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Марина Јуришић (Београд)

О НЕКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ГОВОРА СЕЛА
С Е ЈА Ц Е  *

Саж ет ак. Д ају се неке од основних одлика говора села Сејаце, које се 
налази на тридесетак километара јуж но од Врања и припада општини 
Бујановац.

К гу ч н е  р еч и : Призренско-тимочки дијалекат, призренско-
јужноморавски говор, акценат, гласови, неке консонантске групе, 
морфологија, личне заменице, презент, радни глаголски придев, аорист, 
имперфекат.

0. Сејаце је бујановачко село на југу Србије на тридесетак 
километара јужно од Врања, у близини македонско-србијанске 
границе. Према попису из 2002. године, имало је 246 становника.* 1 
Млади су се махом иселили (у сеоској школи је само троје ученика), а 
од «добрих» информатора пронашла сам само три старије жене (при 
чему је једна тешко болесна). Укратко, дијалектолози ни у овом месту 
немају много времена да обаве свој иосао.

0.1. Циљ овога рада биће да извести о неким каракгеристикама 
говора села Сејаце. Према мојим налазима, у питању је призренско- 
јужноморавски говор, сличан врањском, у коме нема утицаја 
шиптарских говора, што је и разумљиво с обзиром на то да у 
непосредном суседству нема Шиптара. Источно од Сејаца простире се 
Пчиња, одакле долази сличност овога говора са онима у западнијим 
пчињским селима, и, наравно, немогуће је игнорисати утицаје сајуга, 
односно из Македоније.

Овај прилог резултат је рада на пројекту 1599 - Дијалектолошка истраживања 
српског језичког простора, који у целини финансира Министарство науке и заштите 
животне средине Републике Србије.

1 Информацију о броју становника добила сам у Заводу за статистику Републике 
Србије.
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1.0. У Сејацу. као и у осталим говорима призренско-тимочког 
дијалекта, акценат је експираторан и може стајати на свим слоговима у 
речи (почетном, средишњем, завршном), место акцента одговара 
старијој акцентуацији. Присутно је, међутим, и преношење акцента за 
један слог према почетку речи у извесним случајевима. Ово 
интересантно одступање одавно је бележено у Врању и његовој 
околини2 3, а затим и у Алексиначком Поморављу . Ево неких примера 
са преношењем акцента са отворене ултиме: кдња, кума, пбпа, буа, 
жена, Ј.ицја, офца, дса, пчела, рђа, свпња, ведро, гњездо, дете, јајце, 
уста; дна, оно, дни, дне;4 мдја, твдја. Понекад је акценат пренет и са 
затворене ултиме на претходни слог: нарот, дгзњ, петзк, прдзор, 
разбој. У облицима презента, футура и перфекга глагола акценат је 
пренет са последњег слога: пече, седи, ћути; ће дадеш, ће држи; 
ддшја, пшле, отпшла и сл. У облицима аориста акценат је доследно 
сачуван на последњем слогу (када му је тамо место); ја  бидна,ја видд, 
ја  идд,ја рекна, дн дође и сл.

2.0. Гласовни систем сличан је ономе у Врању и пчињским 
селима, дакле, нема трагова шиптарског утицаја.

2.1. Вокали:
и з у 
е а о

Наравно, у функцији силабеме налази се и /р/: вр, грмења, дрво, 
фрљав.

Вокал /о/ се најјасније изговара када је под акцентом, а када је 
ненаглашен, пре или после неакцентованог слога, изговара се нешто

2 У п . А лексан дар  Б елић , Дијалекти источне и јуж не Србије, И забр ан а  дел а  
А лексан дра  Б елића, IX  то м , Б еоград , 1999, 2 1 2 -2 1 5 .

3 П авле  И вић у  свом  Њвештају наводи слично пренош ењ е акц ен та  у Т еш ици  код 
А лекси нц а, см атрајући  при том  д а  географ ски  м ом енат и скљ учује  врањ ски  утицај 
(П авле И вић, Извештај о дијалектолошкој екскурзији по уж ој Србији октобра 1959, 
Г оди ш њ ак  Ф и л о зо ф ско г ф акултета, књ. IV , Н ови С ад, 1959, 397-400). Н едељ ко 
Б огдановић, м еђути м , ја к у  досељ ени чку  струју  из врањ ског к р аја  см атра 
н езанем ариви м  «подстицајем » на пом енуто  акценатско  п ренош ењ е у  А лекси начком  
П ом орављ у (Н едељ ко  Б огдановић, Говор Алексиначког Поморавља, С рпски 
ди јалектолош ки  зб орни к , књ . X X X III, 1987, 136).

