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А пст ракт : Аутор износи податке у вези са јотовањем сугласника у 
говору Горњег Бирча.

К ључне речи и изрази: Доњи Бирач, херцеговачко-крајишки дијале- 
кат, источнобосански дијалекат, ново јотовање, подновљено јотовање, је- 
кавско јотовање, специјално јотовање.

1. М еђу фонетским особинама незаобилазним при класификацији 
српских дијалеката новом и јекавском јотовању сугласника припада врло 
високо место. У том смислу поприлично је  замагљена слика источнобосан- 
ског простора. У нашем случају има доста непрецизности и недоречености  
у  вези са границом источнобосанског' и херцеговачко-крајишког дијале- 
катског комплекса у  широј кладањској зони, терену на коме се сучељава 
више говорних типова: бошњачки екавско-јекавски шестоакценатски го- 
вор Кладња и околине (Реметић 2004. и тамо нав. лит.), бошњачки тухољ- 
ски са два реда африката (Халиловић 1990), бошњачки ијекавски који зна 
само за гласове ћ и ђ, а река Дрињача, која пролази кроз кладањску варош, 
уједно је  и линија разграничења двеју српских пространих зона: источно- 
босанских Ера (у народу и Кадилук), области омеђене рекама Дрињачом, 
Ступчаницом, Биоштицом и Кривајом, и Бирча (Реметић 2000: 505). Одав- 
но се зна (Реметић 1970; в. иРеметић2000: 505)заи зв есн ер азл и к еу  говору 
источнобосанских Ера и њихових суседа Бирчака.

2. Захваљујући труду Д. Вујичића познате су нам основне особине го- 
вора Доњ ег Бирча, који „захвата шире подручје око средњег тока ријеке

1 Овај дијалекатски тип у  дијалектологији је најпознатији под именом источнобосан- 
ски ијекавскошћакавски (Брозовић 1966), али се касније појавио и други термин: источно- 
босански дијалекат (прво у  неким Ивићевим радовима). Мислимо да је  овај други назив бо- 
л>и и прецизнији будући да сви говори тога типа нису ијекавски или, пак, шћакавски. При- 
мера ради говор кладањаких муслимана, несумњиво најархаичнији представник дијалекта, 
карактеришу екавско-јекавсказаменајата и штакавизам (Реметић 19 82, Реметић 2004). Ре- 
чено, разуме се, ни у  ком случају не задире у  његов статус засебне дијалекатске целине у 
штокавском наречју.
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Дрињаче, сјеверозападно од Власенице“ (Вујучић 1981: 195). Нашим при- 
логом обухваћен је  већи део Горњег Бирча, његова рубна зона наслоњена 
на „ерску“ област. Од дванаест испитаних села2 једанаест се налази на 
подручју некадашње кладањске општине, а данас припадају Федерацији 
Босне и Херцеговине. То су: Брдијељи (скр. Б), Врановић (В), ЈТупоглаво 
(Ј1), Мајдан (Мај), Матијевићи (Мат), Младово (Мл), Ноћајевићи (Н), Пе- 
лемиши (Пел), Пепићи (Пеп), Старич (Ст) и Ступари (СпДОпш тини Вла- 
сеници припада једино Мишар (Мш), уједно и једино насељ е у  којему је  
грађа прикупљана од тамошњих данашњих житеља, док је  у  другим случа- 
јевима сниман говор избеглица смештених у  Власеници, Чолопеку и Гор- 
њем Ш епку код Зворника. Корпус података на основу којих је  писан овај 
рад чини четрдесет и пет сати везанога говора аутентичних носилаца ло- 
калнога идиома. Понајвише грађе (петнаест сати снимака) прикупљено је  у 
говору житеља Пепића, насеља које је, као и Матијевићи, укључено у мре- 
жу пунктова Српског дијалектолошког атласа.3

3. Разуме се да је  очуван резултат прасловенског јотовања секвенци 
тј, дј: ум лаћен и  Пел, све-тб см лаћено  Н, пбље било засађено  Пеп, м еђа  
Мат, пређа, пређу  Ст, Сп, узб м лађу, Мај, ја добре грађе, јуначе В, свије ћ у  
Пеп итд. И у Горњем Бирчу уместо лика госпођа  говори се гдспоја  Ј1, Н, 
Пел, Пеп, гдспођу  Мат, Мај, гдспоје  Пеп, од-овије-госио/а се не-мере никуд 
Мш. У Горњем Бирчу је  доследно: Госпдјине  посте Пеп, прер-Г оспоју  Пеп, 
М еђудневица је  од В'елике гдспоје  до-М але Пеп, и Васкршње и Г оспојинске 
пбсте Н. У великом Рјечнику ЈАЗУ указује се на могућност добијања лика 
госпоја  од госпоа, облика добијеног испадањем међувокалског ђ. М ожда у  
свему овоме не треба потцењивати утицај црквеног језика, у којему се 
(уосталом, и у  самом календару) одомаћио лик Госпојина.

За разлику од говора кладањских Бошњака, код којих се слушају по- 
тврде типа Јурјев, д-Јурјеву, код Бирчака је  једино: 6 -Ђ урђеву, ка-ће-ши- 
шат овце Пеп, Некад зна пас пд-Ђ урђеву  Пеп, по-Ђ урђовуне  Мш, б н е , глуо 
било, учи-Ђ урђеване  јашу, там-оне, на-некаку вратилу Мш, Прославили 
Светбг Ђ брђију  Пеп, прије Светог Ђ брђије Мат.

2 Три Кладњу најближа села (Старич, Младово и Врановићи) обухваћена су нашим сту- 
дентским истраживањима чији су резултати објављени пре три и по деценије (Реметић 1970).

