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УВОД
Напомене о настанку рада
Зашто речник и зашто антропографски, уз то и источносрбијански?1
Због начина излагања грађе, у речничком облику, полазећи од речи као
основне јединице система, овај смо спис назвали речником.
Зашто антропографски а не антрополошки?
У последње време се појам антрополошки проширио и на значења која
се тичу не само човека као природног бића већ и на човека као социјалног
бића (а то је и у самом појму ,,човек“, гледано са културолошке стране,
битно, можда и битније од његове биолошке структуре и појаве), па и на
организацију људског друштва – од породице до човечанства, узимајући притом не само његову политичку, него пре свега културну димензију (обичаје,
морал, поглед на свет). Фигурирају појмови културна антропологија,
социјална антропологија (етнологија, културологија...) и сви ти термини
мање или више добро именују предмет свога поимања, и сви се тичу човека,
сви су антрополошки засновани.
Наша збирка је збирка речи којима се човек описује са различитих
аспеката. Истина је да сваки појам носи и неки став, односно потенцијал да
опише појам са неке стране, али још увек више да опише него да вреднује
и смести у систем, иако ни то не измиче укупној слици, јер ако је неко ,,сомуран“, он јесте (у тренутку описа) балав, али он је и вазда такав, неуредан,
или пак по стању свога организма оптерећен балављењем и балавошћу, али
је и став – кад се веже за особу, он је прекоран, подругљив, он ,,показује“ на
којој је страни онај ко вербализује утисак. И блесав и блесоња означавају негативне карактеристике блиског нам суживотника, али као да је блесоња реч
са више непристајања, неприхватања, осуде. Говорнику је то јасно, а у збирци смо то означили (доста грубо, али уобичајено) као реч са пејоративним
или каквим другим, негативним значењем. Мање-више то ће бити основа за
изведенице: балавац, балавко, балавица, с тим што се овде значење може
и спецификовати па да ове речи означавају младу, незрелу особу, која или
1
Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког
простора (бр. 178020) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Владе Републике Србије.

Антропографски речник југоисточне Србије

5

више балави него одрасла особа, или још није свесна неопходности да брине
и о физичком изгледу свога лица.
Будући да су ово речи којима се описује човек, али не само по унутрашњим својствима, или по телесним обележјима, већ и спољашњим околностима (сродство, занимање), нисмо могли искористити термин антрополошки, већ смо узели ,,антропографски“, са значењем ,,онај што описује
човека“.
Приметили смо да се у речницима који се последњих година појављују,
а тичу се народних говора југоисточне Србије (у науци познатих као говори призренско-тимочке дијалекатске области), добар део речничког фонда
односи непосредно на човека. Истина, сва је лексика овога света у некој вези
са човеком, а кад та веза и није тако присна, мора се прихватити да ју је човек створио према своме знању, поимању, искуству и навици, и да она само
њему и служи. Ипак, оно што ми издвајамо за састав ове збирке речи тиче се
непосредно човека као природног и социјалног бића.
У структури овога лексикона издвајају се скупине речи којима се људско
биће описује (одсликава, осликава, детерминише) и према томе именује.
Мотивација за настајање ових речи је дакле у човековим особеностима:
лична мотивација:
општи називи: по полу (мушкарâц, жeнштина)2, по узрасту (детiште,
момчeнце);
физичка својства:
глава (главурдaн): лице (црeпњес), чело (фиг. бuлча), очи (модрокoц,
белоклeпав), нос (нoсоња), уста (цепоuс), уши (чuљ), коса (космурaт), брада
(фиг. ћесeрко), врат (фиг. змијогlт), зуби (церозuбла) итд.;
труп: рамена (раванлiја), леђа (зњuрен, гrбла), груди (грудoња), трбух
(мeшес, мeшко), задњица (врндuпа) и сл.;
стас (бојлiја): висина (ситнiчко), дебљина (дuндеста), облик
(iзмичан)...;
психичка својства:
осећајност (сећирљaв, ненaвидан);
карактерна својства:
однос према људима (привiтљив), према мaтеријалном богатству (загомиљaч), однос према новцу (цвrца, трoшаџија), однос према
туђем (крадљoв), однос према дому, породици (ижедoмник, кућедoмница,
домашњaр); склоност распри (задoрица), стрпљивост, трпељивост (пaтежан, патiлница), вољност (ћевлiја)...;
интелектуална својства: интелигенција (кâсветан, фиг. тuпша), разборитост (рaзуман), ученост (шкoлац), таленат (умејaтан, нумејaтан);
2

Акценат ће бити означаван знаком [ ¾ ].
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социјална мотивација
породични односи: сродство (једнокrтњина, својaк), брачни статус
(фиг. пропrљен, потвoрка)...;
занимање: стручна делатност (намајстoричав, студеноклeп), пословна делатност (прoтуран), бављење уметношћу (живопiсац, животњaк,
песмопoјка), учешће у игри (игроoрка, оробeрац) и сл.;
друштвени статус:
по богатству (газдuрина, сиромaчич), по понашању (уsвeрен, углeжњак),
по односу са другим људима (узбuјдупе, uзбрљив), по односу према идеалима
друштва (саможiвник, самосвeтник);
порекло: по рођењу (пrвенче, прирoден, истрiшче, једногoци), по
социјалној припадности (нaшинац, истосeлци, рaденица),
итд.
Изворе за овај речник, поред сопствених сазнања стечених у родном
селу Бучуму (општина Сврљиг), записиваних и провераваних и у другим
селима сврљишког краја, видели смо у већ публикованим речницима и речничким збиркама.
Наш речник био би покушај тематске систематизације (тематизације)
народне лексике, уз све сазнање да је језик као израз појмовног искуства
једног народа стваран током целе његове историје јединствен, те да је свака систематизација, па и наша, само осветљење делова или слојева нечега
што с другим деловима (и темама) чини целину. Ово је дакле, тематски
дијалекатски речник једне периферне дијалекатске области српског језика.
Такво осветљење, верујемо, омогућава да се боље него у склопу целине сагледа разноврсност (да не речемо већ отрцано ,,богатство“) језичких
средстава за именовање телесних и духовних чињеница човека као бића (ту
му је тело, ту му је карактер, ту му је понашање које његова околина види
и – именује!).
Побуде су дошле некако истовремено са сазнањем да је у говору више
речи за ознаку негативних, неприхватљивих својстава човековог бића него
позитивних. То нам се указивало као реалност да човек треба више да пази
да му се не дешава лоше, да не буде лош (или од средине неприхватљив!) и
да се пази од оног другог који је лош (спреман на зло, на чин који може по
другог бити штетан). Постојање појмова за прихватљиво и неприхватљиво у
људима и у вези с људима улази у вредносни систем једне социјалне заједнице
која на усменој традицији васпитава подмладак и уређује међусобне односе
јединки.
Прву проверу овог сазнања обавили смо у Речнику лесковачког говора
(в. Изворе) и остали задивљени количином, разноврсношћу, семантичком и
творбеном структуром лексема које смо тамо затекли, знајући да је тај реч-
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ник настајао спонтано и да није било посебне намере да се нека област живота, па ни ова која нас је занимала, исцрпно представи.
Иначе, подручје призренско-тимочких говора обједињује више особина по којима се ти говори и издвајају од осталог штокавског миљеа (један,
експираторан акценат, постојање полугласа, балканистичке формације у
морфолошком и синтаксичком систему…), о чему постоје бројне монографске обраде на основу теренских истраживања. Ово, периферно, подручје
српског језика, на истоку наслоњено на бугарске говоре, на југу на македонске, а на западу разбијено експанзијом (демографском и географском) албанског језика, поприлично је одмакло и у лексикографским истраживањима. То
је и омогућило израду оваквог тематског речника.
Грађа је најпре узета из наших теренских записа из сврљишког краја, са
подручја Алексиначког Поморавља, околине Књажевца и Сокобање, али и из
дијалектолошке литературе, па и из речника и лексичких збирки са подручја
југоисточне Србије, што се може видети из списка литературе.
Речник доноси именице и придеве којима се по било ком основу именује
и описује човек. Основни критеријум је да се за речник узима реч својствена
народним говорима, с дијалекатским карактеристикама, што значи да је у нечему различита од стандардног језика (у погледу фонетике, морфологије или
значења), или је регионална макар и не имала неко од наведених обележја.
Ако се ради о речима које су, као књижевне, познате и овде, оне нису узете у
обзир (рецимо: унето је ,,знаворан’’, али не и: уман, разборит, паметан и сл.
које су мање-више истог значења).
Сврха је Речника да може сведочити о човековом бивствовању на
једном простору српске националне и језичке територије, о поимању
његове суштине, о схватању његових физичких и психичких карактеристика, као и социјалне позиције – у породици и ширем окружењу (кућодoмник,
растурiкућа; загомиљaч, штетнiк итд.).
Издвојене лексеме нашег речника нужно су семантички редуковане.
Овде се доноси само једно њихово значење, оно које намеће концепција Речника.
Речник садржи именице и придеве, који по концепцији речника имају
детерминативну функцију у синтагмама с именицом човек (жена, дете). То
су придеви на: -ав (гeнгав / ђeнгав), -ан (вoљан), -ен (aлен), -ас / -ес (мiзас /
мiзес, вoрмес), -ат (бубмурaт), -ет (тrклет). -ут (aлнут). У фонду оваквих
придева има и оних адноминалног и адвербалног порекла, што овде није
одвајано.
Најчешћи пут за настајање именица за ознаку особе с неком карактеристиком је преко придева (поцепан човек је дрпав, па отуда дрпља, а жена
дрпна или дрпла (облици на -на, -ла су и географски распоређени, други су
на подручју јужно од Ниша, а права изолекса није нам до краја позната, што
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се код облика за мушки род не уочава); дрт човек је дrтина, дrтља, дrтљак,
дртuљина, дrтљачина / дртљачiна; штрoкав је штрoкља, штрoкча,
штрoкша, а жена штрoкла, штрoкна, штрoкавица, штрокуљaна…).
У овој лексици има много варијаната и синонима. Због тога се у
организацији грађе прибегло неким решењима које би азбучник чинила
прегледнијим (в. Упутство).
Одлучили смо се да сваки лик, иако би се могао схватити и као фонетска или морфолошка варијанта, поставимо на одговарајуће место у азбучнику, и спајамо их само скраћеницама в(иди) и уп(ореди). Истина је да се
у случају оваквих варијетета ради о истој лексичкој јединици, али почесто
у различитим изворима постоје и различита (већином блиска али не увек
и јединствена) значења, или тумачења, па би се у случају обједињавања та
разлика анулирала одабиром једног значења, или претварала у сложену мешавину ако се после свих варијаната наведу и све дефиниције које их у различитим изворима, што значи и у различитим говорима, прате.
Иако се није тежило да се постојање појединих лексема или њихових
варијаната прикаже у простору, лингвогеографски, а то нам у овој прилици
није ни било могуће, ипак је код појединих речи дато и више извора. Негде
је то напросто потврда да дотичне речи има и на простору који извор захвата, а понегде се ради о нијансама у значењу, што не би увек морало бити
и усложњавање на семантичком плану, већ то дугујемо неједнакој способности појединих аутора-записивача да забележену лексему ,,на свој начин“
дефинишу. У начелу, мислимо да потврде из више извора много не доприносе, али и не сметају.

*
У међувремену урађена је и на Филолошком факултету у Београду
одбрањена докторска дисертација Ане Савић-Грујић ,,Антропографска лексика у говорима сврљишког краја – лингвогеографски приступ“, под менторством проф. др Првослава. Радића.
У наш речник укључена је и грађа са теренских истраживања за ову
дисертацију, било као допуна азбучнику, било као додатак већ постојећим
подацима код одговарајућих лексема.3

Ани Савић-Грујић и овде захваљујемо на овим допунама, као и на решености да
ономе што наш речник доноси придода своја промишљања и образложења.
3
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УПУТСТВА ЗА ОБРАДУ (коришћење) РЕЧНИКА
Антропографски речник југоисточне Србије (АРЈС) је збирка речи
из српских народних говора са подручја југоисточне Србије, у науци познатих као говори призренско-тимочке дијалекатске области, с тим што се није
могло ићи западније од јужноморавске долине (извесно проширење је са
Јабланицом, западно од Лесковца, јер са тога подручја подаци стоје у великој
несразмери са источним делом – в. карту, па би неравномерна заступљеност
говора са целине подручја, свакако, утицала и на лексикографску слику која
се овим речником ствара). То је збирка народних речи – именица и придева
којима се на било који начин именује или детерминише човек као биолошко
и социјално биће (по сродству, узрасту, карактерним и телесним особинама,
понашању, занимању...).4
Азбучни фонд чини свака реч антропографског карактера (в. претходни став).
Речнички чланак има следећу структуру: насловна реч (одредница),
граматичка дефиниција, семантичка дефиниција, стилистичка дефиниција
(у случају када је регистровано основно и још фигуративно или неко друго
значење, ово друго је друго и по редоследу дефиниција), извор, упутница
(скраћеница за упућивање на неку другу, по нечему сродну реч азбучника).
Подручје овог речника покрива тимочко-лужничке, сврљишко-заплањске и захвата јужноморавске говоре у Моравској долини. Сви они чине
дијалекте источне и јужне Србије, односно призренско-тимочке говоре, како
се у дијалектологији српског језика именују.
За разумевање различитих ликова (синонимског карактера) насловних
речи азбучника, треба узети у обзир дијалекатске различитости.
Поред низа заједничких одлика, у што овде нећемо улазити, у њима се
јављају и извесне разлике које се одражавају и у ликовима насловних речи
нашега азбучника.
4
Ако би се тежило представљању целе призренско-тимочке дијалекатске области,
била би на располагању и грађа из фонда Димитрија Чемерикића, коришћена за дисертацију
Тање Милосављевић (Филум Крагујевац, рукопис), али ми то нисмо учинили јер би и поред
богатства и значаја ове грађе настала велика несразмера источног и западног дела ове зоне.
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Ради оријентације читаоца, навешћемо неке најмаркантније особине које поједине ликове везују за одговарајући дијалекатски тип и намећу
постојање фонетских или творбених дублета. Негде су ти дублети дати напоредно, ако их је било у извору, али томе се није тежило по сваку цену.

-л
л (вок.)
к, г + е,
*тј, *дј
ь
s (дз)
-на, -ла
-ас/-ес

III
-ja ицаклија
лу
к, г
ћ, ђ
ь
s
-ла (штрокла)
шире -ас

II
л
ль
к, г
ћ, ђ
ь
s
-на
шире -ес

I
-л
л, ль
ћ, ђ
ч, џ
ь
s
-на
шире -ес

исцаклил
искривоклчен
ћилав, ђиздав
плечат, ђеџа
sьsман
штрокна
лисес

I = тимочко-лужички; II = сврљишко-заплањски; III = јужноморавски

Лексички синоними имају посебно место у азбучнику. Дефиниција
изражава садржај појма.
Творбени синоними (ликови настали на бази творбених разлика)
имају посебно место у азбучнику. У случајевима истоветног значења, могу
се потоњи упућивати на претходне (по месту у азбучнику).
Морфолошки синоними (на бази граматичких особености – у роду,
броју) дају се код првог облика у азбучнику, где је и дефиниција, одвојени
косом цртом од насловне речи и у курзиву, а потом се појављују као празне
одреднице с упутом на облик који носи дефиницију.
Фонетски синоними
Дају се груписано код прве канонском облику најближе одреднице, или
код прве по азбучном реду дате одреднице, иза косе црте и у курзиву. Ту се,
по правилу, даје и дефиниција. Остали ликови су празне одреднице, с упутом
на носећи лик (онај који носи дефиницију).
Акценат је експираторан и означава се знаком [¾] (детe, детiште,
дечурлiја). Ако се ради о акценатским синонимима (разликује се само акцентовани слог), они се дају на истом месту, а не и као празне одреднице.
Граматичке дефиниције:
а) код именица дају се само за род: м, ж, с и м/ж, односно ж/м у
случајевима да им. може означавати особе и мушког и женског рода. У том
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случају прва ознака сугерише врсту именица према облику (кукавица ж/м;
баксуз м/ж);
б) код придева своде се на разлику у облицима за род (убав, -а, -о).
Трпни глаголски придеви, прихваћени за Речник (у атрибутској служби)
третирају се као прави придеви.
Семантичке дефиниције преузете из извора (делимично и модификовано – чешће, у потпуности – врло ретко) нису посебно означаване.
Дефиниције дате од аутора Речника дају се без полунаводника. Првобитна
намера да се цитира сваки сегмент преузете дефиниције, тј. да се означава
(полу)наводницима, учинила је текст оптерећенијим, са много понављања,
па се од тога одустало. Мислимо да аутори преузетих делова дефиниција
нису оштећени, јер су обавезно дате скраћенице извора, што подразумева да
је информација из тог извора искоришћена у мери коју захтева замишљена
концепција нашег речника. Због велике несразмере и због тога што нису
увек биле релевантне, одустало се од уношења потврда, а корисник коме је
потребан продубљенији увид у грађу има те потврде у изворима, будући да
су у највећем броју публиковани. Истина, дата је, мада врло ретко, и понека
потврда, али само из необјављених извора (Бучум и нека друга села ,,захватана“ усмено).
Прецизности описа свакако ће засметати чињеница да дефинисање
није изашло ,,из једне главе“, нити је дефиниција записана ,,од једног информатора“, или ,,у једној прилици“, али теренске провере нису биле могуће,
а у записиваче се није смело сумњати. Било би то некоректно ако већ не
можемо сами поправити оно што нам се учинило мање јасним, или помало
сумњивим.
Дефиниције стилске и друге специјалне употребе дају се кратицама:
аугм.
дем.
вулг.
жарг.
изр.
ирон.
ист.
модиф.
муз.
непром.
н.п.
пеј.
погрд.

аугментатив
деминутив
вулгарно
жаргонски
израз (или синтагма)
иронично
историјски
модификовано
музика, музички
непроменљиво
народна песма
пејоративно
погрдно
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подр.
подсм.
прек.
приб.
проф.
рет.
срод.
фиг.
хип.
шаљ.

подругљиво5
подсмешљиво, служи за подсмех
прекорно
приближно
професионално
ретко
сроднички
фигуративно
хипокористично
шаљиво

Кратица извора даје се уз текст, пре тачке ако је ту крај речничког чланка, или пре знака [;] ако следи наставак чланка према другом извору.
У поретку слова полугласник се налази иза а, а у азбучнику s је иза ц.
У угластим заградама ([ ]) додају се шира ауторова запажања.
Скраћенице извора (и карта)
Н. Богдановић: рукописна збирка из Бучума, села у сврљишкој општини.
Н. Богдановић: Говори Бучума и Белог Потока, СДЗб XXV, Београд
1979 (речн. на стр. 148–164).
Н. Богдановић: Говор Алексиначког Поморавља, СДЗб XXXIII, Београд 1987 (речн. 290–297).
Жаклина Вукадиновић: Лексика народне медицине у говору Грделице (рукопис дипломског рада), Филозофски факултет, Ниш, 2009.
Драгослав Манић: рукописна збирка из Бабушнице (Лужница).
Драги Милутиновић: Жлнчани – говор и имена, Књажевац 1999
(речн. 46–77).
Радмила Жугић: Речник говора јабланичког краја; СДЗб LII, Београд
2005.
Момчило Златановић: Речник говора јужне Србије, Врање 1998.
Момчило Златановић: Речник говора југа Србије, Врање 2011.

Б
ББП
АП
Грд
ДМ
ЖЛ
Јбл
ЈС
JгС

Погрдно и подругљиво нису исто са становишта употребе. Погрдно се изражава
у директној комуникацији (Ћoршо један, зашто ми просипа кафу!), а подругљиво се увек
односи на неприсутну особу, кад се особа оговара, или догађај препричава (Ел ми од онoга
ћoршу казuјеш?). Иначе, кад су у питању народни говори са различитом историјом, културом
и језиком, није увек могуће без тешкоћа одвојити када нека реч има специјално – погрдно
(пејоративно, аугментативно), или хипокористично а у ствари основно значење. Пример:
ћелaвка би по творби требало да буде хипокористик, а у ствари је реч која се изговара с
подсмехом, скоро подругљиво.
5
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Властимир Јовановић: Речник села Каменице (код Ниша), СДЗб LI,
Београд
Властимир Јовановић: Додатак Речнику села Каменице, СДЗб LIV,
Београд 2007.
Копајкошара, село у сврљишкој општини.
Кална (црнотравска) грађа Стојана Глигоријевића за речник (САНУ).
Брана Митровић: Речник лесковачког говора,2 Lenex, Београд 1992.
Јован Михајловић: Лесковачки говор, Лесковац 1977 (речн. 79–89).
Драгослав Манић: Лужнички речник, Бабушница 1997.
Љубисав Ћирић: Говор Лужнице, СДЗб 29, Београд 1983 (речн. 125–
164).
Ниш и непосредна околина.
Новица Живковић: Речник пиротског говора, Пирот 1987.
Драгољуб Златковић: Фразеологија омаловажавања у пиротском
говору, СДЗб 34, Београд 1988 (речн. 709–740).
Драгољуб Златковић: Фразеологија страха и наде у пиротском говору, СДЗб XXXV, Београд 1989 (речн. 256–455).
Драгољуб Златковић: Речник пиротског говора, I–II, Службени
гласник, Београд 2014.
Ана Савић Грујић: Антропографска лексика у говору сврљишког
краја – лингвогеографски приступ (грађа за докторску дисертацију;
Филолошки факултет Београд).
Јакша Динић: Речник тимочког говора, СДЗб XXXIV, Београд 1988.6
Јакша Динић: Додатак Речнику тимочког говора, СДЗб XXXVI,
Београд 1990.
Јакша Динић: Речник тимочког говора (други додатак), СДЗб XXXIX,
Београд 1992.
Љубиша Рајковић: Речник тимочког говора, Неготин 2014.
Томислав Г. Панајотовић; Синдраци, Pi-pres, Пирот 2003. (речн. 177–
294).
Миодраг Марковић: Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб
XXII, Београд 1986.
Миодраг Марковић: Речник народног говора у Црној Реци (додатак),
СДЗб XXXVIII, Београд 1993.
Вилотије Вукадиновић: Говор Црне Траве и Власине, СДЗб XXXII,
Београд 1996.
Радосав Стојановић: Црнотравски речник, СДЗб LVII, Београд
2010.

К
К2
Коп
KЦ
Л
ЛГ
ЛР
Луж
Н
ПГ
П1
П2
РПГ
СГС

ТГ1
ТГ2
ТГ3
Тим
ТПС
ЦР1
ЦР2
ЦТВ
ЦТР

ТГ1–3 – ови су извори касније обједињени у Тимочки дијалекатски речник, Београд
2008, па се одговарајуће лексеме могу и тамо наћи.
6
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Карта југоисточне Србије, са кратицама извора за Речник
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РЕЧНИК
А
абарџiја м / абьрџија, аберник, аберџија весник, гласник, гласоноша
Тим.
абафлaр м готован Л.
aбаџија м занатлија који израђује предмете од абе Л, ЈгС.
aберник м в. аберџија Л.
аберџiја м гласник који позива на разне свечаности Л; весник на свадби
ЈС, Тим.
аберџiка ж она која доноси и шири вести, гласове ЈгС; особа која злонамерно проноси лоше вести ТПС.
абетaр м врло лош човек ЈС.
абiпарa ж/м распикућа, расипник, трошаџија Л ЛГ ЦТР.
абрaш м пегав човек Л.
абронoша ж/м 1. носилац поруке, испор. аберџија ЛР; 2. прек. онај ко
проноси свакојаке (обично лажне) вести кроз село Б; 3. сплеткар, онај који
оговара ЦТР Тим.
абьрџiка ж пеј. в. абарџија Тим.
аванџiја м власник радње за прераду дувана ЈС.
аванџiка ж аванџијина жена ЈС.
aведан, -дна, -дно 1. човек с великим апетитом, незасит К ЦТР; 2. човек
изразито мршав СГС, в. аветан.
aведник м / аведнiк незасит човек К ЦТР.
aведница ж / аведнiца халапљива, незасита жена К ЦТР; прек. незасита
жена, гладница К.
aвет м фиг. човек неугледан услед мршавости СГС.
aветан, -тна, -тно в. авет СГС.
аветiња ж/м 1. незајажљива особа ЦТР; 2. сиромашак, јадник, јадничко Б.
aвлаџија м бомбонџија К.
авлијaрка ж прек. жена која иде од авлије до авлије и злонамерно разноси вести ЈгС.
aга м фиг. човек који ужива ЦТР.
агалiка ж уживатељка, мераклика Л ТПС.
адм м непром. неспособан човек ЦТР.
азгaн / азгн непр. (азгьн човек) бесан, бујан, силан ЦТР, ПГ Л ПГ.
азганлiја м обесан човек Л.
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азганлiка ж обесна, безобразна жена Л.
азганuља ж погрд. обесна женска особа Л.
азганџiја м бесник, силник Л, в. азганлија.
азгн в. азган Л.
аздисaл, -а, -о в. аздисан, онај ко се осилио од задовољства ЛР; побеснео
од изобиља, помамио се ПГ Б.
аздiсан, -а, -о необуздан, осиљен, обестан од изобиља ЦТР; в. аздисал.
аздисaнка ж пеј. осиљена, обесна жена ЦТР.
аздисaнко м пеј. осиљен, обестан мушкарац ЦТР.
аздисaнче с пеј. осиљено дете ЦТР.
аздiсник м који бесни у изобиљу ЈгС.
аздiсница ж в. аздисник ЈгС.
аздисoја м пеј. осиoн, бесан човек, насилник, бесник ЦТР.
аздисoтина ж/м пеј. необуздана, осиљена особа ЦТР.
аздисuља ж в. аздисница ЈгС.
аздишљaк м пеј. обесан, осиљен, безобразан човек ЦТР.
азђинџiја м пеј. силеџија Тим.
аирлiја м в. арлија ПГ.
aјдара ж распусна жена Тим.
ајдuк1 м 1. хајдук (ист.) ЦТР;
ајдuк2 м 1. пеј. непоштен човек, врдалама К; П1 Луж ЛР; 2. лопов ЦТР
П1 Луж Лр.
ајдукuља м пеј. разбојник Тим; ж прек. лоповица, лопужа П1; крадљивица,
лоповка ЦТР; м пеј. разбојник Тим.
ајдuкчина м аугм. прек. хајдук ЈС.
ајдuче с крадљивче ЦТР.
ајдuчица ж в. ајдукуља ЦТР.
ајзаџiја м писар ЈС.
ајкaр м ловац, учесник у хајци ТГ1.
ајкaч м в. ајкар Л.
aјкаџија м хајкач Л, в. ајкач.
ајкурaча ж вулг. блудница ЈС.
ајлaз м покварењак П1; беспосличар, скитница ЈС Тим; нерадник, дангуба, ленштина, готован ЦТР.
ајлaшчина м/ж аугм. и пеј. од ајлаз ЦТР.
ајлoсан, -а, -о размажен, уаљен, пресит, искварен, в. алосан ЦТР.
ајлучaр м онај који ради под најам, по погодби, најамник ПГ Тим.
ајмaн м / ајмaнин пеј. нерадник, лењивац ЦТР.
ајмaна ж/м / ајманa готован П1; беспосличар, ленштина, скитница
ББП; лењивац, нерадник ЦР2; нерадник, готован, битанга, скитница ТГ1;
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лењивица жена, нерадник Тим; она која је неосетљива, груба у опхођењу ЈС;
[дер. ‘ајманoсало се па ко ала’ Б].
ајмaнин, в. ајмана Тим.
ајманuша ж жена ајмана ЈС.
aјнаџија м нерадник, ленштина ПГ.
aјнаџика ж в. ајнаџија ПГ.
aјта м припадник сеоске мангупарије АП; глупо и сметено створење П1,
скитница Тим.
aјтав, -а, -о 1. неуредан; 2. приглуп, сметен Тим.
ајтoсан, -а, -о 1. начињен у ајту; мангуп, нерадник АП; 2. запуштен, занемарен Л.
акaлан, -лна, -лно / акьлан паметан, разуман, нормалан ЛП ПГ ЈС ЦТР.
aканица ж прек. курва Жл [– Ака се ко мrшава свињa Б.].
aкаџија м 1. пробисвет, скитница, 2. напаћена душа Тим.
aкреп м фиг. сподоба, ружна особа ЦТР; мршава и ружна особа К; погрд.
наказа, ружна особа ЦР2 СГС.
акьлiја м/ж паметан акалан; који има акьл у глави Б.
акâльн, -лна, -лно в. акалан ЦТР.
aла алoсана ж/м веома рђава особа (гора од најгорих) РПГ.
aла ж/м 1. рђав човек, човек са непристојним понашањем; несмотрена
особа Б; 2. рђа, гад, лош човек 3. грдосија; 4. будала 5. фиг. искварена особа
6. фиг. ненасита особа ЦТР К; 7. ружна особа СГС.
алабaјка ж жена која много прича ЈгС.
aлав, -а, -о 1. прождрљив, халапљив ПГ; 2. запуштен, одвратан ЦР1.
алавaјда ж/м 1. неодговоран и превртљив човек ПГ1; 2. девојка која
често мења момке Л.
алавaјдес, -та, -то в. алавојдес КЦ.
aлавaнта ж/м 1. кицош ПГ; 2. занесењак, ветропир ЦТР; 3. зб. гомила,
мангупарија ЦР1; 4. неискрен човек, варалица Тим.
aлавица ж погрд. аљкавица, прљавица ЦР1.
алавoјда в. алавајда РПГ.
алавoјдес, -та, -то ветропираст, превртљив, неозбиљан Б; који је
нестабилан, који је лош, непоштен К.
алавoтина ж/м изопачен човек ЦТР
алавuжда м 1. покварењак, варалица ББП ЦТР; врдалама ТГ1; 2. скитница,
покварењак. Луж; 3. преварант П1; 4. лажов, прождрљивац, чанколиз П2;
рђав човек ЦР1; 5. онај који све ради на брзину, напречац ЦТР.
aлавче с деч. аљкавче, прљавче ЦР2.
aлавштина ж пеј. накарада, неспретњак П1.
алалaјка ж велика брбљивица ЈгС.
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аламaн м / аламaнин мангуп Жл; беспосличар, скитница, муфташ ПГ;
готован, ленштина, бадаваџија РПГ ТГ1 К; мангуп, бадаваџија, насилник.
ЦТР.
аламaнес, -та, -то дрчан, мангупски, несигуран ЦТР.
аламaнин м мн. аламање безочан гост, нерадник, човек који живи на туђ
рачун П2 РПГ, в. аламан.
аламaнка ж 1. прождрљивица, гладница 2. пеј. незасита жена у сексу
ЦТР.
аламuња ж/м фиг. ветропираст човек, несврт ЦТР К; покварењак П1;
превртљивац, беспосличар П2 РПГ; непоуздана, некарактерна особа;
смутљивац ПГ1.
аламuњас, -та, -то лакомислен, неозбиљан ЦР2.
аламuњес, -та, -то брзоплет, непромишљен ЦТР.
аламуњeтина ж аугм. и пеј. од аламуња ЦТР.
алаoјда м/ж в. алавојда РПГ.
алаoјдес, -та, -то в. алавојдес.
алапaјас, -та, -то брбљив Л.
алапaјка ж пеј. в. алапајас ЈС.
алапaрдас, -та, то брзоплет Л.
алапарљiв, -а, -о брбљив ЦР2.
алапарљiвица ж брбљивица ЦР2.
алапарљiвко м брбљивац ЦР2.
алапaча ж торокуша ЦТР; женска особа која много прича и оговара К.
алапaчес, -та, -то блебетав П1 Тим РПГ; в. алапајас.
алапљiвац м лакомислав, прождрљивац ЦР2.
алапљiвица ж женска незасита особа ЦР1.
алапљiвко м в. алапљивац ЦР2.
алапљiвче с прождрљивче, лакомо дете ЦР2
алапrда ж вулг. особа која не чува тајну, која превише прича и преноси
све што чује ЈгС; алапача Тим.
алатaр м мајстор који прави разне алатке. Тим.
алаuпав, -а, -о халапљив ЦТР.
алaч м дрндар, онај ко се бави растресањем вуне и памука Тим.
алачuга ж/м ленштина Жл; неваљала особа (поготову жена) ПГ1.
албaтин м поткивач ЦТР Б ЈС К Л РПГ.
албaтинка ж жена албатина ЈС.
албaтинче с дем. од албатин ЈС [Не би то био мали, млад или недовољно
дорастао албатин, већ албатин, од милоште подмлађен, присније именован.].
алваџiја м онај који прави или продаје алву ЈгС РПГ.
аламaн м мангуп, нерадник ТПС.
aлен, -а, -о, размажен ЦТР; мажен ЛР; в. поален.
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алесiја м / алосија 1. крупан човек, грдосија, ала Б, ТГ1 РПГ ЦТР; крупан човек који не ради Л; 2. висока и дебела особа ЈС; 3. рђа, подлац П2, Л;
4. прождрљивац ЛГ.
алесiна м аугм. од ала ЛР; в. алесија.
алeтина ж пеј. аугм. од ала, рђа, ништарија ЦТР.
алiл (девојка) непром. ж заручница, девојка дата момку с алалом, благословомТГ1
aлипав, -а, -о 1. слабашног здравља Б; 2. исто што и алтав ЛР; 3. несређен
Л; 4. ударен, без памети ЦТР.
aлник м маскиран члан коледарске групе Л; коледар са сабљом Тим.
aлнут, -а, -о са неком маном, ћакнут ПГ Тим; са телесним оштећењем
Тим.
алобiја м пеј. насилник Тим.
алобiтан, -тна, -тно халапљив, лаком, незасит, незајажљив Тим.
алобiтник м пеј. ждероња Тим.
алобiтница ж пеј. незасита женска особа Тим.
аловaјда в. алавајда Л.
аловiт, -а, -о 1. особа која има прст више СГС; 2. особа са крилима [ради
се о кожици у препонама испод пазуха; а по веровању то су деца змајева,
змајовита, аловита...].
алoвник м мушкарац који има својство але Тим.
алогрaбан, -бна, -бно в. алобитан Тим.
алoјда ж распусна жена, лоша жена, ветропир жена ТГ2; в. алавојда.
алoјдес, -та, -то који је нестабилан, који је лош, непоштен ТГ2
алoсан, -а, -о 1. претерано дебео, угојен ПГ; деформисан од дебљине ЈС;
2. начинио се алом, запуштен, искварен, поремећен ЦТР Тим; 3. сатрвен неком недаћом, запуштен ЦР1 Тим; 4. изобличен, унакажен, нагрђен Тим.
алосiја м 1. грдосија, преголем, велики прождрљивац ЦТР; 2. аугм. од
ала. ЦТР; в. алесија РПГ.
алосiна м/ж аугм. од ала, алетина ЦТР; в. алесија.
алoтина м/ж аугм. и пеј. од ала, запуштена, поремећена особа ЦТР; в.
алетина.
алотrбан, -бна, -бно пеј. прождрљив, незасит Тим.
aлтав, -а, -о 1. сакат, са телесним или психичким недостацима; неспретан
ПГ Тим, са телесним а често и психичким, недостацима; за дете које се пренемаже мазећи се, каже се да се алтави Луж; изобличен, оштећених удова,
али и тела П2 ЛР; 2. ћакнут РПГ ТПС.
aлтавица ж жена са особинама алтаве особе ПГ Тим.
aлтавштина ж/м погрд. онај ко има особине алтавог Тим; накарада, глупак РПГ.
алтиљeрац м војник рода артиљерија Б.

