, како гугушка. како и ма/ка .у Сика

(ИС 106), кад йрецанши дещче како цвет (ИС 109), како йашина ма/ка Примам си чес (3 32)

итд. Употребу личних заменица у акузативу после како п колко у поредбеним реченицама Ишге

1956, с. 1 15 бележи као за]едннчку по]аву у призренско-тимочким говорима.
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б) са глаголима: стд. везник како и везнички скуп као што посто)с у

нашим говорима,

као што

И селаци нйсу као шшо су Цйгани 1. Ни/'е сэг, народ као шшо смо ми опт

шш/у дни буриНи као шшо ми шй йд- йрё Мр.

каза 1;

За разлику од стд. као и шшо могу бити одво]ени:

нё/е као саг шшо има Л, йойови,

закона, кмёшови. бдбори, ко ми шшо

кажемо наши кмёшови, йрёседници,

(По }е свё заузешо М1), они иску па

Ускрс шё) лйши/е ко ми шшо носимо

на Ъур1)овдан М1), Нёсмо шолйко

шрйёли, као луди шшо шрйёли Мр.

нйсу шада дево/ке бме као сада шшо

су 3, Да се скйнемо ми као сад шшо

се скй1)а]у голе? 4, То вам /е као сад

шшо су у дву йосласшичариу ёкк'ри,

ва/ьда 5, Онда нйсу били авидни као

сад шшо су 6, Цйгани су тали шу

блйзу йоред мёне сшоку, као и данас

шшо колу шалю 7, йа да вйше како

фйно, као сад за йрви ма/ шшо йдемо

на уранак 1 0 итд.

како

Тамо }е йиила /ёдна жёна и муж

ко]и су држали школу како сад

кажемо 5, йдшйуно здрава, како смо

мйслили 5;

Везнички скуп како шшо, забележсн у неким сеоскнм примерима ни)'е

стандардан: нема како саг шшо /с Л, Мй си славимо славу, ал како шшо су

биаё, шо/ нё.ма М1). Примепу)емо га и код Стсвана Сремца: За нишшо ме,

еше, на ова] свеш не}е шол'ко жал како шшо ме ]е, еше, жал за шеи! (ИС

52), Дево^ченце лейо и крошко, како и ма]ка гу шшо беше (ИС 85), Ако не

ойеш да си фаншазща, како ошоичке шшо беше, ми пе ше иейудимо! (ИС

113) ...

Стд. везнички скуп као да има иоредбену и погодбену службу:

То] ]е свё бй.ю лугови како кажемо

ги Л, како кажу они М.

ради свё као да нё зна 1 ; Оно га свё бу/е уерше ко да ис/е

куйано М.

в) Корелативи

Поредбене реченице са глаголом и без глагола могу бити на)авл>ене у

надре1)ено] реченици корелативом (на]чешЬе прилогом за начни или

количину).

поре!)сгье према квалитету

како говоримо купи, шакд говоримо и Како гу скинумо у крёвеш, шако/ си

у школу 1; га осшавймо, шакд/ га и узёдомо

мршвога М, Како му реку, он шакд]

йрисшане М1), Ко саг, шакд и шг>г ГШ;
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поре!)ен>е према квантитету

сифон не мбж да Прими ту воду тол

ку колко она киша най^е 2;

Тдлко се носи колко ша/ замрзивач Ч,

Ту) су имале две шойдле, шдлке.

готово колке ову/ нашу соду широко

Мр (ак. после колко, као горе носче

као).

5) Погодбене реченице

а) Реалне погодбене реченице

Употребл>ава се везник ако, понекад и ли

Ако дне, рёцимо, родители да те

да/у на дал>е школован>е, ши идет,

ако не, идет или на занаш негде ил...

1, ако нёко найадне Цйганина, цела

мала йбЬе да [...] га брани 1, Ако

ймалю — ймалю, ако нёмамо — нёма-

мо 4, А ако шрёба, он ши да 6, Ако

чйниш добро, добро ши се врана 1 ...

Зёдно ли само осшане, сутра /е дуйло Оставим ли

и бнда шако 5, Учинит ли зло, зяб ши нево.ьа НС.

се и врана 7;

Неки од наведених примера односе се на прошлост говорника, али они

га пребацэду у наративни презент како би дога!)а]у дали више рельефа и

живахности.

Ако имаш добро иианге [...]. добро Тгс

да ёдеш, ако нёмаш, ши имаш свё да

радиш Л, Ако се уейраим, да мрднем

не могу йч НС, Ако нёма бомббне.

каже, шд нще слава ПП, Помаже

ако йрави свадбу П;

га — кука/ье, муке,

б) Иреалне погодбене реченице

Иреални характер услова ни)е наглашен (индикатив у кондиционално]

реченици)

Услов се односи на садашн>ост, глагол у кондиционално] реченици ]е у

презенту и неевршеног ]е вида:

Ако йде дна, каже, Не идет и ши, ако

нё — нёма да идет 4, Ако си шй нё-

мирна, дёда не да исшёра пану йа не

да довёде другу жёну 5;

Ако ше воли, он има ши куйи нетто

Л, Ню/ша кривйца ако нёшшо туе у

рёду ПП, ако ме не воли нёма

узимагье П.

Услов се односи на прошлост, глагол у условно] реченици ]с у перфекту:

ако ши /е йлаша бгша мала, и мала

йёнзи/а 2;

Ако ши за ма/ку

с^давала? Мр.

било мука, шшо

Овде, услов се више сматра као реалпост него као евентуалност; кон-

диционалном значенэсу се придода]е нюанса узрока.

Услов се односи на будупност, глагол ]е у презенту и евршеног ]е вида,

ретко ]е у футуру, а примере футура 2 нисмо забележили:
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Ако ддЬеш, Не говоримо од шд шшо

смо рёкли Мр, ако гу не дам дукаши

нёНе да ме \>зме П.

За ако будем жива, нема ши да скй-

шаш 4, Ъе ме газда убще ако ши не

уЬеш 7, Имам /а )ёдну жену, ако Не

се вйдише 2;

Услов пролетавшей као имагинаран ако или кад + кондиционал, или

да + презент или перфскат, главна реченица ]е на]чешпе у кондиционалу)

Иреално у презенту или могупност

ако

ако не би имио лёкове, осёНаш облови

2, А ова'ко, ко би ши рё1)о свё /ёдно

йреко друго, лёд, не мджеш. залёйи

се 1 (због аферезе ако > ко);

кад

Кад би шёо нёко, рёцимо, да ме убще,

у рёду, ал сама нё би 1 , Кад би /ёо

сват дан мёсшо, бнда нё би осепао

никаки укус 2;

]а кад би живё. /а сшд шрй године \а

би ши ешбйуш руку йо.ьубн'иа и ногу

П, Кад би бн.ю добро, ./еврёип би

чувао кокотке, не би куйувао П.

У одсуству надреГ)ене реченице кад + кондиционал изражава >ксл>у

(могугшост) или жшьеьье (иреално у презенту):

Кад би се само могла да сёшим! 5;

да

И да ми нёшшо нще добро, }а Ну да

йрогушам 10;

Иреално у прошлости

да ]е йшла у Бебград, и дна нё би се-

дё,ш деде 1 , Кад }е било оно чешрдё-

сеш йрве године, да /е дицийлйна

баш, мй би друкше били 3, Да сам

Лэубав Проводила, /а би ви рек ш 4, Да

е дшишо у сёло, искойао он руйу, у

брдо, свё у йланйну осшао, йреживёо

би свё шд 8, да /е бйо вёни шбшюмер,

]а нё знам док. /е би ошйшо 10 ...

Кад би ше Бог нанё/а на Свёшог

Илщу да дбЬеш Ч, Кад би моги човёк

да раббши с /ёдну руку НС, /а кад би

шолко живёла на ова/ доа/ёш П.

да ши /а заиграй, да ши /а зайёвам.

ши би рёка: „Шша /е оно]?" Ч.

Да си казала, ма]ка би ше даю овако/

Ч,Да /е вика]а, мбжда би чули. он нё

М, 7й да сам йогинула, нишша,

йогинула би си М, А он да /е дошаа,

два да му дам Мр, Да ги нйсам

сиаейо, и н>й би сшрелшли П;

У недостатку надре1)ене реченице, да + перфскат исказу)с жшьсн>е:

Да /е мало крену/а да мрдне на вам,

него шу/ Пади/а одма М.

. . . }а сййам у дну шарану, йа бар да

сам осшавила шамо, него и дно сййам

йа до врх лднац 5;

Примсри условних реченица у говорима Ниша и околних села су мно-

гобро]ни, што говори о разви|ено| хипотакси, а иначе се не разлику)у ни но

везницима, ни по врсмену и начину глагола од стандардних кондиционалних

реченица.
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6) Доиусне реченице

а) Концеси)'а се односи на иреалне чин>енице

Нисмо забележили ни|едан пример са везницима ма и макар + глагол -

ски придев радни.435 У нашим говорима се користи па да + индикатив:

Ъу да дб^ем иа да свё йде надйако

н';

Само саг за снау нё би йа да ме

бёсиш Ч, Не би снау йогами ш, сине,

йа да ме шураш на вешало Ч, То/

мора да ше украдне йа на г. шву да

бди Мр.

б) Концеси|а се односи на реалне чин>енице

ако (нема примера облика иако без губл>ен>а вокала /и/436)

ако ме)е йрешша, }а сам урадёла шб

Ю;

— мада

Ка'же, кад]е йрийуцало, шб за /ъй йа

била ашракцща, ка'же, бомбе, мада

шб ручне бомбе биле 8,

— премда

рёко „дну", ал йрёмда нйсам знао

шша ]е и како ]е 2, И мба жёна зна,

шб сам научио, йрёмда она нще знаю

шб какб се ради 2, Нйкад ми ние шёла

да йомбгне, йрёмда )е шб за н>у... 5,

Прёмда вам ]е све]ёдно... 5.

— па

Наводаий/а йрйча да /е добро, ако не

ваъа ПП, ако /е вргнйна ми жььёмо

Т.

да найасеш йа кокоКот! мбраш

знаш Мр.

Уз придеве налазимо колико да и како да не; ни овде нема везника

ма:

Колко да сам бблесна и какб да сам

бблесна, /а нё би могла 1;

Босшан колко год да }е скуй, мд/ син

мора до донесё... П.

Мада су примери концесивних реченица малобро]ни, н>ихова расподела

у наведеним табелама да]е увид, веру]емо, у н>ихово присуство или одсуство

у Нишу и/или у селима. У односу на стандард, на пометку надрс1)ене речени

це, када следи иза подрег)ене реченице, уочлив ^е недостатак корелашва ио-

пут опет, ипак, али... (исто ]е и са главним реченицама ко]е долазе после

подрег)ених условних реченица; нема]у онда. тада, га ко, то ...).

435 Б()1 ДА1ЮВИТ1 1987. с. 232 у Алексиначком Поморааъу тако1)с констату|с недостатак

воника макар (као и мада) и везничког скупа макар да.

4,л Богдановна 1987. с. 232 сматра да сс у Алексиначком Поморашьу „возник иако ре

ализу)с као ако".
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7) Временске реченице

а) Антериорност

Радн>а ко)у изражава глагол главне реченице претходи раджи глагола

зависне реченице.

док не (експлетивно не)

И днда, док не изгрё/е суще, уа

чйсшим шраву 1, Трёба мйслиш док

не найравиш шшёшу 4, // мй им до-

шурали слёдован>а у лдгор свё док

Мща нще йогйнуо 5, свё сам радио

док нй/е найшла окуйацща 7;

док он не лёгне, док га не йокрщем,

док га не ййшам дне воду или ма

какво било... Мр;

А ши ради шшб можеш док /а д61)ем

Мр, йа йрошрйсав, йрошрйсав, йа

шёрав кдн>е, док се шд овршё НС.

док (без експлетивног не)

йа се окрёЬа [...], окрёЬа, док се Шд

згусши 3, Нем6]Ше, дёцо, да дйраше

брёскве док се /а оздравии 6, И нё

знай колко Прошло, двё-шри недё.ье,

док сам гу йо/ьубйо; брё. каки, шд ди-

в.ъе, брё 8;

докле

Коба]аги исйишу/у овамо, доте га

исшейали 1;

пре него, пре него што: везнички скупови ко^ се ретко корнете; не-

мамо примере из села:

Али йре него шшо се йочне руча, дн-

дак мора да се очйша молйшва 3.

[осша/емо] док/е год не йродамо ми

сира П (са експлитивним не).

б) Симултаност

Радн.е муе исказу)у глаголи главне и зависне реченице су симултане.

док

док смо радили. мй смо се мёшат са | нема примера.

н>1ша 1, док смо /дш мй бйли малы,

док нйаио могли да йрийомдгнемо,

днда е она уешаю, кувала кафу.

уешао бшац, дбавезно се узймало... 5,

Уош док смо бйли дёца у школу,

учишёлице нас шако учили 6, док нй/е

било оволко скуйо, йа богами, имала

сам йо шрйдесеш, чешрдёсеш душе

Ю;

докле

без забележених примера Сйй/у си /ушрос дошё дпу М.
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кад(а)

}а сам била млада девб]чица кад /е

умро ша/ у]ак 5, Кад буде рЬаво врё-

ме, ал могла и бво, не смет да изаЬеш

найоле 6, Кад он говори са неким

Нёмцом, сей се сакуйе да слуша/у

шша он йрйча 7, када дбЬе вода из

Чйр свё одвлачи и за Нишаву 8 ...

Л несом га ни зш\. ш, кад}е он дошао

Л, Била сам сёдам године ма/ка кад

ми умрёла Мр, То/ усшобб. ь кад /с,

шб много гадно НС, кад се сёйшм,

сшра ме ПП, Па кад мбже он ги

шёра, кад нё, йде ше кбйа сас дёцу Т

Са везником кад темпорална реченица може исказивати изненадну рад-

н>у; глагол }е свршеног вида (у презенту, понекад у перфекту или аористу),

или нема глагола због експресивности. Радн>а главне реченице може онда

бита антериорна радн>и зависне реченице:

„А)де, рёко, дойдем код лекара". Кад

лекару на йрёглед [...], каже: „Ти си

дббио зайалёнге" 6, М, шай, шаман

д^гу йолубим, кад она — шамар...

Прйчам йрйчу шек други йуш, кад она

— шай, бйеш шамар 8, брб/имо ги

[авиони] кад йочёше — ббрум, шша

/е ово? 8;

како

Л/ сам... йёшнес године како са» у

йёнзщу 2, Има шрйес и двё године у

йёнзщу како сам 6;

Кад }а назрнем, овблко му на уеша

гуеша йёна М, Кад зазрнем, он шам

лёга М, Кад улёго овам, йоза купу

[...] Па йогледа на /едэн рёд, на други

рёд, нёма га. Кад се окрену на вам

[...] шрго )а йлёк М.

Дёсеш године како зуби нёмам Ч.

в) Постериорност

Радн>а ко]у исказу)е главни глагол ^е постериорна радн>а глагола зависне

реченице.

кад

Кад се врашим, }а Ьу бнда да ейрёмим

ручак, кад ейрёмим ручак, }а Ьу бйеш

нёгде дойдем на кафу, йошшо Имам

йаузу, йа кад ручам уа Ьу йбеле мало

да йрилёгнем I , Кб/ зна кад йш йора-

сшеш кака Ьеш будеш? 4, Из ку'Ьу де-

вб}ка кад изаЬе, нёма выше врЬагье,

нёма 4 ...

Кад буде умрё/и човёк, йасу ь се свари

Ч, кад ме закачи други йуш, гбшов

сам М, йа кад осшадомо мй, кад се

йоделймо — сирошйнм до Бога ПП,

/ушредан кад се самне, /а бдма га

узнем йа га йрееййем Т, Кад смо мй

улёгли, Душан }е изашо Т ...

пошто

Редак ]е у нашим говорима и немамо примера у селима:

Пбшшо сам шамо издржо дёсеш го

дине, бнда ме уфаши раш 3;
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Чим не могу, /а йойй/ем йо едну М,

чем му сшйгло йешнаес године, йа

узме девд/ку два/ее йёш године М1),

Чим дд^е из цркву, шо/ ее каже на

ма/ку ПП, Чим йр61)е врёме, изгуби се

свё ПП, ч(б» га йомузё /а йошсирим Т

чим

Чим ми чу/емо у чешвршак много му-

зика свира, знамо да}е циганска свад-

6а 1 , Чим му дат елашко, он зна/е да

вёп, да мора д^излази 2, Чим си одвёо

девд]ку, нема купи врНа/ье 4, у/ушру

чим устанем, Пос лужим се елашко 5,

Чим йочнеш шиитским да говорит:

„ДдсШа!" 6, Чим сам га куййо, ши га

намести да мдж да га вйди он 7, чим

йдчне да свйЬе... 8;

Док ]е везник чим учестао у Нишу и у селима, нисмо забележили при

мере са тек и везничким скупом тек што за изражаван>е лве радн>е (у на-

дре1)ено] и подрежено] реченици) ко)е се дешава]у непосредно ]една после

друге.437

У значен>у везника чим само на селу смо забележили а:4^ а га зако.ьё

и ейаку/е га, ешё ги ладнаци Ч, а еэг, а се окошию... Мр.