4 М ож е се , али  сам о  по  изузетку , чути и: онп си мрејев стари, онаје пбстарија од 
мене, море, мука је  билб голема.
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лабавије, пасивније: гледзц , едзн , ја р з м , пет зл, р зш , цзвт и; восж , 
за јзц ,јут р ед зн , ппјзц, поганзц, потппрзш  и сл.

2.2. Сонанти:
в м

л р н 
ј љ њ

Сонант /ј/ у неким положајима, углавном између одређених 
вокала, изговара се редуцирано или потпуно изостаје. Редукованост 
његовог изговора посебно се везује за непосредно суседство са 
вокалима /е и/ и за положај на крају и почетку речи: капш, неје, 
напш еф  се, см еје; шеј/ше; }едзн , је ч зм , јет р ва , је д е  и сл. Сонант /в/ се 
такође губи у одређеним позицијама: опраљ а, саст аљ а, давав/даав, 
т аван/т аан  и сл..

2.3. Опструенти:
п б ф
т Д
Ц 5 с
ћ ђ
ч Џ ш
к г

Консонанти /ћ/ и /ђ/ изговарају се са слабијом фрикацијом.
Консонанти /ч/ и /џ/ изговарају се нешто палатализованије него 

у књижевном језику.

2.4. Када су у питању консонантске групе изнећу само неколико 
напомена:

Група /-ст/ на крају речи је упрошћена: болес, гд с , м дс, пакос, 
прс, шес. Групу /-зд/ нашла сам само у речи гр д с  (где је финално /з/ 
обезвучено).

Групе /-сц-/ и /-шч-/ нису упрошћене: исцеди, прасци; баш че, 
иш чеш ља се, прашчики, нршчики, трпешче.

Група /зј/ је претрпела метатезу: дванајес кдла гу д јзе  см о брале, 
колпчко лд /зе  см о имали, кд /за  путпна.

Звучни опструенти на крају речи најчешће су потпуно 
десоноризовани, а тек спорадично имају извесну звучност: леп, б зс , 
м ум урус, обрас, орпс, муш , р зш  и сл..
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3.0. Именице овога говора имају упрошћену деклинацију: у 
једнини постоје само ном. и општи падеж (даље: ОП), поред облика за 
вок., а у множини ОП је редовно изједначен са ном. тако да постоји 
само једна множинска форма.

Примери: унук (ном. јд.), унука (ОП јд.), унуку (вок. јд.), унуци 
(мн.); стап (ном. јд.), стап (ОП јд.), стапови (мн.); мајка (ном. јд.), 
мајку (ОП јд.), мајке (вок. јд.), мајке (мн.); кдрен (ном. јд.), кбрења 
(ном. мн.); шшие (ном. јд.), шпше (ОП јд.), шиишња (мн.); впрче (ном. 
јд.), впрче (ОП јд.), впрчики (мн.) итд.

4.1. Код личних заменица разликује се ном., ОП и датив, при 
чему је врло чест синкретизам облика општег падежа и датива. И овде 
заменице имају пуне и енклитичке облике, при чему пуних облика 
нема без финалног е (увек је: мене, тебе, себе). Преглед личних 
заменица даћу табеларно:

ј е д н и н а
Н ја ти он/оно она

о п мене; ме тебе; те њега; га њум(а); гу
д мене; ми тебе; ти њему; му њум(а); ву

м н о ж и н а
Н ми ви они (м. и ср. род) / оне (ж. Род)

о п нас; не вас; ве њи; ги
д нас; ни вас; ви њи; ги

Примери: јт) тш  имање сзм дбшла, чуја дек с з м ја  на чешму, там 
при мене се делпмо, мене ме_је бпло стра, сра[м] ме_ да дбђу, не ми тп 
прпче на мене, дни су ми ујци мене, па ми ги бднесе нешто, свекзр ми 
беше жпв;

немаш ли тп нпкакву рабдту, пди тп, јел  ти казују, мајка ти, 
сж  теше т еут епа;