22

Недељко Богдановић

aлча м уаљена особа ЦТР; ништак, ништарија од човека Тим; пропалица
ТПС; трапава особа ТПС.
алчaк м онај који је ниска раста ТПС.
алчâк м подлац, мангуп ЈС; човек коме ,,недостаје нешто у глави“ Л.
aљав, -а, -о, 1. прљав ЖЛ; неуредан, прљав (претежно се односи на жену)
ТГ1; в. аљкав; 2. зао, свадљив, пргав, гадан, искварен ЦТР; 3. болешљив Л.
aљавац м погрд. онај који је с неким телесним недостатком; онај који се
неприродно понаша ЈгС.
aљавица ж неугледна, ментално заостала женска особа Грд Л ЈгС; в.
аљав.
аљaвка ж ружна, неуредна, лоша жена ЦТР.
аљaвко с ружан, неуредан, лош ЦТР.
аљавoтина ж пеј. покварена, безобразна особа ЦТР.
aљавштина ж 1. погрд. неуредна жена ТГ1; 2. физички неугледна жена
Л; в. аљавица Грд.
aљен, -а, -о мажен Жл.
аљинaр м младић из групе момака и девојака који коњима дотерије или
воловским колима довози снахино рухо ЈС Тим.
aљка ж аљкава жена, нерадница, мурдаруша.– Тeра aљку на батaљку
(изр) ЦТР.
aљкав, -а,-о / aљћав неуредан у понашању и обављању посла Н; в. аљав.
aљкавац м неуредник, неуредан, запуштен човек ЦР2.
aљкавица ж запуштеница ЦР2.
aљкавка ж. в. аљкавица ЦР2
aљкавко м в. аљкавац ЦР2.
aљкавче с неуредно дете ЦР2.
аљoсан, -а, -о размажен ЖЛ; запуштен ББП.
аљoтина ж пеј. запуштена, поремећена особа, в. алотина ЦТР.
аљтoв м погрд. назив за оног са особинама аљкавог.
aљћав, -а, -о в. аљкав Б.
aљча м погрд. аљкав, неуредан човек ПГ; неугледан, заостао човек Грд;
намћор, нерадник, мурдар ЦТР.
aмsа м в. амза Тим.
амaл м носач ЦТР.
амaлин м в. амал ТПР.
aмамџија м пословођа у јавном купатилу ЈС.
амамџiка ж жена која ради у амаму (јавном купатилу) ЈгС.
aмаџија м занатлија који израђује амове и другу коњску опрему РПГ.
aмза м / амѕа 1. глупа, недотупава, неотесана особа ТГ, К Тим; 2, простак,
будала Тим; онај који много зева ЈС; недотупав човек, будала ЦТР; 3. ветропир, лакомислен човек Л; 4. бадаваџија, скитница ЖЛ.
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aмишан, -шна, -шно грамзив, похлепан Л.
aмпа м трапавко Л, ЛГ; неспретњаковић ПГ; лењивац Тим.
амрелaр м кишобранџија Тим.
амрелџiја м онај који прави или продаје амреле (кишобране) ЈгС, в. амрелар.
aмшица ж погрд. развратница, рђава жена ЦР1; упор. амишан.
aндрав, -а, -о хром ЦТР.
анђiја ж деверуша на свадби Тим.
aнтав, -а, -о физички онемоћао, слаб Л.
aнтив, -а -о, који има неки телесни недостатак Грд; човек са телесном
маном ЈС, Л2; в. антиван.
aнтиван, -вна, -вно умно слаб Л: човек са телесном или душевном маном
ЈС.
антикрiс м / антикrс м безбожник ЛГ; неверник ПГ; фиг. некрст,
неваљало дете, немирко ЦТР.
антикрiсин м в. антикрис ПГ.
антикrс м в. антикрис ЛГ.
антиљaв, -а, -о болешљив Л; в. антив.
анџiја м власник хана Н; гостионичар Тим.
анџiка ж 1. она која држи хан, гостионичарка Тим; 2. анџијина жена ЈС.
анâма ж ханума, турска госпођа П2.
анâмче с муслиманска госпођица ЈС.
апатекaр м апотекар ЦТР РПГ.
апатекaрка ж апотекарка ЦТР.
апaш м мангуп, враголан К ЦТР; млађи мангуп и преварант ЈгС; пљачкаш,
разбојник, лопов Тим.
апaшче с бистро и живахно дете, мангупчић ЈгС.
аперaтор м хирург, оператор ЦТР.
апетiтан, -тна, -тно с изузетно јаком жељом, расположен ЦТР.
aпља м 1. онај који уједа ЛР; 2. онај ко је изгужван као да је уједан [кога
као да су краве апале]1 Б. 3. пеј. замлата К ЦТР; 4. ружна особа СГС.
aпљав, -а, -о в. апља 4 СГС.
апсанџiја м чувар затвора ЦР2; радник у затвору ЦТР ЈгС.
апсанџiка ж жена која чува затвор ЈгС.
апсенiк м ухапшеник, затвореник ТГ1 К РПГ ЦТР.
апсенiца м затвореница ЦТР.
aпша м глупак ЈС.
aр м хајдук, разбојникТГ1
арaм непром. (арам човек) човек под проклетством, човек за укор Б.
арамбaта м пеј. пропалица Тим.
арамбaша м силовит човек, силник ЈгС.
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арaмбоша м насилник, силеџија ЦР2.
арамзaда ж аљкавица, жена неуредна у одевању ЈгС.
арамiја / арамлiја, арьмлiја, арамџiја м насилник Жл; обестан човек,
насилник, силеџија ЦТР; разбојник, пљачкаш, отимач, харамија ПГ ТПС;
арьлија-харамија, разбојник, хајдук ТГ1; проклетник Тим.
арамлiја в. арамија.
арамолeбац м нерадник ЈгС.
арамџiја м 1. човек без добре воље у раду услед чега му рад не доноси
добар исход Л; 2. в. арамлија Тим.
aран -рна, -рно, 1. честит, добар ЛГ ТПС; добар, ваљан, честит ПГ, Л, ЈС;
добар, добродушан, благородан ЦТР.
аратаџiка ж она која другима испуњава вољу; она која је према другима
попустљива ЈгС.
aраџија м онај што наноси штету, штеточина ЦТР Тим; расипник РПГ.
aраџика ж она што наноси штету ЦТР.
aрашан, -шна, -шно добар ЦТР.
aрвалија м висок, незграпан човек СГС.
аргaт м в. аргатин Тим.
аргaтин м радник, надничар, кулучар РПГ ЦТР ЈгС Тим.
аргaтка ж в. аргат ЈгС Тим.
арлiја1 м човек који доноси срећу ПГ; срећник ПГ.
арлiја2 м човек пун доброте ЦТР; в. аирлија.
армоникaш м / армуникaш хармоникаш ЦТР.
армуникaш, в. армоникаш Б РПГ.
арнавuт м пеј. опасан, подмукао човек ЦТР.
арнавuтка ж опасна, подмукла жена ЦТР.
ароспiја ж неваљалица, роспија Л.
арслaн, фиг. јак, снажан човек Л, Грд.
арсâз м неваљалац, подлац, зао, пакостан ПГ.
артилeрац м војник из рода артиљерија ЦТР.
арчлiја м трошаџија, расипник.
арчлiка ж расипница ЦТР.
арьмлiја в. арамија.
асанџiја м ризничар Тим.
асiја м модиф. силник, силеџија ЛГ; силеџија, напасник [алесија] Л.
аскунђeлдеда м чукундедов деда Тим.
aсмаџија м астматичар РШГ.
aсмаџика ж в. асмаџија РПГ.
аспасiја м неуредан Л.
аспiда м зла жена Тим.
асурџiја м рогожар, израђивач асура Тим.
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асâлан, -лна, -лно свестан, при себи ЛР Тим.
асьнџiја м ризничарТГ!
атамiја м тмуран, мрачан човек Л.
атaран, -рна, -рно добар, срдачан Л.
атарљiв, -а, -о / атьрљив добродушан, према свакоме попустљив ЈС Л
Тим; в. атаран.
атарџiка ж жена која радо испуњава љубавне жеље мушкараца Тим.
атлiја м коњаник ЈС Тим.
атьрљiв, -а, -о в. атарљив.
aузовац м присталица, политички истомишљеник Тим.
ачiја м в. ашчија ЦР1.
ачiка ж. в. ашчика ЦР1 ЈгС.
аџамiја м 1. млада, неука и неискусна особа; наиван РПГ. Л ТГ1 ЈС; 2.
неожењен момак ПГ; пустахија, силник Л.
аџамiка ж 1. она која је млада, обесна, без искуства; 2. осиона жена ЈгС;
в. аџамија.
ашaнин м сточар, номад ЈгС.
ашaнка ж, в. ашанин ЈгС.
ашaнче с дете ашана ЈгС.
ашиклaр м љубавник Л.
aшљак м скитница, курва(р); особа без морала ПГ; пеј. курварин, некарактеран човек, пропалица, неваљалац Тим.
aшчибаша м кувар на свадбама Тим.
ашчiја м / ачiја 1. кувар ЖЛ РПГ; човек који готови јела по свадбама
ТГ1; 2. човек који помаже некоме у припреми свадбе ЦТР ЈгС.
ашчiјћа ж в. ашчија Тим.
ашчiка ж / ачiка 1. жена која помаже у припреми свадбе или весеља
ЦТР; уготвитељка, куварица Л ЈгС РПГ; 2. слушкиња у градској кући РПГ.
Ь
ькâлан, -лна, -лно паметан, уман, разборит Тим.
âнћа м в. ьнћав СГС.
âњћав, -а, -о уњкав (хуњкав) Тим; који говори кроз нос РПГ СГС.
âњћавац м пеј. уњкавац Тим.
âњћавица ж пеј. уњкавица Тим.
âњћало с пеј. в. ьњћавац Тим СГС.
ьрмталiја м / ьрматлiја гунђало, ћудљива особа РПГ.
ьрњiл м тврдоглава и срдљива будала РПГ
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Б
бaба ж 1. старија жена; 2. очева мајка; 3. ташта ЦТР Б ТГ1; погрд. у
изругивању, кад се младој жени каже да је баба (Бaбо јeдна!), или кад се
мушкарцу каже да је неспособан за нешто (Пuшти туј бaбу!) Б.
баба-девoјка ж уседелица ЦР1.
бабaја м отац Тим.
бабaјћо м хип. отац Тим.
бабa-лiза ж фиг. сувише радознала особа ЦТР.
бабатiнчина ж пеј. бабетина Тимок.
бaбац ж јака, држећа, кочоперна баба ЦТР.
бабâц м аугм. чврста, здрава, ,,задржна“, још држећа баба Б РПГ.
бабaчко м непр. крупан, снажан Пг.
бабаџaн м снажан, јак човек ЈС.
баба-шкuдра ж погрд. бабетина ЦР1.
бабашљaк аугм. и пеј. од баба, бабетина ТГ3.
бабетeрина ж пеј. од баба РПГ.
бабeтина ж аугм. и пеј. од баба РПГ.
бабетiна ж аугм. од баба, опасна жена Лр ЦТР.
бабeтка ж аугм. од баба. – Овaј па бабeтка стaлно си кaшља ЈС ЦТР.
бабешљaк в. бабашљак ТГ3 ЦТР.
бабешњoр м погрд. баба ЛР.
бабештeр м погрд. баба ЈС Тим.
бабештeрка ж аугм. и пеј. од баба ЦТР.
бабештeрњак м бабетинчина Тим.
бабештeрчина ж в. бабетерина РПГ.
бабешћeр м в. бабетина РПГ.
бабешћeра ж в. бабешћер РПГ.
бaбица1 ж 1. дем. од баба; 2. мед. сестра која брине о новорођенчету ЦТР.
бaбица2 м гајдаш који увесељава коледаре ЈС.
бaбичка ж дем. и хип. од бабица БЦТР.
бабичкoљ м пеј. в. бабетерчина Тим.
бабiште с пеј. од баба ЈС ЦТР.
бaбљача ж уседелица. К.
бабљес, -та, -то онај који је бабљег изгледа, старачког изгледа, иако је
млад ТГ1.
бaбљьк м аугм. и пеј. од баба, опасна, одвратна баба ЦТР.
бабњaло с брбљивац, торокало ЦТР.
бабoрче с пркосна, кочоперна баба Л.
бабурaн м човек са великим носом СГС.
бабuрина ж бабетина ЛГ Л, аугм. и пеј. од баба ТГ1.
бабuрка ж пеј. од баба ЦТР
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бабuска ж кочоперна, јака баба ЦТР.
бабuскера ж пеј. од баба ЦТР.
бабускeрина ж пеј. од баба К ЦТР.
бабuша ж унука налик на бабу ЛР ТПР; сушта баба (унука) Тим.
бабушaн м унук налик на бабу ЛР Тим.
бaбушка ж дем. и хип. од бабица ЦТР.
бабушљaк в. бабашљак ЦР2; в. бабетерчина Тим.
бабуштaра ж погрд. назив за бабу, бабетина ЦР2.
багаив, -а, -о неспособан ЛР.
багаљiв, -а, -о 1. који има натечене ноге, који тешко иде, нахрамљује К;
2. сметен, брљив Л.
багаљiвка ж жена која храмље ЦТР.
багаљiвко м 1. онај који храмље ЦТР.
багаљiвча м аугм. и пеј. од багаљивко ЦТР.
багаљiвче с хромо дете ЦТР.
багатeла ж безначајан, зао човек ЦТР.
багатeлча м пеј. безвредан човек ЦТР.
багатoр м особа у тиму вршача, који ставља снопље у вршалицу ТГ1.
бaгаџија м в. багатор К.
багламaр м човек (ковач) који прави багламе ЈС.
бадаваџiја м нерадник Л.
бадавaшан, -шна, -шно беспослен, докон Тим.
бађавaшник м пеј. бадаваџија, беспослен, ленштина Тим.
бађавсeдник м пеј. в. бађавашник Тим.
бађавсeдница пеј. беспослена жена, лењивица Тим.
бађавџiја м нерадник, ленштина, бадаваџија Луж Л; онај ко је беспослен, или не воли да ради ДМ ЈС К ЦР1 Жл; готован, дангуба, доколичар,
мангуп ЦТР.
бађавџiка ж нерадница, готованка ЦТР ЈС К.
бађавџичe с дете готован ЦТР.
бађевџiја м в. бадаваџија, бађавџија.
бађевџiка ж в. бађавџика ЈС К.
бaја м брат (из милоште) ЛГ, хип. од брат Л; старији брат, девер, зет,
старији човек уопште П1; 1. старији девер; 2. уопште старији мушкарац
ЦТР; нежења ЦР1.
бајaлник м бајач Тим.
бајaлница ж врачара, бајалица ТР1.
бајaрица ж особа која се бави бајањем, врачањем К.
бајaча ж бајалица, врачара Тим.
бaјка м 1. старији девер, в. баја; 2. брат ЦТР.
бaјован, -вна, -вно неко ко је мало приглуп ТГ1.
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бaјћа м старији брат, девер, рођак П1 РПГ.
бакмeз м онај који једе и пије (живи) на туђ рачун ЦТР.
бакрачaр м мајстор који прави бакраче ЦР2.
бакрачaрка ж бакрачарева жена ЦР2.
баксужљiв, -а, -о несрећан, злосрећан, малерозан човек Тим.
баксuз м 1. човек без среће, човек који доноси невољу или несрећу ЦТР;
2. својеглав човек, онај који се свему и без разлога одупире К РПГ; 3. намћор,
зао човек, злосрећан, који доноси малер ЦР1.
баксuзан, -зна, -зно, несрећан, ускобан ЦТР Тим.
баксuзес, -та, -то, 1. несрећан, кобан ДМ; 2. човек ћудљивог понашања,
склон пркосу К ЦТР; 3. душманског карактера Тим.
баксузiт, -а, -о в. баксузес Тим.
баксuзник м човек који нема среће Л; в. баксуз ЦТР.
балабaн м крупан и снажан човек, обично незграпан ЈС.
бaлав, -а, -о 1. слинав ЦТР СГС; 2. фиг. незрео, млад ЦТР.
балавaндер м незрео, лош човек К.
балавaндерка ж незрела, лоша жена ЦТР.
бaлавац м жутокљунац ЦТР; в. балав СГС .
бaлавица ж жутокљунка ЦТР.
балавuр м пеј. тикван, глупак Тим, особа са великом главом ТПС.
балавuрда м/ж олош ПГ Л К РПГ; ЦТР.
балавuрдија м зб. им. олош, лош свет ПГ Л К РПГ; ЦТР; ж пеј. олош
Тим.
бaлавче с балаво дете ЦР2.
баладiсал, -а, -о уморан, изнемогао Б ЛР СГС ТПР [балдисaл = радни
придев].
баладiсан, -а, -о посустао ЛГ.
балдисaл, -а, -о изнемогао од напора Б.
балтeза ж свастика Тим.
бaлча м пеј. балава особа СГС.
баљeзгало с онај који лупета, који говори несувислости. – Наслушaл сьм
се ја баљезгaрије од тoј баљeзгало ЦТР.
баљoз буљоока особа Грд; – С једног баљоза сам ишеја у школу Л.
бaмбало с 1. фиг. особа која говори неразговетно ДМ; 2. причалица, торокало. – Прoби ми uши тој бaмбало, по цел дьн бамбuће ЦТР.
бaмбула м пеј. неотесан, некултуран човек ЦТР.
бамбурaс, -та, -то 1. човек са великом главом; 2. човек са великим
(напућеним) уснама СГС.
бамбурaт, -а, -о особа са пуним уснама СГС.
бамбурeс, -та, -то в. бамбурат СГС.
бамбућaло с причалица, в. бамбало ЦТР.
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бaн м фиг. човек који живи ,,на високој нози“ ЦТР.
бaнsa м 1. глупан, нерадник, тикван К ЦТР; 2. крупан јак, трапав човек
ПГ ТПС Грд; 3. погрд. неосетљив и сиров човек, велики лењивац ЈС; напредно дете, крупан једар човек, трапав човек Л.
банsiка м жарг. глупан, тикван ЦТР.
банsoв м неотесанко, тикван, лењивац ЦТР.
бангaв, -а, -о хром Ц.
бaндаџија м припадник сеоске свирачке банде (групе) ЦР2.
бандiс м сеоски свирач, в. бандаџија Б.
бандоглaв, -а, -о, тврдоглав ЦТР.
бандоглaвац м тврдоглавац, глупак ЦР2.
бандоглaвес, -та, -то, тврдоглав, својеглав, настран ЦТР.
бандоглaвка ж пеј. тврдоглава, самовољна, настрана жена ЦТР.
бандоглaвко м пеј. тврдоглав, самовољан, настран човек ЦТР.
бандоглaвоња м в. бандоглавко ЦТР.
бaнђало с гунђало, закерало ЦТР.
банђукaло с в. банђало ЦТР.
банђuр м причалица, запрдало, трабуњало ЦТР.
бaнза м в. банsа Б.
банѕiчина ж/м аугм. и пеј. од банѕика ЦТР
банѕoв м дебели нерадник П1; скитница, нерадник ПГ; глупак ПГ, неотесанко ЛР, незграпан човек ДМ Л; в. банѕа Грд.
банѕoвчина м аугм. и пеј. од банѕов ЦТР.
баничaр м онај ко воли да једе баницу, питу ЛР ЈС ЦТР.
баничaрка ж она која меси и воли баницу ЦТР.
бантaч м онај ко банта, ко говори којештарије, бунца, булазни Тим.
бантrљало с блебетало Тим.
барaба човек без имовине, бескућник ЦР2.
барaпштина ж аугм. и пеј. од бараба (мангуп, нерадник, пробисвет) ЦТР
К ТГ3.
бaрбул м човек натечена (подбула) лица СГС.
барђевaшан, -шна, шно незапослен, недовољно запослен РПГ.
барјактaр м сват који носи заставу, барјак ЦТР.
барјактaрка ж девојчица или девојка која носи барјак у обредној поворци краљица ЈС.
барјатaр м момак који носи барјак у сватовима Б.
бaсаџија м свирач на басу (инструмент туба) ЖЛ ПГ ТГ1 ЦТР.
басмaр м бајач, онај ко баје Тим; в. врачар.
басмaрка ж вештица Тим.
бaсмаџија м в. басмар Тим.
басћијaр м радник на сабирном месту за млеко РПГ.
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бaта м брат ЛГ; старији брат ЛР ЦТР; дем. и хип. од брат Б; девер ЦТР.
батакџiја м штетник, штеточина, распикућа Л.
бaтка м старији брат Л Тим; старији мушкарац из родбине (и у милоште)
ЈС; дем. и хип. од бата ЦТР.
батлiја м срећан човек, срећник, заљубљеник ЦТР; онај који је срећне
руке, који има среће ТГ1 Л; срећник ЈС, онај који доноси срећу Тим.
батлiјес, -та, -то онај који је срећних руку ЦТР.
батлiка ж срећница, жена срећне руке К ЦТР.
батrна ж крупна, незграпна жена Б.
бaћа м брат од милоште Жл.
баћушaн м онај ко врло сличи своме брату РПГ.
бaца м брат ЛГ.
бaцко м фиг. глупак К [бацко је чест назив за овна].
бaч м 1. човек који је био задужен да прерађује млеко док су постојале
бачије, тј. заједничке прерађивачке станице за цело село Луж; мајстор који
на бачији прерађује млеко ПР; 2. старешина овчара на бачији ПГ; 3. домаћин
на кога је дошао ред да музе овце на бачији ТГ1.
бачаванџiја м баштован Л Тим.
бачaрка ж чобаница која се бави бачијањем Тим.
бачеванџiја м баштован Б.
бачијaр м овчар на бачији ПГ, (у условима сточарења када је стадо од
брава више власника) човек коме је ред да музе овце и козе ЛР.
бачијaрка ж жена која борави на бачији ПГ.
бачованџiја м баштован Л К.
бaџа м пашеног, свастикин муж ЦТР.
баџанaк м в. баџа (1) ЦТР.
баџенaк м пашеног, свастикин муж ПГ.
баштa м отац (вок: тато!) ЦТР Б Луж ТГ1 ЈС.
баштa стари м (стари башта) најстарији стриц ТПС.
баштeњка м (по некој ружној особини) налик оцу ЦР2.
баштiца м хип. од башта ЛР.
баштoјћа м особа која по физичким особинама личи на оца, исти отац
ПГ ТПГ.
баштојћaн м в. баштоњћа Луж.
баштoнћа м особа која много личи на оца ТГ1.
баштoњћа м в. баштонћа Б.
баштoћа м баштојћа.
баштоћaн м в. баштонћа.
башчаванџiја м баштован ЈС.
башчеванџiја м баштован ПГ.
башчеванџiка ж баштованка ПГ.
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башчованџiја м баштован ПГ1.
бeба ж 1. одојче; 2. фиг. незрела, недорасла особа Б.
бeбе с беба ЦТР.
бебeнце с бебица ЛГ ТГ1 Л.
бебетaрка ж пеј. већ одрасла девојчица која још воли да се игра луткама
– бебама П1.
бeбица ж дем. од беба.
бебiште с аугм. и пеј. од бебе К ЦТР.
бебуљaн м мало старија и крупнија беба ЦТР.
бeг м (ист.) поседник једног или више села ЈС, човек који воли добро да
живи а да не ради Б.
бегaч м бегунац ЈС.
бегендiја м онај који има укуса, уживалац у нечему ЦТР.
бегiња ж бегова жена ЈС.
беглиџiја м (ист.) онај који је прикупљао порез на овце и козе ЈС.
бeговица ж (ист.) бегова жена ЈС.
бедалiја м невољник РПГ.
бeдан, -дна, -дно сиромашан Б; немиран, несташан, јадан ЈС.
бeдаџија м немирна, несташна особа ЈС.
бедвaр м радник у бедви, моби Б ПГ, мобар ЈС.
бедвaрка ж учесница у моби, обично о жетви или мобама домаће радиности (чешљање вуне, кучине) Б ПГ; мобарица ЈС.
бeдник м 1. лепо обучен човек; 2. онај ко је немиран, несташан ЈС.
беђендiја м наочит, леп момак ТГ1.
бежaч м бегунац ЦТР
безасрaмник м бестидник ЈС.
безасрамuља ж женска особа која не зна за стид ЈС.
безвeзник м човек који се безразложно смеје СГС.
безвезњaк м глуп човек К ЦТР.
безглaван, -вна, -вно онај ко нема старијег од себе па нема кога да слуша
(обезглављен). – Ето, остала безглавна (удовица) Б; својеглав, тврдоглав, непослушан ЦР1.
бездeтан, -тна, -тно без деце Тим.
бездeтка ж нероткиња Б П2 ТГ1 Л Грд РПГ СГС ЦТР.
бездeтко м јалов мушкарац СГС.
бездeтћиња ж в. бездетка Б ТГ2 СГС.
бездинaровић м жарг. сиромах, шворцер ЛГ.
бездuпка ж жена са малом стражњицом Тим.
бездuпко м мушкарац с малом стражњицом Тим.
бездuпњак м в. бездупко Тим.
бездuшник м силник, човек без душе Л ЦТР.
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безмiтник м неподмитљив човек ТГ1.
безмужaтица ж жена која нема мужа РПГ.
бeзножница ж лењивица, женска особа која као да нема ноге Тим.
безобрaзан, -зна, -зно човек без обзира, неодговорна особа Б.
безобрaзник м безобразан човек Б,
безобрaзница ж безобразна женска особа Б К.
безобразuља ж безобразна жена ЈС.
безoчан, -чна, -чно дрзак, безобразан ТГ1 К2.
безoчник м бесрамник Тим.
безoчњак м бескарактерна особа РПГ.
безрeдан, -дна, -дно онај који не зна за ред ПГ.
безрoдан, -дна, -дно који нема (по)рода Л.
бејaт, -а, -о који је белокос Грд.
бекрiбаша м пијаница ЈС, велики пијаница, челник у опијању Тим.
бекрiја м пијаница Л К2.
бекрiка ж жена пијанац К2.
бекрiштина м пеј. од бекрија К.
бекчiја м пољски чувар, пољар ЈС, бeкчија Тим.
белaва ж белолика женска особа СГС.
белaвко м хип. белолика особа СГС
бeла-глава фиг. паметан човек К.
белaр м онај који бели ЈС.
белaча ж пеј. женска особа светле пути Б СГС.
белбелuша ж белопута (белолика) девојчица Тим.
белeжен, -а, -о начет, са белегом од рођења П2 СГС.
бележiт, -а, -о 1. означен нечим по лицу (богињама и сл.) ПГ Тим; обележен физичком маном ТПС; 2. значајан, истакнут ПГ.
белiч м белокос Л.
беличaс, -та, -то плав човек ЦР1.
беличeс, -та, -то в. беличас Б.
белiчка ж жена светле косе СГС.
белiчко м човек светле косе (не и сед) СГС.
белиштaр м пеј. човек изразито светлог тена и плаве косе ЦТР.
белиштaрка ж пеј. жена белог тена и плаве косе ЦТР.
бeлка ж бело женско створење П1 СГС.
белобрaдоња м човек седе браде СГС.
белобrк придев м човек белих бркова СГС.
белобrкоња м в. белобрк СГС.
беловeђа м / беловеџа човек белих обрва СГС.
беловеђaн м / беловеџан човек са белим обрвама СГС
беловeџа м / беловеђа мушкарац белих обрва Тим.
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беловеџaн м / беловеђан в. беловеџа Тим.
беловеџaнка ж жена белих обрва Тим.
белоглaв, -а, -о сед човек ЦТР СГС.
белоглaвац м в. белоглав ЦТР.
белоглaвка ж в. белоглав ЦТР.
белодрoбас, -та, -то луњав, пегав, с лицем боје беле џигерице Тим.
белодрoбина ж пеј. пегава особа, беломуњаста особа, особа чија боја
подсећа на боју беле џигерице ТГ1.
белокaпац м фиг. Шиптар ЦТР.
белоклeпав, -а, -о човек с белим трепавицама ЛР СГС.
белоклепaн м светлокоса особа беле пути П1.
белолiк, -а, -о особа бела лица ЦР2.
белолiкас, -та, -то белолик ЦР2.
беломuав, -а, -о светлокоса особа беле пути П1; плавокос са белим обрвама Тим.
беломuја м човек белог тена ЛР СГС.
беломuјас, -та, -то / беломујес, -та, -то особа која има плаву косу, беле
обрве и беле трепавице ТГ1 ЦР1; човек са белом брадом (светлом, а не оседелом!) СГС.
беломuјес, -та, -то в. беломуав Б СГС [беломуј- се не односи на особу
седе длаке, већ на такву која има светлу длаку на подлактицама, око усана и
сл.].
беломuјка ж жена светле косе и длаке СГС.
беломuњас, -та, -то пеј. беломуав Тим.
беломuњес, -та, -то в. беломуав ТГ1.
белосвeтац м пеј. туђинац, бескућник ЦТР [Из далека, из ,,белог света“.].
белосвeтка ж пеј. жена лаког морала, роспија, туђинка ЦТР.
белосвeтуша ж аугм. од белосветка ЦТР.
белосвeчанин м погрд. човек из бела света, непознат човек, туђинац ЦР1.
белотрeп, -а, -о белих трепавица Тим СГС.
белотрeпав, -а, -о в. белотреп Тим.
бeлоша ж бела девојчица ЦР1.
белuна ж женска особа белога тена Б СГС.
белuша ж белолика жена Л.
белuшка ж в. белуша Л.
бeлча м седокос човек Б СГС; седокос и белопут човек Тим СГС.
бeља ж/м белолика мушка особа Б РПГ СГС.
бељa ж/м фиг. досадан човек, бељаван П2 [беља – белај].
бељaван, -вна, -вно опасан, љут ЦТР.
бељaк м сељак који носи одећу од белог сукна ПГ Тим.
бељaшан, -шна, -шно в. бељaван ЦТР.
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бељoз м пеј. белолика особа Б.
бељoзес, -та, -то човек плаве, светле косе и бела лица ТР1.
бељoсан, -а, -о омађијан биљем Тим.
бељузaн м пеј. особа изразито светле пути СГС.
бељузaн1 м човек са много светлим очима СГС.
бељузaна2 ж в. бељузан СГС.
беневрeчко м мушкарчић који је тек почео да носи панталоне (беневреке)
ПГ.
бепчe с дем. и хип. од бeбе Л.
бепчeнце с дем. и хип. од бeбе ЦТР.
берaљка ж 1. жена која сакупља сено; 2. метална направа у виду чешља
за брање боровница ЦТР.
берaчка ж в. бераљка (у послу брања воћа, грожђа, конопље), берачица
ПГ.
бербeрка ж жена берберин К2.
берiља ж берачица Тим.
бескuћник м онај који нема куће, пуки сиромах ЦР1; фиг. онај који је занемарио кућу и проскитао се Б.
бескuћница ж 1. сиромашна жена; 2. прек. скитница ЦР2.
бeсловесан, -сна, -сно неразуман, тврдоглав ЦР1.
беснaра ж опака жена ЦР1 Тим.
беснiк м луд, опасан човек ЦТР; напрасит човек П1 Тим; крвник, побеснео, ухватио га бес П2; онај који бесни ПГ.
беснiца ж 1. пеј. опасна, осиљена жена ЦТР; охола жена ПГ; 2. блудница
ЈС.
беснuља ж в. бесница Л К ЦР2 Тим.
бесњaк м в. бесник Тим.
бесрaман, -мна, -мно, бестидан ЦТР.
бесрaмник м бестидник К ЦТР.
бесрaмница ж бестидница К ЦР1 ЦТР.
бесрамuља ж в. бесрамница ЦТР.
бесрeћник м несрећник, онај који нема среће РПГ.
бесрeћница ж в. бесрећник М.
бестрeпка ж в. бестрепоња.
бестрeпља м в. бестрепоња СГС.
бестрeпоња м човек без обрва СГС.
бесuља ж пеј. 1. обесна, блудна жена Б ЈС; курва П1 ЦТР.
бећaр м момак, нежења ЦТР Тим.
бећaрин м старији момак ТГ1.
бећарuша ж старија девојка, обично она која живи слободним животом
ЈС.
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бећaрче с млади бећар Л К Тим.
бeцко м бледолик човек Грд СГС.
бечeсан, -сна, -сно непоштен, нечастан ЦР1.
бештiја ж опака, напрасита особа К.
биволaр м пастир бивола РПГ.
биволичaр м в. биволар РПГ.
бiгља м претерано дебео човек Л.
бiгљав, -а, -о тром, спор Л.
биждeк м пеј. израсли дечак психички још незрео ЦТР ЈС; погрд. мушкарац, најчешће још дечак, који се према својим годинама није довољно психички развио ЈС.
биждекuља ж пеј. девојка психички још незрела ЦТР Л.
биждeчина м аугм. и пеј. од биждек ЦТР.
биждрaк м дембел Л.
бизгoв м пеј. ленштина, нерадник ЦТР.
бизгoвчина м/ж аугм. и пеј. од бизгов ЦТР.
бијâц м нишанџија, погађач (у игри: нека бије, нека бије...) ПГ.
биковiт, -а, -о тврдоглав, упоран, непреправљив ТПГ.
бикошiја м погрд. човек дебелог врата ЈС Тим.
бикошiјас, -та, -то дебеловрат Тим.
бiлмез м 1. глупак, будала; 2. ленштина ЦТР; нерадан и прљав човек, јак
а глуп човек П1; јак, крупан и глуп човек К; глупак, незналица Л ТПС.
биљaрица ж жена која лечи биљем ЛР.
биљобeр м травар Тим.
биљобeра ж берачица биља Тим.
биљобeрка ж в. биљовера Тим.
биљобeрче с дем. од биљобер, дете које бере ливадско цвеће ЦТР.
бинџiја м коњаник ЈС.
биошeгас, -та, -то подсмешљив, склон шали и подругивању Тим.
биошeгљив, -а, -о подсмешљив, онај ко се сваком подсмехује ЦР1.
бiрка ж избирљива девојка Тим.
бирoв м викач, који сазива село на збор Жл; оглашивач новости Луж;
гласник, позивар ЦТР.
битaнга м скитница, пропалица, варалица К2.
битевiа м јак, снажан, издржљив ТГ1; снагатор Тим.
бiтлез м / бiтлес фиг. особа зарасла у косу и браду, чупавац, в. котруљан
ЦТР.
бiтлес м в. битлез ЦТР.
бiцман м непр. крупан, јак, а лењ и тврдоглав човек ПГ К; јак човек, снажан човек, битанга ТГ1; битанга, ленштина ЦТР.
бiцманка ж ленштина, нерадница ЦТР.
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бицмилaј м готован Тим.
бiча м јак и биковит човек ТГ11.
бичевiта ж маљава женска особа СГС.
бiчна ж пеј. в. бичевита СГС.
бичћијaш м тестераш Тим.
бичћиџiја м в. бичћијаш Тим.
бiџа м фиг. здепаст и снажан мушкарац Тим.
биџaк в. прцољак Грд.
блaгац м особа питоме нарави Тим.
благодuшан, -шна, -шно особа благе нарави РПГ.
блазнiбула ж сабласно створење П1 Тим.
блaјало с фиг. тупо, глупо створење П1 [блеји (глупо) као овца].
блaнав, -а, -о непредузимљив, попустљив, доброћудан РПГ.
блaнтав, -а, -о приглуп, незаинтересован, брбљив П1.
блaњав, -а, -о миран, неактиван, скоро никакав Лр.
блатaр м радник на припреми смесе за прављење ћерамиде у
ћерамиџиници, в. калџија ЦТР.
блатaрка ж алатка за малтерисање блатом ЦТР.
блебетaло с брбљивац Л.
блeд, -а, -о побледела, бескрвна особа, испијена болешћу, или напрасно
нечим узнемирена (под шоком) СГС.
бледолiк, -а, -о особа бледа у лицу СГС.
бледуњaв, -а, -о в. блед СГС.
блeнта м будала, глупан ЦТР.
блeнтав, -а, -о недотупав, глуп ЦТР.
блeсав, -а, -о луцкаст Б; будаласт ЦТР.
блeсавац м погрд. глупак ЦР2.
блeсавштина ж/м пеј. блесав, блесоња СГС.
блeсавшьк м ћакнут П1.
блeсаст, -а, -о в. блесав ЦТР.
блесiна ж замлата, будала ЦТР.
блeско м пеј. блесавко Тим.
блeсоња м блесава особа Тим СГС.
блесoтина ж блесав човек Луж; онај који је блесав ЦТР РПГ.
блeшча м блесавко ЦТР К2.
блiжањ, -жња, -жњо човек из родбине ТГ1; ближњи ЦТР.
блiжњи м в. ближањ ТГ1.
близaнче с в. близне К.
близнaк м близанац Н ЛЦТР.
близнакuља ж близнакиња ЈС Л ЦТР.
близначe с дем. и хип. од близанац ЦТР.
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близнe с близанац ЛР ТПС.
блoав, -а, -о в. блед СГС.
блoјав, а-, -о в. блоав СГС.
блuдан, -дна, -дно пресит, презасићен ЦТР.
блуднiк м пресит, аздисао од преситости ЦТР.
бобaр м мушка особа која воли боб Тим.
бобaрка ж в. бобар Тим.
бобрељaн м в. брдуљан СГС.
бобрељaн м човек надутих образа СГС.
бобрељaна ж
бобрељaна ж в. бобрељан СГС.
богaљ м човек с телесном маном, обично с маном у ногама СГС.
богаљiв, -а, -о богаљ, човек с телесном маном СГС.
богaљка ж в. богаљ СГС.
богатâц м богаташ Тим.
богiњав, -а, -о / бођињав особа оболела од богиња СГС.
богињaр м / бођињар човек који има богиње СГС.
бођинaр м в. богињар СГС.
боеџiја м бојаџија Тим.
бoжив, -а, -о плашљив ДМ.
бoжјаћиња ж убога, уклета и сирота женска особа Б.
бoжљак м божјак, убог човек, просјак Л ЦТР.
божљaкиња ж просјакиња ЦТР.
бoзаџија м човек који прави и продаје бозу Л.
бозгунџiја м свађалица, бунтовник ЈС.
бојаџiја м занатлија који боји пређу за плетиво и ткање ПГ Л ЦТР.
бојдaш м вршњак, исписник ЦТР.
бојлiја м 1. човек високог раста, висок, стасит ПГ ТПС Л; 2. човек склон
тучи П1 Тим.
бојлiка ж в. бојлија (1) Л.
бокaт, -а, -о особа с јаким куковима СГС.
бoлан, -лна, -лно болестан Б ТГ1 Л ЦТР СГС.
болежљiв, -а, -о болешљив, онај који често поболева РПГ СГС.
бoлесан, -сна, -сно болестан ЦТР.
болешљiв, -а, -о в. болежљив СГС.
болешњaв, -а, -о в. болежљив СГС.
болешчiна ж тешка болест, болештина ЦТР.
болињaв, -а, -о в. болуњав СГС.
болишњaв, -а, -о в. болешљив СГС.
болнiк м болесник Б ЛГ ПГ ТГ1 Л ЦТР.
болњiкав, -а, -о болешљив ЦТР.
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болтаџiја м дућанџија, продавац (стари ишчезао назив) ЦТР.
болужњaв, -а, -о болешљив ЦТР, болуњав СГС.
болуњaв, -а, -о болешљив ЦТР, СГС.
бољњaв, -а, -о в. болежљив РПГ.
бонбонџiја м онај ко прави и продаје бомбоне К.
бoнџа ж крупна жена грубог лица ЈС.
босотiја зб. сиромашан свет, сиротиња ПГ.
бостанџiја м онај који гаји и продаје лубенице и диње ЈС Л.
бостанџiка ж бостанџијина жена ЈС Л.
ботuр непр намћор, угурсуз ПГ; непомична особа РПГ.
ботурaс, -та, -то намћораст ПГ.
ботурeс, -та, -то крут, пркосан, злоћудан РПГ.
бравaр м занатлија који израђује и поправља различите ситније металне
предмете К2.
брадaр м врачар ЈС.
брадарiца ж врачарица ЈС.
брадашiл м брадат човек ЦТР
брaдес, -та, -то брадат ЦТР.
брадoња м / брaдоња човек са јаком (косматом) брадом СГС.
брадуљaн м пеј. в. брадоња СГС.
брајaн м брат одмила ЛР.
брaјко м брат одмила ЛР; пријатељ ЦТР.
брaјћа зб. браћа из другог колена ТГ1.
брајћiја зб. браћа Б ТГ1.
брaле м 1. хип. од брат Б; 2. пријатељ ЦТР.
брaленце с брат одмила Б.
брaт м наближи сродник од истих родитеља Б.
брaтанац м братовљев син Б К2.
братанiца ж братовљева кћи Б К2.
братанчe м/ж братовљево дете Б Л К2; дем. и хип. од братанац и братаница ЦТР
братiл м брат из даљег рода Б.
братлiја м брат најчешће не рођени ЈС.
братокoљац м братоубица Тим.
братuнче с в. братанче ЈС.
братâк м братић, дем. и хип. од брат Б ПГ ТГ1; сестрин израз за брата Л
ЛР.
братâц м братић Л.
брaче с дем. од брат ЈС.
брашнaрка ж врачара која гледа у брашно и погађа ЈС.
бrбало с онај који говори брзо, неразговетно и неповезано К2.
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бrбља м брбљавац СГС.
бrбљавац м брбљивац Б.
бrбљавштина м брбљавац Луж.
брбљiв, -а, -о особа која непрестано говори, брбљивац СГС.
брбљiвица ж в. брбљивац СГС.
брбосaн м онај ко неразговетно говори Жл СГС.
брботљiвко м погрд. брбљивац ЦР2.
брдaр м продавац ткачких брда Л Тим РПГ.
брдуљaн м човек широких образа СГС.
брдуљaна ж в. брдуљан СГС.
бревенeчко м в. беневречко.
брeмес, -та, -то особа танког струка СГС.
брeцав, -а, -о осоран, набусит Тим.
брзaк м 1. човек који брзо хода [чија је стална особина да хода убрзано],
брзоног СГС; 2. човек брз на речима, брзоплет ПГ СГС;
брзакiња ж в. брзак СГС.
брзaћ м в. брзак СГС.
бrзгав, -а, -о пргав, жустар П1.
бrзинац м брзак, ко све журно ради Жл [у том селу постоји фамилија
Брзини, па је вероватно да се ради о припаднику фамилији, а не о апелативу,
који би, мислимо, гласио брзiнац].
брзнiк м хитар и брз човек ЈС.
брзонoг, -а, -о брзоног Тим.
брзонoгас, -та, -то в. брзоног СГС.
брзоoд м в. брзоног СГС.
брзоoда ж в. брзоод СГС.
бритвaр м произвођач бритви Тим К2.
бритвaрка ж крадљивица бритви Тим.
бrка м хип. брката особа Б СГС.
бркaјла ж в. пеј. бркана СГС.
бркaјлија м онај који има велике бркове, брка ЦТР РПГ СГС.
бркaјло м в. бркајлија ЦТР СГС.
бркaн м в. брка СГС.
бркaна ж пеј. жена са брковима, муж-жена СГС.
бrкица м хип. 1. особа са малим брковима; 2. млада особа са тек избилим
брковима СГС.
бrкна ж в. бркана СГС.
брколoзан, -зна, -зно туберкулозан СГС.
бrкоња м / бркoња в. бркан СГС.
бркоoк, -а-, о насртљива особа, склона свађи и нападима Тим.
бrле м в. бркица СГС.
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бrљав, -а, -о будаласт, неразуман, луд, сметен, шашав ЦТР. [Узрок
брљавости, вртоглавице, код оваца је паразит брваљ, који напада ухо, и тера
бравче да се сулудо окреће око себе.]
брљiв, -а, -о в. брљав Жл ЦТР.
брљiвица ж погрд. безумница, обесна жена ЦР1.
брљiвка ж будаласта, сметена женска особа ЦТР Тим.
брљiвко м човек који је мало неурачунљив и незгодне нарави ЈС, безумник ЦР1; будаласт, сметен мушкарац ЦТР Тим.
брљiвче с будаласто, сметено дете ЦТР.
брљiвштина ж пеј. суманута особа Тим.
бrљка ж в. брљивка ЦТР.
бrљна ж пеј. брљивка Тим СГС.
бrљоња м пеј. човек коме се виде десни изнад зуба СГС.
брљoтина ж пеј. будала, баљезгало Тим.
бrљча м в. брљивко ЦТР СГС.
бrнsав, -а, -о непромишљен, брљив Л.
брнsољiв, -а, -о слинав ЈС Л.
бrнбало с брбљивац, блебетало, причало Л.
бrњас, -та, -то в. брљоња СГС.
бrњка ж в. брњас СГС.
бrњча м в. брњас СГС.
бrчкав, -а, -о наборана, смежурана лица Б ДМ СГС.
брчкoљ м пеј. в. брчкав СГС.
брчкoљћа ж в. брчкољ СГС.
бrџа1 м бркат човек ДМ.
бrџа2 м стално намрштен човек СГС.
бuав, -а, -о набухао, трапавог хода Пљ; гломазан и неспретан ДМ.
бубрељaн м в. бубрењак СГС.
бубрељaс, -та, -то особа пуних, округлих образа СГС.
бубрењaк м в. бубрењас СГС.
бубрењaс1, -та, -то в. бубрељас, као и човек који има четвртасту вилицу
СГС.
бубрењaс2, -та, -то особа натечена (подбула) лица СГС.
бубрењaт, -а, -о в. бубрењас СГС.
бубрињaс, -та, -то в. бубрељас СГС.
бубулeја ж/м 1. особа дебелих образа; 2. човек натечена, подбула лица, в.
бубрељас СГС.
бубулeјштина ж грозна, глупа и зла женска особа РПГ.
бубуљaв, -а, -о в. бубуљичав СГС.
бубуљaн м в. бубуљичав СГС.
бубуљaна ж в. бубуљичава СГС.
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бубуљaс, -та, -то 1. в. бубуљичав СГС; 2. особа с напућеним уснама СГС.
бубуљaча ж пеј. в. бубуљана СГС.
бубуљичaв, -а, -о / бубuљичав који има бубуљице по лицу СГС.
бубурaн м човек подбула лица СГС.
бубурeс, -та, -то особа са пуним, надувеним уснама СГС.
бuваџија м фудбалер са јаким шутом Тим.
будaла ж глупан. – Будале се не сеју, оне саме ницају Лр СГС.
будалeс, -та, -то будаласт, будала, сметењак К ДМ ЦТР.
будалiна ж будала. – Овчарина будалина Б.
будалiнка ж в. будалка ПГ Тим.
будaличка ж хип. од будала ТГ1 Тим.
будaлка ж дем. и хип. од будала ЦТР.
будaлче с дем. и хип. будала ЦТР.
будaлчина м аугм. и пеј. од будала ЦТР.
буeр м / бујeр парајлија, богаташ ЦТР.
буeрка ж / бујeрка богата жена, буерова жена ЦТР.
бузaт, -а, -о човек са великим устима Л.
бујeр м в. буер ЦТР; ирон. ,,сиромашак који има много бува“ Б.
букaр м онај који живи у буковој шуми П1.
булaзар м / булaзер 1. брат; 2. пријатељ ЦТР.
булувaн м фиг. изразито дебео човек СГС.
бuлче с дем. женско дете турске народности ЛГ.
бuљав, -а, -о буљоок Л СГС.
буљaн м човек исколачених очију Грд СГС.
буљaча ж жена са исколаченим очима Грд; буљоока жена ЈС Л Тим.
бuљка ж 1. пеј. буљоока, буљава особа; 2. пеј. ћоравка ЦТР.
бuљко м буљавко ЈС.
бuљна ж в. буљан СГС.
буљоoкес, -та, -то 1. буљоок; 2. фиг. превише радознала особа ЦТР.
бuљча м 1. буљоок, буљав човек Л; 2. прек. ћоравко ЦТР.
бумбaр м фиг. дебела лења особа ЦТР.
бумбарiна м аугм. и пеј. од бумбар ЦТР.
бумбaрка ж фиг. дебела лења жена ЦТР.
бумбарчe с дем. од бумбар, фиг. приглупо дете ЦТР
бумбулeас, -та, -то / бумбулeјас надувен, лоптаст ЦТР.
бумбулeјас, -та, -то в. бумбулеас ЦТР.
бумбурaт, -а, -о који је буцмаст и дебелих усана ТГ3.
бумбурeс, -та, -то буцмаст, дебељушкаст Тим.
бuнsа м трапав, несналажљив човек Л.
бунарџiја м онај који копа бунаре К2.
бунтaч м бунтовник Тим.
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бuнџав, -а, -о особа подбулих, пуних образа СГС.
бунџiја м човек који се буни или неког подбуњује Л.
бuнџула ж фиг. неуредна и недотупавна жена ТГ1 [Бунџула је суд (кошара) плетен од врбова прућа, разне величине, за чување ораха и других зрнастих плодоба, масиван и неугледан...].
буњиштaр м ђубретар ТГ1; скитница ЦР1.
бургијaрка ж Циганка која продаје бургије ЦР2.
бургијaш м мајстор који прави бургије ЦР2; шаљивџија, спрдало ЦТР.
бурђијaр м мајстор Циганин који прави бургије Тим.
бурђијaрка ж Циганка која продаје бургије Тим.
бурђијaш м в. 1. бургијаш Б ТГ1; 2. онај који прави глупе шале, смутљивац
ПГ; лакрдијаш, спадало ТГ1.
бурсaт, -а, -о великог, грубог и нескладног тела (бурсата жена =
мушкобања) П1.
бутнiтрн м будала Б; глупо и неумешно чељаде РПГ.
бuћа м пеј. дете које се спрема да заплаче ЦТР.
бућоглaвес, -та, -то чупав, кудрав, разбарушене косе Тим.
бућоглaвка ж женска особа разбарушене косе ЈС; пеј. Тим.
бuцка ж хип. особа пуних, округлих образа СГС.
бuцко м хип. в. буцка СГС.
бuцла ж буцмаста, пунија особа ЦТР.
бuчав, -а, -о бучан, хучан ЦТР; разбарушен, раскуштран, неочешљан Б
ПГ; кудрав, неочешљан, накострешен ТГ1 ДМ.
бuчавица ж жена неуредне, разбарушене косе ПГ Тим.
бучинaр м становник букове шуме Тим.
бuчља м пеј. човек бучаве, неочешљане косе Б.
бuџа м богат човек; важна особа ЈС Тим.
буџовaн м в. буџа ЦТР Тим.
бuшав, -а, -о тршав, тршаве косе ЈС.
бьбњaло с / в. бâбњало бабњало ЦТР
бьбâчко в. бабачко Б; здрав, јак, добродржећи човек ТГ1.
бьдâњ м фиг. лењ човек (сви обилазе а он се не помера) П2 [постоји у
Бучуму израз убьдьњiл се = укопао се па се не помера1].
бьђавсeдник м ленштина, бадаваџија ТГ1.
бьђавџiја м в. бадаваџија, бађавџија Б.
бьђавџiка ж лена жена, ленштина ТГ1.
бьлвaн м фиг. тутубан, глупан ЦТР.
бьлгâза ж женина сестра П2.
бьмбурeс, -та, -то човек надутих образа, подбуо СГС.
бьмојaт, -а, -о који је веома болестан Грд.
бâпла ж крупна и снажна женска особа ЈС.
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бьчвaр м бачвар, пинтер РПГ.
В
вадодuшник м бездушан, свиреп човек ЦТР; м онај који вади душу ЛР;
пакосник. – Свекrва јо је голeм вадодuшник Б, Тим.
вадодuшница ж веома зла женска особа Тим.
вадоoчан, -чна, -чно прзница, свађалица Тим.
вадоoчљив, -а, -о онај ко говори истину у очи, чак и ако она боли РПГ.
вазелiнац м полтрон, улизица Тим.
вакелџiја м онај који држи вакелу (придику) ЈС.
вакелџiка ж жена која држи вакелу ЈС.
вaкла ж женска особа бела лица и црних обрва и трепавица РПГ.
вaклес, -та, -то црномањаст ДМ РПГ.
валивечeра м/ж хвалисава особа, хвалисавац Л С ЦТР.
валiпрда м/ж в. валивечера ЦТР.
валiткиња ж жена која прима инвалиднину по погинулом мужу или
сину ЦР1.
вaличан, -чна, -чно који је под неком маном РПГ ТГ2 ЦТР.
валџiја м хвалисавац Б ПГ Г1; хвалисавац ЦТР.
валџiка ж хвалисавка Б ЦТР Тим.
ваљавичaр м 1. власник ваљавице; 2. радник у ваљавици ТГ1 [Ваљавица
= радионица (на води) за ваљање сукна.]
ваљaр м власник ваљавице ЦР1; в. ваљавичар.
ваљaтан, -тна, -тно добар ЛР.
ваљaч м онај што се у ваљавици бави ваљањем (бељењем) сукна ЦТР.
ваљaшан, -шна, -шно оно што ваља, што је добро ЦТР.
вaљкаџија м ваљавичар РПГ.
вамилијaз м школски послужитељ Б.
вамилијaран, -рна, -рно који има фамилију, породичан ТГЗ ЦТР.
вамiлијуз м в. вамилијаз ЦТР.
вампирuља ж жена вампир ЈС.
вампирџiја м човек који ,,убија“ вампире ЈС.
вампирџiка ж вампирџијина жена ЈС.
вантaзија ж фиг. занесењак ПГ.
ванџiран, -а, -о онај што је изгубио памет, ,,изветрео“, сенилан луд ЦТР.
[фантаста].
вапiр м фиг. тврдоглав човек, инаџија ЦТР.
вапiрес, -та, -то ћудљив, тврдоглав ЦТР.
вапiрка ж фиг. тврдоглава особа, инаџика ЦТР.
вапирuља ж вампирица; зла жeна П1.
вапирџiја м аугм. од вапир ЦТР.
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вараклiца ж особа која вара Л.
варбaр м бојаџија К2.
варошлiја м варошанин Б ЦР1 Тим.
варошлiјћа ж в. варошлика Тим.
варошлiка ж варошанка Б ЦР1.
варошлiче с женско дете из града ЦР1.
варсiја ж челник, самовласник ЛР.
вaртавuрта м неозбиљан човек, ветропир ПГ Тим.
варџiја м чувар К Тим.
вaћкалица ж пеј. жена јефтиног морала Л.
вашарлiја м онај који је био на вашару, онај који иде на вашар ТГЗ; в.
пазарлија.
вашiв, -а, -о особа која има вашке, вашљив СГС.
вaшинац м човек из вашег села ЛР.
вашкобeр м фиг. космат човек Л.
вашљiвица ж жена која има ваши ЦР1.
вашљiвка ж вашљивица ЦР1 СГС.
вашљiвча м в. вашљивица СГС.
вашљiвштина ж/м пеј. особа која има ваши СГС.
вeдар, -дра, -дро насмејан СГС.
ведроoк, -а, -о особа плавих очију СГС.
ведроoкес, -та, -то в. ведроок СГС.
веђaн м / веђоња, веђош, веђоша особа са јаким обрвама СГС.
веђaна ж / веђуша в. веђан СГС.
вeђоња м пеј. в. веђан СГС.
вeђош м в. веђан СГС.
веђoша м в. веђан СГС.
веђuша ж пеј. в. веђана СГС.
венерџiја м човек који је некад, кад није било електричног светла, палио
уличне фењере по граду ПГ.
вењерџiја в. венерџија. I
вершuл доктор Грд.
вeршула м фиг. доктор, в. вајкери ЦТР.
вeсал, -а, -о весео ТГ1; стално насмејан човек СГС.
весвеселiја м неозбиљан Л; особа без разлога весела ЛГ.
веселiња ж веселинка, весела особа Л.
веселiца ж стално насмејана жена СГС.
весeлник м несрећник, јадник ЦТР.
веселџiја м весељак ЦТР, Тим.
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веселџiка ж жена ведра духа, она која се весели ЦТР Тим.
весељaк м човек склон весељу СГС.
вeт, -а, -о убледeо ТГ1.
ветерљiв, -а, -о ветрењаст, ветропираст, превртљив, нестабилан Л.
ветропiр м брзоплета особа Л; детињаста особа К; несигурна, нестална,
детињаста особа ЦТР.
ветропiрес, -та, -то ветропираст ЦТР.
вeш, -та, -то вешт ТГ1.
вештегaр ж 1. стар и зао човек, вештац ПГ; 2. опак човек П2.
вештегaрка ж вештица; зла жена; она која прави мађије П1, вештица,
опака жена П2.
вeштица ж фиг. зла жена ЦТР.
вештичaв, -а, -о урокљив, в. злогледан ЦТР.
вiжљав, -а, -о мршава особа СГС.
вiжљас, -та, -то висок, танак и витак К.
визитaрка ж пеј. скитара, в. помаларка ЦТР.
вијакерџiја м фијакерист К.
вијaч м човек који увија (штроји) коње ЈС.
вијоглaв, -а, -о кривоврат, кривошијаст ЦР1 Тим.
вијоглaвка ж в. вијоглав ЦР
вилењaв, -а, -о обесан, разуздан ЦТР.
вiлтрес, -та, -то особа танког струка СГС.
вимaта прид. жена са великим грудима СГС.
винарџiја м винар ЈС Тим.
винџiја м винопија, љубитељ вина Тим.
вирогaн м / вирогoн несташан Л; пеј. ведогоња, ветропир Тим.
вирогoнка ж ветропирка, девојка која једнако вири кроз завесу (виронга)
из жеље за момцима Тим.
вiтак, -тка, -тко особа танког струка СГС.
вiткас, -та, -то особа танког струка СГС.
вiцкес, -та, -то 1. особа танког струка; 2. сналажљива, интелигентна особа СГС.
влaсан, -сна, -сно онај ко има власти, ко поседује нешто П1.
влaчља м човек кoји вуче ноге кад хода Тим.
влачопeта м онај ко се неуредно облачи или обува (па су му увек развезани опанци) Б.
влачопeтав, -а, -о в. влачља, влачопетоња РПГ.
влачопeтина м/ж пеј. в. влачља Тим РПГ.
влачопeтоња в. влачља.
влiнта ж курва Тим.
влнaр м трговац вуном, вунар ПГ РПГ.
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влочопeт м прек. човек који се споро креће СГС.
водaк м 1. човек који живи поред воде; 2. разносач воде Л.
водaч м онај који води волове приликом орања ЈС.
воденичaр м радник у воденици, млинар РПГ.
воденичaрин м воденичар ЦР2.
воденичaрка ж млинарица РПГ.
водноцрeв м / водноцрeвац, водоцрeв особа која пије много воде ТГ1 Луж.
водноцрeвац в. водноцрев ТГ1.
водонoша особа која за време пољских радова доноси воде с извора Б.
водосeрац м пеј. ништарија, ништак, безвредна особа Тим.
водоцрeв в. водноцрев Луж.
војвoда м један од учесника свадбе, једна сватовска функција ТГ1.
војничe с дем. и хип. од војник ЦТР Л.
војничeнце с хип. од војник (овако се тепа мушком детету) Л.
вoјно м момак, драган, супруг ПГ; младожења ТГ1.
воловaр м чувар волова, који напаса волове ПГ К.
воловaрка ж женска особа која напаса волове ПГ Тим.
вoљан, -љна, -љно 1. слободан, самовољан; 2. жељан ТГ1.
вољaшан, -шна, -шно добар, послушан, вредан Луж.
вoрмес, -та, -то који има леп облик, лепу фигуру ТГЗ.
воскaр м в. восковарџија РПГ.
восковaрџија м откупљивач воска (од пчелара) Тим РПГ.
врaг м бистра, живахна и лукава особа РПГ.
врагољiв, -а, -о бистар, лукав, живахан РПГ.
врагољiт, -а, -о в. врагољив РПГ.
враготeр м враголан ЈС.
вражалiца ж врачарица П2 ПГ ЈС Тим РПГ.
вражaлка ж бајача Тим.
вражaлница ж бајача Тим.
вражалâц м врачар П2 Луж ПГ; онај који лечи враџбинама ТГ1 Тим.
вражiлац м онај који много прича ЈС.
врaјер м фрајер ЦТР.
врaјерка ж фрајерка ЦТР.
врaјла ж блудница, лоша жена ЦТР.
врајлeтина ж пеј. в. врајла РПГ.
вратoња м / врaтоња м човек јака врата ЦР1 СГС.
врачaр м онај који врача, гата, бави се магијом ЦТР.
врачарiца ж врачара, гатара К Грд РПГ ЦТР.
врачaрка ж 1. в. врачарица Грд; 2. фиг. скитница, луталица; 3. фиг. велика
причалица ЦТР.
врaчка ж врачара ТГ1 ЦТР.
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вrволка ж особа која непрестано говори СГС.
вrгав, -а, -о особа бубуљичава лица СГС.
вrгља м пеј. в. вргав СГС.
вrгна ж пеј. в. вргав СГС.
вргуљaв, -а, -о човек са гргуравом косом СГС.
вргуљaн м в. вргуљав СГС.
врдалaма ж непоуздан човек, преварант ЦТР; Л особа која изврдава од
обавеза Б.
вrдало с превртљивац ЦТР.
врдaч м непоуздан човек, врдалама ПГ.
врдолaш ж в. врдалама К.
врдољaк м врдалама Л.
вревљiв, -а, -о говорљива особа Б ПГ ТГ1 СГС.
вреднiк м вредан, радан човек ЦТР.
вреднiца ж вредна жена, девојка ЦР2; ЦТР.
вреднuша ж вредница.
врeкавац м плачљиво дете ЦТР.
врeкало с плачљиво дете ЦТР.
вренкаiв, -а, -о у ранама, рањав ЦТР.
вретенaр м особа која прави вретена ТГ1; мајстор и продавац вретена Л;
онај ко прави и продаје вретена ЦТР.
вретенaрка ж жена која продаје вретена ЦТР.
вречaр м мајстор који прави вреће од кострети РПГ.
вrзан, -а, -о 1. фиг. ожењен 2. фиг. спутан, затворен, несналажљив; 3. фиг.
неспособан ЦТР.
врзaнко м пеј. сметењак, невешт ЦТР.
врзaч м особа која у жетви везује снопље РПГ.
врзaчка ж женска особа која завршава већ изаткан ћилим, везујући
крајеве основе РПГ.
врзувaч м в. врзач ЦТР.
врзувaчица ж она која нешто веже ЈС.
вrкча м пеј. в. вргав СГС.
вrљав, -а, -о разрок, зрикав ЦТР.
врљонoг, -а -о онај ко у ходу избацује стопала у страну П1 РПГ.
вrнда м особа која ,,врнди“, окретан човек ДМ.
врндuпа ж лења женска особа Б.
врндuпка ж 1. окретна особа (нар. песма) РПГ; 2. в. врпуљана СГС.
врндuпна ж жена која има велику задњицу СГС.
врпуљaна ж жена која при ходу њише куковима СГС.
вrс м врсник ЦТР.
врсaн, -сна, -сно (,,с гору“) висок и снажан (као стабло у шуми) П2.
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вrскавац м особа која врска СГС.
вrскавица ж особа која врска СГС.
вrскало с шаљ. особа која врска СГС.
вrско м шаљ. особа која врска СГС.
вrскоја м човек који врска СГС.
врснiк м вршњак, истогодишњак Б ПГ Л ЈС РПГЦТР.
врснiца ж вршњакиња. – Зoрка е Пeрина врснiца. – Ми смо врснiце у
шкoлу Б РПГ.
врсничe с вршњаче ЦТР.
вртенaрка ж вретенарка ЦТР.
вртiваган м онај који поједе све из чиније, па је још и потрља ТГ1.
вртигuз м / вртогuз м немирно дете, несташко ЦТР; особа која врти
задњицом, који заноси задњицом, који изазива задњицом ТГЗ.
вртигuза ж / вртигuзла пеј. женска особа која њише задњицом кад хода,
бестидница ЦТР.
вртидuпка ж / вртодuпка пеј. жена која се врцка при ходу, бестидница
ЦТР.
вртикaјца ж м превртљива особа ПГ Тим РПГ; превртљива жена; оговарача Ш.
вртiмушка ж превртљива особа Л; в. вртишушка.
вртiреп м 1. површан, непоуздан човек Л; 2. особа која се улагује,
умиљава (фиг. врти репом као пас) Б.
вртiрепка ж в. вртирепка Тим.
вртирeпка ж погрд. жена неморалног понашања ЈС Л; фиг. жена која при
ходу њише куковима СГС.
вртоглaв, -а, -о фиг. луцкаст, шашав ЦТР; који је ћакнут, који је ненормалан ТГ1; непоуздан РПГ.
вртоглaвац м фиг. луцкаст, ћакнут мушкарац ЦТР.
вртоглaвка ж фиг. луцкаста, ћакнута женска особа ЦТР.
вртоглaвче м фиг. луцкасто дете ЦТР.
вртоглaвчина ж/м луцкаста, ћакнута особа ЦТР; ћакнута, ненормална
особа ТГ1.
вртоглaвштина ж/м пеј. ћакнута особа РПГ.
вртогuз м/ж в. вртигuз ЦТР.
вртогuзиле с жарг. хип. живахна девојчица Тим.
вртодuп м немирно, несташно дете ЦТР.
вртодuпка ж в. вртидuпка ЦТР СГС.
вртокrшљак м особа која говори извештачено РПГ.
вртоломa (човек) м фиг. превртљивац РПГ; покварењак П2. [Вртолома
(Вартоломеј) је верски празник, пада у време које је обично превртљиво ,,до
пладне слнце, а по пладне пљускови!“ Б].
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врторeпка ж 1. жена која при ходу њише куковима СГС; 2. пеј. фиг. бестидница, развратница 3. превртљива, непоуздана особа ЦТР.
вrца м сељак Л; в. врцан.
вrцало с подсм. жена која у ходу њише куковима СГС.
врцaљко с човек који се врцка Л.
врцaн м пеј. сељак (са врпцама привезаним опанцима) ПГ.
вrцка ж женска особа која се при ходу врти, извија струком, намигуша,
кокета ПГ СГС.
вrцкав, -а, -о 1. окретан ДМ РПГ СГС; 2. човек који хода ситним корацима СГС.
врцкаљiв, -а, -о склон врцкању ЦТР.
врцкoјла погрд. вртодупка СГС.
врцкoљ м в. вртиреп Л; врцкаста особа ЦТР.
врцкoљка ж врцкаста особа ЦТР.
врцкoљче с врцкасто дете ЦТР.
вrцла ж в. врцкољка ЦТР; женска особа која се увија и врцка ЈС; в. врцка,
вртирепка К.
вrцна ж 1. вредна, окретна особа Б РПГ; 2. намигуша, кокета ТПС.
вршaч м радник на вршидби Б ЛР.
вршњaча ж вршњакиња, она која је истих година с неким ЈС.
вuдало с прек. превише танка особа Б.
вuждало м 1. брбљивац, зврндало; 2. несвртан човек, мувало Л РПГ; фиг.
особа која се не задржава на једном месту, скитара ЦТР.
вуждaљка ж в. вуждало ЦТР.
вузбалeр м фудбалер ЦТР Тим.
вукомaш м подмукао човек (или пас) ЈС.
вuкса ж вулг. неморална особа, фукса. ЦТР; неморална жена К ТГЗ.
вуксeтина ж аугм. и пеј. од вукса ЦТР; погрд. од вукса ТГЗ.
вуњaра ж превртљивац Ш РПГ.
вурдaр м онај који прави (или једе) вурду П1 Тим РПГ.
вурдaрка ж в. вурдар РПГ.
вурунџiја м пекар ПГ Тим РПГ.
вурунџiка ж в. вурунџија РПГ.
вuрча м човек који много једе (који само вура) Л.
вuскав, -а, -о човек с кожним обољењем на лицу ДМ.
вућумaча ж неискрена особа ТГЗ. [вућум – ружан глас, сплетка Б].
вуцaра ж курва РПГ.
вuцла ж погрд. жена слободног морала ЈС.
вучiклашња м погрд. човек спор у кретању и раду ЈС.
вьшaн, -шна, -шно који има ваши ЦТР.
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вâшла ж вашљивица Грд РПГ.
вâшља м пеј. особа која има ваши Б ТГ Л ПГ ДМ Луж П1.
вьшљiвча м аугм. од вьшља ЦТР.
вьшљiвче с вашљивче ЦТР.
вâшна ж вашљивица Б ДМ П1 ПГ РПГ СГС.
Г
гавазлiја м пратилац, чувар (нар. песма) Тим.
гaга м локмаш, муфташ, онај ко воли да на туђ рачун једе и пије Л.
гaгаџија м в. гага Л.
гагњaч м онај ко безобзирно стиче иметак ДМ; в. загомиљач.
гагрiца ж / гьгрица 1. фиг. ситничав човек ЦТР; фиг. закерало, човек
који ,,једе“ другога ДМ; 2. шкрт човек, шкртица Луж; себичњак, тврдица
Л.
гaд м 1. фиг. лош човек, подлац ЦТР; 2. прљавко КЦ.
гадaж м љутит и зао човек ЈС.
гaдан, -дна, -дно одвратан КЦ.
гадежљiв, -а, -о гадљив ЦТР КЦ.
гадежљiвка ж гадљива жена ЦТР.
гадежљiвко м гадљив мушкарац ЦТР.
гадежљiвче с гадљиво дете ЦТР.
гадетiна м велики гад, ,,голем покварењак“ КЦ.
гадiна ж 1. аугм. и пеј. од гад ЦТР; 2. покварењак П2; лоша, паразитска
особа Жл; ружна особа Тим.
гадљiв, -а, -о онај који се нечега гади ДМ.
гадљiвка ж гадљивица ЦТР.
гадљiвко м гадљивац ЦТР.
гaдница ж лоша женска особа Тим.
гадосiја ж лош, зао човек ЦТР; гадан човек, неваљалац, покварењак
ПГ.
гадурiја м неваљалац, гад, поганија Л КЦ.
гадурiја м/ж лош, подао човек ЦТР К2.
гадурiјес, -та, -то подао, зао, лош ЦТР.
гадурiна м/ж аугм. и пеј. од гад ЦТР КЦ.
гaзда м 1. власник; 2. послодавац ЦТР; 3. богат човек ЛР К2.
гaздарица ж 1. домаћица уопште Б; 2. домаћинова (газдина) жена
КЦ; 3. богаташица Б ЦТР.
газдaш м богат човек, богаташ ЦТР; аугм. од газда, богаташ ТГ2.
газдaшка ж богаташева жена, богаташка ЦТР.
гaздица м скорашњи, мали газда Л.
газдuрина м аугм. газда Б.
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газивeринац м превртљивац, особа која не држи до дате речи Тим.
гајдaр м 1. свирач на гајдама Б Луж ПГ Тим ЦТР КЦ; 2. фиг. човек с
особином да држи главу накренуту на страну Луж.
гајдарuша ж жена која свира у гајде ЈС.
гајдарџiја м 1. свирач на гајдама Б Луж ПГ Л Тим КЦ; 2. онај ко се
лако љути (па изгледа као да се напео од љутње, као гајде) Б П1.
гајдарџiка ж шаљ. жена која плаче КЦ.
гајдаџiја м / гајдарџiја гајдаш ЦТР Тим.
гајдаџiка ж / гајдарџiка ж фиг. пеј. плачљивица ЦТР.
гајдaш м в. гајдар РПГ.
гајтанџiја м продавац, трговац гајтаном ЦТР КЦ.
гајтанџiка ж жена трговац гајтаном ЦТР.
галамџiја м онај који виче; онај који само прича, а дело не извршава
ЈС СГС К2.
галамџiка жена која гворори гласно, брзо и много СГС К2.
гaлатан, -тна, -тно 1. грозан, прљав, од кога се човеку гади ББП СГС;
2. безобразан, сраман, увредљив ЦТР.
галатљiв, -а, -о в. галатан ЦТР; који има обичај да галати (који лако наружи човека) ТГ1 [На терену Речника галатно је све што се тиче аналија,
а срамотно све што се тиче гениталија].
галатљiвка ж пеј. она која говори безобразне речи, која некога вређа
ЦТР.
галатљiвко м пеј. онај који говори бесрамне, бестидне речи, који вређа
ЦТР.
галатнiк м в. галатан СГС.
галатнiца ж жена која изговара непристојне речи ЈС.
гaлен, -а, -о 1. мажен. – Нејe лoшо да је човeк мaлко и гaлен; 2. размажен
ЦТР.
гaлес, -та, -то в. ваклес ДМ.
галнiк м онај који се гали, који се милује, кога тетоше ЦТР.
галоснiк м пеј. онај што је размажен преко мере, размаженко ЦТР.
галоснiца ж пеј. она која је размажена преко мере, размаженица ЦТР.
гaлча м дем. и хип. од галник ЦТР.
гaља м црномањаста особа. – Тiја гaља плтен ујћaса ТПС.
гaрав, -а, -о црнпураст ЦТР КЦ СГС.
гаравuша ж црнпураста женска особа ЦТР КЦ СГС.
гаравuшес, -та, -то гарав, црнпураст ЦТР.
гаравuшка ж дем. и хип. од гаравуша ЦТР.
гaравче с дем. од гаравац ЦТР.
гарагaн м особа тамне пути СГС.
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гарагaнка ж в. гараган СГС.
гаргaнка ж в. гараган СГС.
гарeз непр. злопамтило Б.
гарезлiја м/ж злопамтило ПГ; в. каразлија.
гaрка ж пеј. 1. в. гаравуша СГС; 2. особа црних очију СГС.
гaрча м пеј. 1. в. гарав СГС; 2. особа црних очију СГС.
гаџâц м стрелац ТГ1.
гвaкла ж погрд. нерадна и прљава жена ЈС.
гвaкља м погрд. нерадан и прљав човек ЈС.
гeгав, -а, -о / ђегав особа с повређеним куком која се гега при ходу
СГС.
гeгалија м подсм. човек који се гега при ходу СГС.
гeгла м човек који хода с напором Л.
гeгна ж в. пеј. гегав СГС.
гeгула м фиг. сељак Л.
гeгша м / ђeгша м пеј. в. гегав СГС.
геђaр м учесник у игри геђа који чува геђе (камене плочице) од осталих играча ПГ.
гејaк м сељак Л.
гeнгав, -а, -о гегав; који храмље ЈС.
гeџа1 м / ђeџа м пеј. човек кратких ногу, здепаст СГС.
гeџа2 м пеј. сељак.
гeџав, -а, -о / ђеџав в. геџа СГС.
геџaр м онај ко чува геџе у игри ,,геџа“ ТПС [Геџа је дечја игра, у којој се
на раздаљини 7–8 метара гађа камена плочица (геџа).].
гeџна ж пеј. в. геџа СГС.
гибаничaр м љубитељ гибанице Тим.
гидiја м мушкарац који изазива дивљење; јунак ЈС.
гiжља м човек зарозаних панталона, в. смакља ЦТР.
гiжљав, -а, -о зарозан, неуредан, в. смакљав ЦТР.
гижљaвче с зарозано дете ЦТР.
гiзда м човек стаменог стаса СГС.
гiздав, -а, -о / ђиздав дотеран ЦТР.
гилiптер м ветропир, непоуздана особа ЦТР.
главaт, -а, -о с великом главом РПГ СГС.
главaш м представник власти, вођа народа РПГ.
главiна ж тврдоглав човек Б К КЦ.
главiнчина ж аугм. и пеј. од главина ЦТР.
главоболежљiв, -а, -о болешљив, онај ко пати од главобоље Тим.
главојeдник м особа која другоме ради о глави, особа која иде ка циљу
не бирајући средства ТГ1.
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глaвоња м / главoња м 1. човек велике главе ЦТР СГС; 2. пеј. тврдоглав,
самовољан човек ЦТР; човек велике главе Б ДМ.
главотoп м главоња Л Тим.
главuља ж жена са великом главом СГС.
главурaн м 1. човек велике главе, главоња; 2. својеглав, тврдоглав човек;
ЦТР; особа велике главе, тврдоглава особа, не много паметна особа ТГЗ; в.
главурат, главурес.
главурaт, -а, -о који има велику главу ТГ1, пеј. СГС.
главuрда ж аугм. и пеј. од глава. ЦТР; погрд. човек чија је глава велика
ДМ Б СГС.
главурдaн м 1. особа с великом главом ЦТР СГС; ЦТР; погрд. главоња
ЛГ Л; в. главуран.
главурдaна ж в. главурдан СГС.
главурдaнес, -та, -то пеј. 1. в. главурат; 2. тврдоглав СГС.
главурдaс, -та, -то пеј. главурат РПГ.
главuрдина м пеј. главурда Тим.
главuрес, -та, -то 1. велике главе, човек големе главе, глават ЛР ПГ РПГ;
2. фиг. тврдоглав ЦТР.
главурeтина м пеј. главурда Тим.
главурiна ж 1. аугм. и пеј. од глава; 2. фиг. тврдоглава, самовољна особа
ЦТР.
главuџа м аугм. пеј. главурда Тим.
главуџaн м пеј. в. главурат СГС.
главуџaна ж в. главуџан СГС.
глaвча м пеј. тврдоглав човек ЦТР; м пеј. глават човек ЈС СГС; будала
РПГ.
глaвша м 1. глупак ЦТР; уображенко, надуванко РПГ; 2. в. главурат СГС.
гладнiк м гладница, незасит човек ЛР РПГ К2.
гладнiца ж в. гладник К2.
глaнџа м црномањаст човек ЦТР.
гласнiци мн два мушкарца који пре сватова одлазе у девојачку кућу и
носе закланог брава и ракију ЈС.
гласовiт, -а, -о 1. који се јако чује РПГ СГС; 2. који има дубок глас;
3. који има пријатан глас и говорнички дар РПГ.
глаџосaл, -а, -о изгладнео Б Л.
гледанiца ж ,,гледана девојћа“, девојка коју су пре прошевине просци
дошли да виде и да процене да ли им одговара ТГ1.
глeданица ж в. девојка која се до веридбе држи под оком Тим.
гледарiца ж врачара К, гатара која ,,гледа“ и одгонета судбину Б.
гледaрица ж врачара Тим.
глiвка ж погрд. жена која скита по суседству и улицама ЈС.
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гlкав, -а, -о који је гукав, који има израслине. – Глкаве му нoђе од
прошiрене вeне ТГ1.
глoтан, -тна, -тно ружна особа СГС.
глoтница ж циција; нерадна и неумешна особа П1; лења особа Тим [Глотан = са прљавштином; глотно жито има много уродице и прашине.]
глотнiца ж/м 1. пуки сромах; 2. нерадна и неумешна особа која преклиње,
проси или отима да би преживела; 3. пеј. тврдица РПГ.
глоџaнка ж она која је гладна па оглодава да би се најела (жена) П.
глтнiжаба ж блебетало, блебетало које и физички подсећа на жабу ТГЗ.
глтнi-качемaковац м прождрљивац (и нерадник), изелица РПГ.
глuв, -а, -о глув, с поремећеним слухом Б ЦТР KC.
глuва пaтерица ж/м особа која не чује дозивање РПГ.
глuвав, -а, -о који је наглув К.
глувaк м глув човек ЦТР.
глувaн м 1. наглув, глувак; 2. онај што се прави глувим ЦТР.
глувaра ж/м 1. глува особа 2. прек. она која није чула оно што је требало
да чује КЦ; 3. фиг скитница, беспосличар ЦТР.
глувaћ м в. глувара. – Не мoж се нiкако споразuмиш с тoга глуваћa ЦТР.
глувaч м / глuвча глув човек Грд; глуваћ, наглув човек Л.
глувaча ж в. глувач Тим РПГ.
глuвка ж 1. наглува жена, глувача; 2. она која се прави да је глува ЦТР.
глuвља м в. глуван ЦТР.
глuвна ж наглува жена Б ЛР ТГЗ РПГ.
глувонeм, -а, -о особа која не чује и не говори СГС.
глuвоња м наглув човек ЦТР Тим.
глувоuшан, -шна, -шно глув Тим.
глuвча м 1. глув и наглув човек Б ПГ ТГ1 Л РПГ; 2. пеј. наглув човек,
глуваћ ЦТР; 3. прек. онај који није чуо, или неће да чује оно што треба да
чује КЦ.
глuвша в. глувча ЛР ПГ РПГ.
глuпав, -а, -о глуп, неинтелигентан Б ЛР.
глупавчaк, -вьчка, -вьчко приглуп ЦТР.
глупaвштина м пеј. глупак Тим.
глuпавшьк приглуп Тим РПГ.
глупaк м глуп, неинтелигентан човек Б К2
глупaндер м глупак ЦТР.
глупарiн м глупак ПГ.
глупарiна ж/м глупак, глупача ПГ РПГ.
глупарiнка ж/м в. глупарина; дем. и хип. од глупарина РПГ.
глупaча ж в. глупак К2.
глупeрда ж/м в. жарг. глупандер ЦТР.
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глuпча м глупак ЈС К РПГ ЦТР.
глuпша м глупак ПГ РПГ.
глuшча м в. глувља ЦТР Луж; глувоља Тим КЦ.
гмачeс, -та, -то који је пуначак, онизак, који је као згњечен ТГ1.
гмeчав, -а, -о особа ниског раста СГС.
гмeчес, -та, -то ситан а дебељушкаст Б СГС.
гмuрав, -а, -о онај ко воли да скита, да ,,свуде гмурне“ КЦ.
гмuрча м жмирав човек Б; слинавко Ш.
гмuцас, -та, -то 1. незграпан човек; 2. онај који има гмуцу [неку израслину] ЈС.
гмuцла ж погрд. незграпна жена ЈС.
гњaцла ж погрд. лења жена ЈС.
гњeван, -вна, -вно тужан ТГ1.
гњeтла ж / гњецла 1. спора, несналажљива женска особа Л; 2. мала
дебељушкаста особа ЈС; 2. особа која много једе Л.
гњeцало с туп човек Л.
гњeцла в. гњетла Л.
гњiдав м вашљив; пун гњида Л.
гњiдла ж жена која има гњиде Грд; особа која има гњиде ЦТР.
гњiдна ж вашљивица Л; она која је гњидава ПГ.
гњiлка ж лења, нерадна жена ЦТР.
гњuрча м онај ко је вазда као невесео КЦ.
гобленaрка ж жена која везе гоблене РПГ.
говедaр м / говедарин чувар говеда Б РПГ.
говедaрин в. говедар ПГ.
говедарiца ж чуварица говеда Л.
говедaрка ж говедарица, жена која чува говеда ЦР1.
говедaрче с дем. од говедар ЦТР.
говeдљив, -а, -о свадљив, прзничав Л.
говeљ м човек који неразговетно говори СГС [Говељише = нејасно изговара гласове, као да језик ваља по устима.].
говeљка ж в. говељ СГС.
говноeдица ж особа која рекне па порекне, нестабилна и непоуздана
особа ТГЗ.
говнојeђа м погрд. ништак ЦР1.
говњaр м 1. особа која чисти клозетске јаме РПГ; 2. фиг. пеј. покварењак,
мурдар ЦТР; 3. невешта и у послу неспособна особа РПГ.
говњaрка ж фиг. мурдарка, поквареница ЦТР.
говњoсан, -а, -о уаљен, претерано размажен ЦТР.
говорџiја м 1. причало Л; 2. просилац ЈС; проводаџија Л.
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гогомaн м готован, нерадник; изелица ЦР1.
годињaк м дете старо годину дана Л ПГ Тим РПГ.
годишњaк м вршњак РПГ.
годишњaр м 1. дете од годину дана; 2. онај ко се појављује једном у години ЦТР.
годофiја м лукав, покварен човек Л.
гоешљiв, -а, -о склон гојењу ЦТР.
гојешљiв, -а, -о подложан гојењу ЦР1.
гoл, -а, -о 1. необучен; 2. сиромах Б КЦ.
голедiја м сиромашак Тим.
големaш м богат и моћан човек ПГ; газда, имућан човек; богаташ, газда
ЦТР.
големiца ж 1. она која се големи, издиже себе ЛР; 2. реч којом млађа
јетрва ословљава старију ПГ.
големiца ж газдарица, богаташица Тим.
големоглaвес, -та, -то особа велике главе РПГ.
големодuпес, -та, -то особа велике задњице РПГ.
големџiја м 1. угледан човек, богаташ ЈС Л ЦР1; 2. онај који се прави
важан ЈС, уображенко Тим.
големџiка ж 1. угледна жена; 2. она која се прави важнијом него што
јесте ЈС; покондирена тиква Тим.
големâц м 1. важна и утицајна личност, моћник ПГ; личност на положају
Пг Б; 2. човек већег имовног стања, или на већем положају ЛР Тим РПГ.
голиждрaвка ж разголићена, недовољно обучена женска особа ЦТР.
голиждрaвко м разголићен, недовољно обучен човек ЦТР.
голиждрaвче с разголићено дете ЦТР.
голиждрaк м недовољно обучена, разголићена особа ЦТР.
голишавiца ж недовољно обучена жена ЦР2.
голишaвко м недовољно обучен човек ЦР2.
голишаiв, -а, -о голишав ЦТР.
голиштaр м гољиштар, в. онај који нема ништа, пуки сиромах К ЦТР.
голиштaрка ж в. голка К.
голиштaрка ж сиромашна жена ЦТР.
голиштaрче с дем. и хип. од голиштар ЦТР; с дем. од голиштар К.
гoлка ж 1. слабо одевена жена ЛР ТГ1 КЦ ТПС; 2. она која је сиромашна
ЈС.
голобрaд човек са ретком брадом или без браде СГС.
голобрaдес, -то (само за мушки и средњи род) голобрад РПГ ЦТР СГС.
головеђас, -та, -то / голвеџес особа са ретким (слабим) обрвама СГС.
головeџес, -та, -то в. головеђас СГС.
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гологлaвес, -та, -то гологлав ЦТР РПГ.
гологлaвка ж жена без мараме ЦТР.
гологлaвче с дете са ретком косом ЦТР.
гологрuдес, -та, -то раздрљених груди, гологруд ЦТР.
гологuз м пеј. онај који је сиромашан, го Л.
гологuза ж 1. жена која носи кратку сукњу ЦТР; 2. вулг. она која је
недовољно одевена; она која је врло сиромашна ЈС РПГ Л КЦ.
гологузaн м фиг. сиромах, гоља ЦТР.
гологuзес, -та, -то сиромашан, без имања ЦТР.
гологuзиле с хип. голишаво детенце Тим.
гологuзла ж фиг. сиромашка, сиротица ЦТР.
гологuзоња м фиг. сиромах, гоља ЦТР.
голодuп м фиг. и пеј. сиромашак РПГ.
голодuпас, -та, -то онај који је с поцепаним доњим делом одеће К.
голодuпес, -та, -то 1. који је без гаћа, поцепаних панталона РПГ; 2. фиг.
в. гологузес ЦТР РПГ.
голодuпка пеј. изазовно одевена жена; (нерадна) сиротица која нема шта
да обуче РПГ.
голоiгра м сиромашко који се размеће непостојећим имањем ЛР; фиг.
пуки сиромах, бедник РПГ.
голокaтрес, -та, -то који није домаћин, који је ванцага и олош ТГЗ.
голокoтра м/ж гологуз, сиротиња ЛР; неморална, некарактерна женска
особа Тим.
голокрaк, -а, -о в.голокракас РПГ.
голокрaкас, -та, -то голих ногу (без панталона) ЦР1 Тим.
голокрaкес, -та, -то голокрак ЦТР.
голокрaкла ж ирон. жена обнажених ногу знатно изнад колена ЦТР.
голокрaкоња м онај који је голокрак ЦТР.
голокuр м в. сиромашак Тим.
голокурaн м в. голокурТим.
голокuрас, -то онај који је с поцепаним доњим делом одеће ЦТР.
голокuрес (само за мушки род) који иде без гаћа, онај који је без панталона ЦТР.
голомeја м шаљ. дете голог трбуха [меј, мешина = трбух] РПГ.
голомeјав, -а, -о в. голомеја РПГ.
голомудац м пеј. онај ко иде полуобучен, пуки сиромах Тим.
голомuдес, -то фиг. разголићен, наг човек ЦТР.
голомuдовић м фиг. сиромашак, бедник ЦТР.
голомuдоња м в. голомудовић ЦТР.
голоrбес, -та, -то голог стомака ЦТР.
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голорuкес, -та, -то 1. онај ко иде обнажених руку; 2. фиг. онај који празних руку иде на какво место где се носе дарови или понуде ЦТР.
голосoврићи мн незвани сватови на свадби Коп.
голотrб, -а, -о в. голотрбес ЦТР.
голотrпка ж в. голотрбеста ЦТР.
голотrпча м пеј. в. голотрб ЦТР.
голотrпче с шаљ. в. голотрбо ЦТР.
голотrта ж/м особа која нема чиме да се одене РПГ.
голотrтка ж пеј. гологузана Б; сиромашица РПГ.
голочeлац м ћелавко Тим.
голочeлес, -та, -то висока чела, ћелав ТГ2 СГС.
голочeлоња м пеј. в. голочелес СГС.
гoлоша ж погрд. сиротица ЦР.
голошiја м погрд. сиромах КЦ.
голошiјес, -та, -то голог врата ЦТР.
голуждрaв, -а, -о 1. лоше одевен: 2. млади, незрели ЦТР.
гoлча м / гољча 1. го, неодевен човек; 2. сиромах ЈС ЦТР.
гольц м сиромах ЈС.
гoљав, -а, -о сиромашан К ЦТР.
гољaк м гоља, сиромах ТГ1 ЈС К ДМ РПГ.
гољaк м пеј. гоља КЦ.
гољиждрiв, -а, -о голишав, недовољно обучен ЦТР.
гољиждрiвка ж голишава жена ЦТР.
гољиждрiвко м голишав човек ЦТР.
гољиждрiвче с голишаво дете ЦТР.
гољиштaр м необучено дете Б [Гољиштар је и младунче птице док још
није добило перје].
гoљча м в. гологузан ЦТР; сиромах Л Тим, пеј. голча КЦ.
гољâц м одрпанко РПГ.
горељiв, -а, -о особа крмељивих очију СГС.
горељiвка ж подр. крмељива особа СГС.
горобiдан, -дна, -дно / горобитан јадан ЛР.
горобiтан, -тна, -тно јадан, убог, сиромах без памети и без игде икога. –
Јадан и горобитан, сасвим га бог ошутил КЦ.
горолeсник м немиран дух, пустолов, нехајник, уз то јак и снажан ТГЗ.
горолoм м човек који из неке обести упропашћује шуму РПГ.
горолoмник м пустахија Тим.
горостaс м човек високог раста СГС.
горuпља ж велика, гломазна женска особа Л.
гoс м (мн. гoсје и гoсти) гост Б ЦТР РПГ КЦ.
госјaнин м гост Б П2 ЛР1 РПГ.
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госјaнка ж гошћа Б ТГ1 РПГ.
госјaр м онај ко воли да иде у госте Тим РПГ КЦ.
госјaрка ж в. госјар Тим КЦ.
гoспа ж госпођа К2.
господaр м особа која има моћ, газда, власниик, заштитник. – Неси ти мој
господар КЦ.
господiја ж госпођа ТГ1.
госпoдин м фиг. учен, школован човек ЦТР.
гoспојица ж овако су до Другог св. рата звали учитељицу Б К2.
госпoче с дете из града, варошанче ЦР2.
госпoџа ж главна куварица на свадби или поводом неког другог обреда
РПГ.
гостiнка ж / гостiњка ж гошћа ЦТР ЈС.
гостiнче с гошћица ЈС.
гостiњка ж в. гостинка ЈС.
гостољuбан, -бна, -бно гостољубив, гостопримљив Н.
гостопрiмљив, -а, -о добар човек који радо прима госте Б.
готвaља ж главна куварица на свадби Тим.
готвaр м кувар на свадби или другој свечаности ЦТР.
готвaрка ж куварица на свадби или другој свечаности ЦТР ЦР1 РПГ.
готвaч м в. готвар Б.
готвuља ж в. госпоџа РПГ.
готовaн м нерадник, који хоће све ,,на готово“ Б ЈС К2.
готовaнка ж нерадница, лењивица ЦР2; жена која чека све на готово Тим
К2.
готовaнче с дете каје не ради, лењо дете (које нпр. не учи) ЦР2.
готовiнка ж дем. и хип. од готовина ЦТР
гочобiја м бубњар у блех оркестру.
грaбив, -а, -о грабљив, похлепан; грамзив, који воли да отима, отимач
ДМ.
гравкaр м онај који много воли шљиве гравке (џанарике) КЦ.
градинaрка ж она која је распоређена (у породици) да се тога дана стара
о башти Б.
градобiја ж град ЦТР.
градолeсник м 1. човек – најчешће дете – који брзо дере обућу и одећу
Луж; 2. обешењак, несташко РПГ.
градосiја м мушкарац огромног раста и огромне снаге, грдосија РПГ.
грађaнин м човек из града Б.
грамaтан, -тна, -тно писмен ЦТР
грaорица ж бот. грахорица ЦТР.
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граџaнин м варошанин ТПС.
граџанлiја м грађанин, варошанин Тим.
граџанлiка ж в. граџанлија Тим.
гrба м надимак грбаве особе СГС.
гrбав, -а, -о 1. грбав, погрбљен, избачених леђа РПГ СГС; 2. човек који
има једно избачено раме СГС; 3. фиг. насамарен, изигран ЦТР.
гrбавка ж погурена жена ЦТР.
гrбавко м погурен човек ЦТР.
гrбавштина ж/м пеј. грбава особа СГС.
гrбла ж пеј. од погрбљена, грбава жена ЈС ЦТР РПГ КЦ.
гrбља м грбавац Ј; пеј. погрбљен, грбав човек РПГ СГС КЦ.
гrбна ж в. грбла РПГ СГС.
грвaљац м онај који се котрља ЈС.
гrгав, -а, -о мали, згурен ТПС.
гргуљaв, -а, -о в. гргурав СГС.
гргуљaвко м шаљ. в. гргурав СГС.
гргуљан м в. гргурав СГС.
гргуљaна ж в. гргурав СГС.
гргурaв, -а, -о особа са гргуравом косом СГС КЦ.
гргутaв м промукао П2.
гrда ж ругоба ЦР1.
гrдан, -дна, -дно онај ко је веће вредности, позитиван. – Гrдан момьк
станuл КЦ.
грдосiја м аугм. човек који има широка рамена СГС.
грђaнин в. грађанин ШГ.
гребенaр м мајстор који израђује гребене ПГ Тим РПГ К2.
гребенaрка ж жена гребенарова; она која продаје гребене ПГ ЦР2 Тим
К2.
грeован, -вна, -вно грешан Б.
греoтан, -тна, -тно човек која прати грех Б.
грeшан, -шна, -шно онај ко је починио грех, ко се (о кога, или о што)
огрешио ДМ.
грeшник м особа која се огрешује о моралне норме средине Б ДМ КЦ.
грешнiца ж, в. грешник, понајвише у погледу неверства или односа
према старијима Б ДМ КЦ.
грiвес, -та, -то особа са јаким обрвама СГС.
грiвна ж в. гривес СГС.
грiвча м в. гривес СГС.
гrкав, -а, -о човек промуклог гласа ЛР.
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гrкавац м човек промуклог гласа Грд, гркавко; онај што говори промукло, гркаво ЛГ Л.
грнчaр м лончар ЦР1 К2.
гробaр м онај кога често узимају да копа гроб Б КЦ.
гробљaр м гробар ЈС.
гробнiк м мртвац, човек таквог изгледа као да је на самрти ББП.
грожљiв, -а, -о онај ко се грози неких јела Б Тим РПГ.
грожњiчав, -а, -о в. грозничав СГС.
грoзан, -зна, -зно ружан, неугледан ТГ1 СГС КЦ; пеј. веома лош човек
ЦТР.
грозешљiв, -а, -о гадљив ЦТР.
грозешљiвка ж гадљива женска особа ЦТР.
грозешљiвко м гадљива мушка особа ЦТР.
грозешљiвче с гадљиво дете ЦТР.
грозјaр м 1. берач грожђа; 2. љубитељ грожђа К2; 3. крадљивац
грожђа ПГ К2; 4. човек који продаје грожђе запрегом или на коњима у сепету ЦТР.
грозљiв, -а, -о који не подноси нешто (о јелу), који се нечега грози
Л, в. грожљив.
грознiк м ружна мушка особа СГС.
грознiчав, -а, -о/ грозничaв који има грозницу ТГ1 СГС КЦ.
грознiчавка ж жена која има грозницу Б.
грозњiчав, -а, -о в. грозничав СГС.
грозотa ж/м ружна особа СГС.
грозотiја ж/м наказна особа Б СГС; ругоба ЦТР РПГ.
гројзaрка ж в. грозјар К2.
громодeја м човек громког гласа Тим.
громолeсан, -сна, -сно нагао, необуздан, плаховит ПГ Тим.
громолeсник м необуздан, нагао човек ПГ; делија Тим.
громолeтан, -тна, -тно громогласан Тим.
гrпча м / грбша м пеј. в. грбља СГС.
гrпча м грбавац ЈС.
гrпша м пеј. в. грбља СГС.
грuб, -а, -о ружан ЈС СГС КЦ.
грuбав, -а, -о ружан ЦТР.
грубоглeдан, -дна, -дно ружан, који не изгледа лепо на око К.
грудaт, -а, -о прсат (јаких, широких прса) ЦР1 СГС.
грuдна ж жена великих груди СГС.
грудoња м / грuдоња човек широких прса ЦР2 СГС; снажан, стамен
човек ДМ.
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грuпча м ружан човек ЈС ЦТР.
гrчав, -а, -о 1. онај који је шкрт, који је циција, ТГ1; 2. мршав, ситан;
дрдав Л; 3. човек са кратким вратом СГС; 4. са гргуравом косом СГС.
гrчкав, -а, -о в. грчав 3 СГС.
гrчла ж мршава, слаба женска особа ЦТР.
гrчља м в. грчкав СГС.
гrџав, -а, -о кржљав ЦР1.
грџaн м зла особа, несрећник, јадник КЦ.
гуглaр м онај ко на глави носи гуглу (врста шубаре, ушанка; или гуњ
са покривачем за главу) РПГ.
гужодeрица ж зла жена РПГ.
гuзан1, -а, -о фиг. који је за нешто крив ЦТ КЦ.
гузaн2 м 1. човек велике задњице ЦТР СГС; 2. курвар, швалераш Тим
РПГ.
гузaна ж жена велике задњица СГС.
гузaра ж пеј. в. гузат СГС.
гузaт, -а, -о с развијеном стражњицом Тим СГС.
гuзес, -та, -то гузаст, гузат, велике задњице ЦТР.
гузичaр м непоуздан човек, превртљивац ЈС.
гузичaрка ж непоуздана особа ЈС; в. гузичар.
гузичaт, -а, -о в. гузат Тим.
гuзна ж жена која њише куковима СГС.
гuзоња1 м пеј. човек велике задњице СГС.
гuзоња2 м педераст РПГ.
гузuља ж пеј. курветина Тим.
гузурљiв, -а, -о немаран, лењ РПГ.
гујa ж змија. фиг. опасна, зла жена ЦТР
гuкав, -а, -о отекао, у отеклинама Л; у отеклинама, чворугав ЦТР.
гuкша м човек с гуком, израслином на лицу Л; гушава особа Грд.
гулaмфер м жарг. голаћ, вуцибатина ЦТР.
гулизaнт м улизица, превртљивац РПГ.
гулiсов м пеј. жарг. тупаџија, сметењак ЦТР.
гuлка ж подсм. жена без обрва СГС.
гuља м бедник, јадник ЦТР; погрд. мршав и неугледан човек ЈС.
гuљав, -а, -о 1. бедан, јадан, покуњен КЦ; 2. лоше ошишан; 3. ћосав; ЦТР;
огуљен; ошишан; бедан, јадан ПГ; мршав и неугледан човек ЈС; јадан,
слаб К РПГ.
гуљaвка ж жена слабе косе, или без косе ЦТР.
гуљaвко м слабић, јадник, бедник ЦТР.
гuљка ж погрд. мршава и ружна жена ЈС.
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гuљча м 1. ћосав човек; 2. превише ошишана особа СГС; 3. бедник,
јадник ЦТР КЦ; гуљава особа Б; човек коме посао не иде од руке Тим.
гuнтав, -а, -о повређен, набрекао, отекао РПГ.
гунтoња м пеј. онај који има гу(н)ту (израслину на удовима, или натечен зглоб) КЦ.
гuњгав, -а, -о који стално нешто замера, приговара ЦТР.
гuрав, -а, -о особа кратког врата СГС.
гурељaв, -а, -о в. гурељив СГС.
гурељiв, -а, -о који је крмељив ТГ1 СГС [гураљ / гурељ – дрљине у
оку].
гuрљав, -а, -о крмељива особа СГС.
гuрна ж в. подр. гурељива СГС.
гuрча м в. подр. гурељив СГС.
гускaра ж женско чељаде које чува гуске на пашњаку РПГ.
гuтав, -а, -о в. гурав СГС.
гuца м подсм. в. гурав СГС.
гuшав, -а, -о натекла врата, или натекле жлезде на врату КЦ РПГ.
гuшес, -та, -то гушав ЦТР.
гuшла ж 1. жена са струмом, гушава жена Грд; подр. гушава жена ЈС Л;
2. фиг. жена која има повишен глас ЦТР.
гuшља м пеј. 1. гушав човек ЈС; 2. фиг. човек који има повишен глас ЦТР.
гuшљес, -та, -то гушав ЦТР.
гушoња м гушави човек Грд.
гьгрiца ж/м / гагрица фиг. шкртица ТПС [Гагрица је житни жижак, али и
жижак који нагриза све зрнасте плодове пасуља, боба, леће].
гьдачљiв, -а, -о, голицав Б.
гьнsiл м ружна особа која застрашује својим изгледом РПГ.
гâнђало с гунђало Луж.
гьњгaч м загомиљач, онај ко упорно и успешно стиче иметак ЛР.
гâњћало с в. гьнђало ПГ.
Д
давијaр м сплеткарош Луж; особа која прави давију ТГ1.
давијaрка ж свађалица Л; она која прави давију, која потказује, која
оптужује невиног ТГЗ.
дaда ж / дадка, датка сестра ПГ Л; старија сестра ТГ2; (у обраћању)
старија женска особа (сестра, снаха, заова, јетрва) РПГ; старија жена
уопште ЛР;
дaдица ж дем. и хип. од дада. – Кьд несьм тuј, ће те чuва дaдица ЦТР.
дaдичка ж дем. и хип. од дадица. – Што ме је почувaла дaдичка, и даньс
тој пaнтим ЦТР.
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дaдка в. дада Л; хип. од дада Л.
далавeра м превртљивац, варалица ЦТР; непоуздан, превртљив човек
Л.
далавeрка ж лажљивица, смутљивица ЦТР.
далавeрча м лажљивац, смутљивац ЦТР.
далавeрџија м оговарач, човек који шири разне (непожељне) гласове Л.
далeчан, -чна, -чно који је од далека ТГ1; стран, непознат РПГ К2.
дангuба ж/м ленштина, нерадник ЦТР; ленчуга Б ДМ.
дандогрuд м који је широких, раздрљених и маљавих груди РШГ.
даровiта ж девојка која има много свадбених дарова ТГ1.
дaтка в. дада ТГ2; дем. и хип. од дада ТГ2.
двокaт м адвокат ЦТР.
дебелгuз м човек велике стражњице ЛК Л ЦТР.
дебелгuза ж жена дебеле стражњице ЦТР.
дебелгузaн м дебелгуз човек ЦТР.
дебелдeр м / дебелдерин нерадник, готован, лењивац К.
дебелдeрин м нерадник ТПС.
дебелокoжас, -та, -то / дебелокожес неосетљив, немаран, бестидан
ЦР1; који је дебеле коже, дебелокожац; неосетљив ТГ1 К.
дебелокoжес, -та, -то в. дебелокожас ТГ1.
дебeлоња м пеј. дебео човек ЦТР.
дебелообрaзас, -та, -то фиг. тврда образа, безобзиран, бестидан ЦР2.
дебелопrд, -а, -о фиг. лењивац, дебела и лења особа (онај који
ленствује, једе и сито, ,,дебело“ прди) РПГ.
дебелопrдна ж в. дебелопрд РПГ.
дебелопрeдна ж лоша предиља, она која преде дебелу пређу РПГ.
дебелошiја м в. дебелошијес СГС.
дебелошiјес, -та, -то / дебелошијас особа јаког, дебелог врата СГС.
дебељaн м пеј. 1. дебела мушка особа ЦТР СГС; дебео човек или жена
ДМ ЈС; дебео и незграпан човек К; 2. особа јаког, дебелог врата СГС, в.
дебељана.
дебељaна ж дебела и незграпна жена К; жена јаког, дебелог врата
СГС, в. дебељан.
дебељuша ж шаљ. дебеле, пуначка женска особа СГС.
дебељушaн м гојазан, дебео ЦР2.
дебељuшас, -та, -то в. дебељушан ЦР2.
дебељuшко м дебељко ЦР2.
дeбоња м човек који полако и опрезно хода ЈС [,,Дeба га (мачка
миша) да га вaне“ = пази га, прати га].
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дeвер м 1. мужевљев брат Б; 2. учесник у сватовима, пратилац невесте РПГ; 3. фиг. полицајац [Вероватно – пратилац].
деверiца ж мајка или жена деверова Л.
деверiчан м деверичић, деверов син ЈС РПГ.
деверiчина ж деверова кћи ЦТР.
деверiчић м / деверичич деверов син Л ЦТР.
деверiчич м в. деверичић Б.
деверiчна ж деверова ћерка Б Л.
деверuша ж пратиља невесте на свадби К.
деверчe с 1. деверов син ЦТР; 2. хип. од девер ЦТР.
деветлiја м богат и срећан човек ЈС.
деветлiка ж богата и срећна жена ЈС.
девојaна ж девојка РПГ ЦТР.
девојжљaк м 1. девојчурак, девојчица, 2. зб. од девојћа ТГЗ.
девoјћа ж девојка Б П2.
девoјћа ж девојка Б РПГ ЦТР.
девојћaр м момак кога јако привлаче девојке Тим.
девoјче с 1. девојчица Б; девојка, особито млађа Л; 2. дем. и хип. од
девојка; 3. женско дете ЦТР.
девојчeнце с дем. и хип. од девојче РПГ ЦТР ЈС ПГ.
девојчeтина ж аугм. и пеј. од девојка РПГ ЦТР.
девојчiна ж девојчура Тим.
девојчiште с аугм. и пеј. од девојка ЦТР; пеј. девојче Б П; девојчура,
девојчурак Л РПГ.
девојчљaк ж аугм. и пеј. од девојче РПГ ЦТР.
девојчљaк м поодрасла девојчица, пеј. девојче ПГ РПГ; в.
девојчурљак.
девојчuрак м (мн. девојчурaци и девојчuрци) дем. од девојка ЦТР.
девојчuрљак м дем. и пеј. од девојка ЦТР; пеј. девојчљак Л ПГ ЈС ЦР1
РПГ.
девушљaк м в. девојчљак РПГ.
дегмeчас, -та, -то дежмекаст, здепаст ЦР1.
дeда м 1. очев или мајчин отац; 2. таст; 3. старија особа; 4. супруг
(код старијих људи) Б ЦТР РПГ.
дедaса м/ж особа која по физичким или карактерним особинама
личи на свог деду ПГ.
дeдичка м 1. (ситан) деда ЛР ПГ; 2. хип. од дедица ТГЗ; 3. стар и
немоћан човек РПГ.
дедiште с аугм. и пеј. од деда ЦТР; пеј. од деда ЈС.
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дедoја м унук налик на деду ЛР РПГ.
дедoса м в. дедоја РПГ.
дедурaк м дедица Л.
дедурiна м чврст, отпоран деда Л.
дедuша м в. дедоса ПГ.
дедушaн м в. дедоја РПГ.
делбедeр м скитница, бескућник, нерадник ПГ РПГ.
делбедeрин в. делбедер РПГ.
делбедeрка ж нерадница, лењивица РПГ.
делi-акзлiја ж жена која по навици свакога саветује (сваком дели савете) као да је недорастао П1.
делiбаша м најбољи јунак; заповедник једног одреда јунака ЈС.
делiја м одрасла особа у пуној снази РПГ.
дeмба м гојазан и нерадан човек ЈС.
дембедeљ м в. дембељ Л.
дембeл м готован, ленштина ЈС Л ЦТР РПГ.
денaч м онај ко дене сено у пластове и стогове Тим Б.
дерiкожа м човек који безобзирно искоришћава другога Б ДМ.
дерiште с пеј. дете ЦТР.
дерлe с пеј. од дете ЦТР.
дертлiја м онај који пати од дерта ЈС.
дертлiка ж в. дертлија ЈС.
деснaк м који се служи десницом, дешњак ЦТР РПГ СГС.
деснакiња ж / деснаћиња ж в. деснак СГС.
деснаћiња ж в. деснакиња СГС.
деснiк м човек који више ради десном руком, дешњак ЦР1.
деснокрaјка ж девојчица или девојка барјактарка која је са десне стране
у обредној поворци краљица ЈС Тим.
деснорuк м в. дешњак СГС.
десњaк м в. деснак СГС.
детe с младо чељаде.
детeнце с хип. дете Л.
детињaк м / детишљак, детишњар, детињaр м дечак, младић дечје памети ЦТР; дечак, дечак који тек што није постао момак ТГЗ К ЛГ ЈС; пеј. од
дечак ПГ; одрасло дете Л.
детињaр м в. детињак. ЦТР
детињaс, -та, -то незрео, ко се понаша на начин недорасле деце ДМ.
детишљак м пеј. деран, балавац в. детињак РПГ.
детишљaр м дечак, деран, балавац, в. детишњак, в. детишњар ЦТР РШГ.
детишњaк м дечак, деран, балавац ЦТР РПГ.
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детишњaр м дечак, деран, балавац ЦТР.
детiште с аугм. и пеј. од дете ЦТР; дериште Л.
детљaк м в. детишљак РПГ.
детурјaк м в. детишњак РПГ.
детурљaк м в. детишљак РПГ.
детушљaк м в. детишљак РПГ.
детушљар м в. детишљак РПГ.
детушњaр м в. детишљак РПГ.
дечiште с пеј. од дете ПГ.
дечoр зб. деца, дечурлија ПГ.
дечурљaк м пеј. од дечак ПГ.
дешњaк м особа која се служи десном руком СГС К2.
дешњaка ж в. дешњак СГС
дешњакiња ж дешњаћиња в. дешњак СГС.
дешњаћiња ж. в. дешњак СГС.
дешњaча ж пеј. в. дешњак СГС [пеј. зато што се ово више односи на краву која је десна у запрези, али и због тога што особа ,,вуче на своју страну“].
дивдiк м неспретан, несналажљив човек Л.
дивјaк м дивљак Л; неука и нецивилизована особа Б РПГ.
дивљaк м диваљ, недружељубив човек ЦТР.
дигноглaвац м уображена особа РПГ.
дигноглaвес, -та, -то човек забачене главе ЛР; који је уображен, који гледа с висине на све око себе ТГ1 ЈС РПГ.
диклiја м наочит млад човек, лепотан ЦР2 Тим.
дiлбер м леп момак Л; пеј. младић, љубавник ЦТР; драган, супруг Тим
РПГ.
дiлберка ж пеј. драга, драгана, љубавница ЦТР.
дiлберче с хип. дилбер Л.
дилeја м пеј. неозбиљан, ветропираст човек ЦТР.
дилимaнац м јуначина, херој, јак и одлучан мушкарац РПГ.
дилиндaка ж сеоска потркуша, ветропирка Тим РПГ.
дилиндiка ж каћиперка, млада жена која се претерано поноси својом
лепотом Б.
дилиндaра ж трачара, оговарачица ПГ.
дилинтaра ж оговарача РПГ.
дiндушман м заклети непријатељ ЈС, диндушмaнин Тим.
дињaр м онај који воли диње Л.
длагњoвес, -та, -то особа са шпицастом главом СГС.
длагошiја м човек дуга врата ДМ; човек са дугом шијом ЛР; в. длагошија.
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длагошiјас, -та, -то / длагошијес, длгошијас, длгошијес особа са дугим
вратом СГС.
длaкав, -а, -о / длакаив маљав, рутав СГС.
длакаiв, -а, -о длакав, рутав РПГ.
длгна ж шаљ. в. длгосава СГС.
длгњoвас, -та, -то / длгњовес особа са шпицастом главом СГС.
длгобрaзес, -та, -то који има издужене образе и уско лице РПГ СГС.
длговeчан, -чна, -чно дуговечан РПГ.
длгокoс, -а, -о дугачка, висока особа ПГ; човек са дугом косом Б СГС.
длгокрaкоња м пеј. дугонога особа СГС.
длгокрaћес, -та, -то дугонога особа СГС.
длгонoсас, -та, -то особа дуга носа СГС.
длгонoска ж в. длгонос СГС.
длгонoсоња м пеј. в. длгонос СГС.
длгообрaзит, -а, -о дигуљастих образа ЈС Тим.
длгорuкас, -та, -то / длгорућес дугорук Тим СГС.
длгорuћес, -та, -то в. длгорукас СГС.
длгoсав м шаљ. висока мршава мушка особа СГС.
длгoсава ж шаљ. в. длгосав СГС.
длгошiја/длгoшија в. длагошија СГС.
длгошiјас в. длагошијес СГС.
длгошiјес, -та, -то онај који је дуга врата ПГ СГС ТГЗ СГС.
длжан, -жна, -жно дужан. – Длжан до гuшу ТГ1.
дльгонoг, -а, -о особа дугих ногу СГС.
дльгообрaзес, -та, -то човек дужих образа ЛР.
добрiца ж/м ирон. неваљала особа. – Добрiца па нeма гдe, да ти не да
бoг његoво добрo Б.
добрiчина м особа која не чини зло, а жели да помогне другоме ДМ Б.
добродuшан -шна, -шно добре душе, честит човек Б.
добродuшник м добричина, доброћудник, добра срца, добар ЦР2.
добродuшница ж жена (девојка) добре ћуди, питоме нарави ЦР2.
довaтљив, -а, -о склон крађи, лопов ЦР2.
довлeтан, -тна, -тно који има све, који живи у изобиљу ТГ1.
дoговоран, -рна, -рно разуман РПГ.
договорџiја м 1. онај који се нешто с неким договарао, утаначивао;
2. проводаџија. ЦТР.
договорџiка ж она која је нешто с неким уговарала, договарла,
проводаџика ЦТР.
догрмaџија м столар ПГ.
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дoда ж в. дада ЛР; назив за старију сестру или старију жену уопште ПГ
ЈС; сестра, рођака, жена П2.
дoдол м мушкарац у обреду додолица ЈС.
дoдолица ж 1. додола, учесница у додолама ЦТР; девојка у обичајној
игри додола Б Луж ПГ РПГ; 2 . фиг. мокар, врло накисао (од кише) човек Б.
дoдолка в. додолица ПГ.
дoдуман, -мна, -мно сложан, сагласан, споразуман ПГ РПГ.
дозeмчес -та -то кратконог а широк човек П1; в. иземчес.
докламaн м готован, гребатор Тим.
доклемaн в. докламан Тим.
дoколан, -лна, -лно докон, беспослен ЦТР.
дoктур м лекар Б ПГ РПГ ЦТР.
дoктурица ж лекарка РПГ ЦТР.
дoктурка ж в. доктурица ЦТР Тим РПГ.
долапчiја м радознала особа, склона да нешто сазна и то искористи РПГ.
долeчан, -чна, -чно од далека, из далека ТГ1.
долњaк м човек из низије П1.
долњокрaјац м становник доњег дела села РПГ.
долњокрaјка ж в. долњокрајац РПГ.
домазльгџiја м сточар који оставља потомство само из свог запата РПГ.
домајћiн м домаћин ТГ1.
домајћiца ж домаћица ТГ1.
домaња ж домаћица Ш РПГ.
домаћiн м старешина домаћинства Б РПГ; супруг Б РПГ.
домачiн м домаћин ТГ1.
домaшан м в. домашањ ТПС.
домaшањ м / домашан, домашњи укућанин РПГ.
домашaр м онај који је одређен да буде старешина куће, в. домашњар
РПГ.
домашарiца м домаћица, редуша РПГ.
домашњaр м онај ко се стара о кући ЦТР; човек који ради послове по
кући; ако је више браће један је домашњар, један је печаловник – који иде у
зараду, један је појатар – који чува овце и живи на појати Луж ПГ РПГ; син
кога је отац одредио да брине о дому ЛР.
домашњaрка ж жена која се стара о кући ЦТР.
домашњaрче с дете које се стара о кући кад други нису ту ЦТР.
домишљaр м 1. човек који измишља, иноватор, који уме да осмисли алатку или неки други уређај Б; 2. духовит, виспрен човек П1; досетљива особа
Тим; особа вешта у игри речима РПГ.
домнiк м (добар и одговоран) домаћин ПГ.
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домодrжница ж жена, добра домаћица ТГ1.
донгoсан, -а, -о обележен ЛР [Има дангу на видном делу тела].
дорiстрашан, -шна, -шно врло велики, застрашујуће величине П1.
дoртула ж глупа, будаласта особа ЦТР.
дoсаџан, -џна, -џно досадан ЛР.
досeлац м досељеник, дошљак ПГ.
досeлћина ж досељеница ТГ1.
досeтко м онај који се досећа, извољева ЦТР.
досредoја м јешна особа, која може појести половину хлеба црепуљара
Б РПГ.
достoјна (девојка) ж девојка за удају ЈС.
дoтка ж дем. и хип. од дода ТГЗ ЦТР.
доћuтоња м велики ћутљивац ЈС.
дочuвник м онај који чува некога за имање ТГ2.
дoшљак м фиг. просјак, в. прошљак ЦТР.
драsмaн м човек који има широка рамена СГС.
драгомaн м човек који окупља људе и води у печалбу; предводник, посредник, заступник ПГЈС; предрадник који је водио раднике у Влашку ТГ1
Тим РПГ.
драгомaнин м в. драгоман Б.
драгuзина м задрт човек Б.
дрaмка ж особа која паничи Б.
драмлiја м онај који драми, паничар К.
драмосeрац м велика тврдица, циција Тим.
драмсuз м в. драмка ПГ.
драмсâз м тврдица, лош човек, баксуз ПГ.
дрaпља м онај који се много и грубо чеше ПГ.
дрaпна ж в. драпља.
дрвaр м онај који „бере“ дрва за огрев ЦТР.
дrвен, -а, -о 1. фиг. крут, усиљен у опхођењу; 2. фиг. покондирен ЦТР.
дрвендeда м крут човек, несналажљив ЦТР.
дрвендeљ м пеј. крут, покондирен човек ЦТР П1.
дрвендeљка ж пеј. покондирена жена ЦТР.
дрвеноглaв, -а, -о .тврдоглав, бандоглав ТГ2.
дрвењaк м човек крутог понашања ЦТР.
дrвењас, -та, -то фиг. дрвенаст, крут ЦТР; фиг. дрвенаст, несавитљив,
крут (човек) К.
дрводeлац м дрводеља РПГ.
дrдавче с фиг. мало, ситно дете, в. џинџољак Грд.
дрдњaч м гунђало ДМ Тим.
дrдоњак м сићушан човек К.
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дрдорaн м пеј. особа која непрестано говори, блебеће СГС.
дрдорaна ж пеј. в. дрдоран СГС.
дрeкавац м 1. фиг. пеј. галамџија ЦТР СГС; 2. фиг. плачљиво дете ЦТР.
дрeмла ж дремљивица, в. дремка ЦТР.
дрeмља м / дремча, дремша дремљивац ЈС; дремча, онај који ваздан дрема Б Луж; поспанко ЦТР.
дремљiвица ж жена која дрема ЦР1.
дремљiвко м човек који дрема ЦР1.
дремљuга ж дремљива особа К; в. дремча.
дрeмна ж в. дремља Б.
дремушaн м дремљивко Л.
дрeмча в. дремља Б Луж; онај што је стално поспан, поспанко ЦТР.
дрeмша в. дремља.
дrзгав, -а, -о плаховит К.
дрiпав, -а, -о онај ко хода у ритама, поцепан Б.
дрiпац м запуштена мушка особа ЦТР; неуредан човек К.
дрiпла ж жена дроњаве одеће, запуштена жена, дроњава женска особа
РПГ ЦТР.
дрiпља ж мушкарац подеране, зарозане одеће, одрпанац РПГ ЦТР; онај
ко немарно хода по блату па је често попрскан блатом Б.
дрiпча м в. дрипља ЦТР.
дрiпша м в. дрипља ЦТР.
дрiшав, -а, -о поцепан, подеран, у ритама ЦТР.
дрiшља м 1. шмокљан; упркос узрасту недорастао П1; 2. поцепана, неуредна, дрипава особа Б ДМ; запуштен, подеране одеће мушкарац ЦТР.
дрiшљав, -а, -о поцепан, распаран, у ритама ЦТР.
дrкало с престарела особа Л.
дrкаџија м пеј. човек без поверења ЦТР; човек у кога се нема поверења
К.
дркeсина м пеј. стар човек, старац К.
дrљав, -а, -о особа с дрљавим очима Б; дрљав ЛР; крмељив, неумивен
РПГ СГС.
дrљавко м онај који је дрљав ЈС.
дrљавштина ж/м дрљавац, човек дрљавих очију Луж СГС.
дрљaн м онај који има крмељиве очи РПГ.
дрљaча ж она која има дрље ЈС.
дrљив, -а, -о крмељив, неумивен ЦТР.
дrљка ж в. дрљача ЈС; неумивена, неуредна особа, в. мурдарка ЦТР.
дrљко м в. дрљавко ЈС.
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дrљна ж погрд. жена крмељивих очију СГС.
дrљча м дрљавко Л Тим СГС; неумивен, неуредан човек, в. мурдар ЦТР.
дрмaтор м човек на високом положају, на важном месту ЦТР.
дrмаџија м в. дрматор ЦТР; особа која има власт К.
дrнда1 ж/м особа која непрестано говори СГС.
дrнда2 ж запуштена аљкава жена Л.
дрндавeла ж млада женска особа која воли да се кинђури Б; курва РПГ.
дrндавчица ж она која игра дрндавку ТГ2.
дrндало с онај што лупета, закерало ЦТР; особа која лупета, која се не
контролише у говору К.
дрндaљка ж пеј. висока и мршава женска особа ЈС.
дрндaр м онај који дрнда (чешља) вуну ПГ; вуновлачар Тим ЦТР.
дрндaрин м в. дрндар.
дрндaрка ж 1. жена дрндар; 2. дрндарева жена ПГ.
дrнкало с фиг. брбљивац; оговарача П1 РПГ.
дрнoсан, -сна, -сно несташан, немирко, задорица ЛР.
дrнћало с / дрњкало брбљивац ТГ1; онај који говори којешта ЈС.
дrњкало в. дрњћало ЈС; фиг. брбљивац, зановетало ЦТР.
дрoља ж прљава особа у ритама РПГ.
дрoљна ж курва Жл Тим; дроца ЦТР.
дрoљча м неуредан, запуштен мушкарац Тим.
дрoљша м в. дрољча Б.
дрoндав, -а, -о похабан, поцепан човек Луж.
дрoња м мушкарац раздрте одеће ЦТР; одрпанко РПГ.
дрoњав, -а, -о поцепан човек, човек у дроњама Луж РПГ; у ритама, у
крпама, подеран ЦТР.
дрoњес, -та, -то поцепан, у дроњцима, в. дроњав ЦТР.
дрoњча м в. дроња. – Кој ли те па сьг рaздрпави, дрoњчо?! ЦТР; дроњав
човек Луж РПГ, одрпанко ПГ1
дрoњча м .
дрoпав, -а, -о наквашен ДМ; прљав, блатњав ЦТР.
дрoпла ж неуредна, прљава женска особа ЦТР РПГ.
дрoпља ж/м неуредна, нечиста особа ЦТР; онај који се прља, прска при
ходу ГТГ; в. дрипља.
дрoпљав, -а, -о онај са кога виси, неуредна и замазана особа К.
дропљiв, -а, -о 1. неуредан, прљав, замазан; 2. замазан балегом ЦТР.
дропљoсан, - а, -о пропао, посустао, малаксао ЦТР.
дрoпна ж прљава и поцепана особа РПГ.
дрoпча м неуредна, нечиста мушка особа ЦТР.
дрoца ж прљава жена ЈС; в. дроља.
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дrпав, -а, -о одрпан, дроњав, у ритама ЦТР; поцепан ЛР; одрпан, дроњав
ПГ.
дрпaк м човек који носи поцепано одело ЦР2.
дrпла ж 1. она која је поцепана Л; 2. она која се стално чеше; ЦТР; одрпаница, дроњава жена ЈС РПГ.
дrпља м 1. поцепана, дроњава мушка особа ПГ РПГ ЈС; поцепана,
дроњава особа ТГ1; в. дрпав; 2. онај који се стално чеше ЦТР.
дrпна ж в. дрпља ПГ.
дrт, -а, -о стар Лж; стар и изнемогао ЈС РПГ; матор ПГ; престар П2; стар,
изнемогао, дотрајао ЦТР; стар и мудар, искусан РПГ.
дrтав, -а, -о в. дрт ЈС; дрпав, поцепан Л; стар, изанђао, дотрајао ЦТР.
дртачaк, - чкa, -чкo прилично стар, доста стар ТГЗ.
дртељiна ж пеј. в. дртљак РПГ.
дртeтина ж пеј. в. дртљак РПГ.
дrтина м пеј. старкеља ЦТР; пеј. стар и изнемоћао човек ЈС Л ЦР2.
дrтла ж пеј. стара, изнемогла жена РПГ ЦТР.
дrтља м пеј. стар, изнемогао човек, в. дртина ЦТР; стар човек
(подругљиво) Б Луж; старкеља ПГ.
дртљaк м пеј. в. дртља ЦТР; пеј. јако стара особа П1; старац, старкеља
ПГ РПГ.
дртољiна ж пеј. в. дртљак РПГ.
дртoтина в. дртља Луж РПГ.
другaр м друг, пријатељ ПГ Л Тим РПГ.
другaрка ж супруга Б.
другaча ж другарица Б ПГ.
другaчка в. другача ПГ; хип. другарица Б.
другосeлац м човек из другог села ЛР Тим РПГ.
другосeлка ж в. другоселац Б Тим РПГ.
другострaнац м в. другоселац Тим.
другострaнчанка ж в. другоселац Тим.
дрuљна ж в. друсна СГС.
дрuсла ж в. друсна Л; жена једрих облина, дунда ЦТР.
дрuсна ж 1. снажна и крупна жена Б ЦР1 СГС; дебела и незграпна, а немарна и аљкава жена ПГ РПГ; једра, развијена, снажна ЦТР; 2. пожељна
жена РПГ.
друствeн, -а, -о друштвен, који воли друштво ДМ.
дрuшка ж другарица Б Луж ПГ ТГ1 ЈС РПГ; другарица ЦТР.
дрuшкан м друг ЦТР.
дrцко м онај који је дрчан ДМ.
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дrчан, -чна, -чно халапљив, јешан Луж ПГ ТГ1 РПГ; халапљив, ненасит,
облапоран, лаком ЦТР.
дrчко м в. дрчник Л; онај ко је дрчан ЦТР.
дrчла ж незасита, похлепна жена ЦТР; она која је похлепна на јело ЈС.
дrчља м незасит, похлепан, халапљив мушкарац ЦТР; онај који је
халапљив на јело, халапљивац ПГ ЈС РПГ.
дрчљiв, -а, -о халапљив, незасит, похлепан ЦТР.
дрчљiвка ж в. дрчла ЦТР.
дрчљiвко м в. дрчља ЦТР.
дrчна ж дрчна особа ПГ РПГ.
дрчнiк м 1. јешан Луж ПГ; халапљив, похлепник Л; 2. насртљив Б Тим
РПГ; ненасита, халапљива мушка особа ЦТР; халапљив и безобзиран човек
при јелу и пићу П1.
дрчнiца ж в. дрчла. – И мeне еднuш спoпаде тај дрчнiца ЦТР.
дрчничe с халапљиво дете ЦТР.
дрчногuз м вулг. прождрљивац; онај који је похлепан на јело ЈС.
дрчногuза ж в. дрчногуз ЈС.
дувaндер м жарг. надмена особа, пуваџија, онај ко се прави много важан
Тим.
дуванџiја м пушач ЦТР.
дуванџiка ж жена пушач ЦТР.
дуганџiја м дугајлија Л.
дугањџiја м ковач ЦТР.
дугiнац м дугајлија Л.
дугмечaс, -та, -то дежмекаст ЦР1.
дугмеџiја м занатлија за дугмад Л.
дугобрaзес, -та, -то човек са шпицастом главом, и дугим образима СГС.
дугокрaк, -а, -о особа са дугим ногама СГС.
дугошiја м особа дуга врата СГС.
дугошiјас, -та, -то К.
дугошијaн м шаљ. в. дугошија СГС.
дугошiка ж в. дугошија СГС.
дудуклiја м онај који свира у дудук; фиг. глупак ПГ; фиг. пијаница [коме
је стално дудук (флаша) под носом] ЦТР; онај ко прави свирале Тим.
дудулe с невеста у обреду додола, главна додолица РПГ.
дудулeја м глупак РПГ.
дудулејћа ж в. додолица Луж РПГ.
дудурaн м главуран, тврдоглавко ЦТР.
дудучaр м свирач у дудук ПГ Тим.
дујовiт -та -то срдљив П1.
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дулумџiја м народни земљомер, који мери земљу на дулуме ЈС Тим.
дuмкиња ж нероткиња Тим.
дuнда ж дебељушкаста, пунија особа ББП; дебељуша, пуначка девојчица
ЦР1.
дuндас, -та, -то ж пуначак ЦР1.
дuндес, -та, -то пуначак, буцмаст ЦТР ТГ1.
дuндоња м дебео мушкарац ЦТР.
дuндоша ж дебељушкаста женска особа Тим.
дундулaча ж пеј. гојазна женска особа Тим.
дундулe с дебељушкасто, бутрасто дете Л.
дундулeнце с в. дундуле Л.
дuнђер м старински зидар и тесар уједно ЈС Тим; зидар, грађевинар ЦТР.
дунђeрин м зидар, грађевинар, печалбар ЦТР; мајстор грађевинар Жл;
зидар ПГ.
дунђeрка ж печалбарка ЦТР.
дунђeрче с печалбарче ЦТР
дунiветар м непоуздана и нестална особа; ЈС; превртљивац ЦТР.
дуновaт, -а, -о ватрен, напрасит ГЛ.
дuнстер м незналица ЦТР.
дуовiт, -а, -о напрасит, дурљив, склон љутњи ПГ; духовит К [Духовит је
овде у смислу ,,својевољан“, подобан духу, неухватљив.].
дупaн м онај који има велику стражњицу ЦТР К СГС.
дупaна ж в. дупан К.
дупaс, -та, -то / дупат особа широке задњице СГС.
дупaт, -а, -о в. дупас СГС.
дупеглaвац м глупак ЦТР.
дuпес, -та, -то који има велику стражњицу РПГ.
дупетaра ж глупа женска особа са великом стражњицом РПГ.
дупља м пеј. в. дупас СГС.
дупна ж в. дупас СГС.
дuпоња м / дупoња пеј. в. дупас СГС.
дuпоша м/ж особа с великом стражњицом Б Тим.
дuпча м в. дупас СГС.
дuпша м в. дупас СГС.
дурдевoјка ж најлепша девојка, лепотица ЦТР.
дuрла ж особа која се лако љути, дурлеста особа Луж ЈС Тим; срдита,
љутита женска особа ЦТР.
дuрлав, -а, -о особа која има напућене усне РПГ.
дурлапiт, -а, -о прек, нагао ЈС.
дuрлес, -та, -то љутит, срдит ЦТР; особа са великим образима и уснама
Луж.
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дурлiкапа м/ж срдљива особа РПГ.
дурлiт, -а, -о срдљив, онај који се лако расрди РПГ.
дuрлоња м срдит, љутит мушкарац ЦТР Тим.
дuрља м онај ко се стално дури, љути Б.
дuрљав, -а, -о намћораст Л.
дuрма м човек дебелих, надувених образа СГС [ понекад и зло куче, које
се лако љути, понесе име Дурма, в. дурлес].
дuрмес, -та, -то 1. који је космат, длакав, гргураве косе; буцмаст ТГ1;
2. човек широких образа СГС.
дурновaт, -а, -о ћудљив, махнит ЈС.
дурoња м онај који се често љути ЈС.
дuрча м 1. буца ЈС; 2. онај који се лако разљути Б [који се дури].
дuрчас, -та, -то који је пуначких образа ЈС.
дустабaн м особа са равним табанима СГС.
дустабанлiја м в. дустабан СГС.
дустобaн м човек с равним табанима Грд.
дућанџiја м трговац (који држи дућан) Л.
душa ж фиг. особа, јединка ЦТР.
душевaдник м зао, немилосрдан човек, спреман човеку и ,,душу да извади“ ПГ; бездушник, крвопија РПГ Л.
душeван, -вна, -вно осећајан, који има срца ЦТР.
душевaтка ж в. душевадник РШГ.
душмaн м / дuшманин м 1. зао, пакостан човек РПГ ЦТР Б ПГ; 2. велики
непријатељ ЈС Л; непријатељ, крвник ЦТР.
душмaнин м в. душман Б.
душманiт, -а, -о злобан, пакостан ЦР1 Тим РПГ.
душмaнка ж жена душман ТГ1; зла, пакосна, злобна жена РПГ ЦТР.
душмaнче с дем. од душман ЈС; дете непријатељ ЦТР.
душовaдник м пеј. зао, опасан човек, в. душевадник ЦТР; убојица,
крвопија Ш.
душовaдница ж бездушна, зла, злобна и немилосрдна женска особа К
Тим; жена тешке нарави ЦТР.
дuшован, -вна, -вно осећајан, племенит, душеван ЦТР.
душовaтка ж в. душовадница Тим.
душокaп м в. душокапник Тим.
душокaпник м човек с душом у носу, самртник Тим [Онај коме душа већ
искапљује, који ће ускоро скапати.].
дьнгuба м беспосличар РПГ.
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Ђ
ђaвол м фиг. несташна, враголаста особа ЦТР; шаљивџија РПГ.
ђаволaк м фиг. мангуп, ђаволчић ЦТР.
ђаволeс, -та, то враголаст, ђаволаст РПГ ЦТР КЦ.
ђаволeсан, -сна, -сно враголаст, ђаволес РПГ ЦР1.
ђаволeсник м несташко, обешењак, враголан ТГ1.
ђaвол-женa ж препреденка, враголанка ЛГ.
ђаволiнка ж хип. ђаволица КЦ.
ђаволiт, -а, -о ђаволаст ПГ Л РПГ.
ђаволiца ж фиг. враголаста женска особа КЦ.
ђaволче с фиг. враголасто, ђаволaсто дете ЦТР.
ђaк м ученик КЦ.
ђaче с / ђачe хип. ученик Б КЦ.
ђелeш ћелавко Грд.
ђелiптер м гилиптер, мангуп Тим.
ђeнгав, -а, -о хром (генгав) Тим.
ђeџа в. геџа.
ђибaвштина м лења особа Тим.
ђибaничар м онај који воли гибаницу ТГЗ.
ђибаничaрка ж в. ђибаничар Тим.
ђидiја м 1. јунак, делија ЦТР; 2. млада, снажна, храбра и лепа особа РПГ.
ђiздав, -а, -о гиздав који је накићен, украшен, гиздав ТГ1 КЦ.
ђиздавeла ж шаљ. в. ђиздав КЦ.
ђiздавко м кицош ТГ1 РПГ.
ђiлкав, -а, -о голицав, гилкав ДМ.
ђiлкош м пеј. мангуп РПГ ЦТР.
ђимиџiја м лађар Тим.
ђoкалија м црномањаст човек ЈС Тим.
ђокалiјћа ж в. ђокалика Тим.
ђoкалика ж црнка ЈС.
ђокuша ж црномањаста девојка ЈС.
ђубриштaрка ж фиг. прљава жена; оговарача П1 [Ђубриштарка, у Б
буњиштарка је већа корпа од врбова прућа која служи да се њоме износи
ђубре.].
ђубрoсан, -а, -о запуштен, прљав ЦТР.
ђувеглiја м младожења, момак ТГ1 Л. ЦТР.
ђувендiја ж раскалашна жена ТГ1; жена слободног понашања ЈС.
ђувендiка ж хип. од ђувендијаТГ1.
ђувендiче с дем. од ђувендија ЈС.
ђувечaр м 1. онај који воли јело у ђувечу; 2. прождрљивац ЈС; похлепан,
грамзив на јело и пиће ЦТР КЦ; 3. особа која воли да једе на туђ рачун РПГ.
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ђувечлiја м в. ђувечар ЦТР.
ђуђумaча ж пеј. в. ђумес СГС.
ђуздeл непром. леп, красан ТГ1 РПГ [постоји пословица: ,,Ђуздeлдевoјћа – смрдел-невeста!“].
ђузeл непром. леп, красан ЈС.
ђузелiја м леп, лепотан ЈС.
ђузелiка ж лепотица ЈС.
ђузелiче с дем. од ђузелика ЈС.
ђuзла ж пеј. она која воли да се гизда, да се украшава КЦ.
ђузлoња м прек. онај који воли да се кити, да се украшава КЦ.
ђuкљав, -а, -о особа са пуним уснама СГС.
ђuма ж в. ђумес СГС.
ђuмес, -та, -то особа бујне косе СГС [ђумка је прамен бујне вуне на челу
овце].
ђuмка ж. в. ђумес СГС.
ђuмна ж пеј. в. ђуместа СГС.
ђумрукџiја м цариник РПГ.
ђuмча м пеј. в. ђумес СГС.
ђuнђа ж лепа, угледна девојка Л.
ђусe с угојена особа КЦ.
ђусiште м погрд. претерано угојена особа КЦ.
Е
ебанџiја м странац, несродник ЛГ.
ебанџiка ж особа туђег рода, снаша ЛГ.
eбац м јебац ЦТР.
ебивeтар м неозбиљна, лакомислена особа ЦТР.
ебивeтроња м в. ебиветар ЦТР.
евтiкав, -а, -о онај ко болује од туберкулозе Б.
евтiкавштина ж/м пеј. болесник од туберкулозе Б.
евтiкљав, -а, -о в. евтикав Б.
евтiкљавштина ж/м в. пеј. евтикавштина Б.
евтикљiвка ж она која је оболела од туберкулозе (јевтике) ЦТР.
евтикљiвко м в. евтикљавка ЦТР.
евтикљiвча м в. евтикљивко ЦТР.
евтiчав, -а, -о који има евтику, који је туберкулозан ТГ1.
едiнац м јединац ТГ1 ЦТР Тим.
единiк м јединац Тим.
единiца ж једина кћи ЦТР ТГ1.
едногoдац м (мн. едногoци) 1. који има једну годину; 2. рођен исте године, врсник зaедно ЦТР Б К ТГ1.
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еднодaнци м мн. рођени истог датума (дана) у години Б ЦТР [Нисмо чули
облик за једну.].
еднодâнчичи в. едноданци Тим.
еднопaес, -то 1. с једним тестисом; 2. фиг. ударен, није у реду ЦТР.
еднорuпци они који имају интимне односе са истом женом Тим.
езичaна ж жена која много и свашта говори, која има дугачак језик ТГ1.
езичaра ж језичара ЦТР.
езичaрка ж в. езичара ЦТР; она која свашта прича К.
езичaт, -а, -о брбљивац К.
екмеџiја м пекар Л.
eлац м јелац, особа која много једе Тим.
елсâз м размаженко Л.
ербaп м вешт и сналажљив човек ЈС ЦТР.
ербaпка ж вешта и сналажљива жена ЈС ЦТР.
ербаплiја м в. ербап ЈС.
ергeн м момак Л.
есапчiја м милосрдан човек Л.
есафлiја м душеван човек Л.
еснавлiја м 1. члан свога еснафа; 2. власник занатске радње; 3. угледан
грађанин ПГ РПГ.
еснaв-човeк м занатлија који је члан свога еснафа, цењен и угледан
грађанин ПГ.
етrва ж јетрва К ЦТР.
етrвица ж дем. од етрва ТГЗ.
ећiм м видар, онај који лечи биљем Тим.
eцкоња м онај који замуцкује у говору ЦТР.
eшан, -шна, -шно јешан ЦТР.
ешeк м фиг. враголаст човек ПГ, неваљалац ЈС [ешек-сој ,,магарећи род;
ђаволаст човек“].
ешекчiја м онај који преноси дрва и робу магарцем; онај који гаји магарце ЈС.
ешнiк м онај који има потребу много да једе, јешник ЦТР.
ешнiца ж / eшница она која има потребу да пуно једе ЦТР.
Ж
жaба ж 1. в. жабац Н; 2. подр. ситна и неугледна женска особа Б.
жабaр м особа која се игра жабама, особа која једе жабе РПГ.
жaбац м фиг. и шаљ. беба која је стално мокра јер се често упишава Н.
жaлан, -лна, -лно жалостан, тужан ЦТР; онај ко је у жалости Б, ожалошћен
ЛР.
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жaлосан, -сна, -сно жалостан ЦТР; Б.
жалостiван, -вна, -вно сажаљив, преосетљив, милосрдан РПГ ЦТР; жалостив, који се лако расплаче ТГ1.
жaпче с в. жабац Н.
жaроња м крупан румен човек Л.
жaца м жарг. милиционер ЦТР.
жвaкав, -а, -о изгужван ЦТР.
жвaкла ж пеј. она која стално нешто жваће ЦТР.
жвaкља м 1. човек који стално нешто жваће ЛР РПГ; 2. онај који трућа,
говори којештарије ПГ; 3. изгужван ЦТР.
жвaкна ж 1. жена која стално нешто жваће, премеће по устима РПГ;
2. она која говори бесмислице ПГ; 3. она која носи изгужвану одећу (Ко да
су ју краве жвакале!) Б.
жвакuља ж в. жвакна ПГ.
жвaлча м пеј. онај који баљезга ЦТР.
жвaњкало м пеј. човек који говори којешта ЈС, фиг. брбљивац ЦТР.
жвaњћало с брбљивац; клеветник Ш Тим РПГ.
жвоњâк м фиг. закржљало чељаде П1.
жгадурiја ж/м лош, гадан човек, в. гадурија ЦТР.
жгeпче с фиг. пеј. дете ЦТР.
жгoља м жгољавко, мршавко П1.
жгoљав, -а, -о мршав, кржљав, неразвијен К СГС Луж; који је жгољав,
који је закржљао ТГ1; испијен ЛР.
жгoљна ж пеј. в. жгољав СГС.
жгoљча м жгољава особа Б ЦТР.
жгрaпав, -а, -о особа која хода крупним корацима [који жграпа кад хода]
СГС.
жгрaпало с в. пеј. жграпав СГС.
жграпaн м пеј. в. жграпав СГС.
жгрaпља м пеј. в. жграпав СГС.
жгрaпна ж пеј. в. жграпав.
жгрaпоња м пеј. в. жграпав СГС.
ждrљав, -а, -о који је крмељивих, водњикавих очију ТГ1 СГС.
ждrљна ж пеј. в. ждрљав СГС.
ждrљча м особа водњикавих, крмељивих очију; плачљива особа; не нарочито бистра особа ТГ1.
ждrљча м пеј. в. ждрљав СГС.
ждрoкља м пијандура Тим.
жедноцрeвац м човек који пије много воде ЈС.
жeна дrта ж шаљ. лукава особа, преварант; досетљива особа РПГ.
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женa ж женска особа, старија од узраста девојчице Б.
женетeрина ж аугм. пеј. од жена РПГ.
женетiна ж аугм. и пеј. од жена Б РПГ ЦТР; пеј. и аугм. од жена Жл.
женетoр м скуп жена РПГ.
женiца ж 1. ситнија жена; 2. хип. од жена Б ЛР.
женiште с пеј. од жена ЦТР; пеј. жена Б ЈС.
женкaр м женскарош ТГ1ЈС ДМ.
женскaр м женскарош ЦТР; женскарош К РПГ.
женскaћ м пеј. женско дете, девојка ЦТР.
женскокoз пеј. двополан мушкарац, мушкарац с особинама жене,
сметењак ЛР Тим.
жентурaча ж аугм. од жена, погрд. женетина ЦР2 РПГ; пеј. од жена ЦТР.
женчe с дем. и хип. од жена ЛР Тим ЦТР.
женчiште в. жениште ЛГ.
жeнштина ж жена уопште Б ТГ1 Луж; пеј. жена ПГ; ж аугм. и пеј. од
жена, женетина ЦТР;
женштинa ж зб. им. женскадија, жене ЦТР.
женштoр зб. пеј. женски свет, жене ПГ РПГ.
женâц м 1. жена која се намеће умом, промишљеношћу, заповедањем
РПГ; 2. врло лепа и пожељна млада жена РПГ.
жењaк м младожења Л.
жeњат, -а, -о жењен ЈС.
жeњен, -а, -о ожењен / удата РПГ [За девојку, ћерку такође се, поред
,,одадена“ каже и ,,жењена!].
жeњет, -а, -о в. жењат ЈС.
жетвaр м 1. жетелац Б РПГ; 2. в. жетварка ЦТР РПГ.
жетвaрка ж жена жетелац ЦТР; жетелица ЈС; жена која жање ЦР2.
живодeрник м онај који воли да мучи животиње, живодер ПГ Тим
РПГ.
живодeрњак м в. живодерник РПГ.
живојeдник м крволок; човек који наноси зло људима ЈС.
живопiсац м сликар уметник, цртач Б К2.
животњaк м уметник Л.
жiроња м угојен човек Л.
ж›тна ж болешљива жена; она која је бледа у лицу П1 РПГ.
жљeбав, -а, -о 1. плачљиво (дете) ЦР1; 2. искривљених усана,
жьмбав, ДМ СГС [Жљебине – десни у устима. При плачу се искриве
уста, плачљивко се, у ствари жљеби! Кревељи се.]
жљeбавац м погрд. плачљиво мушко дете, плачљивко.
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жљeбавица ж погрд. плачљивица ЦР1.
жљебaча ж жена којој се при говору виде десни Тим.
жљебe с в. жљебавац ЦР1.
жљебна ж 1. жена која се кревељи, прави гримасе уснама РПГ СГС;
2. размажена, цмиздрава женска особа ПГ.
жљебурaн м пеј. в. жљебурат СГС.
жљебурaна ж жена кривих уста Б.
жљебурaт, -а, -о човек са великим устима СГС.
жљeпка ж в. жљебуља ЦТР.
жљeпча м в. жљебан ЦТР СГС.
жљепчe с дете које се стално цери ЦТР; жљeпче с мало размажено дете
које се кревељи ПГ ЦР1.
жмiкла ж она која намигује, намигуша ЦТР.
жмiкља м жмурава особа Жл РПГ; онај који намигује ЦТР; особа ситних, жмиравих очију СГС.
жмiкна ж поспана, лења жена К.
жмiркав -а, -а жмиркав, зрикав, болесних очију П2.
жмiрко м особа ситних, жмуравих очију СГС.
жмiрна ж в. жмирко СГС.
жмiрча м пеј. в. жмирко СГС.
жмuкав, -а, -о полузатворених (и крмељивих) очију; прљав, лењ и неумивен П1; човек чије се очи једва виде ЛР РПГ; поспан, лењ ЦТР; човек
који гледа као да жмури ДМ.
жмукaн м пеј. поспанко, лењивац ЦТР.
жмuкла ж пеј. лењивица, тутубанка ЦТР.
жмuкља м пеј. лењивац, поспанко, тутубан ЦТР.
жмuра м пеј. в. жмурав СГС.
жмuрав1, -а, -о особа која као да гледа полузатворених очију СГС.
жмuрав2, -а, -о особа крмељивих очију ТГЗ.
жмuравштина ж 1. погрд. особа која гледа полуотворених очију;
2. лена стално поспана особа ТГЗ.
жмурaн м в. жмукља ЦТР.
жмурaч м онај који жмури у игри жмурaка ЦТР.
жмuрко м пеј. онај који жмирка ЈС.
жмuрла1 ж в. жмукла ЦТР.
жмuрла2 ж пеј. она која жмирка ЈС.
жмuрна ж пеј. в. жмурав СГС.
жмuрна ж стално поспана особа ТГЗ.
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жмuрча м онај који гледа полуотворених очију, који има повучен поглед, лена особа, стално поспана особа ТГ3; пеј. в. жмукља ЦТР, жмурав
СГС.
жoљав, -а, -о мршав, неухрањен, испијен у лицу ТПС.
жuја ж шаљ. плавуша СГС.
жuјка ж в. жуја СГС.
жuљав, -а, -о 1. фиг. чврст, жилав, јак, незгодан човек ЦТР; 2. превише
мршав ЈС.
жuљавче с слабуњаво дете ЈС.
жуљaн м пеј. мршав и слаб човек ЈС.
жuљко м в. жуљан ЈС.
жuљна ж пеј. в. жуљча СГС.
жuљча м 1. пеј. особа са пуним уснама СГС; 2. пеј. замлаћена, банална
особа ЦТР К.
жутaјка ж ирон. неугледна, пожутела жена Л; плавокоса жена, плавуша СГС.
жутaрка ж пеј. плавуша СГС.
жутарâц м пеј. мушкарац жуте браде СГС.
жuти м чест надимак плавокосе мушке особе СГС.
жuтко м слабуњав мушкарац жућкастог, испијеног лица ЈС РПГ; бледо, болешљиво дете ЦТР.
жuтла ж в. жутајка Л ЈС.
жутобрaдоња м пеј. особа жуте браде СГС.
жутобrкоња м пеј. мушкарац жутих бркова СГС.
жутопuп, -а, -о особа која има жут тен СГС.
жuћа м пеј. плавушан, особа жуте (плаве) косе СГС.
жuћес, -та, -то особа плаве косе СГС.
жuћка ж в. пеј. жутарка СГС.
жuћко м (детету) плавушан СГС.
жâмба ж 1. женска особа кривих уста РПГ; 2. женска особа која прави
подругљиве гримасе РПГ, в. жâмбавица РПГ.
жâмбав, -а, -о човек са искривљеним уснама ЛР ТПС; рохав човек, шкрофулозан Б.
жâмбавица ж женска особа кривих уста ПГ РПГ.
жьмбiл м пеј. кривоуст мушкарац РПГ.
жьмбoљ м 1. пеј. особа излобличених уста РПГ; 2. особа која се
подругљиво кревељи РПГ
З
забaјан, -а, -о зачаран, заштићен чарима од нечастивих сила РПГ.
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забакљiв, -а, -о тврдоглав ,,као мазга“ Тим.
забиглoсан, -а, -о занесен у нешто, обично безначајно Тим.
заблесaвен, -а, -о ћакнут; фиг. замајан, залуђен, заблесављен РПГ.
заборaљак м онај ко често заборавља, забораван К2.
забушaнт м онај ко избегава посао, који подваљује у послу К2.
завалiја м 1. јадник, бедник; несрећник, особа за сажалевање Б ТПС 2.
несигурна особа, која се увек од нечега устручава Б РПГ.
завалiћа м хип. и дем. од завалија РПГ.
завaтен, -а, -о фиг. верена (девојка) ЦТР.
зaвидан, -дна, -дно завидљив ЦТР.
завидoјла ж пеј. завидљивица Тим.
завизџiја м особа која сваком завиди ТПС.
зaводница ж жена која њише куковима док хода СГС.
завrзан, -а, -о фиг. ћутљив ЦТР РПГ, сметен ТПС.
завртoтина ж замајан човек ЦТР.
завuт м замлата; мушка особа са женским особинама и интересовањима
РПГ.
завuтнут, -а, -о м ћакнут, незрео РПГ.
завuтњак м пеј. в. завутнут РПГ.
завутoја м в. завутњак РПГ.
загађaло ж зановетало ЦТР.
заглaвка м фиг. онај који воли да се у све меша Б.
заглoџговно с онај ко се непрестано задиркује, насртљивац Б.
загoдена (девојка) ж верена девојка, испрошеница РПГ.
загuлен, -а, -о фиг. тврдоглав, блесав, незгодан ЦТР.
загуљaн м задрта особа, в. загуљара ЦТР.
загуљaра м недотупавна, задрта особа, будала ЦТР.
загuљен -а, -о, в. загулен ЦТР.
загuљес, -та, -то задрт, недотупаван.
загуљoтина м в. загуљара ЦТР.
задиргuза м онај што друге задиркује, изазива ЦТР.
задиркoја м онај који задиркује друге ЦТР.
задирџiја м изазивач сукоба, онај ко воли да се задиркује РПГ.
задојaљћа ж жена која прво задоји новорођенче (док мајка још нема млека) Тим.
задoрица м онај ко друге стално дира, кавгаџија Б ЦТР; у Тим зaдорица.
задoрко м в. задорица Тим.
задoрљив, -а, -о особина онога који изазива свађу ЦТР.
задорџiја м задор, онај ко се задиркује ЦТР.
зaдржан, -жна, -жно силан, јак, леп, сигуран Б РПГ.
задрибaнда м задрт човек ЦТР.
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зaдрт, -а, -о недоговоран, недопустиво упоран (а није у праву) Б.
задурлiја м човек надута, натечена лица Грд.
заeбан, -а, -о незгодан, в. зајебан ЦТР.
заебaнт м онај који воли да се шали ЦТР.
заeцко м особа која замуцкује СГС.
заецкoја м онај који замуцкује при говору ЦТР СГС.
зажuљен, -а, -о в. загуљен ЦТР.
зажуљoтина м в. загуљотина ЦТР.
заѕвeрен, -а, -о збуњен ЦТР.
заiдљив, -а, -о заједљив, који подстиче свађу РПГ.
зајeбан, -а, -о незгодан, лош, зао ЦТР.
зајебaнт м спадало, преварант Тим.
зајецкoја м онај који зајецкује, муцавац ЦТР.
зајчaр м ловац на зечеве Тим.
закасaл, -а, -о пропао, онај који је претпео неку несрећу или неку штету,
коме не иде посао Б.
закaсан, -а, -о намучен, јадан ЦТР.
закасoтина м фиг. лош човек ЦТР; особа која је ударила неком странпутицом Тим.
закaчен, -а, -о 1. фиг. болестан, паралисан; 2. ћакнут РПГ.
закачoја м кавгаџија, онај ко се стално с неким качи ЦТР.
закачoљак м кавгаџија ЦТР.
закачoљка ж онај ко се с неким качи ЦТР.
закачoтина ж свадљив, прек човек ЦТР.
закeцан, -а, -о незгодан, лош. ЦТР.
заковрдaн мушко зановетало Тим.
заковрдaна ж женско зановетало Тим.
законiт, -а, -о човек од реда, принципијелан Коп.
закркљoтина ж/м шаљ. особа која стално кашље и хрче КЦ.
закркoја м зановетало, приговарач Тим.
закрпoја м онај ко крпи или ко је окрпљен КЦ.
закрцaло с гунђало, крцуга Тим.
закршoтина ж/м задрта особа; ленчуга Тим.
закuкан, -а, -о особа која је с пролећа чула кукавицу наште срца КЦ.
заламaч м пеј. човек похлепан на богатство Тим.
зaлва ж заова, деверова жена ЦТР.
залвe с дем. и хип. од залва ЦТР.
залвичe с дем. и хип. од залва ЦТР.
залвiчина ж заовина кћи ЦТР.
залепaес, -та, -то замлаћен ЦТР.
залепaјка ж/м замлата ЦТР.