како

/а вйше нйшша не радим како сам се

разболео 2, од дваесше... дваес йрве

године како сам радио, шрйес йрве

године сам то куййо 3, Живим са сё-

сшром како ми ]е умро зет 5, Како

сам се ожёнео, ддбио сам ейна и

пёрку 6;

откако

два}ёс године ко /е умрёла... Л, Ими

вёп, богами, вйше од дваес године

како су башашли М1), Па ими два/ее

године ко }е умрёа Мр, кко ми /е та

пёрка ошшиш у йаршизани, нёсам

добро баш шолйко Мр, како шо

йонйкне, йа вйкнемо ишйарамо Мр,

То сам гу ударно како смо се узёли

НС, Муж ко ми йогину/а, /а не радим

ПП.

Ошкакд се залечию сам лечи, лечи,

лёчи НС, ошкакд сам /а йочёо.

вршалице су вршёле Т.

У проучаваним говорима нема неких стд. врсменских везника и ве-

зничких скупова као пре но, пре но што, откад, тек, тек што а пеки

други су веома ретки: пре него што и пошто, ко]и не ирипада]у ирвобитном

диалекту, по]авл>у)у се у малом бро^у градских примера. Иначе, временске

реченице у нашим говорима се не различу од стандардних.

437 Богданов!№ 1987, с. 232 такого примепэде недостатак тек у свим значе!ьима ове речи,

али опажа употребу шике, ко}у смо ми забележили само у прилошком чначен»у: Трамп ъюду

дёше, нее само шике да се скйшаш Т. Тике посгсци код Мптрошпл 1984. као и шеке, ко)и имамо

у примеру: Теке чу/емо шамо. Пушке йрийуцаше Л.

4зку Алексиначком Поморашъу а се ^ав^ьа у ово] служби (Б01 длиониъ 1987. с. 230). кеду

Речник САНУ наводи без посебног обелсиада.
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Биланс нашег прегледа различитих типова зависних реченица показухе

знача^у по^аву хипотаксе како у Нишу, тако у селима; можда више него што

би се очекивало у говорима щи се налазе на континууму измену диалекта

и стандарда. Паратакса, са ^едноставном ^укстапозици^ом реченица, туе мно

го раширена; ево неколико примера:

последична вредност: н>егдва рука шако би.ш, не люж да се држй од

срце НС;

погодбена вредност: Идише шалю, уфашише боже у Нишаву 4, Ъе иде

але шалю, Ъе ви крв узлу 6;

временска вредност: ПрбЪе зима, йрблеш дбЬе ПП.



ЗАКЉУЧЦИ

Поређења која смо спроводили у току нашег рада између говора града

Ниша и околних села показују да се ови говори налазе на континууму између

стандардног српског до првобитног месног говора (који припада јужноморав-

ским говорима, шире призренско-тимочкој дијалекатској области). На овом

континууму говори села су ближи првобитном дијалекту, док говор Ниша

заузима средишњи положај, ближи стандардном језику. Ниш показује супо-

стојање стандардних и дијалекатских облика (у пропорцијама које варирају

у односу на проучаване категорије и информаторе). При.мсћени дублети све-

доче о језичкој несигурности фадских говорника, а та несигурност сс још

види појављивањем „интердијалекатскнх"439 облика који не припадају ни

стандарду, ни дијалекту. Тако смо нашли

речи у којима акценат чува своју дијалекатску природу (тзв. експира-

торни акценат), с тим што се помера као и у новоштокавским дијалектима,

тако да је на истом месту као и у стандардном српском (долазим — дб.шзим,

са експираторним, а не краткоузлазним акцентом);

многобројне речи са два експираторна акцента (један на истом месту

као у дијалекту, други на истом месту као у стандарду);

ширење стандардног акузатива множине (са наставком <е>) именица

мушког рода на све зависне падеже, према моделу једнине (жањемо са ср-

пове као и жањем са ерп);

појаве хиперкорекције: употреба локатива после предлога у и на за

означавање места кретања (идем у Нишу), коришћење стандардног инстру-

ментала али са предлогом с, са за изражавање средства (жањем са ерпом).

Пропорција стандардних и дијалскатских облика варира не само од јед-

ног говорника до другог веп и код јсдног истог говорника према томе да ли

више или мање пази на свој говор.440 За време разговора са истраживачем,

439 Термин „интердијалекатски" нуди Ткихјих 1986, с. 62 управо за ситуације у којнма

контакт ичмеђу два дијалекта повлачи појављивање облика који ирвобмтно нису постојали ни у

јсдном ни у другом. Традгил употребл>ава рсч дијалекат у ширем смислу и стандардни јоик

сматра посебном врстом дијалекта (в. Снамвекз и ТКШХЖХ 1980. с. 39).

440Ьаво\' 1976. дефинише контролисан говор као говор „који сс нормално појављујс кала

субјект одговара на питања Јванично призната као дсо интервјуа" с. 139, а на с. 146 фамилијарни
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код испитаника неизбежно долази до више контролисаног говора, али при-

бегава]уЬи учешпу особа из породице или окружена информатора добили

смо више узорака фамили|арног говора.441 Више примера юуе смо навели у

нашем раду иначе показу|у да пропорщуа стандардних и ди)алекатских об

лика зависи од теме разговора. Кад се евоцира некадашн>и Ниш или изузетно

драматичне прилике, нарочито оне ко]е су везане за рат, дш'алекатски облици

поста]у многобро^и]и.442

Пропорщц'а ди]алекатских и стандардних облика може бити различите ,

унутар истог села, у зависности од информатора. Стандардни облици долазс

много више у говору мушкараца него жена. Уосталом ]езичка неснгурност

понекад говори о веЫ} отворености према савременом свету и младим генс-

ращу'ама: уочили смо изнена1)у)упи контраст измену ^едне баке ко]а )е (из-

гледа ман>е цежена од сво1|е породице живела у м&п^ просторен изоловано)

од остатка купе) имала мало контаката са унуцима и користила ^е скоро ис-

юьучиво д^алекатске форме и друге бабе ко^а ]е потпуно учествовала у живо

ту породице и водила дуге разговоре са унуцима о н>иховим активностима,

па ]е због тога много више прибегавала стандардним облицима, мада ]с била

стари|'а од прве информаторке.443

Ако ]е проценат стандардних облика знатно вепи у урбаном говору него

у сеоским говорима, то ]е због дужег школован>а, вепег продора меди|а, бро1>

нших контаката са другим говорницима чш'и ]е говор ближи стандарду. По-

лазепи од ставова британског лингвисте Лесли Милро], разлику измену говора

Ниша и села можемо тумачити према сош-ц'алним мрежама: у селима говор-

говор као „свакодневни говор такав какав се употребл>ава у уобича]еним ситуащуама у ктуима

^език туе предмет пажн>е". Лабов указу)е на ситуащус у ко]има се фамилщарни или споптанн

говор може пс^авити: за време прекида уелсд интерв]уа, нпр. кад говорник „упуНу^е примедбу

иском трепем лицу" и за време дигрес^а. Знакови по]аал>иван>а фамшиуарног говора, пре свега

су, „модификашус предлога, т). модулащуе гласа кчуе утичу на говор у целини" са ..променом

брзннс говоре1ьа, променом тона, променом ]ачинс гласа или ритма дисан>а".

44' МШЮУ 1987/6, с. 179 истине важност публике ко^ се интерв]уисана особа обраЬа —

критерц|ум кс^и, према н>сном мишлеььу, превладава у контроли информатора над сво|мм гово

ром — за добран*: „вернакулара" (ова] термин означава, Ьавоу 1976, с. 289 као „стил у ко|ем

се минимално пажгье обрапа на сопствени говор"; иначе Ьаво\' 1978 (с. 9) да]е и много ишру

дефинншуу: „Под црно-америчким вернакуларом подразумевамо релатнвно ]едноличан говор

ко]им се данас служи веЬина младих црнаца готово свуда у САД-у, нарочито у посебннм квар-

товима у ЬЬуррку. Бостону, Детройту [...] итд. Поред тога н>име се говори и у вепинн руралних

области и често ^е у служби фамшнуарног, интимног говора многих одраслих").

442 Ми.коу 1987/6, с. 182 истиче однос измену теме („Юр1с") и типа доби^сног говора у

току интт^уа са социолингвистичким цилем. Подсетимо и на контекст „смртне опасности"

кс^н предлаже Лабов (Ьавоу 1976: с. 153).

441 БАСИВ 1983, с. 258 подеспа на важност везе измену различитих генерашма ча говор;

у овоме посто]и интеракшуа измену представника различитих генерашма. везана. према аутору.

за психолошку потребу ка идентификашуи, како са ]едне, тако и са друге стране и чакл>учу)с:

„У там настсданлша пронес ]е двосмеран — старки желе да се по |сзику приб.тнже мла!)има. а

мла!)н желе, у ]сдном тренутку свога развнтка, да уевс^е ]език старших, док у другом. да.'ьем

развитку — да се одвс^е од Зезнка старших".



Говори Ниша и околних села 435

ници (барем у генерации ко)у проучавамо) ]ош увек чине густе и кохерентне

фупащце, према томе способне да се одупру спол>ашн>ем лингвистичком при-

тиску и да очува]у д^алекат, док у фаду процес индустри)ализацш'е и урба-

низащуе повлачи за собом слабл>ен>е и осипан>е ових мрежа тако да су го-

ворници изложении норми институционализованих канала, дакле, стан-

дардизац^и ]езика.444

Ло]алност говорника према нестандардном ]езику може инак помопи

ььеговом очуважу и кад су урбани говори у питан>у; то зависи од тога да ли

та] дш'алекат ужива престиж код сво]их говорника. Кад ]с дшалскат пре

стижней, н>егови говорници га бол>е чува]у и поред угица]а стандардног ]ези-

ка.445 Ме{)утим, нишки говор може да се дичи сво]им посто^аььем у юьижевности

само у делима Стевана Сремца Ивкова слава. Зона Замфирова и Ибиш-ага.

Нишли)е осепа]у велику наклоност према говору Сремчевих ]унака (за ко]м

се сматра да на]бол>е репрезенту|е нишки говор), али га истоврсмено нзбега-

ва]у у свакодневно] говорно] пракси због непрестижности у односу на стан-

дардни ]език.

Сматрамо да се утица] косовско-ресавског дш'алекта, у шта смо се осве-

дочили више пута, може об)аснити извесним престижем |ер ]е ближи стан-

дарду од говора Ниша и околних села. Супротно томе, изворни говорници

Ниша прида]у виши статус свом говору него говорима градова \ужащн\ (Лс-

сковац) и, ]ош више, источники од Ниша (Бела Паланка, Пирот, Димитров-

град). Говори ова три града припада]у тимочко-лужничком ди)алекту, |ош

удалением од стандардног ерпског од ]ужноморавског дш'алекта и ближем

бугарским говорима, ко)и има]у негативне конотащп'е због истори)ских од-

носа Срба и Бугара.446

444 Миж>У 1987/а. с. 181-212.

445 СНАМВЕК5 и Ткшэаих 1980, с. 3 истицу да се у обично| употреби термин „диалект"

односи на говор нижег статуса, „углавном повезаног за селдштво, за радничку класу или друге

непрестижне сло]еве". У ствари, извесне локалне диалекте н>и.\ови говорници могу сматрати

прсстижним (овде се не ради о „скривеном престижу", гкуму ксун користи Лабов за говорникс

куи сами осуг)у)у сво| говор, а истовремено, више или ман>е несвесно желе да га очува]\ да би

афирмисали сво] соши'ални идентитег; в. [.двоу 1976). О важности по|ма престижа за извесне

дацалекте в. Ка1_оо.1ЕКА 1983-1984. Примсри престижних урбаних говора за н>ихове говорннкс

су загребачки ка]кавски, сплитски чакавски као и дубровачки штокавски. НЬиховн говорници као

да оста|у свесни некадаииье славе и бившег кн>ижевног статуса тих говора. О престижу загрс-

бачког говора в. Маош* 1966, Кашошка 1985, с. 95-96 и Ив(Гп 1986. с. 97. сплитског. в.

Масмк 1978/а, с. 472 и Маом-к 1978/6, дубровачког говора в. М. ивиъ 1965, с. 743 и Ишга

1986, с. 97-98.

44Л .1едан од наших нишких информатора (бр. 2) каже: „Нйш /е оно маю лпТш грен), мй

смо заосшащ, заосшаш град, дзбньно вам кажем. заосшаш смо. /ужни део. Лескончани ]бш

како говору, у Лескдвац да ей. да ойшднеше — како они кажу, како дни говору, ей би се чудит.

Мй се чудиио. Ми. чим дд!)е Лесковчанин беде у Нйш, мй знамо да /с доию Лесковчанин. Но

гонору га йознамо. разумеше. Он сасвим друкше говори него мй. Овй/а Ьё.юйашнчани,

ПироЫнци. шам Дймишровград. . . Они /дш горе говору, ко Бугари. Правы бугарски. И сне на

бугарско йма]у йрезиме, свё на в, в, в: Димишрдв. Петров, Ликов, е, шако. А мй веН на Ь йиамо

деде. Е. шако. "
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Занимљиво је и што говорници Ниша имају помало супериоран однос

према говорницима околних села,447 радо тврдећи како се говор Ниша увек

знатно разликовао од говора околних села. Ова тврдња је тачна на синхро

ничном плану; али ако се узме у обзир почетак века, констатујемо, ирво, да

се примери које Белић бележи у Нишу ни најмање не разликују од примера

из околних села, а друго, како смо то доказивали током читавог рада, говор

Сремчевих јунака углавном је идентичан данашњим говорима села. Уз сву

опрезност, неопходну ако се у дијалектологији користе књижевна дела,

можемо сматрати да је говор Ниша пре стотину година, каквим г а предетавља

Сремац био много сличнији данашњем сеоском говору старијих информатора

и да је чак био Слободан од наноса из стандардног језика којих данас има у

знатној мери и у селима око Ниша448. Сам говор Сремчевих јунака наведених

дела представља за Србе „нишки дијалекат", међутим, тај говор више не по-

стоји у Нишу, а у околним селима среће се у облику мање богатом дијалек-

тизмима и то једино у генерацији изнад шездесет година.449 Становницп

Ниша који сада говоре попут Сремчевих јунака то чине са шаљивим или

артистичким цшъем, а не у свакидашњој употреби; ради се, у ствари, о „ме-

тафоричкој" употреби говора.450

Говор Ниша представља мешавину стандардних, дијалекатских и „ин-

тердијалекатских" (тј. ни стандардних, ни дијалекатских) облика. Преостајс

447 Исти однос изгледа да имају и становницп других фадова. КаШОШКА 1985. с. 95

спомиње убеђење загребачких кајкаваца да јс њихов говор „бољи" од руралне кајкавштинс; на

стр. 97-98 он установљава исто понашање становника градиЬа Корчуле у односу на чакавскс

говоре околних села. Он указује да рурални говори (кајкавски или чакавски) у датам случајсвима

једноставно имају више дијалекатских особина него одговарајући урбани говори, и „постају прн-

хватљиви у фаду под условом да напусте пеке од својих црта". Инфериорност руралних говора

још се огледа и у ужурбаности којом их њихови говорници напуштају кад се селе у град у

корист приближно стандардног штокавског.

448 в. Јовиђ 1976, с. 735: „У Сремчевим делима из Ниша језик је засићен дијалекатским

елементима. Међутим, у овоме језику је ипак далеко мањс аутентично фадског него дијалекат-

скога, што можда говори и о стварној јсзичкој ситуацији говора Пиша у Сремчсво време."

449 Амсрички слависта Т. Ф. Магнер, који јс иначе објавио интересантне радоне о г ово

рима Зафсба и Сплита, даје јсдну, до карикатуре деформиеану, слику говора Ниша. Замоливши

студенте енглеског језика са нишког уннверзитета да један днјалошки текст преведу еа енглеског

на „говор Ниша какав употрсбллвају код купе", он је добио вепину текстова на стандардном

ерпском језику (што нипошто није чудно, јер говори и дијалекти нису прихватљиви у писаној

форми, осим у књижевне еврхе), а мањину „прсвода" које су студента покушали да заенте ди-

јалекатскнм цртама, каквим су их замислили студенти да би угодили Магнсру (МльМ-к 1984.

с. 140-141). У другом чланку Магнер користи исти енглески текст, у дужој верзији и наводи

његов превод на стандардни јсзик. на ..нишки говор" (без навођсња аутора), који је у стварм

пастиш Срсмчевог дела, као и на загребачки кајкавскп и сплитски чакавски! (Машек 1978 б).