3 Највећи део грађе у говору Пепића снимио је аутор овога прилога у Власеници, а 
остатак — господин Милисав Крајишник (рођен 1965. год.), привремено насељен у Горњем 
Шепку, а потом у Брањеву код Зворника, пре рата пољопривредник у селу Ковачићима код 
Кладња, вишегодишњи сарадник Српске академије наука и уметности у прикупљању је- 
зичке грађе од носилаца српских говора од Тузле до Сарајевског поља. Грађа за овај рад 
прикупљана је у времену од 1998. до 2003. године.
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4. И за ову прилику прикупљена нова, богата језичка грађа недвосми- 
слено потврђује ш т акавски  статус Горњег Бирча. Доследно је, дакле: пи- 
ш та  Пел, Пеп, Мај, Мат, пиш т п  Н, ш тап  Н, Мл, ш т апом  В, Пел, Пеп, ште- 
дпмо  и-ми Сп, опрпш т ил а  нбге Л, опрпш т ићеш -и, бона Н, Ћ'е-нб коњ њп- 
ш т п  Б. З а ш ш т п м о  ко-љуте гује Мш, Ђеца бучу, циче, врпш т е  Мл, ш тенад  
Мш, дгњ пш т е  ко дгњ пш т е  Н, дгњ пш т е  врућо Пел, Л, дгњ пш т е  Мај, Н, Пл, 
Пеп, око дгњ пш т а  Пеп, Пел, Л, Обиђе опе око-дгњ пш т а  Пеп, Обаведе-је 
око-дгњ пш т а  Пеп, на-огњ пш т е  Л, Мш, Мат, на-огњ пш т у  Пеп, Н, соба с-ог- 
њпшплом  Мл, пред-отијем-огњмшто.м Б, била дгњ пш пш  Пеп, дваез друго гд- 
дпш т е  Пеп, грабљ пш т е  Мш, грабљ пш т е  Мај, Пеп, Мат, косиш т е  Пеп, Сп, 
Л, Мат, комппрпш т е  Пеп, ни-куће нн-кућпш т а  Пеп, м дт ичпш т е  Мп, Мат, 
Имали-смо та-звана Рудиш т а  Мш, у -РудиштУма чували Мш, спрпш т е  Л, 
Пеп, Мај, з'авије-га сприш т ом  Пеп, залије-га сприш т ом  Пеп, Онб-сприш т е  
се искисели у-онбј-сирутки Мај итд.; кугле бко-на[с] звпж де  Пел, звпж де  
гранате Мај, м ож даницу  Пел, заж дш ие  и-кућу и-сламу Л, звпж дењ ак  (да- 
ждевњак) Пеп, Пал, дуж девњ ак  (даждевњак) Пеп.

5. За прогресивне штокавске говоре Горњи Бирач везује и судбина 
групај т  иј д  у композитима гл. (-)ити: з'а-мрака дођем  ис-Тишче Пеп, дбђе  
с-кбњом Пел, дођош е  двојица Пеп, ддћт е  и-ви Пел, шљива-се наддђе  брзо 
Сп, док-ја-мдђем  Мл, пдђеш  Н, пбђеш  Мш, пдђу  кући Пеп, ко-гбћ пдђе  Пел, 
није мбгло прбђе  Пеп, Не-мере пбсла овде нађе  Пеп, зађе  Мш, ра-прднађе  
Л итд., као и аналошки облици типа: дблика један чбек пзпђе  Л, да пзпђу  
Мај, да се дбпђе  око-бгњишта Пел, Неко кае не-меремо дбћи  Пел, 
кут-ће-млада прбћи  Пел, неш-је лако наћ  Мат, мбгу-л тамо за ћ и ? Сп итд., а 
у наслону на ове и сличне облике добијеноје и :унпђе Ђ ,унпђу  Л, нанпђу  Л, 
Мат итд .;ун п ћ и  Мат, Мш, Унпће-ти краве у-жито. Данас се, по свему суде- 
ћи, само изузетно могу чути аналошки ликови типа пђем  сам сћерима Пеп, 
У-Гучину пђи  пјешке Пеп. Аналошки модел през. основе гл. ићи  доминира 
у  говору кладањских Бошњака (Реметић 1970: 116).

6. Ново јотовање извршено је  у обиму карактеристичном за најпрогре- 
сивније штокавске ијекавске говоре херцеговачко-крајишког типа. У прику- 
пљеној грађи оно изостаје, а ни ту доследно, практично једино у  облицима 
придева *сИувјв (о томе ниже). У Горњем, као и у  Доњем Бирчу, говори се:

грањ е  Пел, Пеп, Сп, Мш, пбкри грањ ом  Пеп, Мл, грањ ом  великијем 
Мш, заградијо т рњ ом  Пеп, заградијо грањ ом , т рњ ом  Л, на гребењ ањ е, на 
чеш ут њ е  Пеп, о П редбраж ењ у  Пеп и сл.;

кбљ е  Мш, све кбљ ом  пбдупро Н, лако је  на -весељ е  Мат, у-весељ у  и ра- 
тлуку пбпијо Мај, зељ е  Л, са-зељ ом  Пеп;
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иди уз -Д убљ е  Пеп, грабљ е  Ст, Сп, Мл, Н, Л, на-грабљ е  Н, грббљ е  Мат, 
нк-гробљ у  Сп, за-гробљ ом  Пел; Озго метне некб дрвељ е  Пеп, Пушила се ма- 
шина са-дрвељ а  Сп;

снбпљ е  Пеп, Л, Пел;
т им љ ен  Пеп, Л, дбнијо ми т им љ ена  Б;
от-кбже крављ е  Сп, крављије[м] млијеком Пеп, зк-здрављ е  Сп, дрвљад  