86

Недељко Богдановић

зализaн м особа која воли да му коса увек буде зализана СГС.
залiзан, -а, -о онај који има зализану косу СГС.
зализaна ж в. зализaн СГС.
зализoја м пеј. в. зализан ЦТР.
зализoтина ж аугм. и пеј. од зализоја ЦТР.
залiсен, -а, -о обележен светлим праменом косе КЦ СГС.
залисoтина ж/м погрд. залисен КЦ.
залитaљка м/ж особа која облеће око некога или нечега.
залитaч м 1. онај што облеће око нечега или некога ЦТР; 2. онај што
опслужује, облеће око некога ЦТР; 3. потрчко Б Тим.
залитaч м фиг. онај ко замуцкује у говору КЦ [У Бучуму залитач је и парче меке кожице у систему дуваљке на гајдама, које као клапна прилегне на
цев и не даје да ваздух излази из мешине.].
залитoтина ж аугм. и пеј. од залитоја, сметало ЦТР.
залiшен, -а, -о в. залисен СГС.
залuван, -а, -о занесен, заглупљен Тим.
залувoсан, -а, -о ошамућен Тим.
залuдањ, -дња, -дњо беспослен, или онај ко ради без вајде КЦ.
залuден, -а, -о залуђен, пометен од батина КЦ.
залудњaр м беспосличар, докон човек ЦТР.
залuдњичар м беспослен човек КЦ.
залuдњичарка ж беспослена жена КЦ.
залuђан, -ђна, -ђно беспослен, залудан КЦ ЦТР..
залuђничарка ж в. залудњичарка КЦ.
залuжен, -а, -о упрљан блатом КЦ.
залупaјка ж/м будала, глупавко Грд Тим; замлата, будала ЦТР.
залупaјко м глупак Тим.
заљuпен, -а, -о глуп, лоше нарави КЦ.
замaан, -а, -о фиг. замајан, ћакнут РПГ.
замавoтина ж замајан човек ЦТР.
замазoтина ж м погрд. запрљана особа КЦ.
замaјан, -а, -о ударен, занесен, будаласт ЦТР Тим.
замaјен, -а, -о замајан, занесен, будаласт КЦ ЦТР.
замајoсан, -а, -о пеј. в. замајан Тим.
замајoтина ж/м погрд. замајан човек КЦ ЦТР.
замaнтан, -тна, -тно заблесављен Тим.
замeрљив, -а, -о прек, директан у опхођењу, уочљив Б РПГ.
зaмлата м/ж ћакнута особа ЦТР РПГ.
замлатeја м в. замлатоја РПГ.
замлaтен, -а, -о ћакнут, ударен, замлаћен ЦТР.
замлaтњак м пеј. замлата Тим.
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замлатoја м онај који је ћакнут, в. замлатотина РПГ ЦТР.
замлатoтина ж/м аугм. од замлата, онај који је ћакнут ЦТР.
замлaћен, -а, -о ћакнут, в. замлатен ЦТР.
замлaчен, -а, -о в. замлачен РПГ.
замуцко м особа која замуцкује СГС.
занeсен, -а, -о фиг. ћакнут РПГ.
занесењaк м замлаћен, ћакнут, нереалан човек, замлата, фантаста Б.
занесoтина ж/м пеј. занесењак Тим РПГ.
зановeтало с онај ко зановета, в. пањкало ЦТР.
заoрљив, -а, -о онај који зановета, извољева. ЦТР; напрасит, тврдоглав
Тим.
запaдал, -дла, -дло пропао (материјално и телесно) КЦ.
запeкљан, -а, -о повучен у себе, неповерљив човек ЦТР.
запекљoтина ж фиг. човек склон петљавинама ЦТР.
заплeскан, -а, -о упрљан падом у блато КЦ.
заплескoтина ж м 1. особа која се увек измаже КЦ; 2. онај ко се недолично понаша (обично у говору) РПГ.
зaпљес м глупан, блесоња Б Тим РПГ.
запљескoја в. запљес РПГ.
запoјен, -а, -о особа лечена запајањем КЦ.
запoр непром. прен. баксуз КЦ.
запoрник м баксузна особа; онај ко одбија понуђено КЦ, онај који одбија
да једе (запира) ЦТР.
запoрничес, -та, -то онај који не прихвата понуду, савет и сл. КЦ.
запoслен, -а, -о онај ко је у радном односу, супр. незапослен К2.
запrден, -а, -о запостављен, запуштен, онај од кога су се у нечему одрекли Б.
запрдoја м зановетало, закерало ЦТР.
запрлoтина м особа која је изненада запела пред неком тешкоћом КЦ.
запrтак м фиг. ситан, мршав, жгољав човек Грд РПГ.
запrтљак м в. запртак РПГ [Али и онај који запире, успорава неки посао
Б].
запрџoја м подр. особа која стално нешто извољева, приговара КЦ.
запрџoјес, та, -то особа налик запрџоји КЦ.
заптiја м турски полицајац (ист.) РПГ.
запугавeл, -а, -о онај који је заостао у развоју, који споро расте Б.
запупавeл, -а, -о заостао у расту а великог стомака, в. запугавел СГС.
зарaзен, -а, -о заражен КЦ.
заразoтина ж/м погрд. нечиста особа КЦ.
заразoтљак м погрд. нечиста особа КЦ.
зарeзан, -а, -о особа дебелог врата СГС.
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заседeлица ж уседелица ЦТР.
засiпљив, -а, -о онај ко је оптерећен астмом Б.
засипљiвка ж жена са астмом Грд.
засмакљaвен, -а, -о зарозан ЦТР.
затлцњак м затуцана особа, глупак Тим.
затлчњак м в. затлцњак Б.
зaтра ж/м 1. особа која немилице троши, расипник, штетник Б ЦТР;
2. пакосна особа која намерно чини штету другима РПГ.
затрaкан, -а, -о фиг. затуцан, заглупљен РПГ.
затруднeла ж она која је затруднела, која је постала трудницом Б.
затuпес, -та, -то особа затупаста носа СГС.
затуцoтина ж/м замлата ЦТР.
заузiмљив, -а, -о предузимљив РПГ.
заuлав, -а, -о занесен, замајан, приглуп ЦТР.
заулавoтина ж/м малоуман, приглуп, занесена особа ЦТР.
заuљкав, -а, -о в. заулав ЦТР.
зауљкавoтина ж/м замлата, занесењак ЦТР.
зафркaнт м шаљивџија ЦТР; зајебант Тим.
зацeпњак м в. зацепоја РПГ.
зацепoја м замлата, особа која жестоко намеће став и настоји да се од
њега не одступи РПГ.
зацепoтина ж/м задрта, тврдоглава, неразумна особа РПГ ЦТР.
зачeпен, -а, -о задрт, својеглав Тим.
зашашaвен, -а, -о залуђен, збуњен Тим.
заштурoтина ж/м пеј. сенилна особа РПГ.
зашунтaвен, -а, -о шунтав, в. зашашавен Тим.
збитaк м крепак, једар човек Грд; пеј. ониска и набијена особа Тим.
збrчкан, -а, -о особа наборана чела СГС.
збuцан, -а, -о особа кратког врата СГС.
званiца ж/м особа из куће која је позвана у сватове или на неку другу
свечаност Б.
згмeчен, -а, -о кратковрата особа СГС.
згрaпља м пеј. човек који прави крупне кораке при ходању СГС.
згрaпна ж пеј. в. зграпља СГС.
згрaпча м пеј. в. зграпља СГС.
згрaпша м пеј. в. зграпља Б.
згузâн, -зна, -зно крив, сумњив, с осећањем кривице Тим.
згuрав, -а, -о особа кратког врата СГС.
згuран, -а, -о в. згурав СГС.
згuцав, -а, -о в. згурав СГС.
здaден, -а, -о даровит, згодан, који одговара ситуацији РПГ.
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здeпас, -та, -то кратких ногу и трупа СГС.
здригoсан, -а, -о покварен, иструнуо ЦТР.
здропљoсан, -а, -о 1. преморен; 2. смршао ЦТР.
здувoтина м пеј. стар, занемоћао човек ЦТР.
зeвало с подр. особа која се стално (безразложно) смеје, запљес СГС.
зевзeк м в. зевало Б.
зeка м особа са зечјом усном СГС.
зeкоња м шаљ. подсм. особа са зечјом усном СГС.
земљoсан, -а, -о онај који је у лицу добио боју земље (од изнемоглости,
болести, пића) Б ТПС.
зимогрoжљив, -а, -о преосетљив на хладноћу Б Тим.
зимогрoзив, -а, -о зимогрожљив ЦТР.
зимогрoзник м в. зимогрожљив Тим.
злoбан, -бна, -бно пакосна особа СГС.
зловaрник м онај који слути зло, који најављује зло, злокобник ЦТР.
зловaрница ж она која слути, која најављује зло, злокобница ЦТР.
зловрeмац м фиг. увек намрштена особа СГС [Зловремац је птица која
предсказује лоше време; по неким пева на кишу и зато је зову ћислопеј.].
злоглeдан, -дна, -дно урокљив ЦТР.
злодuшан, -шна, -шно зао, осветољубив РПГ.
злојeшан, -шна, -шно који слабо једе, који има смањен апетит; в. џимрав
Грд.
злoјна ж в. злојчав СГС.
злoјча м в. злојчав СГС.
злoјчав, -а, -о особа прћаста носа СГС.
зломiслен, -а, -о склон злу, који је пун зависти РПГ.
зломiшљеник м завидљивац, особа која жели зла другом РПГ.
змајевiт, -а, -о који је рођен са крилима (израслинама) под пазухом РПГ.
змајовiт м в. змајевит Б.
змијaр м човек који лови змије, који уме звиждањем да их окупља РПГ. –
Причaло се за Таћiју да е ноћнiк и змијaр, па су децa зазирaла од њeга ЦТР.
змијоглт, -а, -о човек дуга и танка врата СГС.
зњuрен, -а, -о погрбљен РПГ.
зобнiк м пакосник СГА.
зорлiја м особа која се (вазда) жури РПГ.
зрeл, -а, -о фиг. особа у годинама ЦТР.
зuба м особа која има велике зубе СГС.
зубaн м онај који има велике зубе ЦТР СГС.
зубaр м назив за онога ко има вештину да вади зубе Б.
зубaт, -а, -о особа са великим зубима СГС.
зuбла ж пеј. она која има велике зубе ЦТР.
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зuбља м пеј. в. зубан ЦТР СГС.
зuбна ж пеј. в. зубат СГС.
зuбоња м / зубoња в. зубат СГС.
зубунџiја м занатлија који израђује зубуне Тим.
зâлва ж заова Б РПГ.
зьлвiчич м заовин син РПГ.
зьлвiчна ж заовина кћи Тим.
И
играoра м/ж в. играорац ЦТР.
играoрац м добар играч народних кола ЦТР.
играoрка ж добра играчица народних кола ЦТР.
играoрче с дете играч народних кола ЦТР.
идијoт м идиот, кретен, покварењак Тим.
идијoтћиња ж в. идијот Тим.
идијoтштина ж пеј. в. идијот Тим.
идиoт м / идијот покварени глупак Б.
ижедoмник м онај који брине о кући, добар домаћин ПГ [У сеоском
домаћинству постоји кућа (за људе) и ижа (мања једноделна зградица) где
се на отвореној ватри спрема храна и пече хлеб. Некада је то било под истим
кровом.].
ижедoмница ж в. ижедомник ПГ.
iжњи кућни, члан породице ЛР.
избiкольц м курва П1.
избирџiја м онај који много бира, избирач ПГ РПГ; пробирач ЦТР.
избирџiка ж избирачица ПГ; она која много избира, пробирачица ЦТР.
изгорeлац м погорелац П1.
изгuбен, -а, -о изгубљен, збуњен ЦТР.
издrкан, -а, -о фиг. покварен, лош човек ЦТР.
издâвна ж која се лако подаје мушкарцима ЈС.
изeдица ж/м 1. изелица, прождрљивац ПГј РПГ; 2. фиг. онај ко непрестано другога секира Б; крвник РПГ.
изeлица м/ж онај који живи на туђ рачун, који другога поткрада ЦТР.
изeмчес, -та, -то стабилан, темељан ППБ СГС; витак, танак ТГ1; особа
ниског раста СГС.
iзеџа ж/м прождрљивац ПГ.
изeшко м онај који много једе ЦТР.
изeшник м 1. онај који много једе; 2. онај који искоришћава друге људе и
наноси им зла ЈС; прождрљивац, изелица ЦТР.
изeшница ж гладница, прождрљивица ЦТР.
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излапoтина ж особа која је излапела ЈС; сенилна особа.
изметлiја м слуга, служитељ, чистач К.
измећaр м кућни слуга Тим.
измећaрка ж служавка ЈС Тим РПГ.
измићaрка ж в. измећарка ЈС РПГ.
iзмичан, -чна, -чно особа танког струка СГС.
измuден, -а, -о онеспособљен од боја Б.
изнемoгал, -гла, -гло изнурена, ослабела особа СГС.
изњuрен, -а, -о изнурен, исцрпљен, изнемогао ТГ1.
изоглaвен, -а, -о фиг. ослобођен обзира ДМ, [испрегнут, изашао из оглава, иступио из неког реда и поретка, изобичајен].
iкан, -а -о грђен и понижаван; без кривице крив П1.
илинџiја м лажљивац; варалица ЈС Г1; који подваљује, варалица ПГ
[Илинџија обично подваљује у некој игри, обично у дечјој.].
илинџiка ж в. илиџија ПГ.
илиџiја м варалица, преварант Тим ТПС.
илиџiка ж в. илиџија Тим.
iљав, -а, -о 1. врљав, разрок; 2. непоуздан, опасан ЦТР.
iљавка ж пеј. разрока жена ЦТР.
иљaвкиња ж разрока женска особа Грд.
iљавко м пеј. разрока мушка особа ЦТР.
iљавча м пеј. разрок, лош човек ЦТР.
иљaвче с разроко дете Грд.
iљка ж в. иљавка ЦТР.
iљча м в. иљавча ЦТР.
имaћан, -на, -но имућан ЈС.
имaч м имућан човек ЈС.
iме с имењак [само у обраћању] К.
имењaк (некоме) м особа с истим именом Б.
имењaча (некој) ж особа с истим именом РПГ.
имoтан, -тна, -тно имућан Б ЛР ТГ1 РПГ [имот = имање, имовина].
инатлiја м онај који је склон да се инати, да пркоси ЈС К РПГ.
инатљiв, -а, -о пркосан, онај који тера инат РПГ ЈС.
инаџiја м онај ко се инати ДМ; онај који пркоси ЦТР.
инаџiка ж в. инаџија РПГ.
инћaр м в. инћарин Тим.
инћaрин м онај ко инћари, ко се попишмањује; који одустаје од договореног Тим.
искалiл, -а, -о особа са истуреним предњим зубима, в. кељча СГС.
искиџiја м слуга. – Нiчии искиџiја несьм К.
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исклкaвен, -а, -о особа с ишчашеним куком ДМ.
исклоснaвен, -а, -о повређен у пределу вилица ЛР Тим.
исклоцaтен, -а, -о искварено карактерно Тим.
искобiлчен, -а, -о 1. грбав; 2. пребијен тако да се изгрбио као кобилка
(обрамица) Б Тим.
искoбник м злослутник, онај ко најављује зло спомињањем неких речи
Тим.
испiен, -а, -о испијен, блед ЦТР.
испiсник м истогодишњак, вршњак ЛГ Тим; једногодац, онај с којим се
истовремено служи војска Б.
испiсница ж вршњакиња Тим.
iсполичар м надничар. ЦТР.
iсполичарка ж надничарка ЦТР.
исполџiја м онај који обрађује земљу на исполицу, наполичар ПГ РПГ.
исполџiка ж в. исполџија ПГ РПГ.
испrдак м 1. фиг. пеј. последње рођено дете; 2. фиг. пеј. закржљало
чељаде или живинче. – Јoш килaви тiја испrдак уз брeг, не мoж ни стiгне
ЦТР.
испрoсник м просилац РПГ.
истaјен, -а, -о особа са једним истуреним раменом СГС.
истогoтка ж вршњакиња. ЦТР.
истрeшљак м последње дете, мезимче Тим.
истрiсина в. истришче Б Тим.
истрiшак м в. истрешљак Тим.
истрiшак м дете које се последње роди (у породици с више деце) ЈС;
последње дете, мезимче ТГ2.
истрiшка ж женско дете истришче Тим.
истрiшко м в. истришче Луж ЦТР.
истрiшљак м 1. најмлађе дете, последње дете РПГ; 2. фиг. пеј. недоношче, последње рођено дете ЦТР.
истришљачe с дем. од истришак ЈС.
истришoја м 1. в. истришљак РПГ; 2. онај који воли да претреса,
претражује по туђим стварима ЦТР.
истришoља м особа која вазда нешто претура тражећи да нешто украде
или поједе РПГ.
истрiшче с в. истришљак ЦТР; последње дете у мајке П2 Б Луж ТГ1
РПГ; дем. од истришак ЈС.
исцiбрен, -а, -о изнемоћао, убледео и злогледан од немоћи Тим.
исцибрiл, -а, -о ослабео тако да су ,,остале само очи“ ЛР; испијен, блед,
скоро прозрачан ТГ1 ТПС.
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исциврiл в. исцибрил.
итрињiца ж хитра женска особа, вреднуша Тим.
ићивaркалија м замлата, будала ПГ.
ицелiтељ м видар, лекар, исцелитељ Тим.
ичамрeл, -а, -о особа болесног изгледа СГС.
ичeпен м в. ишчепен Б.
iшаран, -рна, -рно сналажљив, довитљив, оштроуман ПГ.
ишкoлуван, -а, -о учен, који је завршио високе школе Б.
иштирiца ж нероткиња ПГ.
ишчамрeл, -а, -о ископнео, телесно ослабио, исхлапио Б СГС.
ишчeпен, -а, -о особа са кривим устима (с кривом вилицом) СГС.
ишчепoтина ж/м пеј. в. ишчепен СГС.
Ј
jaмaџија м онај који згрће материјална добра, алав човек ЦТР.
jерђeнин м момак, младић, нежења ПГ РПГ.
јабанџiја м непознат, туђинац, несродник ЈС Тим.
јабанџiка ж в. јабанџија Тим.
јабукaрка ж жена која воли јабуке РПГ.
јаганчaр м онај који чува јагањце РПГ ЦТР.
јаганчaрче с дем. и хип. од јаганчар ЦТР.
јагањчaр м чобанин који се брине о јагањцима, који чува јагањце,
јаганчар ПГ РПГ.
јагничaр м в. јаганчар РПГ.
јагничaрка ж в. јагничар РПГ.
јагништaр м в. јагничар РШГ.
јагништaрка ж в. јагништар РПГ.
јагњaлка ж жена која надгледа јагњење оваца ПГ.
јагњиштaр м пастир који чува јагањце ПГ [У пиротском крају зб.
јагњишта.].
јагурiца ж/м тврдица, циција Тим.
јаднiк м сиротан, невољник Б.
јaдован, -вна, -вно ојађен ЛР; љутит ДМ.
јaзаџија м писар ЈС.
јајчaр м 1. онај који много воли да једе јаја; 2. крадљивац јаја К Тим; ситан лопов, крадљивац јаја П1; 3. трговац јајима ТГЗ ПГ.
јајчaрка ж продавачица јаја ПГ К Тим.
јакокrван, -вна, -вно онај који има јак либидо РПГ.
јaкосан, -сна, -сно који је јак, снажан, крепак, здрав ТГЗ.
јaлова жена ж она која не може да рађа СГС.
јаловaк м стерилан, неплодан човек Грд РПГ СГС ЦТР.
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јаловaр м момак који пасе јалове браве (који се посебно негују ради
продаје) Б ТГ1 РПГ.
јаловiца ж / јaловица жена нероткиња РПГ СГС ЦТР.
јаловњaк м в. јаловак РПГ.
јаловuша ж нероткиња СГС.
јариштaр м пастир који чува јарад ПГ.
јaроша ж 1. ветропирка; 2. курва Тим.
јасновiдац м онај који добро види ЦТР.
јасновiтка ж она која добро види.
јашчiка ж главна куварица на скуповима, ашчика РПГ.
јебанџiја м туђинац, особа која није из рода, из фамилије ПГ ЈС РПГ.
јебанџiка ж в. јебанџија РПГ.
јебанâц м странац, другоселац Жл.
јебaч м особа с наглашеним полним нагоном ДМ [чешће у ироничној
употреби као подсмех сексуалном хвалисавцу] Б.
јебiветар м ветропир, непоуздана особа Б.
јебiца ж особа вешта у сексу Б.
јебурљiв, -а, -о (обично жена) појебљива ДМ.
јевтiкавштина м пеј. в. јевтикљав РПГ СГС.
јевтiкљав, -а, -о онај ко болује од јевтике, туберкулозан Б, в. јевтикљив.
јевтiкљавштина ж/м пеј. в. јевтикљав СГС.
јевтикљiв, -а, -о туберкулозан РПГ ЦТР СГС.
јевтикљiвка ж она која болује од јевтике ЦТР СГС.
јевтикљiвча м онај који болује од јевтике ЦТР.
јевтiкна ж пеј. в. јевтикљивка СГС.
јевтинџiја м онај који не наплаћује скупо ЈС.
јевтiчав, -а, -о туберкулозан К СГС.
јегргенuша ж девојка, обично старија ЈС.
јегречaр м овчар који преко ноћи остаје на трли РПГ.
једaч м који добро једе ЛР.
једiнац м / јединьц јединац, мушко дете једино у мајке ЈС ЦТР.
јединâц м в. јединац Б.
јединiца ж женско дете без браће и сестара Б.
јединичaр м слаб ученик ЦТР.
јединичaрка ж слаба ученица ЦТР.
једiнка ж кћи јединица ЈС.
јединâц м јединац (син) ЛР РПГ.
једногoдац м онај који је (с неким) рођен исте године РПГ.
једнодьнци мн рођени истог дана П2 РПГ [Пошто су у пару (један с другим) не јавља се облик једнине].
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једнодьнчики в. једнодьнци ЈС.
једножiлац м особа истог порекла (рода, фамилије) РПГ [У Б је жила
што је (код биљке) у земљи, а дркло што је изнад земље, а порекло је – подркло.].
једнoимац м особа истог имена с неким другим РПГ.
једноiмка ж в. једноимац РПГ.
једноiмћиња ж в. једноимка РПГ.
једнокlкав, -а, -о особа која има краћу ногу или ишчашен кук РПГ.
једнокrвац м особа истог порекла, исте крви РПГ.
једнокrвнина зб. рођаци по истом мушком претку РПГ.
једнокrкљина ж / једнокртина, једнокртњина зб. 1. браћа и сестре од
једне мајке а различитих очева РПГ; 2. деца од истих родитеља РПГ [Вероватно: од истог корена. Кад се дрво ишчупа из корена, каже се ,,искртило се“,
а кад крава окомиња, свуче рог, каже се ,,искрутила се“.].
једнокrтнина зб. в. једнокркљина РПГ.
једнокrтњина зб. в. једнокркљина РПГ.
једномeсече с мн. једномесечета – дете рођено истог месеца као и неко
друго П2 РПГ К [У ствари, једномесечета би био облик уз бројеве, а очекивало би се једномесечичи, у К једномесечићи, али се то није чуло.].
једномeсечики мн. они који су рођени у истом месецу ЈС.
једномeсечњаци в. једномесечики ЈС.
једноoкав, -а, -о особа без једног ока СГС.
једнопa м својеглав ЈС.
једнопaес, -та, -то 1. с једним тестисом ДМ; 2. фиг. намћораст, на своју
руку, тврдоглав, уврнут РПГ ЦТР [Фиг. једнопаес, једномуд је дефектан, некомплетан човек, комплексиран, с којим је тешко сарађивати. Може се разумети и као: Толико је некооперативан, као да је једномуд...]
једнорaмци мн. људи подједнаки у снази РПГ [У сељачком животу то је
битно кад треба неки терет носити удвоје – пренос греда, камена и сл.].
једнорuпци мн. они који имају љубавне односе са истом женом Б ЛР.
једносeлка ж в. једноселац ПГ Тим РПГ.
једносeлац м човек из истог села с неким другим ПГ Тим.
једнострaнес, -та, -то / једнострањес особа која има једно избачено раме
СГС.
једнострaњес, -та, -то в. једностранес СГС.
једноцрeв м особа која не може да се засити (као да има једно, кратко
црево) РПГ.
језичaв, -а, -о речит, оштра језика ПГ.
језичaр м брбљивац РПГ.
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језичaра ж она која говори ружно о другима, лајавица, брбљивица РПГ
ЦТР.
језичaрка ж в. језичара ЦТР.
језичaт, -а, -о који много прича ЈС РПГ.
јемâц м јемац, јамац ПГ.
јербaп м способан, сналажљив, одлучан ПГ.
јербеплiја м јака предузимљива и довитљива особа РПГ.
јергeн м в. јергенин ЈС.
јергeнин м / јерђенин момак дорастао за женидбу ЈС.
јерђeнин м в. јергенин ТПС.
јeрча м пеј. онај који се бечи, нарогушен човек, булоња ЦТР [Који једнако
буречи кад глада. Уједноглeди и такој ћутi.].
јерчiл м в. јерча ЦТР.
јeцкав, -а, -о муцав ЦТР СГС.
јeцкало с пеј. особа која неразговетно говори СГС.
јeцкоња м онај који замуцкује у говору ЈС ЦТР СГС.
јeшан, -шна, -шно онај који много једе ЦТР; халапљив, с добрим апетитом Луж.
јeшко м онај који је стално гладан, који много једе ЦТР.
јешнiк м онај који много једе ЦТР.
јешнiца ж она која много једе ЦТР.
јuда м фиг. издајник Жл.
јужaр м ужар Жл.
јунaчан, -чна, -чно смео, самоуздан, храбар РПГ.
К
кaбав -а, -о болешљив; слабе телесне грађе, попустљив, лењ П1 РПГ;
слабашан, фиг. метиљав ЦТР; млохав Тим.
кaбаван, -вна, -вно в. кабав ЦТР.
кaбавац м пеј. слабашан, метиљав човек ЦТР.
кaбавка ж пеј. слабашна жена ЦТР.
кaбавко м пеј. слабашан, метиљав човек ЦТР.
кабaвштина ж/м млохава особа Тим.
кабaт непром. крив за нешто Б Луж РПГ ТГ1; крив, грешан ЈС.
кабaтан -тна, -тно, трп прид крив, одговоран ЦТР.
кабатлiја м онај који је одговоран, који заслужује грдњу, кривац ПГ;
окривљеник Тим; в. кабат.
кабuл непром. решен; намеран ЈС.
кавалџiја м свирач на кавалу Тим.
кавгалiја м кавгаџија, свадљивац, убојица ТГЗ Тим РПГ.
кавгаџiја м в. кавгалија РПГ.
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кавгаџiка ж свађалица РПГ ЦТР К ЦТР.
кавеџiја м кафеџија, конобар РПГ ЦТР.
кавторџiја м лимар који израђује пећи РПГ.
кaвур м Тим.
кавuрин м каурин, хришћанин ЦТР Тим.
кавuрка ж хришћанка Тим; пеј. незгодна, неприлагодљива особа ЦТР.
кадaр, -дра, -дро / кадьр способан, спреман ЦТР.
кадимлiја м старинац ЈС.
кадuна ж госпођа Тим.
кадâна ж кадуна, госпођа Тим.
кадâр, -дра, -дро способан, с довољно здравља и снаге на неки посао Б.
кадьрчâк, -шка, -шко мало ојачао, постао кадар ТГ1 [Вероватно због тешког изговора сугласника на крају речи долази до прилагођавања чк > шк.].
каiл непром. који је спреман, вољан, који на нешто пристаје ЈС ТГЗ ЦТР.
каiлан, -лна, -лно вољан, намеран, рад ЦТР.
каишaр м преварант, особа која хоће нешто да добије на превару и без
труда РПГ.
калавuз м 1. путовођа, водич, посредник ТГ1; 2. сналажљива особа РПГ.
калавурџiја м чувар железничке пруге на караули РПГ.
калакoтра ж фиг. неморална (и ружна) жена; лош човек П1 РПГ; неморална, некарактерна особаТГЗ.
калаџiја м занатлија који се бави калаисањем бакрених судова ПГ ТГ1
РПГ ЦТР.
калаштuра ж / калештuра ж Т. 1. веома лош човек, свађалица; 2. неморална жена ЈС; 3. пеј. раскалашна, рђава жена ЦТР.
калаштuра ж/м лош човек, неморална жена К2.
кaлва м калфа, занатлијски помоћник РПГ.
калемaр м човек који калеми воћке ЦР2.
калештuра в. калаштура ЈС Т.
калиштaр м грађевински радник на пословима где се користи блато РПГ.
кaлпав, -а, -о аљкав, мрзовољан, неспособан за озбиљније послове РПГ.
калпазaн м ленштина, готован, варалица Б К2 ТГ1.
калпазaна ж в. калпазан Б.
калпезaн м мекушац, размажена особа РПГ.
калuџар м калуђер РПГ.
калџiја м в. блатар (у цигларском занату) ЦТР.
кальплiја м лепо грађена особа ЈС [по пожељном моделу, ,,по калупу“].
кaљавштина ж неуредна и прљава женска особа ТГ1.
камањaр м каменорезац РПГ.
камарaш м гајдаш ТГ1.
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каматaш м зеленаш, онај ко даје новац уз камату РПГ.
канsâр м зла особа, угурсуз, неодговорна особа РПГ, намћор; пакосник;
зао човек П2.
канзавuрин м угурсуз, ђаво ТГЗ; в. канзьр.
канѕeр м инаџија, тврдоглава особа ЦТР; в. кьнзьр.
канѕeрка м она која се канѕери ЦТР.
канѕeрко м онај који се опире, нећка, љути без разлога ЦТР.
канѕeрче с дете које се канѕери ЦТР.
кантарiја м 1. занатлија који изграђује кантаре; 2. службеник на кантарџиници ПГ.
кантарџiја м занатлија производи или продаје кантаре РПГ ЦТР.
кантuр м мргуд, особењак, намћор ЛГ.
капитaлес, -та, -то онај који има капитал, богат ТГ2.
капсомuн м онај ко живи на туђ рачун, да би само јео ЛГ.
карадертлiја м човек који много пати и тугује, најчешће од љубави ЈС.
карадертлiка ж в. карадертлија ЈС.
каразлiја м онај ко се са мном свађао па се нешто дури Ш; в. гарезлија.
карaјта ж пеј. висока жена ЈС.
каракaш м тамнопут човек, човек црних обрва ЦТР ТПС.
каракoнџа ж пеј. жена која не води рачуна о својим поступцима и речима
Луж РПГ; вештица, зла жена ЦТР; в. караконџула.
каракoнџула ж незграпна и ружна особа Б ЈС РПГ.
каралeја м црномањаста особа ЈС.
карамaн м фиг. зао човек, крвопија П1.
карапaн м особа великих стопала СГС.
карапaнџа м погрд. крупна и незграпна особа ЈС.
кардaш м друг, јаран, пријатељ Тим ЦТР.
кардaшко м друг, пријатељ ЈС.
кардашлiја м друг, пријатељ, кардашко ЈС Тим.
картaрош м онај који много игра карте ЦТР.
кaртаџија м карташ, коцкар ЦР2 РПГ.
кaрча1 м црномањаст човек ЦТР; човек тамне пути ПГ; погрд. црнпураст
човек ЈС.
кaрча2 м пеј. в. карчес СГС.
кaрчес, -та, -то разрока особа СГС.
кaсветан, -тна, -тно / кьсветан разуман ЦТР.
касканџiја м завидљивац, пакосник ПГ.
кaстрав, -а, -о онај коме се на кожи налази кастра ЈС [кастра – прљавштина].
катiл непром. баксуз, навишија ЛР; лош човек; велики себичњак ЈС.
катиљaк м лош човек, себичњак ЈС; в. катил.
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катиљaча ж лоша и себична жена ЈС; в. катиљак.
катлабaн м нерадник, готован ПГ; нерадник, ленштина, битанга ТГ1 К.
катранiца ж фиг. прљава жена П1; [Катраница – земљана посуда у којој
се чува катран, којим се подмазују осовине запрежних кола.].
катранџiја м продавац катрана ЦТР К2.
катuн м чергар, номад Тим.
катунaр м онај који живи скитачки ПГ ТГ1 Тим; чергар РПГ.
катунaрин м в. катунар РПГ.
катунaрка ж / кьтунарка фиг. жена која живи скитачки ПГ ТГ1 Тим РПГ
[Катунари су Цигани који се селе из места у место, идући за послом].
каuзин м најбољи човек у кући; човек који управља домаћинством ЈС.
кацaр м пинтер, качар Тим.
качамаџiја м онај који пече ракију ТГ1.
качaр м в. кацар Тим.
кaшљичав, -а, -о м онај ко има кашљицу, грипозан ТГ1 СГС; који има
кашљицу, кашљав ЦТР.
кашљопrд м подсм. в. кашљичав СГС.
кашљопrда ж в. кашљопрд СГС.
кашљотrт м в. кашљопрд СГС.
кваснiк м фиг. ленштина, нерадник ЦТР.
квrгав, -а, -о особа која има лице с бубуљицама СГС.
кeжа м / ћежа (кежав) који је претерано мршав и ситан Грд СГС.
кeжља м пеј. онај који се много кези, церека ЦТР.
кeжљав, -а, -о особа која се стално безразложно смеје, блесаста особа
СГС [таква особа има такав израз лица као да је стално насмејана, а у ствари
тај смех није смех, нити је гласан].
кeжоња м пеј. човек коме се виде десни изнад зуба СГС.
кeза м онај који се стално смејуљи, церека ЦТР.
кeзало с погрд. особа која има стално искежене зубе ЈС.
кeзља м пеј. онај ко се стално безразложно смеје СГС.
кeзна ж пеј. в. кеза СГС.
кезозuбоња м в. кезало ЈС.
кeзоња м пеј. в. кезља СГС.
кекењaвац м (мн. кекењaвци) слабић ЦТР.
кекишaр м млакоња, слабић, недорастао неком послу ЦТР [раскекако се].
кекiшко м дем. од кекишар ЦТР.
кекiшче с дем. од кекишко ЦТР.
кeлав, -а, -о / ћелав особа без косе, са опалом, или са ретком косом СГС.
келaвка ж подсм. в. келав СГС.
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келaвко м подсм. в. келав СГС.
келaна ж подсм. в. келава СГС.
кeлча м / ћелча ћелоња ЈС СГС.
кeља м пеј. ћелав човек ЦТР.
кeљав, -а, -о ћелав ЦТР.
кeљча1 м пеј. в. кеља ЦТР.
кeљча2 човек који има истурене предње зубе СГС.
кeне с онај који је злобан и незгодне нарави; свађалица ЈС.
кeњав, -а, -о нејак, неспособан ЦТР.
кeњкав, -а, о, слабашан, неспособан ЦТР.
кeњча м аугм. од кења; трабуњало, блебетало ЦТР.
кeпа м пеј. в. кепец СГС.
кепeц м / ћепец човек ниског раста СГС.
керoј м поспрдно: херој ЦТР.
керoјка ж поспрдно: херојка, херојева ћерка ЦТР.
кесaпин м касапин ЦТР.
кесeр м / кисер м фиг. човек са шпицастом главом СГС.
кесерaна ж пеј. в. кисереста СГС.
кесуљaн м погрд. човек који има подочњаке СГС.
кечав, -а, -о који има криве ноге ТГЗ.
кiван, -вна, -вно љут, огорчен, љут (на некога) ЦТР.
кiјав, -а, -о / ћијав онај који киха, који има кијавицу СГС.
кiјавичав, -а, -о онај који има кијавицу ЦР1.
кијавичaр м в. кијав СГС.
кiјавштина ж/м пеј. в. кијав СГС.
кiлав, -а, -о / ћилав 1.особа која има килу СГС; 2. фиг. спор ЦТР.
кiлaвка ж пеј. 1. жена болесна од киле; 2. фиг. спора, невешта жена ЦТР.
кiлавко м пеј. 1. човек болестан од киле СГС; 2. фиг. спор, невешт човек
ЦТР.
кiлавча м в. килавко. – Сaмо сeцај џaкови, па ће постaнеш кiлавча ЦТР.
кiлча м 1. човек који има килу; 2. неспособан човек, неспретњаковић,
тупавко К СГС.
кiпав, -а, -о тром, гломазан, млак, метиљав, в. кабав, в. тегав ЦТР.
кириџiја м / ћириџiја онај који се бави превозом робе коњем или запрегом ЦТР Б.
кириџiка ж / ћириџiка она која се бави превозом робе коњем или запрегом ЦТР Б.
кiрург м хирург – лекар који оперише ЦТР.
кисeр м в. кесер СГС.
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кисерeс, -та, -то човек са шпицастом шиљатом главом СГС.
китaрка ж девојка која кити сватове ЈС.
киткaр м човек који после свадбе са свекром и другим људима одлази у
госте у кућу одакле је девојка. Они носе окићен кондир са грејаном ракијом
ЈС.
киткарџiја м в. киткар ЈС.
кiцош м / ћiцош в. кицошлија ЦТР; особа која воли да се кинђури Н Б.
кицошлiја м човек који пази на свој изглед К; в. кицош; човек коме је
стало до лепог изгледа, гиздавац ЦТР.
кицошлiка ж жена која воли да се гизда К.
кламишaр м готован Тим.
кланетaш м кларинетиста Тим.
кланeџија м онај који свира у кларинет ТГ1.
клапоuшес, -та, -то који има клемпаве уши ЈС.
клaпша м пеј. човек тромих покрета ЈС.
класобeр м онај који скупља житно класје на њиви после жетве ПГ.
класобeрка ж в. класобер РПГ.
клатiкур м вулг. човек који се споро креће (клатећи се у ходу); нерадник
ЈС Тим.
клатiмуда м в. клатикур Тим.
клатомuдоња м в. клатикур Тим.
клашњaр м човек који продаје клашње ЈС; онај који продаје клашње
ЦТР; онај који скупља клашње по селу (ради ношења у ваљавицу) Б ПГ.
клашњaрка ж она која тка и продаје клашње ЈС Тим; она која тка и
продаје клашње ЦТР; в. клашњар.
клeкав1, -а, -о бангав, онемоћалих ногу ЦТР.
клeкав2, -а, -о в. клецав СГС.
клекaвац м човек с повредом у куку, који клеца кад хода СГС.
клeкавштина ж/м пеј. в. клекавац СГС.
клeмна ж пеј. в. клемпава СГС.
клeмпа м пеј. в. клемпав СГС.
клeмпав, -а, -о особа оборених ушију Тим СГС.
клeмпавица ж женска особа клемпавих ушију Тим.
клeмпавка ж подсм. в. клемпав СГС.
клeмпоња м в. пеј. клемпав Тим СГС.
клемпuр м подр. в. клемпав СГС.
клемпuра ж пеј. в. клемпава СГС.
клeмша м пеј. в. клемпав СГС.
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клeнsа м 1. човек који није узор П1; онај који се стално смеје ТГ1; 2. пеј.
хрома особа. – Дoкленѕа ли се дoм онiја клeнѕа? ЦТР.
клензuрина м погрд. кленsа ТГ1.
клeнѕав, -а, -о хром ЦТР.
кленѕaр м шаљивчина, онај ко воли да се спрда Тим.
кленѕaрка м в. кленѕар Тим.
клeнѕоња м в. кленѕар Тим.
клeпоња м звекан, зевзек Тим.
клeт, -а, -о проклетТГ1.
клeцав, -а, -о / клекав особа којој при ходу клецају колена СГС.
клeцоња м човек који хода клецајући (од старости или од болести) Тим
СГС.
клeчкоња м онај коме клецају колена, изнемогла особа ЈС.
клибaрка ж в. колибар Тим.
клiмка ж пеј. жена која се гега (клима) при ходу СГС.
клiмша м пеј. човек који се гега у ходу СГС.
клиндuп м фиг. немирко, немајмир (= као да има клин у дупету) ЦТР.
клiнкур м дечачић Б.
клинкuрије м жарг. в. клинкур ТГЗ.
клiпав -а, -о м 1. лоше обувен, развезаних узица на обући П1 Тим; развучен, тром, лењ ЦТР; 2. човек великих и клемпавих ушију СГС; човек који
се гега при ходу СГС; човек који се споро креће СГС.
клипaн м неотесан приглуп мушкарац, израстао дечак ЦТР.
клiпес, -та, -то подр. великих, оборених ушију СГС.
клiпна ж пеј. жена великих ушију СГС.
клiпча1 м / клiпша 1. лоше обувен; лоше хода, трапаво П1 Б Тим; тром,
развучен, лењ човек ЦТР; 2. пеј. в. клипес СГС.
клiпча2 м пеј. клипес СГС.
клiпша м в. клипча ЦТР; в. клипес СГС.
клiсар м онај ко помаже попу да скупљају прилоге (месо, јаја, вуна) при
обиласку сеоских кућа ради освећења водице Б; в. поклисар.
клисuрак м дечкић (који се још игра клиса) Тим.
клисuрац м фиг. момчић, дечак К [клис фиг. мушко споловило].
кlнес, -та, -то особа са једном истуреном вилицом СГС.
клoмпав, -а, -о незграпан, груб, широк, в. цомпав ЦТР.
клопотaло с фиг. причалица, брбљивац ЦТР.
клопотaр м фиг. брбљивац Луж [Клопотар је врста лименог звона које
носи ован.].
клосомuн м крупан, незграпан мушкарац ТПС.
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клоцaтен, -а, -о искварен лошим васпитањем, исклоцатен Тим.
кљaкав, -а, -о 1. пеј. изнемогао, оронуо, оматорио ЦТР; 2. човек с махнитом ногом СГС .
кљaкавац м човек са онеспособљеним ногама Грд.
кљaкавштина м пеј. онај који је кљакав ТГ1 СГС.
кљaсна ж пеј. ситно, неугледно и лоше обучено женско чељаде П Тим.
кљeкав, -а, -о клецав ЈС Тим; онај који је слаб и изнемогао К; пеј. в.
кљакав ЦТР.
кљeкавац м пеј. ћопавко Тим.
кљекaвштина ж пеј. стара изнемогла особа која се једва држи на ногама
Б.
кљeцоња м пеј. хром, који клеца при ходу Б.
кљeчка м погрд. онај који клеца ЈС; в. кљекав.
кљeштав, -а, -о мршав и згрчен ЈС.
кљeштавица ж мршава и згрчена жена ЈС.
кљештурaча ж пеј. веома мршава женска особа Тим.
кљoкав, -а, -о млитав, изнемогао, в. кљакав ЦТР; мекушац Тим.
кљокaвштина ж в. кљекавштина Тим.
кљoкац м. дотрајао, изнемогао човек, живо биће ЦТР.
кљунaт, -а, -о / кљuнат, кљунес фиг. особа са кљунастим носом СГС.
кљuнес, -та, то в. кљунат СГС.
кљuнза м особа дугачка носа који делује опуштено и млохаво ТГЗ.
кљuнка ж подсм. в. кљуната СГС.
кљuнча м пеј. в. кљунат СГС.
кмeт м старешина села РПГ.
кметiца ж кметова жена РПГ.
кнежiца ж кнегиња ТГ1.
кoбилача ж / кобилaча пеј. жентурача, јака мушкобањаста и својеглава
женска особа Тим.
кобилaча ж фиг. в. куката СГС.
кованџiја м пчелар ЈС.
ковrџав, -а, -о особа са гргуравом, коврџавом косом СГС.
кождeр м изразито мршава особа (сама кост и кожа) Грд; погрд. мршав
човек ЈС.
кождерuља ж погрд. мршава жена ЈС; в. кождер.
кождeрче с хип. од кождер ЈС.
кoжла ж погрд. превише мршава жена ЈС.
кoжља м погрд. превише мршав човек ЈС.
кожувaр м мајстор који прави кожухе, ћурчија ТГ1.
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кожувџiја м кожушар, ћурчија ПГ.
кожучaр м / кожушaр мајстор који прави кожухе, ћурчија ЦТР.
козa ж фиг. пеј. штркљеста, витка жена ЦТР.
козaрка ж женска особа која чува козе Тим.
козaрко м козар ПГ Тим РПГ.
козарчe с дем. и хип. од козарко; дете које чува козе РПГ.
кoзбаша м косач који иде испред осталих косача у моби Тим.
кокoлаес, -та, -то / коколaјес буљав, крупних очију ЦТР.
коколaн м особа са избуљеним очима; онај који похлепно гледа П1 Луж
СГС; онај који гледа исколачених очију ТГ1 К; човек с крупним, буљавим
очима ЦТР.
коколaна ж жена крупних очију, жена буљавих очију ТГ2 К СГС; в. коколан.
коколaнка ж женска особа с крупним, буљавим очима ЦТР СГС.
коколaс, -та, -то в. коколес СГС.
коколaт, -а, -о онај који је крупних очију, особа буљавих очију ТГ1 СГС;
в. коколан.
кокoлес, -та, -то коколат, избуљених очију Л Тим РПГ; в. коколат.
кокoна ж (тупа и) уображена лепо обучена, најчешће имућна жена П1;
варошанка Тим.
кокорaн м онај што се шепури, раколи, разметљивац ПГ.
колaрка ж девојка која се као пратиља вози на истим колима са невестом
кад пође на венчање или са венчања ПГ Тим.
колачaр м 1. домаћин сеоске славе ПГ Тим РПГ; домаћин на слави Св.
Трифун ЈС; домаћин сеоске славе на Великој Госпоини, који сече колач и
приређује гозбу у част и славу Богородице (Млачиште) ЦТР; 2. онај што
прави и продаје вашарске колаче ПГ.
коледaр м учесник у коледама ПГ.
колeдница ж коледарка, учесница у коледама Тим.
колeџанин в. коледар Тим РПГ.
колeџанка ж жена коледар ПГ.
колибaр м сточар који борави на колиби код трла ЦТР Тим РПГ [У Лужници, кад човек има три сина, у зависности од њихове физичке и интелектуалне предиспозиције, један постаје домашњар, један колибар, један печалбар.].
колмaрка ж женска особа са зализаном косом СГС [која се колмује].
коматaр м 1. готован, нерадник, в. ајлаз ЦТР; нерадник, готован (који
чека на готов комад хлеба ПГ К РПГ; 2. онај који једе на комате (парчад)
хлеба ЛР Тим.
коматaрка ж нерадница, готованка ЦТР.
комендијaш м шаљивџија, комедијант ЦТР Б.