450 Реч „метафорички" је израз који употребл>ава британски лингвиста Лесли Милрој да

би окарактсрисала ситуације у којима представници фадске „елите", који иначе етаидардин језнк

сматрају својом нормом. прибегавају дијалскту у препричавању шала, ансгдота, вииева птд. (Мп -

коу 1987/а, с. 32). Овако искоришпсни дијалсктизми, веп ишчсзли или у (рази ншчезавшьа, а у

сваком случају туђи правој говорној пракси, јесу „етереотипи" у смислу у којсм Лабов угкнре-

б.ъава ту реч. ((-Айву 1976, с. 253).
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питање зашто проценат стандардних и дијалекатских облика варира од једног

до другог језичког проблема из фонетике, морфологије или синтаксе; дру-

гачије речено, зашто је говорна разлика између Ниша и села, дакле промена

у дијалекту, већа за неке граматичке категорије него за неке друге. На то,

изгледа, утиче више фактора.

„Најупадљивије" црте, тј. најкарактеристичније за призренско-тимочку

дијалекатску облает (у односу на друге ерпске дијалектс) теже да се најпре

модифицирају. Интересантно је што и сами говорници умраво ове црте

доживљавају као најупадљивије нарочито зато што су оне највише жигосане

од стране говорника који владају стандардом. Наш рад потпуно потврђује

тезу коју износи енглески лингвиста Петер Традгил у књизи „Дијалекти у

контакту", на коју смо се више пута оеврнули. Он утврђује да се, када се

говори у контакту, дешава и прилагођавање тако што говорници најнре мо-

дификују црте свог говора које осећају најупадљивијим.451 Такве су црте ирви

„кандидата за прилагођавањс", а мање упадљиве биће евентуално модифи-

циране касније и спорије. Све ове модификације се остварују тек постелено,

а говорници наизменично употребљавају за неки облик своју личну варијанту

и варијанту дијалекта којем се прилагођавају: тако се објашњава појављивањс

дублета, а понекад „интердијалекатских" облика када се прилагођавање

остварује делимично.

Проучавали смо прилагођавање неких локалних говора, значајно удал>ених

од стандардног ерпског језика, овом језику. Навешће.мо неколнко примера.

Међу најкарактеристичнијим особинама првобитног дијалекта, које сс

још увек срећу у селима, а које су потпуно нестале у Нишу у корист одго-

варајућих стандардних варијанти, навешћемо фонему /б/ (звезда), глаголски

придев радни мушког рода са наставком <ја> (радија), аналитички компара-

тив типа побогат и удвајање личних заменица (мен ме није стра). Нпсмо

посебно проучавали лексику, али је јасно да је то слој који се први подвргава

промени, пошто су лексичке разлике изузетно уочљиве и иошто су их говор

ници врло свесни. Тако говорници Ниша имају само пасивно знање извесног

броја лексема (још увек у активној употреби у селима), док одговарајупу

стандардну лексему систематски користе.452

451 Ове „најупадљивије" црте који.х су говорници свесни подударају се са социолингви-

стичким промешьивим величинами које Лабов нашва „маркернма" (в- Ьавоч' 1976, с. 324-325

и 419). Треба истапи коли ко је Традгилу важно прилаго!)авање на нпвоу индивндуалног говор

ника: прилагођавање се остварује током мноштва контаката измсђу говорника рахжчитих дија-

леката (Тькихж!. 1986. с. 39); прнлагођавањсм управллју социопсихолошки фактори као жсља

говорника да се не разликује од других и же.ъа да га разумеју (Тшгхјих 1986, с. 23): прила-

гођавањс преде гашьа само јсдан аспект универчалног обслсжја људског понаша!ьа. найме да ее

у свакој комуникацији говорници ирилагођавају својим сабсссдницима (Ткигхтх 1986, с. 161).

452 Ево неколико дијалекатских лексема којс се чувају и у Нишу и у селима (стандардни

еквивалент је дат у заградама, глаголи су наведени као у речницима у инфинитиву, мапп се тај

глаго;1ски облик врло ретко поЈав.Ђује у нашим говорима: к.ю.\юурсщ (мехур), /мька (но'ирва).

снага (тело), шдтка (патка), Шераје.ж (јеж); пшилшнити сс (предомислити се), пратити (по-

слати); а.шс (сасвим), ас (потпуно, право)... Има много више дијалектизама који опстају у се-
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Неки ди)алектизми, ман>е „упадгъиви", ]ер постсуе не само у призрен-

ско-тимочко) ди]алекатско] области веп и у другим српским дщалектима,

чува]у се у Нишу, али у ман>о] мери него у селима, као ннр.: наставак <у>

3. лица множине глагола типа говориши, видеши, држаши у презенту (говору,

виду, држу), енклитички облик повратне заменице у дативу си, употреба аку-

затива уместо локатива после предлога у, на за означаван>е места I до се неко

или нетто налази.

Извесне црте, ^'е стандард у принципу не допушта, а ипак се често

срепу у колокви]алним вари]антама стандарда, врло су учесталс како у Нишу,

тако у селима, нпр.: губл>ен>е гласа Ы, нарочито на почетку речи, употреба

облика би за сва лица ]еднине и множине помопног глагола кондиционала /с/

би чишао, ми, ви би читали.

Сви наведени примери ]асно показу)'у да правило ирема ко]ем се нри-

лаго1)аван>е стандарду оствару)е, утолико више и брже што су д^алекатскс

црте упадлив^'е, важи на свим нивоима: лексичком, фонолошком, морфо-

лошком и синтаксичком.453

^дан други важан фактор од знача]а за више или ман>е брз прелаэак од

д^алекатских до стандардних облика ]есте степей сложености система за

усва)ан>е од стране говорника. Овде се позивамо на разлику ко]у успоставл>а

енглески лингвиста В. Н. Франсис измену „инцидентне вар^ащис"' ксччт. де-

лу)е на изоловане елементе лингвистичког система, не реметепи сам систем,

лима, док их у Нишу замен^е стандардни еквивалснт: адеш (обича]). бробшьак (мрав), дошёш

(благостан>е), дрё/е (одепа), дувар (зид), грбйна (ле!)а), клтшъа (сукно), мрза (ленюст), ащ/а

(приви!)ен>е), врёнац (парадар); багьайш (купати), бегендйсаШи (заволети), чукаши (лупатн).

искочиши (изаЬи), нйшаши (л>ул>ати), йриканиши (понудити), рабоШиши (радити), укачиши се

(попети се), варкаши (пазити), викаиш (звати, казати), збориши (говорит): голём (велики)... као

и део лексике везанс за полюпривреду: бщач (лопата за ломллнл коношьанс сгабл>ике), гйжи

(винова лоза), йарасшш (запуштено •земл.иште)... У извееннм случа]евпма дгцалекпшм .(едва

успева да проживи у Нишу, док у селима счгпуе виталан, као нпр. ручаши Оести), шёйаШи (бита),

ушёйаши (убит)... Интересантни су, понекад. коментари информатора у Нишу поводом изве-

сних лексема; тако жёька и дро су застарели термини за информаторе I и 3 гсуи м^ак^чду да

употребл>ава]у кор/ьача. односно коло; именицу йишшим&ъ (пешкир) ]с ннформаторка 5

означила као архаизам, а информатор 8 каже да ^с йёщер некадашгьа турска реч; док со информ-

аторка 1 шали поводом глагола ровёл, за ко^ сматра да ]с сада иек.ъучиво руралан: Свако сё.ю

друкше говори [...] Рёцимо, у неко сёю не каже: ..дёше Сиаче", него каже: „ровё" [...] Ту у

}ёдно село [...] дат дешёшу йме Жаклйна... А баба га зовё йа виче: „Е/, Жак что, шит ронеш?".

И дни се сад смё/у, каже: „Жакшна ровё".

Примепу|смо да ]е знатан бро] ових ди|алсктизама забележеи у Лссковцу (в. Митинги

1984), у ман>0] мери у Пироту (в. Живковнъ 1987) и у тимочким говорима (в. ДмнШл 198К).

453 Ткшхзих 1986 тврди ово само за ниво лексике (с. 25) и фонолопус (с. 30): гьегови

заюьучци су опрезни: „Ови фактори се не односе обавезно на лингвистике нивос осим фопо-

лошког." Разлог томе ^е да ]с вепи бро] радова на ю^е се он познва поеве&ен енглеском ^езику,

ко;и ^е сиромашан на мор(|к>лошком плану. ДЧчьа .(утронип-Тихомировип ]е показала да ово пра

вило важи, у процесу прилаго1)аван>а сплитског ювора стандарду. на нивоима морфолопце (Л -

ткомс-Тшсапкоую 1987, с. 258-259) и синтаксе ^ьтгшмс-Тиюмтох'к'- 1989/а, с. 55-58; аутору

се овде можс замерит што као променливс величине узима ча щи ее односи на лексику н

редукшуу ми _/'<? на .не, ко)а ^е фонетска по]ава).
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и „систематске вари)аци)е" ко|е мен>а]у систем реструктурира]упи га темоь-

но.454 Тако лексика са неколико десетина хилъада елемената представлю на|-

ман>е структурирани део ]езика, па ]е самим тим много више подложна ин

цидентно] него систематско] вариантни. Другач^е речено, што су ]езичке

]единице више интегрисане у ]езички систем, то све више зависе од систе

матске вар^ащп'е и све теже су за усва]ан>е од стране говорника неког другог

лингвистичког система. Лакше ]е замените ]едан облик неким другим (нпр.

лексему али и морфему као у случа]у замен>иван>а аналитичког компаратива

синтетичким компаративом), него усвоите синтаксички систем падежа (кад

]едан ]едини облик општег падежа мора бити заменен стд. акузативом, гени

тивом, дативом, инструменталом или локативом455), или ]ош више разлико-

вати четири акцента стандардног прозоди)ског система, што ]е скоро немо-

гупе уколико та] систем н^е усво]ен веп од самог детшьства.456 Заиста, иако

смо у Нишу често бележили стандардне наставке у именичке] деклинации,

акценатски систем оста]е веома удал>ен од стандардне норме: акценат |е сва-

како много чешпе у Нишу него у селима на истом месту као у стандардном

ерпском, али ипак углавном чува исту природу као у изворном диалекту —

експираторни без квалитативних и квантитативних опозищф. Уосталом, из

гледа да ]е кра]н.а спорост промена у прозоди]ском систему код ди]алеката

у контакту универзална по]ава.457

Трепи фактор ]е жигосан>е говорника диалекта у фази прилаго1)ава1ьа

стандардном ]езику од стране луди ко}и влада]у нормом. Ова) фактор ]с везан

за претходна два фактора: тако су на]више жигосани на]истакнут1н'и диалек

тизми као и „грешке" ко]е се односе на на]лакше осво]ивс системе. Постсуи,

дакле, хи|ерархи)а у жигосан>у елемената у фази усва]агьа.45Х Грешке у

падежима и уопште грешке из области морфолопп'е и синтаксе више су

осу!)иване него грешке везане за прозоди)у, утолико пре што има много ман>е

«4 в. Ркакс'15 1983, с. 19.

455 Посгсуе и посебно деликатне ситуашус ко]е смо проучавали и у ко]има говорник у

процесу прила! о!)аван>а треба да прс!)е са наставка <а> на наставак <о> (именице хлеб — лук

— сир), или са номинатива на генитив у реченицама ксуе изражава]у посто)ан>е пли неиосто|ан>е

нечега или нскога.

45ь Исту градапи)у тешкоКа (лексика — систем падежа — акценатски систем) истине ИВ1Гй

1986, с. 94: „Сразмсрно ]е лако научити да место асшеи треба ре1ш его, али ]е много теже

савладати синтаксу нашег кььижевног ]сзика, а готово немогупе загосподарити н>еговим акцентом

ако он т\]с научен у детинлтву."

■157 Од лингвиста ко]и има]у слпчна запажаььа помснупемо елсдепс: Д. .ювип |е. у ]сдж>|

од ретких студи]а посвепених ]езичким променама у ерпским говорима. тако1)е уочно да се про-

зоди|ски систем врло споро межа (.ювит! 1979); Д. .(угронип-Тнхомирокпп. проучава]упи еплит-

ски говор, примсЬу^е да ]е фонолопца маьье подложна променама нег о морфолопуа и еинтакеа

(Яткож-Т||ЮМ1КОУ1С 1988); истражу)у11и урбани говор радника у Ьелфае1у, Милрсуевн су

дошли до зашъучка да фонолопуа „веп генерашиама и, у неким случ|евима, веЬ всковима" не

променено оста]е нестандардна (МШЮУ и Микоу 1978).

45« Показали смо такву хи|ерархи|у за придеве: аналитички и синтетики комиаратив —

деклинащуа — разликоваже одреоеног и неодре!)сног вида (в. поглашъс о придсвима).
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говорника који беспрекорно господаре стандардним прозодијским системом,

него говорника који исправно владају системом падежа.459

Стање стандардног српског језика (или, тачније, оних стандардних ва

рианта које говорници Ниша и околних села имају прилике да слушају), као

и стање дијалекта, такође имају извесну улогу услед већих или мањих

могућности промена које садрже стандардни језик и дијалекат. Нпр., поновно

увођење инфинитива је мало напредовало, како у Нишу, тако у селима, због

ограничене и често факултативне употребе инфинитива у стандардном срп-

ском језику. Уосталом, кад има колебања у стандарду, што указује на промене

у процесу и кад сами говорници стандарда често одступају од норме која је

и сама подложна еволуцији, проучавани говори одражавају ове ситуацнје.

Нпр. колебања у употреби наставака вокатива, разликовању одређеног и нео-

дређеног вида придева и коришћењу збирних бројева типа двоје и двојииа

одражавају се у нишком говору, још изразитије него у стандарду због утицаја

дијалекта. Уочљива је веза са фактором степености сложености система за

усвајање: када се тешко намеће јасна стандардна норма, утолико вишс су

говори у току прилагођавања стандарду склони колебањима и дублетима.

И сам дијалекатски систем је подложан еволуцији. Због тога је врло

важно познавати његово првобитно стање и имати истоврсмено синхронични

и дијахронични опис дијалекта; управо овде се радови из традипионалне ди-

јалектологије460 показују драгоценим, чак неопходним: њихови подаци омо-

гућавају социолингвистици да истражује на чврстим темељима.461 Тако

можемо објаснити већу пропорцију стандардних форми у неким граматичким

категоријама захваљујући подацима дијалектолога, нарочито А. Белића у

јужноморавском дијалекту. Нпр. померање акцента на претходни слог у им

перативу, што је сада завршен процес, било је већ почетком века много више

поодмакло у овом глаголском начину него у другим морфолошким категори-

јама; повлачење имперфекта, чија је употреба сада и у селима ограничена на

459 Управо то истине М. Ив1Гћ: „Није стога случајно што сс у најмање иезгодне грешке

у односу на норму убрајају појаве очуванс дијалекатске прозодијс. Ниједан се наш интелектуачац

не би усудио да каже, у озбиљном друиггву. по узусу свог родног краја: ударно га сас папашу.

ачи ће зато безброј њих (па чак и јсзички стручњаци!) мирно рећи: не дашзи, ткта. и; уемс/шмо

и сл. и нико им то непс узети баш за смртни фех. У типовима језичких погрешака псчггоји.

дакле, очевидна хијсрархија: за иске друштво сматра да дисквалификују човека као интслекту-

алца, а друге су просто непријатни дстаљи који, наравно, нису за похвалу, апн се ипак могл

отрпети." (М. ИВИЋ 1965, с. 744).

460 Истакнимо да СНАМВЕК5 и Ћилких 1980, с. 17 термином „дијалекатска гсографија"

означавају традиционалну дијалсктологију, а речју „дијалектологија" проучавањс јсзичких вари-

јетета уопште, било којом методологијом, што укључујс структуралну, геисративну. урбану дн-

јалектологију, с тим што ова последња прибегава социолингвистици.

1,61 Тако ТК1ЛХНИ. 1983, с. 31-32 тврди: „Дијатсктологија је била и бнће и дшьс без сумњс

од изузетно значајне помоћи за социолингвистику"; он жали што у области енглеског јсзика

велики број социолингвиста, нарочито америчких, ништа не знају о резултатима дијалсктолошких

исфаживања и „поново открнвају ове податкс са чуђсњем. деценијама после днјалсктатога, којн

су о томе већ све знали".
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мали бро) глагола, вей ]е дуже време уочл>иво; чуван,е наставка <а> у огнитем

падежу нменица мушког рода за жива бипа, очуван>е генитива за означаваььс

датума, и нонегде датива на <у> именица мушког рода, у призренско-|'ужно-

моравском диалекту, об^аш^ьава да су сада стандардни наставим много

фреквентн^и у генитиву и дативу именица мушког рода него у другим

падежима.

Станка стандардног ]езика и диалекта могу симултано утицати на гра-

матичку категори)у; нпр. у реченицама постсдагьа или непостсуаььа нскога или

нечега, с ]едне стране због сложене ситуаци]е у ди)алекту, са друге стране

због стандардне употребе глагола имати или бити (у зависности од времена)

у реченицама са конгруенщцом или без н>е, конструкшц'а ових реченица у

Нишу изгледа изузетно замршена.