мп неамо тој, несмо мп имале магаре, такој ги впкасу куде нас, 
ће не_лзже, на свп н и је  давпјау село по неку дфиу, али красно ни беше;

а вп л и  озддл дођдсте, а вп, какзв је  рдт  куде вас, па куде вас 
друкгие ли ј е ! , ј а  ви реко, не в и је  срамдта;

дн си казује пдсле, а дно се л дже с мдмка, дно сзг беше девдјче -  
дтиде си, на њега пдев пчеле, садимо га кондпље, не г а је  имало, кдња
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1Ш га узедоше, што су кумови њему, куде му срећа на човека, кблко му 
настојује (детету), штб ће му раббтииг,

бна си викагие, и бна се изгубш комај, пбшја куде њум, да се 
испрпчам с њум а, ј а  на њум ли се мана, али на њум је снагика веће, па 
гу переш вуггу, гга не гу знам, спн ву и снагика ву;

и бни рекнале, и бии носпше сламу, па и њп (ставиш ) у  каце, за 
њп клагиње се праев, па ми ги бднесе негито, башче те ги дбле, сзг  ги 
нећев ћелпми, впше не ги ни болече (чешире), краве не ли ги пуштпмо, 
студ ги, да ги туримо да једев, дебело ги (деци), дмладина -  не ги се 
работи, мајке ги;

круигке и бне, нађев бне да брстив.

4.2. Овај говор, наравно, познаје облике личне поврагне 
заменице: впкамо си мп пзмеђу себе, свак си за себе раббти, лппче си, 
бни си куппше за једење, леп с е је  у  кбвчж чуваја, па се опрасгта и сл.

5.1. Овде је  у 1. лицу једнине презента наставак -у изузетно  
доследан. У  питаљу је  архаизам који се среће на ширем простору: 
Горња Пчиња, Куманово, прешевско-бујановачка област и Мрковићи, а 
заједничко за све ове говоре јесте и то да имају уопш тен наставак -м 
код глагола У1а Белићеве врсте.3 Примери: плету, мбж у, пду; беру; 
седну, нпиу; чују, казују, ткају; лзж у; впкам, копам, терам, пмаи; 
умру; зббру, раббт у; седу; ћуту и сл.

5.2. У  3. лицу множине презента наставак је  -в, тако да  не може  
доћи до тога да се 1. лице једнине и 3. лице множине презента
изједначе: гглетев, пдев; берев; тгнев; казујев; лож ев; кбпав; умрев; 
раббтив; седив; ћутив и сл.

5.3. М ножински женски облик радног глаголског придева 
уопш тен је  за сва три рода. Ово је  свакако утицај македонских говора, 
али је  истовремено појава која одликује многе србијанске го в о р е5 6 
Примери: имале смо шпбрет, у  наиге село свп су тбј радпле, пулке смо 
вггкале напрет, вуци несу имале озш  толпко, збрале се сељани куде 
цркву, а тпја терзпје што су бглле, и бни рекнале, крстглле не (женско

5 Уп. Марина Костић, Прво лице једнине презентау говору Горње Пчиње, Прилози 
проучавању језика, бр. 28/29, Нови Сад, 191-203.

6 Уп. Слободан Реметић, Српски призренски говор I  (гласови и облици), Српски 
дијалектолошки зборник, књ. Х Ш , 1996, 507-508.
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и мушко дете) у  једон ћуп, растикале се уиуци, Јеле си су деиа, бни 
(деца) знале су да тражив (хлеб), пе[т] деца смо бт е  и сл..

5.4. Облици аориста су, такорећи, очекивани (ја идд, пгп иде, ди 
иде, мп иддмо, вп иддсте, дни иддгие). У 1. лицу множине наставак је - 
мо (викамо, исекдмо, носпмо, ожнејамо, садпмо, трчамо), а у 2. лицу 
множине -сте (дођдсте, купувасте, не могасте, иаправпсте).

5.5. Када је у питању грађење имперфекта ситуација је мало 
компликованија. У једнини су обичне форме: пмаше, кдпагие, впкаше 
за сва три лица, с тим што се само по изузетку може чути и наставак -м 
у 1. лицу: пмаигем. Примери: ј а  пантеше: млада си бегие (ја), трчеше 
си, све сом си работала: а ја  си ддбро жпвегие гга, ггмаиге бабу (ја); леп 
се печегие: чувагие ме (она); мдја мајка казујеше: ђувечке пмаше 
земљене.