повелика Мш, велику дрвљад  Пеп, метнеш мбтке, дрвљади  Мај, двбје, трбје 
дрвљади  Пеп, узмеж двбје дрвљади  Мат, двбје дрвљад  Мај, трбје дрвљад  
Мај, на трбје дрвљ ад  Мат, међу-онб-двбје дрвљад  Мл, дивљ аке  Мај, Н, Наку- 
пимо дивљак, имамо финије Мл, дивије дпвљака  Мш, Д ивљ аци  (дивље сви- 
ње) пбједу курузе Пеп, прбшб дпвљак  Мат, никла је  дпвљ ајабука  Пеп, шт'а-је 
крме дпвљ б  Мш, али и: дпвп  кбњи Пеп, дпвп  крмци Пеп, Н, ко-и-дпвп  крмак 
Пеп, дпвије  крушке Мш, Мај, дпвије  крмади Л, дпвије  коза Л, дпвија  ситница 
(врста трешње) Пеп. Фонетизам типа диви, дивија  срећемо и у Доњем Бирчу 
(Вујичић 1981: 204) и у мајевичком говору (Радовановић 2002:341). Појава 
је  несумњиво морфолошког порекла: наслањање на примере типа овчи, ов- 
чије, а можда и на именицу дивпна  (дивљина), посведочену и у Бирчу и на 
Мајевици. Аналошког порекла су и форме бш ље  (према зељ е  и сл.) Пеп, ма- 
ло бруж љ а  Мш, поред бруж је  Мат, Сви-су првљаци  (можда према ирвље- 
нац, в. ниже у  т. 8) једнаци Пеп;

браћа  мали Мај, Остала-ми браћа мали Л, освете-ме, браћо  Пеп, т рећу  
вече Мш, ован трећак  Мај, има онб-саће Мај, саће претопе Л, котб саћа  Пеп, 
бплете прућом  Пеп, Неко-је плео некијем прућом  Пеп, лпсће  Пел, Пеп, Сп, Мш, 
пбкри лпсћом  Мат, пласће Пел, Пеп, на-пласће Мш, љесћак  Пеп, било љесћака  
и-у-нас Пеп, на Раскрсће Мл, туда кроз-оно-раскрсће Мај и сл. Свакако је  према 
лиш ће  добијено и: исплети от-прусћа Мај, Кбш-се исплете т -прусћа  Мај, Било 
са прбсћом  Пеп, удари прбсће (в. и Радовановић 2002: 341);

р б ђ а к  Мш, Пел, Пеп, Сп, Л, Звали-су-ме оти-рбђаци  Пеп, тијем-ро^а- 
цим а  Пеп, с-от ијш -рођацим а  Пеп, Мш; суђе  Пеп, Имали смо суђе  Пеп, опе- 
ри суђе  Мат, суђе  опери Н, скувај у-суђу  Пеп, Оно-се излије у-суђе  Пеп, 
грбзђе, грбзђом  Пеп, старо гвбзђе  Пел, врућо гвбзђе  Л, бвколо-је гвбзђе, 
'бп,-гвозђа Пел, Ш арали-смо вбском и онијем-гвбзђом  Пел, Савијемо 
од -гвбзђет а  Мај, нека гвбзђа: ко-гозђа  Пеп, само гбзђа  у-ш уми Пеп, У-мб- 
га стрица била петнестера гбзђа  Пеп, курјачија гбзђа\ Пеп, да-не-мере бдни* 
јет гбзђа  Пеп, гвбзђа  (гвоздене виле) Пеп, Г возђам а-се није купило сијено 
Пеп, Била она-гвозђпца  и-у-њи-се направи, буду колачи суви, гвозђаци  
Миш, И глађу-се  патили Мш;

Свијетњак лети, лети, са-се  Пел, Оперем кбсу и са-се  кбса Пеп, 
ја-обаса  брда и дблине Пеп, Био-је прбсак  Пеп, Бијо гбли прбсак  Пеп, прб- 
сачка  тбрба Л, су’т ра  Пеп, Мл, Мат, Мај, Сп, Н, сут рп  дан Мл, Мај, Мш,
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Пел, Н, Л, сут рп  дан увече Пел, Сут рп-ме дан бн бпе дбведе до  бусије Мл, 
сут ра  увече Пеп, пресут ра  Н, Пеп, Преводим данас ја  полозника, сут ра  
ти, пресут ра  они, засут ра  они Мај;

козе  млијеко Сп, козе-се тамо ткало Н, О д-Веселина Максимовића, 
козака  Мај, Узмеш  от-кдзега  — зобницу Н. У снимљеној грађи нашао се и 
облик пзут ра  Сп, поред пзут ра  Б, Пел, Пеп, Мај, Мат. У грађи имам једино  
узја ш е  коња Пеп.

7. У  добро познатим категоријама (првенствено у трпном придеву Бели- 
ћеве VIII и итеративима VI врсте, код глагола изведених од основа пусти-, 
(-)мјестш-, (-)крсти  и сл.) долази до такозваног подновљеног јотовања.

зам асћен  Пел, зам асћено  да-не-мере даље Н, ш то-смо-ти јучЂугосће- 
ни, не-иди и не-питај Мш, како-си часћен  у-пуницама Н, Ш то-ми нијесмо  
крсцени  Пеп, није крсћена  Мат, Није било некрсћеније  Пеп, мало крсћењ е  
Пеп, нам јесћени  Мат, намјесћена  бешика Ј1, нам јесћено  Пеп, све (све је) 
упропасћено  Мш, упропасћена  нака држава Ј1; пусћа-се вода Б, пусћали-су  
они њега Пеп, пусћале-се ис-трнке Пеп, спусћали-се конопцима у  пећину, 
спусћали-нас људи с конопцима Мл, лонац пусћан  Мат, нам јесћа  Пеп, Л, 
нам јесћају  струну Пеп, нам јесћа ју-иу  руку Н, све лијепо понам јесћали  Сп, 
укрсћа  Мат, Мај, Л ,'укрсћај Мај и сл. Да у наведеним и њима сличним при- 
мерима не треба гледати потврде ш ћакавизма  јемче сличне прилике на ши- 
роком простору косовско-ресавског, па и шумадијско-војвођанског ком- 
плекса. Примера ради подсећамо на подновљено јотовање овога типа и у 
говору Галипољаца (о томе шире у Реметић 1985: 330 и тамо нав. лит.). Ве- 
ома је  поучан случај Бирча у  вези са дометом аналошких прекрајања у  об- 
лицима гл. пуст ит и, пуш т ат и. Из грађе снимљене у  Горњем Бирчу наво- 
димо следеће облике: ГТусћим овце ис-Пепић Пеп, иусћпж  говеда на-воду 
Л, иусћи  у-ш уму Пел, Кат-се-пусће, приме-се за-дрво Пеп, М и-се дољ  спус- 
ћпмо  Мл, сиусћила  се и она Мш, туј-се не-смије иопустУти  Мл, виђо-му 
крмат пуш т ана  Н, пспуст и  овце Мај, Само: Боже помози, пуст и  крају га- 
таре Л, Ђекат пуст е  по-њивама Пеп, Онда-нб кб-м'ало иопуст п  Пеп, мал 
пропуст пм о  кро[з]-свијеће Пеп, Неке авазе пуста Мш, кад-га-је-бви иуст б  
Пеп. Овакво и слично шаренило облика од гл. пуст ит и  и његовога итера- 
тива налазе истраживачи и других говора (о томе в. Реметић 1985: 3 6 8 -369  
и тамо нав. лит.).