Наш рад тежи да донринесе изучаваььу лннгвнетичких промена у изве-

сним говорима ]едног ]езика, ерпског ]езика, ко]и пружа плодно пшьс захва-

л>у]упи изузетном богатству деклинационог, кон^угационог и прозоди|еког си

стема.462 Управо богатство морфолошког система ерпског |езика омогупило

нам ]е да проучавамо промене на морфолошком и донекле на синтаксичком

плану,463 док се вепина радова о другим ]езицима, носебно енглеског, чеето

ограничава на фонолошки ниво,464с обзиром на могуйности какве ови ]езици

пружа^у. Закл>учили смо да су промене у нишком говору на разним изучава-

ним плановима (фонолошком, морфолошком и синтаксичком) нодреЬене

46- Ово истине Ивнъ 1986, п. 103: „Српскохрватски ту показухе далеко шири диапазон

вар^ащу'е него гу'едан други европски ]език. Од ]едног нашег диалекта до другог драегичио

варира бро] падежа (и с н>име целокупни лик деклинашус), затим брсу глаголских облика, ин-

вентар вокала и консонаиата, а нарочито акцентуашу'а. У поглсду акиенатских система ими у

нашим ди)алсктима можда впше разноврсних структуралних солушуа нею у евнм другим европ-

ским ]езицима и дгу'алсктима узетим скупа." Зиткомс-Тшомточ к 19X7. с. 249 шири ово

запажан>е на ниво морфолопу'е за све словенскс ^зике: „Очигледно ]е да су словенски |етцн

са сво]им развгу'сним морфолошкнм системима гюгодни да допринссу теорией _]сзнчкм.\ промена

на запуштеном нивоу морфологи)е."

4Ы Главни проблем на синтаксичком плану ]с доби)ан>е доволног бро]а примера у енон-

таном говору (за проучавану по]аву). Ово истичу [^авоу 1976. с. 266 (спомшьс регкост еннтак-

сичких форми), Ркагл'15 1983, с. 41 и Мн коу 1987, с. 144-146. Л. Милрсу подвлачи праитшчне

факторе на ко]е смо и ми скретали пажгьу у нашем раду, нарочито у проучаваи>у нмнерашва и

личних замсница. Она нпр. упозорава да упитне реченине има]у „мало шансн да се врло чесго

по]авлу]у у говору интерв]уисане особе".

464 Ркам:1$ 1983. с. 148-149 запажа да су се и традиционална д|у'алектолопуа и недавне

ди)алскатске студ|уе, више окренутс лингвнетнчкед теории, скоро рс.товно посвеЬивале (риноло

гией и (у много манл| мери) лсксици. Ова опседнутост фонолопу'ом можда об]ашн>ава зашто ]е

Лабов дошао до проучаван>а „стилскс" вари]'ашус не само у контролпеаном и фамшиуарном

говору вел и у читан>у (стандардних тсксгова, спискова речи и минималних парова). в. Ьлио\

1976, с. 138-145 и 161. Овакав приступ, ко)» П. Традгил преузима у неким сверим раловима

(Снамвекх и Тгилхли 1980. с. 70-71 и Ткшхжь 1983, с. 170) са разлогом критике Л. Милро|

Она истиче да се „стилови" конверзашу'е и чигаььа не могу сматрати континуумом, |ср ]е чиган>е

активносг кчуа се по само] природи потпуно разлику|е од говорегьа; иначе. дода]е она, са ин-

форматорима ненавнкнутим читан>у, или ]ош горе, неписменим, таква анкета се уопште не можс

спровести (М|ЬКОУ 1987/6. с. 173 и дале).
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истим или заједничким факторима.465 Примећујемо да се скоро све наше

проучаване промене односе на оно што Лабов назива „променом одозго" коју

дефинише као „спорадична и нередовна корекција форми подложних иромс-

ни, корекција која тежи да их приближи моделу који је установила домини-

рајућа група, што ће рећи престижном моделу"466 (тај модел је у нашем раду

стандардни српски језик). Супротно томе фонетске реализације, које пружају

шири распон варијанти него у стандарду — те варијанте смо обрадили у делу

о фонетици за вокале (нарочито /е/ и /о/) и за палатале. могу да зависе од

„промене одоздо", у којој „варијабла изгледа да је страна свакој структури

стилске варијације у говору оних који је употребл>авају".467

Ако направимо биланс нашег рада, можемо најпре видети да смо

проучавали лингвистичку варијацију у бројним граматичким категоријама.

Занемарили смо неке тачке које би захтевале посебне радове попуг ингона-

ције и реда речи, о којима ипак има.мо извесна запажања, а друге код којих

нисмо уочили никакву значајну разлику између нишког говора, говора окол-

них села и стандардног језика (као глаголски вид). Што се тиче самих говор-

ника, наш рад је само прва етапа неопходног исцрпног проучавања ювора

Ниша, а иначе смо већ у уводу најавили да ћемо у избору информатора узети

само променљиву категорију „место живљења", за коју су повезани професија

и ниво образована. За дал>е проучавање говора Ниша трсбало би узети у

обзир и друге варијабле.

Пол би, свакако, била интересантна варијабла. Пошто смо у току нашег

истраживања узели отприлике исти број мушкараца и жена, можемо извести

нека запажања.

У селима жене су очигледно конзервативније од мушкараца и на кон

тинууму од дијалекта до стандарда ближе су од њих првобитном дијалекту.

У великој већини случајева стандардни примери забележени у селима долазе

од мушкараца, који самим тим испољавају већу језичку несигурност, веро-

ватно повезану за вели број њихових контаката са „спољашњим" светом и

веће искуство жигосања од стране говорника који владају стандардном.

4*5 Могућност да се варнјација проучава на морфолошком и синтаксичком плану на неги

начин као и на фонолошком доводе у питањс Ьа\а\Оека 1978 и Ми.коу 1987/6, с. 154. Б.

Лавандера сматра да је у синтакси изузетно тешко, а можда и немогупе. доказаш да све варијаше

проучаване променљиве категорије имају исто рсференцијално значењс (1-АВО\' 1976. с. 242 го

вори о „постојаном когнитивном плану" за фонолошке променљиве категоријс). што уопштс

нијс очигледно ако се узму активне и пасивне реченице. Међутим, Јцткомс'-Т|НОМ1КО\1с 19X7.

с. 260-261 са рахтогом замера Лавандери што она не прави разлику нзмсђу морфолошког и

еннгаксичког плана: у морфологији. барем, у деклинацијама и конјугацијама, јасно јс да варп-

јанте променљивс категоријс (мофеме) имају исто граматичко „значењс"; ова примелба може

такође да важи, сматрамо, у синтакси (нпр. у нашем паралелном нроучавању датива н конструк-

цијс на + акузатив, н још изражавања средства помопу с + инструмента!, с + општи падеж или

инструментала без предлога).

4ћЛ Ьавоу 1976, с. 253. У новијим лингвистичким истраживањнма предлаже се нзраз ..1аг-

цегео1 сЬапзея" („усмерене промене") који је можда бољи јер се избегава разликованч; измену

свесних и несвесних промена.

•»« Ьавоу 1976, с. 252.
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нарочито за време вршења војног рока. Ове чињенице добро познају тради-

ционални дијалектолози, којн дају предност старијим женама.

У Нишу, напротив, никаква разлика између мушкараца и жена се не

намепе на први поглед, што може да потврди једно запажање Л. Милрој468

чију смо теорију социјалних мрежа веп спомињали; лингвистичка иоследица

слабЈвења и осипања ових мрежа (у Нишу, у односу на села) је „поремепај"

разлика између полова на језичком нивоу.

Супротно овоме резултати нових социолингвистичких истраживања

слажу се да жене у просеку (уз исти узраст, исти ниво образована и пеги

социјални статус) „произволе" језичке облике ближе стандарду и престижним

моделима него мушкарци.469 Овај упадљив контраст у односу на ситуацију

констатовану у селима, можда ироузрокује различит статус жене, пошто су

споменута социолингвис гичка истраживања вршена у „индустријализованом

западном свету".470

Географском пореклу говорника би требало, такође, да се поклони до-

стојна пажња. Вероватно је ово најсложенија варијабла у нроучавању град-

ског говора и треба приметити да свуда у свету има изузетно мало радова

урбане дијалектологије који су ову категорију узели у обзир.471 Знатан број

становника Ниша долази, како смо приметили из призренско-тимочке днја-

лекатске области тако да би у већем делу становништва требало да постоји

велики број језичких црта запажених код аутохтоних говорника. Два дијалск-

та, сврљишко-заилањски и тимочко-лужннчки, којима не припала првобнтни

нишки говор, поседују извесне „упадљиве" црте које их још више удаљују

од стандардног језика него црте јужноморавских говора, гако да су те црте

подложне брзом ишчезавању.472

Било би потребно анкетирати различите узрасне категорије, што би омо-

гућило опсервацију језичких промена у „прнвидном времену".473 Јасно је да

се свака промена која продире у језички систем (у нашем случају у говоре

Ниша и околних села, у правцу стандардног језика) чешће срепе код младих

говорника него код средовечних, а чешће код ових него код старијих говор

ника. То, међутим, не значи да су дијалекатске црте, нарочито прозодијске,

■«* в. М11ЛЮУ 1987/а, с. 193.

4*чв. нпр. Тилхли. 1983, с. 161-162.

«то СНАМВЕК5 и Ткигхльь 1980, с. 72 и 98.

471 в. код Ткисхжь 1986. поглављс 3 са насловом „Мешавима дијалеката и раст нових

днјалската": Аутор истине важносг ироучава!ьа сволуцијс (под утинајсм стандарла) диј^чскага

уда;ьени.\ од стаидарда (у „зајсдницама са дивргентним дијалсктом"). То јс управо и тема нашег

рада.

472 П. Традгнл сматра да су у ситуацији мешавине дијалската. прнсутне варнјанте под-

вргнуте ..рсдукцији" најупадљивијих облика. Ова редукиија, делнмнчно повезана са процентом

говорника сваког од присутних дијалеката, врши се процесом „коинснзације" који се састоји од

„нивслнсања" мањинских и/или ,,уп;1дл>ивих'* облика, и од поједноставл^ња због елиминације

најнсправиднијих облика (Тг<1 тхни. 1986, с. 107-108 и 126).

^1* Овај термин користи В. Лабов: деоба према прнвидном времену — другачије

речено рахтике у понашању ичмсђу говорника рагличитог уэраста, ратлике које се диферешшрају

до рахтика због редовног и понаагьаног распоређсња узраста помопу једног мерс1и! у контра-

стираном тренутку стварног времена" (^АВОV 1976, с. 372).
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потпуно елиминисане у корист стандарда у млађој групи.474 Таква анкета би

могла показати, верујемо, убрзање лингвистичких промена: одсуство битних

разлика између информатора од 60 до 100 година и, у односу на ову прву

групу, знатну еволуцију код говорника од 30 до 50 год. и још много значај-

нију у групи од 18 до 30 година. Овакво убрзање језичких промена, које смо

површно уочили када смо имали прилику да слушамо говорникс млађе од

непосредно коришћених информатора, свакако одговара убрзању промена у

начину живота (напуштање села, урбанизација, обавезно школство, мас-мс-

дији, социјалне трансформације...).475

Најзад, било би неопходно ставити акценат на сву разноликост сони-

јалних група, чији бисмо статус одредили критерији као ступањ образоваља,

професија, приходи... Ова варијабла социјалног порекла је врло сложена па

би било потребно темељита социолошка истраживања сриског друштва. При

томе треба искључити свако механичко преузимање таквих појмова, као што

су друштвене класе (чиме се користи В. Лабов за САД) или социо-професи-

оналне категорије (што употребљава Национални институт за статистику у

Француској). Појам социјалних мрежа, што представл.а ограничснију и мање

апстрактну катеогрију, по одређењу Британке Л. Милрој,476 могао би по-

служити као интересантно полазиште за изучавање у другим правцпма. Нај-

лакше применљив критеријум би био образование: лако је предвидсти да пе,

за граматичке категорије у којима постоји варијација, проценат стандардних

облика бити утолико већи што ће и ниво образовања бити всћи, и го највишу

у категоријама које већ имају високи проценат стандардних облика код наших

нишких информатора.

Мислимо да су резултати нашег истраживања, тј. језичкс промене

проучаване у скупини говорника који представљају најстарији и најмањс шко-

ловани слој аутохтоног становништва града Ниша и околних села, лако могу

пренети на друге групе говорника (млађих, школованијих итд.), који би за-

једно представљали главни део становништва града Ниша и околних села.

Управо у тој мери је наслов наше студије оправдан, иако смо свесни да се

ради само о првом сондирању, које захтева и друга истраживања.

474 Микоу 1987/а, с. 7-8 и 33 запажа да, иако дијалскти узмичу под дејством раступс!

притиска стандардног јсзика, то ипак не значи да су они осуђсни на нестајан>е, потто старије

особе нису увск највећи корисници вернакулара. Ткьтхж!. 1986, с. 110 примсИујс још да сс

дијалскатске црте могу очувати тиме што су стављснс у службу друге функције. нарочито списке

диференцијацијс.

475 §кија\ 1980. врло слпковнто говори о прелазу „са хоризонталне па вергикалну стра-

тификацију јсзика" сразмерно „процесу промена од хоризонгалне стратифнкацијс руралног

друштва на вертикалну стратнфнкацију урбаног друштва" и додајс да би овом прелазу трсбало

да одговара прелаз од традиционалне руршже дијалектологије на социолингвистнчку н урбаип

дијалектологију (с. 957).

47,1 Она критикујс употребу категорије друштвених класа код Лабова (М1ШУУ 1987/а, с.

14 и М^коу 1987/6, с. 31) и истпче да је појам соиијшшог статуса много интерссантнпјн за

социолингвисте него појам друштвених класа (М^коу 1987/6, с. 32). ИШГЋ 1986. с. 98 пегиче

посебност сриске ситуације: „Код нас до данас нема уобличених градских 'социјалппх' дијапската

којима би се издвајали 'нижи' друштвенп слојеви, пре свега радннштво, па понегде и гакозвана

сред(ьа класа".
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ТЕКСТОВИ

Ниш 1; Надежда Тюр1)евип (1922)

Бйла сам дёте, мала сам била. И там де нам ^е била шупа, тамо кокошке

носйле )ща. И ]&... кад к°кошка почне да кокодаче и иза1)ге, ]а у!)ем па...

мало само разбй^ем попйИем и оставим га у гнездо. И они... два дана,

трй дана, и ищка йза!)ге и каже, бре, носи... оно, празну ону л>уску, ка^же:

„Мора закол>ем ову кокошку — каже — пй^е ,)а)а." А ]а и ]ёдна м6|а другарица

се йфамо у двориште. ^ао, ]а начугьим — пе заколе кокошку, нёма ^а после.

Сад пу кажем ]а да сам ^а пила. И они: „У-у, како, то нйУе на добро, како па

кокошка да пй^е .)а)а." ,1а кажем: „Нй^е кокошка, ]а сам." „Како ти си?" „Па

тако, ]а сам." Баба каже: „щ ]о) ^а^е, нек попйУе." Даде ми она Ща, разбй'-'ем

и попй^ем. А како нам д61)ге овако двориште, овде наша купа, овде тёт

кина, а нёма ограда, нёго ^ёдно двориште, тётка йзнесе Ща. Ка^же: „На,

попй." Лупнем ]а, попййем. „А — каже — ти ли си та коУкУошка!" Кад сутра-

дан, поглёдам ^а, катанац на врата, на шупу. А-у-у, нёпе да... не могу да

узнем ]а^е. Затворено. И онда сёднем на... као до!)ё овако басамак, а ^а сёднем

и чёкам, рачунам: „А)д, сад кокошка кад почне да вйче, они пе да отворе."

А толко сам бйла будала да се нйсам сетйла да пе мама ^а да узме, нёго ]а

чёкам да они отворе, тако сваки дан, знаш. Сёднем ]а и чёкам. И ^ёдан дан

баба каже: „Да)те \о], бре, иёдно ]а)е."

Ниш 2; ,1ован Живковип (1917)

Поплава Ие бйла, пре кад сам станово доле поред Нишаву бйла '-'е пб-

плава. .1а сам станово на други спрат, она Уе дошла, вода, ч'ак до другом

спрату, ч'етрёс осме године. Сви доле ко'-'й су бйли, све то било потомлено.

Све то тйн>е биле, вода и ово-оно. И посе то... Кйше су прёстале и вода сс

повукла у корйто, народ се подавио, сиротйн>а све остала гола, боса. Долазйли

су из Бёофад са возовима. Возови нйсу радёли, а онда Уе на)ебо желёзнички

мое. Дотле д61)ге, вйше не може. Млого вода ударила горе у... Прёко мое

йшла вода. А поплаве су биле страховйте. Млого страховйте, ]аче поплаве

него нё знам шта. И нйшта, ми смо сёдели три дана, чётири смо сёдели горе,

нити... Сад су они корйто направили, вйдео си можда оно корйто тамо што

сУ га избетонйрали. После поплавила Габровска рёка, поплавила Габровска

рёка. Где сам ]а станово она, она наплавила, отуда до!)ге, извй)е се из корйто,
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и д61)ге овдёна и ту }е, све плавила, кроз улице вода йшла. И сад кад падну

нёке кйше вёлике, млбго ]аке кйше као провала 6блака, онда наша авлй'-'а

тако рёпи пуна, прёмда ймамо ми ова] сифон, ёте ту, али сифон не мож да

прйми ту воду толку колко она кйша най!)ге. И она) главни... канализащц'а

и са улице не мож да прйми, ^ел она се вода отуд... напуниле канализаци)е

и ова вода мора да сто^и ту. И ми [...] стражу чувамо, седймо, не смёмо...