У множини, међутим, може се чути и пмаигемо и пмасмо у 1. 
лицу: а тог кдпасмо бајги; а тог не праесмо угар; мп пмасмо; па 
садесмо ђурђпне; пдесмо та се слобддесмо, ж ене пмаше овдека па 
пдемо по две-трп, а сог нема; а мп тегљесмо стрну све на онпја; 
сметлиште га впкашемо; плшигемо кдњи мп и сл. Ипак, стиче се 
утисак да су фреквентнији облици типа пмасмо. У 3. лицу опет 
функционишу двојаки наставци: -шев(у) и -су: ндсешев; не давашеву; 
дни си овде беву; дрли ги впкасу; чешпре тзк ндсесу; ондј гиггго га 
и т есу; пмаиге тај хдвла што ми је  у  село, помагасу ми дни и сл. На 
жалост, нисам имала прилике да чујем ниједан облик 2. лица множине 
имперфекта.

6.0. На основу поменутих одлика сејачки говор се може 
сматрати сличним врањском говору и говорима на крајњем западу 
Горње Пчиње. Наравно, има он и своје специфичности због којих није 
исти ни са једним од њих: по начину грађења имперфекта, наставку у
1. лицу једнине презента, радном глаголском придеву множине,7 
дативној форми њему (личне заменице мушког рода једнине) и 
ликовима неких лексема разликује се од врањског говора, а с друге

7 У  говору Врањанаца нисам приметила да је уопштен радни глаголски придев 
женског рода множине на —ле, нити наставак —у  у 1 . лицу једнине презента (док су те 
особине у Сејацу изузетно упадљиве), међутим, у литератури се помиње да то јесу 
биле одлике врањскога говора у не тако далекој прошлости (уп. Недељко 
Богдановић, Изоглосе југоисточие Србије, Ниш, 1992, 70).
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стране, опет према начину образовања имперфекта, радном глаголском  
придеву и облицима неких лексема разликује се и од  западних 
пчињских говора. Занимљиво је , али не и неочекивано, да овде нема 
чланске морфеме.

М аппа ЈипзЈс

(Ж  бО М Е 01бТШ С Т1У Е СНАК.АСТЕК.18Т1С5 ОЕ ТНЕ У Њ ЕАО Е
ОР 8ЕЈАСЕ 8РЕЕСН

б и т т а г у

1п Ип5 рарег 1ћс аиШог героНб оР 5 о т е  сИбћпсћуе РеаЈигек оР Ше 
уШа§е оР бејасе креесћ. Тће уП1а§е 15 511иа1е(1 30 к т  5оиШ оР Угапје, ш 
Ше типЈсЈраШу оР Вијапоуас. Тће бреесћ 15 оГ а кт<1 Ша1 15 
сћагас1ег15ћс 1о РгШгеп-боиШМогауа агеа, \\т1ћ ап оШ ассеп! 5уб1ет, 
\ућеге Ше 1аб1 ореп 5у11аћ1е ассеп! 5ћ1Р11оок р1асе (јиз! Нке т  1ће 5реесћ 
о1' Угапјс). Тће 5оипс! 5у51ет та!сће5  Ше опе оРУгапје апс! Ше уШа§е5 
оГ Ше \\'С51егп Рс1пје агеа; рег50па1 ргопоип 5у51ет та!сћ е5 , 1оо. б о т е  
тогрћо1о§1са1 Геа1иге5 аге: Г* рењоп 51п§и1аг ргсбеп! спсћп§ т  -и ,  3 ,а 
регбоп р1ига1 рге^еп! епс1т§ 1п -н , и51п§ опе Гогт оГ а с т е  раг11С1р1е 
епсћп§ 1п —1е, Гог аћ Шгее §епс!ег5, Г‘ рењоп р1ига1 аог151 епШп§ 1п - т о  
(2"а рег^оп епсћп§ 1п -лДе) апћ уапап! Гогт5 1П Ше Г‘ регбоп рћгга! 
1трегГес! (- зст о  апс! ат о) апс! Зга регбоп р1ига1 { -з е у (и )  апс! -.« /).