Морфолошкога порекла је, разуме се, и -сћ- у през. основи глагола на 
-скат и  (бискат и, искат и, прскат и  и сл.): И сће-ми сћер з'а-сина Н, псћу, 
просе Н, псћи, бона, и-ти Пеп, Ако неко заисће, дадеш -му Пеп, побпсћи  све- 
крву, јана не-била Мат, добро-се Прптпсће Пеп, Онда-га прпт исће  и-бо- 
лест и-све Пеп, нешта-ме плао ст псће  у-прсима Пел, прсће  ћошкове Мај,
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Освјешта кућу и прсће  по-кући Пел, иопрсћеш  Пеп, Мај, иопрсћем о  Пеп, 
чим попрсћет е? Пеп, попрсћи  мало Пеп, попрсћи-га  Мл, попрсћт е-и макар 
мало Мш итд. За доследност оваквог творбеног модела у  говору Бирча од- 
говорни су, свакако, и суседи Бошњаци, мада је  појава посведочена диљем  
херцеговачко-крајишког (чак до Никшића) дијалекта (Пецо 1964: 9 1 -9 2  и 
тамо нав. лит.).

8. В еом аје широкдомашај и јекавскогјотовањ ауговору Горњег Бир- 
ча. Промена је  практично доследно спроведена у новодобијеним секвенса- 
ма нје, л је , д(в)је, т је, ц(в)је, с(в)је, зје. Потврде:

њ едра  намјестиш Ј1, у Њ ем ачкбј Пел, она бере њ ем ачку  пемзију Мат, 
њ ем ачке  паре Мш, било је  сњ егбва  Пеп, Оснијети-се, у-среди-је сњ ет љ ика  
Пеп, сњ ет љ ива  шеница Пеп, нијесмо оглањ ели  Н, оглањ ели  били Мш, по- 
црњ ело  Пеп;

Б иљ еш -се  да цури Л, даје-се биљ еж  Л, цури дају неку б иљ еж  Мш, 
биљ еш  код-мене Пеп, биљ еш кари  (шарени кукурузи) Мш, ж гљ ебове  (бад- 
њаке) Мш, ж ељ езн п  клини Л, на љ еваку  Л, зобени љ еб  Мш, ражовни љ еб  
Пеп, ражени љ еб  Мш, ражаног/бсба Л, шенишнбг љ еба  Л, уж -љеб. Мај, кр- 
сни љ еб  Н, љ епчић  Мл, љ ебови  Пеп, Нијесам ја  пекла тиј е-љ еббва  Пеп, 
пж љ ева  Б, зсивеваш  Пеп, Млијеко-се пж љ евало  у мљекару Н, пж љ евб  
Пел, пж љ евала  Пел, Мат, Л, пж љ еват  Пеп, пита р а ж љ ева к  П еп, р а ж љ е-  
вуш у  Мш, р а ж љ ева  грушаву Л, страву саљ ева  Мш, страву саљ евају  Пеп, 
Ш љ ева-се вбда Мат, чварци буду љ евш п  Н, оно-љ евш е  било Пеп, било-је 
љ екбва  Пеп, Љ есе  правиш от-прутбва љ есковије  Мат, Мрло, кб-љ еса  мре 
Мш, по-љ есам а  Сп, бпанци љ есари  Мај, Пеп, бпанксљ еса р е  Мај, Пеп, Пел, 
пуно тијс-љ еса  Пеп, испод-љ еса  Пел, д  'о-кољена Мш, Б, љ ељ ци  Л, љ ељ ака  
Мај, љ ет б с  Л, прељ ет ијо  Пеп, љ ет ину  Пел, м љ екар  Н, м љ екарић  Мл, Н, 
кбзе биле м љ ечне  Мш, сам љ ела  Мај, а жито било саиљ евено  Пел, уљ егнем  
Пеп ,уљ егн еш  Пел, Маг,  уљ егла  Пел, Пеп, наљ егли  Мл, наљ егош е  кола Пеп, 
у љ еж е  у-свињ Пеп, у љ еж е  и бна Пел, двбјица уљ егош е  Пел, уљ егош е  у-ку- 
ћу Пеп, пљ еву  Мај, Пел, Земља-се учини са-пљевбм  Мат, Лук мбраш пљ ет  
Мат, Садила лук и пљ ела  Пеп, дбљ е4 Пеп, пбш љ е  Л, Мш, Мл, Пеп, Сп, пб- 
ш љ е-се мало покваријо Н, пбш љен  пбватају сисе сви и дбје Мај, семењачу 
пбш љен  чупаш Мш, пбт љ е  рата Пеп, поред: пбсле  Пеп, Мш, Л; ш љ ем е5 
Мај, Пеп, ш љ епбчница Пеп;

ђед  Пеп, мбга ђеда  Н, ђевер  Н, Пел, ђевером-га звала Пеп, Била 
за-отијем-ђевером  Пеп, два ђевера  мала Пел, Два ђевера  била тамо Н, По-

4 Изгледа да је чешћи икавски лик са аналошки пренетим резултатом јотовања: дб- 
љика Н, Б, дољика Н, Пел, Сп, дољпкаре Н, Мш. Уп. и „прави“ икавизам: бздблика Ј1.