да не би ушла вода у купку, ^ер паркёте ймате, сваке сиротйн>ске ствари, да

не би то потопило. Док се то не повуче мало вода и онда ова] канал ибче да

ради и вода отйдне там.

Ниш 3; Милорад Стажуевип (1899)

. . . Кад сам ')& бйо ;6ш дечшко, чували су, скоро свака, свака купк"а ^е

чувала свйн>у [...] Ухрани йе, и кад буде за Божий, закол.е, топи мае, правн

вёшалице. Мае топи, знате шта ]е мае? [...] Бёо мае. А бве... кад направи

вёшалице, па све над... Знате тамо кад ]е бйло, имало доле оцак, лбжило се.

А горе направи се, па вёшалице се онё, знате... Исёче се тако, исёче, исёче

и навёше се са се осушу, и то се осуши, и то се зйми... Зйми се то ^ёде

на)више, зато што зйми... зймске, не... па зйма Ис. то колко да ]ёдете, нити

вбУду мож да пикете толйко, нйти... ]ёсте. Ал свака куЬа скоро ]е... овб, чува

ла свинку. Чварци, сад нёма чварци. Чварци, па кад се направи качамак, лёле

ма]ке, качамак кад се направи, па са чварци, ]ёсте. Качамак ]е здрав за ^ёден>е.

Знаш шта *е качамак? Брашно од кукуруз5 оде се смёл>а, знаш, и от то брашно

од кукуруз0 прави се качамак. Заври)е се вода, ]ё ли, и бндак се мёте и врти

се, окрёЬе се са... са ]едну, йма нарочито тако... као дрво ]ёдно, знаш, па се

окрё^а, окрё^а, те сйпу]е брашно, окрё^а, окрё^а, док се то згусти.

Када се згусти, узнеш па га испржищ, узнеш чварци, узнеш, па мётеш и уну-

тра, и овамо... Сёдне се и шуёде се то. А лёпо се то... А, качамак ]е бдличан,

]ёсте, то се ^ёло ... и са млёко, ]ёсте, а лёпо га упёче и кад му после ейпе

млёко...

Ниш 4; Косара Живковип (1912)

А бегале, од забаву. Па тако побёгну си с момка. А)де. М6]а мама ]е

водила ]ёдну нашу комшику и мб]у еёстру старту што ]е бйла удата, ]а се

то не сёпам, бйла сам мала, млада, дёте. И она ^е одвёла ту нашу комшику,

одвёла и мб)у еёстру, на забаву у „Касйну" ди ]е сад самоуслуга. Ту ^е бйла

„Касйна", йма и кафана тамо. И тамо су бне отйшле, кад нёки мбмак се

зал>убйо и ту мб]у комшйку, па ти он узме до пола нбп и узёо и отйшла за

н>ёга. И они дошли код м6^у мфку. ,,.1ао, тётка Стано — каже — девона

пббеже, ]ао", мба мама — ,^ау, шта пу да радим, какб пу да радим?" Сад код

мфку нё сме да иза^е. Дб^оше бне, плачу и ма)ка мб)а и еёстра. }а као де-

вб]чица „За шта?" „тао — каже — побёгла Мйца." После, аще сутрадан не

смё]у да кажу на ма]ку. Па, бпе — нёпе, мора да кажу и тако су рёкли. Па

н>ёна ма)ка се л>утйла, али шта да ради? Отйшла за момка. То ]е бйло срамота,

ейне, да врати он после девб)ку. Чим бдеш ти код момка, нёма врпан>е вйше,

готово. Какво врпан>е, куд_пе да йде? Мора код н>ег да седй. А сад не. Сад
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йду си девочке, а тад не_смё. Аа, тад ]е било друкчи]е. Не смс да шукне. Чим

си одвёо дев6)ку, нема купи врйан>е. Нёма, сине. Аа, ту] нёма пишман>е. Треба

мйслиш док не направит штёту, а кад направит штёту, нёма ту вйше. Нёма

ту. Готово. Нёма пишмшъе, сине, друкчи]е било. Друкчи)е, сине било, друго,

сине. Сад ви младйн>а много. . . Рётко код нас тако нёшто да се дёси. Да йду

сад девоне, йду па... унучице мо)'и да будете, срамота, они отйлну па... ка°жс,

венчала сам се с ма]ку. Они йду са стомак, па се венчэду. Мани, то ]е код

нас... то нй)е бйло како... Па богами ... Сад вйдиш како Ус врёме. Сад нё^знам

како да кажем. Срамота ]е да прйчам. Друкчй^е ие бйло, ейне, друкчи)е. Ти

да погрёшиш сас девону па да гу не узмеш, а, то би се ти провёо, мора да

узмеш, па да мйслиш ти пре. Нёма то. Из купу девона кад иза!)с, нема вйше

врпшъе, нёма. Друго ]е бйло, а сад...

Ниш 5; Живка Радиво]евип (1915)

]а вйше нёмам с кога нйшки да прйчам, нёма [...] Рёцимо, сёпам сс у

амам кад смо йшли [...] Па, ёто, ]еданпут се сёпам, скоро сам причала м6)им

еёстрипима, много су се смекали. Они веп све то знгуу напамет [...] Дсца смо

]ош били и ми отйшли.

[...] И онда то тако сёпам се да смо отйшли у амам и сели. А баба каже

[...] „Нёмоде ви да глёдате у жёне тамо, бабе. И ондак бйло нёка млада у

амам и нёка свёкрва, па заове, па бйло их ]е пуно. А прйчали су да '-'с млада

бйла Лёсковчанка. Од^еданпут наилази друга жёна, старика баба са о>ну, па

воду и унуче и сна)у и за°ву. Онда све жёне: „У-у-у, врЪа} то] детё натраг,

натраг га врпа]." И ]а сам се уплатила, ]ау, сад Ье и нас „Чу'-'еш ли, жёно,,

Врпа] га там." А она „У, жёне, немо|ге, молим ве, па оно си све с нас живи,

оно нё'-'е ич с мужи." „Врпа] га там у 1)авола, а|де, мушко детё-у амам? Па

после по чираци да прйча]у каквё су жёне." Извйните, срамота. „Да ирйча)у

куд жёне йма]у вуну", каже [...] ]а тако кад прйчам, мб'-'и се пуно смё]у дёца.

,1ёсте, бйло ие тако. И ако баба врну детё. „А чека] д_йдемо код баньаиику,

како Уе смёла да ие пушти." А бан>ацика то '-'е сбпетвеница тог хамама ...

А йсто и у Нйшку Бан>у у базён кад су се купале жене обично па ман-

гупчипи банзеки д61)у па одозго стакло разбй|у па дзвйру жёне, а оме у-у-у.

Кад тек нёка ко]а Уе веп евршила с купание да.ъе: „Чёка| ]а да на1)ем жандара

да ви пратим, да ви видите, шпе те ту) да гвйрите у бабе." Нйсу дале граци'-'е

да се виде.

Ниш 6; Душан Ан1)елковип

Они су славили Ускрс. Они кад баре они баре }ща два'-'сс чёт"ри

сата. Па мёте тамо и бйбер у оно) и зё]тин и све те дрангули'-'е и оно се на

тйву водну, али кад ви изломите оно ]а1-'е, оно ие масно ]а'-,с. Тако су ]ёли они

)а}а. Маце прави, маце зову. Коре пёчене, то тако их зову. То за Ускрс, и они

то пёчу, н>йну пекару йма]у, и ми кад бдемо тамо, они ним да)у маце. Да)у

нам колачи... И жйвели смо добро. Жйвели смо добро. Само знате шта. Ондак

су л>уди, овй стари л>уди: „Немо] д_йдете тамо код Лсврс|м и они йма]у... они
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кол>у живйну, само ]е мало бвде заколу, у чабар )ёлан од... Ту крв йде. Немб),

дёца, пеи йдете тамо, пе ви крв узму, бре, нембде дойдете", тако плащу дёцу,

да не би йшла дёца и тако. „Ма где пете?" „Нйшта — рёкох — нёма о то." И

из цркве3 йдемо код н>и у цркву, прёко Нишаве, ]ёвре]ска црква. А она )е

сада... нё знам шта ]е, магацйн нёки. И били су тргбвци доста ту, пуни...

Варош ]е бйо пун.

Ниш 7; Иван Ан1)елковип (1907)

Радн>а ми Уе бйла бакалска, ал у то) радн>и сам продаво и пшьарско:

пбврпе и вбпе, млёко, ]бгурт, хлёба, све што ]е трёбало за жйвот. Набавлали

смо на пщац пбврпе и вбпе, на пй)ац излазиш, а сву бакалску робу, разумсш

ме, то ]е имало код нас грбсисти, пёт-шёс фбсистне радн>е ко^е су држали,

и код н>их добй|аш. Сваки си глёда да привуче свог муштёри]у, бнда ]е било

да] што вйше муштёри)е да стёкнеш и поштован>е. И ако останеш дужан он

каже: „Добро, пе донёсеш", и кредйт ти да и свё, а сад нйшта. За врёма рата

као шёгрт и кад буде пазарни дан у Нйшу, шёгрт из рацн,е мора д_иза1)с и

да ст6]и пред йзлог, и ако муштёри)а най1)е нёка, па стане пред йзлог, ма да

ли пе да купи или нёпе, ')& пбрсд н>ёга станем: „Молим, чйчо, молим те у!}и

у дупан." „Зашто?" Пйта „Молим те, у!)и, не мора да купит, пе мс газда

убйУе ако ти не у1)еш." Он уг)е, она) му натрп3 испред н>ёга и што му треба

и што му не_трёба, па нёшто купи. Нёкад нёко не купи али тако ]е бйло да

придббиИеш муштёри)у. И мбрао си да водиш рачуна. Рёцимо. у радн>у. Имао

сам момка, ]& му кажем: „Ево ти блок и една олбвка. Кад до^е муштёр1уа,

потражи, то ако га нёма ти запйши ту." А, оно, нё знам, йма то тражи у мёсец

дана, у два-]еданпут. „Ма ако га ]еданпут тражи ти му напйши, ]сл он ако

°тйдне да купи то, йма друге ствари да и купи поред тога, и зашто да дозво-

лиш да купи друге ствари, кад мбже све код тёбе. Чйм сам га купйо, ти га

намёсти да мож да га вйди он. И други пут нёпе д^йде у варош него Не опет

туда сврати." Тако ]е трговина бйла ран>ё, а сада нё знам, не могу да сватим

данашжу тргбвину.

Ниш 8; Иван Скуанчип (1923)

У, страшне девсдке, каки. Да виш каэд бйло купание у Нишаву, пре Хрй-

ста, то кад мфка бйла мба девона. Каже, па овдё код „Ратка ПавловиНа"

оковали све, два й по мётра дугачке даске. Даска до даску, а мушкарци избй'-'у

чвбр, ал купан.е... Довде, па овдё врДзувале, знаш жёне, оно пре рата довде,

овдё се врзувале, они ти их глёда]у. Знаш, нёка истресё мало из пазака сло-

боднй'-1е, и они замиркали, гледали там. Цйркус, кёва ми прйча — упиш, упиш,

скачемо... А она вйпе „Мртви га даббгда, пе зёва]у у нас овам. Нёма какво

да си раду там, нёго пе си глёда]у у нас овам..." Каже, даске два йно метра,

не мож се попне да ги глёда, бре, нёго ги они чвброви избрали, знаш даска,

па чвбр, па подмепували цйгле, па гледали тамо. А бне бйле, све оно знаш,

ал кад ти доле, па врзано, йма то, има те гапе те н>йхове као то су, као купаЬе

гаЪе, оне то зйми носйле, знаш. Носйле бнда дугачке хшьйне, то либаде, све

по турски, све дугачко се носило, знаш.
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После дваес девёте, трйеспёте нё знам коУё там, почёло мало мода, знаш

оно били мушки, они црни, скроз затворено овдё, али оно мало... на трегере.

То посе почёло, иначе, за ово си било ко^ шта ймао, ово пртено, све ланено,

па то фебало, ]еба га, све му црвёно мёсо, бнда кад йдеш, ]ёби га. . . кад се

у воду... па кад се пбчне суши, па кад се стёгне, све му изгребё ноге, али

... Ал били чврсти луди, бе, и дан данаэс, вйдиш тёра]у деведёсет, сто година

доживл>ава]у, а сад, млого овё напредне генераци|е, млого пушёгьс, млого

кафански нопни жйвот. Да виш, пёвам, млого добро ]еду, као добро |сдсмо,

ал вйиш и... ова) ]учё ги за]ебава — сб]а, а сланйна и сб]а, а други .|сду мёсо,

]ёби га.

Ниш 9; .1елена .1овановип ( 1 892)

)г. како сам се удавала? Како да вам кажем, дёцо. Друго]аче |е било

васпитан.е бчево. Ми смо ймали вйнбфад вёлики. Ота°ц нще нустао. Имала

сам еёстру, ймала сам брата, брат у радгьу. Отац ми ]е бйо мутавшп'а. И )&

и еёстра — купи. Радили смо. Де^а учимо да шй)емо? А)де, \а сам уч"ла да

шй)ем, па посе ми шкбди шй)ен>е, малокрвна сам. Каже, „А. не — каже —

она нё сме да шй)е на машину." И тако сам... прёстансм, нйсам учила ча]

ручни рад. Е, тако ти ]е. То Уе тако бйло жйвот. Друго)ачиие ]е, сине, а сад

]е друпуаче све. Све... Како сам се удавала? Е, мо]а свадба кака ]е била.

Чувена, за пример. За прймер. Узела, не узла се, вёрила сам се, верйдба °на

кад ]е бйла, то ]е бйло... Гости н>ёгбви. ... Коло до збру, до шес сата с"ирагье.

Доноси се бу°рёк да се ]ёде. Све ]е то тако бйло весё.1ье. И после у ма)у

мёсецу смо се вёнчали и бйло ]е у хотел „Касйна" сад шо '-'с то, ова] „Срби]а".

Ту ]е бйло3 хотёл, вёлик. И ту ]е бйло и ручак и вёчера. Музика, мо] муж |е

бйо возник, ббрац, у вб]ску ]е бйо и све. Па су чули да ]е он дбшо у Ниш да

се жёни. Оставили све и дсуурйли. „— Не — каже, — йдемо ми, ми да му

свйрамо музику. И музика и свирачи. Ете, тако Уе бйла свадба ]ёдна велика.

Бйло Уе око сто педёсет фи|акера. Чак су из Прокушье су /ьуди поручйвали

да буду на свадбу. Ете, тако ]е бйло мо]е весёл>е [...] Вс]на музика бйла.

Екуна музика. Чула Уе и дошла Уе у Бёофаду вб]на музика и све [...] „Вб)о,

— каже, — чу]ем, — каже, — да нам се жёни, — каже, — Тюка." „Како жёни?"

„Ха)д, облачите се, а]де, йпи Немо, — каже, — ми у Ниш на свадбу." Они кад

су овдё )е вйдли они се згранули. И посе су и свирали и они и овй. Ту| и

ручак и ту] све, и дбручак. Бйла Уе свадба ]една° чувена. За то и пел Ниш

зна и памти. И памти. Тако ]е мо]а свадба, дёцо.

Ниш 10; Вида .1овановип

Знате колко он ймао притйсак, четрдёсет са педёсет [...] Он |с бйо ко

]ёдан старац од сто година, колко ]е бйо прбпао. Ама што облова, ама што

]е ... напади. И ]ёдног дана дбйе ми пёрка, и он фбзницу — \а. оно чудо нйсам

вйдела. Грознйцу ]е добйо и температуру. Температура, да ]е бйо вёпи тб-

пломер, ]а нё знам дбкле би отйшо, у кра], четрдёсет, до кра], шта знам колко

Уе. И ми збвемо хйтну пбмоп, и они кажу, они су у путу. Кад се |а вратим

од телефон, кад се $а вратим купи, он и грознйца. И мо] зет и еёстра, све смо
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натрпали на н>ёга и легли на н>ёга. Отскаче... као да од нёког... ставйо струну

у н>ёг. И ]а се вратим наново и плачем па кажем: ,,.1ао, докторе, молим вас,

што пре долите, иначе умре ми муж." Каже: „Шта ]е сад, па они су, — каже,

— у путу." Рёко: „тао, молим вас, — рёко, — он грозницу йма и температуру

толйко вёлику, у коми ]е." Каже: „Узмите пешкйре врупе, — каже. — фро-

тйрске и ставите до паса облоге." та то први пут чуУем, сине, и ]а брзо како

бйо лонац и }а први пешкйр ставй до п6]ас. И оно, мало се прохлади, ]а °нгу

бацам, други ставим, по трёпи... Тачно нормална температура и норманна...