Антропографски речник југоисточне Србије

105

компирџiја м фиг. особа која има крупне, буљаве очи К.
комшiја м сусед Жл.
комшiка ж комшиница Б.
комшiче с суседово дете Б.
кoнда ж (дрта конда) одрасла женска особа ТПС.
кoндав, -а, -о / кондрав хром ЦТР.
кондилaна ж краката жена ТГ1 СГС.
кондилaт, -а, -о кракат ТГ1 СГС [Кондала, пеј. кондалице – ноге, кад су
дуге и кошчате].
кондилaча ж погрд. кондилана Б ТГ1 СГС.
кондирaча1 ж погрд. кондилана ТГ1.
кондирaча2 ж покондирена тиква, уображена жена Тим.
кондирџiја м особа која у свадбеној поворци носи „китен“ кондир и
нуди пиће сватовима ЦТР.
кoндрав, -а, -о в. кондав ЦТР.
кондурџiја м мајстор који прави кондуре, ципелар ЦТР Тим.
кондuтер м кондуктер. – Вoзи автобuс бес кондuтера ЦТР.
конопчaр м конопар (онај који суче конопце) ЦР2.
конопчaрка ж жена која суче (и продаје) конопце ЦР2.
коњaр м чувар коња Б.
коњaча ж погрд. крупна и кошчата жена ЈС РПГ.
коњенiк м коњаник РПГ.
коњопrдица м коледар који води коња ЈС.
копaч м радник на окопавању кукуруза РПГ.
копaчка ж в. копач РПГ.
копилaна ж в. копиларка РПГ.
копилaрка ж она која је родила копиле (ванбрачно дете) III.
копилaрштина ж пеј. копиларка РПГ.
копилaча в. копиларка ТП РПГ.
копилдaк м 1. ванбрачно дете; деран, дериште ПГ; 2. пеј. копиле; фиг.
незрела особа П1 РПГ.
кoпиле с в. копилдак РПГ.
копилe с ванбрачно дете Б РПГ.
копиљaк м пеј. и аугм. од копиле, копилан Тим.
копиљaр(к)а ж пеј. она која је родила ванбрачно дете Тим ЦТР; погрд.
девојка која роди ЦР2.
копиљaта девoјћа ж девојка која је родила; која се лако предаје момцима
РПГ.
копиљaча ж ванбрачно женско дете ЈС.
копиљачe с дем. од копиљак ЦТР.
копиљuша ж в. копиларка Тим.
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копиљчe с дем. дете које роди девојка ЦР2.
копусaр м особа која много воли да једе купус К.
копусaрка ж в. копусар К.
корeла ж девојка вереница (Житорађа).
коритaр м онај који израђује корита; скитница ЈС РПГ; онај који продаје
дрвена корита, углавном Циганин ЦТР.
коритaрка ж коритарска жена ЈС, она која продаје дрвена корита, углавном Циганка.
корчисвeтоша ж жена која брука свет, блудница ЦТР [Она по којој се
свет укорава.].
косaр м пеј. са дугом косом, в. косат СГС.
косaт, -а, -о особа са бујном и дугом косом СГС.
косaч м косац ЦТР Б РПГ.
косiлбаша м предводник косаца ЦТР.
космaт, -а, -о в. косат СГС.
космурaн м пеј. в. космурат СГС.
космурaна ж пеј. в. космурата СГС.
космурaт, -а, -о особа са бујном (најчешће дугом и неуредном) косом
СГС.
костaт, -а, -о кошчат, крупних костију ЦР2.
костiт, -а, -о в. костат Б.
кострeш м 1. пргава, раздражљива мушка особа ЦТР; 2. човек са јаким
обрвама СГС.
кострeшка ж в. пеј. кострешко СГС.
кострeшко м 1. в. костреш ББП; 2. човек са јаким обрвама СГС.
косурaн м пеј. онај који има бујну, неуредну косу ЦТР.
кoтравац м мушкарац запуштене косе ЈС.
кoтравка ж пеј. жена запуштене косе ЈС.
кoтравче с пеј. дете запуштене косе ЈС.
котруљaв, -а, -о онај коме је коса запуштена ЈС [Котруљ – дугачка и запуштена коса, негде је то назив за коврџу, за смотуљак косе.].
котруљaн м пеј. онај ко је запуштене косе, чупавац ЦТР.
котруљaча ж в. котравка ЈС.
котрuљча м пеј. в. котруља ЦТР.
кoцкар м коцкарин 1. варалица, лупеж, непоштен човек ЦР2 Б; 2. бистар,
досетљив (обично дете) Б Тим.
кoцкарин м в. коцкар ЦР2 Б.
кoчав, -а, -о / кочкав пегав по лицу Луж РПГ.
кочiл м пегавко, особа са жутим пегама по лицу, в. кочкав РПГ.
кoчка ж жена пегава по лицу Луж.
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кoчкав, -а, -о в. кочав Луж.
кoчко в. кочав Луж.
кочопeрка ж пеј. женска особа која се без много разлога шепури, размеће
ЦТР.
кочопeрко м пеј. разметљивац, хвалисавац ЦТР.
коштанaр м онај који продаје коштане ЈС.
коштељiв, -а, -о 1. особа упалих образа СГС; 2. изразито мршава особа
СГС.
коштeљка / коштељћа ж пеј. в. коштељива СГС [у Б је коштељћа оклоп
речне шкољке].
коштeљко м подр. в. коштељив СГС.
коштeљћа ж/м пеј. фиг. врло мршава, спечена особа Б [Коштељћа је у Б
љуштура речне шкољке].
коштиљaв, -а, -о фиг. мршава, кошчата особа РПГ.
коштиљiвка ж пеј. мршава жена ЦТР.
коштиљiвко м пеј. мршав, жгољав човек ЦТР.
коштиљiвче с мршаво, неухрањено дете ЦТР.
коштiљка ж фиг. пеј. мршав, жгољав ЦТР [Коштиљка је воћна коштица].
кошуљaнац м дечачић од 2-3 године који иде само у кошуљи без гаћа
ТГЗ.
кошуљaнче с дем. од кошуљанац ТГЗ.
кошуљaнчич м дем. од кошуљанац ТГЗ.
кравајaнка ж в. кравајка, кравајарка ПГ; в. кравајка.
кравајaрка ж жена која с понудама (кравај) иде у посету породиљи Тим
РПГ.
кравaјка ж жена која иде у посету породиљи и новорођенчету и носи им
понуде, в. кравајарка ПГ РПГ.
кравaјћа ж жена из младожењине куће која након веридбе посећује невестин дом, ради прегледа дарова Тим.
кравајчaрка жена која иде у прву посету породиљи, са поклоном, в.
кравајарка П2 [Она породиљи носи кравај, или повојницу, тј. кравај с неким
даром.].
крадљoв м лопов, крадљивац ТГ1.
крадљoвка ж лоповкиња Тим.
крадoв м лопов ТГ1.
кракaт, -а, -о ногат, с дугим ногама Б СГС К2.
крaкљав, -а, -о в. кракат ЛР.
крaкљавштина пеј. кракат Луж.
крaкљат в. кракат Луж.
крaкоња м в. кракат СГС.
краљiца ж учесница у обичају ,,краљица“ ЛГ.
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крaстав, -а, -о човек са бубуљицама по лицу СГС.
крaставица ж фиг. пеј. крастава жена К2
краставичaр м 1. баштован који производи и продаје краставце РПГ; 2.
фиг. онај који краде краставце по баштама ТГЗ.
крaстача ж пеј. в. крастав СГС.
кратковeчник м онај који кратко живи ТГ1.
кратконoгас, -та, -то / кратконогес, кратконођес особа кратких ногу
СГС.
кратконoгес, -та, -то в. кратконогас СГС.
кратконoђес, -та, -то в. кратконогас СГС.
краткорuкас, -та, -то / краткорукес, краткорућес СГС.
краткорuкес, -та, -то в. краткорукас СГС.
краткорuћес, -та, -то в. краткорукас СГС.
краткошiја м човек кратка врата СГС.
краткошијaн м пеј. в. краткошија СГС.
краткошiјас, -та, -то / краткошијес, -та, -то онај који има кратак врат
СГС.
краткошiјес, -та, -то в. краткошијас Б.
краткошiка ж пеј. в. краткошија СГС.
кратuнчес, -та, -то који има главу налик плоду тикве лејке (кратуне) РПГ.
крвнiк м фиг. непријатељ. – Тој су моi нaјголеми крвницi, а тi с њи
орaтиш! ЦТР.
крвожeдник м непријатељ, фиг. онај ко је жедан крви, крвник, насилник.
– По дuшу ме тeра крвожeдник, oће да промoчам кrв од њeга ЦТР РПГ.
крвоклeчка ж/м особа са кривим, истуреним раменом СГС.
крволoк м непријатељ, убица ЦТР.
крвопiвник м крвопија, експлоататор ТГ1.
крвопiја м непријатељ ЦТР.
крвопiјник м крвопија, насилник Тим.
крвосeр м тврдица, циција ПГ.
крвосeрац м цепидлака, циција ТГ1; [Објашњење с терена је да су такви
људи толико стискави, те их људи прекоревају да од силног стискања серу
крв!].
крвосeрка ж в. крвосер Тим.
кrдав, -а, -о закржљао Луж.
крeзав, -а, -о в. крезуб СГС.
крeзуб, -а, -о 1. особа која има ретке зубе; 2. особа без зуба СГС.
крeкетало с в. крештавац СГС [Може бити и фиг. према крекетало = чекетало у систему воденичног постројења.].
крекетaљка ж фиг. алапача, брбљивица ЦТР.
крeштавац м погрд. особа која говори гласно као да крешти СГС.