5 Према иивеме добијено је и: озгб-је тЂеме (на глави) Пеп.
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гинула-јбј два ђевера, пбгинула-јбј три ђеверића  Пеп, ђев'ерим а  Мат, Сата- 
ри ббућу ђеверим а  Пел, з-ђеверим а  Пел, з-ђевером  бшла Б, ишб з-ђедом  
Пеп, ко-ђеда  Пеп, пранђед  и ш укунђед  Пеп, ђевдјчица  Пеп, дадне ђет ет у6 
Мл, ђеца  Л, Н, Мш, четверо ђеце  Н, Нас-је бстало седмеро с матербм ђеце  
Н, петеро ђеце  Пеп, Л, по-петнестеро ђеце  Мш, Нашло-нам-се ђеце  Мај, 
Гледајте само двбје мушкб ђеце  Н, ђецу  Н, за-ђецу  Н, за-ђецбм  Н, з-ђецбм  
Мај, Мл, Пеп, ђечица  Пеп, ђет ињ а  мајка, ђет ињ у  мајку Пеп, ђечаци  Пеп, 
до ђет пњ ст ва  Пеп, у  ђет пњ ст ву  Н, Нема ђеце  — брезђет ка  Мај, ђе-си  6'и- 
јо? Н, ја-виђо ^е-једу Мш, ^е-се-пбтори Мш, ђе  (<  ђе је )  Братило? Пеп, зна- 
ло-се ђе  назувак и ббојак Мај, ђе  гор Сајков млин Пеп, Ђе знају из-Власа- 
ница ђе  мбја штала Пел, пђе  Пеп, неђе  Пеп, Мл, Мај, Сп, да-га-неђе  прбко- 
паш Пеп, н п ђ е * 1 Н, Пеп, Мај, свађе-се радило Пеп, Ђеко-је метб јаја на-мра- 
виљац Мај, Направи ђеко  дрвене кревете Н, ђеко  неће Пеп, Ђека  и-не-рбди, 
умре Пеп, Ђека  пбсије пбврће, ђека  не-пбсије Пеп, ђекој свено Пеп, бстану 
живе ђеке  Мај, у ђекијем  кућама Пеп, на-ђекб[м] мјесту Пеп, Ђ екоје  у-два 
нита Мај, по-ђекоје  зрно Пеп, Немаж-га ђекат  чим змастити Н, Ђ екат  пу- 
сте пб-њивама Пеп, Фино бд-бадњака дрвцета зађељ ам о  Мл, оте-зупчиће 
пзђеља  Мш, дђељ а  Пеп, дђељ ају  Мај, Фино дзђељ а  и намјести Пеп, Узме 
љесковије прутића и дзђељ а-и Пеп, узму по-ђ'ељк11цу  јен у Мај, И стави нон- 
ди као-јену чивију, зађељ ак  Мш, нађељ а-се Пеп, ђе-П е-се-ђест и  сијено 
Мш, почб-га ђес  Пеп, Како-се ђеде  класура Б, ђеде  снбпље Пеп, ђедемо  Б, 
Пел, Мш, ђеду  људи сијено Мш, ђеду  у-стбг Пел, стбгове ђени  Пеп, ђела  си- 
јена Мај, сађес  Мај, сађедем  Мај, сађедеш Пеп, сађеду  Пел, сађеди  сијено 
Мај, сађела  кладњу Мш, Срамбта-је млади лежат и спђет  Мај, нијесам  сп- 
ђела  кб-данас М ај,]&-спђела Мај, спђећу  у-затвору Пеп, ако-је-мроспђело  —

6 Резултат јотовања преноси се и у облике где је био дуги јат: Пбвбј направиж ђету 
Пеп, ђету пбнесеш појасић Мл, И-отб пбнесеж ђсту Мл, свбм ђету Н, дај ђету Пеп, Дбнесе 
нешта ђету Мш, Штб не-узмеж ђету теку? Н, Дблазе бтац и матер ђету свбме Мај, бдреже 
ђету пупак Мај, Понеси ђету да се пбвија у-пелене Мај, Дубак направијо ђету Пеп, да-да- 
деж ђету груду ил-зарицу Пеп, ни-ђету свбм Пеп, Жена кука за-ђетом Мш, са-своијем ђе- 
том Пеп. У номинативу је, према грађи којом засад располажемо, по правилу бијете, мада 
је у говору старице из села Перића примећено и једно ђете (узме ђете). Овде се несумњиво 
ради о утицају суседа, носилаца источнобосанског дијалекатског типа. У Кладњу смо, при- 
мера ради, бележили парадигму дијете-дпјета-дпјету/дете-дета-дету. У  грађи из нашег 
села Мишара код Власенице нашла се и реченица: Првб-смо ббавили з-дпјетом.