она, фознйца нёма. А само »е осётио „Од главу, — каже, — у колено, као

кад ми мётак про!)е," тако бол нёки осетйо и од тада, фала Богу, нит йма

температуру, нит йма ово. Да л пе да му буде добро? Борим се, сйне, сасвем

снаге, што кажу, и што чу)ем... Е, ча^еви пй]е, нану и жалфи)у, витамин Ц.

Вйше купчем нану пошто не може да га добьете овако, на слободну ирода]у

купу^ем ... и у она] ча] ]а ставим, кашйшицу витамин Ц. Воду уопште не

пй]е, него ти ча)еви, ту сурутку од сйра...

И за сад, фала Богу. Сат пе да вйдимо докле пе и шта пе. Страшна ствар,

страшна, да л може да се то. . . да л пе то да стане, да л пе то, а? Вёчеру, то

йма, а сурутку у току дана п6пи|е. А сад... вйдеНемо како пе му буде.

Лалинац, Живка Живковип (1919)

И ово] да ви прйчам, а]д Ье ви кажем и то], кад та] сестра што ми '-'е

старела... Отйде она, ту] за тог ёднога момка, йма само да се уда за 1ьёга.

Ми смо дчёца само, и нёма ку) да не чува. А ми чумо Ье се она уда, да... за

шёга она да се удадё. Искочу тамо, вржу клашн>е. . . Пре клаилье изатка|у се.

то] се све ткало ручно. Па там на едно дрво голёмо, едан брёс, па онё) клашн>с

туру, вржу, па све он гу нйша, а ми д61)гемо дом па казу]смо на татка. Татко

узме па гу утёпа: „Зашто да те нйша он?" И она до1)'ё и побеже за ььёга. И

мй смо сестру ]еднуУ. . . ]а ймам едну сестру малё]у од мёне, а та] старё'-'а, то

ми Уе... ^а сам срёдна. И она побёгла за нбп и сестру ми йзми по главу, ту]

што ми |е на)мале]у, и мёне смэче ми Уе, да ми мй]е косу, и мёне тако]. А

насред собу ймамо то ]едно... Била таква купа, дрво насред собу овако], а

ма;,ечка купа, нйска и тако]. Прострэали смо рагоже. а што свучёмо од нас.

ми турймо под главу: рёклицу, сукн.ицу. То] што свучёмо, ми тэко туримо,

пре йе то] било пртена, па кошу/ька пртена, вутарка. Све од пртено го], све

си испредёш кучйна, па предёмо, сву_ноп седймо на седёнжу, предёмо то] да

гу... то] да уработимо. Ми смо дёца а та] сестра не издржувала и чувала не

све она. Е, посе се она удаде такб). Па тэага измйУе... те] сёстру узми, после

да измй'-'е мёне, ]а се ту ману. И ]а гу чёкам, она гу нёма. Она се побёгла за

мужа. Ту, у село отишла. Мо] татко ]е л>ут бй'-'а млого. А н>и ги било стра,

пе да гу ... пе ги потёпа там кад отйдне. А он: „А|, пе д^й^емо тамо." Они

се уплатили, сви узёли секйре да га чувашу. Она побёгла, он лошака и она

узёла што имала тамо нёки стварчики. .1а Ггу гу чёкам тако]. да се измй'-'ем,

она гу нёма, тако] да сам си путйла, тако] гу чёкам гор код корйто, над лавор
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или бёше, каквб Уе било, баш ]а нё знам. И такб) гу ]а чёкам ондсна, она гу...

Тёке чу'-'емо тамо, пушке припуцаше.

Лалинац, Светозар 1ованчип (1885)

Све на месёчину, три, пет хёктара пожн>ё, и то] дво]йца па... На

месёчину сам преврпгуа. Нёма ку). После преврпу, крйза за пару, бега], бе.

Толйцко сам, сто паре. Дво^йца раду и сво] леб ]еду. А саг милибни. Пре

нёсу милибни имали, пре милион вёлики... таг нёне имало вртсн>ача. Изва-

димо вра, насадимо, извадимо вра, па таг с вртен>ачу, а саг нс]е. Пола кйло

ракй)у, пожгъёа ]а. Е, мен се згадйло жн>а)упи. Бёга] бре! Па сам нреврНада и

на месёчину. Нёма ку). Крйза за паре. Скупе паре. И такб].

[...']

Ъу ти прйчам. Заболёше ме очи. Отидо код доктора. Па таг ово] опериса.

На н>ёга видим. И кад ме на овб], да пр61)е две године по тем „аа, — рско ]а,

— баталй га, шта пу да ч'ёкам дал>е, на ]еднб око видим. А посс тога имгуа

сам овдё сипу. Пр61)е па овб отпадне, а ]а га откину. Доста ]е ]едно око.

Вйдим Ниш, вйдим планину [...] Фала на Бога. Бог ]е ]ак. Са свё ми ]с добро.

Нёсам болува^а, ни понапред болеем, зато] што поУшту)ем Бога. Нёки нёпе

пошту)е Бога. Па, пцэду га. Фала Богу. Онй га пцэду. Ко) Ъе ми да здравее?

Медошевац, Драгин>а Мирковип (1904)

(Памтите први рат?)

Памтим. Памтим, растурйше, шушке, лйсник, а мо] ]едаэн ч'йч'а закопала

на п^рку дрё]е у... под шущке. Кад оно пропали. Щушке дйгли, оно пропале,

познава се, они све узёли. Раскопали, све узёли, а нас нёсу дирали саг нйшта.

(Неки су закопавали и жито?)

Закупували л>уди, ]а нёсам закупувала. Кудё пку? Раде у ропство, }а сама

сас дёцу. Терамо га у сёло, тамо у Бубан., там имам сестру, там побёгамо.

Отерамо нёколко цака там, нёколко си оставймо дом, а побёгамо. Па нёсмо

млого, ]а нёсам бегала, \а сам си седела. .1а да сам погинула, нйшта, погинула

би си, па нйшта. ]а сам си свё седела. Па тако] дёца... син ми ]е би)а, там ]е

бега|а у Бубон>, ч'ува краве. Ч'ува краве и лёга, а \а дом седйм. Кад над61)'у

овй ави^бни [па задаве тудаке]... вужду, па кад д61)гу вр-вр-вр- пуцав. Таман

пр61)гу тамо те ги други стйгли. Па тако] пуцав, пуцав, пуиав, пуштав, пуштав

бомбе, пуштав. Куга убйше, ку) остаде — остаде. Ми смо бегали сас Нёмци

у бункери. Око ёродром. Око... Ми сас Нёмци, па у бункер бёгамо. И онй

не заштитава]у па и онй, Ь1^ погйну и они. Не истеру)у.

(Дон>е) Ме^урово, Младен Тоший (1910)

Имали смо, ми смо преславували. У старо врёме наши стари л>уди и ми

кад смо стйгли млади дёца, као та] мо] унук што ]е саг стйгеуа. За сам стар,

ми смо имали... сваки празник ми смо преславували. Нйки нас нё'-'с дираа.

Свети_Трйвун, Свети_Сими)6н, Госпо1)гиндэан, Ускр°с, Т)'ур1)говдан...

гУур^'евдан намен>ёва се ... то] носили смо кретаношу по пол>е. Носили смо
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крстанбшу по пол>е. Соберё се у бдбори па ]ёдну напйшу брейку. Ко]6 гу детё

на1)ге оне] срёпкке, срёпкке, кажу луди. Они мёшав по онё артйУе, туру у

нёцгго, онй мёц1у, па ко]б гу детё на!)ге, оно носи крс. И носу. Имали смо

записи брё^а, старе од.мбжда... мбжда йма шьаде, йл>аде гбУдине, и око н>й

за... Идемо у цркву, забдимо ова) брё^а трйпут, а два старци носу '-'одно

клёпало гвб]зе, тблко, едэан напрёд, едан натраг, носу га на рамени и ч'ука?

у оно] клёпало. Кад буде кр°з село, жёне изнесё? онй)а сйтики што сё'-'смо

брашно за леб. Онё изнесёв и жйто сё)у, врл>а? по онй]а цаци, по онй)а, вр.ъа?,

врл>а?. Онй — два, два и два и два, то] се отёгло колко до ^бкот; дёца. стари

л>уди, и кад дб1)гемо, све то], иза!)гемо у брёс)'е, у цркву йдемо, за1)гемо трйпут

цркву, па кад се вратимо отуд, ми дб!)гемо у срёд село. Ту) има дотёрано

вйно, ракита, пйво, и кад д61)гу стари л>уди, домапйни онй, напра^а1-1 ручак

жёне коУд купке, 1)гувёчи, ]аганци закол>е?, ти 1)гувёчи. Ко бп1^ д_искбчи тамо

под крс... Ми кажемо под крс. Ко бп1^ д^искбчи, онй насёда& на остали и

онй донесё? ручак. Сваки на сво^ега, на пример, ти га однесёф на твбУсга

или мёне мба снаа донесё, она]... Ку) йма роднйне, унука, дёте... И ту] три

дана тёрамо лйтиУе. После, после д61)гем у Ново Село — Свети^Марко — онй

преславу]у. Онй па славу Свети_Марко.

Мрамор, Вукалина Катип (1889)

Пре смо с кбн>и вршёли, саг даа богк све. А тэаг сас кбн>и. Па селам у

кбн>а. Он не заповёда: „Кожи мбраш да напасёш, па кэк о^знаш". Па таэд ]с

тс] врёме такво било, и за нас ]е бйло добро. Па мУ пуштим два конбпца: на

едаэн конбпац три кбн>а, на Уедан ч^гйри. Па волйку кйтку цвёпка на дрво

побй^ено, високо. А, татко ми кажё: — „Да станеш и кон>и да пазиш, немо

се замбта]у, да не би се сударйли". — „Мбаре тато, нйшта, се не брига]". —

Добро. По, сто кретин, по сто педесёт ми насадимо. Па кад ги уведём, ')&,

дб1)ем, да паднем на оно3)' енбшье, уведём ги да разгазу оно], а татко ми вика:

— „Кар!" Рёко: — „Молим, тато". — „1елте згазйше?" — „Ма, а)де, те ме

згазу мёне? Море, тага, кажи ти мёне нёишто". — „Па где е пйтан>е? Кэкб да

ти одговбрим?" — „Да у]анем )а Вранца, па то] за чэс да разгази". Да га

у]ашем, да у]ашем кбн>а. Каже: — „Па ако бпеш и ако смеш". Да не би пропаа

кон. ме!)гу енбпови. Па нёпКе дбвек, ту] п1^ да се скйну они, пк се дйгну. Па

то све шала, па то све сми]ан>е, па то ]е с1^ добро. У то] врёме, такво бйло.

И се )й окачим на кбн>а, само трйпут задену сас н>и, око та^) стбжер, оно све

згазено жйто, гуде, гуде, истеру]те, тамо на страну. Те садимо друго, по два-

три брава овб] брёме... и истёрамо... Жйто то] што дёнемо у енбпови. И кад

пке буде око чётири сати, та] пе вйкне: — „Има да вё'-'емо с ветрен>ачу". .1едн6

сипу)е жйто, ]еднб вучё оздбл, ]еднб вртй, оно] жйто испада, да извйнеш,

оволйка она] пченйца. То с^ Ие шала, то све Уе сми)ан>е, то Ие све, све добро.

Ново Село, Добри]а Станковип (1907)

А к3кб бёше за змй^у? Чёка]. А, седйм ]а, предём, из пл>ачку, шо бёше

онё], свйла. И \а. седйм, а напрёла сам, турйла сам гранже, такб], па, седйм

на столйцу и предём. И нёшто, а]д, а]д, гуде, оно... држал. држйм, а такб
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брежак, а \а седйм под лад, и оно бап! ]а сеидйм, оно змй|а една, таква "е

дибёла щ та] ч'унак. Толка, змй)а, смок. И ]а се дйго и шпу работам? Дуде

йде отуд, а нйкад око змй)у немо] да обрпаш грбйну. А ]а. узёдо, тако у скут,

па берём гр6)зе и натраг, натраг. „Сто) там, Дуде, сто] там!" .1а набра гро)зе

и оно ди искочй и шпу работам, после Ну да йдем. Дошла 1-'е Ружа Дули на,

а ]а до1)б, па рёко „А морй, Ружо", стану ]а мё!)у тата Васково лб]зе и ме]у

наше, сто]йм и она свйр": Фйу, фйу. „А, морй, Ружо?" ,.С6 е?" Каже: „То

она свйри, каже, то] змй)а." А }а сам станула бэш код то жйво трн>е, а ту

ёдна рупа овблка йма. .1а се смако ондё, па гуде, куд Ружу отидо. Мало тако

замину ко до пошку жйво трн>е и она нёма да цвйли. Рёче: „Добрир. то, —

рёче, — змй^а та] цвйли." „Голёма, мори, — рёко, — леле." Оно смок бй|а

нёки и тако].

Ново Село, Владимир Станковип (1910)

Одмалёна \& рукэдем са кон>има. Млого вблим да ]ашем, да тркам, да ]а

Ярим. Вйше пута и паднем доле од кон>а. Па сам служио после у кон>ицу.

Па тако су опасни кон>и! Йма нёки добри, нёки йма лоши. Баш кон, ко|и се

мёни пао звао се Кнйпанин. Кнйпанин. И у)ёда и убйва и то са прве ноге

убйва. бпе да те убйУе. И кад ме доватио ]еданпут! Носим ]а зоб, они сами.

А команда пада, [па] нарёди команду ,,Мё1) кон>е!" И ми ме!) кон.е улазимо,

а оно ]еднб скаче, ]едно рйпа, ]едно, што му да]еш зоб луду)е докле уй!)еш

горе. Нёки не смё. Каплар увати за врат па га набй'-'е под кон>а. Ыабйие га

под кон>а. Ал та] кон., када сабёру ]акапи прибор кон>а, с^ дёлове... А он

у]ёда. .1а да му носим зоб" и он кад увати па и ово однесе све. Па ми све

йцепи капут, па кошул>у, па ово одёло, сец, сец па однесе. И командир, °ва]

поднаредник: „Иди, — каже, — у раэдйоницу, нек та крпу." Да ме закрпу.

Йма опасни кбн,и. .1а сам бйо дёвет мёсеца. Двб'-'ица стално нёспособни, а

двоиица потакб. Убйше их кон>и.

[...] Први пут нйсмо имали кон>и. ]а пбсе де, како да се доватимо до

кбн.а. Па там-°вам, па ]едно ждребёнце купи мо] татко. Па вам на там, оно

порасте. Па ]а као дёчко а]д пу га ]ашем. Оно малёчко. Па купймо после

кбььа, па почемо да га прёзамо. .1а ]ашем. Зиме кад буде по снёг тёрам тамо,

]ашем. Правим осмйце, пйшем с кон>а. Осмйцу направим. Таг сам ]а [аша'-'а

млбго. Кажем, то сам ]ашао много кон,и. То сам волёо. И кад '-'е било за

регрутаци)у, да се регрутэдем ту] наш прёседник каже „Много ]ашс кожи,

турите га у кон.ицу!" Дёвет мёсеца сам бйо у Загребу.

Паси-Пол>ана, Стана Здравковип (1905)

(Како долазите до кучине?)

Па тако], сё^емо коношье, па берёмо, па у Моараву топимо.

(Колико пута се бере коношьа?)

Па ]еданпут у годину.

(Било ]е беле и црне коношъе?)

Имале су нёке бёле. Нй»е ги за сёме ни оставила.
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(Шта радите кад оберете?)

У Мораву.

(Колико остане?)

Сто)у. Кад се добро искйсне, топе се, изваду се, оперу се, у Мораву све,

исуше се и тёрау коУд купу. После трёбимо кучйну. Тутке °не^ бацамо. а

кучйна после — талица па чукамо, све с руке. Чукамо, па влачимо, па грё-

бенци.

(Оно што извучете чисто како се зове?)

То], едно чешанке, едно овй)а грёбанци.

(А што отпадне?)

То] су чешанке што отпадне.

(А оно што има дугачко влакно?)

Повёз. Преадёмо за чёрге основу, од тё]а повёз. Има кудёл>а за кучйна,

йма за вуну.

(Оно што се напреде како се зове?)

Прёдеиво, жйца, фарба се. Фарба]у, и у комине су фарбали чешанки,

бо]у.

(Каква ]е то бо]а?)

Па дб1)е онака] као црвёна.

(Чиме се ]ош бо]и?)

То од ораси коре и то] се фарба.

Паси-Пол>ана, Симонка Милошевип (1910)

(Погледа]те шта каже шол>а)

Вйди колко дрво йма. Успек нёки. Дрво ймаш, успек. Вйдиш ову) стрё-

лу? Мрзи те нёки. Имаш ли друштво мушко, жёнско? Нёко те оп1^ устрёли.