Антропографски речник југоисточне Србије

109

крiв, -а, -о особа с повређеном ногом (кривоног), с повређеним куком,
која криви кад хода СГС, шепав ДМ.
кривaк м пеј. в. крив СГС.
кривељaн м пеј. мушкарац који храмље Тим.
кривељaнка ж пеј. в. кривељан Тим.
кривендeљ м погрд. в. крив Б СГС; фиг. особа изобличена тела (од болести, повреда, старости) РПГ.
крiвка ж женска особа која храмље ЈС СГС.
крiвла ж пеј. она која храмље ЦТР ЈС.
крiвља м пеј. онај који храмље ЦТР СГС.
крiвна ж пеј. в. крива СГС.
криводeлац м неправедан човек, који не дели праведно РПГ.
криводeлник м в.криводелац РПГ.
криводeља м криводелац ЈС, неко ко не поступа правилно у делидби. – И
бог је голeм криводeља РПГ [Зато што је свима различито ,,оделио“, одредио
различиту судбину.].
криводuшан, -шна, шно насилник РПГ.
кривозuб, -а, -о особа кривих зуба СГС.
кривозuбав, -а, -о в. кривозуб СГС.
кривозuбоња ж пеј. в. кривозуб СГС.
кривојeда ж жена са кривим устима СГС.
кривојeтка ж подр. в. кривоједа СГС.
кривокlк, -а, -о особа с повређеним, кривим, куком СГС.
кривокlкав, -а, -о који има ишчашен кук Тим РПГ.
кривокlкна ж пеј. в. пеј. кривоклка СГС.
кривокlкоња м пеј. в. кривоклк СГС.
кривокlкоша м пеј. в. кривоклк СГС.
кривокрiвка ж женска особа која храмље Тим.
кривомeрник м онај ко закида на мерењу Тим.
кривонoг, -а, -о в. крив СГС.
кривонoгас, -та, -то / кривоногес в. крив Тим СГС.
кривонoгоња м подр. в. крив СГС.
кривонoс, -а, -о в. кривоносес ЦТР.
кривонoсес, -та, -то који има криви нос ЦТР СГС.
кривонoсоња м пеј. човек повијеног носа ЦТР СГС.
кривоuс, -та, -то особа кривих устију СГС.
кривоuстес, -та, -то в. кривоус СГС.
кривошiја м особа искривљена врата Грд РПГ.
кривошiјес, -та, -то накривљеног врата ЦТР.
кривуљaн м подр. в. крив СГС.
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крiвча м кривоноги човек Грд РПГ; пеј. од кривља СГС ЦТР; пеј. онај
који храмље ЈС.
крiвша м пеј. в. крив СГС.
кријaч м дечак који се скрива у игри жмурке (кријач се крије а жмурач
га тражи!) ЈС.
кријaчка ж в. кријач ЈС.
кристијaнин м хришћанин ПГ РПГ.
кrкав, -а, -о који кркља, кашље ЛР; стар, немоћан ЦР1.
кркутљiв, -а, -о кашљичав ЦР1.
кркутљiвац м кашљичавко ЦР1.
кркутљiвко м кашљичавко, онај који кашље и кија ЦР2.
кркутљiвче с кијавичаво дете ЦР2.
кrљаџија м пеј. превише груб играч (у фудбалу) Тим.
кrљна ж пеј. в. крна СГС.
крмељaн м пеј. в. крмељив СГС.
крмељaна ж пеј. в. крмељива СГС.
крмељiв, -а, -о онај ко има прљаве очи, пуне крмељи Б.
кrн, -a, -o / крњ особа са малим носом СГС.
кrнеџија м кларинетиста РПГ.
кrнка ж подсм. в. крн СГС.
кrнча м особа затупаста носа ТГ1.
кrњ, -а, -о в. крн СГС.
кrња м пеј. в. крњав ЦТР СГС.
кrњав, -а, -о особа са малим носом, или са повређеним носом; без носа
СГС.
кrњес, -та, -то који има мали нос ЦТР.
кrњка ж женска особа с малим носем ЦТР, пеј. в. крња, крнка СГС.
кrњча м пеј. мушка особа с малим носем ЦТР.
крoтак, -тка, -тко који је миран, благе нарави, смирен; спор, али темељан
на послу. – Крoтко девoјче, баш би га волeла за снашiцу ТГ1 РПГ.
крoтьчьк, -чка, -чко дем. од кротак ТГ1.
крошњaр м корпар ЦТР Тим.
крошњaрес, -та, -то / крошњес фиг. који има ноге у облику слова О К.
крошњaрка ж в. крошњар Тим.
крoшњес, -та, -то фиг. в. крошњарес СГС.
крсјaнин м хришћанин РПГ.
кrстен, -а, -о крштен, ко је ношен као дете у цркву, фиг. ко је од реда Б ЛР.
кртaр м човек који је вешт да хвата и убија кртице П1.
кртинaр м онај ко тамани кртице Тим.
крћедeрина ж стара, оронула, досадна особа ТГ1 Тим.
крушкaр м продавац крушака ЦТР.
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крцuга ж закерало ТГ1.
крцuза ж закерало. – Тој е една голeма крцuза ТГ1.
кrчало с кењкало, зановетало Тим.
кrчља м онај који крчи, закерало ЦТР.
кrџалија м одметник из турске војске РПГ.
кршiкурка ж лака, податљива жена; вулг. блудница ТГ1.
кршкaчица ж жена слободнијег понашања ЈС.
кршкaчка ж в. кршкачица ЈС.
кrштен, -а, -о уредан човек, који зна ред (обично у нег. значењу: Је л си
ти кrштен, ел некrштен?!) Б.
кубетaр м мајстор који прави плехане фуруне ТГЗ.
кuбеџија м лимар, мајстор за израду лимених фуруна ЛГ ПГ ЈС Тим.
куветлiја м снажан и јак мушкарац ЈС.
кuдрав, -а, -о особа са гргуравом косом СГА.
кuдравица ж в. кудрав СГС.
кuжла ж женска особа склона бежању од обавеза, побегуља ЦТР.
кuжља м особа склона бежању од обавеза ЦТР.
кuзе с в. ѕрѕољак Грд.
кuкавица ж/м 1. страшљивац, неодлучан човек Б; 2. онај ко стално кука
жалећи се на немање или што друго Б.
кукaт, -а особа јаких, широких кукова СГС.
кукaч м онај који кастрира бикове и овнове ЈС.
кукендeр м кратконог, кукаст човек Л Грд.
куклaрка ж пеј. она која се још игра луткама (као) недорасла П1 Тим
РПГ.
кукудaк м пеј. човек који се стално жали, стално кукумавче Тим.
кукумaвка фиг. онај ко се стално на нешто жали Б.
кулiза ж превртљивац, лицемер П1 Л; улизица ЈС РПГ; непоштена, некарактерна, превртљива, снисходљива особа, улизица ТГЗ; превртљивац ЦТР.
кулизaн м в. кулиза. – Тој нiки не знaје колкi-е oн кулизaн ЦТР.
кулизaнко м дем. и хип. од кулизан ЦТР.
кулiзица м превртљивац, улизица ЦТР.
кулунџiја м продавац бижутерије и јефтиног кујунџилука, кујунџија
ТГ1 ЦТР.
кuм м онај ко даје име детету Б.
кuма ж 1. кумова жена; 2. жена која крштава дете (кумче) Б.
кумaча ж 1. жена којој је неко кум Тим; кума коју смо венчали РПГ;
2. посестрима, побратимка Л.
кумaшин м онај ко прима име од кума АП; прикумак, онај који је некога
окумио Л; онај који прима име ЦТР.
кумaшинка ж прикумка Л.
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кумашiнче с прикумче Л.
кuмбара м сродник кума или кумашина ЈС.
кuмбарка ж в. кумбара ЈС.
кумiта м 1. комита, припадник комитског покрета; 2. фиг. мангуп,
препредењак. – Куде-е онiја твoј кумiта да га јa питuјем за здрaвје?! ЦТР.
кумiтина м аугм. од кумита ЦТР.
кумiца ж 1. кума; 2. девојчица из кумове куће Б ТГ1.
кумiчка ж дем. и хип. од кумица ЦТР; в. кумица ТГ1.
кuмче с дете, одојче које прима име на крштењу Б.
кундaл м чукунчукундеда (осмо колено) Тим.
кuндрав, -а, -о в. космурат СГС.
кунђeлдеда м чукундедин прадеда Тим.
кuнтрачија м коморџија Тим.
купâц м купац, онај ко купује Б Л ЦТР.
курaвла ж пеј. (имитирање Рома) важна личност П1.
курaјбер м неозбиљан човек ЦТР; неозбиљан, површан човек, в. јебиветар, шибаџија Л Тим.
куратлiја м куроња Тим.
курбeтка ж пеј. лака жена, блудница, проститутка, в. олоојда ЦТР.
кuрва ж жена одата слободном сексуалном животу Б.
курвaр м / курварин женскарош, курвар ТГ1 Б.
курвaрин м Б.
курвeштија ж аугм. и пеј. од курва ЦТР; вулг. блудница ЈС.
курвeштина ж в. курвештија ЈС.
курвiчав, -а, -о склон блуду ЈС.
курвiче с врло млада блудница ЈС; дем. од курва ЦТР.
курвoљина ж пеј. од курва ТГ1.
курдiја м спретан и сналажљив човек Л.
курђeлдеда м најстарији предак РПГ.
кuре с малишан ЛГ.
курiл м курир ЦТР.
кuрка ж фиг. лака жена ЦТР.
кuрла ж вулг. жена лаког морала ЈС.
куроглeд м стално погнути човек Л.
кuроња м момчић К.
куротрeсина м фиг. човек који се утресе у дом, непозван ЛР; замлаћена,
уврнута особа ТГ1 К; вулг. човек мале вредности; човек од кога се нема користи ЈС.
курћeла м хип. дечко, момчић; мушко ТГ1.
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кускунџiја м 1. фиг. улизица, подрепаш; 2. фиг. помоћник, потрчкало
ЦТР.
кусурљiв, -а, -о онај који има дуготрајну болест РПГ.
кутабџiја м рет. мутавџија, израђивач тканина од кострети Тим.
кuтлес, -та, -то особа кривих ногу, у облику слова О СГС.
кућедoмница ж добра домаћица, која добро брине о дому и породици Б.
кућаница, (добра) домаћица ЦР2.
кућнiк м кућаник, чељаде које се домаћински понаша Тим.
кућодoмник м домаћин, добар старешина домаћинства Тим.
кучкaр м онај који воли и чува псе ПГ РПГ ЦТР.
кучкарiца ж в. кучкар; онај који чува псе ЦТР РПГ.
кучкaрка ж 1. она која држи псе; 2. фиг. пеј. жена слабог морала ЈС ЦТР.
кâлна ж пеј. са истуреним предњим зубима СГС.
кâлча м пеј. са истуреним предњим зубима СГС.
кâљав -а -о оштећених прстију или шака; неспособан за ручне радове
РПГ.
кьмseр в. канsер.
кьнseр м / кьмseр в. канseр Б [Постоји изрека ,,Тера га кьнsа“, тера га
пакост, нешто што га наводи на зло, што ће му се обити о главу.].
кьнseрка ж в. канsер.
кâсветан, -тна, -тно уљудан, пристојан, нормалан Б К2, способан телесно
и душевно П2; нормалан ЛР; који је као остали свет; разуман ЈС; уљудан,
пристојан; савестан ТП.
кьсметлiја м човек коме је судбина наклоњена, који има среће ПГ; срећан
човек ЈС; срећник (ко има среће, и ко другом доноси срећу) Б Тим РПГ.
кьтунaрац м в. катунар РПГ ТГ1.
кьтунaрка ж в. катунарка ТГ1.
Л
лaбавшьк не воли баш много да ради, прилењ РПГ Ш [За ж и с род нема
облика, сем ако то није: лабавачка, лабавачко.].
лaбрњас, -та, -то особа са великим устима СГС.
лабуњaв, -а, -о / лавуњав слаб, изнемогао, неотпоран на болести Б.
лављiв, -а, -о брбљив РПГ [најчешће онај ко говори свашта; ко оговара;
који шири лав (лажне вести), клевете].
лавуњaв, -а, -о лабуњав, слабуњав, неотпоран РПГ.
лавутaр м свирач на леуту ТГ1.
лавутaрка ж жена свирач на леуту ТГ1.
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лавџiја м онај ко проноси лажне вести Б; речит човек, добар говорник
Тим; дружељубива особа, шалџија РПГ.
ладавиничaр м лењивац, ладолеж Тим.
ладнокrван, -вна, -вно хладнокрван, прибран, смео ЦР1.
лaдолеж м лењивац, нерадник РПГ ЦТР.
ладолeшка ж нерадница Тим РПГ.
лажaц м / лажьц лажљивац, лажов, преварант ЦТР.
лажипrда м/ж хвалисавац ЦТР.
лaжља м в. лажьц ЦТР.
лажљoв м лажов Б.
лажoвка ж лажљивица Л Тим.
лажoвко м лажов Л.
лажâц м лажов ЛР.
лaзарица ж учесница у обредној поворци лазарица К.
лaзаричка ж девојчурак у екипи лазарица К.
лaзарка ж учесница лазаричких обичаја, в лазаркиња ЦТР; девојка која
пева лазаричке песме и игра ТГ1 ЈС K РПГ.
лaјавица ж сплеткаруша, она која оговара, олајава Тим.
лaјало с пеј. оговарач, сплеткарош Тим.
лајaч м оговарач РПГ.
лакaтор м бравар Тим.
лакодaјка ж погрд. неморална жена ЈС.
лакодaјћа ж в. лакодајка Тим.
лакодuшница ж бајалица, старија жена која лечи врачањем Тим.
лакoмица ж похлепна женска особа Тим.
лaкомштина ж лакомац ЦР1.
лакоoрац м онај ко лако игра, добар играч у колу РПГ.
лакоoрка ж в. лакоорац РПГ.
лакопaмес, -та, -то лакомислен Л.
лaла ж назив за старију сестру ЈС.
лaле с дете одмила ЈТР.
лaленце с хип. мало дете, детенце ТГ2.
лaлка ж хип. од лала ЈС.
лaмза м беспосличар, скитница ЦР1; изелица, гурман, прождрљивац Тим.
лaмча м пеј. онај који једе халапљиво ЦТР.
лaпав -а, -о брбљив, не мисли када говори П1.
лaпало с погрд. особа која халапљиво једе ЈС.
лапардiја ж алапача РПГ.
лапaча ж алапача, оговарача П1.
лапoв м лопов, крадљивац ТГ1 Б.
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лaпочина ж/м 1. старац осуђен на лапот; 2. остарео, изнемогао и изнурен
(исхлапео) човек ТР; старкеља Тим.
лапrда м погрд. брбљивац ЈС.
лапrдало с блебетало, торокало ЦТР.
лапрдaн м човек који ,,дроби“ речима ЛР; баљезгало Тим.
лaпша м неугледан човек Л.
лармaч м галамџија Тим РПГ.
лaрмаџија м галамџија ЦТР; онај ко прави галаму, ларму Б Тим РПГ.
лафџiја м разговоран човек ЈС.
лафџiка ж в. лафџија ЈС.
лaчан, -чна, -чно похлепан, грамзив, халапљив ТГ.
лaчоран, -рна, -рно халапљив, в. лачан Тим РПГ.
лaчуран, -рна, -рно в. лачоран РПГ.
лaшав, -а, -о који је благе нараве, попустљив, кoји се не одупире вољи
другога РПГ.
леблебџiја м онај који припрема или продаје леблебију ЈС.
левaк м леворука особа Б СГС.
левакiња ж / левакиња, леваћиња, леворука женска особа Тим.
левaнта м висок и плећат човек ЈС.
леваћiња ж в. левакиња СГС.
левaча ж подруг. в. леваћиња СГС.
лeвен м наочит момак, лола, ђидија Тим.
левокрaјка ж девојчица или девојка која је с леве стране у обредној поворци краљица ЈС Тим.
леворuкес, -та, -то леворук, левак ЦТР.
леворuћес, -та, -то в. леворук Тим.
лежaјник м нерадник, дангуба ЦТР.
лежaјница ж нерадница, готованка ЦТР.
лежaч м нерадник РПГ.
лежилeбоња м готован, нерадник, лењивац.
лежоaј м жарг. велики нерадник ЈС.
лежоaјка ж в. жарг. в. лежоај ЈС.
лезилeбовић м в. лезилебоња ЦТР.
лезилeбоња м нерадник, готован ЦТР.
лeзоња м пеј. човек који се непрестано смеје, показујући зубе ЈС.
лезoтина м в. лезоња ЈС.
лекaрица ж жена лекар ЛР.
лелeкавац м онај који лелече, кука, често без јаке нужде ЛР.
лeнsа м особа с лажним осмехом на лицу РПГ.
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ленчuга м/ж лењивац, лењивица ЦТР Тим РПГ.
ленчугaр м лењивац ЦТР.
ленчугaра м/ж лењивац, лењивица ЦТР.
лeнштина ж/м лењивац РПГ.
ленштuга ж/м в. ленштина РПГ.
лeњaвка ж пеј. лењивица ЦТР.
лeњaвко м пеј. лењивац ЦТР
лeњав, -а, -о лењ, нерадан ЦТР.
лењаiв, -а, -о в лењав ЦТР.
лењiв -а, -о лењ Б ТГ1, нерадан ЦТР Тим.
лењiвка ж в лењавка ЦТР Тим.
лењiвко м в лењавко ЦТР.
лењiвштина ж/м пеј. ленштина, лењивац ТГ1, в. лењивка ЦТР.
лeњка ж лењивица ЦТР Тим.
лењогuз м вулг. лењивац ЈС.
лењогuза вулг. лењивица ЈС.
лењокuр м вулг. крупан човек ЈС.
лењoсан, -а, -о улењен, лењ. – Лењoсана па нeма кудe ЦТР.
лeњча м в лењавко ЦТР.
лењчaр м лењивац ЦТР.
лењчaрка ж лењивица ЦТР.
лењчaрче с лењивче ЦТР.
лењчuга м/ж лењивац, нерадник, ленчуга ЦТР.
лењчугaр м лењ, нерадан човек ЦТР.
лењчугaрка ж лења, нерадна жена ЦТР.
лењчугaрче с лењо, нерадно дете ЦТР.
лепoјка ж лепотица Тим.
лепотaн м лепа мушка особа СГС.
лепотaнка ж лепа женска особа СГС
лепотaнче с дем. и хип. од лепотан (у песмама: лепотица – Данче, лепотанче...) РПГ.
лепотiја ж лепотица ПГ.
лепотiња ж в. лепотанка, поред: обавиња Б.
леснiк м учесник у обичају ,,лесници“ Л.
лечaр м пеј. онај који једе лећу (дакле сиромах) П1.
ливађaр м човек који ради на ливади ЈС.
ливгaр м човек који се много креће, који иде горе-доле ЈС.
лiвра ж ,,шарена жена“ Л.
лiврес -та, -то бистроок, промућуран, радознао П1; врагосласт ЛР.
лiдав, -а, -о голицав РПГ.
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лiза ж/м особа зализане косе СГС.
лiј, -а, -о недруштвен, особењак који има лисичију ћуд ТГ1.
лiјав, -а, -о 1. настран Л; 2. несигуран, неодговоран, склон забушавању
РПГ.
лијaр м лукав, подмукао човек Луж.
лингарuша ж жена скитница ЈС.
лiнгур м скитница, луњало ЈС Тим.
лiндра ж погрд.. женска особа од мање вредности ЈС.
линдрiче с погрд. за девојчицу ЈС.
лiпав, -а, -о који је оронуо ТГ1, в. алипав.
липсoтина м фиг. пеј. изнемогла особа СГС.
липцoња м погрд. веома слаб, изнурен човек ЈС.
липцoсан, -а, -о болешљив, изморен, слабог здравља ЦТР.
липцoтина ж пеј. стар, изнемогао, слабашан човек Луж ЈС, ЦТР.
липцoтинче с слабуњаво дете ЈС.
лiс, -а, -о обележен светлом пегом или светлим праменом косе, в. лисав
ТПС.
лiса ж/м подсм. в. лисес СГС.
лiсав, -а, -о 1. онај са праменовима различите боје; 2.онај чије су обрве
различитих боја СГС. KOJI JE….
лiсас, -та, -то в. лисес СГС.
лисeј м шаљ. човек чије су обрве различитих боја СГС.
лисeнка ж шаљ. в. лисав СГС.
лiсес, -та, -то / лисас особа која има бели прамен у црној коси Б РПГ [У
Б је такав обележен , ,,залисило га“].
лiска ж в. лисава СГС.
лiско м / лишко м в. лисав СГС.
лiткало с несталан човек, врдалама ЦТР.
лiчан, -чна, -чно леп Г; леп, кршан, наочит, привлачан ПГ ТГ1 ТПС ЦТР.
лiшав, -а, -о који има лишу ТГ2.
лiшка ж подсм. в. лиза СГС.
лiшко1 м подсм. в. лиза СГС.
лiшко2 м подсм. в. лисес СГС.
ловaтор м жарг. парајлија Тим.
ловџiја м ловац ЛР ПГТП ЦТР.
ловџiка1 ж в. ловџија ЈС.
ловџiка2 ж жена која лако дође до оног што жели ЦТР.
лозјaр м човек који чува виноград; виноградар ЛР ПГ ЈС РПГ.
лозјaрка ж в. лозјар Л РПГ.
лојзaр м в. лозјар Тим.
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лојзaрка ж в. лозјарка Тим.
лoјча м пеј. дебела мушка особа Тим.
лoкаџија м пијаница, пијандура ПГ Л Тим.
лoкман м путујући посластичар К; незасит човек, чанколиз Тим.
лoкманџија м онај који из јела узима најбоље комаде меса; који радо иде
у госте и једе на тућ рачун; изелица ПГ Тим.
лoкманџика ж в. локманџија Тим.
лoкмаџија м / локманџија онај ко воли да се гости на туђ рачун ТПС.
лoкмаџика ж в. локманџика Тим.
локмaш м безочно халапљив човек Ш; готован Л К.
локопeндра м пијаница ТГ1 Тим.
лолaр м ђаволаст момак Тим.
ломотaн м човек који говори којешта ЈС; причљив човек, брбљавац Тим.
лoмотан, -тна, -тно причљив РПГ.
ломотaна ж брбљавица Тим РПГ.
лопардaс, -та, то неозбиљан, неодговоран, ко свашта прича ЦТР.
лопoв/ лoпов м крадљивац Тим.
лопoвка ж крадљивица Тим.
лоповuља м крадљивица ЈС.
лопuжа м лопов, неваљалац ЦР2.
лопужaн м лопужа ЦТР.
лопужeс, -та, -то склон крађи, лоповлуку РПГ.
лопужeтина м аугм. од лопужа ЦР2 Тим.
лопuрда м аугм. и пеј. од лопужа, преварант ЦТР РПГ.
лопурдiја ж в. лопурда РПГ.
лoћа ж пеј. курва, курвешања Тим.
лoшља м пеј. лош човек Тим.
лoшна ж в. лошља Тим.
лошотiја ж фиг. зао човек ЦТР.
лuав, -а, -о заулав, ударен, сметен, глуп, в улав, в лумав ЦТР.
лuавка ж будаласта, сметена женска особа ЦТР.
луaвко м будаласт, сметен мушкарац ЦТР.
луaвче с будаласто дете ЦТР.
лубaр м мајстор који прави лубове за сита Тим.
лубеничaр м 1. онај ко воли лубенице; 2. онај ко узгаја лубенице Тим.
лuд, -а, -о фиг. немиран ЈС.
лудaјка ж фиг. живахно, немирно женско дете ЦТР; м шашавко, будалаш
Л.
лудaк м фиг. немиран, живахан дечак ЦТР; фиг. претерано живахно мушко дете К
лудiја м будаласт човек Тим.
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лuдман м лудак Н.
лuдна ж несташна, немирна, луда женска особа Б ПГ Тим.
лукaвштина м/ж лукава особа, препредењак Тим.
лулaр м човек који пуши лулу ЛР.
лuмав, -а, -о глуп, ударен, будала ЦТР.
лумаeс, -та, -то в лумав ЦТР.
лuмоња м глуп, будаласт мушкарац ЦТР.
лuмча м в лумоња ЦТР.
лuнћав, -а, -о в. луњав РПГ.
лuња ж/м в. луњав СГС.
лuњав, -а, -о који је пегав по лицу ТГ1 К СГС.
лuњавац м в. луњац СГС.
лuњавка ж в луњава СГС.
лuњавчина м погрд. в. луњав СГС.
лuњавштина ж/м погрд. в. луњав СГС.
лuњалица ж скитница ЦР1.
луњaр м пеј. в. луњав СГС.
луњaрка ж пеј. в. луњава СГС.
лупaч м онај који лупи, комуша кукуруз ПГ.
лuпаџија м фиг. пеј. брбљивац, особа која говори несувисле ствари РПГ.
лутацiја м в. лутач РПГ.
лутaч м скитница РПГ.
лuцкас, -та, -то ћакнут, шашав, сулуд К2.
лuџа м пеј. лудак Б ЛР Тим; занесењак, особењак; лудак ПГ ЦТР.
лuџес, -та, -то луд, малоуман ЦТР.
лâжла ж в. льжна РПГ.
лâжља м 1. лажов Б Луж РПГ ЦТР; 2. забављач у сватовима, чауш Б; особа која са бардаком позива сватове на свадбу. За време свадбе л. приказује
поклоне и свакога свата помало окрпи ТГ1.
лâжна льжoсана ж. лажљивица над лажљивицама Б П1.
льжoв м лажљивац РПГ
льжoвник м лажљивац ПГ Тим.
льжâц м лажовчина РПГ.
лâк човeк м непоуздана особа, наивчина РПГ.
лькодuп, -а, -о поскочан Тим.
лькоoрац м онај који лако игра у колу ПГ; пококљив у колу Тим.
лькоoрка ж в. лькоорац Тим.
льснорaнац м чиновник, нерадник, онај ко лако долази до хлеба П1; в.
ајлазин Тим.
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Љ
љoпна ж пеј. која се испрскала газећи по блату К СГС.
љoпча м прек. испрљан од блата К; прек. човек који не мари за чистоћу,
мурдар ЦТР.
љапaвина м фиг. лажов, преварант, клеветник П1.
љaпча м 1. туњавко Л; 2. блебетало, који говори свашта Б.
љaпша м в. љапча Л.
љiгав, -а, -о 1. коме теку бале из уста, балав Б РПГ ЦТР. 2. фиг. пеј.
превртљив, снисходљив, човек за презир. – До тьг несьм знaл кoлко-е љiгав,
ал о[д]-тьг не iдем вiше кудe њeга ЦТР; који нема поноса, који изазива презир, гаћење, одвратан К.
љiгавац м в. љигав РПГ.
љiгавка ж она која пушта бале ЦТР Тим.
љiгавко м 1. онај који пушта љиге, бале; 2. онај који се понаша удворички ЦТР.
љiгавче с дериште ЦТР; дете које се љигави; новорођенче, бебе ПГ Тим.
љигaн м погрд. балав мушкарац ЈС.
љигaча ж в. љиган ЈС Тим.
љiгна ж она која пушта љиге К РПГ.
љiгоша м пеј. балавац Л Тим.
љiгча м погрд. балав човек ЈС.
љiгша м дете које љигави ПГ ЦТР.
љiкша м в. љигша К; слинавко П1; балавко Луж.
љокaвштина м пеј. пијанац Тим.
љoпа м пеј. човек неуредан у одевању ЈС.
љoпа м туњавко ЈС.
љoпав -а, -о фиг. некарактеран, брбљив П1 К.
љопuз м пеј. онај ко иде мокар од суснежице Тим.
љoпша м 1. онај ко се лако при ходу прља блатом Ш РПГ; 2. блебетало,
онај ко несувисло прича Б СГС; в. љопуз Тим.
љoчко м снажан дечак или млађи мушкарац ЈС.
љубавџiја м онај који води љубав ПГ.
љубавџiка ж в. љубавџија ПГ.
љубовџiја м в. љубавџија ПГ.
љубовџiка ж в. љубавџија ПГ.
љuд м човек ЦТР.
људiште с пеј. човек ЛГ.
љукaч м онај који одваја јагањце од стада да не би више сисали овце ЈС.
љuљаџија м онај који некога љуља ЈС.
љuљка ж пеј. фиг. пијан човек ЛГ.
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љuмча м в лумча ЦТР.
љuт, -а, -о фиг. раздражљив, оштар, прек човек Б РПГ ЦТР.
љuтачак, -чка, -чко пргав, жесток П1.
Љуштiвоје м жарг. (надимак) пијанац Н.
Љуштiмир м жарг. в. Љуштивоје Н.
Љуштiслов м жарг. в. Љуштивоје Н.
М
мaав, -а, -о маљав СГС.
маанiт, -а, -о онај ко има неки недостатак, неку ману (телесну или духовну) РПГ.
маанџiја м пробирач, онај који свему нађе неку ману РПГ.
магариштaр м пастир који чува магарце РПГ.
магацинeр м в. магационер Б.
магационeр м 1. радник у магацину; 2. продавац у сеоској продавници Б
Тим РПГ ЦТР.
мадежљiв, -а, -о особа са доста младежа по видним деловима тела СГС.
маденџiја м кулучар у рудницима (за време турске власти) ЈС.
мадижaв, -а, -о в. мадежљив СГС.
мaђешница ж жена која се бави мађијама ЈС.
мађијaра ж в. мађијарка ТГ1.
мађијaрка ж / мађишaрка жена која се бави враџбинама Грд; жена која
прави мађије ТГ1 Л; она која прави мађије ЦТР.
мађијaшница ж в. мађијарка Л.
мађијeшница ж 1. в мађијарка; 2. жена која иде код врачара ЦТР.
мађионaра ж в. мађијарка ТП.
мађиoсан, -а, -о онај ко је под магијом, опчињен, замађијан ЦТР.
мађишaрка ж в. мађијарка Л.
мађoр м школски служитељ, фамулус Тим.
мађoсница ж в. мађешница ЈС.
мaзан -зна, -зно фиг. умиљат П1, лукав ЦТР.
мазгaрка ж жена која скупља мазгу (мезгру) ЈС.
мазгoв м пеј. тврдоглав, задрт човек, ленштина Б Тим ЦТР.
мазгoтина м/ж фиг. неразуман, задрт човек (као мазга!) ЦТР.
мазлiја м онај који се много дотерује, кити; кицош ПГ.
мaзна заглaвка м изр. лицемер П1.
мазнeнко ж/м онај који се улагује, улизица ПГ Тим.
мазнiца ж/м 1. умиљата особа, она која се умиљава ЦТР; 2. женска особа
зализане косе СГС.
мазноглaвка ж пеј. глатко очешљана и дотерана жсна ЈС Тим СГС.
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мазнuља ж пеј. жена зализане косе СГС.
мазнuљка ж в мазнуља ЦТР.
мазнuљћа ж (жена) лицемер П1.
мазуљaнка ж в мазница ЦТР.
мазuљко с притворко ЦТР.
мајaч м скитница, луталица ЦТР; човек који се маје и узалудно губи
времс ЈС.
мaјданџија / мајденџија м радник у руднику, радник у каменолому Б Тим.
мaјденџијам в. мајданџија Б.
мајкaна ж женска особа која много личи на мајку; ,,мајкана друга“ АП Л.
мајкuна ж в. мајкана Тим.
мајкuша ж в. мајкана К.
мајмaрин м дунђерски старешина Тим.
мајорчина м аугм. од мајор РПГ.
мaјстор м човек вешт у неком послу; занатлија Б ЦР1; фиг. препредена
особа РПГ К2.
мaјсторица ж 1. мајсторова жена Б; 2. жена вешта у неком послу ЦР1.
мaјсторка ж мајсторица Тим.
мaјћа ж мајка Б Луж.
мајћетiна ж пеј. неодговорна мајка РПГ.
мајћiште с пеј. лоша мајка (зла, неодговорна) РПГ.
мајћувaн м в. мајћушан РПГ.
мајћuша ж ћерка која по својим физичким и психичким особинама личи
на своју мајку ПГ Б Тим.
мајћушaн м онај који много личи на мајку, који има јако изражене особине мајке РПГ.
мајћушaна ж ћерка с особинама мајке РПГ.
мaјцак, -цка, -цко мали ЦР1.
мајцкaн, -а, -о погрд. тобоже мали ЦТР.
мајцкaна ж в. мајцкан ЦР1.
мајцкaнче с погрд. тобоже мало (дете) ЦР1.
мaјчичка ж мајчица ЛГ.
мaјчиште с пеј. мајка Л.
макосвeтник м себичњак, незајажљив у стицању иметка РПГ.
макулџiја м онај који непозван долази на туђе весеље, који бесплатно
долази до нечега ЦТР.
макулџiка ж она која живи бесплатно, на туђ рачун ЦТР.
малерoзан, -зна, -зно особа коју прате незгоде и невоље К2.
малiнче с малишан Л.
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малкосвeтан, -тна, -тно незасит, грамзив Тим.
малкосвeтник м човек са незајажљивим прохтевима Жл; грамзива, себична особа ТГ1 К; лакомац ТЦ1.
малкосвeтница ж в. малкосветан Тим.
малозeман, -мна, -мно незајажљивац у стицању земље П1 РПГ.
малозeмник м в. малоземан РПГ.
малозeмњак м в. малоземан РПГ.
малокaван, -вна, -вно 1. болешљав, нааљичав, бољникав Грд (аљав =
недовољно отпоран, подложан болештинама); малокрван, болешљив, слабашан ЦТР; нејак Б ЛГ Тим; болешљав Л. – Млађeје дете ми мало малокaвно
К; 2. који је оскудан, који је сиромашан, који једва саставља крај с крајем
ТГ1.
малокrван, -вна, -вно болешљив РПГ.
маломoзан -зна, -зно шупљоглав П1; безобзиран; малоуман, ћакнут РПГ.
маломoзган в. маломозан П1.
малосвeтан, -тна, -тно себичан, коме је све мало РПГ.
малосвeтник м в. малкосветник Жл.
малоuман м глуп Б.
малоuмница ж в. малоуман Б.
малтерџiја м онај који спрема малтер ЦТР К2.
мaља м хип. малишан Б.
мaљав, -а, -о особа обрасла маљама по видним деловима тела СГС.
маљoз м малишан Б Тим.
маљoзес, -та, -то који је мали, који је малог раста ТГ1.
маљугaн м пеј. човек малог раста ЦТР; пеј. дете; кепец П1; в. маљоз Тим.
маљузaн м особа с малом главом СГС.
маљuрко м хип. малишан ЛР Тим.
мaма ж 1. мајка; 2. стрина Жл; 3. свака жена (ван рода) мајчиног доба Б.
мaмичка ж хип. и пеј. мајка (у псовци) РПГ.
мaмка ж мама, мамица ЛГ.
мaмлаз м глупак, блесавко К РПГ.
мaморан, -рна, -рно мамуран ТГ1.
манастiрка ж калуђерица; жена која је предана религији; она која открива рушевине манастира и залаже се за њихово обнављање П2 РПГ.
мaндара ж жена скитница ЈС.
мандoв м мангуп, преварант ЦТР.
мандoвче с дем. од мандов ЦТР.
мандoвчина м ауг. и пеј. од мандов.
мaндраџија м мајстор који на мандри (просторији на пашњаку, подешеној
за прераду млека) прави сир и качкаваљ; овчар на мандри ПГ ЈС.
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манѕeрка м човек малог раста Грд.
мaлецьк, -цка, -цко / мьлецьк, мьненак мали ТПС.
мaнечьк, -чка, чко / малецьк мали, ситан Б ТПС.
манiт, -а, -о сакат, с телесном маном Жл ТГ1 Л К.
манлiја м човек с неким физичким недостатком Грд Л.
манљiв, -а, -о човек са манама ЛР К.
манћoр м намћор РПГ.
манџiја м онај који свему налази ману, избирљив човек ЦТР ПГ Жл ЛР;
пробирач (хране) ЈС Л К.
манџiка ж в. манџија ЈС Л К; она која свему налази ману ЦТР.
маoвит, -а, -о махничав (који ради ,,на мах“ ЦТР; онај који је променљивог
расположења; нагао, плаховит Б.
маражљiв, -а, -о болестан РПГ.
маразлiја м хронични болесник РПГ.
маразљiв, -а, -о болестан РПГ.
мaран (само у нег. – неје маран, немарна, немарно) (не)одоговоран РПГ.
марвењaк м / мрвењaк м ветеринар ЦТР.
марифетлiја м мајстор вештак, довитљивац ЈС.
мартuр м сведок ТГ1.
мартурiја ж сведок ТГ1.
мaсаџија м миражџија ББП Жл ТГ1.
мaсаџика ж миражџика Б ТГ1 ЦР1 РПГ.
маслaр м 1. човек који тргује маслом ЈС Тим; 2. сладокусац Л.
маслaрка ж жена сладокусац Л.
масленiца ж пеј. и фиг. прљава жена П1.
мaтер ж мајка, мати Жл ЦТР.
мaтера ж в матер ЦТР.
матерeшка ж жарг. кћи с неком рћавом особином мајке, због које јој се
израз упућује (мамина кћи) ЦР1.
матeрја ж мајка. – Кудe ти је матерјaта? Б ТГ1.
мaти ж мајка; вок: мaле ЦТР.
маткaп м смутљивац ЈС.
матолoз м стражар на планинским прелазима Тим.
матрапaз м посредник на пијаци ЦТР; трговац марвом, препродавац
(најчешће коња), џамбас ПГ К Тим.
матропaз м в. матрапаз Тим.
мaћа в. мајка ТПС, мајка; маћеха ЈС.
мaћија ж маћеха Б Луж ТГ1 ЈС РПГ ЦТР.
маћушaн м дете слично мајци ликом и карактером Луж.
мaчава ж маћеха Луж ПГ Тим.
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мaчеа ж маћеха ТГ1.
мaчејa ж маћеха Жл ТП RПГ.
мaчија ж в. мачеја РПГ.
мачкарuша ж женска особа која воли и негује мачке Тим.
мaчоја ж маћеха Луж.
маџијaр м врач који ,,баца“ зле чини РПГ.
маџијaрка ж жена која прави мађије, која се бави врачањем ПГ ТП РПГ.
маџијoсан, -а, -о омађијан, залуђен РПГ.
меанџiја м власник кафане, механџија ЦТР; м крчмар ЈС.
мeвла ж жена великог трбуха ЈС [мех, мешина, мешинат...].
мeвоња м човек великог трбуха ЈС.
медецiнка ж жена запослена у болници ЈС.
међaш м власник суседног имања ЦТР.
међiз м пеј. Циганин РПГ.
међнiк м / међњiк, меџнiк м сусед по имању (земљи) ЦР1.
међњiк м в. међник ЦР1.
меенџiја ж механџија, кафеџија ТГЗ.
межгuр м човек који много једе и прави стомак ЈС.
мезетлiја м љубитељ мезета Л; онај ко дуго и са уживањем мезети уз
ракију РПГ.
мејанџiја м механџија ПГ Л Тим РПГ ЦТР.
мејанџiка ж 1. жена механџија, крчмарица РПГ; 2. механџијина жена ПГ
Л Тим.
мејuнћав, -а, -о особа са подочњацима СГС [подочњак = мех].
мекамaра ж мекушац Л.
мекамлiја м слаткоречив, приступачан човек Л.
меканлiја м мекушац РПГ.
мекишaр м недовољно чврст мушкарац; неспособан за веће напоре ЈС
ЛК Тим.
мекишaрче с дем. од мекишар ЈС.
мекоглaвес, -та, -то 1. онај коме раније ничу зуби (дете); 2. попустљива
особа, пригодна за договор РПГ.
мекокoжес, -та, -то фиг. који је преосетљив (човек) ЦТР.
мекообрaзас, -та, -то мек, попустљив ЦР1.
мелезaр м човек шареног морала Л.
мељuнка ж. пеј. в. мејунћав СГС.
мељuнко м пеј. в. мејунћав СГС.
мераклiја м онај који воли нарочито нешто или уме да га изабере ЦТР;
онај који у нечему ужива (у послу, јелу, пићу) РПГ ЈС Л.
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мераклiка ж 1. она која воли нарочито нешто и уме да га изабере ЦТР;
2. фиг. лака жена, курва РПГ ЦТР; 3. девојка или жена која у нечему ужива
ЈС К.
мерџiја м в. мирџија РПГ.
месaр м 1. касапин; 2. особа која ужива у једењу меса Тим РПГ.
месaрка ж в. месар 2 Тим РПГ.
месечaр м онај који се креће највише ноћу или обавља неке послове током ноћи. – Дрaгољуб је бил месечaр, по нoћу oди, путuје ко по дьн ЦТР.
месечaрка ж жена која живи више ноћу него по дану ЦТР.
месiља ж 1. жена вешта у мешењу хлеба Б; 2. жена која (због тога што
нема прво дете) меси хлеб о даћама Б.
месојeдник м онај који воли да једе месо ТГ1.
метiља ж жена која мете ЛР.
метиљaв, -а, -о фиг. болешљив Л.
метиљaвштина ж/м пеј. трома, млитава особа Луж Тим.
метиљiв, -а, -о фиг. слабашан, болестан, нејак ЦТР.
метиљiвка ж пеј. слабуњава, болешљива особа ЦТР.
метиљiвко м пеј. слабуњав, болешљив човек ЦТР.
метiљчица м дем. од метиља ЛР.
метлaр м мајстор који прави и продаје метле К2.
мећишaр м слабић, попустљива и безвољна особа П1; слабашна, неотпорна особа Луж ПГ ТГ1.
мећишaрка ж в. мећишар Тим.
мeчка ж фиг. пеј. незграпна особа ЦТР.
мeчкав, -а, -о грубе и снажне телесне конституције (личи на мечку) РПГ.
мечкaр м 1. ловац на медведе; 2. власник медведа који га вода од места до
места и забавља народ РПГ ЦТР.
мeчкоња м пеј. дебељко Тим.
мечкостuп м онај који хода као мечка ЈС.
меџанлiја м међник, сусед на имању РПГ.
меџaр м в. меџник РПГ.
меџнiк м власник суседног имања, с којим се имање међи Жл ТГ1 РПГ.
мешaја ж жена која меси ЛР.
мешинaт, -а, -о који је велика стомака, трбоња ТП К.
мeшко м човек великог трбуха ЈС К.
мiжав1 -а, -о 1. болесних очију П2; 2. онај ко не види добро Луж; жмиркав, кратковид ПГ Тим; 3. збрчкан, кржљав, смежуран, болешљив Тим.
мiжав2, -а, -о 1. полуслеп, слеп; 2. фиг. наказан. физички и духовно неспособан РПГ.
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мiжља м жмуравко, онај који стално гледа полузатвореним очима, који
не види добро Б РПГ Тим Луж.
мiзас, -та, -то / мизес танак, витак ЛГ; в. мизес.
мiзес, -та, -то који има лепе усне, умиљатих усана ЦТР; витка (девојка)
малих и лепих усана П1; смеран, увиђаван, скроман, ненаметљив Тим; в мизас.
мизuља ж она која има умилно лице, умиљата женска особа ЦТР.
мизуљaн м пеј. човек притворно умилног лица ЦТР.
мизuљка ж хип. од мизуља ЦТР.
мизuљче с дем. и хип. од мизуљка ЦТР.
милоглeдан, -дна, -дно умиљат, умилног погледа Тим.
милокuрка ж пеј. лака жена, радодајка ЦТР; жена љубитељ секса Л Тим
ТПС.
миломuжњача ж курвештија Тим.
милопiчан, -чна, чно сексепилан Тим.
милосiв, -а, -о саосећајан, милостив ЛГ.
милосљiв в. милосив Л.
милостiван, -вна, -вно осећајан, милостив ТГ1 РПГ.
миражџiја м момак ожењен девојком са богатим миразом ПГ ТГ1.
миражџiка ж девојка која има мираза или жена која је донела мужу богат мираз ПГ ТГ1 ЈС.
миразџiја м в. миражџија.
миразџiка ж в. миражџика.
мираџiја м момак ожењен миражџиком ЦТР.
мираџiка ж девојка с миразом ЦТР.
мирашчiја м човек који се оженио миражџиком – јединицом са миразом
Луж.
мирџiја м онај који мири завађене људе и породице ЈС.
мирџiка ж в. мирџија ЈС.
мисiрка нероткиња, штирка, бездетка, јаловица Грд.
мискaр м чувар ћурки ЛР [миска = ћурка].
митрољeзац м митраљезац ЦТР.
мiџав в. мижав.
млaдевеста ж в. младеневеста ТГ1.
млaденевеста ж млада, невеста ТГ1 Л.
младeж м омладина Б.
младiња ж зб. младеж, омладина АП Луж ЦТР.
младиштaр м младић, младићак ПГ; момчић ЦТР.
младожeња м женик, момак који се жени Б ТГ1; младић пред женидбом
ЦТР.
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младолiкас,-та, то младолик Тим К2.
младолiкес, -та, -то / младоличес младолик К.
младолiчес, -ста, -сто младолик Тим.
младунaц м погрд. тобоже млад човек, зрео човек који се понео као млад
ЦРТ.
младунiка ж старија жена младалачког изгледа К2.
младунiца ж млада жена ЦТР; стара особа с подмехом Б, в. младунац
ЦРТ.
младuнка ж в младуница ЦТР; ж млада женска особа П1.
млaтав, -а, -о безвољан и приглуп РПГ.
млатiна м особа која говори без везе, која млати кад говори ТГ1.
млатiшума м/ж торокало, блебетало, онај који много лаже ЦТР.
млaтка ж 1. млада жена; 2. млада, невеста ПГ Л ЦТР; коледар обучен у
женско Тим.
млатoја м замлата, онај ко говори скаредности Тим.
млекaр м 1. особа која ужива у млеку; 2. продавац млека РПГ.
млeкаџија м млекар, разносач млека РПГ.
млзaр м музач стада РПГ.
млзарџiја м музач, пастир који чува музне овце РПГ.
млзaч м в. млзар РПГ.
мливaр м радник у воденици, воденичар ЦТР; помељар РПГ.
млiтав, -а, -о спор, безвољан Б.
млогопaнтљив, -а, -о који много памти ЈС Тим.
мобiља ж учесница мобе Тим.
мoгућан, -ћна, -ћно богат, имућан ЦТР.
модрељaн м плавоок човек Тим СГС; пеј. болешљив човек поплавио у
лицу П1.
модрiчко м пеј. в. модроок СГС.
модрогuза ж вртирепка; курва, заводница П1.
модрокoц м човек плавих очију Б.
модроoк -а, -о плавоок Б СГС.
модроoкас, -та, -то који је плавих очију, модрих очију ТГ1.
модрuља ж пеј. в. модроока СГС.
модруљaн м плавоок човек ЦТР СГС.
модруљaна ж плавоока женска особа ЦТР СГС.
модруљaнка ж в. модруљана СГС.
модрuша ж пеј. в. модроока СГС.
мoма ж девојка (угл. у песмама) ЦТР.
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момaк / момьк м 1. млад неожењен мушкарац Б; 2. чувар стоке за новац
или наполичар који ради на имању одређену сезону за плату; слуга ЦТР.
мoмкиња ж девојка која чува стоку за новац или радница на имању за
плату, слушкиња ЦТР.
момковiца ж слушкиња, служавка у млађим годинама П1 ЈС РПГ.
момкuша ж девојка која воли друштво момака РПГ.
момчe с младић, момчић ПГ Л РПГ; дем. од момак Б ТГ1; (мн. момчетiја)
поред стандардног значења и: млади супруг ЦТР.
момчeнце с момчић Л; хип. од момак Б ТГ1; хип. од момче, младић ЦТР.
момчiште с аугм. од момче Б ТГ1.
момчужљaк м момчић ТГЗ.
момчуљaк м дем. од момче, момчић ЦТР; пеј. од момак ТГ1 Б ЛГ Л РПГ.
момâк м 1. млад и неожењен мушкарац Б РПГ; 2. слуга (у млађим годинама) П1 ЈС.
мотљaвко м пеј. онај који се мотљави ЦТР.
мoчко м пеј. онај што сваки час мокри, попишанац Л ЦТР
мoчља м в. мочко, попишанко ПГЦТР.
мoчна ж женско дете које мокри; попишаница ПГ.
мрвењaк м в. марвењак ЦТР.
мrдалица ж погрд. забушант, она који избегава обавезу Цр2.
мрдaљка ж фиг. жена лаког морала ЦТР.
мрдaч м човек који избегава обавезу ЛР К; превртљивац, врдалама ПГ
РПГ; мушкарац који је склон да изневери своју жену; непоуздан мушкарац
ЈС.
мрдaчка ж в. мрадач ЈС.
мрдогuз м вулг. онај који се врпољи; који мрда задњицом, непоуздан човек ЈС.
мрдогuза ж в. мрдогуз РПГ.
мрдогузiца м 1. фиг. човек који избегава рад или своје обавезе ПГ Тим;
2. фиг. нестрпљива и врло покретљива особа РПГ.
мрдогuзла ж вулг. она која мрда задњицом; жена слободног понашања
ЦТР РПГ.
мрдогuска ж в. мрдогузица.
мрдуљaча ж врцкаста женска особа ТГ1.
мрeнес, -та, -то који има облик рибе мрене, који је витак ТГ1.
мrждав -а, -о ружан П1; намрштен, нерасположен РПГ.
мrжљак м онај који је осетљив на хладноћу, који се лако смрзне ПГ.
мржљiв, -а, -о лењ РПГ.
мржљiвац м лењивац.
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мржљiвица ж лењивица ЦР2.
мржљiвко м в, мржљивац ЦР2.
мrжњен, -а, -о (о)мрзнут РПГ.
мrза м омражени син П2.
мрзaн м лењивац ЈС.
мрзежљiв, -а, -о онај који не воли да ради, лењивац Тим.
мрзељiв, -а, -о в. мрзежљив РПГ.
мрзешљiв, -а, -о који не воли да ради, лењ ЦТР ЈС К.
мрзешљiвац м лењивац ЈС.
мрзешљiвка ж лењивица ЦТР.
мрзешљiвко м лењивац ЦТР.
мрзешљiвче с лењивче ЦТР.
мрзољiв, -а, -о в мрзешљив ЦТР.
мрзосвeтан, -тна, -тно 1. завидан; 2. фиг. мрзовољан, лењ РПГ.
мрзосвeтник м човек који мрзи све(т) ЛР ПГ.
мркушaн м фиг. глупак ЦР2 [мркоња – ован мрке боје].
мркушiло м пеј. будала, глупак Тим.
мrледан, -дна, -дно слабуњав ЛР; слаботелесан, слабуњав ТГ1 Тим.
мrљав -а, -о слабог апетита, пробирач П1.
мrљавица ж 1. лењивица, аљкавица, неумешна жена Тим; 2. злојешница,
жена која слабо једе ЦР2.
мрљaвка ж она која траљаво ради, неспособна жена ЦТР.
мрљaвко м 1. лењивац; 2. нејешник, злојешник ЦР2; неспособна особа,
в. неумејатан. – Ако ти трeбе мaјстор, бeгеј од мрљaвка ЦТР .
мрљaвче с неспособно дете ЦТР.
мрљaн м прљав човек ЦР1.
мrљна ж прљава жена ЦР1.
мрљокuр м вулг. полно неспособан мушкарац ЈС Тим.
мrљча м неумешан, ко ради неоправно Б; неспособна особа ТГ1; погрд.
прљавко, неспособњак, млитавко ЦРТ.
мрмoљко м човек који говори полугласно и недовољно разговетно ЈС.
мрмoљћа ж женска особа која неразговетно говори Тим.
мрснiк м безобразник, онај који говори без стида погане речи П1 Л; велики женскарош Б ЈС Тим.
мрснiца ж в. мрсник Б.
мrсно кuче с погрд. женскарош ЈС.
мрсoљан м балавац, слинавац ЈС Тим.
мрсољaнче с дем. од мрсољан ЈС.
мрсољiв, -а, -о слинав, балав ТГ1 ЦР1 ЈС [Мрсољ – бале из носа.].
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мрсољiвица ж слинавица; незрела (недорасла) девојка Цр1.
мрсољiвко м 1. слинавко ЈСј; 2. пеј. неискусан млад момак Тим.
мрсoљко в. ѕиван Грд; слинавко ЈС.
мрсомuд м пеј. сплеткарош Тим ТПС.
мртaв, -тва, -тво умрли ЛГ; фиг. преморен Б.
мртавaц м в мртвак ЦТР.
мртавâц м 1. мртвац Б ТГ1 РПГ; 2. фиг. изнемогла особа, с изгледом налик мртвацу Б.
мртвaк м 1. мртав човек; 2. тешко болестан човек Грд; мртвац ЦТР Л К.
мртвљoсан, -а, -о 1. преморен; 2. пијан ТПС.
мртвокuрина м мушкарац слаб, неодлучан ТГ1.
мртвокuроња м неодлучан, слабић ЦТР.
мртвoсав, -а, -о изнурен до изнемоглости Б; обамро, скоро мртав; као
мртав ЦТР.
мртвoсан, -а, -о мртав уморан, пијан Б Тим.
мртâв, -твa, -твo нежив Жл.
мrцав в мрљав.
мрцiна ж пеј. рћава, лоша, безвредна особа К.
мрчiмуд м онај који гњави, који дави док говори, који отеже са послом,
гњаватор, недовољно бистар ТГЗ.
мrчкав, -а, -о пробирач хране, особа слабог апетита ББП ТГ1 Тим РПГ.
мrџгав в. мрчкав ТГ1.
мрџгаљiв в. мрчкав ТГ1.
мrшав, -а, -о неухрањен СГС.
мршaвко м слаб, мршав човек ЦР1 СГС.
мrшкав, -а, -о прљав у лицу ЈС.
мршкoљ м особа прљавог лица ЈС.
мршкoљче с дем. од мршкољ ЈС.
мршљaк м фиг. мршава особа ТГ1 [Мршљак је стрвина, месо од угинуле
животиње, у распадању.].
мршљакaр м пеј. онај ко воли месо (и једе га као пас лешину) П1 Тим
РПГ.
мршoјла ж мршавица, мршава женска особа ЦР1 Тим.
мршотiја ж пеј. мршава особа Тим.
мrштав в. мрљав.
мрштeљка ж пеј. намрштена особа, особа која се вазда мршти Тим.
мрштовiт -а, -о зловољан П1; забринут, намрштен РПГ.
мрштoљка ж пеј. в. мршава СГС.
мршуљaв, -а, -о промршавео, омршавео Л.
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муaра ж мувало, скитница ЛР.
мубaшир м повереник Тим.
мuвало с пеј. тумарало, смуцало Тим РПГ.
мuвта м онај који све хоће џабе, преварант, в. макулџија ЦТР.
мувтаџiја м в. мувта ЦТР РПГ; онај који бесплатно долази до нечега,
мукташ К.
мувтаџiка ж жена мувтаџија К ЦТР.
мuдоња м фиг. јак, снажан човек, човек са залеђином ЦТР.
мuж ж (мн. мuжи) 1. супруг Б РПГ; 2. јак, снажан човек; 3. одрастао мушкарац Б ПГ РПГ; 4. човек ЦТР.
мужaга ж 1. аугм. велики и снажан мушкарац; 2. мушкобањаста жена
РПГ.
мужaња ж / мужaра јака, мушкаста жена Л.
мужaра м мужина ЈС.
мужарaга ж / мужерaга ж мушкобањаста жена ТГ1; женска особа која се
дружи с мушкарцима и понаша као мушкарци Б.
мужaтица ж жена која има мужа ПГ РПГ.
мужe с дем. од муж ЦТР Тим.
мужерaга в. мужарага ТГ1.
мужетaга м в. мужага РПГ.
мужетeрина ж аугм. од мужетина, мушкарчина РПГ ЦТР; погрд. муж,
мушкарац ЦР2.
мужетeрчина ж аугм. и пеј. од мужетерина, мушкарчетина Б ЦТР Тим.
мужетiна м аугм. од муж ЦТР.
мужiна м аугм. од муж ТГ1; муж, снажан човек ЦТР.
мuжле с / мужлe. хип. од муж ПГ РПГ.
мужлeнце в. мужле.
мужâк м 1. дем. и хип. од муж, мужић, момчић Б ЛГ РПГ ЦТР; снажан
дечак ЈС; 2. пеј. човек малог раста ЦТР.
музавiрин м лажљивац; интригант, смутљивац, нитков ЈС.
музaља ж музиља ЈС.
музaчка ж в. музаља ЈС.
мујaкет непром. предузимљив, вредан П1.
мuкавица ж/м мргодна особа, ситничар, незгодан човек ЦР1.
мукомaш м подмукао човек ЈС.
мукомџiја м подмукла мушка особа ЦТР.
мукомџiка ж подмукла женска особа ЦТР.
мукомџiче с подмукло дете ЦТР.
мuлаџија м погрд. онај који воли све да узме бесплатно ЦР1.
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мулећaр м онај ко воли да једе на тућ рачун Б К Тим; в. мулаџија ЦР1;
онај који живи на туђем раду ЦТР.
мулећaрка ж в. мулећар К Тим.
мuлка ж приглупа, заулава женска особа ЦТР.
мuлча м пеј. глуп, заулав човек ЦТР; пеј. мулац, глупак П1.
мумџiја м занатлија који израћује и продаје свеће ПГ ЈС Тим.
мурдaр м 1. онај ко ради нечисто БЈ ЈС Тим РПГ; аљкав, немаран човек,
онај који површно ради К ЛР; каишар ЦР1; прљав, аљкав, немаран, неуредан
човек ЦТР; 2. бестидна особа која непристојно прича РПГ.
мурдaран -рна, -рно поган, безобразан, говори безобразлуке и чини срамне покрете П1.
мурдaрка ж прљава, аљкава жена Тим ЦТР.
мурдарuша ж пеј. в. мурдарка Тим.
муртaтин м 1. готован, муфтаџија; 2. баксуз Тим.
муртeз м в. муртатин Тим; онај који ћути, ћутљивко ЦР1.
мурцуљeз м готован, мукташ, муфљуз ТГ1.
мuса м онај који се муси ЈС.
мuсав, -а, -о који је прљав, умрљан слином око усана К; слинав ЦТР.
мuсес, -та, -то који је прљав, који је мусав ТГ1 Тим.
мuсоња м ауг. и пеј. од муса ЦТР.
мустакaт, -о који има израженије бркове РПГ.
мустакeља ж пеј. брката жена Л.
мустакeрла м бркоња К.
мустаклiја м мушкарац с лепим брковима Л РПГ.
мустаћiл м мушкарац с лепим, маркантним брковима ТГ1.
мустaћка ж в. мустакеља Л.
мустаћлiја м в. мустаћил ЈС Тим.
мустачaт м бркат Б ТГ1.
мuстра ж ирон. особа која не може служити за пример К РПГ.
мuстрица ж фиг. дем. ђаволасти девојчурак Тим.
мусуљaн м намргођена, зловољна особа ЦТР.
мuта м 1. мутав, нем човек РПГ; 2. фиг. онај ко тешко изговара речи,
ћутљив човек РПГ ЦТР; 3. фиг. туп, глуп човек ЦТР; погрд. мутавац ЦТР;
4. будала ЈС К.
мuтав, -а, -о 1. нем Б Луж ЦТР; 2. фиг. приглуп, тупав ЦТР ЈС.
мuтавац м 1. нем човек ЦТР; 2. фиг. ћутљив, повучен човек ЦТР; 3. фиг.
приглуп, туп човек ЦТР.
мuтавица ж 1. ћутљива женска Тим; 2. глупача ЈС.
мuтавка ж 1. нема жена; 2. фиг. ћутљива женска особа ЦТР; 3. глупача
ЈСЦТР.
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мутавџiја м занатлија који израћује предмете од козје длаке ПГ Тим РПГ.
мuтавштина м ћуталица, ћутљив, тешко говорљив човек, човек који нераговетно говори Б Тим РПГ, в. мута.
мuтла ж 1. мутавица ЈС Л; 2. ћутљивица ЦТР; 3. приглупа жена ЦТР.
мuтља м 1. ћутљив човек ЦТР; 2. сплеткарош, смутљивко ЦТР.
мутљaвина ж/м фиг. покварењак П1.
мuтна ж мутавица, жена која је без способности говора Грд.
мuтоња м пеј. в мутља (1) ЦТР Тим, в. мута.
мућaк м фиг. пеј. покварењак ЦТР.
мuћкалица ж особа која свашта прича Л.
мућкарoш м онај који прави махинације К; онај који живи уз помоћ
махинација ЦТР.
муфљuз м покварењак ЈС; готован Л; непоуздан човек ЦТР тим.
муфтаџiја м в. мувтаџија ЦТР, готован Л.
муфтaш м који хоће да живи на туђ рачун; који избегава плаћање ЈС Тим,
в. мулећар.
мuфтеџија м /муфтеџiја в. муфташ ЈС Тим.
мuфтеџика ж / муфтеџiка она која хоће да живи на туђ рачун ЈС Тим.
муфћiл м брка ЈС.
мuцоња м муцавац ЈС Тим, в. мута.
мушкaр м (мн. мушкарi) мушко дете, младић, мушкарац РПГ ЦТР.
мушкарaга ж 1. мушкобањаста женска особа; 2. женска особа која се поглавито дружи с мушкарцима К.
мушкарaна ж мушкобањаста жена РПГ.
мушкарaча ж женска особа која трчи за мушкарцима РПГ.
мушкарe м дечачић Б.
мушкарeнце с (мн. мушкаретiја) мушко дете; хип мушко, мушкарче ТГ1
Тим.
мушкарiца ж в. мушкарана РПГ.
мушкарiчина ж пеј. мушкарача Тим.
мушкарчe с дем. од мушкар, мушко дете, дечак ЦТР.
мушкарчeнце с дем. и хип. од мушкаре ЦТР.
мuшко с мушкарац, муж ЦТР Л.
мушкобaна ж в. мушкокоз (2) РПГ.
мuшкокоз м 1. хермафродит, сметењак Тим.
мушкокoза ж в. мушкокоз Б; мушкобањаста жена; жена која ради мушке
послове РПГ.
муштерiја ж/м купац или корисник услуге Л ЦТР; 2. фиг. љубавник ЦТР.
муштерiка ж в. муштерија Л; жена купац РПГ ЦТР.
муштеричe с дете купац ЦТР.
муштiна1 м мушкарац ЈС; муж ЦТР.
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муштинa2 м зб. им. мушкарци, мужеви, мушкадија ЦТР.
муштулџiја м сват који иде испред осталих сватова да најави њихов долазак ЈС Тим.
мушчiна м мушкарац Л.
мьзгaр м човек који скупља мезгру Тим.
мьзгaрка ж в. мьзгaр Тим.
мьзгaч м в. мьзгарка ЈС.
мâлечак, -чка, -чко мали Б ЛГ.
мâнецак, -цка, -цко мален ТП.
мâнечак, -чка, -чко мален ТП.
мâцла ж особа успорена хода Грд; особа успорена и намештена хода Л.
мâшкав, -а, о прљав, неопран, умашкан Луж.
Н
наaлен, -а, -о размажен, навикнут да му се испуњавају жеље ПГ Тим;
уален, размажен ЦТР.
набакарљiв, -а, -о немаран П1.
набeден, -а, -о 1. невино оптужен; 2. фиг. лажни (мајстор), умишљен
(стручњак) ЦТР ТПС; 3. осумњичeн (за нешто што није учинио) Жл Б.
набeђен, -а, -о в. набеден ЦТР.
набељoсан, -а, -о оклеветан, неправедно оптужен ТПС [Који је на себе
примио бељу, клевету.].
наблeсњичав, -а, -о / наблесњiћав приглуп ЈС РПГ.
набодaча ж фиг. лења и неумешна жена РПГ [набодња – виле рогуље,
обична ракља за најгрубље послове с трњем и грањем, фиг. набодњача је
особа коју стално треба боцкати и подстицати јер не уме сама да се сети да
нешто ради].
нaбожан, -жна, -жно побожан РПГ.
наболњiчав, -а, -о болешљив, болан ЦТР СГС ЦТР ТГ3.
набrчан, -а, -о који има наборано чело СГС.
набрчкoј м пеј. в. набрчкан СГС.
набрчкoтина ж/м пеј. в. набрчкан СГС.
набудaлес, -та, -то приглуп, будаласт ЦТР.
навадаџiја м в. наваџија РПГ.
навалiја ж навала људи, гужва, в. навалица ЦТР.
наваџiја м наводаџија, посредник при женидби или удадби Б Луж ПГ
РПГ.
наваџiка ж жена која помаже при склапању брака Б РПГ.
навeден, -а, -о 1. наговорен, нахушкан; 2. савијен, нагнут ЦТР.
наветрењичав, -а, -о брзоплет, који лако мења своје мишљење и расположење ЈС.
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навивaљка ж жена која намотава основу за ткање ЦТР.
навiглавина ж/м својеглава особа Б П1 К ТГ1.
навијaљћа ж жена која навија пређу за ткање ТГ1.
навiшија м/ж тврдоглава особа ЦТР; настран човек, навиглавина ЛР.
наводаџiја м посредник за склапање брака ЈС K2; проводаџија ЦТР.
наводаџiка ж в. наводаџија ЈС K2 ЦТР.
нагалaтен, -а, -о онај који је извређан најпогрднијим речима (,,нарањен
сас г.“) ТГ1.
наглaдничав, -а, -о који није сит, који је стално у извесној мери гладан
ТГ1
наглuвичав, -а, -о / наглувњiчав наглув Б.
наглувњiчав, -а, -о наглув ПГ ЈС ТГ3 ЦТР РПГ.
наглuпичав, -а, -о приглуп ТГ1.
наглuпњичав, -а, -о приглуп ЦТР РПГ.
нaгњичар м надничар РПГ.
нaгодан, -дна, -дно намеран (да нешто уради), приправан за нешто ЦТР.
нагoличав, -а, -о слабо одевен, бедно одевен, лако одевен ЈС.
нагосподiчав, -а, -о који је помало господин ЈС.
надeвљак м онај ко има обичај да олако људима надева ружна имена КЦ.
надодrгав, -а, -о брз, непромишљен Л.
надoкљив, -а,-о онај који громко говори, који се свађа П1 РПГ.
надoкљичав, -а, -о в. надокљив РПГ.
надoкњичав, -а, -о в. надокљив РПГ.
надолaшањ, -шња, -шњо онај који је из доњих (низијских) села РПГ.
надрагuзина м аљкава особа Л.
надрамoљ м неуредан човек Л.
надrгавичав, -а, -о брзоплет, непромишљен Л.
надrкан, -а, -о нерасположен ЈС ЦТР.
надrндан, -а, -о фиг. зловољан, мрзовољан ЦТ КЦ.
надuван, -а, -о особа надутих образа СГС.
надувeнко м ирон. в. надувен СГС.
нажâмбан, -а, -о 1. шкрофилозан, рохава лица Б; 2. кривих устију (као да
је спреман на плач) ТПС.
нажмикuља ж заводница, она која намигује КЦ.
назланџiја м пробирач ЈС.
назлâн, -а, -о отмен, лепо и укусно обучен ЈС.
назлâнче с отмено момче ЈС.
назoрљив, -а, -о пргав, прек П1 Тим РПГ.
назoрњичав, -а, -о в. назорљив РПГ.
нaѕорник м инспектор, надзорник ЦТР.
наiпљив, -а, -о променљив, непостојан Л.
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нaјден м дете нахоче ЈС [Да би се зауставило умирање новорођенчади,
родитељи дете ,,врљају“ на пут (на раскршће), па ко га нађе постаје кум, и
обично детету даје име Најден. Овакво се дете зове најденом и ако му је име
другачије – Вук и сл.].
најтrпљив, -а, -о онај који највише може да поднесе, да истрпи П1.
нaјчовек м човечан у највећој мери (по доброти нарави) Л.
накaжљив, -а,-о слабуњав, слабашан ЦР1.
нaказа ж/м пеј. груба, неугледна особа РПГ; особа с телесном маном која
га чини ружним Б; особа са шест прстију СГС.
наказoтина ж наказа, јадник, бедник ЦТР.
нaкиман, -мна, -мно / нaћиман намеран, решен да нешто уради Тим.
наклапица ж/м насртљивац, наметљивац Б; наметљива особа, особа која
обично дође у посету за време ручка и скоро непонуђена седа за сто ТГ1.
накoнче с в. накоњче.
накoњче с мало дете из момкове фамилије које доносе младој да га дарује
пре но што уђе у кућу Луж ТГ2.
накuрвичав, -а, -о вулг. склон помало блуду ЈС; женскарош Л.
накурењaк м безвредна особа Л.
накурчењaк м човек који се прави важан Л.
налагaч м 1. онај радник који развија ужад и слаже (налаже) на њих руковети пожњевеног жита; 2. oнај који комином пуни ракијски казан ради
печења ракије ТГ1.
налaтљив, -а, -о насилан, насилник Б РПГ.
налбaтин м в. албатин Л.
нaлез м онај ко стално иде насмејан, као да се увек лези КЦ.
нaлетан, -тна, -тно полетан, радан ЦТР.
налитaч м насртљивац Тим.
налuдичав, -а, -о особа која се безразложно смеје, сулуд СГС.
налuдњичав, -а, -о помало луд ПГ; сулуд, ударен, ћакнут ТГ1 ЦР1.
нальнџiја м онај који прави и продаје нануле ЈС Л.
наљeвак м фиг. гојазно дете КЦ [у ствари, наљевак је млада пуна тиквица, тиква која још расте] КЦ.
намајстoричав, -а, -о онај који натуца нешто од заната ЛГ; приучен ЈС;
онај који има смисла за мајсторију К Б.
намаoвичав, -а, -о онај који на тренутке испољава неку негативну особину, махничав. – Постaде намаoвичав, ча[с]-се смејe, час лудeје, нiкад не
знaш квo ће урабoти ЦТР.
намашљiв, -а,-о променљив, несташан Л.
нaмерник м 1. човек који је нешто наумио Л; 2. неочекивани посетилац
Б.
намерњaк м непознати гост, незвани гост, намерник РПГ.
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нaметен,-а, -о в. насметен.
намигљiв, -а, -о који намигује, враголаст ЦТР.
намигљiвка ж неморална, лака жена ЦТР.
намигљiвча м неверан муж, враголаст мушкарац ЦТР.
намргoден, -а, -о / намргођен мргодна особа, натуштена, натмурена СГС.
намргoђен, -а, -о в. намргоден СГС.
намћoр м лош човек, који уједно и ћути ЈС; зловољан, пакостан човек
ЦТР.
намћoрас, -та, -то онај који је лош и ћуталица ЈС.
намuсен, -а,-о који се намусио, који се онерасположио ТГ1.
нaна ж мати, мајка (угл. у псовци) ЈС Б. – Нaну му, нaнину! ЦТР.
нaнка ж дем. од мајка ТГ1 РПГ, баба ПГ; дем. и хип. од нана, мајка ЦТР.
нaнче с дем. и хип. од нана, мајка ЦТР.
нањuрен, -а, -о намрштена особа набораног чела СГС.
наoкњичав, -а, -о онај који говори гласно и као да се надвикује СГС.
напiјен, -а, -о трп. прид. од напије се, који се напио ЦТР.
напiчњак м младо, полно још несазрело женскиње Л.
напнiвьшкa ж фиг. уображена особа која нема чиме да се поноси П1.
напрндoтина ж/м пеј. срдита особа КЦ.
напuдљичав, -а, -о плашљив ТГ2.
напuљен, -а, -о онај који има дебеле усне СГС.
напуштенiк м разведен човек ЦР2 Тим.
напуштенiца ж разведена жена ЦР2 Тим.
напуштeнко м в. напуштеник БП2.
наравлiја м човек незгодне нарави, ћудљив човек ПГ Тим.
наравлiка ж в. наравлија ЈС.
нарављiв, -а, -о ћудљив, зао, пакостан, незгодан ЦР2.
нарaпит, -а, -о оштар, прек у говору Л.
нарафлiја м доброћудан човек Л.
нарафлiка ж в. нарафлија Л.
нарицaљћа ж жена која нариче (над покојником), нарикача ТГ1.
нарoљан м пијан, напијен Б.
наслuтен, -а, -о који је наружен, нагрђен, унакажен Тим ТГ3.
насмeтен, -а, -о 1. заостао у развоју, померен ТГ3; 2. ћакнут П1; 3. збуњен
РПГ РПГ.
насметuљћа ж неспретна особа, особа која је увек на сметњи Тим.
наснoван, -а, -о (,,у петнајесе“) врло висок, мршав и погрбен П1 [Снује
се у разумној ширини, колико разбој може да поднесе, а у овом смислу неко
је прешироко или превисоко ,,заснован“, ненормално развијан, у нечему предимензиониран.].
настiњичав, -а, -о ћудљив П1.
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настојaтељ м члан црквеног одбора који је учествовао у подизању заветног крста ТГ1.
настoјко м надгледник, надзорник Л.
настрaничав, -а, -о / настранiчав ненормалан, који је застранио, скренуо ТГ1 K2; својеглав, незгодне нарави ЈС; задрт ЦТР.
настрањuша ж настрана женска особа ТГ3.
настрaпњичав, -а, -о на своју руку ЛГ; наметљив, упоран ЛР ПГ.
настрaшичав, -а, -о помало страшан, који изазива страх К2.
наступiпатка ж/м фиг. ситничар Л Тим [У неким дечјим играма (школице и сл.) где је битна прецизност стајања, постоје особе који никако да
остваре ту прецизност, него увек нагазе, повреде, линију, односно ,,наступе“
на њу. Отуда и овакав прекорни израз.].
натакuља ж курвештија Тим.
натакuша ж в. натакуља Тим.
нaтама в. натема.
натeма ж/м јака особа оскудне памети, кабадахија, силеџија ТГ1.
нaтлапа м наметљивац, насртљивац ПГ РПГ.
натлaпица ж/м в. натрапица Б РП ТГ1.
натлaпњичав, -а, -о онај који је насртљив РПГ.
натрaпица ж/м незван гост, нежељен гост, самозвани гост ТГ2; в. натлапица.
натrгнут, -а, -о ћакнут, ћудљив П1.
натрoнтан, -а, -о превише обучен, са превише одеће на себи ТПС.
натrтњак м онај ко се петља тамо где му није место ЦТР.
натртoја м онај ко је недорастао за посао који ради ЦТР.
натuнтен, -а, -о онај са јаким, накострешеним обрвама, намргођен СГС.
натuрица ж/м упорна, наметљива особа ЛР.
натурлeћа м наметљив човек Л.
натuрљив, -а, -о наметљив, који јако наваљује П1.
натuрњак м насртљивац ЈС.
нaћиман, -мна, -мно в. накиман Тим.
наuјглавица м онај ко се прави најважнијим у друштву П.
нaуман, -мна, -мно решен да уради нешто што је наумио ТГ1; намеран,
рад нечему Л ЦТР.
нaучњак м научник ЦТР.
нацерoтина ж/м особа која се без потребе кези ЦТР.
начaлник м начелник ЦТР.
начeпен, -а, -о пеј. својеглав, наваљен на једну страну П1.
наџaк бaба изр. закерало ЦТР.
наџaк м фиг. напрасит, склон свађи ЦТР.
наџaпит, -а, -о осоран, груб Л.
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наџапљiв, -а, -о напрасит, љутут ТГ2.
наџaпњичав, -а, -о / наџатњичав неодмеренх покрета, груб, пргав, жесток П1 РПГ.
наџaтњичав, -а, -о в. наџапњичав П1.
наџoрљив, -а,-о осоран ЈС ЦТР [Џорне, грубо ритне, удари, отера од
себе.].
нашашaвичав, -а, -о сулуд, шашав ЦТР.
нашашњiчав, -а, -о в нашашавичав ЦТР.
нaшинац м човек из нашег краја ЛП; који је из нашег краја, из завичаја,
земљак ПГ РПГ.
нaшинка ж в. нашинац Б.
нaшинчанин м в. нашинац РПГ.
нашунтaвичав, -а, -о будаласт ЈС.
неaјан, -јна, -јно нехајан, без одговорности ЦТР.
неaљив, -а,-о немарљив, немаран ЛР Л.
неваљaшан, -шна, -шно 1. неваљао, лош Б; рђав, покварен ТГ1; неваљао,
лош, рђав, лењ ЦР1; 2. болешљив, слабуњав К.
неваљaшко м 1. неваљалац ЦТР; 2. болешљивко ЦР1.
неваљaшник м в. неваљашко ЦР1.
неваљaшница ж неваљалица; болешљивица ЦР1.
нeведа ж/м фиг. незналица, тупан, глупа особа РПГ.
невелiт, -а, -о (никако) не одговара, (ни мало) не ваља П1.
невељaшан, -шна, -шно 1. рђав, неваљао ЦТР; 2. ружан ЦТР; 3. болан,
болестан Б ЦТР.
невeран, -рна, -рно подмукао Л.
невеселiја м невесео човек, склон потиштености П1.
невeста ж 1. млада, девојка на дан своје удаје (и целе свадбене године) ЛР
Б РПГ; 2. фиг. млада жена ЦТР.
невестe с дем. и хип. од невеста ЦТР.
невестeнце с дем. и хип. од невесте ЦТР.
невeстица ж дем. и хип. од невеста ЦТР РПГ.
невестичe с дем. и хип. од невесте ЦТР.
нeвеш, -та, -то неумешан, неупућен у неки посао Б.
невoљан, -а, -о болестан, оболео ЦТР.
недељaра ж жена у породичној задрузи која у току једне седмице припрема храну и одржава ред у кући, док друге иду у поље на рад ПГ.
недоакaлан, -лна, -лно глуп, неразуман, ћакнут ЦТР.
недодrгав, -а, -о неразборит; незгодне нарави ЈС; непромишљен Л.
недодrж м в. недодржља.
недодrжља м онај кога не држи место, ко не може да се скраси на једном
месту Луж.
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недодrшко м немирко; нестрпљивко (који не може да одржи тајну) РПГ.
недознавoтина ж излапотина, глупа особа ЦТР.
недозрeл, -а, -о недорастао, без искуства, приглуп РПГ.
недокaжљив, -а, -о тврдоглав, неразборит, коме се не може доказати; који
не прихвата савете ЦР1 Б РПГ.
недокaза м онај коме се ништа не може доказати, неповерљив, сумњичав
КЦ.
недокaзан, -а, -о неразборит, тврдоглав ЦТР РПГ КЦ.
недоклeпан, -а, -о 1. недовршен ЦТР; 2. фиг. ударен, ћакнут ЦТР.
недоклeпоња м онај који је ћакнут ЦТР.
недомoтрен, -а, -о недоказан, неразуман, несмотрен ТГ1.
недонoче с недоношче ТИМ К.
недонoшче с 1. дете рођено пре времена РПГ; 2. фиг. недозрела особа Б.
недопрaвен, -а, -о 1. недовршен; 2. фиг. ћакнут, ударен, тупав ЦТР.
недопрaвљен, -а,-о / недоправен, недопрајен, недопраен погрд. незрела
особа К; фиг. недотупаван, ћакнут ЦР1.
недопрaен, -а, -о в недоправен.
недопрaјен, -а, -о в недоправен ЦТР.
недорaнимајћа ж пеј. незрела особа, сметењак Тим.
недосeд м нестрпљива особа ТГ1 Тим.
недосoлен, -а, -о 1. недосољен ЦТР; 2. фиг. глуп, ћакнут ЦТР.
недотaван, -вна, -вно неурачунљив; који није довољно разуман ТГ1.
недотвасaл, -а, -о фиг. недорастао, незрео, неискусан РПГ.
недотeпан, -а, -о 1. неубијен ЦТР; 2. фиг. ћакнут, ударен ЦТР РПГ.
недотлâченко м недорађен, неоформљен, недорастао Луж.
недотлâчко м в. недотльченко.
недотuпав, -а, -о глуп, ударен Тим ЦТР.
недошкoлуван, -а, -о површан ЦТР.
недrгав, -а, -о в. недодргав ЈС.
недrгавац м човек незгодне нарави и склон свађама ЈС.
недргaвштина ж пеј. неразборита особа Тим.
недâгав, -а, -о болешљив, једнако нездрав Б Луж РПГ СГС; слаб, неспособан, болешљив, који има неку физичку или психичку ману ПГ1.
недâгавац м в. недьгав Б.
недâгавица ж в. недьгавац Б.
недâгавштина ж/м пеј. слаб, немоћан,болешљив човек П1 СГС.
недâгља м болешљив човек Б.
недâгљав в недьгав.
нежeњет, -а, -о нежењен, неудавана. – Остaде вој девoјка нежeњета ЦТР.
незaситан, -тна, -тно лаком ЦР1.
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незасiтник м / незaситник 1. грамзива, незајажљива мушка особа ЦТР;
2. гладница ЦТР, који много једе, који се не може заситити ПГ; лакомац ЦР1.
незасiтница ж 1. лакома жена ЦР2; грамзива женска особа ЦТР; 2. гладница ЦТР.
незасiтњак м ненасит и грабљив човек П1.
нeзафалан, -лна, -лно незахвалан ЦТР.
незгодiја ж фиг. незгодна особа РПГ ЦТР.
нездригoсан, -а, -о који је незграпног понашања, неваспитан, неучтив
ТГ3; в. здригосан.
нeја ж невеста ПГ.
нeјћа ж в. неја.
некaдьр, -дра, -дро нејак ЈС.
некaсветан, -тна, -тно луд, глуп, недотупав ЦТР.
некrстен, -а, -о 1. некрштен ЦТР; 2. фиг. немиран, будаласт, глуп ЦТР.
некâсветьн, -тна, -тно који је неразуман, недоказан ТГ1.
немaјмир м немиран, живахан дечак, немирко Б ЛГ Л.
немaјмирка ж немирна, живахна девојчица, немирка ЦТР.
немaјмирче с дем. од немајмир ЦТР.
немaјстор м невешт у неком послу Б.
немaк м нем човек ЦТР.
немaрљив, -а, -о немаран ЦТР.
немaћан, -ћна, -ћно сиромашан ЛГ ЈС Л.
немaц м / нeмац мутавко П2 РПГ.
немaч м сиромах ЈС.
немaшан, -шна, -шно 1. сиромашан; 2. неродан ЦТР.
немијeнко м неумивенко ЦТР РПГ.
нeмиран, -рна, -рно живахан Б.
немирaт, -а, -о немиран, несташан ПГ1 РПГ.
немiрко м немирно мушко дете ЦР1; немиран, несташан дечак ЦТР.
немiрник м несташник, немирник, несташно дете ЦР2.
немiрница ж немирно, несташно женско дете ЦР1.
нeмит, -а, -о вазда неумивен, прљав Б ТГ1.
нeмка ж 1. нема жена ЦТР; 2. ћутљива особа ЦТР.
нeмкиња ж нема женска особа РПГ СГС.
немолiтвен, -а, -о 1. некрштен РПГ; 2. фиг. несувисла особа, особа која
не зна реда у понашању Б.
немoћан, -ћна, -ћно болестан ЦТР.
немоћнiк м болесник ЦТР.
немоћнiца ж болесница ЦТР.
нeмтур м ћутљив, намргођен човек ЈС.
нeмча м 1. нем човек ЛУж Пг ЦТР; 2. ћутљив човек Б Л ЦТР СГС.
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немâц м ћутљив човек, мутавац Б Луж СГС, в. немац Б.
ненaвидан, -дна, -дно мрзак Лг ПГ.
ненaвидник м онај који некога не подноси, мрзи, који неком завиди ПГ;
онај који завиди, завидник ЦТР.
ненавiдница ж она која мрзи, завидница ЦТР.
нeнадник м неочекивани гост, намерник Тим.
ненајeдив, -а, -о незасит ЈС.
ненајeдица ж/м особа која много једе, која се не може најести ПГ РПГ.
ненајeшан, -шна, -шно ненасит ЦТР РПГ.
ненајeшник м в. ненаједив, који не може да се наједе ЈС Л Б; незасита
мушка особа ЦТР.
ненајeшница ж незасита женска особа ЦТР.
ненaситан, -тна, -тно незаситан, лаком ЦР2.
ненaситница ж в. ненаситан ЦР2.
ненаuка м неприучен, неувежбан, невешт човек Л.
неодберoтина ж/м неразумна особа ЈС; онај који не одбира (= не разбира)
Б.
неожeњет м нежењен РПГ.
неокaстрен, -а, -о фиг. глуп, неотесан ЦТР.
неосoлен, -а, -о фиг. још није осетио жену, живот ЦТР.
неотeсан, -а, -о фиг. груб, простачки ЦТР.
неотрепoтина м неотесанко, глупан ЦТР.
неоцeњив, -а, -о недовољно разборит ЈС.
неперoтина ж пеј. неопрана особа, особа која носи неопрану одећу ЦТР.
непeрчина ж/м пеј. човек/жена који се не пере и не умива редовно ЈС.
непомeник м други назив за омражену, непожељну особу ЦТР.
непомeница ж други назив за омражену, непожељну особу ЦТР.
непослuшник м својеглавац, тврдоглавац ЦР2.
непослuшница ж самовољница, непослушна жена ЦР2.
непремeњен, -а, -о који се није свечано обукао П2.
непривeтљив, -а, -о онај ко не сарађује са својима (са породицом, са родбином) КЦ.
непрошенiца ж девојка коју су просци дошли да виде и процене да ли
им одговара, али се нису одлучили да је запросе ТГ11.
нерaботан, -тна, -тно нерадник, онај који не воли да ради Б; лењивац ТГ1
РПГ ЦТР.
нерaботник м нерадник, ленштина ОГ Л РПГ ЦТР.
нерабoтница ж пеј. нерадница ЦТР.
нeрадан, -дна, -дно лењ Л.
неразaбран, -а, -о онај који је неразуман, који не схвата, који је својеглав,
тврдоглав ТГ1 ЦР1.
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неразбoрит, -а, -о неразуман, тврдоглав РПГ ЦТР.
неразбoрљив, -а, -о в. неразборит ЦТР.
нерaзбран, -а, -о в. неразборит ЦТР Тим Б РПГ.
неранимaјковац м нерадник, ленштина (онај који своју мајку не храни
јер је нерадан) ПГ.
нeрасположан, -жна, -жно нерасположен, забринут ЦТР.
нeредник м онај који изазива неред ЦР2.
нeрод м особа с којом нисмо у сродству РПГ.
неродuља ж нероткиња П2 РПГ.
нерoткиња ж жена која не може да роди СГС.
несвеслiја ж/м душевно оболела особа, особа која није при чистој свести ПГ.
несвидљiв, -а, -о шкрт, недарежљив ЦТР.
несвидљiвка ж шкртица, тврдица ЦТР.
несвидљiвко м шкртица, тврдица ЦТР.
несвидљiвча м в. несвидљивко ЦТР.
нeсврта ж/м скитара Л КЦ.
несмaјан, -јна, -јно погрд. незграпан, неспретан, тврдоглав, сулуд, ћакнут,
немиран (дете) ЦР1.
несмaјник м необузданко Б; в. горолесник Тим.
несмaјница ж беспосличарка Л.
нeсмасан, -а, -о немиран, неразуман ЦТР.
несмeтен, -а, -о в. на(с)метен Б.
несмiрник м живахна особа Тим.
несмoтрен, -а, -о непажљив, неопрезан ЦР2.
нeспособан, -бна, -бно одузета особа, с непокретним удовима СГС.
несрамљiв, -а, -о бестидан ЦТР.
несрeјћник в. несрећник ТГ3.
несрeјћница ж жена која доноси неприлике ТГ3.
несрeтник м 1. проклетник РПГ; 2. фиг. шаљ. шерет, зановетало Б.
несрeћко м несрећник, несташко ЦР2.
нестрiжља м неошишан, са дугом неуредном косом СГС.
неuвредан, -дна, -дно неувредљив, које се не вређа лако РПГ.
неумејaтан, -тна, -тно онај који не уме, не зна да ради, невешт, супротно:
умејатан РПГ ЦТР КЦ.
нeуштиван, -вна, -вно неваспитан, неуљудан ТГ3.
нечамuзан, -зна, -зно неразборит, ненормалан ЦТР.
нечaмушан, -шна, -шно онај који није при чистој свести ЈС.
нечистiвница ж жена након порођаја Тим.
нeчовек м лош човек РПГ.
нечâвезан, -зна, -зно ћакнут, сулуд РПГ.
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нiкакав, -ква, -кво пеј. рђав ЦТР.
нiсак, -ска, -ско низак ЦТР.
нискочeлас, -та, -то / нискочелес особа с малим, узаним челом СГС.
нискочeлес, -та, -то в. нискочелас СГС.
нишaнџија м онај који добро нишани, гађа и погађа Б; просилац ЈС [нишан = дар који девојци доносе просци].
нiштавац м безвредан човек Пг.
ништaвко м в. ништавац Пг.
ништaк м пеј. покварењак, нитков, безвредан човек ЦТР, човек који не
вреди ништа ЛР К ЦР1.
ништачiна м ништавило од човека, ништак Б.
нiштачовeк м безвредан човек, ништавац, ништавко, ништак ПГ.
новаџiја м наваџија, наводаџија РПГ.
ногaт, -а, -о који има велика стопала ТГ2 СГС.
ножaр м занатлија који израђује ножеве Л.
носaр, -а, -о пеј. в. носат СГС.
носaра ж пеј. жена са великим носом СГС.
носaт, -а, -о онај који има велики нос СГС.
нoсоња м пеј. човек с великим носем К ЦТР СГС.
носуљaна ж пеј. в. носара Б.
носурaв, -а, -о пеј. в. носат СГС.
носурaн м пеј. човек са великим носом СГС.
носурaна ж. в. носара СГС.
носурaча ж. погрд. в. носара СГС.
ноћнiк м човек који живи углавном ноћу ЦТР.
ночњaк м ноћобдија Тим.
нужничaрка ж клозетарка Тим.
нумејaтан м в. суртук, супротно: умејатан ЦТР.
нuрча м пеј. нањурена, намрштена и срдита особа РПГ.
нuрштина ж пеј. в. нурча РПГ.
Њ
њињoрен, -а, -о претерано мажен, размажен Тим.
њoкало с в. њуњав СГС.
њoња м неугледан, спор човек Л.
њoрта м невешт, несналажљив човек Л.
њuвало с онај који тумара, који њушка, који хоће све да зна; интригант
ТГ3 РПГ.
њuжда ж пеј. велика тврдица Тим.
њuња ж/м пеј. в њуњав СГС.
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њuњав, -а, -о 1. срамежљив, неумешан, збуњен, потуљен П1 Тим; 2. који
говорi кроз нос СГС.
њuњавка ж пеј. в. њуњав СГС.
њuњало с пеј. в. њуњав СГС.
њuра м угурсуз, туњавко П1.
њuрав, -а, -о туњав, ћутљив, глуп Тим ТПС К КЦ.
њuраван, -вна, -вно туњав, ћутљив ЦТР.
њuравица ж својеглава, ћутљива и зла жена П1 Тим; замлаћена, занесена
особа ЦТР.
њuравка ж туњавка ЦТР.
њuравча м туњавко ЦТР.
њuравчина ж/м прек. онај који ћути, непријатељски гледа и смишља неко
зло П1.
њuравштина ж/м в. њурча РПГ.
њuрка ж туњава, ћутљива женска особа К ЦТР.
њuрна ж в. њуравица Тим РПГ.
њuрча м потиштен човек, који је ућутао због болести Грд Тим ТПС; в.
њура; прек. онај ко се лако наљути, нањури Б; ћутљивко ЛР, туњавко ПГ
РПГ; туњавко, ћутљивац РПГ. ЦТР.
њuрчав, -а, -о в. њурав КЦ.
њурша м пеј. будалетина Тим.
њuшкало с погрд. тражилац, онај који тражи, који за нечим трага ЦР2;
в. њувало; фиг. особа која је стално у потрази за новостима, која „дири“,
истражује сеоске трачеве ЦТР; жбир, шпијун Тим.
њушкaч м онај који се бави претурањем, завиривањем, претраживањем,
који њушка ЦТР.
О
oaла ж 1. фиг. запуштена особа ЦТР; 2. маскиран коледар који од домаћина
тражи дозволу за улазак коледара у кућу ЈС.
оaлен, -а, -о 1. размажен РПГ; размажен, распуштен ЦТР КЦ; 2. (као ала)
обдарен нечим – углавном се мисли на полни орган ЛР.
оaлњак м пеј. размажена особа РПГ.
оалoсан, -а, -о уаљен, запуштен ЦТР.
оаљaвен, -а, -о искварен, размажен ЦТР.
оaљак м 1. пеј. неваљало дете, в. оалњак РПГ Л; 2. онај са неким телесним недостатком ЦТР.
оaљњак м пеј. маза, претерано размажена особа РПГ.
оaљћа ж/м неваљала особа ТПС.
oаран, -рна, -рно добар, поштен ЦТР.
обавeзан, -зна, -зно / обовезан који је прихватио обавезу Б КЦ.
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обaјник м бајач, врач Тим.
обaлик м дволичан човек ЈС.
обдuван, -а,-о презасићен, најчешће и гојазан ЈС Тим К2 КЦ.
обеснiк м обешењак ЈС.
обешенiк м 1. обешењак, онај који се обесио. – Обешеницi iду пред
oблак да не пaдне oблак [град?!] РПГ; 2. фиг. угурсуз, препредењак ЦТР К.
обешeнко м фиг. в. обешеник ЦР2.
обешењaчина м аугм. обешењак ЦР2.
обeшко м обешењак ЦТР.
обиђuша ж редуша (јетрва) Л.
обиџoја м погрд. мушка особа која воли да свако јело проба КЦ.
обиџoјка ж шаљ. в. обиџоја КЦ.
обиџoјла ж в. погрд. обиџоја КЦ.
oблаза ж. фиг. особа без стида и срама ЦТР.
oблазина ж. фиг. пеј. бестидница ЦТР.
oблес, -та, -то фиг. угојен, надебљан ЦТР.
облизoја м подруг. онај који стално нешто једе; који се стално облизује
ЦТР.
облитoја м подруг. онај који облеће око кога или чега, ко заобилази неки
посао ЦТР.
облoв м нерадник, ленштина ЦТР.
обовeзан, -а, -о в. онај кога су обавезали Б.
oбовезан, -зна, -зно који има обавезу, в. обавезан Б.
обрiтвен м 1. обријан, супротно: небритвен Б Тим К2; 2. фиг. опељешен,
опљачкан Б.
обрiчен м фиг. опљачкан КЦ.
обрљавoтина ж прек. луда, замајана особа ЦТР.
обрљoсан, -а, -о пеј. забрљавео, слуђен Б.
овuрит, -а, -о 1. слабо, лоше обучен (на хладноћи), сиромашак Б; 2. танког струка СГС.
овчaр м / овчарин онај који чува овце, чобанин Б РПГ ЦТР.
овчарeтина м пеј. лош и неуредан овчар РПГ.
овчaрин м овчар Б ПГ ТГ1.
овчарiна пеј. овчар ЦР1 РПГ.
овчарiца ж пастирица која чува овце РПГ.
овчaрка ж она која чува овце, чобаница, пастирица Б РПГ ЦТР.
овчaрко м овчар Б РПГ.
овчaрче с дем. овчар ЦР2.
огарлiја м живахан човек, весељак Л.
oглаџија м учесник у обичају огледа (прве посете младиној кући, после
веридбе) Б.
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огледнiк м в. оглаџија ПГ Тим.
оглuшњак м глув човек или онај који се прави да не чује Тим Б.
oгњичав, -а, -о онај који има температуру СГС.
оговарaча ж жена која оговара Б П1.
огорeлац м 1. страдалник, погорелац ЦТР; 2. фиг. сексуално угрожен,
жељан КЦ КЦ.
огорeља м човек са белегом од опекотина Б ЈС; погорелац Л; сиромашак
Л; сиромах ЦТР.
оградiсал, -а, -о омађијан, зачаран, замајан П2; пропао начисто ЛР.
ограiсал, -а, -о надрљао РПГ.
ограјiсал, -а, -о в. оградисал Б; човек рохава (као обгорела) лица СГС.
огузивaч м човек који се повлачи кад наиђу тешкоће, који одлаже послове ЈС.
огуљeнко м погрд. човек с огуљотинама на лицу ЦР2.
огурсuз м мангуп, хохштаплер, угурсуз ЦТР.
одавaча ж в. удавача Л.
одaдена ж удата Б.
одaрена ж са много девојачког, свадбеног дара КЦ.
одaч м ходац ЈС.
oдаџија м собар ТГ1.
oдаџика ж собарица, послужитељица, редуша ТГ1.
oдвратник м јако лош човек ЦТР.
одељaк м одељен човек, издвојен из породичне задруге Тим; в. подељак.
oдличан, -чна, -чно 1. онај (о ученику) са највишим успехом К2; 2. добар
у свему Б.
oдметан, -тна, -тно успешан, у пословању, који има одмета (учинка) Л.
однoшљив, -а, -о онај који расипнички троши имовину домаћинства, који
,,односи“ П1.
одркавeл, -а одртавео, остарео КЦ.
одрoчица ж жена која бајањем ослобађа од урока Тим ЈС.
одрoчљив, -а, -о онај који тешко прихвата, који одриче (није одрочљив
= лако прихвата љубавне понуде) П1; одбојан Тим; више у изразу ,,не
одрочљив“ – не одбија понуђено РПГ.
одртoтина погрд. остарела и онемоћала особа ЈС.
одuринче с некрштено дете. – Ништа на вука не, ништа на одуринче не“,
нар. бајалица ТГ1 [одуриснице = суђаје].
одурiсник м пеј. угурсуз, зла особа, проклетник Тим.
одурiсница ж пеј. зла жена, проклетница Тим.
озeмчес, -та, -то онизак ЛР.
озимкaр м фиг. печалбар који се зими није враћао кући ЦТР.
окaт, -а, -о који има очи ТГ1.
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окaч м особа која ,,надокује“ кад говори СГС.
оклапaн м онај који воли оклапину, који воли да живи на туђ рачун ТГ1.
оклапaш м в. оклапан ТГ1.
oла ж маскирана особа (најчешће на седељкама) ЈС [олалије = обичајне
ватре о пролећним покладама, с весељем и прескакањима Б]; в. оала.
oлалија м фиг. неозбиљан човек Л.
олђeрда м дечак који тек што се није замомчио ТГ1.
олизoја м вртиваган, онај ко хоће да поједе све што види, нарочито ако је
туђе КЦ.
олiсен, -а, -о онај који је добио прамен неке друге боје косе, в. залисен
КЦ.
олoјда ж в. алојда ТГ2.
олoјдес, -та, -то в. алојдес ТГ2.
oлош м безвредна особа Б.
олошaрија плт. олош, шљам, талог друштва ЛГ Л.
oљав, -а, -о аљкав, прљав РПГ.
ољaган, -а, -о оклеветан, онај на кога је пала брука Б.
омaјан, -а, -о омађосан, опсењен, онај кога су ,,ватале омаје“ Б Тим; зачаран, залуђен РПГ.
омајoтина ж омамљен, опсењен, залуђен, занет ЦТР.
oмалечак, -чка, -чко м омањи, онижи РПГ.
oмлађи м млађи.– Нeма у кuћу нiкаквога oмлађега Н.
омрaзен, -а, -о омрзнут, посебним поступком врачаре примио омразу КЦ.
омuљан м ошишан ЛР.
онекадрeл, -а, -о онемоћао, изможден болешћу, изнурен Б Тим.
онемoгал, -гла, -гло онај који је изнемогао Б.
онодâц м љубавник, швалер Тим [Онај који некога оноди.].
опaдник м потказивач, сплеткар ЛГ К [Онај који опада, лажно клевеће].
опалiја м варалица ПГ; преварант Л.
опанчaр м занатлија који прави опанке К Тим.
опарaш м онај који се увек инати, све ради контра Б.
опаснiк м опасан човек ЛГ К Тим; лукав, сналажљив Б.
опаснiца ж опака, зла жена ЦР2.
опашaр м онај који игра на зачељу кола Тим.
опашaрка ж она која игра на крају кола ЈС Тим [опаш = реп].
опlзал, -зла, -зло / опузал ослабео, изнемогао Жл СГС
оплuвњак м ленштина ПГ РПГ [Оплул се (оклобчио се) од лежања.].
опљиждaк м дечак или девојчица у доба пубертета ТГ1.
опљиштaр м девојчурак ББП Жл.
опoрит, -а, -о својеглав, тежак за сарадњу, склон свађи и тучи П1 К РПГ;
тврд, тврдоглав ПГ; незгодан за сарадњу Тим.
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oправан, -вна, -вно сналажљив, који лако нађе решење Л К Тим Б.
оприштaр м в. опљиштар; дечак или девојчица у доба пубертета Тим.
опuзал, -зла, -зло особа упалих образа СГС.
опурaш м немирко, живахно и немирно дете ТГ2.
опâнћан, -а, -о неправдено оптужен, опањкан Б.
опьнчaр м мајстор који израђује и продаје опанке ПГ РПГ.
oрав, -а, -о широке руке, лако помаже друге материјално П1.
ораспiја ж демонска жена; курва П1; зла жена, роспија ПГ РПГ.
оратаџiја м 1. причљив, речит човек ПГ; 2. девојкин момак, с којим она
говори, ашикује ЛП [орати = говори].
оратаџiка ж говорљива жена; алапача П1.
орaтка ж причљива жена ЈС.
оратлiја м речит човек ЈС; говорник Л; говорљив, причљив човек, причалица ЦТР.
оратлiка ж причљива жена ЦТР.
оратнiк м в. оратлија ЦТР.
орaч м онај који оре ЦТР Б.
оrмљак м сакат човек ДМ.
оробeрац м играч у колу који изузетно лепо игра ТГ1.
оробeрка ж в. ороберац ТГ1.
орoден, -а, -о повезан родбински (удајом, женидбом) Тим.
ороiгра м добар играч у колу Б.
ороiгрица ж в. ороберац ТГ1.
оронuл, -а, -о онај који је ослабео, оронуо СГС.
ороспiја ж роспија, неваљалица ЈС Л, в. олоојда, в. курбетка ЦТР.
ортaк м друг у неком послу, пословни партнер. – Тoј ће ти помoгне мој
ортaк, јa не рабoтим тoј ЦТР.
ортaк м 1. сараднику послу ЛР; друг у заједничком послу ЈС ЦТР; 2. сувласник заједничке производне имовине (воденице, радње) Б.
оружлiја м човек под оружјем (војник) Тим.
осакaћен, -а, -о особа с повређеном руком или ногом СГС.
оседињавeл, -а оседела особа СГС.
осeњен, -а,-о омађијан, омајан, зачаран ТГ1 Тим.
oсетан, -тна, -тно осетљив, увиђаван П1 РПГ.
оскобuља ж погрд. чупавица Л.
осмакoтен, -а, -о тешко ударен, повређен ЛР.
осмочвoрац м човек са чворовима Л.
oсорник м осоран, прек човек ЦТР.
осотoњен, -а, -о омајан, замајан, зачаран, опсењен Б.
осрамoтен, -а, -о осрамоћен, обрукан Б.
острaч м оштрач ЦТР.
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oстрога м фиг. човек високог раста СГС.
острокoнђа ж пеј. свадљива, намћораста жена, склона оговарању ЦТР.
остроuман, -мна, -мно оштроуман ЦТР.
oтман м отимач К.
отманџiка ж жена отимач К.
отrакан, -а, -о бистар, сналажљив, вешт ЈС.
oтрезан, -зна, -зно отресит, бистар Н.
oтровник м 1. тровач Л; 2. зао човек К.
отрoвник м зао, прек човек ЦТР.
oтровница ж зла, опака жена ЦТР; опака, зла жена К.
oтровчина ж отровкиња. – То е мојa отрoвћиња /…/ дeвет ми је брaта
отрувaла (н. п.) ТГ1.
отурaлница ж врачара која скида чини, која одгони (отура) болест ТГ1.
oћа м очух ЈС.
oћја м в. оћа. – Бoље да iмаш оћiју него маћiју ЈС.
oћка ж жена која увек хоће, супротно: нећка ЦТР.
oћко м онај који хоће, супротно: нећко ЦТР.
oча м очух. – Дuшка oча чувaо кај да му је сiн ЦР1.
очaнчен, -а, -о фиг. ударен Л.
очевaдник м насртљивац, отимач, безобзиран човек ТТГ1 К.
очeпен, -а, -о фиг. настран, особен човек К; пркосан, јогунаст, својеглав
РПГ.
очeпљак м угурсуз, особењак П1 Б; особењак, особа мимо света Пг ЦТР.
очовaдан, -дна, -дно м зао, дрзак, насртљив, веома груб Тим.
очовaдник м зао човек ЦР1 РПГ; в. очевадник; насртљивац, безобзиран
човек ЦТР.
очовaдница ж зла, опака жена ЦР1; безобзирна жена, насртљивица ЦТР.
oчув м очух ТГ2. – Овдe га-е очувaл oчув ЦТР.
очuљен, -а, -о особа с оштећеним уветом, чуљав СГС.
ошашaвен, -а, -о залуђен, збуњен Тим Б.
ошкобавeл, -а, -о особа упалих образа, шкобав СГС.
oшљак м скитница, мангуп, нерадник ПГ; неваљав ДМ; в. ашљак; фиг.
мангупарија, људски отпад, олош, шљам ЦТР.
ошљaр м лош, неугледан мајстор, слаб радник ЦТР.
оштрокoнџа ж оштроконђа, опака, зла жена ЦТР.
оштрокoнџула ж в. оштроконџа ЦТР.
оштuрница ж жена лопов, која кад краде, све опрљи или оштури Б.
оштuрњак м излапела особа РПГ.
оштурoтина ж/м пеј. глупак, намћор РПГ.
ошuшкан, -а, -о опљачкан (о парама) Б Н.
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П
павунiца ж фиг. женска особа са дугом косом СГС.
пазaрац м човек који купује или продаје Л РПГ.
пазаркaт м човек који иде на пазар или се отуд враћа ЈС.
пазарлiја м човек који често иде на пазар ЈС Л Тим.
пазарџiја м в. пазаркат ЈС; продавац или купац Л Тим; учесник у
пазарењу, трговац, купац. – Дојдoше нaши пазарџiје, да вiдимо квo су
купiли ЦТР.
пазарџiка ж в. пазарџија Л; жена учесник у пазарењу ЦТР.
пазарџичe с дете које је било на пазару ЦТР.
пајдaш м друг (у лошем послу) ЈС.
пaјсторак м пасторак ЈС РПГ.
пaјсторка ж пасторка ЈС РПГ.
пaјсторћина ж пасторка П1 РПГ.
пајтaш м в. пајдаш ЈС Л Тим.
пакленiк м много упрљан, уцрњен човек Б.
пaкља м лице с изразитом маном у говору Л.
пaкљав, -а, -о са сметњом у говору Л.
пакожџiја м онај који прави неред, лом, штету, који не пази ствари Тим
ЦТР.
пакожџiка ж она која прави лом, неред, наноси штету ЦТР.
пaкосан, -сна, -сно онај који чини пакости К.
пакоснiк м зао, пакостан човек, човек који чини нешто из пакости Тим
К ЦТР.
пакоснiца ж в. пакосник К Тим; зла, пакосна жена ЦТР; у Тим пaкосница.
пакосничe с пакосно дете ЦТР.
пакошчiја ж човек који прави штету ЛР; пакосник ПГ РПГ.
пакошчiка ж в. пакосница Тим.
палавeрка ж жена која обилази куће и много говори ЈС Тим алапача Л;
препредена, лажљива, превртљива особа ЦТР.
палaвра ж 1. брбљивица, опајдара; интриганткиња ТГ1 Тим; 2. прљава и
аљкава жена ПГ; 3. особа способна да се снађе у свакој прилици, превртљива
особа ЦТР.
палаврeтина ж пеј. опајдара П1 Тим.
палавuрда м/ж в. палавра ЦТР.
паламaнда м пеј. мушкарац са непритегнутим панталонама Тим.
паламaндра м ветропир Тим.
паламaрка ж в. палаверка Л.
паламuдоња м онај који паламуди ЦТР.
палатикaр м онај који се бави оговарањем ЦТР.
палатикaрка ж она која се бави оговарањем ЦТР.
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палатикaрче с дете које се бави оговарањем ЦТР.
палiвра ж в. палаверка ЈС.
палiгасi м/ж превртљива, нестална особа Б.
пaликурка ж курва Тим.
паљeвина ж фиг. особа која изазива свађу ЈС.
пaметан, -тна, -тно разборит, мудар К.
паметнiк м уман, разуман човек КЦ.
паметнiца ж в. паметник КЦ.
паметњaк м мудрац ЦР2 Тим.
панађурлiја м учесник вашара; људи који воле да скитају по вашарима
ЦР1.
панаџuрац м особа која редовно посећује вашаре РПГ.
пангалoз м скитница, мангуп, протува, пропалица ТГ; немиран човек;
несташно дете ЈС; живахно дете К.
пандuр м 1. општински службеник који обилази села разним пословима
К2; 2. пеј. милицајац, полицајац ЦТР.
пандuрин м пандур ПГ.
пандурiца м дем. од пандур, фиг. ситна (пандурска) душа, улизица ЦР1.
пантљiв, -а, -о који добро памти ЈС Л; памтиша ЦТР.
пaњкало с онај који стално нешто тражи, закера, оговара ЦТР.
папуџiја м папучар, занатлија који израћује папуче Л.
парaбаба ж прабаба Б ТГ1 ЦТР.
парaдеда м прадеда Б ТГ1 РПГ ЦТР.
парајлiја м који има много новаца ЈС К Тим РПГ; парајлија ЦТР.
паралiја м в. парајлија ЦТР.
паралiка ж в. паралија К; богата жена, парајлика ЦТР.
парaндеда м прадеда РПГ.
параспuрци мн људи мале вредности. ЈС.
парaунук м праунук Б ТГ1 ЦТР.
парaунука ж праунука Б ТГ1 ЦТР.
парaунуче с 1. праунук РПГ; 2. параунуче, унуково или унукино дете Б
ТГ1 РПГ.
парaунученце с хип параунуче ТГ1; дем. и хип. од параунуче ЦТР.
парaч м радник који пари сир при изради качкаваља ТПС.
парлапaн м човек који много прича ЈС.
пaрничар м парничар, онај који с ким води парницу К; једна од странака
у судском спору ЦТР.
парњaк м вршњак К ЦТР.
паровiт, -а, -о богат, пун пара Тим.
парoтник м поротник (у суду) РПГ.
пароћијaн м парохијан Тим.
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партијaш м партијац Тим.
пaрцав, -а, -о дроњав, који је у поцепаној одећи Н.
парчетaр м радник који ради на парче, по комаду ПГ РПГ.
пастiр м чувар стада, чобанин РПГ.
пaсторак м женин или мужевљев син из претходног брака ЦТР Б.
пaсторка ж / пaсторкиња женина или мужевљева ћерка из претходног
брака ЦТР Б.
пaсторкиња ж в. пасторка Н.
пaсторче с 1. мужевљево или женино дете из претходног брака; 2. фиг.
онај коме се не посвећује довољно пажње, дете према коме се опходе као да
нема родитеље ЦТР Б.
пастувaр м пастир који чува пастуве РПГ.
пaтежан, -жна, -жно, који живи у тешким условима, који се пати, који је
напаћен ТГ1.
патiлник м патник ПГ Б Тим.
патiлница ж паћеница. – Мојa, нaно, мојa патiлнице (Из нарицања над
покојницом) Б Тим.
пaтрав -а, -о, хром, шепав ЦТР; махнит (у ногама, у куку) СГС, неисправник (кривих) удова (без неког прста, шепав у ходу и сл.) Б; са деформисаном ногом услед чега избацује ту ногу у страну при ходу Луж; који је
шепав, који је кљакав ТГ1.
пaтравац м сакат човек, човек неспретан у ходу Грд; пеј. онај који патрави ЦТР; кривоног човек Тим.
пaтравица ж жена која отежано хода Грд ЈС; кривонога жена Тим.
пaтравка ж жена која храмље ЦТР.
пaтравко м в. патравац ЦТР.
пaтравче с дете које храмље ЈС; хромо дете ЦТР.
пaтравштина м пеј. патрав Луж Тим; пеј. особа код које су ноге мало
криве, чак сасвим неприметно, и која мало замеће у ходу ТГ1.
пaтравшьк онај који је шепав (помало) П1 [Немамо облике за друге родове.].
патрiка м патријарх П1 РПГ.
пaтроња м пеј. онај који храмље, хром човек ЦТР; пеј. човек који храмље
ЈС; ћопавко Тим.
пачaвра ж фиг. неморална жена ЈС.
пашанoг м пашеног, в. баџа ЦТР.
пашенoг м в. пашаног Н.
пaшкоња м онај који с напором нешто ради, који једва дише ЦТР.
пашкуљaн м дечак, деран ЦТР.
пaшмага м безвредан човек Л.
пашњакaн м. пеј. в. пашњакат СГС.
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пашњакaна ж. пеј. в. пашњакат СГС.
пашњакaт, -а, -о који је великог стомака, шкембав ТГ1 СГС.
певiца ж једна од девојака или млађих жена које певају ритуалне песме
о свадбама Б ТГ1.
певрљaт, -а, -о брљив, неваспитан П1.
пекљaтор м онај који се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaторка ж она која се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaторче с дете које се меша у туђ посао ЦТР.
пекљaч м сиромашак који једва саставља крај с крајем ЛР.
пeленче с / пеленчe одојче, беба, дете у пеленама ТГ1 Тим.
пеленâц м човек који је подетињио, детињаста особа. К [Пеленац – недорастао, као да још живи у пеленама].
пељuз м кочоперко; онај који се прави јунак ЈС.
пељузaн м в. пељуз ЈС; задрт, неразуман човек ЦТР.
пенsијaш м пензионер Б.
пенѕионeр м / пенsијонeр, пенѕијунeр, пенsијаш м мушкарац у пензији
ЦТР.
пенѕионeрка ж / пенѕијунeрка жена у пензији ЦТР.
пеперuга ж додола ТГ1.
пераштaрка ж особа која разноси ускршња јаја РПГ.
перчiнко м шаљ. мушка особа са дугом косом СГС.
песнопoјац м онај који радо и лепо пева ПГ Тим ЦТР; певач песама ЛГ
ЈС Л КЦ.
песнопoјка ж она која радо и лепо пева ЦТР КЦ.
песнопoјћа ж в. песнопојац ПГ ТГ1.
песнопoјче с дете које лепо пева ЦТР.
петичaр м одличан у нечему, који има оцену ,,пет“ РПГ.
петлeнко м. фиг. кочоперан и свадљив човерк малог раста П1 РПГ.
петлiчко м в. петленко П1 Тим; мала, неспособна али насртљива особа
Луж ПГ; ситна, мала, качоперна особа ТГ1 ЈС СГС.
пећуркaр м берач печурки ЈС.
печалбaр м 1. онај ко ради под надницу; ко иде у печалбу; 2. штедиша,
који чува зарађено, онај који печали новац (обично радећи на страни) ЦТР.
печалбaрка ж она која печали ЦТР.
печалбaрче с дете које печали ЦТР.
печалoвник м онај који зарађује, који печали, в. печалбар ЦТР; печалбар
ЈС, в. домашњар Луж ПБ ТГ1 РПГ.
печалoвница ж жена печалбар ЈС Тим.
печењaр м радник који се бави печењем цигле на циглани Тим.
печобрaзан, -зна, -зно безобразан.
печуркaр м онај ко бере и продаје печурке Б Тим РПГ.