1  Укрштањем ликова нигди и ниђе дошло се до облика ниђи: Куд-нам К'арацића сма-
коше па-га-нема нпђи Пеп. Поред чешће јотоване варијанте неђе може се чути и икавски 
лик: Ако-треба негди чивица Пеп. По свему судећи у говору Горњег Бирча нема јотованих 
примера типа о(в)ђе и сл. него само: води-ги мећеш Мш, шта-ћу води Мај, водика Л, у-два 
сата водика пбшла у-кбманду Пел, ми-смо евдде дбшли Л, неко ндди саспе Н, натрља-се но- 
дика Б, Пери ндндика на вбди пракљачбм Л, тудикаре Н итд.
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седи Мш, да-су-сиђели  Пеп, за-сиђењ е  Пеп, ођевен  Пеп, Сп, није ођевеније  
дош ло Мај, куђељ а  Б, куђељ у  Мл, неђељ а  Сп, Ст, Мат, у -неђељ у  Мш, неђе- 
љ ом  Мај, учи-неђељ е  Н, шес неђеља  Н, Пеп, седам неђељ а  Мај, Мат, Сп, 
Мл, Пеп, Мш, Н еђељ ка  Л, Н еђељ кину  сестру Н, чисти понеђељнпк%  Пеп, 
шта-го^ једем  Н, Жита колко-гбђ  буде Н, Ђ ет ињ ци  Пеп, Ђ ет ињ ци  Н, Ђе- 
т пнци  Мај, славе Ђ ет ињ це  Пеп, м еђед  Пеп, Н, Л, Мат, Ст, Сп, А м еђед  би- 
јо , крај-по нас прошб Мл, М еђед-је дблазијо прет-по мбје куће Мај, да при- 
ђу м еђед у  Мл, м еђеди  Пеп, Пел, Н, Јес у-наз било м еђеда  Н итд.;

дбћерам  Пеп, Дбћера чбек с-кбњом дрва Мш, дбћерамо  Мш, дбћера- 
ј у - га Пеп, дбћерај кући Н, псћерам  Псп, псћера  ис-куће Мш, псћерамо  Пел, 
Мл, И сћерај-де-и , Рајко Пеп, Мбмир-нас псћера  Мл, псћерали  Л, И сћерало  
ис-пећина и бћерало-и  виж-Ловницу Пеп, па-се-бћерају  у-жир Пеп, бћерају  
Н, О ћераш е-га у-А г Пеп, Д бћерам -је  вбди па-пбћер, па бвћер  Пеп, Чети- 
ри-су бћерат и  у-Јасеновац Л, Он-је бћерат  у-Аг Пеп, Отац-ми-је бћерат  у  
Јасеновац Сп, Отац-је у-мене бћерат  у Јасеновац Сп, У-мога чбека бћеран  
бтац у-Јасеновац Н, Отац бћеран  у-Јасеновац Н, прећерали  Пеп, Р асћерају  
сламу пб-соби Пеп, Р асћераш  ону-сламу пб-соби Мај, О ни-су-се расћера-  
л и  (развели се) Пеп, Оће лежи на-јаима, а-жена-је сћерује  Мш, Ф ино-су-и  
сћерали  Лбвници Пеп, сћерали  све Пеп, У-камијбну све пбсели бви 
ш то-су-сћерати  Л, Ућераш  бвце у-тор Мш, Они-су њи у-кућу 'ућерали  и 
попалли Пеп, ћераш  кбње Пеп, ћераш  оне-кбње Мај, ћера, ћера  кбње В, ће- 
р а ју  мбје краве Пел, Ђеца се ћерају  по-ној-слами Мај, Не-мере вечера, ће- 
р б -се ваздан Пеп, О ни-су куне, златке, ћерали  пб-шуми Пеп, Оне-су ћерале  
наше краве Пел, Он-је тб ћерб  у-овштини Пеп, Н с-сћеднем -им  платит Пеп, 
Ћели  кбкоши да-набавимо Л, Нијесу-се ћели  предати Н, није ћело  никако 
Пеп, Ето, сћела  јутроз дбктору Пеп, А  бнб што-сам-сћела  рекнем Пеп, Ни_ 
јесам сћела  бреж-њега Мај, Нијесу сћели  никоме ништа Пеп, Кат-смо-сЛе- 
л и  јадни да-пббјегнемо Пеп, Обадвије-би сћеле  мбме Мили Пеп, 
ка-се-то-сћело  заратити Н, ие-сћеш е  унић Пеп, и-кап-се-сћеде  заратит Мш, 
уочи-С ћепањ дана  Мај итд., али је  увек: изедош е ст јенице  Пеп, и-ст јенпца  
било Н, било ст јенпца, русова Л, расте по ст јењ аку  Мш. У прикупљеној 
грађи нашао се и С т јепањ дан  Мај;

ћепке  читаве Н, разби-ту ћепку  Пел, Пбмало-се ћепка  сикириц5м Мш, 
на-ћепалиш т е, ђе-се-цијепа Б, ћедилка  Пеп, поред: 5н-дбдаје друге цјепке 8

8 Нису ретке ни потврде са екавским рефлексом: недеља Ј1, Пеп, Мај, у недељу увече 
Мш, седам недеља Мш, Мај, Мл, понедељак Л, у Чисти понедељак Мај. Према обичнијим 
јотованим ликовима ђетелина, ђетелину итд. код источнобосанских Ера, у Горњем Бирчу 
је, као и код суседних кладањских Бошњака, углавном: детелина Пеп, Мај, Л, детелину 
Пеп, Мај, Сп, шарали-смо детелином Мат.
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Пеп, цјепало  Пеп, Мш, на цјепалу  Пеп, Од-онок цјепка оцјепљ ује  и-оштри 
те-зупце у-грабаља Мш, цједиљ ка  Л, Н, цј'едилк а  Пеп, на цј'едил к у  Пеп, 
да-оцјеђује  сирутку Пеп; Ћ етко  погиде Мај, Јена допане том е-м и-Л етку  
амиџи Пеп, Ћ'етковица и Ратковица биле Пеп, Ћ ет ковићи  Пел;