Крйво ]е што ту аеъд)ку вблиш. Еве ти стрёла. Да те не п&Ъкем }а. А, што гу

не поклопй, ]а! Пази се. Немо] у сваку поверён>е д^ймаш. Ел данас врёме,

вйдиш ли... Ова] стрёла нй]е таЬно} лака. Жёнска, од н>их да се пази. Оно,

мушко га нёл1^ убй^е. Саэг пе видимо.

(Зашто не ставите наочаре? Не видите добро?)

Заштб? Како не вйдиЭм? Вйдим мори бдлично. Стварно, очиУ ми, ова]

стрёла га... нйкако ми нйУе ]асна. Па врз стрёлу йма као рйба. Брйга. Али

та] проУводи што га мрзи.

(А будупност? Шта пе бити?)

Ймаш ти овди, вйдиш ли, пе се здравиш с нёкога, п се упознаш сас

нёкога. Добра му шол>а, лёпа ти Уе шол.а, само мрзи те нёики, а лёпа ти ]е

шол>а. Имаш ч'амац нёки, пе испловиш нёшто. Нёшто йма ]ош бол>е д^йдеш.

Не, стварно, очиУ ми, вйдиш ли, овдёна йма да се упозна с нёки. Глас са

жёнске... Еве ти. Ла Боже мо], Боже мо].

(А новац?)
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Па, то] ли ти Ие мука, мало ли ймаш новац. Све Уе то мало. Ймаш успек

нёки. И новац и свё ти буде.

(Нека замисли сад жел>у)

Не мбже жёл>у да замисли. Овб) пе ч'амац да исплбви нёшто, ал и Ье се

упбзна с нёко^а. Трчй нё"ка девб]ка по тёбе, да те свади са ову, с ту). Каква

]е? Као црномаььаста до^ге, као ... и ёве гу држй бпет она. Нёшто држй. Не

му ли му е добра шол>а. 1ури те нёка. Да] с прс овдё. Ту). Замйсли нёику

жёл>у, за лову, за девону, шта )а знам. Овди. Ту. Ти си помислс'-'а на две

жёл>е. НйУе? Како само на ]ёдну? Ъе се испуни ова) жёл>а, вйди гу. Ъе ти се

испуни жёл>а. Одлично!

Поповац, Петар Пе]гип (1908)

И купио сам двадесет комада Убвце у Алёксинац. Од двадесет брава

створио сам стбдвадесет брава. По сто кйла млёко сам музо. Снаа сваку су-

боту доноси ми по двёста педёсет йл>аде, трйста шъаде. У оно врёме за трйста

йл>аде три краве да купим. И ]а сам то створио сас та] сйра, ели мёне Бугарин

први светски рат прйчао како се сйри сйрен>е, она га пёстувала, ирви продамо

сйра. По двёста педёсет кйла тёрам сйра. Докле год не продамо ми сйра, нёма

да прода други ни]ёдан. Али то, ма^тбрски се ради сйра. Нёма н>ёму да

вйдиш шушьйку ти, ]ел онда прокйсне. На Сунне да га туриш да се пёче,

йма да буде масан као мает. Сви пензионёри: Блаце, Бело^йн, Крушумл^а

сви долазу пензионёри, во]но лйце, чак сас кола долазу да ги паку)см чабровн

сйрен>е кад сам овце чувао. Сйра нёпке да га ти потсйриш и да насблиш

у тепейиу сбл. Па, ондек насёчеш велйие и посолит онё велйие, парчиНи онй]а

посблиш. Топлбта га н>ёга скрозйра. Вапа шуплйку, киселйну... трулбвина.

Испёче се, она) сол га изёде као погачу, корка а у средйну пали се. Него

четрдёсет кйла лбнац, па се проврй]е сурутка, од н.у зелёна сурутка добра

чйста да нёе прокйсла, па се прлй]е, и кад се олади сурутка туриш кйло сол

у н>ума и размёщащ. Исёчеш у дванаес сата ейреле од шёс цедила велики",

по двадесет кйла и дал>е, по двадесет пёт кйла од ]ёда дан сйра. Умацаш у

оно] сйрен>е велй]у од по кйло да бне йгру, двадесет и ч'ётири сата да плнвщу

бне... Он упй]е скроз, скрбз упй]е она) пресблац да не мош да прокйсне, и

да нёма шушьйку, као крёч кад га откршиш, овако.

Поповац, Милоска ПегиЬ (1908)

Слуню), острйжемо овце, па ону) вуну да ме извйнещ, ич'ёш-ъамо, на

увлачимо на влачару, па таг кудёл>е, од дрво знаш кудёл.е и вржемо ону)

вуну у ону) кудёл.ку и предёмо. Таг бйло, ткале смо, ёто такб, °тё. Саг то

нёма, а то') смо пре работйле. Ткале смо чёрге, ]астуци за под главу, саэг тер

душёме а пре бйли вунени па гребё неи образс, очи ми. И такб], етёэ увлачимо,

изатка]емо клашн>е, за н.ёга ёте йма дрёие нбве, нбвците, онё] клашгье чувам

дрё]е. [То ни младеи^а унука, а во девб]ка, а то ]е од малёога унука жёна на

ову, мала унука, а овб] су две унуке и два унука ]еднбга ейна, две 1}ёрке.] Да

си ту, да ти прйчам, муке смо имали. Са^ туре у машйну, ймау машйна па
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пере. А пре с руке, не знам су, те, остале ко тсуага. Пос'ёемо конопле

па кад вей, знаш, стйгне оберёмо, йма таквб ко трлица дрво издубеано па у

н>ёга туримо онё. Кад ги оберёмо па потопило у Нишаву те [се] покйсну,

па таг узнемо па на трлицу, — те «е и она зна^е — па така од н>и ймамо нож,

бщач, га вйкамо, па чукамо, чукамо, чукамо и очукамо. Морс_вйше то да не

вйдим, мани да га прйчам. Здравл>е ми, мучйлеи смо се млбго, л>уди.

Трупале, Добросава товановип (1913)

У цркву? Па у цркву смо бйли ми. Па у цркву, па поп тури ти нёшто

на гла?у, па забдиш тамо нёщто, па забдиш. Па „вблищ ли га?" Па „вблим",

па „вблиш ли ме?" У куп.

(А поп?)

Па, то те питухе. Он те питухе. „Вблиш ли га н>ёга?" А ]а: „Па, вУблим."

Па „А ти, вблиш ли гу?" „Па, вУблим." И такб. Плапамо. Плапало се и прс.

И саг си се плапа, ал сэаг не йду по цркву. Саг слабо. Саг и диёцу не носу

у цркве, камоли...

(Крштен>е?)

ОДнесё^га, оДнесуга, знаш, на прймер га однесё у цркву па га поп тамо

тури у *?едан котал, па га... бфгин га обан»а, па га повй)е, коба^йн и такб,

донесёмо коУт купу.

(Ко носи дете?)

Па, ели тётка, али, на_прймер, комшйнка ели... и такб.

(Шце ма^а?)

Нё, па кудё п1^ мгука, она... нё^е ка и саг што у бблницу па... друкше

Уе, а ма)ка каЬе носи дёте таг? Не^мбже. Па, ёте ти. Па зато што недёл>у

дана вйше не чувау дёте, а ма)ка какб мбж да га носи? На прймер, извйнтс,

родйла га и бдма да га она носи. Не мбже. Па ёте ти такб смо се пре крш^ева-

лис, а саг рк, сат стйгну и такб.

Трупале, Бранислав 1овановип (1913)

За добро памтим први свётски рат. Бйо сам пёт године... Кад су отйшли

они мб]и на сблунски... Кад су дошли, ]а сам пушйо, бйо сам пет године,

кад су они дошли, ^а сам пушйо, на^прймер. Бугари бйли, Нёмци, топузи.

Пун качкёт напуним и пушим. Кад су дошли са Сблунског фронта, овгу чйча;

бтац ми ]е погинуо, четрнаесте године, ]а сам рбйен трйнесте, он четрнесте

погинуо. 5а сам бнда... каже нё_смеш да пушнш. .1а сам одатле баталио и

данас не пушим убпште. И сад, у бва] други свётски рат ]а сам радио у „Ратка

Павловича". И кад ]е бйла бпшта мобилизаци|а, ]а сам отйшо за Бёоград. У

гарду кбн>ице сам бйо. И тамо сам бйо двадесет дана. Дбшо сам са кбн>а од

румунску границу у Трупале, ^ашёпи. Бйло се тамо, оно кад су бйлеа узбунеа.

У Л>иг смо расформйрани. Од Гбрн>и Милановац сам дбшо све преко пла-

нйне отуда. На дан Ускрс сам стйго купи, ]ашёпи с кбн>а. И одбтле сам иро-

дужй)а пбсе рат, бпет у фабрику сам радио до педёсете године. Педёс^е

године сам напуШтйо. Син стйже. Почёше да ^ру бвде, ослобоЬ'еьье бёше.
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Не мож син да ти буде тако. ]а сам пустйо сйна. Отйшо на занат. .1а сам се

повуко на пол>опрйвреду. Овде радим на пол>опрйвреду. Пёнзи)у нёмам, прй-

зна^у ми четрнес године а онё три/и нёма нйгде. Каже се сведбци мог да се

увати, ]а нйсам то на врёме обавйо. Сад си жйвим без пёнзи]у. Дёца раду.

Чувамо стоку друго каквб Леш?

Чокот, Иконка Илий (1906)

„Изёла те тётка, — каже, — понёси овай лёбац". И тури ми ]ёдан лёба

тако у скут и ]а седйм, дёда такой седй, тёра кобйлу. Оно шушке пуна кола.

Кад си се укачйше 1)аволи одт пупрй'-'у... КоУбйла — вУбда, знаш то вода течё

од н>ума, зн6)на, и, кад бёше баЛн на Вулкан... кадт се бкрену као дёте ма-

лёцко, оооп! па се бкрену, у воду — 1шъииис! Рёко: „Глё брё, овб '-'с, — рскб.

г)авол!" „Ъути, ако Уе 1)авол," и он такой крй)е у... чело си. И, 1)авол, па 1)авол,

]а низс пут йдем. Ащ, ащ на там, да ме извйнете, не ]едэн овэн голём, па

овблки рбгови, на сред ширйну стой: а, а! Рекб: „Евё га, па не срйпе 1)авол."

А нё е кобйла — вУбда. Дёца, ми се чйни и сэг кадт се сётим за ту1-1 кобйлу,

]ёжи ми се кУбжа. То Ве сэмо вода. Онй се накачйли на кола. Па терамо,

терамо, терамо до, до еднё наше н>йве. Он... овца стаде, па овца блеай. Блеай

овца. Рёко: „Сэг па овца." „Саэмо ти пути!" Он тёра кобйлу, а кобйла сэамо

учйне: фр, фр, фр, фр — фра. Фра онаИ коУбйла па пе цркне. Кад до!)бмо до

фббл>е — млада невеста! Вал на н»ума стой. Бэш, бэш кудё грбб.ъе. Тако1-1

на, на пут. Рёко: ,,Е), глё колкй ]е 1)авол! Ееё^ глё га, глё га колкй ]е!" „Ако

]е, ггути си." 5а сэамо учину такой [показухе руком како се прекратила], пре-

крстй се овак и — у момёнат се йзгуби. [...] УОдма се )а крстим [...] Кад

дог)бмо овдёка до Цигани, — кутренце. По нас... а напрёд, э нэтрэг, аэ нэпрёд,

э нэтрэг. Рёко: „Пусто остало, не мога не изедёш тамо, нёпеш ни сэаг!" И

кад улёгомо у обор, после, да излетйм! Онакб, од стра, од стра, срце пе ми

излети од стра. Па вйкам: „Ма имало, тй)а г)аволи си '-'е имало од1 прё."

Чокот, Живка Ранг)еловип (1911)

И узнемо ]а и мо] муж... тераше^не у судт. И тамо ватйше двокати.

Ватйше адвокати да мене одвб^и мба ма^ка. Оно истйна, он пуне дваес године

а ^а сам бйла одт шеснаес. Очийу ми мб]и. И ту] мо^ татко средй)а ту)...

пошлй да га брану, знаш, мбйега мужа, да ме не одвб)у. И они мс при-

слущаше, ]а... не ме нйки учй)а, пбрава дойдем, од очи нёма ела!)1 е. И мба

мфка пбг)ге, мба ма)ка пб1)ге, каже: „Госпбдин суд^о, шта ]е било?" Он ми

сам судфа отвори врата. Каже: „Бабо, бво] не^мбж да гу пресудиш, она сс

сама пресудйла." Рёко: „Господин_суди]о", ако нё знам како ^е рёкла. Имам

чётири сйна да ми умру и две пкёрке. Рёко: „Госпбдин суди|о ]ес_ти жсн.ст?"

Каже: „Жён>ет сам", каже. „Ти да^оставиш, рёко, твб)у жёну, а ]а Ъу оставим

мб'-'ега мужа." Тако ]е, обе бч'и да ми испадну, ма Бог ли ме уч'^а? Како ]о]

шта '-'е нё^знам. Ббг_ме уч'й)а. Мба ма)ка како ]е, ейнко, понёла у'6)кс да ме

преобуч'ё знаш, овдёна дали н>йно а мо]а ^е ма^ка донёла у крпу, мараму, и

да ме преобуч'ё и да ме води дома, и судща каже: „Нё^може, — каже, — она

Ве се, пресудйла", каже. „Па како госпбдин суди)о?" „Па, ёте, каже, ]а сам



468 Пол-Лу) Тома

ожён>ет, каже. А она каже: остави тв6)'у жену, ^а Йу оставим мб)ега мужа." И

такб) си }а си врнем за мбВега мужа, мба ма)ка отйде па бпет ме тужи. Па

да ме одво)и. Шеснаес године, луде, луде године. И тако] ти бйло и \а нёйу

и нёпу, нёпу и нёсам тёла да се одвбУим од н>ёга. Имамо ч'ётУри сйна сас

н>ёга, ёте ги, златни сйнови. На службу, саг и оъщ до!)гё. Ч'ётри сйна, ]еднбга

ймам старёог у градт, овдё су три, и две пкёрке. Имам ]едну п^рку, имам

овамо вйше градт.



Раи1-Ьо1П5 Тпотаз

ЬЕЗ РАКЬЕКЗ ЭЕ N1$ (ЗЕКВ1Е)

ЕТ ЭЕЗ У1ЬЬАСЕЗ ЕЫУ1КОЫЫАЫТ5

Кёзшпё

Ыо1ге 1гауаП зе ргорозе йе сотрагег 1е раНег сГипе уП1е, N18 (1го1з1ёте

уШе ёе ЗегЫе, еп Уои§оз1аУ!е) е1 сеих с1е8 уШацез епу1гоппап1з, еп ёШсНап! 1ез

сНГГёгепсез еп1ге еих е1 1а 1апдие а 1ацие11е Из зе гаиаспеп!, а зауо1г 1е зегЬе

5(апс1агс1. Ыоик и1Шзопз с1опс 1ез арроЛз 1а сНаЬсЫо^е гига1е (гасШюппеПе

та15 аиз81 сеих, (Гогске зосюМп^шз^цие, а*е 1а (Иа1ес1о1оё1е игЬате. СопШиге-

теп1 аи ёотате ап§1озахоп, сс1иЁ а"и зегЬе е1 дез 1ап|>ие5 з1ауез еп §ёпёга1 пс

соппа?! цие Гог! реи сГёШйез с1е раНегз игЬатз: 1а уШе с!е №§ еп рагПсиПег п'а

Гаи ^зци'а ргёзеШ ГоЬ)е1 а"аисипе гесЬегсНе, а1огз тёте цие Га1ге оЫесЫе а

1ацие11е е11е аррагПеп1 ез1 сагасгёпзёе раг дез раНегз !гсз ёЫдпёз с1е 1а 1ат>ие

81апс1агс1.

А N13 сотте роиг 1ез пеиГ уШа§ез спо1з1з ёапз зез е!Мгопз 1ттёЙ1а1з,

поиз п'ауопз ге1епи ци'ипе зеи1е 1гапсЬе сГа§е, 60 апз е1 аи-с!с1а, е( дез 1оси1еигз

(Ьоттез е1 Геттез еп ргорогПоп ё§а1е) реи ои раз зсо1апзёз; 1а уапаЫе еззеп-

Пе11е ез1 ахэпс роиг поиз 1е Ней о"паЪиаПоп: 1а уШе с!е N15 ауес зез 200 ООО

ЬаЬиап1з с1'ипе раг!, с!ез уП1а§ез с!е тотз де 1 ООО паЬкап1з а"аи!ге рап; оп

гетагцие 1ои1еГо15 цие сеПе уапаЫе ез1 Нёе аи шуеаи с!е зсо1ап1ё (ихи'оигз аи

тотз циа1ге аппёез сГёсо1е а N18, аЬзепсе с1е зсо1апзаПоп ГгёциеШе с!апз 1ез

уП1а§ез) е1 а 1а ргоГеззюп (а§пси11еигз с!апз 1ез уШа^сз, атзапз, рсШз соттег-

сап!з ои Геттез аи Гоуег а N13). Ьез тГогпШеигз зё1есиоппс8 (ипе цитгате а

№з, йе а*еих а стц раг уН1а§е) зоШ раг аШеигз пёз а N18 (роиг 1а \'Ше еп

циезПоп), а^пз 1е уП1а§е с1е гёз^епсе — ои ип У111а§е уо1зт а'апз 1е саз дез

Геттез — (роиг 1ез уШадез), с1е тёте цие 1еигз рагегИз е1 1еигз агапа'з-рагетз

(роиг N18, ип уШа§е У01зт ез1 адгтз сотте Пей де па1ззапсе роиг ип ои с!еих

дез §гапдз-рагеп1з).