156

Недељко Богдановић

печуркaрка ж в. печуркар РПГ.
пeшичав, -а, -о кржљав, потенцијално туберкулозан ТГ1? [болује од пешице (?)]; туберкулозан СГС.
пiжа м ситан, мршав човек Л.
пiжав, -а, -о ситан, закржљао Луж ПГ.
пiжља м дете; кепец П1 Луж.
пiжљав, -а, -о онај који је ситан, закржљао К.
пiзда ж фиг. слабић, кукавица ТГ1 М
пиздuља ж пеј. неморална жена ЦТР; пеј. жентурача Тим.
пиздuљина ж фиг. жена лаког морала ТГЗ.
пиздuрина ж фиг. особа лошег карактера, слабић, љигавац ТГЗ.
пијaн, -а, -о онај ко је под дејством алкохола Б.
пијандuра ж/м пеј. пијаница, алкохоличар ЦТР РПГ.
пијaница ж/м онај ко често и много пије, пијанац Б.
пијaничка ж дем. од пијаница, ситан, мали, слаботелесан човек, коме
мало треба да се напије и који је после тога миран као јагње ТГЗ.
пијанџuра ж/м пијандура ЈС.
пијaнштина м пеј. пијанац Б.
пијaч м особа која много пије алкохол К.
пијачaр м продавац на пијаци Тим.
пијачaрка ж в. пијачар Тим.
пiкља м 1. мршавко ПГ Л; 2. ниска и кржљава особа РПГ; 3. особа кратких ногу СГС.
пiкљав, -а, -о особа дугих и танких удова Б Л; кракат, а мршав и жгољав
ТГЗ РПГ; слабашан, жгољав ЦТР.
пiкљавац м в. пикљав (дете) РПГ.
пiкљавка ж мршава, вижљаста женска особа ЦТР.
пiкљавко м мршав, вижљаст мушкарац ЦТР.
пiкљавче с мршаво, жгољаво дете ЦТР.
пиличaр м положајник РПГ.
пилиштaр м онај који гаји (и чува) пилиће ЈС ТПС.
пилиштaрка ж в. пилиштар ЈС.
пiнтер м качар, мајстор који прави бурад, чаброве, каце ЦР2.
пiнтур м бачвар, пинтер ЦТР.
пiпав, -а, -о в. пипкав Б.
пiпавко м неспретњаковић К; човек који ради полако и неспретно ЦР2.
пипетљiв, -а, -о фиг. занесен, ошамућен, болестан ЦТР.
пипетљiвка ж занесена, ошамућена, болесна женска особа ЦТР.
пипетљiвко м занесен, ошамућен, болестан мушкарац ЦТР.
пипетљiвче с болесно дете ЦТР.
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пiпкав, -а, -о спор, трапав, невешт; човек који ради полако али прецизно
Б ЦТР.
пiскавац м 1. онај који често вришти, пишти (дете), в. плачко; 2. онај
који има повишен, пискав глас ЦТР.
писâц м иконописац ЈС.
пiтоман, -мна, -мно онај који је благе нарави ЦТР.
пицaјзла м фиг. подмукла, особа у коју се нема поверења ЦТР; ситничава
и досадна особа, гњаватор Тим РПГ.
пицигoј м ситан, жгољав а заједљив човек ТГ1.
пиципeвац м кочоперко, онај ко се безосновно јуначи Тим.
пицопeвац м 1. ситан, жгољав човек ЦТР; 2. жутокљунац, још недорастао човек ЦТР; још млад, недорастао човек К.
пичкaр м женскарош Тим.
пичколiзац м пеј. в. пичкар Тим.
пичкопрeзало с мушкарац са особинама женског понашања, женски
Петко ТГ1.
пишљакaр м фиг. вулг. дете, дечарац РПГ [Пишљакар је сврдло којим се
буше уске рупе да се у њих стави пршљак који повезује даске или дуге].
пiшман м непром. онај који се предомишља, који се пишмани ЦТР.
пишманлiја м в. пишман Тим.
пишманџiја м в. пишман Тим.
пишманџiка ж в. пишман Тим.
пiшна ж женска особа која мокри у кревету Тим; недорасла женска особа РПГ.
пиштарљiв, -а, -о који се превише жали кад га нешто боли ЈС.
плaвка ж хип. плавуша СГС.
плавoјка ж плавуша Н.
плавoјћа ж плавојка Тим.
плавoјћо м плавојко, плавушан Тим.
плавотiња ж плавојка АП СГС.
плавuша ж женска особа светле, жуте косе СГС.
плaвча м плавушан, мушка особа светле косе СГС.
планiнац м в. планиньц Б.
планинâц м човек са планине ЛР [У Пироту они из низине су ‘пољци’.].
планџiја м 1. особа која уме да планира и остварује свој посао, планер;
2. фиг. трагач за закопаним благом, који то ради на основу ,,планова“ РПГ.
плaтаџија м в. платаш РПГ.
платaш м онај ко живи од плате РПГ.
плaтежан, -жна, -жно који је запослен, који прима плату у државној фирми ЦТР; који је под платом, који има добру плату ТГ1.
платeжник м онај који прима плату ЛР ЈС ЦТР Тим; в. платежан.
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плaтежница ж в. платежан ЦТР.
платичaс, -та, -то пљоснат, мршав, гладан ЦР1.
платнaр м ткач у радионици РПГ.
плачiпичка ж вулг. размаженко ТГ1; жена која често и безразложно плаче ЈС; ж/м онај који стално због нечега цмиздри, плаче; плачљивац;
плачљивица ЦТР.
плачљiвица ж женско дете које много плаче ЦР1.
плачљiвка ж плачљивица ЦТР.
плачљiвко м плачљивац ЈС.
плашiв, -а, -о бојажљив, плашљив ЦТР.
плашљiвко м в. плачљивица ЦР1.
плевaч м радник који плеви стрнине РПГ.
плeћас, -та, -то / плечас онај који има широка плећа СГС.
плeчас, -та, то в. плећас СГС.
пlзавьц м потпуно сквашена особа Тим.
плiјав, -а, -о плах, плаховит (човек). – Смiри се, нeмој да си тoлко плiјав
ТГ2; тупоуман, глуп ЦР1.
плiтак, -тка, -тко површан Б Н.
плиткомiслен, -а, -о плиткоуман К2.
плиткопaмес, -та, -то лакомислен Л.
плиткоuман, -мна, -мно малоуман, глуп ЦТР К.
пловaн м фиг. пеј. мушка особа са јако светлим (плавим) очима СГС.
плoвчес, -та, -то погрд. особа с кожицом између прстију, налик пловки
СГС.
пљaка м пеј. баљезгало, брбљивац Тим.
пљaкало с пеј. в. пљака Тим.
пљaмпало с онај који свашта прича, који је лак на језику ЈС Тим.
пљaмпаџија м в. пљампало ЈС.
пљaскало с вулг. особа која прича гадости и несувислости, в. запљес РПГ.
пљaчкаџија м пљачкаш Тим РПГ.
пљaчкаџика ж в. пљачкаџија Тим.
поaлен, -а, -о размажен П2 ЛР Тим П1.
поaленко м размаженко ПГ; поаљена особа Луж.
поaљак м размаженко К Тим РПГ.
поaљен, -а, -о размажен Б Жл ТГ1.
поaљњак м в. поаљак РПГ.
поаљoс м жарг. в. поаленко Луж.
поаљoсан, -а, -о пеј. размажен Тим.
поаљoтина ж пеј. в. поаљен ТГ1.
побегuља ж бегуница (жена од мужа, или девојка од родитеља) Л РПГ;
девојка која је побегла за момка ЦТР.

Антропографски речник југоисточне Србије

159

побегuљћа ж в. побегуља РПГ.
побелeл, -а, -о оседео СГС.
побелeлњак м 1. чељаде беле пути; 2. пеј. блед човек болесног изгледа
П1.
побрaтим м пријатељ кога је његов пријатељ изабрао за брата К; пријатељ
узет за брата, онај који је с ким као брат ЦТР.
повалiвечера ж хвалисавац Б Луж П1 ПГ ТГ1 РПГ.
поватaр м в. поватарац Б Тим.
поватaрац м онај ко живи на појати, сточар; становник засеока изван
села, тамо где су испаше Б.
поватaрка ж в. поватар Тим.
поватарâц м в. појатарац Б.
повикaло м човек на кога је повика Л.
повирoтина м скитница Луж ПГ; немирна особа (нигде се не сповирује)
Б; вуцарало Тим [Повира се = потуца се Луж].
повoјче с дете у повоју ТГ1.
повртенiк м дете, које одбијено од дојења, поново почиње да сиса ПГ
Тим.
погaн, -а, -о покварен (на језику) ЛР.
поганiја м незгодан, лош човек ЛГ Л; човек нечист или поган на језику
Луж; покварењак, пакосник, зао човек ЦТР.
поганiч м / пагонич помоћни пастир на бачији ТГЗ.
поглобaр м човек који наплаћује глобу ТГЗ.
погонiч м онај који гони стоку, гонич Луж; помоћни овчар на бачији П1.
погrбен, -а, -о грбав СГС.
погрбoсан, -а, -о пеј. грбав, погрбљен Б ДМ.
подaвац м онај који даје. – Од подaвци кош се искршiја (ирон.) ЈС.
подaвушка ж шаљ. дарежљива, великодушна особа РПГ.
подaјник м поданик, држављанин ТГ1.
подбiшега м подсмевач, исмевач АП, онај ко се злурадо смеје, подсмева,
шегачи СГС
подбuл, -а, -о особа с надутим или натеченим лицем СГС.
подбuлча м пеј. в. подбул СГС.
подбuлштина ж/ м погрд. в. подбул СГС.
подвалџiја м човек који подваљује Л.
подгuзњача м/ж подрепаш, полтрон, улизица, кукавица Тим.
подевaч м задиркивало ПГ Л; изазивач К; човек који изазива свађу ЦР1.
подевaчка ж в. подевач Б.
подевџiја м задорица, подевач Л.
подељaк м одељен из кућне задруге Б; в. одељак.
подлазaч м полазник, први јутарњи посетилац о Божићу Тим.
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подлiтан, -тна, -тно полетан П1.
подмолџiја м наводаџија који тражи девојци прилику РПГ.
подмuклица ж/м злурада особа, подмукла СГС.
подoјче с одојче ТГ1.
подофiја м непоуздана особа ЈС.
подрепaш м погрд. улизица ЈС.
подрiпало с шаљ. в. подрипан СГС.
подрипaљћа ж пеј. в. подрипана СГС.
подрипaн м в. подрипоја СГС.
подрипaна ж в. подрипан СГС.
подрипoја м онај који у ходу поскакује (подрипује) СГС.
подрипuља м пеј. в. подрипана СГС.
подрумaр м радник у подруму Б.
подрумџiја м подрумар, онај који се брине о пићу на свадби ЦТР ЈС.
подскакuш м в. подрипоја СГС.
подскакuша ж в. подскакуш СГС.
подскoкљив, -а, -о / поскокљив СГС.
подсмеџiја м човек који се радо подсмева Л.
подсмeшљив, -а, -о онај ко се свакоме подсмева СГС.
подћенiк м помоћник главног чувара оваца на бачији ПГ.
подћiја м в. подћеник ПГ [Ћија / ћаја (< ћехаја) – главни пастир на бачији.]
поженâц м особа која се два или више пута женила (удавала) ПГ.
пожeњен, -а, -о 1. ожењен по други пут Тим; 2. жењени непосредно један
за другим (о браћи) Б.
пожeњет, -а, -о поново ожењен, поново удата ЦТР.
пожењuшка ж жена која се преуда Тим.
пожмикoја м особа која се руга намигивањем, која се подсмехује КЦ.
пожмикoјка м в. пожмикоја КЦ.
поздрaвче с мушко дете које се даје невести да га придржи у наручју кад
стигне у младожењину кућу ТГ1.
позеленeл, -а, -о проседео, почео да седи СГС.
појатaр м онај ко живи на појати, в. домашњар Луж.
појатaш м в. појатар Тим.
појâц м певач (најчешће црквени) ПГ.
покварењaк м непоштена особа Б.
поклисaр м клисар, пратилац попа који обилази парохују да свети водицу
и скупља бир Б РПГ К2.
покoјан, -јна, -јно покојни, умрли, који више није жив Тим.
покoјник м мртвац Б КЦ.
покорaвац м онај који се покори (некоме), који призна грешку (дечјим
језиком) ПГ Л.
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покорaвчина м човек који се у нечему покорио ЦТР.
покoрница ж драгана, вољена девојка Тим.
покућaнин м онај ко живи у истој кући с неким РПГ.
полажaјник м онај ко полази туђу кућу о божићним празницима Л Тим.
полаженiк м в. полажајник Тим.
полежuшка ж онај који час-час па легне ТГ1.
политикaш м политикант П1.
поличaрка ж девојка стигла за удају (пошто су се њене старије сестре већ
удале) ПГ Л.
половeрка ж жена која често посећује туће домове и шири разне вести
ЈС.
половњaча ж млада, распуштена жена Л РПГ.
полокaр м онај који воли да пије бесплатно, на тућ рачун К.
поломoћник м пуномоћник Л.
полoћес, -та, -то снисходљив човек ДМ.
полулeтан, -тна, -тно пунолетан ТГ1.
пољaк м чувар поља, пољар ЦТР; чувар сеоске имовине ЛР ПГ ТГ1.
пољâц м онај ко живи у равници, у ратарском рејону потпланинског
подручја П1 Л РПГ.
помагaљћа ж фиг. приглупа особа брачни друг РПГ.
помагaч м помоћник ЦТР Б.
помaзен, -а, -о размажен ТПС.
помазoтина ж пеј. размажена особа РПГ.
помалaрка ж 1. уличарка, жена која посећује улице, поселарка Тим РПГ;
2. жена која по мало ради Л.
пометaр м човек који оставља траг иза себе Л.
помијaр м онај што не бира храну, ко покупи и поједе све остатке Луж;
онај који скита по тућим кућама; који оговара ПГ.
помијaрка ж брбљива и некарактерна жена Ш; пеј. лош човек ЦТР; неморална жена ЦТР.
помoљьц м помељар ТГ1.
помоћнiк м сарадник у послу Б КЦ.
помоћнiца ж в. помоћник Б.
помoчко м 1. пеј. онај који често мокри ТПС СГС; 2. пеј. жутокљунац,
недорасла особа за одређени посао ЦТР; упишанко П1; попишанко ЛР ЈС.
помочuља ж 1. пеј. попишуља СГС; 2. фиг. пеј. неуредна жена ЦТР;
попишуља ЛР; попишаница ПГ; попишуља; лоша жена ТГ1 ЈС.
помочuљко м попишанац ПГ.
помочuљче с шаљ. (о детету), в. помочко СГС.
понављакuша ж ученица која је поновила разред ЈС.
понављaч м поновац, онај који понавља разред Б ЦТР.
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понастрaњичав, -а, -о својеглав П1 РПГ.
понишaло с мушко дете које се да невести да га придржи и три пута увис
подигне, кад стигне у младожењину кућу, в. накоњче ТГ2.
понишaлче с дем. и хип. од понишало ТГ2.
понoрљив, -а, -о понизан. – Бuди мaлко понoрљив, не дiзај глaву стaлно
ДМ.
поoџање мн гости из младине родбине који долазе у госте одмах после
венчања ТГ1.
пoп м свештеник Л ЦТР.
попадiка ж в попадија ЦТР ЈС Л РПГ.
попадiћа ж хип. попадија РПГ.
попадичe с хип. од попадика, попова ћерка Б Л РПГ.
попiште с пеј. поп. – Од овaмо, голорaмо? ‒ Не мoгу попiште, голo ми
дупиште (из нар. приче) Б.
поплe с хип. млади поп Б.
попрдљiв, -а, -о склон прдењу Тим.
поприглuпњичав, -а, -о приглуп, будаласт Тим.
попчe с млади поп Б.
порежџiја м порезник ЛГ ПГ ЦТР.
порешчiја м в. порежџија.
порoден, -а, -о особа рођена непосредно иза брата или сестре (следеће
године) ББП.
породiља ж / породиљка жена која се порађа / која се породила К.
породiљка ж в. породиља К.
породiљћа ж в. породиља Б.
порoђенче с дете истих родитеља рођено убрзо (до године дана) од
рођења претходног детета К.
посвoјче с усвојено дете Б ЦТР.
поседињавeл, -а,-о оседео СГС.
поселaр м пеј. онај што скита селом, луталица, беспосличар ЦТР КЦ;
скитница ББП П1; скитач по селу, дангуба Луж ЦР1 РПГ.
поселaрка в. поселка Б.
посeлка ж скитница, која обилази туђе куће Б; сеоска визитарка ЛР ПГ.
посeрко1 м особа која има пролив РПГ.
посeрко2 м 1. шаљ. дете које још обавља нужду у гаће; 2. фиг. слабић,
кукавица ЦТР; сероња, усранко, усранац, слаботиња Тим.
посерuља ж 1. безвредна женска особа РПГ; 2. фиг. торокуша, опајдара
ЦТР.
посeстрима ж 1. жена с којом је обављено сестримљење; 2. побратимова
жена ЦТР.
поскoкас, -та, -то особа дугих ногу СГС.
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поскoкљив, -а, -о онај који хода као да поскакује СГС.
посмитoтина м посметена особа Луж ТГ1.
посмrче с дете рођено после смрти свога оца К.
посмуљaн м мушка особа са неуредном косом СГС.
посмуљaна ж в. посмуљан СГС.
постaтник м в. постаџија ТГ1 РПГ.
пoстаџија м предводник у групи копача или жетелаца у постату ПГ ЈС Л
[Постат је део (секција) обрадиве површине коју жетеоци или копачи ухвате
и обраде идући с краја на крај њиве].
пoстаџика ж в. постаџија ЈС Л РПГ.
потвoрац м други муж ТГ1.
потвoрка ж друга жена у браку Жл ТГ1.
потвoрћиња ж в. потворка ТГ1.
потeжник м марљив човек, прави домаћин, прегалац Тим.
потeжница ж в. потежник Тим [Који све потеже (да се не распадне), држи
на оку, окупу, у пажњи.].
потiжница ж вредна женска особа ЈС.
потiшљив, -а, -о снебивљив ЛР, спор у послу КЦ.
потишљiвча м прек. в. потишљив КЦ.
поткaпџија м занатлија који израћује капе, капар ПГ.
потпетaло с особа која служи за спрдњу ТГ1.
потпетaч м онај ко некоме служи за спрдњу; ко је некоме подложан Тим.
потрепкuља ж она која потрепкује, заводница ЦТР.
потресiја ж /потресојла, потресојна, потресуља, потрисојла особа која
се стално тресе СГС.
потресoјла ж пеј. в. потресија СГС.
потресoјна ж пеј. в. потресија СГС.
потресuља ж. пеј. в. потресуља СГС.
потрисoјла ж. пеј. в. потресоја СГС.
потркaч м в. потрчко СГС.
потrчка ж в. потрчко СГС.
потrчко м 1. човек који хода потрчкујући Л СГС; 2. слушче, особа која
обавља мање вредне задатке Б.
потrчљак м аугм. и пеј. од потрчкоја ЦТР.
потрчuшка ж/м она(ј) који трчкара, потрчко ТГ1.
потћеa м заменик главног пастира на испаши, главни помоћник на испаши, који брине о животу на савату РПГ.
потћенiк м в. поћеник Тим.
потuлен, -а, -о подмукао Л.
потулiја в. тулча Грд; човек сагнуте главе, в. тулча Л.
потuљав, -а, -о подмукао, подао ТГ1.
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потуљaвштина ж пеј. онај који је подмукао, подао ТГ1.
потуљaн м онај који је потуљив, који је притворан, подмукао ЦТР.
потuрка ж потурченица ЈС.
потuрњак м потурчењак ЈС РПГ.
потурчењaк м превртљива особа која се приклања јачем ради неке користи РПГ.
потuтен, -а, -о 1. погрбљен СГС; 2. погнут ДМ.
поћенiк м в. потћеник (други пастир по рангу на бачији) Тим; помоћник
главног овчара на бачији ПГ РПГ.
пофалiвечера ж/м пеј. хвалисавац ЈС.
пофалiгузица ж/м вулг. хвалисавац ЈС.
поцукњaр м в женскар ЦТР.
почекoтина ж чекалица ЛР; онај који стално одлаже своје обавезе ЦТР.
почeпен, -а, -о особа с искривљеном вилицом (и устима) СГС.
почeпенштина ж/м пеј. в. почепен СГС.
почепoтина ж/ м пеј. в. почепен СГС.
почепuља ж пеј. 1. жена деформисаног лица; 2. женска особа која се често (у расправи) кревељи Б [кревељи се, каже се: чепи се].
почепuљче с размажено дете ПГ.
почuдњак м особа која служи да се људи на њу укоравају Б.
пошушњaр м замлата, простак, човек без поверења К; луталица ЦР1.
пошушњaра ж/м в. пошушњар К ЦР1; пеј. човек неспособан за озбиљне
послове ЦТР.
пошушњaрка ж в. пошушњар ЦТР.
пrав, -а, -о брз, несмотрен, плаховит ТГ1 [пrав < прх-].
прaзилучар м скоројевић, малограђанин Тим.
прангаџiја м обешењак, враголан К.
пранђiја ж фиг. здрава, једра жена ТГ1.
прашинaр м шаљ. пешадинац (у војсци) Тим.
првaк м ђак првог разреда К2; први у нечему (послу, пијанки) Б.
првaн м прворођено мушко дете, првенац РПГ.
првaњче с прво дете ЛР.
пrвенка ж прворођено женско дете РПГ.
првенцi мн родитељи младе и њихова родбина кад први пут одлазе
младој у походе ЈС.
пrвенче в. првањче Б.
првењaк м првак ЈС.
прворoтка ж жена која се први пут породила Л.
пrгав, -а, -о вредан, хитар у раду ЈС.
прдiбука м вулг. брбљивац ЈС РПГ.
прдiвук м вулг. в. прдибука ЈС.
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пrдла ж она која прди ЦТР РПГ.
пrдља м 1. склон прдењу Грд РПГ; онај који прди; 2. неспособњаковић
ЦТР; човек који прди Б ЛР ТГ1 Л.
прдљiв, -а, -о особа склона прдењу Л РПГ.
прдљiвка ж в. прдла ЦТР Тим.
прдљiвко м в. прдља ЦТР Тим.
прдљiвче с дете које често испушта гасове ЦТР
пrдна ж в. прдља.
пrдоња м в прдља ЦТР
прдuља ж в. прдљивка Тим.
прдuша ж в. прдљивка Тим.
преaпњак м човек који неправилно једе, па се угризе за усне ЈС.
преaран, -рна, -рно превише добар ЈС.
преврскoја м шаљ. онај који врска у говору СГС.
преврскoтина ж особа која врска приликом говора ЈС Тим.
превртoја м превртљивац ПГ Тим.
превртoјла ж непоуздана женска особа ЈС; в. превртоја.
превртoтина ж прек. превртоја ПГ; курва РПГ.
прeгњак м онај који је по нечему испред свих РПГ.
предављiв, -а, -о дарежљив Л.
предњaрка ж девојчица или девојка која најбоље зна краљичке песме ЈС
Л.
прежaлен, -а, -о онај коме је протекао рок за жаљење (обично година
дана, после чега породица поново може са слави и прослављује разне свечанике, да прима госте на весеље) Б.
прејeбан, -а, -о пеј. фиг. преварен Тим.
прeклез м погрд. врло мршав и физички слаб човек ЈС.
прeклешче с физички слабо дете ЈС.
прекoрљив, -а, -о онај који упућује прекоре К.
преметaр м непоуздан човек, врдалама, превртљивац Тим.
преметaрка ж в. преметар Тим.
преoрац м онај који преоре тућу бразду ЈС.
прeперица ж фиг. вредна женска особа ЈС [преперица – препелица (птица)].
преперuга ж девојка из групе додола (додолица) која носи котлић с водом
и гранчицом врбе прска присутне ПГ.
преподoбла ж пренемагалка, жена која се пренемаже Л.
преподoбник м онај који се пренемаже ПГ.
преподoбница ж в. преподобник Л.
препuшњак м слаб, који први пут ради ПГ.
пресукaч м ужар, салер Л.
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претапaрчина м пренемагало Л.
претвoр м лукавац, непоуздан мушкарац ЈС.
претворвeра м в. претвор ЈС Тим.
претiлац м онај који прети ЈС.
прeтржан, -жна, -жно који је без ичега, који никад нема колико му је потребно (онај ко има, па му недостане, претргне се!) ТГ1.
претришaр м особа склона претресању, преметачини Тим.
пречuкан, -а, -о преварен К2.
прженичaр м 1. мајстор за прављење прженица; 2. љубитељ прженице
ЈС.
прженичaрка ж в. прженичар ЈС.
пrзлица ж/м свађалица, прзница Л.
пrзница ж/м свађалица Б.
прiватник м онај ко обавља неку делатност својим средствима КЦ.
прiвит, -а, -о гостољубив РПГ.
прiвитан, -тна, -тно онај ко лако сарађује са свима – да се привија другоме (али у позитивном смислу) Б; покоран РПГ.
привлaчљив, -а, -о привлачан, пријатан РПГ.
привoдњак м 1. дете које је жена довела мужу или муж жени из првог
брака; 2. домазет ТГЗ; зет који живи у тастовој кући, домазет Б.
привoдњача ж девојчица или девојка доведена из првог брака ТГЗ.
прiвредан, -дна, -дно онај ко уме да стиче П1.
привремiл м фиг. шаљ. мушкарац великог стомака, налик трудници Б.
привремiла ж жена која ће ускоро родити Б.
придaвљив, -а, -о приступачан, предусретљив човек Л.
придaвљива ж која је слободног понашања; која је склона блуду ЈС [Која
лако ,,даје“].
прiетељ м пријатељ, снахин или зетовљев отац Б.
приетељiца ж пријатељева жена ЦТР.
призeт м онај који се призетио, домазет ЦТР.
призeтко м домазет ЈС Тим; пеј. призет, домазет ЦТР.
призeтњак м в. призетко Тим Б.
прiја ж 1. фам. мајка једног од супружника према другом од супружника.
– Билi куде прiју на прaзник ЦТР; 2. у обраћању (свака жена са супротне
стране женика) Б К.
пријaна ж в. прија ЦТР.
пријaнка ж хип. од пријана ЦТР.
пријeбњак м шаљ. женин љубавник Тим.
прiјетељ м пријатељ, снахин или зетовљев отац, али и свако од њихова
рода Б ТГ1.
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пријетељiца ж прија, снахина или зетовљева мајка, али и свако од
њихова рода Б ТГ1.
пријiрљив, -а, -о слабојешан, мрљав Л.
прiка хип. од пријетељ Б ТГ1.
прикaжљив, -а, -о онај ко уме да одржава добре односе са родбином,
пријатељима, са свима П1; в. привитан.
прилoжан, -жна, -жно попустљив, онај с којим се може споразумети,
савитљив ЦР1.
прiљубан, -бна, -бно онај ко лако прихвата и угошћује намернике Ш.
примâк-измâк изр. каже се за онога који у кући ништа не ради а једе ЈС.
примâц-измâц м нерадник који зна само да се софри примакне и од ње
измакне ПГ.
прiнова ж новорођенче, младунче ЛР ЈС.
приoдна ж згодна жена ЛР.
прирoден, -а, -о рођен у наредном браку Тим. Б.
присeлац м досељеник, новији досељеник Тим.
присмевuшка ж женска особа која воли да се (неком) подсмехује, да исмева Тим.
присмeвџија м исмевач Л.
прiстав м наредник Тим.
пристањuшка ж девојка која се пристала, која је побегла за момка ТГ1.
прiстовје мн другари ТГ1.
прiтаран, -рна, -рно трудољубив, предузимљив Л.
прiтеран, -рна, -рно вредан Л.
прiтка ж/м фиг. пеј. висока и изузетно танка особа СГС.
прiтрен, -а, -о / протрн сажаљив, преосетљив; пргав П1.
прiтрн, -на, -но забринут, трудољубив, в. притрен Л.
притuжљив, -а, -о сажаљив П1.
прiтьрьн в. притаран Л.
причaљка ж жена која много прича ЈС.
причaч м в. прпњач РПГ.
причiтљив, -а, -о предусретљив К.
причuдњак м шарлатан Тим.
пришiђилда ж замлата ТГ1.
пришuпњак м зет Жл.
пrклез в. преклез ЈС.
пrкна ж пеј. в. прчеста СГС.
пrкча м пеј. в. прчес СГС.
пrљкас, -та, -то 1. особа са малим носом; 2. особа са прћастим носом
СГС.
пrнџа м подр. човек дугачког носа ЈС.
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пробирaчица ж избирачица ЦТР.
пробирџiја м избирач ПГ Л; пробирач, избирач ЦТР.
пробирџiка ж в. пробирџија ЦР2.
провртoтина ж/м сналажљива, промућурна особа, пробисвет; жена лаког
морала ПГ.
прождрљiвчина м аугм. од прождрљивац ЦР2.
прокарoтина м распикућа; в. пропашчија Л; в. протурњак.
прoклет м зао, неиздржљив, несносан, проклетиња ЛГ Л.
проклетiја м проклетник ПГ; несрећник Б.
проклетнiца ж проклета жена, зла жена, злобна жена РПГ.
прокoбен, -а, -о м урекнут, изложен помисли да нешто лоше може да му
се деси Тим.
пролoшен, -а, -о искварен; в. пролошан Л.
пролoшан, -а, -о постао лош, покварен ЛГ.
промeшан, -а, -о умешан, искусан Л.
пропаснiк м онај који троши, упропашћује имовину, расипник ПГ.
пропашчiја м пропалица, упропашћивач Л.
пропrљен, -а, -о ожењен некако, невољно (једва, надвена-три) Б.
пропuшњак м човек који много једе (а не познаје му се) ПГ Тим РПГ.
прорoкиња ж пророчица, богомољка ЦР2.
прoсац м онај који проси девојку СГС.
прoсјак м особа која моли за помоћ Б.
простaк м неквалификован радник у грађевинарству ТГ1.
прoстачьк, -чка, чко припрост, неписмен, необавештен П1.
прoтура ж прождрљива и ненасита особа ЈС.
прoтуран, -рна, -рно сналажљив Л.
протuрњак м расипник Тим; изелица П1; онај који много једе Б.
проћишoр м пеј. упишанко РПГ [Коме је одећа увек као прокисла, накисла.].
прoфисор м професор ЛГ.
профuкњача ж развратница ЦР1.
процепuља ж девојка која је изгубила невиност ЈС.
прочuден, -а, -о унезверен, уплашен ЛР.
прочuдњак м човек који није свестан простора, времена и ситуације, што
се види из његовог изгледа, понашања и одевања П2.
прошкaр м мајстор који теше тарабе РПГ.
прoшљак м просјак Луж ПГ.
прпњaч м гунђало, зановетало РПГ.
прсaт, -а, -о особа са широким прсима СГС.
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прстенџiја м 1. занатлија који прави прстење; путујући продавац прстења
и других вашарских ситница ПГ Л Тим РПГ; 2. најближа младожењина родбина која иде да прстенује девојку ЈС.
пртеничaр м онај који у ваљавици ваља пртенице, ваљавичар, власник
ваљавице ПГ РПГ [Пртенице су у пиротском крају тканине од вуне (шајак,
клашње), док је у другим крајевима, па и у Б, пртено оно што је од конопље.].
пртенџiја в. пртеничар РПГ.
пrтка ж жена са шпицастом главом СГС.
пrтко м човек са шпицастом главом СГС.
пrћа м пеј. в. прчес СГС.
пrћас, -та, -то в. прчес СГС.
прћaш м човек прћаста носа ЈС.
пrћко м в. прћаш ЈС.
прuд, -а, -о 1. вредан, пргав; 2. осетљив РПГ.
пrце с мало дете ЈС.
пrцко м пеј. мушкарац малог раста ЈС Тим СГС; фиг дечак, дечачић ЦТР.
прцкoљ м мали, ситан човек; дечачић, шврћа ПГ.
прцокoза ж подруг. жена с брадом СГС.
прцoљак м физички недовољно развијен човек Грд СГС; аугм. и пеј. од
прцко ЦТР; пеј. в. прцко ЈС Л.
прцoљче с в. прцољак Грд ЈС Л; дем. од прцољак ЦТР.
прцоплoтка ж вулг. неморална жена ЈС.
пrча м пеј. в прчес СГС.
пrчав, -а, -о прљав, неопран, штрокав Б РПГ.
пrче с дете са шпицастом главом СГС.
пrчес, -та, -то прћаста особа, особа са малим шиљастим и навише
ушиљеним носом СГС.
пrчла ж пеј. жена која се прави важна ЈС Тим.
прчлогuза ж вулг. в. прчла Н.
пrчља1 м. пеј. прљавац Б
пrчља2 м фиг. уображен мушкарац, онај који се прчи Тим.
пrчна ж пеј. прљавица Тим.
прчогuз м вулг. мушкарац који се прави важан ЈС
прчoјла ж погрд. в. прек. прчла Тим.
прчoла ж погрд. в. прчла ЈС.
прчoљ м в. прчогуз ЈС Тим.
прчoљче с дете које се прави важно ЈС.
прчuљак м омањи човек који се прави важан ЈС.
пrшав, -а, -о (човек) испуцале коже по лицу (од кише и ветра) ЛР РПГ.
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пuвало с онај који себе уздиже, који се хвали ПГ; фиг. онај ко се прави
важан Б; пеј. надувенко РПГ [Пувало је и надувена свињска бешика која
служи да се деца њоме, као лоптом, играју].
пувaндер м жарг. в. пуваџија Тим.
пuваџија м онај ко се много прави важан, ко се много дува / пува Б.
пuвља м 1. прдља; 2. фиг. човек који се прави важан Л.
пудaр м чувар винограда Б РПГ.
пудљiв, -а, -о плашљив Л.
пудљiвко м плашљивко Л.
пuзав, -а, -о слеп, не види добро Луж.
пuзља м в. пеј. пузав Луж.
пуљiв, -а, -о који се лако љути Б.
пuљпаз м шаљ. деран, дериште ЦТР.
пuмпаџија м радник на бензинској пумпи Тим.
пuпав, -а, -о закржљао а израженог трбуха Б ЛР Тим СГС.
пuпавац м пупаво, запупавело дете Л.
пuпавко м трбушаст човек малог раста ЦТР.
пuпе с шаљ. (детету) в. пупавко СГС.
пупoњак м особа заостала у развоју Грд.
пупурaн м пеј. в. пупурас СГС.
пупурaна ж пеј. в пупурата СГС.
пупурас, -та, -то / пупурес особа са пуним уснама СГС.
пупурaт, -а, -о в. пупурас СГС.
пупурeс, -та, -то в. пупурас СГС.
пуравeлник м жарг. политичар, буџа, властодржац; моћник ЛР; човек на
власти ПГ РПГ.
пуравeљњак м в. пуравелник РПГ.
пuрес, -та, -то особа црвених образа СГС.
пuрча м пеј. в. пурес СГС.
пустаiја м обестан човек, пустахија ЛГ Л.
пустењaк м пустињак ЈС.
пустињaк м усамљен чудан човек К; самотан човек без породице РПГ.
пустоoд м в. пустоодац К.
пустоoдац м скитница; запуштен човек без игде икога П1; путник без
циља и потребе, бадаваџија ЛГ ПГ Л РПГ.
пустосвaтица ж нерадник; садруг беспосличара П1 РПГ.
путaр м чувар пруге ЦР2.
пuтовођа м предводник на путу ТГ1.
путпудaљћа ж шаљ. фиг. в. поскокљива Б [Путпудаљћа је птица шева.].
пuша м некрштено мушко дете ЈС.
пuшица ж некрштено женско дете ЈС.
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пцетaр м човек који води и чува псе Тим РПГ.
пцетaрка ж в. пцетар РПГ.
пьнћaв, -а, -о склон гунђању РПГ.
пьнћaч м 1. онај ко опањкава Б; 2. в. загомиљач ЛР.
пьњкало м гунђало ЈС Л.
пâњћало с пеј. клеветник Тим РПГ.
пâцко м мали, ситан човек ЛР.
пьцкoљ м малишан, особа ниског раста ПГ.
пâшкавац м човек који стално изражава незадовољство, обично прикривено; гунћало ЈС.
пâшкавче с дем. од пьшкавац ЈС.
пâшкало с в. пьшкавац ЈС Л.
пьшкoљ м в. пьшкавац ЈС.
пâшкољче с дем. од пьшкољ ЈС.
пâшкоња м в. пьшковац ЈС.
пьшкуљaна ж фиг. она која оговара и ствара сплетке, алапача Б.
пâшља м онај ко испушта смрадне гасове Б ПГ.
пâшна ж в. пьшља Б.
пьшнiк м смрдљивко, онај ко безгласно пушта ветрове П1.
Р
рaбан, -бна, -бно прождрљив; похлепан; грабежљив ЈС Л.
рaбаџија м / рабаџiја онај који с коњима или воловима и колима превози
робу уз награду ЈС Л Тим; онај који се бави превозом робе уз помоћ запреге
ЦТР.
рабаџiја м в. рабаџија Б.
рaбаџика ж / рабаџiка она која се бави превозом робе уз помоћ запреге
ЦТР Тим.
рабнiчина м ненасит човек ЈС; в. рабан.
рабoтан в. работан Тим.
рaботан, -тна, -тно / рабoтан вредан ЛР; радан ТГ1; радан, вредан,
приљежан ЦТР.
рабoтљив, -а, -о радан, вредан РПГ.
рaботник м онај који ради, радник ЦТР; радан и вредан човек ПГ Тим
РПГ.
работнiца ж она која ради ваљано, радница ЦТР Тим.
рабоџiа в. рабаџија ТГЗ.
раванлiја м човек широких рамена СГС.
рaгља м подруг. кракат и висок човек ЈС.
рaдан, -дна, -дно в. радетан РПГ.
рaденик м вредан, марљив човек ЦТР.
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рaденица ж в. радница Б.
рaдетан, -тна, -тно који воли да ради П1 Тим РПГ.
рaдник м 1. човек који обавља неке послове (обично физичке) Б; 2. врло
вредан човек ЦР1.
радодaјка ж блудница ЈС.
радознaлица ж радознала женска особа РПГ.
рaдосан, -сна, -сно радостан, весео, срећан човек Б.
ражeњен, -а, -о разведен. – Ожeњен па ражeњен К Л ПГ Тим.
ражeњет, -а, -о разведен, разведена ЦТР К.
ражљебuља ж пеј. 1. размаженица; 2. лака женска Тим.
разaлен, -а, -о размажен, в. уален ЦТР.
разaлњак / разaљњак м нерадан и неодговоран човек П1.
разблuден, -а, -о уаљен, размажен преко мере ЦТР.
разбoдица ж особа која уноси неслогу, зла особа ТГЗ.
разборiт, -а, -о разуман ЦТР.
разбратuша ж жена посвађана с братом Тим.
разбuдница ж маза, миљеницаТГ1.
развалiја м дебео човек висока раста СГС.
развeјан, -а, -о 1. расејан Б; 2. онај који прекомерно троши новац К РПГ.
развeјаншьк, -нка, -нко расејан, несабран; склон трошењу П1 [Свакако
је тешкоћа изговора сугласничког завршетка речи утицала да се облици за ж.
и с. род упросте].
развeјгузiца ж жена распикућа Тим.
развeјник м распикућа Тим.
развeјница ж пеј. распикућа Тим.
развијoтка м човек широких рамена СГС.
развiкан, -а, -о расплакан, увређен до плакања КЦ.
развлечoтина ж пеј. неуредна жена Тим.
развrзан, -а, -о фиг обесан, разуздан ЦТР.
развртoтина ж/м 1. беспосличар, онај који друге замајава. ЦТР; 2. нестабилна особа РПГ; 3. курва РПГ.
разгaлен, -а, -о размажен преко мере, уаљен, покварен ЦТР КЦ.
разгалoтина м пеј. в. разгален КЦ.
раздrндан, -а, -о пеј. распричан, разбрбљан Тим.
раздrнчен, -а, -о раздражен, 1. разљућен, расрђен; 2. растужен, уцвељен
Тим.
раздрoгав, -а, -о свадљив Л.
разлепaнко м фиг. дроњавко ЦТР.
разлизoја м онај који се стално облизује, који је умрљаних уста ЦТР.
размавoтина ж бадаваџија, ленштина ЦТР.
размазoљ м размазенко Луж Тим; в. поаљос.
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размазoтина ж размажена особа ЦТР; пеј. размажено дете ЈС Тим.
размaјан, -а, -о замајан ЦТР.
размајoтина ж замајана особа ЦТР; погрд. онај који губи време, који се
замајава ЈС.
разметoја м пеј. онај ко се размеће КЦ.
разноoк, -а, -о који је очију различите боје СГС.
разоглaвен, -а, -о распуштен ЦТР.
разoк, -а, -о разрок, зрикав ЦТР СГС.
разoкав, -а, -о в. разок ЦТР Б Луж ПГ ТГ1 СГС.
разокaвштина ж/м пеј. разрока особа СГС.
разокaнка м разрока жена СГС.
разокaнко м разрок човек СГС.
разoкља м в. разокав Луж.
разoкљав, -а, -о в. разок СГС.
разoкљив, -а, -о в. разoкљав СГС.
разрoгав в. раздрогав Л.
разрoкав, -а, -о разрок ЦТР.
ракиџiја м 1. онај који се бави печењем ракије Л; 2. пијаница Н.
рaмоња м човек широких рамена СГС.
рамуникaш м муз. хармоникаш ЦТР.
ранaч м хранитељ (ирон.) П1 ПГ.
ранобuдник м раноранилац Л.
расaпњик м нехајник, немарник, помало силеџија, распојасанко ТГЗ.
расејoтина ж/м пеј. расејана особа ЦТР; пеј. расејана особа ЈС.
расиплiја м расипник РПГ.
расiпник м распикућа ЦТР Б Луж.
расмeјан, -а, -о насмејан, онај ко се стално смеје, ко је веселе нарави КЦ.
рaсовача ж/м фиг. пеј. особа дугих ногу; особа висока раста СГС.
расoмача ж/м в. рaсовача.
распарaнга ж/м битанга ТГ1; в. распаранда.
распарaнда ж/м особа у ритама ЛГ; аљкаво обучен човек, одрпанац ПГ
ЈС.
распaсан распојасан, неуредан. Тим.
распiздрен, -а, -о лажно расплакан ради постизања неког циља Тим.
распiја ж ороспија, роспија ЦТР.
распiкућа м расипник ЦТР.
расплазoтина м/ж аугм. и пеј. размажена, распуштена особа ЦТР.
распоглiја ж разбојник ЛР Тим.
располoжник м овлашћена, меродавна особа (која нечим располаже)
Тим.
рaсправан, -вна, -вно погодан за разговор и договор П1.
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распuстен, -а, -о размажен ЦТР.
распuштен, -а, -о в. размажен.
распуштенiк м разведен човек ЦТР; човек који је напустио своју жену,
или кога је напустила жена; разведен човек Б ЛР.
распуштенiца ж разведена жена ЦТР.
распуштeнко м в. распуштеник ТГЗ.
растобaшен, -а, -о разбашкарен Тим.
растовiт, -а, -о онај (дечак) који брзо расте, који је склон телесном
напредовању ДМ.
рaстура м онај који растура (имање) ЈС.
растурiвечера м онај који квари расположења, растура игру, друштво Б.
растурiдом м особа која растура дом, лоша домаћица или лош домаћин
Б.
растурiкућа м в. растуридом.
растурiсовра м в. растуривечера ПГ.
растuрка ж в. растура ЈС.
растuрница ж в. растуридом Б.
растuрњаци мн, разведени, муж и жена разведеног брака Б.
расцeпка ж пеј. жена са зечјом усном СГС.
расцeпко м пеј. човек са зечјом усном СГС.
ратобoрац м јунак, ирон. храбри лудак ТГ1.
рацeпен, -а, -о који је са зечјом усном СГС
рачепuља ж жена лакшег морала Л.
рачумaвен, -а, -о рашчупан, неочешљан КЦ.
рашчeпљак м 1. фиг. дете које јако и без разлога плаче; 2. курва П1; пеј.
непристојно млађе женско чељаде ЦТР.
рашчепoтина ж неморална, лака жена ЦТР.
рашчепuља ж курва П1; неморална жена ЈС.
рашчепuљче с 1. размажено дете ПГ; 2. пеј. непристојна жена ЦТР.
рашчовeчњак м подмукао и бестидан човек ПГ1.
рашчoкљан, -а, -о повређен ЦТР.
рашчољaвен, -а, -о разбијен ЦТР.
рашчoрљан, -а, -о рашчупан Тим.
рашчuмен, -а, -о рашчупан, неочешљан Тим.
rганица ж курва ЖЛ.
rгља м онај кога стално ргљају ТГ2 Тим [Ргља ‘грди’ > ргљав, -а, -о ‘који
је ргља’] ТГ2.
ргљaн, -а, -о који је тешко грђен ТГ2.
rгљица ж хитра особа Тим [= овде упиње се, настоји, труди се].
rгна ж пеј. жена која увек некуд јурца Тим.
rђа м покварењак, неваљалац Б ТГ1.
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рђoсал, -а, -о који се напустио, предао се рђи ЛР.
рђoсан, -а, -о који је покварен, подао, неискрен, који је рђа ТГЗ.
редoв м војник без чина ЦТР.
резикaнт м ризикант, рескирант ЦТР ТГ1.
резiлен, -а, -о који је извргнут руглу, грђен, брукан ТГЗ.
ременaр м онај који прави каишеве К Тим.
рескирaнт м онај ко је склон ризику, ко ризикује ЦТР.
рећиџiја м 1. човек који пече, производи ракију; 2. ракиџија, љубитељ
ракије ПГ РПГ.
рећиџiка ж жена која воли да пије ракију РПД.
речлiја м пеј. језичара П1 Тим.
речовiт, -а, -о говорљив ПГ; речит ЈС Тим.
решетaр1 м мајстор који израђује решета КЦ.
решетaр2 м Ром просјак ЦТР.
решетaр3 м фиг. трачар, причалица ЦТР.
решетaрка ж фиг. трачара, она која оговара ЦТР.
рибaр м онај ко хвата рибу КЦ.
риболoвац м в. рибар КЦ.
рiђ, -а, -о који је црвенкасте косе и косматих површина СГС.
рiђа м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђав, -а, -о који је црвенкасте косе и косматих површина СГС.
риђaвко м / рiђавко човек риђе косе и косматих површина СГС.
риђaјка ж шаљ. жена риђе косе СГС.
риђaн м пеј. човек риђе косе и косматих површина СГС.
риђaна ж пеј. жена риђе косе СГС.
рiђес, -та, -то који је скоро риђ СГС.
рiђка ж жена риђе косе СГС.
рiђко м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђна ж жена риђе косе СГС.
рiђоња м човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђош м шаљ. човек риђе косе и косматих површина СГС.
рiђоша ж в. шаљ. рiђош СГС.
рикaч м фиг. пеј. онај који стано виче, који се дерња ЦТР.
риљaч м онај који риља (земљу) Б.
рипaч м скакач ЈС Тим.
рисјaнин м хришћанин ЛГ ПГ.
рiџ, -а, -о в. рiђ.
рiџа м в. риђа.
рiџав, -а, -о в. рiђав.
риџaјка ж в. риђајка СГС.
риџaн м в. риђaн КЦ.
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рiџка ж в. риђка.
рiџна ж в. риђна.
риџoвка ж пеј. жена риђе косе Б.
rкавица ж брљива особа П1.
rкало с хркач, особа која хрче ЛГ Л.
rкла ж 1. она која често пљује шлајм из уста ЦТР; 2. пеј. женска особа
која опањкава КЦ.
rкља м онај ко стално кашље и притом избацује шлајм Б СГС.
rкна ж она која стално кашље СГС.
rкша м пеј. слинавац Тим.
rљав, -а, -о слинав СГС.
rљавица ж пеј. особа која личи на слинаву овцу са црвима у носу П1.
rљна м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rљча м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rма м човек са зечјом усном СГС.
rмбалија м делија, сначан човек, крупан човек К; човек широких рамена;
дебео човек висока раста СГС.
rмбалика ж дебела жена висока раста СГС.
rмбаџија м онај који ради тежак, напоран посао ЈС.
рмбuр м пеј. човек са зечјом усном СГС.
rмпалија м висок, снажан, развијен човек ЈС Л; човек широких рамена;
дебео човек висока раста СГС.
rмпалика ж в. рмбалија ЈС.
rнка м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rња м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rњав, -а, -о који је широких ноздрва СГС.
rњан м пеј. човек широких ноздрва СГС.
rњана м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rњка м пеј. жена широких ноздрва СГС.
rњћав, -а, -о онај ко је расцепљене ноздрве ТГ1.
rњча м пеј. човек широких ноздрва СГС.
робаџiја м рабаџија, превозник РПГ.
робаџiка ж в. робаџија РПГ.
робијaш м кажњеник КЦ.
робiња ж фиг. сиротица, јадница ЈС.
рoбитан, -тна, -тно ожалошћен ЈС.
рoвла1 ж/м 1. женска особа која гласно плаче ЈС; м плачљивац ББП ТГ1;
2. пеј. она која стално виче ЦТР.
ровла2 ж она која у љутњи и бесу разрогачи очи, која има исколачене очи
ЦТР.
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рoвља м пеј. 1. онај који стално плаче 2. онај који у љутњи и бесу разрогачи очи, који има велике исколачене очи (који рови) ЦТР.
ровљiвко м плачљивац ТГЗ.
рoвна ж в. ровља Б ТГ1.
ровчaр м онај ко убија слепу кучад Тим.
рогaча ж брљива жена П1.
рoгла ж пеј. зла, свађи склона жена ЦТР.
рoгља м зао, свађи склон човек ЦТР.
рогобoр м онај који прави неред, буку Г.
рогобoрчина пеј. в. рогобор Г.
рогожaр м занатлија који плете рогоже, асуре ПГ ЈС РПГ.
рогuша ж фиг. уображена жена П1.
рoд м сродник, рођак ЦТР.
родa м особа од рода Б.
родiља ж породиља ЦТР.
родiтељ мајка или отац ЛР.
рoдљак м рођак, својта ЛГ ТГ1 ЦТР.
родљaка ж рођака Тим.
рoднина ж рођак Луж, в. рода.
рoђа м рођак од мила К Б.
рођaк м било ко из рода Н.
рoпћина ж робиња ТГ1.
роспiја ж курва, проклетница П2; неваљалица Л; зла жена ЦР1.
роспијeтина в. роспија Б.
рoталија м делија, јуначина ПГ К.
рoша м човек храпава лица СГС.
рoшав, -а, -о онај који има храпаво лице Б СГС.
рошaвка ж пеј. она која има пегаво лице или изровано ЦТР СГС.
рошaвко м пеј. онај који има пегаво лице или изровано ЦТР СГС.
рoшка ж пеј. жена храпава лица СГС.
рoшла ж погрд. женска особа пегавог лица КЦ.
рoшча м пеј. човек храпава лица СГС.
rскавка ж жена која не изговара све гласове СГС.
rскавко м човек који не изговара све гласове СГС.
рубовiта (жена) ж пожељна жена за љубавну игру; демонска жена П1.
рувaта (девојка) ж девојка богата рухом ЈС.
румeн, -а, -о који је цврених образа СГС.
румeнка ж жена румених образа СГС.
румeнко м човек румених образа СГС.
румeнче с дем. дете румених образа СГС.
румењaк м пеј. човек румених образа СГС.
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рuнsав, -а, -о длакав, зарастао у длаку ТПС.
рuсалије ж краљице, девојке које на први и други дан Духова иду од куће
до куће и певају ТГ1.
русaлка ж девојка која учествује у обреду краљица Тим.
русaр м човек оболео од русе Тим.
руслaн (човек) м човек дугачке и неуредне косе ЈС.
рuта м маљав човек СГС.
рuтав, -а, -о 1. маљав, длакав ТГ1 Б СГС; 2. фиг. јак, снажан, имућан (рутав газда) Б.
рутaвка ж жена обрасла маљама ЦТР СГС.
рутaвко м човек обрастао маљама ЦТР СГС.
рuтља м пеј. маљав човек СГС.
рuтоња м пеј. маљав човек СГС.
рушветлiја м подмитљивац ЈС Л.
рчкoљ м подстрекач свађа ЈС Тим.
рчкoљче с дете које подстиче свађу ЈС.
рџaв, -а, -о фиг. нечист, лењ П1.
рџaвштина ж прљава и бескарактерна особа РПГ.
рџoсан, -а, -о рђосао, запуштен, постао рђа (и физички и психички) Б.
С
сабирџiја м скупљач Тим.
сабљaрка ж учесница у обредној игри ,,краљица“ која је носила сабљу
ЈС.
саборџiја м учесник сабора Тим.
саборџiка ж в. саборџија Тим.
сабâн, -бнa, -бнo веома сличан, скоро исти, ,,пљунути“ Тим РПГ.
сагламiја м непоуздан човек Л.
садaч м особа која сеје семе или сади (воћке) РПГ.
садiљћа ж жена која сади башту ТГ1.
саiз м сеиз, послушник у војсци ТГ1.
сајбiја м власник; поседник неке имовине ПГ ЈС РПГ Б.
сакaт, -а, -о богаљаст ЦТР СГС.
сакатaља м неспретан, несналажљив човек Л.
сакатiја м 1. саката особа, богаљ; 2. неспособна особа (као да је саката)
Тим.
сакатлiја м мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатлiка ж жена с телесним недостатком СГС.
сакатљiвка ж жена с телесним недостатком СГС.
сакатљiвко м мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатнiче с обогаљено дете ЈС.
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сакатoја м пеј. мушкарац с телесним недостатком СГС.
сакатoјла ж пеј. жена с телесним недостатком СГС.
сакатoња м пеј. осакаћен човек Л.
сакатuља ж пеј. жена с телесним недостатком СГС.
сакатuљина ж/м пеј. подр. особа с телесним недостатком СГС.
сакатuра пеј. 1. богаљ; 2. фиг. особа која не уме да ради неки посао ЈС.
сакаџiја м некадањи возач бурета с водом за пиће (саке) Л.
саламaндра ж пеј. лудача Тим.
саландrма ж жентурача Тим.
салатiсан, -а, -о наговорен, приморан ЦТР.
салебџiја м продавац салепа ПГ.
сaлер м ужар Л.
саманiт, -а, -о суманут, сулуд Тим.
самарџiја м мајстор који прави и продаје самаре Тим KC.
самарџiка ж в. самарџиска игла ЦТР.
самoвила ж жена лошег понашања ЈС.
самовлaсан, -сна, -сно својеглав П1 Тим РПГ.
самовлaсен, -а, -о в. самовласан РПГ.
самовлaсник м власник ЦТР.
самовoљан, -љна, -љно онај ко ради без обзира на приговоре других Б.
самовoљац м добровољац РПГ.
самовoљник м 1. добровољац ТГ1; 2. својевољник, тврдоглавац ЦР2;
тврдоглава особа ЦТР.
самовoљница ж својеглавица, тврдоглава жена ЦР2.
самоглaван, -вна, -вно својеглав, намћораст; ћакнут П1 Л Тим РПГ;
тврдоглав, самовољан ЦР1.
самоглaвес, -та, -то самовољан, тврдоглав ЈС.
самоглaвник м тврдоглавник, самовољник ЦР1 Тим.
самоглaвница ж тврдоглавица ЦР1.
самодaвник м самоубица, онај који не мари за себе ТГ1; онај који не мари
за друге, који је похлепан К.
самодoјла ж скитница, луњалица Л.
саможiван, -вна, -вно саможив, себичан РПГ.
саможiвник м егоиста, онај ко гледа само своје интересе Луж ПГ ТГ1
ЈС РПГ ЦТР.
саможiвница ж себична женска особа ЦТР Тим.
саможивничe с себично дете Тим.
саможiвњак м в. саможивник ЈС.
самосвeтник м онај који мисли само на себе, мимо света Б.
самосмrтник м самоубица КЦ.
самосмrтница ж жена самоубица КЦ.
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сaмотан, -тна, -тно сам, усамљен ЦТР.
самотнiк м самотњак, усамљеник ЦТР.
самотњaк м в. самотник ЦТР.
сампaс м силник, самовољник ЈС [Сампас је начин испаше, када стадо
слободно пасе без пастира, или кад се отме контроли па пасе и где треба и
где не треба.].
сампасuља ж љута, бесна, осиона жена ЦТР; разуздана девојка или жена
ЈС.
самсaр м љубитељ самсе ЈС [,,Самса, гибаница с киселим млеком и белим луком“.].
самсaрка ж она која меси самсу; она која воли самсу. ЈС.
самсoв м неотесанко, недоказан човек ЦТР.
санiт, -а, -о поспан, сањив ЦТР.
санiтан, -тна, -тно в. санит ЦТР.
санчaт, -а, -о који је великих стопала СГС.
сапетiн м онај што је сапет ЦТР.
сапетљiв, -а, -о в сапет ЦТР; физички ограничен, сакат Л.
сапетљiвка ж трапава, неспретна женска особа ЦТР
сапетљiвко ж трапавко, неспретњаковић ЦТР; в. сапетљив Л.
сапетљiвче с трапавче ЦТР.
сапетњiчав, -а, -о који је са телесним недостатком СГС.
саплетoтина ж пеј. особа која се саплиће приликом ходања ЈС.
сарaв м в. саравин ПГ.
сарaвин м златар; мењач новца ПГ.
сарадiтељ м сарадник. АП.
сарађiвац м сарадник АП.
сарамaнда м смакнута, распојасана особа Л.
сарaч м в. сарачин ПГ.
сарaчин м седлар, сарач ПГ.
сараџљiв, -а, -о шкрофулозан Л [сараџа = шкрофуле].
сасeљен, -а, -о који је са разних страна и насељен на једном месту ТГ1.
сатлiја м невестинско име, име које невеста даје деверу или млађем
мушкарцу из мужевљеве родбине ЈС.
свaа ж 1. девојка која вије венац за невесту ТГ1; 2. женска особа у свадби
са пријатељске стране ТГС.
свадбaр м гост на свадби, сват ПГ РПГ; онај ко много воли да се појављује
на свадбама К; чест гост на свадбама ЦТР.
свадбaрка ж в. свадбар К; честа гошћа на свадбама ЦТР Тим РПГ.
свадбaрче с дете које је на свадби ЦТР.
свaђаџија м свадљивац ЈС ЦТР.
свaђаџика ж в. свађаџија ЈС; жена свађалица ЦТР.
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свађaџиче с дете свађалица ЈС.
свастiка ж женина сестра Б ЛР ЦТР.
свастiче с дем. и хип. од свастика ЦТР.
свастiчина ж свастикина ћерка ЦТР.
свастiчић м свастикин син ЦТР.
свастiчич м свастикин син Б.
свастiчна ж свастикина ћерка Б.
свастiчња в. свастична.
свaт м учесник свадбе с младожењине стране Б РПГ.
сватнiна зб рођаци на основу женидбе-удадбе, пријатељи П1.
свaџаџија м свађалица, свадљивац Тим.
свaџаџијћа ж в. сваџаџија Тим.
свaџаџиче с свадљиво дете Тим.
свашточiја м пеј. онај који се бави многим пословима ЈС.
свашточiнац м сваштар (у пословима) Тим.
свашточiнка ж она која се бави многим пословима ЈС Тим.
свашточiња м/ж в. свашточинац Тим.
свeкар м мужевљев отац Б ЛР.
свекrва ж муљевљева мајка, свекрова жена Б ЛР.
светитeљица ж фиг. светица ЦР2.
свињaр м чувар свиња ЛР Тим. РПГ.
свињaрка ж жена или девојчица која чува свиње, свињарица ЦР2 Тим.
свирaч м свирац. – Свiри свiрче, не мислi, изедeш си што ти висi (нар.
пошалица)! – Свiри, свiрче, купићу ти нoво кaпче (нар. пошалица) ЦТР.
свирогuз м вулг. луталица ЈС.
свирџiја м свирач ЛР ПГ Тим.
свирџиче с свирач, млади свирач ТГ1.
својaк м роћак ЈС Л.
својакiња ж роћака ЈС.
свoјштиња онај ко је родбина, својта, фамилија, сродство ЛГ.
свракaр м брбљивац Л.
свудестiзница м вреднуша, она која свуда стигне и све постигне Тим.
севабџiја м добротвор, доброчинитељ Тим.
севаплiја м онај који чини добра дела ЈС; доброчинитељ Л.
севаплiка ж жена која чини добра дела ЈС Тим.
севапчiја м в. севабџија Тим.
севдалiја м заљубљеник у песму и игру ЈС; весељак, љубитељ севдаха
Тим.
севдалiка ж в. севдалија Тим.
севтелiја м онај који први проба (окуси) нешто ЦТР Тим.
севтелiка ж в. севтелија Тим.
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севтеџiја м први купац Л Тим.
сегмeн м стражар, пандур ТГ1.
сeд, -a који је побелеле косе СГС.
седењкaр м онај што често и радо иде на седењке ЦТР.
седењкaрка ж она која често и радо иде на седењке ЦТР.
седењкaрче с дете које иде на седењке ЦТР.
седењћaр м учесник седењће ПГ Тим; момак на прелу ТГ1.
седењћaрац м в. седењкар Тим.
седењћaрица ж / седењћарiца Б, в. седењкар Тим.
седењћaрка ж в. седењћар Тим.
сeдеџија м / седеџiја м нерадник, лењивац ЈС Тим.
седеџика ж нерадница (недовољно запошљена радница у администрацији)
ЈС.
седилeбоња м нерадник, готован РПГ.
сединaв -а / седiнав -а који је делимично сед СГС.
седињaв, -а в. сединaв.
седињaвка ж жена седе косе СГС.
седињaвко м човек седе косе СГС.
сеiз м слуга, момак за послугу ЦТР.
сеирлiја м 1. онај који ужива у гледању, посматрању; 2. онај који се подсмева ЈС Л Тим.
сеирџiја м в. сеирлија ЈС Л.
сеирџiка ж в. сеирлија Тим.
сeја ж 1. сестра (од мила); 2. свака млађа удата жена (у обраћању) Б Тим.
сејбiја ж власник, сопственик Луж ТГ1.
сејмeн м јаничар пешак Тим; наоружани стражар РПГ.
сејтарiја м шаљивчина, весељак ЛГ Л.
секелeрка ж сеоска торокуша Л.
секлeрка ж в. секелерка Л.
секлeрчина пеј. в. секлерка Л.
селвiја ж фиг. витка девојка Тим.
сeлка ж жена са села ПГ.
сeльц м човек са села, сељак ПГ.
сeља м особа из истог села Б.
сељaнин м житељ села, сељак Б Л.
сељанчuга м/ж ауг. и пеј. од сељак ЦТР.
сељанчuра ж ауг. и пеј. од сељанка ЦТР; ауг. сељанка ТГ1 ЈС.
семкaр м онај који продаје семенке ЈС.
семкaрка ж в. семкар ЈС.
семљiв, -а, -о болешљив. – Дрuђи гласâк (глас о девојци) – семљiва,
дремљива (н. п.) ТГ1.
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сењћaр м ладолеж, нерадник П1; онај ко се повлачи по хладовинама,
лењивац ТГ1.
сергиџiја м онај који продаје робу на отвореном простору ЈС.
сeроња м фиг. и пеј. нерадник, неспособњаковић ЦТР.
сeрт м лукава особа, вредна, марљива, сналажљива КЦ.
сeстричич м сестрић ПГ.
сестрiчка ж сестрица Л.
сестрiчна ж сестричина, сестрина ћерка ТГ1.
сестрiчња ж сестричина ЈС.
сефтелiја м први купац; човек који први нешто уради ЈС.
сечопeта ж она којој је пета мало сечена. – Честiти цaре, среброкoса под
корiто, а сечопeта коњa јaши (нар. прича) ЈС.
сжитaч м луталица РПГ.
сiвоња м 1. пеј. ограничен, тврдоглав човек. 2. фиг. јак човек ЦТР; фиг.
јак, али глуп човек Б К.
силичaр м силеџија, насилник Л.
симиџiја м пекар ЦТР; продавац симита, и пекар Л.
симиџiче с млади симиџија Л.
сiн м мушки потомак Б.
сiнак м дем. од син ЦТР.
сингурiл м жарг. пеј. син; заблудели син ТГ1.
синдрaк м син, синчина, ,,нешто као син“, враголан ТПС Л ЦТР.
синчaк м дем. од син Л.
синчuга м пеј. од син Л.
синâк м дем. од син Б.
сирењaр м 1. онај који воли да једе сир ЦТР; особа која много воли сир
Жл.
сирењaрка ж 1. она која воли да једе сир. ЦТР; 2. жена која прави сир ПГ.
сирињaр м 1. произвођач сира; 2. дечак у доба пубертета ТГ1.
сировaк м неваспитана особа ТПС.
сировaр м учесник у обредној групи која на Васуљицу опходи сеоске домове и пева сироварске песме ЈС.
сиромa ж сиромах Б ЛР; сиромашан човек, сиромашак, сиромах ЦТР.
сиромaче с сироче Л.
сиромaчич м сиромашак Б Тим.
сиромaшче с дете без родитеља ЈС.
сиротiња ж/м сиромах Б КЦ.
сирочe с дете без родитеља Б ЛР.
сиртиџiја м исмевач Л.
сисaвче с дете које се још храни мајчиним млеком ПГ.
сисaлац м одојче Тим.
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сисaлче с в. сисавче ПГ ТГ1.
сисaра ж пеј. жена великих груди СГС.
сисопrс м онај који сише прсте ЈС.
ситничaр м цепидлака ЦР2.
ситничaрка ж жена која ситничари (обраћа пажњу на безначајне ствари)
ЦР2.
ситнолiкас, -та, -то особа ситна лица Тим.
ситнурiја зб ситни безначајни људи Л.
скaпла ж запуштена, лења жена ЦТР; погрд. нерадна жена ЈС.
скaпља м запуштен, непостао човек ЦТР; пропао (од нерада и неуредности) Б; погрд. нерадна особа ЈС; изразито мршав човек; човек болесног
изгледа СГС.
скaпљак м пеј. од скапла / скапља ЦТР.
скaпна ж изразито мршава жена; жена болесног изгледа СГС.
скапoсан, -а, -о запуштен, неуредан ЦТР; уморан, скапао од умора ТГ1;
који је болесног изгледа СГС.
скапoтина ж/м човек изузетно лошег физичког изгледа Грд; запуштена
особа ЦТР; онај који је скапао од умора, малаксао, ослабио, дошао до краја,
који лоше физички изгледа ТГ1 СГС; погрд. нерадна особа ЈС.
скапошљaк м пеј. од скапотина ТГ1.
скaпча (скапани) м лењивац (над лењивцима), јако запуштена и прљава
особа П1.
скeнџа м мучитељ ЈС.
скитaра ж/м скитница Б ЦТР.
скитaрош м в. скитара ЦТР.
скитарoшка ж в. скитачка ЈС.
скитaч м онај који скита, луња, лута ЦТР; скитница ЈС С.
скитaчка ж в. скитач ЈС.
скитњaрка ж в. скитара ЦТР.
скlцка ж/м погрд. фиг. глупан КЦ [Склцано значи ,,стуцано, сломљено,
убивено“.].
скљoкан, -а, -о изнурен, изнемогао, сможден ДМ; трапав, сметен РПГ.
сковарџiја м мајстор који топи восак (воско-варџија) ТГ1.
скокoтљив, -а, -о осетљив ЈС; фиг. шкрт П1; голицав ЛР; голицљив, голицав. – Не дирај га, млого-е скокотљив ЦТР.
сколубaн м човек дуге косе ЦТР.
сколубaнка ж женска особа са дугим плетеницама ЦТР.
сколубaнче с дете дуге косе ЦТР.
скопaсан, -сна, -сно уљудан, пристојан, скроман ТГ1.
скопaч м штројач, мајстор који кастрира домаће животиње РПГ.
скrан, -а, -о фиг. уморан, изнемогао ЦТР.
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скrжа м тврдица Л.
скrжав, -а, -о шкрт, себичан, тврдица ЦТР.
скrжавац м тврдица ЈС.
скrжла ж шкрта, себична жена ЦТР.
скrжља м в. скржавац ЈС; тврдица, себичњак ЦТР.
скржљiв, -а, -о тврдичав Л.
скrкан, -а, -о који је уморна, болесна изгледа СГС.
скrчав, -а, -о себичан, шкрт Луж Тим; шкрт, тврдичав ЦТР.
скrчла ж фиг. жена која зановета, гунђа ЦТР.
скrчља м пеј. шкртица, циција П1 Луж ПГ; фиг. зановетало, гунђало ЦТР.
скrчна ж в. скрчља ПГ.
скрчoтина м пеј. тврдица К.
скuбав, -а, -о чупав, рашчупан Б ТПС ЦТР.
скубaра м особа која нешто чупа. – Вiкав гу скубaра што скубe oбрве Л.
скuбла ж пеј. жена рашчупане косе, чупавица, жена с неуредном косом,
обично млађа ЈС Л ЦТР.
скублiче с чупавче Л.
скuбља м рашчупана особа Б ПГ ЈС Л СГС.
скuбна ж жена рашчупане косе ЛР ПГ СГС.
скубoљина ж пеј. од скубна, неуредна и неочешљана жена ТГЗ.
скuбуља ж чупавица Л.
скубџiја м човек који скупо продаје робу или скупо наплаћује своје услуге ЈС.
скубџiка ж в. скубџија ЈС.
скuла ж ленштина, скитница ТГ1.
слaб, -а, -о 1. немоћан, 2. изнемогао од болести Б.
слабодuшан, -шна, -шно слабуњав; кржљав; болешљив ЦТР.
слаботeлесан, -сна, -сно слабашан Б ЛР; слаб, онемоћао ТГ1; који је са
телесним недостатком СГС.
слаботiња м / слаботињa слаб, мршав човек ПГ ТПС.
слаботiњка ж у дем. знач: слаботиња, особа слабе телесне моћи. – Којe
мoгу ја, слаботiњка, даньс да урабoтим, кьд се едва з-дuшу бoрим ЦТР.
слабоuман, -а, -о малоуман ЦТР.
слабужњaв, -а, -о в. слабуњав РПГ.
слабужњaк м слаба и закржљала особа РПГ.
слабуњaв, -а, -о 1. слаб; 2. болешљив Б ЦР1 К ЦТР.
славaр м 1. човек који слави славу; 2. који похађа славе ПГ.
сламaр м 1. радник који у вршидби ради на слами Б; 2. рабаџија који превози сламу РПГ.
сланoпаџав, -а, -о фиг. оседео, као да га је попала слана П1.
слепaк м фиг. особа ситних очију СГС.
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слeпац м погрд. пуки сиромах; проклетник ЦР1.
слeпка ж слепица ЈС КЦ.
слeпкиња ж слепица, проклетница ЦР1.
слeпћиња ж слепа код очију, нерадна жена ТГ1.
слeпча м пеј. онај који је нешто превидео, који не види добро ЦТР; фиг.
будала, ћорав код очију П1; слеп код очију, приглуп Б ТГ1.
слeпче с девојчица превезаних очију коју су водиле краљице (у обредној
игри) ЈС.
слeпьц м слепац Л.
сликaр м фотограф ТГ1 ЦТР.
слiнав, -а, -о који има секрецију у носу СГС.
слинaвко м пеј. слинавац, слинава особа СГС.
слiнка ж пеј. слинава женска особа СГС.
слiнча м пеј. слинавац, слинава особа СГС; фиг. недозрео Б Тим.
служaч м члан послуге на свадби или каквој другој свечаности Тим.
слuкче с дем. од слуга, млади слуга, још дете а слуга ТГ1.
слuнта м скитница, луталица Тим.
слuнча (слунави) м замлата (над замлатама); скитница (над скитницама)
П1 ПГ; онај ко скита, слуња Б.
слuњав, -а, -о недотупав, будаласт ЦТР.
слuњкав, -а, -о в. слуњав ЦТР.
слuњча м будала, замлата ЦТР.
слuтан, -тна, -тно са неким телесним или психичким недостатком Луж
ПГ; ружан, нагрћен Б П1 Тим СГС.
слuткав, -а, -о будаласт, замајан ЦТР.
слuшче дем. и хип. слуга Тим.
смaкла ж пеј. в. смакљав ЦТР.
смaкља м пеј. в. смакљав ЦТР.
смaкљав, -а, -о зарозан, неуредно, аљкаво одевен ЦТР.
смaкљавка ж в. смакла. ЦТР.
смaкљавко м в. смакља ЦТР.
смaкљавче с пеј. зарозано дете ЦТР
смакљaн м в. смакља ЦТР ТП.
смакљaна ж неуредна жена, тупава жена ТГ1.
смакљoсан, -а, -о пеј. непристојно одевен Тим.
смакљoч м онај који је смакнут, немаран, неуредан ТГ1.
смакнoтина ж/м неуредно одевена особа, нестегнут Б [У Б ,,стегне се“
значи обуче се и чврсто обује, одене се, уреди се, спреми се за рад или за
пут.].
смандрoсан, -а, -о поцепан, неугледно одевен П1.
смâкљав, -а, -о рашчупан, неочешљан ТПС.
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смејурiја м човек који се често и безразложно смеје ЈС.
смeтало с особа која је другима на сметњи Тим.
сметенiк м пеј. фиг. човек неодређеног карактера и особина П1.
сметењaк в. сметеник Б; жена с косматошћу мушког типа СГС.
смлатoтина м/ж замлатотина, замлата ЦТР.
смокљaча ж/м фиг. пеј. особа висока раста СГС.
смoља м млакоња, сметењак, слаботиња ЦТР.
смoљав, -а, -о млак, сметен, шмокљав ЦТР; неугледан Л; млитав, мек;
неуредан ЦР1.
смoљавка ж млака, сметена, шмокљава женска особа ЦТР.
смoљавко м в. смоља ЦТР.
смoљка ж в. смољавка ЦТР.
смoљча м в. смоља ЦТР.
смoтан, -а, -о сплетен, несналажљив Луж Л К; сметен ДМ С РПГ; фиг.
несналажљив, сметен ЦТР.
смoтла ж неспретна, сметена женска особа ЦТР.
смoтља м сметена, смушена, неспретна мушка особа ЦТР Луж.
смрaдла ж нечиста особа П1 Тим КЦ.
смрaдља м неуредан и нечист човек Тим КЦ.
смрaдна ж в. смрадла Тим.
смрдeљача ж пеј. нечиста жена РПГ.
смrдла ж неуредна, аљкава женска особа Л ЦТР.
смrдља ж неуредан, аљкав човек ЦТР.
смрдљiвка ж пеј. нечиста жена РПГ.
смрдљuга ж пеј. прљава, нечиста особа Б Луж.
смrдна ж погрд. смрдљивица, нечиста и аљкава особа женског пола К
Тим.
смuђес, -та, -то који је риђе косе СГС.
смутен, -а, -о збуњен, сметен, уплашен ТП.
смâкла ж пеј. жена са смакнутим чарапама ЈС.
смьклoтина ж/м пеј. в. смькла, смкља Б.
смâкља в. смакнотина Луж; неуредан човек, неутегнут ББП; особа аљкава
у облачењу ПГ; пеј. човек који носи смакнуте чарапе или панталоне ЈС.
сна ж снаха, синовљева или братовљева жена Б .
снаa ж в. сна Б.
снагaт, -а, -о м крупна и мишићава особа Б.
снаiца ж хип. снашица Тим.
снaја ж снаха, в. снаа ЦТР.
снајiња ж снаха Л.
снајiца ж дем. од снаја ГП.
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снaјка ж 1. снаха. ЦТР; 2. млађа снаха РПГ; 3. фиг. свака млађа удата или
непозната жена ЦТР; хип. од снајаТТ1.
снaјче с дем од снајка ЦТР.
снaјчица ж дем. и хип. од снајка ЦТР.
снашiца ж дем. и хип. од снашка ТП.
снaшка ж снаха ТП ЦТР РПГ.
соборџiја м учесник на сабору; човек који иде на сваки сабор у околини
ЈС Тим; учесник народног сабора ЦТР.
соборџiка ж в. соборџија ЈС Тим; учесница народног сабора ЦТР.
сoвраџија м гурман, изелица, ждероња, онај који једва чека да заседне уз
софру Тим.
сојтарiја м 1. немаран и изгубљен човек; беспосличар; 2. шаљивџија ЈС;
шаљивац Л.
сокачaр м скитница, бескућник, уличар, в. помалар ЦТР.
сокачaра ж уличарка, скитара, трачара, в. помаларка ЦТР; скитница, погрдан назив за проскиталу жену АП.
сокачaрка ж в. сокачара АП.
сомuжица ж жена с косматошћу мушког типа СГС.
сомурaн м слинавац П1 СГС.
сомурaна ж слинавица СГС.
сомурaнка ж слинавица ЦТР СГС.
сомурaнко м в. сомурaн.
сомурaнче с слинаво дете СГС.
сомурaс, -та, -то онај који има слине, сомур Б.
сомурeс, -та, -то слинав КЦ.
сомuрко м в. сомурaн.
сомурљaвка ж слинавица СГС.
сомурљaвко м слинавац СГС.
сомурљaн м слинавац СГС.
сомурљaна ж слинавица СГС.
сомuрча м слинав човек ЦТР СГС.
сомuрче с слинаво дете СГС.
сопaсан, -а, -о распасан ЦТР.
сопетљiчко м слинавко, балавко ТП.
сопуљaв, -а, -о слинав СГС.
сопуљaн м в. сомуран ЦТР; онај коме увек теку бале из носа Луж; слинавко ПГ ТГГ Тим РПГ СГС.
сопуљaна ж в. сомурана.
сопуљaнка ж в. сомуранка ЦТР.
сoспа ж фиг. снажна особа ЦТР [Соспа – крупна пахуља снега, бела и
нежна.].
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сoтоња ж 1. сотона, авет, в. омаја; 2. фиг. особа која се бави враџбинама,
мутним стварима ЦТР; фиг. неугледна, ружна особа Б ЛР РПГ.
спанчiл м човек који много спава ЈС.
спaч м спавач ЈС Л.
спaча ж спавачица ЈС.
спeкав, -а, -о спечен, мршав ЦТР.
спeкла ж мршава женска особа ЦТР.
спeкља м мршав човек ЦТР.
спекљoсан, -а, -о спетљан, упетљан, несналажљив Тим.
спiла м висок и снажан човек ЈС.
сплатoсан, -а, -о сажаљив ДМ.
сплеткaрштина ж пеј. женска особа која ужива и прављењу сплетки
међу људима Б.
сплитoтина ж пеј. онај који се саплиће кад хода, хром, стар, изнемогао
ЦТР.
споменџiја м каменорезац који израђује надгробне споменике Тим.
спрeжник м онај који туђе говедо узима ради спаривања заједничке запреге Тим.
спрндoсан, -а, -о в. смандросан ЦР2.
срамежљiв, -а, -о стидљив ЦТР РПГ.
срамiв, -а, -о в. срамљив ЦТР.
срамљiв, -а, -о срамежљив РПГ.
срамљiвица ж срамежљивица, стидљива (жена, девојка) ЦР2.
срамљiвче с стидљивче, дете који се много стиди ЦР2.
срамнiк м бестидна особа РПГ.
срамoтичина ж женско без срама ЛР.
сrдла ж она која се често љути ЦТР РПГ.
сrдља м онај који се често љути ЦТР; особа која се често дури П1 РПГ.
сrдна ж она која се често љути К Тим РПГ.
среброљuбив, -а, -о лаком на новац РПГ.
сретлiја м срећник П2.
срећалiја м 1. особа која има среће; 2. која друге усрећује РПГ.
срећанлија м в. срећалија РПГ.
срећлiја м в. срећалија РПГ.
срмекaш м мајстор који срмом украшава либаде и друге хаљетке ЈС.
сrтка ж вредна особа која ради нервозно ТПС.
срцобoљњац м човек који има срчане сметње Грд.
срчaт, -а, -о који је плах, брз, на крај срца, прек ТГЗ.
срчевiт, -а, -о прек, нагао, брз, на крај срца ТГ1.
стаднiк м домаћин који на бачији отвара мужу оваца ТГ1.
сталoжан, -а, -о миран, прибран ЦР2.
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стапaр м беспослен човек, који често иде у туће куће, нарочито зими. – Те
ги стапaри, iдев да пiјев ракiју ЈС.
стaрац м домаћин, глава куће. – Ге ти каже стaрац, тu се iде (на посао)
АП; старија особа Б К; фиг. отац ЦТР.
старeја м старешина породице или породичне задруге ПГ.
старeјко м / старојко стари сват ЦТР; старојко, стари сват (у свадбеном
обичају) ЛГ ЈСј.
старeјковица ж старосватица ЈС.
стaри баштa м стриц старији од оца Луж; најстарији стриц Тим РПГ.
стaрка ж хип. свака старија жена Б.
стaрко м стари башта (у обраћању) Тим.
стaро чuкало с. пеј. стара особа ЈС.
староврeмац м 1. староседелац Б; 2. особа која воли да живи на стари
начин, патријархална особа Б.
старoјка м / старојћа стари сват (о свадби) Тим.
старoјћа в. старејко ТП.
старолiкас, -та, -то старачког изгледа Тим.
старoљина м пеј. старац РПГ.
старосватiца ж старојкина жена Б РПГ.
староседeлац м 1. старинац; 2. остарели а још неожењени момак РПГ.
староседeлица ж она која се удала у своме селу РПГ.
старострiжа в. старострижљак РПГ.
старострiжља м пеј. коме ни уредно шишање не може да прикрије године ЛР.
старострижљaк м пеј. момак који је прешао двадесету годину РПГ.
старoћа м в. старојка РПГ.
стaрц м старац ТГ1.
старâц м држећа стара особа Б.
старчiна м аугм. од старц ТГ1 Тим РПГ.
стaрчич м старчић ТГ1.
старчiште пеј. од старац ЈС С РПГ.
старчoљ м пеј. збир старих људи Тим.
старчољaк м пеј. в. старчољ Тим.
старчoљина м пеј. в. старчољ Тим РПГ.
старчuг м / старчуга м аугм. и пеј. од старац ЦТР.
старчuга м аугм. пеј. старчиште ЈС.
старчуљaк м аугм. пеј. од старац ЦТР Тим.
старчuљина м аугм. и пеј. од старц ТГ1 К; в. старчуљак ЦТР.
старчуљiна м пеј. в. старчољак Б.
старчuрина м в. сатрчуљак ЦТР.
стасiт, -а, -о који је висока раста; који је стамена стаса СГС.
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стeгњет, -а, -о тврдица, в. скржав ЈС.
стeњало с особа која стално стење КЦ.
стидљiв, -а,-о онај ко осећа стид ЦР2.
стiжан, -жна, -жно човек који стиже да уради посао ЛР Тим.
стiпса м фиг. тврдица, циција ЦТР Тим.
стипсaр м циција, тврдица Б ПГ ТГ1.
стипсaрка ж жена тврдица Л Тим.
стипсогuза ж вулг. жена тврдица ЈС.
стипсoљ м пеј. од стипса ТП.
стипцaр м тврдица, шкртац; онај што стеже попут стипсе ЛГ.
стiскав, -а, -о који тврдичи ЈС К РПГ.
стискoљ м циција, тврдица, онај који се стисао ТГ1.
стислогuз м пеј. в. стисља Тим.
стiсља м тврдица ЈС Тим.
стиснiца ж/м тврдица, в. стисља Тим.
стисногuза ж в. стипсарка Тим.
стiснут, -а, -о циција, шкртица РПГ.
стокaр м сточар ЈС Тим.
стокилaш м крупна особа, од сто кила К.
столичaр м мајстор који прави столице РПГ.
стопанiца ж домаћица; газдарица (најчешће у псовкама) ЈС.
стотнiк м човек од сто година Б Тим; човек од сто килограма Б.
стoтњак м в. стотник ТГ2 Тим.
страшiгуз м вулг. плашљивац ЈС.
страшiгуза ж вулг. страшљивица ЈС.
страшiгузла ж в. страшигуза ЈС.
стрiжак м пеј. лоше ошишана особа СГС.
стрижaч м онај који стриже овце ПГ.
стрiжља м пеј. лоше ошишана особа (обично дете) Б СГС.
стрiжљак м дечкић, младић РПГ.
стрiна ж 1. стричева жена Б ЛР; 2. свака жена средњих година; 3. пеј.
човек који не заслужује пажњу ЛР.
стрiнка ж 1. стричева жена; 2. фиг. кукавица, страшљивац ТГ1.
стругaр м учесник стругарштине; незван гост на свадби Луж.
стрuдна ж трудна, носећа жена Б Л К.
стрuљко м човек оштре косе ЈС.
студеноклeп м назовимајстор, онај што клепа (кује) хладан метал ЛГ
ТГ1.
стuнтен, -а, -о намргођен КЦ.
ступaлка ж жена великих стопала СГС.
ступaлко м мушкарац великих стопала СГС.
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ступчaр м ,,момак који између Туциндана и Бадњег дана проверава по
селу, идући од куће до куће, да ли девојке спремају своје невестинске дарове
(ако нека не спрема, претуче јој прсте)“ Тим.
стьвнiк м онај ко на посао увек полази по ноћи Тим.
сћитaра м скитница РПГ.
сћитарuша ж скитница РПГ.
сћитнiк м скитач, луталица РПГ.
сћитнiца м скитница Б ПГ РПГ.
суботaр м 1. човек рођен у суботу, по веровању је посебних магијских
моћи, в. суботарка ЦТР РПГ; 2. припадник адвентиста; 3. човек који нешто
обавља редовно суботом (иде на пијац, и сл.) Тим РПГ.
суботaрка ж 1. жена рођена у суботу, по народном веровању, могла је да
види оале, омаје, ђаволе и друга бића из света нечастивих ЦТР; 2. жена која
припада вери суботара ЦТР.
суботњaк м онај ко је рођен уочи Задушница и који, по веровању, може да
види вампира Луж РПГ, в. суботар.
сuв, -а, -о мршав Б.
сuвачьк, -чка, -чко сувоњав П1.
сувњiчав, -а, -о мршав ЈС.
сугuбина ж протува, ленштина, подмукла особа ТГЗ.
сuклет м проклетник Б ТГ1; погрд. велика, незграпна, презрена, омрзнута жена ЦР1.
сuклета ж/м в. суклет ЦР1.
суклимaн м деран ЦР1.
сулuдичав, -а, -о суманут, луд ТГ1 Тим; сулуд ЦР1.
сулuдњичав, -а, -о пеј. налуд, налудничав, ненормалан Тим.
сулuпина м главурдан, глупак Б.
супeтлица ж слабуњава особа, недорасла особа ТГ1.
супетљiв, -а, -о који кашље СГС.
супетљiчав, -а, -о в. супетљив Б.
супутљiвац м слинавко Тим.
сuрка ж жена седе косе СГС.
сuрлес, -та, -то фиг. особа која се често љути а кад се наљути, напући усне
издигне нос КЦ.
сuрлоња м фиг. онај који има велики нос ЦТР.
суропuчавац м незаситна особа, обично омања, али која много једе РПГ.
суртuк м невешт, неспособан човек Грд; скитница; курва, курвар П1 Тим
РПГ; уп ПГ ЈС К РПГ; радник Б; клипан ТГ1; невешт, неспособан Л Тим;
сметењак, неспособњаковић, неспретњаковић ЦТР.
суртuља ж в. суртук Л.
сурунтiја м неугледна, простачка личност Л.
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сурунџiја м некадашњи гонич поштанских кола Тим.
суруџiја м немиран, несрећен човек Л.
сuрча м човек седе косе СГС.
сучкоберaч м скупљач сувих грана по шуми (за зиму) Тим.
сучкоберaчица ж в. сучкоберач Тим.
сушeљка ж/м мршав човек Грд.
сâблаз м рђа, покварењак Б.
сâблес м / сьблез в. сьблаз ПГ.
сьгuбина ж протува, ленштина ТГ1.
сâпет, -а, -о који је с избаченим раменом СГС, неспособан ЛГ.
сьпетљiвко м спутана, трапава, неспретна особа К.
сьплетњiчав, -а ,-о неспретан у ходању ТПС.
сâпльк м 1. површан, плиткоуман; 2. размаженко, размажено дете Л.
сâскоња м туберкулозни болесник ЈС.
сâњит, -а, -о сањив, снен ТПС.
Т
табагџiја м занатлија која пређује коже Тим.
табaк м в. табагџија Тим.
тaбаџија м силеџија ЦТР.
табетлiја м човек нарави, наравлија Тим.
тaвац м крзнар Тим.
тавралiја м особа која воли да се таври Луж; кицош ПГ.
тавралiка ж жена која воли да се дотерује, кицош ПГ.
тавраџiја м кицош, гиздавац Тим.
тавраџiка ж в.тавраџија Тим.
таврогuза ж пеј. каћиперка П1 Тим.
тавролiја м гиздавац, в. тавралија Б.
таинџiја м најамник који ради за надокнаду у натури Л.
такмaк м намћор Л.
талaлин м биров ТГ1.
тамаљiв, -а, -о тврдичав Л.
тамаћaр м завидљивац, грамжљивац ЈС; стипсар Л.
тамаћaрин м грамжљивац, похлепан човек Тим.
тамаћaрка ж в. тамаћарин Л.
тамјанџiја м човек који се бави тамјаном Л.
танкошiја м / тьнкошiја човек танка врата СГС.
танкошiјас, -та, -то / тьнкошiјас, тьнкошiјес који је танка врата СГС.
танкошiка ж жена танка врата СГС.
танцовoђа м 1. коловођа; 2. предводник Тим.
танчовoђа м лазарица која је на челу обредне игре ЈС.
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тарабaн м човек ретких зуба СГС.
тарабaнка ж жена ретких зуба СГС.
таракuша ж торокуша ЈГ.
таракчiја м чешљар Л.
тaта м отац КЦ.
тaтица м хип. од тата КЦ.
тaтко м отац ЦТР ЛГ РПГ.
таткoвић м човек који много личи на оца ЈС.
тафрeнче с отмено, гиздаво девојче ЈС.
тафрогuз м вулг. кицош; гиздавац ЈС.
тафрогuза ж вулг. каћиперка; гиздавица ЈС Т.
тaшта ж женина мајка ЈС.
тврденiк м особа која нерадо говори и не жали се РПГ.
тврдiца ж/м циција РПР.
тврдоглaвес, -та, -то тврдоглав, својеглав ЦТР.
тврдоглaвка ж тврдоглава, својеглава женска особа ЦТР.
тврдоглaвко м тврдоглав, својеглав човек ЦТР.
тврдоглaвоња м аугм. и пеј. од тврдоглавко ЦТР.
тврдоглaвче с тврдоглаво, својеглаво дете ЦТР.
тврдоглaвштина м пеј. одвећ тврдоглава особа РПГ.
тврдокoжац, -кошка, -кошче 1. који је тврде коже (животиња); 2. фиг.
неосетљив човек ЦТР.
тевекелiја м човек лаке руке, весео човек ЦТР.
тевролiја м отмен и лепо васпитан човек ЈС; в. тавролија.
тeгав, -а, -о спор, немаран, безвољан ЦТР.
тeгавац м спор, немаран, безвољан човек ЦТР.
тeгавка ж пеј. спора, пипава женска особа ЦТР.
тeгавко ж пеј. спор, пипав човек ЦТР.
тeгавче с споро дете ЦТР.
тегaран м човек великог стомака ЦТР.
тегoбна ж трудна, в. тешка Б.
тeкмичар м радник који носи малтер у текмету ЈС ЦТР.
тeкничар м техничар ЦТР.
телбизaн м пеј. лењивац, спора особа Тим.
телiја м тврдица ПГ.
темерuтин м својеглав (и лењ) човек са којим је тешко договорити се П1
Тим РПГ; трапавко; ленштина, сметењак, јогуница ПГ Л; суров, неотесана
особа ТГ1; човек који мало говори због злоће ЈС; намћор, злобан човек ЦТР.
темерuтинка ж в. темерутин ЈС Л.
тенекиџiја м лимар ЈС.
тенећелiја м човек коме мора много да се угађа ЈС.
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тенећелiка ж в. тенећелија ЈС.
тенећиџiја м клонфер Тим.
тeнтав, -а, -о нерасположен, безвољан, смркнут Б Тим.
тенâц м фиг. особа толико онемоћала да изгледа на утвару РПГ.
тeпавштина ж пеј. кукавица ПГ.
тепaч м онај који воли да се туче, који друге туче, учесник у тучи ЈС РПГ.
ЦТР.
тепaчка ж в. тепач ЈС.
тербилiја м углађен, лепо васпитан човек Тим.
терзiја м занатлија који шије народну одећу ПГ ЈС.
терзiче с хип. терзија Л.
терлугџiја м израђивач и продавац папуча Тим.
тертимлiја м човек који зна за ред, који има утврђене навике ПГ.
терџумaн м тумач, преводилац Тим.
тетiн м теткин муж Б ТГ2 ЈС.
тетiнче с дем. од тетин ЈС Л.
тeшка ж трудна, носећа Б ТГ1 ЦР1.
тешкодuп, -а, -о в. тешкодупав П1.
тешкодuпав, -а, -о дебелогуз (и лењ); слабо игра у колу П1.
тиквaн м фиг. човек големе али празне главе ЈС; ограничен, глупак, глупан К.
тиквaна ж фиг. ограничена, глупа женска особа, глупача ТГЗ.
тимарлiја м власник тимара, тимарник Тим.
тињoз м фиг. жарг. туњавко, подмуклица Л К.
тiшљар м столар ЦТР.
тiшљер м в. тишљар ЈС.
тlцман м глуп, затуцан човек Б.
тлчнiк м затуцан човек, глуп Б ПГ РПГ.
тмoлав, -а, -о потамнео, добио земљану боју ТГ1.
тобошaр м тобожар РПГ КЦ.
тојагaр м пеј. онај ко увек са собом носи тојагу ЦТР.
тојагaрка ж пеј. она која увек са собом носи тојагу ЦТР.
токмaк м фиг. глуп и неотесан човек ЈС.
толмaч м тумач ТГ1 К; тумач, преводилац ЦТР.
торбaр м ленштина, нерадник, просјак К.
торбaрка ж в. торбар К.
торбодuпоња м пеј. човек велике задњице СГС.
торлaк м пеј. веома глуп човек, простак Тим.
торлeда ж прибл. враголанка ЦР1.
тотобaк м тутубан, глупак РПГ.
точилaр м каменорезац који израђује тоцила РПГ.
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точкaр м мајстор који поправља точкове (бицикле) ЈС К.
трaкало м брбљивац Луж.
тралалaј м од ускл. тра-ла-ла, фиг. површна и нестабилна особа која
жели да живи без обавеза П1.
трaњћало с блебетало, оговарач П1 ТГЗ.
трaпав, -а, -о неспретан Б.
трапaвко м неспретњаковић ЦР1.
трапађoјзла ж жарг. курветина Тим.
трaпља м пеј. трапавко Б.
трaпоња м шаљ. особа која трапа (трупа) кад хода КЦ.
трапuља ж пеј. пуначка и трапава женска особа Тим.
трaпша м трапавко Тим.
трбaн м човек великог стомака СГС.
трбaт, -а, -о трбушаст Тим.
тrбна ж жена великог стомака СГС.
тrбоња м човек великог стомака РПГ СГС.
трбуљaс, -та, -то в. трбат Тим.
трбуљaт, -а, -о в. трбат Тим.
трбушaн м човек великог стомака ЦТР.
тргoвац м трговац (продавац у сеоској продавници) Б.
тргoвчина м аугм. трговац Л.
трeзан, -зна, -зно бистре главе, без осећаја пијанства ДМ.
трeзвен, -а, -о разуман, бистре, чисте памети ДМ.
трeпкоња м пеј. човек који често трепће ЈС Тим.
тресобрaшница ж жена домаћица (у шали) ЈС; држећа старија жена Л.
тресоглaвац м особа која иде све тресући главом КЦ [Постоји и фамилија
Тресоглавци].
тресоглaвка ж в. тресоглавац КЦ.
тресомuд м пеј. в. тресокурина ЦТР.
трећопaс, -та, -то особа (према неком у сродству) од трећег колена Тим.
трiклет, -а, - о онај ко је трипут проклет, ко заслужује велику казну Б; в.
проклет, уклет.
тrклет, -а, -о немиран, несташан Б ЛР К; живахан ПГ Тим; жив, чио, немиран, весео ТГ1.
трлeда в. торледа ЦР1.
трoм, -а, -о спор Б Луж Тим.
трoмав, -а, -о тром ЦР2 Тим РПГ.
трoмавица ж клипанка, трома жена ЦР2.
тромaвко м клипан, тром човек ЦР2 Тим.
трoмавштина ж/м пеј. превише тром човек, врло спор у послу и ходању
РПГ.
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трoмча м тром човек, спор при раду и у ходу П1.
трoмша м в. тромча Луж.
трoнтав, -а, -о превише обучена особа РПГ.
трoпало с особа која се не стиди да било шта каже било коме и у било
којој прилици, не мислећи П1.
трорoгоња м погрд. особа са шицастом главом СГС.
троћoшкас, -та, -то незгодан, зао ЦР1.
троушaн м трбоња, шкембар Л.
трoшалија м расипник Л РПГ.
трoшан, -шна, -шно који је с телесним недостатком СГС.
трoшаџија м расипник Жл К РПГ.
трoшаџика ж в. трошалија К.
трошелiја м в. трошалија ЈС.
трошелiка ж в. трошелија ЈС.
трошлiја м онај који много троши, расипник Б ПГ; особа широких
прстију, каваљер ЛГ.
тrта м пеј. мушкарац с израженом стражњицом Тим.
тртiгуз м онај који се свугде петља ЦТР.
тrткавац м онај који се тртка ЈС [који се нећка].
тrтко м в. трта Тим.
тrтла ж пеј. жена големе стражњице ЦТР.
тrтља м пеј. човек големе стражњице ЦТР Тим СГС.
тrтна ж в. пеј. тртља Тим СГС.
тртогuз м в. трта Тим.
тртогuза ж пеј. в. тртна Тим.
тртогузaн м пеј. в. трта Тим.
тртогузaна ж пеј. в. тртна Тим.
тртомuд м вулг. онај који прича којешта ЈС; баљезгало Тим.
тртомuдоња м в. тртомуд ЈС Тим.
тrтоња м ауг. и пеј. од тртља ЦТР.
тrторњак м омалени дечак ЦТР.
трунтoв м готован, ленчуга, нерадник Жл Тим.
трунтoвка ж в. трунтов Тим.
трунтoљача ж снажна, крупна жена ЈС.
трупељaн м човек кратких ногу СГС.
трупељaс, -та, то дебео, кратконог и кратковрат човек П1 СГС; здепаст
Тим.
трупuљес, -та, -то в. здепаст РПГ.
трутoв м в. трунтов ЦТР.
трутoвчина м аугм. и пеј. од трутов, в. трунтовчина ЦТР.
трчiлошка ж жена трчилажа ЈС.
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трчолâж м трчилажа ЈС.
трчомoч м брзоплета особа, шепртља ПГ Тим.
трчомoча ж неозбиљна особа, јебиветар ТГ1.
тrша м човек гргураве косе СГС.
тrшав, -а, -о који је гргураве косе СГС.
тrшавко м в. тrша.
тrшан м в. тrша.
тrшља м човек гргураве косе СГС.
тrшљав, -а, -о који је гргураве косе СГС.
тrшљавка ж жена гргураве косе СГС.
тrшљивко м в. тrша.
туберaн м човек који кашље СГС.
туберaна ж жена која кашље СГС.
туберaнка ж жена која кашље СГС.
тувегџiја м пушкар ЈС Тим.
тугаљiв, -а, -о мучан, преосетљив ДМ.
туглaр м радник на прављењу тугле ЦТР.
туђосрeћник м човек који другога усрећује ЈС.
тужакaр м парничар РПГ.
тuлав, -а, -о покуњен, туњав ЦТР.
тулaвко м туњава мушка особа ЦТР.
тулпузiна м глупак П1.
тулuнџа м човек широких носница ЈС.
тuлча м повијен човек, погнуте главе, в. потулија, згурија Грд Л.
туметлiја м лицемерна особа РПГ.
тумрuк м мрачан човек, ћутљивац, подмукао човек Л ЦТР.
тумрuтин м опор, настран човек Л.
тuнтав, -а, -о фиг. мргодан човек ЦТР РПГ.
тuпав, -а, -о глуп, прост К; глуп, ограничен ЦТР.
тупaн м фиг. глуп човек СГС.
тупанaс, -та, -то који је дежмекаст, дебео, дебео као бубањ ТГ2.
тупaнес, -та, -то који је кратких ногу; који је дебео и низак СГС.
тупанџiја м бубњар ЦТР Б Луж ТГ1.
тuпаџија м в. тупан ЦТР; закерало Б.
тупкaчица ж лазарица која игра у месту Тим.
тuпља м пеј. човек затупаста носа СГС.
тупонoсас, -та, -то тупонос ЦР2.
тuпча1 м в. тупан ЦТР.
тuпча2 м пеј. човек затупаста носа СГС.
туртaрка ж жена која иде у прву посету породиљи, кравајарка П2.
тuрчин м фиг. пеј. тврдоглав, опасан човек ЦТР.
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тuта ж неспретњаковић, онај који је спор и невешт, тупавко П1;
ћутљивко, тутавац ПГ; ћутљивица Л; ћутљива, приглупа, малоумна особа
ЦТР.
тuтав, -а, -о приглуп и невешт П1 ЦТР РПГ; ћутљив човек Б Л.
тuтавац м в. тута. ЦТР.
тuтавица ж туњава, неспретна, глупа жена ПГ ЈС.
тутaвко м в. тута.
тuтавштина м пеј. туњавац ПГ.
тутмaк м својеглав човек кратке памети П1; приглуп човек, тотмак Л.
тутубaја м сметењак ПГ.
тутубaк м ограничен човек Л.
тутубaн м в. тутубак Л; глупан, незналица ЦТР; сметен, приглуп човек
Грд.
тутубaнка ж пеј. глупача Тим.
тутубaча ж в. тутубанка Тим.
тутубuчка ж незналица, неука особа ЈС.
тутулeја м в. тутубаја ЈС Тим.
тутумe м в. тутубаја.
тутумeја м сметењак, будала, незналица, необразован ПГ ТПС РПГ.
тутумрaк м несналажљив човек; приглуп човек ЈС.
тутuнџа м незграпан и прост човек; човек грубих покрета ЈС Тим.
тутунџiја м 1. уживалац дувана, пушач; 2. продавац дувана ПГ ТГ1 РПГ.
тутуњaрник м сметењак ПГ.
тутuчко м омањи, снажан и буцмаст човек ЈС.
тућiнац м 1. несродник, стран човек ЦР1; 2. човек из другог села, другоселац Б.
туфегџiја м пушкар Л.
тuцало м ограничен човек Л.
тuцмак м глупак, неспретан у раду К.
тuцман м простак, глупак Л.
тuцмула ж глупа, затуцана особа Г1.
тuчник м аугм. од туч, фиг. тврдоглав, својеглав човек ЦТР.
туџiнац м тућин, странац Жл.
туџосрeћник м човек који другога усрећује Тим.
тьвњанџiја м продавац тамјана РПГ.
тькмеџiја м просац РПГ.
тьнкокoжес, -та, -то неосетљив; сујетан; шкрт П1.
тьнкuша ж в. танка, витка женска особа Тим.
тâшта ж ташта ПГ.
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Ћ
ћарџiја м добитник, онај кога прати вајда Тим.
ћарџiка ж в. ћарџија Тим.
ћебабџiја м ћевабџија ЦТР.
ћебiрица ж пробирач у јелу Б; в. чибиричав.
ћевећелiја м душеван, предусретљив човек Тим.
ћевлеiсан, -а, -о припит, расположен захваљујући алкохолу ТГ1 ЦТР.
ћевлiја м 1. веселе нарави; 2. фиг. припит човек П1 К РПГ; мераклија
Жл ПГ сладокусац; који је пио само толико колико је потребно за добро
расположење ЈС ТПС; љубитељ, мераклија ЦТР.
ћевлiка ж в. ћевлија (2) ЈС К Тим; љубитељица, мераклика ЦТР.
ћевлoсан, -а, -о поднапит, припит Тим.
ћeла м човек без косе СГС.
ћeлав који је без косе СГС
ћeлавка ж жена без косе СГС.
ћелaвка пеј. ћелавица Тим.
ћeлавко м / ћелaвко човек без косе СГС.
ћeлавштина ж/м особа без косе СГС.
ћелaтор м 1. коњаник; 2. кириџија Тим.
ћелемe с 1. несташко, неваспитанко П2 Тим; 2. слабо, недорасло створење
(у погрдном смислу) ПГ.
ћелепирџiја м в. ћелепурџија РПГ.
ћелепирџiка ж в. ћелепирџија РПГ.
ћелепурџiја м љубитељ поклона, онај који хоће да све добије без рада
или бесплатно ЈС; онај који користи туђе, извлачи корист из тућег ПГ; готован Л.
ћелепурџiка ж в. ћелепурџија ЈС.
ћелестuра м ништарија ПГ Тим; ограничена особа; наметљива, бескарактерна особа РПГ [калаштура > келештура > ћелештура >].
ћелeш м пеј. ћелавко Тим.
ћeлко м човек без косе СГС.
ћeлна ж ћелавица Тим; пеј. жена слабе и ретке косе Б.
ћeлоња м пеј. ћелав човек ЈС Тим.
ћeлча м пеј. ћелав човек ЦТР Тим СГС.
ћеманaш м виолинист Тим.
ћеманџiја м свирач у ћемане ЈС Тим.
ћеневџiја м чистач нужника ПГ.
ћепeк м кепец СГС.
ћепeц м кепец ТГ1 СГС.
ћeра ж хип. од ћерка ТГ1 Л.
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ћеремиџiја м онај што производи ћерамиде ТГ1 РПГ ЦТР; човек који
прави циглу, циглар Б, црепар ПГ Луж.
ћeрка ж кћи Б.
ћеркaна ж свака млада жена ЦТР.
ћеркетiна ж аугм. пеј. ћерка ЛГ.
ћeрца ж фиг. кћи ЦТР.
ћерчe с дем. од ћера ЦТР.
ћерчетiна ж аугм.. пеј. од ћерка ЦТР.
ћесaрош м сецикеса, лопов Тим.
ћесeрко м 1. човек кесерасте, шиљате главе Б; 2. учесник у литијама који
носи кесер, да на заветном дрвету поп уреже ,,божје масло“ Тим.
ћeсеџија м в. ћесарош Тим.
ћесћiман, -мна, -мно честит, частан, невин РПГ.
ћефлiја м в. ћевлија Л.
ћiјав, -а, -о који има кијавицу СГС.
ћiјавичав, -а, -о који има кијавицу ТГ1 СГС.
ћијaвко м човек с кијавицом СГС.
ћiјало м/ж особа с кијавицом СГС.
ћијамeтичав, -а, -о који има кијавицу СГС.
ћiлав, -а, -о који има килу ТГ1 РПГ СГС; фиг. изнемогао, неспособан за
посао Б.
ћiлавштина м пеј. мушкарац који има килу СГС.
ћилимaрка ж она која ткаје ћилиме РПГ ЦТР.
ћiлна ж пеј. жена која има килу СГС.
ћiлча м пеј. килавко; неспособњаковић, килавац П1 ТГ1 РПГ; мушкарац
који има килу СГС.
ћiлша в. пеј. ћилча.
ћимьн, -мна, -мно намеран, спреман да нешто уради Б.
ћiпрес, -та, -то с напућеним устима ЈС.
ћирајџiја м онај који станује под кирију Тим.
ћирaца ж фиг. неморална жена Л.
ћиријaш м превозник робе ПГ.
ћиримиџiја м в. ћерамиџија ТГ1.
ћiрица м спољни момак Л.
ћириџiја м 1. превозник робе; 2. станар који живи под кирију ПГ ТГ1
РПГ.
ћириџiка ж 1. кириџијина жена; 2. станарка, кирајџика ПГ.
ћiцош м кицош ТГ1.
ћiшкав, -а, -о болешљив ЛР; слинав, назебао РПГ.
ћoпа м хром човек ЈС Б Тим СГС ЦТР.