гусеница  Пеп, навапле гусенице  Сп, било гусенпца  Мат, север  Н, паде 
по-северу  Мш, па-ћу-сес Пеп, Нијесам смјела се[с] за-синију Мај, седам  
Мл, седеш , ткаш Н, ра-седпм  Пеп, бн-седе  Пеп, доктор седп  неђе Пеп, 
ако-се-н'еђе седе  Мај, седемо  Б, седпмо  Пеп, седпш , мбреш седавш и  Мш, 
Седу по-двије-три па-ткају Мш, Онда-се седу  кумови Пап, седну окб-ватре 
Пеп, бн-седа  до-дблибаше Мај, седају  саде чељад Пап, да-седају  сватови 
Пел, седи, бона Мат, Сед мајка, сед  мајка, села -саи  и-ја (тим речима позива 
се рој пчела да уђе у  трнку) Мај, сед  мајка, сед  мајка Л, С едпјт е, сватови, 
седпјт е  Пеп, Одосмо у-рад, сете-в и  Мш, ја-села  на-станици Мл, ја-најзад- 
ња седала  Мај, заседу  кбмијбвци Мш, иоседају  Мај, Пеп, сем е  б-тикве Мш, 
сем е  тиквено Пеп, изборка и семенка  Пеп, била и сем енка  (врста конопље) 
Пел, да-ми-се-пбкрију тЂ-семенке Мл, Саставља семе  са-сем еном  Мај, сва- 
кбк тога-се.иенс Н, купиш семена  Пеп, семењ ача  (врста конопље) Мш, С'е- 
м ењ ачу  пошљен чупаш Мш, Посијеш онб-семенице у-реде Пеп, семенску  
шеницу Пеп, семенпр  Мај, Семењ пке  (кромпир за сејање) на-оне-рпе у-њи- 
ви Мл, сем ењ ају  'бвце Мај, насевница  Пеп, јен у насевницу  М ш , р а севн ица 
Пеп, Мај, С ећпм -се, к'ако-да-се н 'е-сећпм Мат, С ећам-се ко-данас Н, пдсе- 
дпм -се Н, 'оселина  (клизиште) Пеп, 'осене-се земља Пеп, О сене-се и сиђе 
у-туђе њиве Пеп, било плао дсенут о  Пеп, Није ни-бсет ијо  да-га-ббли Пел, 
имал-ти сен  Мај, сенке  нема Н, њиове сенке  Мш, Види 'осенак они-дбљ  
у-цицвари Мај, пријесед н п к  Пеп, пријесед н п ка  'бпштине Пеп, сернава  вуна 
Пеп, Мај, серњ ава  вуна Пеп, сернат а  вуна Пеп, Мат, сернат у  вуну Пеп, 
'бто нарот секо  Пеп, секли  Л, Н, Сп, пбчели јапију сећи  Пеп, 'осећи Мш, Осе- 
кло  уо мбјој крави Пел, 'осекли Мл, Пеп, Мат, Сп, Ако неш [родити] иосе- 
ћу-те П еп ,усечено  Мај, Мат, Сп, Упада у-онс-усеке  Мат, секачи-су секли  Л , 
а-'бно издаје пдсеку  Мш, Осушиш јенога пдсека  Мај, кат-се-убију пдсеци  
Пеп, з'а-зиму раниш пдсеке  Мат, Сипаш тикве, меће, п'осецим а  тијем Пеп, 
бде у-сечу  Пеп, Синови-ми у-сечи  Пеп, к'б-ће сецат и  Пеп, Жару сецају  кр- 
мадима Пеп, псецпш  Пеп, Сецаник [купус] прије укисне Пеп, сирутку кпсе- 
л у  Сп, ако-ј&-кпсел плао Пеп, кпсела  купуса Мат, кпселбг  млијека Пеп, На- 
купиш кајмака, бијо кпсел, бијо варен Пеп, кпсела  ракија Мај, прекуаш кп- 
селе  сирутке Пеп, кпселије  краставац Пел, краставац кпсели је  Пеп, кпселп- 
м о  к'бм Пеп, Оно-сс кпселп  два сата Пеп, кпселило -се  Пеп, Мш, јесм о кпсел- 
ли  Пеп, и-оне-аљине пскиселпм  Мај, иокиселп  Пеп, Н, иокиселпш  Мл, Пеп, 
Н, иокиселпм о  вуну Пел, аљине пдкиселпм о  Б, да-се-д т киселп  Пеп, раски-
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сели-сс  ЈТ, кпселину  саспи у-суд Ј1, кпселине  (киселе салате) Мл, радијон 
с -киселпнам а  Пеп, радијон с-киселпнам а  Пеп;9

Не-мереш пзест и  сав посек Пеп, љ еб не-пзес  Пел, Он-изеде  двије-три 
Пеп, Пуну шаку уши за-вратом, тб-пзеде  Пеп, Она-губа пзеде  све Пеп, Изе- 
дош е  стјенице и-зида, пзедош е  буе, пзедош е  уши Пеп, мољци пзедош е  Пел, 
пзедош е  и бдош е Пеп, уши пзедош е  Мат, ЈТ, Сп, буе пзедош е  Ст, В, Пел, 
пзесће-га. стока Пеп.

9. Помало изненађује домашај јекавског јотовања код глагола Бели- 
ћеве VII врсте, односно супериорност јекавизма над икавским рефлексом у 
овој граматичкој категорији. Јотовање је  широкога маха узело и код дента- 
ла и код лабијала. Потврде:

То-је-била милина впђепш  Пел, Ваља-ти ићи, мал впђет  Пеп, бдо-ја вп- 
ђет  Л, ту-га чу, ту-га впђе Пеп, Ја-впђо  ђе-једу Пеп, Впђо-му крмат пуштана 
Н, И-ево-ме осије ђ е л а  Мај, цикоћански муаџери | Чолбпеку дојађели  (у пе- 
сми) Мш, тб-сс-ш т еђело  Мш, Све-тб у-кућама турскијем смрђело  Мај, 
Не-мереш-ти проврћет  вам-на-зофи Пеп, Нијесам лећ ела  кући Мај, 
Сва-сам-та брда прелећела  нбгама Мај, рука-ме бдљ ела  Пеп, дбољ ела  Пеп, 
бдљеће  зуби ђецу Пеп, жена-му обдље  Н, Кбњ не-мере ж пвљ ед  бре-збби Б, 
како-ћу ж пвљ ет  Мај, Лако-је вама ж пвљ ет  Пеп, К'ако-ћеш-ти ж пвљ ет и? 
Мат, петнестеро чељади ж пвљ ело  Пеп, О-чему-је ж пвљ ело, ж пвљ ело-је  
б-стоци Пеп, све б-томе ж пвљ ело  Мај, ж пвљ ело-се слбжно Б, ж пвљ ели  Н, 
ж пвљ ела  Мај. Шта дбчека, шта дож пвљ о  Пеп, мало-се заж пвљ е  Мш, пре- 
ж пвљ ет и  Мш, кб-ће преж пвљ ет  Мл, покптљеће млијеко Пеп, бна-ће осл1‘- 
јеп љ ет  пбсве Пеп, Пбшље острошке изумљ ели  Л, грм љ ело  Н исл., поред: 
увијек-су-ме впдли  Л, ж пвили  Л. Пеп, ж п вила  Мш, смрдиле-су Мш, мало 
прет рпит и  глад и преживљети Мш.