№1ге софиз а ё(ё сопзМиё еззепПеПетеШ: а рагйг д'епге§151гетеп18 гса-

Пзёз еп зкиаиоп д'еп1гепеп поп сПгесйГ, зоП ауес Гепциё1еиг, спацие Г018 цие

се1а ё1а1 ро8з1Ые, ауес ип ои р1и81еигз аи1гез тГогпШеигз ои ауес ипе ои р1и81-

еигз регзоппез ёе 1а ГатШе ои дс ГепШига^е а"е 1ЧпГогта1еиг. Ье согриз а1пз1

гесиеПП а ёгё сотр1ё1ё ропсШеПетеп! раг ^ез епциё1ез а рап1г а*е цисз11оппа1гез

ипПзёз роиг 1ез ёшйез Лакс^Ьё^циез 1гаЙ1Поппе11ез, цие поиз ауопз тосНПёх
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е1 сотр1ё1ёз зшуат поз Ъезотз. Раг 1а зике, 1ез еШгепепз ипе гЫз ггапзсгкз,

поиз еп ауопз адарХё ипе рагле еп зегЬе з1апёагс) (3 з1с!) аПп с1е гтеих ёуа!иег

1а сЖёгепсе епгге 1ез рагкгз ёШсНёз ег 1а 1ап§ие з1апс!аго\ роиг Гта1етеп1 сот-

рагег р1из ргёазётет 1а рагкг с!е №з е1 сеих йез уШа^ез.

СеКе сотрага1зоп ез1 тепёе, зе1оп ип зспёта с1азз1яие, еп рпопёияие, еп

тофЬо1о§1е е1, аи тотз раглеНетепг, еп зупгахе. Ыоиз сопгготопз с1е р1из

спацие рот1 ёШшё ауес 1ез с1оппёез — 31 е11ез ех151ет — Гоигтез раг 1ез (га\'аих

сИа1ес1о1о81циез «с1азз1циез» ропат зиг Гагге сНа1ес1а1е ои ез1 зкиё №§, е1 аизз1

ауес с1еих оеиугез Нпёгакез (с-агат с!е 1895 е1 де 1907) с-иез а 1'ёспуат 51е\ап

Згетас е1 с!от 1ез сИа1одиез зот еп рагПе ёсгкз йапз 1е раг1ег о*е №§; се а'егтег

1уре де сопггопгайоп, цш рейх зетЫег тзо1ке а ргепиёге уие, зе ]изпЛе раг

ПтроПапсе с1и 1ёто1§па§е с-е 5. Згетас зиг Гёга1 а"и раг1ег с1е N15 аи (оиташ

епгге 1е XIXе е1 1е XXе з1ёс1е.

Аи 1егте с!е сейе сотрага1зоп епгге 1ез раг1егз с!е N15 е1 с!е5 уШа^ез еп-

У1гоппап1з, П аррагаП цие 1а зкиаПоп а N15 ез1 ХапхбХ го'еппцие а сеПе с!и 5 зга1,

1апг6г а сеИе ёез уП1а§ез, та1з 1е р1из зоиует тгегтёсНапе сп(ге 1ез с1еих (р1из

ргосЬе с!е Гип ои о"е Гаигге зшуат 1ез саз), ауес ипс «тзёсипгё Нп§шзПяие»

Ьеаисоир р1из ^гапйе спег 1ез 1пГогта1еигз с!е N15 яие спег сеих с1е5 уШацез, зе

ггас-шзат погаттеп! раг с-е потЬгеих с!оиЫе1з сЬе2 ип тёте шГогта(сиг,

ехрптепт аЧгГёгетез ё1арез с1ап8 1е ргосеззиз сГас1ар1а!юп с^ез 1оси1еигз а 1а 1ап-

§ие з1апс1агс1. СеКе аа'арШюп зе гёаПзе а"аи1ат р!из а1зётсп( цие 1е раг1ег с!е

N13, а 1а сНЯёгепсе а*е се1ш сГаитгез раНегз зегЬо-сгоагез фиЬгоушк, ЗрПО, пс

)ои\Х раз с!е ргезиде спег 1ез 1оси1еигз тётез яш ГетрЫет.

Кез1е а зе о!етапс!ег роигяшм 1а сИГГёгепсе етге №з е1 1ез уП1а§ез (е1 ёопс

1е сЬап§етеп! т1егуепи Йапз 1е с11а1ес1е) ез1 р1из троггате роиг сепатз рот1з

цие роиг сГаиггез. Р1из1еигз Гасгеигз зетЫет ]оиег:

— 1ез ггаПз 1ез р1из «тагяиёз» (сеих цш сагасгёпзет 1е сИа1ес1е е( зот

аизз1 зоиует 1ез р1из «зи'^таизёз» раг 1ез 1оси1еигз та1й"1$ап( 1е 5 зи!) 1епс1еп{

а зе 1гапзГогтег 1е р1из гар1с1етеп1;

— 1е с1е§гё с!е сотр1ех11ё о"и зуз1ёте а асциёпг сопзПШе ип Гге1п р1из ои

то1пз 1троПат аи спапдетет (П ез1 р1из з1тр1е с!е гетр1асег ипе Гогте раг

ипе аи(ге цие о"асциёг1г 1а таггпзе с!и зуз1ёте зутах1яие ёез саз ои зиПоиг. сеИе

с!и зузгёте ргозосИцие с!е5 ассеп1з зШпа'аго'; 1а «811§таи5аПоп» ез1 о!и гез1е р1из

зёуёге епуегз 1ез «гаихез §гоз51ёгез» ^ие роиг сеНез ]и§ёез «аа'гтззМез», раг

ехетр1е Ыеп р1из а Гё^агс! с!е5 «1аи1ез» де саз цие роиг сеПез с1'ассет);

— Гё1а1 с1и 8 з1с! (ои р1из ргёс1зётеп1 с1ез уаг1атез зШпйагс! яие 1ез 1П-

1огта1еиг8 от ей е1 от Госсаз10п сГетепске) е1 се1и1 с1и сИа1ес1е, ауес 1ез роз-

з1ЬШ1ёз р1из ои тотз §гапс1ез с!е сЬап§етеп1з ци'Пз гепГегтет о"е Гасоп 1а1сте

роиг 1е1 ои 1е1 роШ, от ип г61е поп пёдПёеаЫе.

Ыогге ггауаН ез1 Ппа1етеп1 ипе сотпЬиПоп а ГёШо'е о"и сНапуетеп1 Ипци-

1зицие роиг ипе 1ап§ие, 1е зегЬе, ци1 оГГге ип сЬатр с1'оЬзег\'а110п рап1сиПёге-

тет 1тёгеззап1, сотрге тепи с!е 1а псЬеззе с!е зез зузгётез ргозосИцие с( Пех1-

оппе1.
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СОМРАКА18СЖ ЕМКЕ ЬЕ5 РАКЬЕК5 ЭЕ N1$

ЕТ ЭЕ8 УИХАОЕЗ ЕЫУ1КОШАЫТ5

ТаЫеи гёсарНи1а1{{

5 №8 УП1а§е8 1

(зегЬе §1апс1агс1)

РНО1ЧЁТ10ЦЕ

— уоуеПез 1гёз з1аЫез гёаНзатюпз рЬопё^иез уапёез йез уоуеПез (е Гогтё, о -

оиуегг, о гегтё...) + Йапз 1ез уШа^ез

— раз а*е (ИрЬгоп^иез ё1рЬюп8иез гагез
сИрЫоп§иез 'е, ио

— а
э, аэ (гаге) э, эа, аэ

1а ой э ез( (Топоте (с/эп)

е1 1а ой а ез1 а"оп§тс (1эко)

— и < 1 \й. 5 81(1 \й. 5 зга",

гёаисПоп е1 сЬше с!е уоуеПез ггёяиеШез 5 з1с1)

та18 аиз81 1и < 1 (я/йЬа),

°и < 1 (\Рйпа)

— Ь Н та1п1епи ои И > а

\\ > ),\,к (1гёз гаге)

Ь > 0

Ь > ), у, к (гаге)

— Г Г раггЫз Г > V

— раз <3е рЬопёте с1г (Израгйюп <3е /с&/ тат(ет (1е /йг/ (±\ сЫе)

— сЬштатез згаЫез гёаПзагюпз р1из уапёех (зоиует р1из ра1а1а1сз яи'еп 8

з1(1) + с!апз уШа^ез

— раз сГатГНциатаПоп реи а"атТпяиаП5а[юп айпдиайвагюп гёрапс!ие

(рси/е, рсетса)(рще, рхетса)

— 1 > о (ко/ао) зоиуеп! 1 > о (коШо) 1 татгспи (ко1а1)

— дгоирез с!е сопзоппез зппрПГюаиопз + с1апз уШа^ез

(тёяиеШез, {Ьо1ез, рохе. . . )

— 4 ассетз: 1оп§ (кзсеп-

с!ап1 ~ , 1оп§ топгат '

Ьгет" с1езсепс1ап( « , ЬгсГ

топ(ап( ' ; 1оп§ие8 тассеп-

гиёез зеЫетет аргсз

1'ассеШ

ип зеи! ассет, сШ ехр1га101ге (с!игёе с! Юп запз уа1еиг

рЬопо1оц|цис); аррап1юп юшегЫз, зигхои! а N15, с!е *

(тЛиепсе (1и 3 з(с!), ск Гсхргезз1у11ё е1 с!е ' . с!с

(опцсигз аргёз с1 тёте а\'ат Гассеп!

— ассет тотат ассет еп рппаре зиг 1а зуПаЬе зшуатс (раз с!с геси1

пёоз1ока\'1еп), а\сс схссрйопз (ассеШ а 1а тёте

р1асе ци'еп 8 51с!) Ьсаисоир р!ик а N15 => с1оиЫе1з

тгёциеШз

— то1з а с!еих ассетз 1гёз

гагез (зиреНаиГ, сотрозёз)

то18 а с!еих ассеп1з

потЬгсих (тзёсигкё

ПпцшзПцие)

реи (1е то(5 а с!еих

ассетз

— ассет ипрохз1Ые еп

Япа1е

ассет р08з1Ыс еп Гта1с, та1з 1епс!ап1 а Гёукег

(поГаттет 51 Гта1е оиуепе), зипот а N18
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МОКРНОШС1Е

— (ЗёсНпаюоп а 31Х саз,

ои1ге 1е уосаиГ

511иа11оп 1п1егтё(Иа1ге епгге

5 51(1 е1 аЫес(е:

аёвтепсез з1апс!аг(1 аапз

епУ1гоп 50% ае5 саз

(тенпз роиг 1ез пеи(гез)

аих 0.-0.-1.-Ь. з^.,

гагетет аи С. р1.; ГА. р1.

еп <е>аез тазе. 0А 8 з(с1)

ез1 рагГо15 ё1епаи аих саз

оЬНяиез

зу51сте <1)а1ес1а1 тат1епи:

асс1та150п а с1еих саз

(пот. е( асе. — саз

оЪЦис), ошге 1с уосапГ

(е1 Гогте еп <а> роиг

тазе, ауес питёгаих)

— 5иЬз1. Гёт. еп сопзоппе
ае 3е с1ёсНпа150п

сез зиЬз1. зоШ Гёт. ае 3е

аес1. ои тазе. с!е 2е с!ёс1.

сез 5иЬз(. зот юиз тазе.

(заиГ рагГо15 под)

— р1игаПа 1ап1ит (%их1е,

тегйЫпе)

сеПат5 1епаеп1 а эуо1г с!сз Гогтез ае зтц. (%ш>1а,

тепкмп)

— ргёз. 3е реге. р1иг.

усгЬез с!е сГаззе VI е1 VII

<е> (по.че)

<и> аи Ней Йе <е> (пош)

епУ1гоп 50% аез саз

<и> аи Пси ас <е> (пози)

ргезцие (оцриге

— уегЬсв с!е с1а55е II

(аЧгет) + цие\цие& уегЬез

ёе с1аззе IV (рпхкует)

уегЬез ае с1аззе V (Лгат, рпн1а\ат)

аззег гаге (зоиусп! \й. 1гсз соигаШ

5 зю")

— рагп'аре ргё1ёп» тазе.

.] зт^. <о> (гасНо)

Ш. 5 з1(1 раП. ргё1ёт тазе. зтд.

<)а> а сб1ё йе <о> (гасН/а)

— тЯтиТ сх151е, та1з

зоиует гетр1асё еп 5 зю"

раг а"а + ргёзеп!

=> ГиГиг, аа ^ата^5 огт5,
|| аихЛагге се роиг 3е реге.

йез ехетр1ез сГтГтШГ раз с1'1пПп111Г (заиГ яциез

(оиге Пхёз)

гигиг Гогтё ауес а"а + ргёз., а"а зоиует огшз, аихШа1гс

се ё1епаи аих 1ГС-2С реге. (зиПои! у|11аеез)

— ррр ае с1аззс VI:

ра1а1аиза1юп (парга\>Цеп)

раз с!е ра!а(а11зап'оп, зиПоШ аапз уШа^ез (паргамеп)

— сотрагаиГ зутпёпяие \± 3 51С1 сотрагап'Г апа1у11цие

(роЬо%а1), йсъ ех. с1е

сотр. зуптёПцие

— ргопотз регеоппеЬ Гогтез сПа1сс1а1сз (пе, ме, т, V/, %и, цг, щита, /у'о/ге...)

сопсиггепсаги гогтез 51а"

+ с!е Гогтез з1а (зипои! 1ез + с!с Гогтез сИа1сс. (зиЛои!

ассептёез) 1ез епс!Шцие5)

— гёЯёсгм ($еЫ...) запз

с1а1. епсНияие

и (с!а1. епсПГ1яие гёЯёсЫ) (гёз ипИзё

— раз ае ргоп. реге.

гсаоиЫёз

1(1. § з(с1 цис1циез ехстр1ез

(теп те пуе х(га)

— аетоп51гаиТ ощ, ома.

оуо, ом, оме

Ы. 5 51(1 Гогтез з1(1, та1з аизз1 ома

(т. 8^.), ога/ (Г. зц.), ащ

(п. зц.). о\'Ца (т. р1.), ощ

(Г. Р1.)
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8У1УТАХЕ

Сопкёяиепсез с1ех оЖёгепсез с1ап5 1ех 5ух1ё Т1С5 Лехюппс1<>

Ье51(аГ10П5 етге ху51. 51о! е1

хуз1. сна1., рЬёпотёпез

(ГЬурсгсоггесиоп

с1с81П. зга" зси1стсп( с1ап5 |

уеЛщез: С. ск о^е. о'ех

зегтстз (пщ/ке пи', осуи

ли), 0. еп. <и> роиг тазе,

(/я/я Во%и) а со1ё <1с па +

А.; сопзШлспопз апа1у-

Пциез эусс ргёрозйюп

• ргёрозтоп + 1ос. роиг

Пей ой Гоп уа

• 8 + 1П51г. роиг тоуеп

(1П81. зеи1 еп 5 51(1)

Сопзёяиепсех с1е Гегпр1о1 Нтйс (роиг уШа§ез, сИе рапПоп) с!с ГшЛпШГ

Ыа + ргёх. (яя ^ата^5 опш)

зоиует аи Ней а"тГ.

сотр1ёт. (ИЫа а"а кссе)

яя зоиует огш

(1е1а кссе)

с/я (гёз зоиуеп! опиз

(1е1а ка:е)

• аоп51е 1гёз гаге а Гога1

; • 1трагЙ1( ргезяие сИзраги

Етр1о1 с!е& 1етр§ ди раззё

аопз1е + етр!оуё яи'еп 3 аопз1е (гёз етр1оуё

810*

йез ех., та1з НтНёз а

цие^иез усгЬсз (//ткюе,

п'каае)

• р1и5-яие-рагГа11 р1и5-цие-рагГан + г

(йзгтё эусс рагГа11 с!е ЫН)

ёрапс1и яи'еп 5 з(с1

— ргорозтопз сГех!5Гепсе

е1 ас поп-ех15(епсе

1трег50ппе11е8 (Ы1о ]е

§о.ч1уи, пЦе Ы1о ч§1/а)

соп51гисПоп5 рсгзоппсНез, зотсм а\ес 1таП [копр аи

ЫН, ипак аи :\'е:с1е, пе/е тю/а Ъипаг) с1 «тё1ап§е$»,

аиЛоШ а №8 (/</ /е Ы1о уосп/аа, йпц>1 :апа1 ще Ы1о) |

(Гогтё а\сс рагГа!( ои

1траг^а11 с!е ЫН)
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