202

Недељко Богдановић

ћoпав, -а, -о 1. хром; 2. фаличан ЦТР; човек који има краћу или криву
ногу па шепа у ходу Б ЛР РПГ СГС.
ћoпавица ж пеј. хрома женска особа Тим.
ћопaвко м в. ћопа ЈС Тим.
ћoпавштина ж/м пеј. ћопавица, ћопавац РПГ.
ћопендiл м пеј. в. ћопавко Тим.
ћoпка ж пеј. хрома жена, ћопавка СГС.
ћoпла ж пеј. хрома жена, ћопавка ЦТР.
ћoпља човек који шепа, криви Грд.
ћoпна ж хрома жена РПГ СГС.
ћoпча м пеј. хром човек, ћопавко Тим. РПГ СГС ЦТР.
ћoпша м онај ко шепа Б СГС; м пеј. ћопча РПГ СГС ЦТР.
ћoра м онај који носи наочаре ЈС; пеј. слеп, полуслеп човек ЦТР.
ћoрав, -а, -о слеп ЦТР РПГ; који не види добро СГС.
ћoравица ж кратковида или слепа жена РПГ.
ћoравка ж жена која не види добро СГС.
ћoравко м мушкарац који не види добро СГС.
ћоравлiја м пеј. ћоравко, ћорав, слеп човек.
ћoравштина ж/м пеј. слепа особа РПГ.
ћoрак м слепа особа РПГ.
ћoрац м в. подр. ћорав, слеп Б ЈС.
ћорaча ж слепа жена РПГ.
ћoрка ж жена која је или слепа или расејана па не примећује ствари око
себе Б.
ћoрко м онај који не види добро СГС.
ћoрла ж в. ћорка ЦТР; пеј. ћорава жена ЈС.
ћoрна ж слепица П2 СГС; слепа код очију ТГ1 РПГ.
ћoроња м пеј. полуслепа или слепа мушка особа ЦТР.
ћoрћутук м 1. сасвим пијан, трештен пијан ЈС ТПС РПГ; 2. глупак Б РПГ.
ћoрча м пеј. полуслепа, слепа мушка особа ЦТР; слепац П2 ЈС ТГ1 РПГ
СГС.
ћoрша м в. ћорча Б ТГ1.
ћoс м ћосав човек ТГ1 СГС.
ћoса м голобрад човек Б РПГ СГС ЦТР.
ћoсав прид голобрад (човек) ЦТР; са ретком и слабом брадом Б СГС.
ћoсавац м голобради човек К.
ћосaк м в. ћосав Б; човек у кога не расту бркови ЈС СГС.
ћoсалија м пеј. човек без браде и/или бркова СГС.
ћoсоња м пеј. човек без браде и/или бркова СГС.
ћoшкас, -та, -то фиг. пеј. настран, уврнут ЦТР.
ћубaн м човек бујне косе СГС.
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ћубaнка ж жена бујне косе СГС.
ћuвало с фиг. глупача, несналажљива женска особа ТПС РПГ [Ћувало је
птица ћук.].
ћулaвко м пеј. човек малих ушију ЦТР.
ћулaвча м в. ћулавко ЦТР.
ћумбеџiја м в. тенећџија Тим.
ћумурџiја м угљар ЈС Тим.
ћуртuк м приглуп човек Грд.
ћuта м неговорљива особа Жл Тим РПГ.
ћuтало с пеј. в. ћута Тим.
ћутiлац м ћуталица ЈС.
ћутuк м фиг. глупак Б ПГ РПГ ЦТР [Ћутук = пањ који остане у земљи кад
се дрво одсече.].
ћутуклiја м староседелац Жл ТГ1.
ћутучaр м продавац неквалитетних, слабих дрва, пањева РПГ.
ћућулaјкан м пеј. шупљоглавац, глупак Тим.
У
уsембeрен, -а, -о унезверен, уплашен ТГ1.
уsrтљив, -а, -о унезверен, застрашен РПГ.
уaлен, -а, -о размажен П1 ПГ РПГ; размажен. – Деца вој толко уалена, ни
родитељи не сматрају ЦТР.
уaленица ж размажено женско чељаде ЈС.
уалипaвен, -а, -о малоуман, искварен ЦТР.
уаљaвен, -а, -о размажен, искварен ЦТР.
уaљак м искварено, размажено дете ЦТР; размажено дете, размаженко
ПГ.
уaљен, -а, -о размажен К.
уаљoтина ж пеј. много размажена особа ЦТР.
уaчкан, -а, -о упрљан (блатом, јелом или чим другим) Б.
uбав, -а, -о леп Б ЛР ТГ1 РПГ СГС.
убавeнка ж лепа жена СГС.
убавeнко м леп човек, лепотан ПГ ЈС СГС.
убавiца ж лепотица Б СГС, (махом иронично) ЦР1; лепотица ЦТР.
uбавка ж лепа жена СГС.
uбавко м леп човек СГС.
uбавшьк, -шка, -шко в. убавчьк РПГ.
uбавьчьк, -чка, -чко леп до извесне мере, лепушкаст ТГ1.
убiвац м убица АП.
убiца м 1. онај ко је неког убио; 2. фиг. злочинац, особа која воли да се
бије Б.
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убутaтор м жарг. улагивач Л.
увoдљив, -а, -о снебивљив, попустљив Луж.
углeжњак м маза, размажена особа РПГ.
углењaр м угљар, ћумурџија ТГ1.
углoбен, -а, -о који је упалих образа СГС.
угмирсан, -а, -о који је испрљан блатом или наквашен росом док је ишао
преко блата или росе ТГЗ [Гмирса – иде кроз росну траву или блато.].
угурсuз м лош човек, неваљалац ЈС К РПГ.
удавiца ж жена којој је умро, или погинуо, муж Б ЛР.
удавâц м човек коме је умрла жена Б ЛР.
удaдена ж девојка која је ступила у брак, удата КЦ.
uдаран, -рна, -рно предузимљив, вредан ТГ1.
удaрен, -а, -о фиг. ошајдарен, ћакнут ЦТР.
uзбрљив, -а, -о насртљив, агресиван, спреман на свађу ДМ.
узбuјдупе с обестан, насиланик, помаман Б.
узвeрен, -а, -о уплашен, унезверен ТГ1.
узвилoтина ж пожудна жена Л.
узвoдљив, -а, -о пажљив Л.
узoрљив, -а, -о упоран, наметљив ЦТР.
узoрњичав, -а, -о плаховит, жустар, љут, прек РПГ.
uзрасан, -сна, сно висок, лепо одрастао РПГ.
uзуран, -рна, -рно неистрошен, снажан Л.
уѕвeрен, -а, -о збуњен, унезверен ЦТР.
uилан, -лна, -лно невесео ЛР ТПС; тужан ЈС.
ујгuн непром. за мерак ЦТР; згодан, леп, пристојан ЦТР.
ујeден, -а, -о сакат, одузетих удова СГС.
ујет, -а, -о 1. сакат, одузетих удова Б РПГ СГС; 2. везаног језика, као да га
нешто ујело за језик П1; неспретан, сплетен, смушен, везаних руку ПГ ТПС.
uјка м / ујћа, ућа ујак, мајчин брат ЦТР.
uјна ж ујакова жена Б
uјћа м ујак Жл ТГ1.
uјче м дем. и хип. од ујка ЦТР ЛГ Л.
uклеван, -вна, -вно скроман, повучен ЈС.
uклет, -а, -о онај ко је без среће, па му ништа не полази за руком Б.
укlцан, -а, -о сломљен као личност понижењима и патњама П1.
uлав, -а, -о 1. сакат, 2. неуметан, глуп, будаласт П1 ПГ ЈС.
улавiца ж 1. саката особа; 2. кретенаста женска особа ПГ ЈС.
улaвка ж в. улавица ЈС.
улaвче с будаласто дете ЈС.
uлавштина ж в. улавица.
uличар м скитница, беспосличар Л.
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uлка ж в. улавица ЈС.
улoгав -а, -о одузет, парализован П2; непокретан, одузет Луж РПГ; фиг.
усран и упишан (о непокретном болеснику) ТГ1.
улогaвен, в. улогав ЛР.
улогавiца ж жена одузетих ногу или руку, непокретна ПГ.
улoгавштина м в. улогав Луж.
улuпак м дебело дете ТГ1.
uлча м глуп човек ЈС.
uља м хуља, неспособњаковић Жл.
уљкавoтина м замлата, сметењак, занесењак ЦТР.
uљудан, -дна, -дно пристојан, уредан ЦТР; пристојан, скроман ТГ1; леп
СГС.
уљuден, -а, -о дотеран, упристојен ЦТР.
uљча м заулав, замајан, будаласт човек ЦТР.
uман, -мна, -мно разуман ДМ Б.
умaшкан, -а, -о испрљан, умазан, замазан ТГЗ.
умејaтан, -тна, -тно вешт, умешан РПГ ЦТР.
uметан, -тна , -тно умешан ЦТР.
умиљaт, -а, -о благородан РПГ.
умиљaча ж жена која се умиљава ЦР1.
умoчко м пеј. упишанко ЦТР.
умочuља ж пеј. упишуља ТГ1.
умргaљћа ж женска особа која се умргује Луж.
умрен, -а, -о (?!) онај који је умро, мртав ЛГ.
унuк м синовљево или ћеркино мушко дете Б ПГ
унuка ж женско синовљево или ћеркино дете Б.
унuче с унук или унука Б РПГ ТГ1.
унuченце с хип. од унуче РПГ.
унuчица ж в. унученце РПГ.
унuчка ж хип. унука, унучица РПГ ТГ1.
uњка ж/м погрд. в. уњкав Л СГС.
uњкав, -а, -о 1. онај који говори кроз нос; 2. фиг. заулав, приглуп ЦТР
СГС.
uњкавац м в. уњкав Л СГС.
uњкавица ж в. уњкав Л СГС.
uњкалица ж в. уњкав Л СГС.
uњкало погрд. в. уњкав Л СГС.
uњкаџија м пеј. човек који говори кроз нос СГС.
uњћав в. uњкав Б.
uњча м пеј. човек који говори кроз нос ЦТР СГС.
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уoчљив, -а, -о онај ко говори директно, у очи, најчешће грубо и неучтиво
П1 РПГ; који лако упада у очи РПГ.
упанoсан, -а, -о захваћен паником ТГ1.
уплaткан, -а, -о умешан у нешто непријатно Б.
упрoсник м мн упросници мн просиоци, просци ТГ1.
уреднiк м уредан и дисциплинован човек П1.
уrкав, -а, -о који говори на нос, који уњка Л.
урoкљив, -а, -о човек са злим очима, који изазива урок ЛР; који је с очима
различите боје СГС.
uрсула ж гадна па дебела особа, дебела и грозна као мечка ТГ1.
усампaсен, -а, -о осиљен, обестан ЦТР.
усерuља ж особа која све што уради касније поквари (усере) Жл ТГ1.
uслужан, -жна, -жно спреман да помогне, да услужи РПГ.
усмркoја м пеј. онај ко стално шмрче КЦ.
усмркoјла ж в. пеј. усмркоја ЛГ.
усмркuља ж в. пеј. усмркоја КЦ.
усмркuша ж в. пеј. усмркоја КЦ.
усмрцaн м човек који има секрецију у носу СГС [који стално шмрче, који
,,се усмрцује“].
успалoтина ж/м пеј. курва РПГ.
успaљен, -а, -о који има јаку потребу са супротним полом РПГ.
uсра ж жена која се усрала; фиг. прљава и неопрана жена П1.
uстабаша м старешина занатског еснафа ЈС; предводник РПГ.
устабашiја в. устабаша.
устrпљив, -а, -о стрпљив, уздржан ТГ1.
устрuкас, -та, -то који је танка струка СГС.
устурoтина м онај ко се устура да нешто уради а није за то способан Луж;
онај који се намеће, устура ПГ.
утeпан, -а, -о убијен; умлаћен, испребијан ЛГ; приглуп Б; фиг. малакао,
изнемогао ЦТР.
утeпљак м 1. (као да је мртва) особа, без воље за живот, лења, болесна
или немоћна Тим РПГ; 2. фиг. шаљивџија, неозбиљна особа која забавља
причајући глупости П1 ТПС.
утепoтина ж фиг. пеј. замлата, будала. ЦТР.
утiчњак м онај (момак) који обавештава младожењину кућу да се свадбена поворка приближава ПГ ТПС.
утuрљив, -а, -о наметљив ЈС.
утuцан, -а, -о глуп, ненормалан ЦТР.
ућа м ујак П2 ПГ РПГ.
ућaса м телесно претерано сличан свом ујаку. – Тiја гaра пlтен ућaса
ТПС.
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уцвeлен / уцвељен, -а, -о веома ожалошћен Тим КЦ.
уцвeљен, -а, -о в. уцвелен КЦ.
учевњaк м учена, образована особа К ЦТР.
учiтељ м 1. учитељ у основној школи Б; 2. фиг. онај ко је спреман друге
да учи а сам је незналица Б.
учитeљица ж 1. учитељица у основној школи Б; 2. пеј. искуснија распусна жена која ,,подучава“ младиће љубавном послу Н.
учитeљиште с пеј. учитељ ЈС.
учiтељка ж учитељица ЦТР.
учiтељћа ж 1. учитељева жена Б; 2. учитељица ТГ1 РПГ.
учiтељче с хип. млад учитељ ЈС.
uшла ж жена дугачких ушију ЈС.
uшља м пеј. ушав ЈС.
ушљaмен, -а, -о који има бубуљице СГС.
ушљипан, -а, -о упрскан блатом КЦ.
uштиван, -вна, -вно поштен, уљудан Луж Л К КЦ.
Ф
фалiвечера м хвалисавац, самохвалисавац ЛГ ЈС Л.
фалiминџа ж вулг. хвалисавка ЦТР.
фалiпрда м в. валипрда ЦТР.
фaличан, -чна, -чно с недостатком, махнит човек Л ЦТР; в. валичан.
фалогuз м вулг. хвалисавац ЈС.
фалогuза ж в. фалогуз ЈС.
фалџiја м. хвалисавац ЈС Л ЦТР; в. валџија.
фалџiка ж в. валџика ЦТР ЈС.
фантaзје мн замлате, фантасте РПГ.
фaнфуља ж вулг. неморална жена ЈС Л.
фaћкалица ж пеј. жена слабијег морала ЈС.
фијакерџiја м фијакериста РПГ.
фијаћерџiја м в. фијакерџија РПГ.
фофљuза ж погрд. лоша жена, ништак (човек) ЦР1.
фузбалeр м в. вузбалер ЦТР.
фукaра м олош, нерадник, расипник, пропалица РПГ ЦТР; погрд. човек
из најнижег друштвеног слоја ЈС.
фуњaра ж/м пеј. безобразник, покварена особа ЦТР Тим; погрд. сиромах,
бедник ЈС Л.
фустанџiја м који прави женске фустане Л.
фуфaра ж неморална жена Л.
фушaр м лош мајстор ЦТР.