Изван глагола VII Белићеве врсте практично и нема потврда јотовања 
лабијала, с изузетком именице првљ енац  (први сват) Мш, Пеп, Мај, Сп, Л. 
У Горњем Бирчу једино се чује: Једнбм-сам пзбјегла  с-матербм Пел, бје- 
ж а ла  Пеп, Пел, Полбмијо-би вратове бјеж ећи  Пеп, б јеш т е  1° Пел, ти-мје- 
ш т ани  Пеп, м јеш ава  Пеп, м јеш ине  пријошње Л, ум јет  Пеп, м јесез  дана

9 Не може се рећи ни да је екавска варијанта ове основе ретка: кисео купус Мш, кисело 
мдчјеко Пел, кисела Пеп, Покисели-гл, оно-се укиселп Ј1, з'акиселити Пеп, Јабуке пристају, 
крупне ко-киселке Мш, јабуке овс-кпсешасте Мш, киселке//кисељаче (врста јабуке) Мш.

10  Судећи по подацима досад прикупљеним, у Горњем Бирчу није редак ни икавски 
лик овога глагола: Моро-сам бпжат Пеп, Бпжпм да-ме-не-види Мш, Бпжи, бпжи, не-ко- 
л>и-ме Пеп, Бпжи од-мене Пел, Свој љеб једи и бпжи кући Мај, Бпжи, Јово, кући Пеп, Бп- 
ште, ево цандара Мш, бпжали-смо Пеп, Бпжали-смо и-ми Мш, Народ-је бпжб дољ Пеп, 
тб-се-бпжало от-пута Пеп.
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Пеп, Сви-се ом јењ ујем о  (смењујемо) Мш, извјеш а  Мш, ио вјеш а ћ е-ш с  Сп, 
вјет ар  Сп, Мај, Пеп, Пел итд.

10. Уместо детаљнијих закључака задовољићемо се начелном опа- 
ском да јотовање говор Г орњег Бирча чини типичним представником тако- 
званог прелазног поддијалекта херцеговачко-крајишког дијалекатског ти- 
па (Ивић 1998: 122). И у томе сегменту језичке структуре бирчански говор 
се оштро дистанцира од источнобосанског ијекавскошћакавског дијалек- 
та. Чак помало и изненађује слаб уплив тога архаичног идиома, са чијим су 
носиоцима становници Горњег Бирча релативно дуго живјели у непосред- 
ном додиру. Прилике у Бирчу подсећају на стање у  мајевичком крају (Ра- 
довановић 2002). Изгледа да су у бирчанском идиому нешто фреквентнији 
гласови с  и з, који се, осим у резултату новог и јекавског јотовања, поја- 
вљују и у  процесу асимилације у секвенцама сћ и зђ (лисће, исћерат и, гвоз- 
ђе, озђељ ат и, з-ђецом , з-ђевером  и сл.).П
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Слободан Реметич (Белград)

ИОТИЗАЦИЛ В ГОВОРЕ МЕСТНОСТИ ГОРНИ-БИРАЧ (БОСНИЛ)

Р е з г о м е

Основу данного исследованил составллет корпус аудиозаписеи, состоншии из 
45 часов записаннои устнои речи. На основании зтого материала автор сообшает 
свои наблЈОденил о степени реализации процесса иотизации в говоре местности 
Горни-Бирач в восточнои Боснии. Население даннои территории представлзиот 
болвшеи частвк) беженшл, покинувшие свои семеинБгс очаги во времн последнеи 
в о и н б г  Анализ материала показал, что новаи иотизацил осушествлена в обЂеме, 
характерном длл самвк прогрессивнБгх новоштокавских иекавских говоров (суђе, 
гвдзђе, браћа, дивљака, сутра, кдзе и т.п.; непоследователвное исклшчение 
представллгот формБ1 прилагателБного дивије крушке, дивп крмак, нарлду с
дпвља јабука). В основном последователвно проведена и иекавскал иотизацил: 
њедра, љеб, уљегла, пдшље, ђевер, сађес, неђеља, ћерати, сћели, ћепка, гусеница, 
сенка, 'изести и т.п. По новоштокавскои модели развивалисв сегментБ1 -јд- и -ј1- в 
примерах типа дође, доћи. Третичнал, самал молодал иотизацил имела место в 
категорилх, известнвк и во многих других штокавских иекавских и зкавских 
идиомах (замасћено, крсћени, намјесћа, спусћали и т.п.). ПримерБ1 типа пишта, 
штап, вриште, 'огњтите, звпжде, звпждењак (даждевњак) свидетелвствугот о 
штакавском статусе говора Горни-Бирача. Собраннвш материал, обработаннБШ в 
конкретном исследовании, показвтает, что резулБтатБ1 иотизации согласнБ1х 
говор Горни-Бирача, лвллклцегосл т и п и ч н б ш  представителем переходного 
поддиалекта герцеговинско-краишского диалектного типа, резко противопостав- 
ллгот его соседнему восточнобосниискому (иекавско-шчакавскому) диалекту.