208

Недељко Богдановић

Ц
цaкла ж в. цаклав КЦ.
цaклав, -а, -о онај који има ,,модро-плаве очи“ КЦ.
цакленiк м човек буљавих очију СГС.
цакленiца ж жена буљавих очију СГС.
цаклeнко м човек буљавих очију СГС.
цаклiчко м човек буљавих очију СГС.
цакловaн м човек буљавих очију СГС.
цакловaнка ж жена буљавих очију СГС.
цакловaнче с дете буљавих очију СГС.
цaклоња м пеј. в. цаклав КВ
цaклошка ж пеј. в. цаклав КЦ.
цaлав, -а, -о приглуп, није у стању да гледа своја посла и брине своје
бриге П1 Тим.
цaлка ж приглупа жена ТГ1.
цaр м фиг. дечак који најдаље одбаци штап у једној пастирској игри ЈС.
царiнац м цариник РПГ.
царiца ж пеј. жена која се прави важном и моћном Б.
царiчка ж хип. од царица ТГ1.
царчe с царево дете, царевић (у нар. причама) ТГ1.
цaцорка ж пеј. жена ниска раста СГС [Цацарка / цацорка је једна врста
ситне округле украсне тиквице.] .
цaцорко м пеј. човек ниска раста СГС.
цвећaр м учесник обредног брања цвећа у природу РПГ.
цвећaрка ж в. цвећар РПГ.
цвикaтор м жарг. страшљивац ЦТР.
цвикерaш м пеј. онај који носи наочаре ЦТР.
цвiчко м онај ко много воли да пије цвик ЦТР.
цвrле м ситан, мршав човек СГС.
цврцкoљ м нејако дете, дете које стално нешто закера Б РПГ.
цвrца м 1. тврдица Б; 2. пијаница Н.
цвrцко м ситан, мршав човек СГС.
целолeбоња ж човек који да поједе цео хлеб, ненасит човек, ждероња;
приглупа особа ЛР Б ПГ ТП; онај који много једе, гладница, ждероња ЦТР.
цепaница ж фиг. неотесана особа, простак, будала П1Тим.
цепaнка ж фиг. Пеј. тврдоглава, глупа особа ЦТР Тим.
цепендрaк м жарг. дрпав, одрпан човек Л.
цeпка ж/м тврдоглава особа, која ,,зацепи у једну страну и не попушта“
КЦ.
цеплeнка ж фиг. в. цепаница РПГ.
цепљaнка ж фиг. бандоглава, зацепљена особа ТГ1.
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цепoтина ж фиг. пеј. онај који се смеје без разлога ЦТР.
цепоuс, -та, -то који је с расеченом усном (са зечјом усном) ЈС Л СГС.
цепоuсла ж пеј. жена која се много смеје ЈС.
цeрав, -а, -о крезуб ТПС.
церeкало с особа која се једнако смеје Л.
цeрес, -та, -то који има ретке зубе СГС.
цeрна ж пеј. жена ретких зуба СГС.
церозuб м онај који има крупне ретке зубе РПГ.
церозuбав, -а, -о в. церозубес РПГ.
церозuбас, -та, -то / церозубес који је ретких зуба СГС.
церозuбес, -та, -то који је ретких зуба ТГ2 СГС.
церозuбка ж жена која има ретке зубе СГС.
церозuбла ж она која има ретке зубе и стално се смеје ЛГ ЈС Тим.
церозuбна ж в. церозубла Тим СГС.
церозuбоња м онај који има ретке зубе; који се цери те му се виде зуби,
церекало ПГ Л Тим РПГ СГС.
церозuбоњћа ж жена која има ретке зубе СГС.
цeроња м пеј. човек који се често цери ЈС, церекало Тим.
церuша ж в. церозубла ЈС.
цeрча м пеј. човек ретких зуба СГС.
цiбрав, -а, -о мршав, сув, блед ЦТР Тим.
цибрiл м фиг. онај који је убледео, смршао ЦТР.
цибрiлче с дем.од цибрил ЦТР.
цибрiчав, -а, -о слаботелесан, избирљив на храни РПГ.
цiброња м измршавео, убледео, пропао у лицу Луж Тим.
цiвкав, -а, -о слинав, балав РПГ ТПС.
цивкаiв, -а, -о в. цивкав РПГ.
цивкaн м слинавко ПГ РПГ.
цивкaна ж слинавица ПГ РПГ.
циглaр м радник на прављењу цигала ЦТР
цiгљав, -а, -о мршав, кржљав К; који је танка струка СГС.
цiгљавка ж жена танка струка СГС.
цiгљавко м човек танка струка СГС.
цигуљaв, -а, -о мршав; кржљав ЈС ЦР1 РПГ СГС.
цигуљaвка ж ситна, мршава жена СГС.
цiмбоња м слинавац ЈС.
цiнкав, -а, -о слинав ДМ.
цiнћав, -а, -о плачљив, слинав П2 РПГ.
цiња м погрд. слинава особа Б.
цiњкав, -а, -о цењкав, цмиздрав ЦТР.
ципелџiја м обућар Тим.
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ципилaр м в. ципелџија Тим.
ципулџiја м мајстор ципелар Л.
циркузaн м шаљ. фиг. забављач у друштву, шаљивџија Б Тим КЦ.
циркушчiја м в. циркузан РПГ.
цицибaљац м тврдица ЈС.
цицибaљка ж в. цицибаљац ЈС.
цицијaр м пеј. шкртица РПГ.
цицiка ж жена циција ПГ.
цiцрав, -а, -о себичан, тврдичав ЦТР.
цмiгла м пеј. особа малог раста; слабуњава особа ЈС.
цoмпа ж пеј. крупна, велика (биће или ствар: жена, нога, ципела....) ЦТР.
цoмпав, -а, -о пеј. крупан, незграпан, гломазан, кракат ЦТР.
цопiна м/ж особа ружног лица ЦТР.
црвeн, -а, -о црвенкаст, црвен у лицу, румен СГС.
црвенaс, -та, -то црвенкаст, црвен у лицу, румен СГС.
црвeнко м човек црвен у лицу СГС.
црвењaк м особа изразито црвена у лицу ЈС СГС; здрав човек румена
лица ЦР1.
црвењaс, -та, -то црвенкаст, црвен у лицу, румен ТГ2.
црвењaча ж в. црвењуша СГС.
црвењuша ж женска особа црвених образа ПГ ЈС СГС.
црвiво дuпе фиг. изр. лопов, курва П1.
цrвла ж погрд. прљава жена ЈС.
црвљiвко м погрд. проклетник (у клетви) ЦР1.
цревaр м пеј. погрдан назив за градску сиротињу (и остале грађане) јер
једу црева и друге изнутрице, што је сељацима испод части П1 РПГ; варошанин (поспрдно) Жл.
цревaрка ж в. цревар ПГ РПГ.
црепaр м радник на црепани РПГ.
црeпла ж жена која непристојно седи ЈС.
црепњaр м особа која прави црепуље ТГ1.
црeпњес, -та, -то особа широких образа Б.
црепуљaн м онај ко много једе и може да поједе цели хлеб из црепуље Б.
црепуљес, -та, -то особа овалног лица ЦТР.
црешњaр м онај који воли да једе трешње К.
црешњaрка ж в. црешњар К.
црквалiја ж цркварка, жена коју је,,замучило“ нешто, па се стално мота
око цркве и црквишта Тим.
црквaр м 1. човек који се брине о цркви ЛР; 2. пророк Б.
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црквaрка ж жена која себе сматра позваном да се брине о црквиштима Б
ТГ1; жена која често иде у цркву, која послужује по цркви, која је побожна
ПГ.
црквењaк м особа која опслужује око цркве Н.
црквењaча ж в. црквалија Тим.
цrн, -а, -о који је тамне косе и/или тена СГС.
цrнац м човек тамне косе и/или тена СГС.
црнголeја ж пеј. особа црне пути П1.
цrнка ж жена тамне косе и/или тена СГС.
црномaњас, -та, -то особа тамне пути Б К Тим РПГ СГС.
црномaњес, -та, -то в. црномањас Б К.
црномlњес, -та, -о в. црномањаст ТГ1 РПГ.
црномrњес, -та, -то в. црномањес РПГ.
црномrсав, -а, -о в. црномањес РПГ.
црномrскав, -а, -о хип. црномањес РПГ.
црномuњас, -та, -то в. црномањес Тим.
црномuрес, -та, -то в. црномањес РПГ.
црномустаћiчес м који има црне брков РПГ.
црномâњес, -та.-то в. црномањес Б РПГ СГС.
црноoк, -а, -о особа црних очију Б.
црноoкас, -та, -то / цронокес в. црноок ЦТР СГС.
црноoкес, -та, -то црних очију ЦТР РПГ СГС.
цrнча м човек тамне косе и/или тена СГС.
цrнче с дете тамне косе и/или тена СГС.
црнчuга м пеј. жарг. црнпураст човек ЈС.
цrња м човек тамне косе и/или тена СГС.
цrњкица ж хип. жена тамне косе и/или тена СГС.
цrцаљка м висок и мршав човек ЈС.
цrцко м сићушан, мали ЦТР.
цrцољак м в. црцко ЦТР; физички недорастао човек Л; в. прцољак Грд;
пеј. ситан, мршав човек СГС.
цrцољче с дем. од црцољак К; в. црцко ЦТР
цrцорак м фиг. пеј. мали човек, мало дете ЦТР.
цuцав, -а, -о приглуп, снебивљив, невешт Тим ТПС РПГ.
цуцaн, -а, -о мучен, злостављан Тим.
цuце с дете малог раста ЈС.
цуцулeја м пеј. прцко, пргав бандоглав човек Тим.
цуцулeјћа ж пеј. веома ниска женска особа Тим.
цуцуљaна ж наједрала девојка Тим.
цâкла м човек укоченог, стакластог погледа ПГ.
цâклав, -а, -о који је буљавих очију СГС.
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цьклiв, -а, -о који је буљавих очију СГС.
цьклiвка ж човек буљавих очију СГС.
цьклiч м човек буљавих очију СГС.
цькловaн м човек буљавих очију СГС.
цькловaнка ж жена буљавих очију СГС.
цâклоња м човек сјајних и обично радозналих очију ЈС.
цâкља м човек буљавих очију СГС.
цâкна ж човек буљавих очију СГС.
S (дз)
sвeрка ж/м фиг. лукава и осиљена особа на положеју, насилник РПГ.
sвeрчина ж аугм. фиг. моћник РПГ.
sвонaр м звонар, особа која звони црквеним звоном РПГ, послужник у
цркви који звони ТГ1.
sвончaр м мајстор за звона РПГ.
sебогuз м вулг. онај који се гега; који мрда задњицом приликом ходања ЈС.
sенsогuз м ЈС.
siвав, -а, -о слинав Л.
siван м пеј. в. sивља СГС, слинавко Грд.
sивaча ж слинавица Л.
siвла ж плачљивица Л.
siвља м особа која има секрецију из носа, који је балав СГС.
sидaр м зидар РПГ ЦТР.
siља м пеј. в. siљав СГС.
siљав, -а, -о кратковид РПГ СГС; разрок Б ТГ1; човек који гледа ситним,
жмиравим очима СГС
siљна ж погрд. в. sиљав СГС.
siљча м погрд. в. sиљав СГС; човек са сметњама у гледању Л.
sингoв м слинавко, слинавац ЛГ.
siпало с особа која поскакује кад хода СГС.
siпља м пеј. в. sипало СГС.
siпна ж в. sипало СГС.
siпоња м пеј. в. sипало СГС.
soмбав, -а, -о незграпан ЛР.
srsа м човек малог раста ЈС.
srsав, -а, -о који је малог раста ЈС.
srsавац м в. зрза ЈС; в. sрsав.
srsавче с мало и мршаво дете ЈС.
srsољак м погрд. патуљак, кепец, геџа ЛГ; ситничко, кепец, патуљак Тим.
sрiкав кратковид, разрок РПГ.
sулупaња ж велика будала, кретен П1.
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sунsулe с ситно, мало дете ЛГ.
sурепљiв, -а, -о који је несташан, живахан ТГ3.
sâsља м снажан и глуп човек РПГ.
sâsман м 1. ониже чељаде мишићаве и набијене грађе Б; 2. дебела, лења
и глупа особа РПГ; пеј. особа здепаста и дебела, токмак ТГ2.
sâsманка ж в. sьsман 2 РПГ.
ѕвrцко м онај који прди, пртко ЦТР.
ѕвrцла ж она која прди, прдла ЦТР.
ѕидaрка ж 1. пеј. зидарка, она која је завршила техничку школу ЦТР; 2.
зидарева жена ЦТР.
ѕидарчe с дем. и хип. од ѕидар, зидарчић ЦТР.
ѕидарчiна м аугм. од ѕидар, добар зидар ЦТР.
ѕiнѕав, -а, -о слинав ЦТР.
ѕiнѕавка ж она која слини, слинавица ЦТР.
ѕiнѕавко м слинавко ЦТР.
ѕiнџа м слинавко ЦТР.
ѕiнџав, -а, -о в. ѕинѕав ЦТР.
ѕrѕав, -а, -о ситан, кржљав ЦТР.
ѕrѕавка ж ситна кржљава жена ЦТР.
ѕrѕавко м ситан кржљав човек ЦТР.
ѕrѕољак м ситно кржљаво дете ЦТР.
ѕuѕа м мали човек ЦТР.
Ч
чакарaн м пеј. разрок човек СГС.
чакарaна ж пеј. разрока жена СГС.
чакарaс, -та, -то / чакарес који је разрок; који је разнобојних очију СГС.
чакарeс, -та, -то / чакарлијес разрок човек ТГ1 Тим; који је разнобојних
очију СГС.
чакарлiја м / чакьр разрок ЈС Тим СГС.
чакарлiјес, -та, -то в. чакарес Б.
чакарлiка ж пеј. разрока жена СГС.
чакљiза ж м онај који заједа; чангризало ЦР1.
чакâр непром. разрок; који је разнобојних очију, в. чакарлија ЈС.
чалапaн м човек с великим стопалима СГС.
чалапaс, -та, -то / чалапат, џалапат који је великих стопала ТГ1.
чалапaт, в. чалапас ТП СГС.
чалгиџiја м свирач ЈС.
чалдiсан, -а, -о / чалнут 1. ударен, начет ЛГ; ћакнут, будаласт ПГ; 2.
испијен од болести Тим.
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чaлнут, -а, -о ударен, сулуд, ћакнут ТГ1; в. чалдисан ТГ1; који је с телесним недостатком СГС.
чалâк м човек који непромишљено поступа; мало ћакнут човек, в. чолак
ЈС.
чангалaс, -та, -то штркљаст Л.
чангарuз м тврдица ЈС.
чандrтав, -а, -о незгодан Л.
чапкâн несташко РПГ.
чапорљiв, -а, -о фиг. незгодан за сарадњу ДМ [Чапор = чепар, онај део
гране који остане уз стабло кад се грана одсече.].
чапурeс, -та, -то фиг. тврдоглав, непредвидив РПГ.
чапурљiв, -а, -о в. чапурес РПГ.
чарапoсан, -а, -о који није при чистој памети К; фиг. ударен мокром чарапом Б. [По једном казивању, Турци су кажњавали и на тај начин што би
дугачку, мокру вунену чарапу напуникли песком па онда њоме тукли жртву.
Ударци су бивали тешки, а модрица је било мање, али свако онај ко је на тај
начин бивао тучен, није остајао здраве памети].
чaрило с лоше обучено и унезверено створење (жена, девојка) П2 РПГ.
чарлагaн м зб. дечурлија (брбљива, обично за циганску породицу) Б.
чаругџiја м опанчар, мајстор који прави и продаје опанке Тим.
чаршилiја м човек који ради у чаршији, који ужива углед међу грађанима;
у жаргону села: варошанин ПГ.
чaсан, -сна, -сно поштен КЦ.
чaтрав, -а, -о брбљивац Л.
чaуш м човек који на свадбама увесељава госте ПГ РПГ.
чвoрка ж још некрштено женско дете ЈС.
чвoрче с в. чворка ЈС.
чгaњ м беспосличар Л.
чеврљaт, -а, -о фиг. незгодан за сарадњу РПГ
чeдо с дете одојче Б ЛР.
чекерaн м в. чакарaн СГС.
чекерaнка ж пеј. разрока жена СГС.
чекерлiја м в. чакарлiја.
чекетaло с фиг. човек који непрестано говори, као да меље К [Чекетало
је део воденичног уређаја, танка летвица у коју удара воденични камен, и
покреће је и тако обара жито из коша, уједно производећи ритмичне звуке.
У Б крећетало,].
чекетaр м причало, брбљивац Л; в. чекетало.
чекетaрка ж в. чекетар Л.
чекрлiја м зрикава, разрока особа К; в. чакарлија.
чекрлiјес, -та, -то в. чакарлијес ЛР РПГ.
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чекrљес, -та, -то који је разрок СГС.
челaн м човек с високим челом К.
челaна женска особа с високим челом К.
челaр м пчелар Б КЦ.
челaт, -а, -о који је висока чела СГС.
челебiја м господин ЈС.
челебiка ж госпоћа; отмена жена ЈС.
челебiл м погрд. са значењем ован ,,са више од два рога“ КЦ.
челeнко м пеј. човек висока чела СГС.
чeлча м пеј. човек висока чела СГС.
чeља м пеј. човек с истуреном вилицом СГС.
чeљав1, -а, -о / чељат фиг. напрасит, шкрт, лоше нарави К.
чeљав2, -а, -о који је с кривим устима; који је кривих ногу; који има избачено раме СГС.
чeљавко м пеј. човек с кривим устима СГС.
чељaдан, -дна, -дно човек који има чељад (децу) ЛР.
чељaдница ж жена која има деце ПГ, породична жена Тим; в. чељадан.
чeљас, -та, -то који је висока чела СГС.
чељaт, -а, -о ударен, сулуд, ћакнут, лоше нарави ТГ ТПС.
чељачe с чељаде ТГ1.
чeљко м фиг. особа лоше нарави К.
чeљна ж пеј. жена с кривим устима; жена која има истурену вилицу; жена
с избаченим раменом СГС.
чељoтина м погрд . чељава особа К; в. чељко.
чeљча м пеј. човек с истуреном вилицом; човек с избаченим раменом
СГС.
ченгaр м бубњар Тим.
чeп м пеј. човек с кривим устима СГС.
чeпав1, -а, -о који је с кривим устима; који је кратких ногу СГС.
чeпав2, -а, -о фиг. склон сваћи и непогодан за сарадњу (човек) П1.
чeпен, -а, -о који је кривих ногу СГС.
чепeрко м патуљак, човек ситнога раста Ш ЈС Тим. РПГ.
чeпља м пеј. човек с кривим устима СГС.
чепuља ж вулг. женска особа ЈС.
чeпча м пеј. човек с кривим устима СГС.
чeра ж кћи, кћерка ТГ1.
чeрка ж в. ћерка ЛР 11Г ТГ1.
черкaна ж 1. пеј. ћерка Ш; 2. аугм. од черка ЛР; 3. ћерка која много личи
на мајку.
чeрчица ж дем. од черка, ћерка П1.
чесмеџiја м / чешмеџија мајстор који прави чесме ПГ ЈС Тим.
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честiт, -а, -о 1. човек частан и поштован, достојан сваке части Б; 2. срећан
човск Б; срећан, ко је лишен животних тегоба и недаћа Б ДМ.
чеширaн м / чеширко онај који носи чакшире ЈС.
чешiрко м в. чеширан ЈС ЦР1.
чешмaр м мајстор који прави чесме Тим.
чешмарџiја м в. чешмар РПГ.
чешмеџiја в. чесмеџија ЈС РПГ.
чиберiчав, -а, -о в. чибричав РПГ.
чибiричав, -а, -о пробирљив на јелу, слабог апиетита ЛР ПГ РПГ;
злојешан Тим..
чибраiв, -а, -о пробирач у храни, мршавко РПГ.
чибугџiја м 1. мајстор за чибуке – врста кујунџије; 2. порежџија који је у
турско време наплаћивао попашу Тим.
чiвесан м в. чьвесан ПГ.
чивијaр м / чивитар 1. лукав човек Б Тим; човек склон подвалама, ситничар, врдалама ПГ П1 РПГ; 2. тврдица Л П.
чивијaрка ж стипсара Тим.
чивитaр м в. чивијар Л.
чивољaн м в. чiвољан Тим.
чiвољан, -љна, -љно кржљав, жгољав Тим.
чiвталија м ћудлија, човек незгодне нарави ЈС.
чивuтин м фиг. в. чивијар Тим.
чижмaр м / чижмеџија занатлија који прави чизме ПГ.
чижмеџiја в. чижмар ЈС.
чизмеџiја м чижмар ЈС Тим .
чиликuш м онај који ствара неприлике ЈС.
чiљав, -а, -о шкрт ЦР1; в. чиљавко.
чиљaвко м погрд тврдица, шкртац, циција ЦР1 ЈС.
чиноштeтник м штеточина, особа која је спремна да другоме учини какву пакост или штету ТП.
чипa ж в. чипава КЦ.
чiпава ж са малим сисама (исто и за музну стоку) КЦ.
чирaк м ученик на занату, шегрт ПГ РПГ.
чистoтник м чистунац ЈС.
чистoтница ж чистуница ЈС.
читaвен, -а, -о исти по лику или карактеру Луж Тим.
чiча м 1. стриц; 2. млађи очев брат Луж; 3. мушка особа очеве старости
Б ТП.
чiчка м хип. од чича Л.
чiчко м хип. од чича РПГ.
чкембaр м продавац куваних желудаца Л.
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чкeмбоња м човек с великим трбухом Л.
чкoбав, -а, -о мршав, џгољав Л.
чкoбла ж мршава, жгољава жена Л.
чколaр м / чколац ученик, ћак ЦР1.
чкoлац м ученик; школован човек ЛГ.
чмaвалица ж жена тупа носа ЦР1; спавалица, дремљивица Б.
чмaвало с дремљивко; онај који много спава ЦР1.
чмoља м 1. спавалчица; 2. фиг. лењивац Б
чмoљна ж дремљива и нерадна жена Б
чмrља м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмrљав, -а, -о који је затупаста носа СГС.
чмрљaвко м човек тупа носа ЦР1.
чмрљaн м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмрљaна ж пеј. жена затупаста носа СГС.
чмrљес, -та, -то који је затупаста носа СГС.
чмrљко м пеј. човек затупаста носа СГС.
чмrљна ж пеј. жена затупаста носа; жена без носа СГС.
чмrљча м пеј. човек затупаста носа; човек без носа СГС.
чмrљша м пеј. човек затупаста носа СГС.
чобaнин м овчар Б.
чобaнка ж овчарка ЦР1.
човeк м 1. људско биће уопште Б; 2. мушкарац Б; 3. супруг, муж К; – То
ми други човек АП; 4. домаћин РПГ.
човeче с 1. људско створење РПГ; 2. човек малог раста, човечуљак ПГ;
3. пеј. човек П2; 4. безначајна, ситна, ружна и прљава особа П1; в. човечич.
човeчек м човек ситног раста РПГ.
човечетeрина аугм. пеј. в. човечина РПГ.
човечiна ж аугм. од човек, здрав, крупан човек, грмаљ од човека ТГ1 ЈС
РПГ СГС; в. човечиште.
човeчич м дем. и хип. од човек, добар човек; човечуљак ТГ1; в. човече.
човeчиште с аугм. пеј. човек ЛГ Тим.
човуљaн м погрд. особа која се другима руга гримасама КЦ.
човуљaнка ж в. човуљан КЦ.
чoкнут, -а, -о ћакнут Тим.
чокoја м газда, власник имања ПГ Тим РПГ.
чолaк м / чољак сакат у руку Н.
чoлпав., -а, -о в. чолтав РПГ.
чoлта м развучена, неутегнута особа Б.
чoлтав, -а, -о неуредно обувен Б (коме се вуку врце од опанака) Тим РПГ.
чолтaн м особа с подераном обућом Тим.
чолтaна ж в. чолтан Тим.
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чoљ м в. чољав ЈС.
чoља м погрд. чољава особа; особа сакатих руку ПГ; особа оштећених
удова СГС.
чoљав, -а, -о са сакатом руком Луж ТПС; крив, искривљен К Тим РПГ
СГС.
чoљавка ж пеј. жена оштећених удова СГС.
чољaк м погрд. чољава особа ПГ.
чомушљaв, -а, -о умно поремећен ЈС.
чопрљaн м пеј. мушка особа набусита понашања Тим.
чопрљaнка ж пеј. в. чопрљан Тим.
чопrљћа ж заостала особа, настрана особа ТП.
чорбаџiја м газда, домаћин ПГ РПГ.
чорбаџiка ж 1. чорбаџијина жена, газдарица РПГ; 2. богаташица ПГ; в.
чорбаџија.
чoрљав, -а. -о чупав, неочешљан, неуредан ТП.
чорuк непром. који је без руке; који је без ноге СГС.
чувадaр м чувaр, штедиша Л. ЦР2.
чувaр в. чувадар ЦР2.
чувaтелан, -лна, -лно чуваран П1 РПГ, штедљив, онај ко води рачуна о
сваком издатку ТПС.
чувaтелник м чуваран човек ПГ; штедиша ЛР РПГ.
чувaтелница ж в. чувателник ПГ.
чувaтељан, -љна, -љно в. чувателан РПГ.
чувaч м штедиша Л.
чuгља м пеј. човек с окрњеним уветом; човек без увета СГС.
чuгљав, -а, -о који је с окрњеним уветом СГС.
чuдило с ружна особа, наказа Б.
чuен, -а, -о чувен, познат (по нечему добром) ТГЗ.
чuка ж најстарија баба у кући Б.
чuкало с погрд. стара особа ЈС.
чuкаљ м усамљен стар човек ЈС.
чукарâц м онај који живи на чуки, чија је кућа на брду П1.
чукaч м онај ко јалови бикове претуцавањем семевода Тим.
чuкаџија м жарг. онај ко због свога посла стално чука (ковач и др.) Тим.
чuкнут, -а, -о пеј. луцкаст, ћакнут К.
чукuн дeда / бaба прадедин отац или прабабина мајка Б.
чукuн унuче с унуково дете Б.
чулкaр м чуљар играч чулке РПГ [Чуљка = једна пастирска игра, игра
се штаповима (слично хокеју) с циљем да се парче дрвета отера у рупу, или
одбије од рупе.].
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чuљ, -а, -о без увета Жл ЛР; делимично или сасвим откинута уха ЦР1
СГС.
чuља ж/м особа с малим ушима Жл; особа закржљалих или осакаћених
ушију ПГ СГС.
чuљав, -а, -о који је с окрњеним уветом, в. чуљ РПГ СГС.
чuљавица ж женска особа чуљавих ушију ПГ.
чуљaр м играч чуљке РПГ.
чuљко м в. чуља К.
чuмав, -а, -о в. чумљав Б [Чума је нека нечастива сила која напада епидемично] .
чuмава ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чuмавица ж жена неурећене, рашчупане косе ПГ Тим РПГ.
чумaра ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чuмило с пеј. чумавица Тим.
чuмља м пеј. човек неуредне косе СГС.
чuмљав, -а, -о неочешљан, разбарушен ТГ1 Тим РПГ СГС.
чuпа ж фиг. женска особа Тим; млађа женска особа Н.
чuпав, -а, -о који је дуге, бујне косе; који је неуредне косе; који је гргураве
косе СГС.
чuпавац м човек дуге косе СГС.
чuпавица ж жена са неуредном косом ЦР2.
чuпавко м човек са дугачком косом; човек неуредне косе; човек гргураве
косе ЦР2 СГС.
чупe с хип. в. чупа Тим.
чuпес, -та, -то чупав, неочешљан П1.
чuпља м пеј. човек неуредне косе; човек дуге косе СГС.
чuпна ж пеј. жена неуредне косе СГС.
чупурeс, -та, то фиг склон свађи и непогодан за сарадњу П1.
чuркав, -а, -о болешљив РПГ.
чuркало с фиг. глупача Б [чуркало = груба преслица од рачвасте гране на
коју се намота кудеља ради предења].
чурuк1 в. чурукљив Б.
чурuк2 м фиг. лош човек; онај који хоће да напакости другима; онај који
неће да помогне друге ЈС.
чуруклiја м особа која има неку телесну или душевну ману ПГ Тим.
чурукљiв, -а, -о склон честом разболевању, болешљив Б Тим; који је с
телесним недостатком СГС.
чуручe с дете чурук ЈС.
чуручiна м пеј. дебео, висок човек СГС.
чутaк непром. који је кривих ногу СГС.
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чутурaн м пеј. фиг. глават човек ЈС Тим [Чутура / чутора дрвена ступа за
туцање семења, ораха, жита, соли.].
чутурaча ж пеј. жена крупне главе ЈС Тим.
чутурeс, -та, -то ружне главе Ш.
чuчка м човек малог раста ЈС.
чучuк м који је чврст, али обично малог раста ЈС.
чучумiга м играч коме су завезане очи у игри чучумиш РПГ.
чâвесан, -на, -но савестан, при чистој свести П1 ТПС.
чькьрâс, -та, -то који је разрок СГС.
чьмуљaјка м човек који изврће ствари Л.
чьмuтан, -тна, -тно недовољно свестан, присебан Л.
чâчкало с задиркивало Л.
чьчкoљ м задиркивач; изазивач свађе ЈС Л РПГ.
чьчкoљче с дете чочкољче ЈС.
Џ
џaбалија м нерадник РПГ.
џабаљка ж жарг. блудница која се нуди мушкарцима бесплатно ЈС.
џаболебaрош м пеј. готован, ленштина ЦТР; пеј. онај који једе бадава
хлеб; нерадник ЈС РПГ.
џаболeбоња м дангуба Жл; нерадник ПГ ЈС Тим КЦ; пеј. лизилебоња,
нерадник РПГ, в. џаболебарош ЦТР.
џабџабaљћа ж жарг. курва која не тражи новац Тим.
џавгaр м безопасна особа која има навику да прети РПГ [џавга – кевће
(кер)].
џавгaрка ж фиг. пеј. торокуша ЦТР.
џавгaрче с фиг. пеј. дете причалица ЦТР.
џaвкало с фиг. особа која оговара или гдри, али не чини зло, ситан оговарач РПГ.
џаврлiја м брбљивац РПГ Б [Пуно дечурлiја па сьмо џaвала-џuвала!“].
џавrљив, -а, -о брбљив РПГ.
џакарoш м в. џакаџија РПГ.
џaкаџија м онај ко за време вршидбе мери на ваги џакове са житом Тим.
џалапaн м онај који је великих стопала ТГЗ.
џалапaт, -а, -о онај ко има велика стопала Б; в. џалапан ТГЗ.
џамакeр м љубитељ коња Л.
џамбaз м в. џамбас РПГ.
џамбaс м 1. осион, напрасит човек Л ЦТР; 2. трговац стоком ЦТР; сточарски (пијачни) трговац Б; препродавац стоке ТГ1 ЈС; препродавац коња Л.
џамлiја м особа која мољака и проси ради издржавања РПГ.
џамлiка ж особа која мољака да нешто изнуди РПГ.
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џамџiја м мајстор за прозоре Тим.
џанабeт м намћор РПГ.
џанбaс м в. џамбаз РПГ.
џaнгав, -а, -о несташан, задиркивало Л.
џангазa м превртљивац, непредвидива особа РПГ.
џангaлес, -та, -то дугоног ЈС.
џaнгало с гунђало, онај ко стално приговара Тим.
џандaр м жандарм ТГ1 РПГ ЦТР.
џандaрин м в. џандар РПГ.
џандaрка м осорна, строга жена ЦТР Тим.
џандрљiв, -а, -о пргав, напрасит, осоран ЦТР; раздражљив, свађалица,
незгодна особа Жл ТГ1 РПГ.
џандрљiвка ж пргава, свадљива женска особа ЦТР.
џандrљивко м брбљивац РПГ.
џандрљiвко м пргава, свадљива мушка особа ЦТР.
џандрљiвче с пргаво, свадљиво дете ЦТР.
џaнђерица ж свадљива и брбљива особа РПГ.
џaнђерица ж свађалица Тим.
џaњкало с онај који превише мољака ЈС, онај који стално нешто тражи
ЦТР.
џапалaт, -а, -о који је великих стопала СГС.
џарaр м врач, видар који лечи помоћу магијских радњи (салива страву,
гаси угљевље), волшебник Тим.
џвaњгало с пеј. гунђало, закерало Тим.
џвaњкало с / џвањћало зановетало Н Б.
џвaњћало с в. џвањкало Б.
џвiкља м усранко Тим.
џвiкна ж в. џвикља Тим.
џвrкла ж пеј. женска особа која има пролив РПГ.
џвrкља м онај који често и нагло празни црева, који има пролив ПГ РПГ.
џвrкна ж в. џвркла РПГ.
џгoља м мршавко ЦТР.
џгoљав, -а, -о мршав, неухрањен ЦТР СГС.
џгoљавка ж мршава женска особа ЦТР.
џгoљавко м мршава мушка особа ЦТР.
џгoљавче с мршаво дете ЦТР.
џeвгало с фиг. врдалама, превртљивац РПГ [Џевгало = део ралице који
ралом одсечену земљу обара на потребну страну.].
џеврљaт, -а, -о брбљив РПГ.
џеврљiв, -а, -о в. џеврљат РПГ.
џелебџiја м трговац стоком, најчешће говедима ЈС Тим.
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џелепiн м в. џелебџија ЈС.
џелeпка ж жена трговца стоком на велико Л.
џенабeт м зао, рђав (човек) П1 РПГ; сваћалица ЈС.
џенабетин м в. џенабет Тим; угурсуз, рђава мушка особа РПГ.
џенабeтина ж. в. пеј. џенабет; рђава женска особа РПГ.
џенабетлiја м свађалица ЈС Тим.
џенабетлiка ж в. џенабетлија ЈС.
џендрљiв, -а, -о свадљив, пргав ЦТР.
џендрљiвка ж свадљива женска особа ЦТР.
џендрљiвко м свадљива мушка особа ЦТР.
џендрљiвче с свадљиво дете ЦТР.
џеремoтина ж пеј. курва; рћава жена П1 [Проклетница с особинама
џериме, неке нечисте силе.].
џeџавац м онај који џеџи (окапава у чекању) ЦР1;
џiброња м 1. човек прљав и аљкав (замазан од џибре), човек који пече
ракију РПГ ПГ; 2. пијаница Б; пеј. онај који пије џибру (лошу ракију, или
пресну меку ракију која још није преврела) ЦТР.
џибрoсан, -а, -о фиг. пијан РПГ ЦТР.
џiгља м висок човек Грд.
џiгљав, -а, -о који је сув и кошчат ЈС; мршав, танак, висок ЦР1.
џiгљас, -та, -то в. џигљав ЦТР.
џизлiја ж курва Тим.
џилiп м трговац стоком, сточар ЈС [стоку купује на велико, на џелепе].
џилiпка ж 1. в. џилип ЈС; 2. мршава а висок, вижљаста особа ЦТР.
џилиџiја м играч у игри бацања (џилитања) Тим.
џимпiр м фиг. несрећник Л.
џiмрав, -а, -о злојешна особа Грд.
џимраiв, -а, -о, мршав, онај који слабо једе, који избира храну ЦТР.
џимраiвка ж она која слабо једе, која избира храну ЦТР.
џимраiвко м онај који слабо једе, који избира храну ЦТР.
џимраiвче с дете које слабо једе ЦТР.
џимрiја м 1. тврдица, себичњак ПГ Л Тим РПГ ЦТР; 2. пробирач у јелу,
манџија (који сваком јелу нађе ману) ЈС.
џингрiја м незгодан човек Л.
џiнџољак м ситно, неразвијено дете, кепец Л Тим.
џогaн м пеј. сељак ЈС.
џогaнка ж пеј. сељанка ЈС.
џoгљав, -а, -о који је упалих образа СГС.
џoка ж незграпна жена ЦР1.
џoљав, -а, -о склон свађама ЈС; пргав, незгодан Л КЦ.
џoљац м мн џољци преки људи ЈС.
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џoрнут, -а, -о ударен, поремећен Б.
џукeла м покварењак Б.
џuкља м пеј. особа дебелих усана. – Стoја е џукљaт па га зовu Стoја
Џuкља ТГ2 [џукља – дебела усна].
џукљaт, -а, -о који има дебеле усне ТГ2 ТГ1.
џuкљес, -та, -то безобразан, припрост ЦТР.
џумaја ж пеј. жена рашчупане и неуредне косе, чупавица Тим Б.
џумбушлiја м весељак ЈС Тим.
џућeла ж џукела, покварењак Тим РПГ.
џућeлчина ж/м пеј. велика џукела Тим.
џuџа м пеј. 1. ситан, мали човек; 2. простак ЦТР Тим.
џâрало с живахна особа РПГ.
Ш
шaвла ж лоша и нечиста жена П1; глупача РПГ .
шaјда м кривоног (криви се у ходу) Жл.
шaјес, -та, -то који је кривих ногу СГС.
шакламaн м несташко КЦ.
шакламaнче с несташно дете КЦ.
шaкнут, -а, -о / шькнут откачен, недодрж ЛР.
шалабaв, -а, -о недотупав, блесав ЦТР.
шалабaјзер м 1. жарг. мангуп, неспособњаковић, насилник ЦТР; 2. незрела, млада особа Б.
шалабrцнут, -а, -о жарг. ћакнут, луцкаст Тим.
шаламaндра ж в. шалапандра РПГ.
шалапaндра ж шаљивџика РПГ.
шалапaндрав, -а, -о склон шали РПГ.
шалџiја м особа склона шали Б РПГ; шаљивко, шаљивџија, шаљивац ПГ
ЛГ ТГ2 ЈС Тим ЦТР.
шалџiка ж жена која воли да се шали ПГ ТГ2 ЈС ЦР1 Тим РПГ; шаљивица.
ЦТР КЦ.
шамијaрка ж пеј. сељанка (која носи мараму преко главе) Тим.
шaмлата ж/м замлата ЈС.
шамоглaван, -вна, -вно ћакнут, ошамућен РПГ.
шамоглaвес, -та, -то шашав ЛР.
шандrтав, -а, -о хром, шепав ПГ.
шандrтко м блесавко, глупак ЦТР.
шaнта м хром човек СГС.
шaнтав, -а, -о 1. хром, шепав, особа која замеће у ходу Б РПГ СГС; 2.
блескаст, ударен, будаласт ЦТР ЈС; 3. болестан, болешљив ЦР1; 4. који је
рохава лица СГС.
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шaнтив, -а, -о који има бубуљице на лицу СГС.
шантињaв, -а, -о који има бубуљице на лицу СГС.
шaнтрав, -а, -о в. шантав. 1. хром РПГ СГС; 2. в. шунтав ЦТР.
шантrтав, -а, -о 1. који је дефектан ТГ1; искривљеног тела, лица, изобличен П1 РПГ; кривих удова, онај ко је неисправан у ходу због болести кукова
Б ЈС; човек искривљених ногу ЛР; хром, ћопав ПГ ЦТР; 2. будаласт блесав,
ћакнут ББП ПГ.
шапaт, -а, -о који има кожицу међу прстима; који има велика стопала
СГС.
шaпоња м пеј. човек великих стопала, в. шапат СГС.
шaпоњка ж пеј. в. шапата СГС.
шaргав -а, -о пегав (у лицу) П1.
шарeн, -а, -о 1. особа лаког морала, склона повреди брачних односа Б; 2.
фиг. сумњив. ЦТР.
шaтрав, -а, -о који је хром; који се гега СГС.
шaтриш м хром човек СГС.
шaтроња м хром човек ЦТР; човек који се гега СГС.
шaшав, -а, -о безуман, ћакнут, неразборит ЦР1 РПГ; осион Б.
шашавeла ж/м жарг. шашава, блесава особа Н.
шaшавица ж луцкаста женска особа Тим.
шашавлeја м шашавко, блесавко ТГ1.
шашавлeјас, -та, -то будаласт, блесав Тим.
шашaрма ж празноглав и ветропираст човек (или жена) П1 РПГ.
шаширaн м шаљ. онај који носи шешир Б.
шаширџiја м шеширџија РПГ.
шашкaн м / шьшкьн шашавац ЦР1.
шaшко м шашавко ЛГ.
шашкьн м / шьшкьн шашавко ПГ Грд; онај који је сишао с ума ЈС; спадало Б Тим.
шaшла ж шашавица Грд; непромишљена и нестална жена Б; пеј. луда,
шашава жена ЦТР.
шaшља м неодмерен и неуравнотежен човек П1; осиона особа, силник
Б; нестабилан (и ћакнут) човек Ш; шашавко, шашавац Луж ПГ; пеј. лудак,
шашав човек ЦТР.
шaшна в. шашла.
шaшоја м шашавко, блесавко Тим.
шашoјла ж м в. лудачина ЦР1.
шашoјло м в. шашоја Тим.
шaшоња м човек који није баш душевно здрав ЈС; паничар, брз, немиран
човек ЦТР.
швалeр м љубавник Л.
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швалeрка ж в. швалер Л.
шваљeрка ж љубавница РПГ.
шебeк м патуљак Жл; пеј. омањи, а дебео човек ЈС; спадало Б; сподоба,
креатура. РПГ.
шебeкас, -та, -то омањи и дебео (човек) ЈС.
шебеклiја м в. шебек ЈС.
шебeкоња м в. шебек ЈС.
шебекuља ж омања а дебела жена ЈС.
шевељaн м пеј. човек кратких ногу; који је хром; човек који се гега СГС.
шевељaна ж пеј. жена која њише куковима док хода; жена која се гега
СГС.
шеверњuчав, -а, -о вртоглав ПГ; ћакнут РПГ.
шеврдaн м превртљивко Л.
шегобiвљив, -а, -о који збија шегу ТП; склон ругању П1 РПГ.
шегобiја м онај који се шегује, шалџија ЦТР; особа која воли да се
подсмехује, да омаловажава (неког), да бије шегу Б.
шегобијaн, -јна, -јно који се подсмева другоме, који се шали, шаљивџија
ПГ.
шегобијaндер м жарг. в. шегобијан ПГ.
шегобијaндра ж жарг. в. шегобијан РПГ.
шегобијaнка ж в. шегобијан Б.
шегобiјац м в. шегобијан Б.
шеговiт, -а, -о који воли да се шегује, шегобивљив РПГ.
шегртлe с дем. од шегрт ТГЗ.
шегуљiв, -а, -о шегобивљив РПГ.
шегурљiв, -а, -о в. шегобивљив РПГ.
шејтaн м ђаво; обешењак ЈС.
шељукaн м особа која не говори (не изговара) чисто КЦ.
шељукaнка ж в. шељукан КЦ.
шeмутан, -тна, -тно који је ошамућен, коме није бистро у глави, коме зуји
у глави, који је мало занесен, који је мало ненормалан ТГЗ.
шендeр м недозрео, недорастао човек ЈС.
шeпа м пеј. хром човек СГС.
шeпав, -а, -о који је хром; који се гега СГС.
шепељaн м в. шељукан КЦ.
шепељaна ж в. шељукан КЦ.
шепељкaн м онај који има сметње у говору ЦТР Тим.
шепeљћа ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шепrтља м смувана, непрецизна особа Б.
шепртљaнко м шепртља, несналажљивац ЦР2.
шестaк м човек који има шест прстију СГС.
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шестопeрац м ирон. човек који има шест прстију СГС.
шестопrстица ж/м особа који има шест прстију СГС.
шестопrстоња м човек који има шест прстију СГС.
шећерџiја м улични продавац шећерлема Л.
шеширџiја м 1. израђивач и продавац шешира Л; 2. онај ко воли да носи
шешире Б, в. шаширџија..
шiбаџија м беспосличар, ленштина ЦТР; беспосличар, мајач Л, нерадник, јебиветар К Тим; онај ко се понаша набусито, силник, напасник, безобзиран човек Б; бестидан човек РПГ.
шiјав, -а, -о тврдоглав, својеглав, бандоглав ЦТР.
шилибaјзер м жарг. неозбиљна млађа особа Жл.
шiља м мршав а висок човек РПГ.
шiљав, -а, -о . 1. који је мршав и висок СГС; 2. превртљив, непоуздан
РПГ;
шиљегaр м пастир који чува шиљежад ПГ Л Тим РПГ; чувар јагањаца
месец дана по одвајању од оваца, кад престају да сисају ЦТР.
шиљегaрка ж. В. шиљегар Л.
шiљко м пеј. витко бледо дете, мршавко ЈС ЦТР.
шиљокурaн м жарг. недозрела, млада особа, дечачић Жл Б; шаљ. незрео,
неискусан, ветропираст младић ЦТР.
шиљопrља ж в. шиљопрљас Тим.
шиљопrљас, -та. –то особа дугуљастог лица Тим.
шиљопrљћа ж в. шиљопрљас Тим.
шипарчâк м одраслији дечак Г.
широклiја м човек широких рамена СГС.
широкообрaзес, -та, -то особа широких образа Тим.
широкообразiт, -а, -о који је широких образа ЈС.
широкопrс, -та, -то који је широке руке, расипан К.
широкопrстав, -а, -о који лако даје, ко лако троши, трошаџија РПГ.
широчâк, -чка, -чко фиг. склон лаком трошењу новца, широке руке П1.
шићерџiја м продавац шећерлема по вашарима и скуповима РПГ.
шiшкав, -а, -о гојазан, дебео, пун, здепаст ТГ1 РПГ; рундав, гргураве
косе ЦТР.
шiшко м дебељко ЈС Тим РПГ; човек коврџаве косе ЦТР.
шiшкоња м в. шишко ЈС.
шкaрља м погрд. мршав и штркљаст човек ЈС.
шкeбна ж пеј. жена великог стомака СГС.
шкекuл м жгољавко, накарада, смлаћена особа Тим.
шкeмба ж пеј. жена великог стомака ЦТР; м трбоња ЈС СГС.
шкeмбав, -а, -о трбушаст ЈС СГС.
шкембaн м пеј. човек великог стомака. ЦТР.
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шкембaр м 1. пеј. онај ко има велики стомак. ЦТР; трбоња Н СГС; 2. продавац јела од трбуха (изнутрица) животиње ЈС.
шкембaс, -та, -то великог стомака, трбушаст ЦТР.
шкембaт, -а, -о / шћембат в. шкембав ЦР1 СГС.
шкeмбоња м в. шкемба ЈС Л СГС.
шкембуљaн м пеј. в. шкембан ЦТР.
шкембуљaнка ж пеј. жена с великим стомаком ЦТР.
шкембуљaнче с пеј. дете с великим стомаком ЦТР.
шкембuљка ж в. шкембуљанка ЦТР.
шкембuљче с в. шкембуљанче ЦТР.
шкoбав, -а, -о рохав у лицу Б СГС; заостао у рашћењу од гладовања РПГ;
несавршен, незграпан ЛР; који је упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкoбла ж 1. ружна и зла жена; 2. превише мршава жена ЈС Л Грд.
шкoбља м пеј. човек рохава лица Б СГС; човек упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкoбљав, -а, -о који је упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкобљaна ж пеј. жена упалих образа СГС.
шкoбна ж пеј. жена упалих образа; који је изразито мршав СГС.
шкoлац м онај ко се одао на школе Б РПГ.
шкoлка ж школована, образована жена РПГ.
шкoлуван, -а, -о школован ЦТР.
шкoндрав, -а, -о који је упалих образа СГС.
шкрaкав, -а, -о кракат ЈС.
шкрaкла ж жена која је краката ЈС.
шкрaпља м онај који у ходању прави велике кораке ЦТР.
шлегaр м шиљегар, чувар шиљежади РПГ.
шљaгомир м жарг. причало, брбљивко ЦТР
шљaм м невредна особа Жл; пеј. олош ЦТР.
шљамaч м пеј. брбљивко РПГ.
шљaмпав, -а, -о смакнут, неуредно одевен Тим.
шљaмпоња м човек који говори којешта ЈС.
шљапaч м шљамач РПГ.
шљaпча м 1. онај ко није добро повезао обућу; онај ко се лако испрска блатом П1, онај који шљапа по блату ПГ; 2. онај ко свашта блебеће Б,
брбљивац ПГ; онај који не бира шта ће рећи ТГ; в. шљампоња ЈС.
шљaпша м в. шљапча.
шљегaр м в. шиљегар РПГ.
шљепча м погрд. особа која говори несувисло, који ,,шљепа свашта“ КЦ.
шљiпча м онај ко (лоше обувен) хода шљапајући, ко се каља Луж ПГ
РПГ; трапавко ТП; упрљан, упрскан, умазан човек ЦТР.
шљокaндер м жарг. пеј. пијаница. ЈС.
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шљокaндра ж жарг. пијаница ЈС.
шљокaра м/ж пијаница, пијандура ЈС ЦТР.
шљoкаџија м пијандура, пијанац ЈС РПГ ЦТР Тим.
шљoкаџика ж пијаница К.
шљoкна ж в. шљокаџика К Тим.
шљoкча м в. шљокаџија Б Тим ЦТР КЦ.
шљoсар м ковач, шлосер Тим.
шмaкља м погрд. онај који се аљкаво одева ЦР1.
шмeћер м готован, паразит Тим; лукава особа која уз осмех настоји да све
окрене у своју корист РПГ.
шмiзла ж пеј. девојчура Тим.
шмoкла ж пеј. аљкаво, неуредно одевена жена. ЦТР.
шмoкља м клипан ЈС Тим; пеј. аљкаво, неуредно одевен човек ЦТР.
шмокљaн м в. шмокља. – Ич се не срамuје што му висu панталoне,
шмокљан ЦТР РПГ; клипан Б.
шмокљaна ж пеј. она која се аљкаво одева К.
шмокљaнка ж неуредно обучена жена Тим.
шмrкла ж она која стално шмрче, назебла жена ЈС ЦТР.
шмrкља м онај који стално шмрче, назебао човек ЦТР ЈС.
шмркљaн м в. шмркља. ЦТР.
шмркoљак м пеј. човек са секрецијом у носу СГС.
шмркутљiв, -а, -о кијавичав ЦР1.
шмркутљiвко м човек који много шмрче ЦР1.
шмuгна ж превртљива жена П; безвредна женска особа РПГ.
шнaјдер м кројач К Тим РПГ ЦТР.
шнaјдерка ж кројачица К Тим РПГ ЦТР.
шњuвало с онај који се свуда мува, уплиће, мувало Тим ЦТР; пеј. онај ко
се свуда шуња, скитница, лопов П1 РПГ.
шњувaра ж в. шњувало Тим.
шњuрало с в. шњувалоЦТР.
шобaн м човек широких рамена СГС.
шовељaн м човек који шушка кад говори СГС.
шовељaна ж в. шовељан СГС.
шoврт м смејурија, особа за шалу и подсмех Б.
шовртaн в. шоврт Б.
шовrтка ж празноглава и ћакнута жена П1.
шољћaн м онај који прави грубе шале, који се руга ПГ.
шољћaч м ругалица, онај ко се руга а у исто време се неком умигује Луж
Тим.
шoндрав, -а, -о 1. рохав по лицу Б СГС; 2. пеј. извитоперен, ћакнут П1.
шoња м неугледан човек Л; замлата, будаласт човек ЦТР.
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шoп м будала, глупак Тим.
шопeљка ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шопeљћа ж/м в. шопељка СГС.
шопељћана ж женска особа која у говору шушкета, врска ПГ.
шoшка ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шoшкало ж/м особа која шушка кад говори СГС.
шпаралiја м штедиша ЦТР.
шпаралiка ж жена штедиша ЦТР.
шпарaч м штедиша ЈС Тим РПГ.
шпарлiја м в. шпарач ЈС Тим.
шпарџiја м штедиша Л Тим РПГ.
шпарџiка ж в. шпарџија РПГ.
шпијuна м шпијун РПГ.
шпиoн м шпијун ТГ1.
шпиртoсан, -а, -о фиг. сув, мршав, убледео, изнурен Б К ЦТР.
шпицaјзла м/ж препредењак, љигавац ЦТР.
шпицлoв м љигавац, препедењак ТГ1 Тим ЦТР.
шпицлoвка ж пеј. препредена женска особа, преваранткиња Тим.
штавaр м ћурчија који штави коже РПГ.
штапaр м сељак. – Упаде у радњу један штапар па не-зна да ми каже које
иска Л.
штетнiк м човек склон чињењу штете, пакости; човек неодговоран према туђем иметку, штеточина Б Тим РПГ.
штеточiна ж штетна особа ЦТР.
штiкља м пеј. мршав, вижљав човек ЦТР.
штiкљав, -а, -о мршав, испошњен, вижљав ЦТР.
штiкљавка ж пеј. мршава, сува жена ЦТР.
штiкљавко м в. штикља. ЦТР.
штiкљавче с пеј. мршаво дете ЦТР.
штiљав, -а, -о мршав, вижљав, в. штикљав Л ЦТР.
штiљавац м в. штикља ЦТР.
штiљавка ж в. штикљавка ЦТР.
штiљавче с в. штикљавче ЦТР.
штiрка ж нероткиња ТГ1.
штoгљав, -а, -о в. штиљав Л.
штrб, -а, -о шкрб, крезуб, без зуба ТГ1 РПГ СГС ЦТР.
штrбав, -а, -о в. штрб РПГ.
штрбaн м који је без зуба, који је крезуб ТГ1 ЈС; крезуб човек ЦТР.
штrбла ж пеј. крезуба жена ЈС ЦТР.
штrбља м в. штрбан ЦТР; човек крњих зуба, крезуб ПГ РПГ СГС.
штrбна ж в. штрбља ПГ РПГ СГС.
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штrбоња м в. штрбан ЈС.
штrбча м човек без зуба ЦР2 СГС.
штrкла ж пеј. висока, а превише мршава женска особа ЈС.
штrкља м дугајлија Л.
штrкљав, -а, -о вижљаст, мршав и висок РПГ ЦТР, који је дугих ногу
СГС.
штrкљавка ж вижљаста женска особа ЦТР.
штrкљавче с вижљасто дете. ЦТР.
штrкљас, -та, -то / штркљес који је дугих ногу СГС.
штrкљес, -та, -то витак, висок, кракат ТГ1 РПГ; висок и мршав ЈС СГС;
– Штrкљес, па му све чешире ократеле ЦТР.
штркoљче с дете које много трчи ЈС.
штровaч м ушкопљивач свиња ЛГ ЈС ЦТР.
штројaч в. штровач Б.
штројевaч м в. штројач Тим РПГ.
штројевљaч м в. штројевач РПГ.
штрoкав, -а, -о прљав, нечист ЦТР ЛР ЈС РПГ.
штрoкавица ж в. штрокна РПГ.
штрoкавштина ж в. пеј.штрокна Тим.
штрoкла ж штрокава жена Л РПГ; прљава женска особа ЦТР.
штрокља м прљав човек, РПГ ЦТР.
штрокљaн м погрд. прљав, штрокав човек Б ПГ ЈС.
штрoкна ж прљава толико да не може више да се упрља П2 ЛР; в.
штрокља ПГ Тим РПГ.
штрoкча м в. штрокља Тим ЦТР.
штrпча м пеј. в. штрбaн ЈС.
штумaдла ж курва Л.
штур, -а, -о фиг. сенилан, празноглав РПГ.
штuрна ж глупача РПГ.
штуроглaв, -а, -о приглуп, ограничен човек Б РПГ.
штuрча м празноглавац П1 [Постоји клетва: оштурел га дабогда, са
значењем ,,да изгубиш памет!“ Б].
шћекuл м жгољава особа ТГ1.
шћeмба м в. шћембав Б РПГ СГС.
шћeмбав, -а, -о човек великог стомака РПГ СГС.
шћембaн м пеј. човек великог стомака РПГ.
шћембaна ж в. шћембан РПГ
шћембaр м 1. пеј. човек великог стомака Б; 2. онај ко продаје шкембиће
Тим РПГ.
шћeмбас, -та, -то в. шћембат Тим.
шћембaт, -а, -о пеј. особа великог стомака Тим РПГ СГС.
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шћембiл м в. шћемба Тим РПГ.
шћeмбоња м пеј. човек великог стомака СГС.
шћембuља ж в. шћембил Тим.
шубарaјко м шаљ. онај који носи шубару ЦТР.
шубарaн м особа позната по начину ношења шубаре Б.
шуваклiја м левак Тим.
шuгав, -а, -о који има шугу ЦТР СГС.
шuгавштина м/ж пеј. шугана особа, особа оболела од шуге (која се сматра болешћу која долази од прљавштине) Б СГС.
шuгла ж 1. она која је шугава; 2. фиг. бедница ЦТР Грд.
шuгља м пеј. 1. онај који је шугав Б Грд РПГ СГС; 2. фиг. гоља, сиромах
ЦТР; шугав човек Б Грд.
шuгљав, -а, -о који има шугу СГС.
шuгна ж шугава жена РПГ СГС.
шuждав, -а, -о пеј. празноглав, ,,нешто му фали“, блесав ТПС РПГ.
шuкча м пеј. онај који је шугав СГС.
шумоглaв, -а, - човек мале памети, приглуп Б; занесен, будаласт ЦТР.
шумоглaвес, -та, -то ветропираст, будаласт, приглуп Тим.
шумоглaвка ж замлата, занесена жена ЦТР.
шумоглaвоња м замлата, занесен човек ЦТР.
шумоглaвча м в. шумоглавоња ЦТР.
шумоглaвче с занесено, будаласто дете ЦТР.
шuнта ж/м луцкаста, блесава женска особа; глупак, замлата РПГ ЦТР.
шuнтав, -а, -о луд, блесав, ћакнут РПГ ЦТР; малоуман Б.
шuнтавац м ћакнут човек, блесавко Тим.
шунтавeла ж жарг. будаласта особа Тим.
шuнтавка ж пеј. в. шунта Тим ЦТР.
шuнтавко м пеј.. луд замлаћен човек ЦТР.
шuнтавче с пеј. ћакнуто дете ЦТР.
шuнтоња м пеј. в. шунтавко ЦТР.
шuња м особа која ради или хода као поспана РПГ.
шuњав, -а, -о поспан, тром РПГ.
шупељaна ж жена која шушка кад говори СГС.
шупeљка м фиг. човек који шушка кад говори СГС [Шупељка је врста
земљане свирале, окарина.].
шупљоглaв м ирон. будала Б Тим.
шuра м хип. шурак Б РПГ
шурaк м женин брат, шура Б РПГ.
шурaч м месар који коље и шури РПГ.
шурiчич м шурњајин син Б.
шурнaја ж шуракова жена РПГ.
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шурнaјћа ж в. шурњаја РПГ.
шурњaва ж в. шурњаја РПГ.
шурњaја ж жена жениног брата Б; шуракова жена ЦТР.
шuстер м обућар Тим.
шућурлiја м јавашлија, онај ко офрље обавља посао Тим.
шuшкавац м човек који шушка кад говори СГС.
шuшља м глупак РПГ; човек који шушка кад говори СГС.
шuшљавка ж жена која шушка кад говори СГС.
шuшљавко м човек који шушка кад говори СГС.
шuшна ж жена која шушка кад говори СГС.
шuштер м обућар РПГ.
шушулeјка ж жена која шушка кад говори СГС.
шушумiга м нестална и нестабилна особа Б; умно поремећен човек, замлата, занесењак Грд ТПС РПГ.
шушумiгав, -а, -о неотресита, неотесана особа Тим.
шuшућа ж жена која шушка кад говори СГС.
шьвьлâб м глупа и сметена особа Б.
шâкља м смотана, свезана особа ТГ1.
шâкнут, -а, -о ћакнут ЦТР ТПС.
шâльбrцнут м в. шалабрцнут Тим.
шьльбьлâ непром. будала Б.
шьпкaч м шаптач ЈС.
шьшкâн м луцкаст Б; онај који је шашав, који је будала ТГ1.
шâшља м онај који је шашав, онај који је будала ТГ1.
шâштав, -а, -о немиран, несташан, живахан ЈС.
шâштавац м в. шьштав ЈС.
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ОБРАТНИ РЕГИСТАР
свaа
снаa
бaба
парaбаба
наџaкбaба
чукuн-бaба
глтнiжаба
барaба
бeба
дeмба
шкeмба
шћeмба
жьмба
гrба
дангuба
дьнгuба
зuба
бeла-глава
белaва
чuмава
шурњaва
чiпава
длгoсава
мaчава
придaвљива
зaлва
кaлва
зьлва
јaлова
прiнова
свекrва
етrва
кuрва
aга
гaга
мужaга
пaшмага
мужарaга
мушкарaга
мужерaга
подбiшега
чучумiга
шушумiга

распарaнга
битaнга
oстрога
смрдљuга
дремљuга
пеперuга
преперuга
ленштuга
крцuга
алачuга
сељанчuга
ленчuга
синчuга
црнчuга
лењчuга
старчuга
дaда
арамзaда
нeведа
дeда
парaдеда
кунђелдеда
аскунђeлдеда
курђeлдеда
парaндеда
дрвендeда
чукuндeда
кривојeда
торлeда
трлeда
алавuжда
њuжда
гaзда
гизда
пiзда
аспiда
алавaјда
аловaјда
шaјда
алаoјда
алавoјда
алoјда
олoјда

пришiђилда
задрибaнда
паламaнда
сарамaнда
распарaнда
вrнда
дrнда1
дrнда2
дuнда
војвoда
дoда
брзоoда
родa
гrда
олђeрда
глупeрда
лапrда
алапrда
лажипrда
валiпрда
фалiпрда
кашљопrда
балавuрда
палавuрда
главuрда
лопuрда
јuда
клатiмуда
беловeђа
говнојeђа
рiђа
острокoнђа
ђuнђа
пuтовођа
танцовoђа
танчовoђа
рoђа
rђа
потћеa
мaчеа
кeжа
пiжа
старострiжа

дерiкожа
скrжа
лопuжа
џангазa
нaказа
недокaза
oблаза
кeза
балтeза
лiза
бабa-лiза
кулiза
чакљiза
aмза
лaмза
бaнза
кљuнза
козa
мушкокoза
прцокoза
мrза
вртигuза
страшiгуза
дебелгuза
мрдогuза
фалогuза
гологuза
прчлогuза
стисногuза
дрчногuза
лењогuза
таврогuза
модрогuза
тафрогuза
стипсогuза
тртогuза
задиргuза
фофљuза
крцuза
бьлгьза
бaнѕa
бaнѕa
лeнѕа

234

Недељко Богдановић

клeнѕа
бuнѕа
ѕrѕа
ѕуѕа
битевiа
рабоџiа
бaја
бабaја
тутубaја
џумaја
шурнaја
снaја
шурњaја
мешaја
громодeја
каралeја
шашавлeја
дилeја
црнголeја
бубулeја
дудулeја
тутулeја
голомeја
тутумeја
нeја
старeја
сeја
замлатeја
мaчеја
пустаiја
челебiја
сајбiја
сејбiја
шегобiја
градобiја
алобiја
гочобiја
селвiја
голедiја
гидiја
ђидiја
ђувендiја
бегендiја
беђендiја
незгодiја

господiја
лапардiја
балавuрдија
курдiја
лопурдiја
лудија
анђiја
пранђiја
вантaзија
терзiја
џaбалија
rмбалија
завалiја
навалiја
развалiја
црквалiја
aрвалија
кавгалiја
гeгалија
севдалiја
бедалија
ђoкалија
ићивaркалија
oлалија
rмпалија
rмпалија
опалiја
паралiја
шпаралiја
тавралiја
ћoсалија
чiвталија
среталiја
ьрмталiја
рoталија
срећалiја
кrџалија
трoшалија
еснавлiја
наравлiја
ћоравлiја
ћевлiја
ђувеглiја
распоглiја
делiја

ђузелiја
тевекелiја
невеселiја
весвеселiја
телiја
севтелiја
сефтелiја
ћевећелiја
тенећелiја
трошелiја
оружлiја
гавазлiја
мазлiја
каразлiја
маразлiја
гарезлiја
џизлiја
делi-акзлiја
тербилiја
чаршилiја
бркaјлија
парајлiја
бојлiја
шуваклiја
мераклiја
мустаклiја
шебеклiја
диклiја
широклiја
дудуклiја
чуруклiја
ћутуклiја
мекамлiја
арамлiја
драмлiја
џамлiја
кадимлiја
тертимлiја
арьмлiја
дузтабанлiја
раванлiја
азганлiја
меканлiја
манлiја
пишманлiја

срећанлија
граџанлiја
меџанлiја
тавролiја
тевролiја
ербаплiја
севаплiја
јербеплiја
расиплiја
кальплiја
арлiја
арлiја
огарлiја
пазарлiја
чакарлiја
тимарлiја
шпарлiја
вашарлiја
џаврлiја
чекерлiја
аирлiја
сеирлiја
чекрлiја
зорлiја
задурлiја
панађурлiја
шућурлiја
несвеслiја
атлiја
батлiја
кабатлiја
сакатлiја
инатлiја
братлiја
оратлiја
куратлiја
сатлiја
џенабетлiја
табетлiја
деветлiја
куветлiја
рушветлiја
мезетлiја
изметлiја
кьсметлiја
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туметлiја
сретлiја
марифетлiја
дертлiја
карадертлiја
мустаћлiја
срећлiја
потулiја
нарафлiја
есафлiја
ћефлiја
ђувечлiја
речлiја
арчлiја
кардашлiја
варошлiја
трошлiја
кицошлiја
џумбушлiја
акьлiја
сагламiја
арамiја
атамiја
аџамiја
поганiја
крвопiја
распiја
ораспiја
роспiја
ароспiја
ороспiја
сејтарiја
сојтарiја
кантарiја
олошaрија
џингрiја
муштерiја
бекрiја
џимрiја
прiја
гадурiја
жгадурiја
смејурiја
ситнурија
мартурiја

асiја
аспасiја
алесiја
потресiја
гадосiја
градосiја
грдосiја
алосiја
варсiја
сакатiја
проклетiја
сурунтiја
грозотiја
лепотiја
босотiја
лошотiја
мршотiја
заптiја
бештiја
курвeштија
мaћија
подћiја
брајћiја
годофiја
подофија
лутацiја
ачiја
мaчија
кuнтрачија
таракчiја
бекчiја
ешекчiја
свашточiја
севапчiја
долапчiја
есапчiја
ашчiја
пропашчiја
мирашчiја
порешчiја
пакошчiја
циркушчiја
aбаџија
рaбаџија
тaбаџија

шiбаџија
рмбаџија
робаџiја
чорбаџiја
бадаваџија
наваџiја
алваџiја
новаџiја
бuваџија
пuваџија
бaгаџија
гaгаџија
кавгаџiја
прангаџiја
навадаџiја
бeдаџија
гајдаџiја
бaндаџија
oдаџија
наводаџiја
свaђаџија
јaзаџија
ајзаџiја
бoзаџија
бојаџiја
aкаџија
сакаџiја
џaкаџија
млeкаџија
aјкаџија
вaљкаџија
uњкаџија
лoкаџија
шљoкаџија
дrкаџија
чuкаџија
пљaчкаџија
калаџiја
aвлаџија
oглаџија
мuлаџија
кrљаџија
љuљаџија
aмаџија
jaмaџија
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качамаџiја
лoкмаџија
лaрмаџија
догрмaџија
дrмаџија
aсмаџија
бaсмаџија
инаџiја
aјнаџија
пљaмпаџија
пuмпаџија
лuпаџија
тuпаџија
aраџија
тавраџiја
сoвраџија
мaндраџија
мираџiја
бaсаџија
мaсаџија
плaтаџија
оратаџiја
мувтаџiја
болтаџiја
кaртаџија
пoстаџија
мuфтаџија
муфтаџiја
свaџаџија
трoшаџија
ћебабџiја
севабџiја
кутабџiја
салебџiја
леблебџiја
џелебџiја
скубџiја
љубавџiја
бађавџiја
бьђавџiја
лавџiја
мутавџiја
подевџiја
бађевџiја
присмeвџија
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ћеневџiја
љубовџiја
ловџiја
кожувџiја
табагџiја
тувегџiја
туфегџiја
чибугџiја
терлугџiја
чаругџiја
домазльгџија
ћумбеџiја
кuбеџија
кавеџiја
сeдеџија
дугмеџiја
чижмеџiја
чизмеџiја
екмеџiја
тькмеџiја
подсмеџiја
чесмеџiја
чешмеџiја
кланeџија
кrнеџија
боеџiја
ћeсеџија
севтеџiја
мuфтеџiја
миражџiја
порежџiја
порежџiја
пакожџiја
миразџiја
завiзџија
чалгиџiја
сергиџiја
ракиџiја
тенекиџiја
искиџiја
беглиџiја
илиџiја
џилиџiја
ћеремиџiја
ђимиџiја

ћиримиџiја
симиџiја
кириџiја
ћириџiја
сиртиџiја
тенећиџiја
рећиџiја
бичћиџiја
ћирајџiја
батакџiја
ђумрукџiја
валџiја
кавалџiја
подвалџiја
калџiја
фалџiја
шалџiја
вакелџiја
ципелџiја
амрелџiја
веселџiја
подмолџiја
исполџiја
макулџiја
ципулџiја
муштулџiја
галамџiја
aмамџија
арамџiја
џамџiја
големџiја
мукомџiја
дулумџiја
мумџiја
подрумџiја
анџiја
маанџiја
јабанџiја
ебанџiја
јебанџiја
аванџiја
бачаванџiја
башчаванџiја
бачеванџiја
башчеванџiја

кованџiја
бачованџiја
башчованџiја
дуванџiја
азганџiја
дуганџiја
мaјданџија
меанџiја
мејанџiја
тамјанџiја
касканџiја
назланџiја
планџiја
манџiја
ћеманџiја
лoкманџија
пишманџiја
тьвњанџiја
тупанџiја
катранџiја
асанџiја
апсанџiја
гајтанџiја
бостанџiја
фустанџiја
дућанџiја
нишaнџија
маденџiја
меенџiја
споменџiја
пртенџiја
прстенџiја
таинџiја
бинџiја
винџiја
азђинџiја
илинџiја
јевтинџiја
бонбонџiја
бунџiја
зубунџiја
бозгунџiја
кускунџiја
кулунџiја
вурунџiја

сурунџiја
тутунџiја
нальнџiја
асьнџiја
дугањџiја
поткaпџија
абарџiја
варџiја
сковарџiја
восковaрџија
гајдарџiја
пазарџiја
млзарџiја
киткарџiја
самарџiја
чешмарџiја
винарџiја
бунарџiја
шпарџiја
кантарџiја
ћарџiја
аберџiја
далавeрџија
вијакерџiја
фијакерџiја
мерџiја
венерџiја
вењерџiја
малтерџiја
фијаћерџiја
шећерџiја
шићерџiја
сабирџiја
избирџiја
пробирџiја
свирџiја
задирџiја
кондирџiја
сеирџiја
мирџiја
вапирџiја
ћелепирџiја
вампирџiја
компирџiја
шаширџiја

Антропографски речник југоисточне Србије

шеширџiја
саборџiја
соборџiја
говорџiја
договорџiја
задорџiја
кавторџiја
калавурџiја
кондурџiја
ћумурџiја
ћелепурџiја
асурџiја
папуџiја
суруџiја
лафџiја
устабашiја
навiшија
комшiја
кривошiја
длагошiја
длгoшија
дугошiја
бикошiја
танкошiја
краткошiја
дебелошiја
голошiја
дедoја
досредoја
запрдoја
зализoја
облизoја
разлизoја
олизoја
пожмикoја
чокoја
задиркoја
закркoја
усмркоја
запљескoја
вrскоја
преврскoја
заецкoја
зајецкoја
зацепoја

подрипoја
закрпoја
аздисoја
сакатoја
млатoја
замлатoја
разметoја
облитoја
превртoја
натртoја
завутoја
закачoја
мaчоја
обиџoја
запрџoја
шaшоја
истришoја
матeрја
оћја
гујa
жuја
беломuја
дилиндaка
родљaка
пљaка
дешњaка
церозuбка
кaбавка
гrбавка
uбавка
тeгавка
љiгавка
ѕiнѕавка
ѕrѕавка
aљкавка
rскавка
заглaвка
мaзназаглaвка
бандоглaвка
тврдоглaвка
вијоглaвка
белоглaвка
гологлaвка
шумоглaвка
мазноглaвка

тресоглaвка
вртоглaвка
бућоглaвка
келaвка
ћeлавка
ћелaвка
кiлaвка
плавка
улaвка
аљaвка
цiгљавка
iљавка
штiљавка
смaкљавка
пiкљавка
штiкљавка
штrкљавка
џгoљавка
смoљавка
чoљавка
мрљaвка
сомурљaвка
гуљaвка
цигуљaвка
тrшљавка
шuшљавка
кукумaвка
лeњaвка
седињaвка
лuњавка
њuњавка
клeмпавка
голиждрaвка
ћoравка
пaтравка
кoтравка
њuравка
шuнтавка
мuтавка
рутaвка
лuавка
грознiчавка
рошaвка
џимраiвка
глiвка
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цьклiвка
багаљiвка
намигљiвка
гадљiвка
несвидљiвка
смрдљiвка
прдљiвка
горељiвка
гадежљiвка
метиљiвка
коштиљiвка
евтикљiвка
јевтикљiвка
засипљiвка
брљiвка
џандрљiвка
џендрљiвка
сакатљiвка
галатљiвка
сапетљiвка
пипетљiвка
плачљiвка
дрчљiвка
вашљiвка
грозешљiвка
мрзешљiвка
лењiвка
гољиждрiвка
крiвка
кривокрiвка
лажoвка
шпицлoвка
крадљoвка
лопoвка
трунтoвка
риџoвка
глuвка
дaдка
кривојeдка
рiђка
зeка
челебiка
попадiка
ђувендiка
банѕiка
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rмбалика
агалiка
севдалiка
ђoкалика
rмпалика
паралiка
шпаралiка
тавралiка
наравлiка
ћевлiка
ђузелiка
севтелiка
тенећелiка
трошелiка
бојлiка
мераклiка
џамлiка
азганлiка
граџанлiка
севаплiка
чакарлiка
батлiка
сакатлiка
оратлiка
џенабетлiка
деветлiка
дертлiка
карадертлiка
нарафлiка
арчлiка
варошлiка
кицошлiка
аџамiка
младунiка
муштерiка
бекрiка
прiка
патрiка
свастiка
цицiка
ачiка
ашчiка
јашчiка
пакошчiка
рaбаџика

робаџiка
чорбаџiка
наваџiка
кавгаџiка
гајдаџiка
oдаџика
наводаџiка
свaђаџика
шљoкаџика
пљaчкаџика
лoкмаџика
aсмаџика
инаџiка
aјнаџика
aраџика
тавраџiка
мираџiка
мaсаџика
аратаџiка
оратаџiка
мувтаџiка
пoстаџика
трoшаџика
скубџiка
љубавџiка
бађавџiка
бьђавџiка
бађевџiка
љубовџiка
ловџiка
седеџика
мuфтеџiка
миражџiка
пакожџiка
миразџiка
илиџiка
кириџiка
ћириџiка
рећиџiка
валџiка
фалџiка
шалџика
вакелџiка
веселџiка
исполџiка

макулџiка
галамџiка
амамџiка
големџiка
мукомџiка
анџiка
јабанџiка
ебанџiка
јебанџiка
аванџiка
башчеванџiка
дуванџiка
мејанџiка
манџiка
лoкманџика
отманџiка
пишманџiка
апсанџiка
гајтанџiка
бостанџiка
илинџiка
вурунџiка
гајдарџiка
пазарџiка
самарџiка
шпарџiка
атарџiка
ћарџiка
аберџiка
избирџiка
пробирџiка
сеирџiка
мирџiка
ћелепирџiка
вампирџiка
саборџiка
соборџiка
договорџiка
ћелепурџiка
абьрџiка
лафџiка
комшiка
дугошiка
танкошiка
краткошiка

бaјка
алабaјка
кравaјка
радодaјка
лакодaјка
лудaјка
риђaјка
алалaјка
чьмуљaјка
снaјка
лежоaјка
алапaјка
залепaјка
залупaјка
левокрaјка
деснокрaјка
долњокрaјка
жутaјка
риџaјка
шушулeјка
плавoјка
баба-девoјка
дурдевoјка
пожмикoјка
лепoјка
песнопoјка
старoјка
керoјка
обиџoјка
uјка
жuјка
беломuјка
будaлка
вражaлка
лaлка
јагњaлка
ступaлка
русaлка
цaлка
бeлка
сeлка
другосeлка
једносeлка
посeлка
гњiлка
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вrволка
гoлка
дoдолка
шкoлка
uлка
гuлка
мuлка
aљка
џабаљка
цицибаљка
навивaљка
богaљка
вуждaљка
дрндaљка
мрдaљка
берaљка
крекетaљка
залитaљка
цrцаљка
причaљка
говeљка
дрвендeљка
шопeљка
шупeљка
учiтељка
коштeљка
мрштeљка
сушeљка
iљка
породiљка
коштiљка
врцкoљка
смoљка
мрштoљка
закачoљка
бrљка
дrљка
бuљка
шкембuљка
гuљка
мизuљка
љuљка
мазнuљка
мaмка
дрaмка

нeмка
клiмка
једноiмка
ђuмка
тарабaнка
чобaнка
сколубaнка
тутубaнка
ћубaнка
цакловaнка
цькловaнка
готовaнка
гарагaнка
гарагaнка
џогaнка
гаргaнка
кравајaнка
шегобијaнка
пријaнка
госјaнка
разокaнка
шељукaнка
коколaнка
кривељaнка
шмокљaнка
цепљaнка
чопрљaнка
шкембуљaнка
човуљaнка
мазуљaнка
сопуљaнка
модруљaнка
аламaнка
ѕьѕманка
бiцманка
душмaнка
нaнка
цепaнка
цепaнка
туберaнка
чекерaнка
сомурaнка
аздисaнка
лепотaнка
другострaнчанка

беловеџaнка
колeџанка
глоџaнка
ашaнка
убавeнка
првенка
цеплeнка
румeнка
лисeнка
готовiнка
једiнка
будалiнка
ђаволiнка
слiнка
глупарiнка
стрiнка
албaтинка
гостiнка
темерuтинка
медецинка
свашточiнка
кумaшинка
нaшинка
вирогoнка
rнка
кrнка
цrнка
младuнка
мељuнка
кљuнка
лeњка
баштeњка
слаботiњка
гостiњка
шaпоњка
rњка
бrњка
кrњка
uњка
џoка
ербaпка
џелeпка
слeпка
жљeпка
вртiрепка
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вртирeпка
врторeпка
бестрeпка
цeпка
расцeпка
џилiпка
ћoпка
голотrпка
бездuпка
вртидuпка
врндuпка
голодuпка
вртодuпка
свадбaрка
клибaрка
печалбaрка
бумбaрка
кuмбарка
бобaрка
торбaрка
бедвaрка
цревaрка
црквaрка
воловaрка
жетвaрка
бритвaрка
готвaрка
гaрка
тојагарка
џавгaрка
шиљегaрка
вештегaрка
мазгaрка
мьзгaрка
другaрка
лењчугaрка
говедaрка
ѕидaрка
џандaрка
дрндaрка
вурдaрка
мурдaрка
лaзарка
лојзaрка
гројзaрка
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козaрка
кленѕaрка
кравајaрка
лозјaрка
давијaрка
чивијaрка
бургијaрка
мађијaрка
буђијaрка
авлијaрка
шамијaрка
помијарка
бачијaрка
маџијaрка
госјaрка
апатекaрка
палатикaрка
семкaрка
седењкaрка
печуркaрка
јабукaрка
кучкaрка
кучкaрка
помалaрка
поселaрка
копилaрка
куклaрка
колaрка
маслaрка
сабљaрка
копиљaрка
паламaрка
ћилимaрка
колмaрка
басмaрка
гребенaрка
гобленaрка
вретенaрка
вртенaрка
градинaрка
катунaрка
кьтунaрка
брашнaрка
говњaрка
предњaрка

сирењaрка
свињaрка
скитњaрка
луњaрка
клашњaрка
домашњaрка
црешњaрка
крошњaрка
пошушњaрка
месaрка
самсaрка
стипсaрка
копусaрка
поватaрка
блатaрка
коматaрка
бебетaрка
чекетaрка
преметaрка
пцетaрка
решетaрка
визитaрка
китaрка
коритaрка
барјактaрка
суботaрка
туртaрка
стaрка
лавутaрка
жутaрка
пераштaрка
белиштaрка
пилиштaрка
голиштaрка
голиштaрка
јагништaрка
ђубриштaрка
тамаћaрка
цвећaрка
мулећaрка
измећaрка
измићaрка
седењћaрка
бачарка
пијачaрка

сокачaрка
врачaрка
бакрачaрка
овчaрка
месечaрка
езичaрка
језичaрка
гузичaрка
поличaрка
iсполичарка
баничaрка
ђибаничaрка
јагничaрка
залuђничарка
воденичaрка
прженичaрка
нужничaрка
јединичaрка
ситничaрка
залuдњичарка
кравајчaрка
јајчaрка
лењчaрка
конопчaрка
опашaрка
мађишaрка
мећишaрка
бrка
дiлберка
биљобeрка
оробeрка
класобeрка
бербeрка
далавeрка
палавeрка
ѕвeрка
половeрка
делбедeрка
шнaјдерка
балавaндерка
дунђeрка
канѕeрка
манѕeрка
кьнѕeрка
врaјерка

швалeрка
секелeрка
секлeрка
шваљeрка
пенѕионeрка
кочопeрка
крвосeрка
бабештeрка
ћeрка
буeрка
чeрка
бiрка
немaјмирка
вапiрка
мисiрка
манастiрка
штiрка
играoрка
потвoрка
чвoрка
лькоoрка
пекљaторка
пaсторка
мaјсторка
пaјсторка
ћoрка
цaцорка
бабuрка
кавuрка
кuрка
пaликурка
кршiкурка
милокuрка
њuрка
њuрка
сuрка
дoктурка
потuрка
растuрка
лiска
длгонoска
бабuска
мрдогuска
бaтка
душеватка
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душовaтка
аргaтка
дaтка
млaтка
наступiпатка
орaтка
бабeтка
курбeтка
белосвeтка
бездeтка
јасновiтка
прiтка
истогoтка
дoтка
развијoтка
прцоплoтка
прворoтка
шовrтка
пrтка
голотrтка
арнавuтка
мустaћка
oћка
жuћка
прдiбука
унuка
парaунука
длгорuка
чuка
склцка
врцка
бuцка
подевaчка
другaчка
мрдaчка
врзaчка
музaчка
кријaчка
кршкaчка
тепaчка
копaчка
врaчка
берaчка
скитaчка
крвоклeчка

кљeчка
мeчка
бaбичка
дaдичка
дeдичка
будaличка
белiчка
мaмичка
кумiчка
пијaничка
плачiпичка
лaзаричка
царiчка
сестрiчка
чiчка
мaјчичка
кoчка
потrчка
тутубuчка
унuчка
чuчка
рiџка
газдaшка
снaшка
ладолeшка
матерeшка
кострeшка
тeшка
лiшка
истрiшка
трчiлошка
цaклошка
рoшка
скитарoшка
шoшка
бaбушка
подaвушка
гаравuшка
присмевuшка
полежuшка
белuшка
вртiмушка
пристањuшка
пожењuшка
дрuшка

потрчuшка
напнiвьшкa
aла
будaла
лaла
oaла
преподoбла
чкoбла
шкoбла
гrбла
штrбла
зuбла
церозuбла
скuбла
курaвла
шaвла
мeвла
ѕiвла
крiвла
рoвла1
ровла2
цrвла
гeгла
цмiгла
рoгла
шuгла
штумaдла
смрaдла
гњiдла
смrдла
пrдла
сrдла
ђиздавeла
дрндавeла
шунтавeла
шашавeла
џукeла
затруднeла
корeла
багатeла
ћeла
курћeла
џућeла
кoжла
скrжла
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кuжла
льжла
шмiзла
пицaјзла
шпицaјзла
трапађoјзла
страшiгузла
мрдогuзла
гологuзла
ђuзла
самoвила
привремiла
спiла
бркaјла
врaјла
завидoјла
самодoјла
усмркoјла
врцкoјла
потресoјла
потрисoјла
сакатoјла
превртoјла
прчoјла
обиџoјла
шашoјла
мршoјла
вaкла
гвaкла
жвaкла
смaкла
голокрaкла
шкрaкла
цaкла
спeкла
жмiкла
шмoкла
штрoкла
rкла
џвrкла
шмrкла
штrкла
жмuкла
смькла
цькла
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дрeмла
oла
прчoла
скaпла
црeпла
дрiпла
дрoпла
ћoпла
дrпла
бьпла
мустакeрла
ћoрла
дuрла
кuрла
жмuрла
цепоuсла
дрuсла
гњeтла
смoтла
дrтла
тrтла
жuтла
мuтла
блазнiбула
бaмбула
гeгула
скuла
тuцмула
uрсула
дoртула
каракoнџула
оштрокoнџула
бuнџула
вeршула
гњaцла
гњeцла
вrцла
ѕвrцла
бuцла
вuцла
гмuцла
мьцла
гrчла
дrчла
скrчла

пrчла
шaшла
рoшла
uшла
гuшла
вьшла
готвaља
гaља
музaља
мaља
сакатaља
шкoбља
бrбља
гrбља
штrбља
зuбља
скuбља
ѕiвља
крiвља
рoвља
глuвља
пuвља
рaгља
бiгља
џiгља
рoгља
rгља
вrгља
чuгља
шuгља
недьгља
смрaдља
смрaдља
смrдља
пrдља
сrдља
бeља
бељa
криводeља
криводeља
кeља
мустакeља
огорeља
сeља
чeља

лaжља
кeжља
гiжља
мiжља
пiжља
стрiжља
нестрiжља
старострiжља
кoжља
недодrжља
скrжља
кuжља
льжља
кeзља
пuзља
ѕьѕља
мобiља
родiља
породiља
ѕiља
берiља
месiља
метiља
шiља
гвaкља
жвaкља
смaкља
шмaкља
пaкља
спeкља
џвiкља
жмiкља
пiкља
штiкља
разoкља
шмoкља
ждрoкља
штрокља
rкља
џвrкља
шмrкља
штrкља
жмuкља
џuкља
смькља

цькља
шькља
дрeмља
чuмља
гoља
гoља
жгoља
џгoља
смoља
чмoља
дрoља
чoља
истришoља
aпља
скaпља
жгрaпља
згрaпља
дрaпља
шкрaпља
трaпља
бестрeпља
чeпља
ѕiпља
дрiпља
дрoпља
ћoпља
дrпља
дупља
горuпља
тuпља
чuпља
шкaрља
чмrља
шиљопrља
дuрља
стiсља
смoтља
дrтља
шепrтља
тrтља
мuтља
рuтља
uља
ражљебuља
шћембuља

оскобuља
скuбуља
главuља
лоповuља
готвuља
гuља
побегuља
пиздuља
неродuља
прдuља
безобразuља
мизuља
гузuља
жвакuља
близнакuља
натакuља
шебекuља
биждекuља
нажмикuља
потрепкuља
усмркuља
ајдукuља
безасрамuља
бесрамuља
азганuља
мазнuља
беснuља
трапuља
процепuља
чепuља
рачепuља
почепuља
рашчепuља
подрипuља
модрuља
кождерuља
посерuља
усерuља
вапирuља
вампирuља
сампасuља
бесuља
потресuља
аздисuља
сакатuља
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веђaна
риђaна
калпазaна
зализaна
гузaна
тртогузaна
бељузaна
бељузaна
пријaна
девојaна
пашњакaна
цивкaна
мајкaна
бркaна
ћеркaна
черкaна
мајцкaна
келaна
челaна
кондилaна
копилaна
коколaна
шкобљaна
дебељaна
шевељaна
шовељaна
крмељaна
шепељaна
шупељaна
бобрељaна
бобрељaна
смакљaна
шмокљaна
чмрљaна
сомурљaна
бубуљaна
гргуљaна
брдуљaна
пьшкуљaна
посмуљaна
сопуљaна
врпуљaна
модруљaна
носуљaна
цуцуљaна

ајмaна
нaна
rњана
подрипaна
дупaна
чакарaна
мушкарaна
туберaна
кесерaна
дрдорaна
жљебурaна
сомурaна
космурaна
пупурaна
носурaна
льжнальжoсана
aлаалoсана
чолтaна
ломотaна
шопељћана
езичaна
главуџaна
мајћушaна
шкeбна
жљебна
тегoбна
шкoбна
гrбна
тrбна
штrбна
зuбна
церозuбна
скuбна
грiвна
крiвна
рoвна
глuвна
издьвна
гeгна
љiгна
длгна
rгна
вrгна
шмuгна
шuгна

суртuља
фaнфуља
чuља
помочuља
умочuља
влaчља
мoчља
гrчља
дrчља
кrчља
скrчља
пrчља1
пrчља2
бuчљa
шaшља
дрiшља
лoшља
тrшља
uшља
гuшља
шuшља
вьшља
пьшља
шьшља
врдалaма
мaма
нaтама
натeма
посeстрима
вртоломa
мoма
сиромa
rма
шашaрма
саландrма
дuрма
ђuма
кuма
млатiшума
аньма
шћембaна
мушкобaна
тиквaна
заковрдaна
главурдaна
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смрaдна
дебелопрeдна
гњiдна
приoдна
смrдна
пrдна
дебелопrдна
сrдна
лuдна
грuдна
стрuдна
рiђна
одaдена
удaдена
загoдена
женa
ђaвол-женa
одaрена
кeзна
гuзна
белодрoбина
сугuбина
сьгuбина
главiна
навiглавина
мутљaвина
љапaвина
паљeвина
гадiна
главuрдина
мужiна
oблазина
драгuзина
надрагuзина
тулпузiна
будалiна
дртељiна
једнокrкљина
скубoљина
курвoљина
старoљина
дртољiна
старчoљина
пиздuљина
сакатuљина

старчuљина
старчуљiна
једнокrвнина
рoднина
сватнiна
цопiна
сулuпина
бумбарiна
глупарiна
овчарiна
крћедeрина
бабускeрина
бабетeрина
мужетeрина
женетeрина
човечетeрина
стрiна
бабuрина
главурiна
гадурiна
дедурiна
газдuрина
пиздuрина
клензuрина
мртвокuрина
старчuрина
дркeсина
алесiна
блесiна
куротрeсина
истрiсина
алосiна
млатiна
бабeтина
бабетiна
џенабeтина
гадетiна
мужетiна
лопужeтина
роспијeтина
ћеркетiна
алeтина
врајлeтина
женетiна
аламуњeтина

влачопeтина
овчарeтина
палаврeтина
главурeтина
вуксeтина
дртeтина
мајћетiна
девојчeтина
ћерчетiна
кумiтина
уљкавoтина
зауљкавoтина
алавoтина
заулавoтина
аљавoтина
обрљавoтина
замавoтина
размавoтина
недознавoтина
здувoтина
мазгoтина
напрндoтина
наказoтина
расплазoтина
замазoтина
размазoтина
помазoтина
заразoтина
лезoтина
зализoтина
замајoтина
замајoтина
размајoтина
омајoтина
расејoтина
почекoтина
заплескoтина
преврскoтина
набрчкoтина
алoтина
разгалoтина
успалoтина
узвилoтина
смьклoтина
запрлoтина

аљoтина
поаљoтина
уаљoтина
чељoтина
запекљoтина
закркљoтина
брљoтина
загуљoтина
зажуљoтина
смакнoтина
скапoтина
излапoтина
неотрепoтина
утепoтина
цепoтина
зацепoтина
почепoтина
рашчепoтина
ишчепoтина
прокарoтина
неодберoтина
неперoтина
нацерoтина
повирoтина
устурoтина
заштурoтина
оштурoтина
закасoтина
блесoтина
занесoтина
аздисoтина
залисoтина
липсoтина
замлатoтина
смлатoтина
саплетoтина
залитoтина
сплитoтина
посмитoтина
завртoтина
превртoтина
развртoтина
провртoтина
дртoтина
одртoтина
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липцoтина
затуцoтина
закачoтина
развлечoтина
скрчотина
закршoтина
дrтина
кабaвштина
ђибaвштина
гrбавштина
улoгавштина
недргaвштина
шuгавштина
недьгавштина
кiјавштина
кљaкавштина
клeкавштина
кљекaвштина
евтiкавштина
јевтiкавштина
разокaвштина
љокaвштина
кљокaвштина
штрoкавштина
лукaвштина
aлавштина
тврдоглaвштина
вртоглaвштина
ћeлавштина
ћiлавштина
uлавштина
aљавштина
кaљавштина
метиљaвштина
крaкљавштина
евтiкљавштина
јевтiкљавштина
дrљавштина
потуљaвштина
трoмавштина
лuњавштина
тeпавштина
ћoпавштина
глупaвштина
ћoравштина

пaтравштина
жмuравштина
њuравштина
блeсавштина
валочопeтавштина
aлтавштина
мuтавштина
тuтавштина
рџaвштина
брљiвштина
вашљiвштина
лењiвштина
курвeштина
бекрiштина
бубулeјштина
подбuлштина
лaкомштина
пијaнштина
жeнштина
женштинa
лeнштина
почепенштина
барaпштина
сплеткaрштина
копилaрштина
нuрштина
идијoтштина
муштiна1
муштинa2
досeлћина
рoпћина
пaјсторћина
мрцiна
обешењaчина
ништачiна
вртоглaвчина
лuњавчина
покорaвчина
њuравчина
прождрљiвчина
бизгoвчина
тргoвчина
мандoвчина
банѕoвчина
oтровчина

трутoвчина
човечiна
биждeчина
залвiчина
банѕiчина
рабнiчина
мушкарiчина
добрiчина
деверiчина
срамoтичина
свастiчина
девојчiна
ајдuкчина
будaлчина
џућeлчина
главiнчина
бабатiнчина
лaпочина
штеточiна
ѕидарчiна
претапaрчина
старчiна
ѕвeрчина
секлeрчина
непeрчина
мужетeрчина
бабештeрчина
рогобoрчина
мајорчина
чуручiна
ајлaшчина
болешчiна
мушчiна
бrбљавшина
злoјна
потресoјна
достoјна
uјна
жвaкна
џвiкна
жмiкна
јевтiкна
кривоклкна
шљoкна
штрoкна
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rкна
бrкна
џвrкна
пrкна
цькна
ћелна
ћiлна
кьлна
чeљна
ѕiљна
жгoљна
чмoљна
дрoљна
rљна
бrљна
дrљна
ждrљна
кrљна
мrљна
чмrљна
бuљна
жuљна
дрuљна
клeмна
ђuмна
кокoна
скaпна
жгрaпна
згрaпна
дрaпна
ѕипна
клiпна
љoпна
дрoпна
дрoпна
ћoпна
дrпна
дупна
врндuпна
чuпна
цeрна
жмiрна
ћoрна
батrна
гuрна
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жмuрна
њuрна
штuрна
сна
кљaсна
дрuсна
жлтна
мuтна
кадuна
шпијuна
мајкuна
белuна
вrцна
бiчна
зьлвична
деверiчна
сестрiчна
свастiчна
мoчна
дrчна
скrчна
пrчна
гeџна
рiџна
шaшна
пiшна
лoшна
шuшна
вьшна
пьшна
кадьна
мужaња
домaња
ѕулупaња
младожeња
робiња
бегиња
младiња
снајiња
левакiња
брзакiња
својакiња
божљaкиња
деснакiња
дешњакиња

иљaвкиња
нeмкиња
мoмкиња
дuмкиња
прорoкиња
слeпкиња
пaсторкиња
валiткиња
нерoткиња
веселiња
аветiња
слаботiња
плавотiња
лепотiња
сиротiња
свoјштиња
леваћiња
бoжјаћиња
деснаћiња
једноiмћиња
слeпћиња
потвoрћиња
бездeтћиња
идијoтћиња
цiња
свашточiња
дeбоња
седилeбоња
лежилeбоња
лезилeбоња
џаболeбоња
целолeбоња
чкeмбоња
шкeмбоња
шћeмбоња
цимбоња
тrбоња
штrбоња
зuбоња
кривозuбоња
кезозuбоња
церозuбоња
глaвоња
бандоглaвоња
тврдоглaвоња

шумоглaвоња
мeвоња
сивоња
глuвоња
кривонoгоња
трорoгоња
брадoња
белобрaдоња
жутобрaдоња
дuндоња
пrдоња
мuдоња
паламuдоња
голомuдоња
клатомuдоња
тртомuдоња
грудoња
вeђоња
рiђоња
кeжоња
кeзоња
лезоња
гuзоња1
гuзоња2
гологuзоња
клeнѕоња
крaкоња
длгокрaкоња
голокрaкоња
шебeкоња
зeкоња
кривоклкоња
трeпкоња
бrкоња
белобrкоња
жутобrкоња
сьскоња
eцкоња
јeцкоња
клeчкоња
мeчкоња
шiшкоња
пьшкоња
дебeлоња
ћeлоња

голочeлоња
ђузлoња
цaклоња
цьклоња
дuрлоња
сурлоња
бrљоња
рaмоња
лuмоња
њoња
жгрaпоња
трaпоња
шaпоња
клeпоња
недоклeпоња
бестрeпоња
ѕiпоња
шљaмпоња
клeмпоња
дuпоња
торбодuпоња
жaроња
цiброња
џиброња
дрoња
сeроња
цeроња
жiроња
ћoроња
пaтроња
шaтроња
ебивeтроња
дурoња
кuроња
мртвокuроња
блeсоња
нoсоња
кривонoсоња
длгонoсоња
ћoсоња
мuсоња
сакатoња
вратoња
влачопeтоња
гунтoња
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шuнтоња
сoтоња
тrтоња
шестопrстоња
мuтоња
рuтоња
доћuтоња
клeцоња
кљeцоња
липцоња
мuцоња
шoња
шaшоња
гушoња
rња
кrња
цrња
лuња
аламuња
њuња
шuња
сестрiчња
свастiчња
вучiклашња
дурлiкапа
нaтлапа
кeпа
шeпа
чипa
aмпа
клeмпа
цoмпа
љoпа
једнопa
ћoпа
гoспа
сoспа
врндuпа
чuпа
кuмбара
скубaра
глувaра
шњувaра
ленчугaра
aјдара

мaндара
дилиндaра
мужaра
гузaра
мађијaра
шљокaра
гускaра
фукaра
недељaра
загуљaра
мекамaра
чумaра
мађионaра
беснaра
вуњaра
фуњaра
пошушњaра
абiпарa
сисaра
носaра
дупетaра
скитaра
сћитaра
дилинтaра
бабуштaра
муaра
фуфaра
вуцaра
сокачaра
езичaра
језичaра
палaвра
пачaвра
лiвра
палiвра
растурiсовра
голоiгра
ороiгра
шегобијaндра
шљокaндра
паламaндра
саламaндра
шаламaндра
шалапaндра
локопeндра

лiндра
баба-шкuдра
биљобeра
далавeра
претворвeра
бабuскера
мaтера
ћeра
бабешћeра
чeра
валивечeра
повалiвечера
фалiвечера
пофалiвечера
растурiвечера
ћoра
uсра
зaтра
калакoтра
голокoтра
мuстра
пијандuра
жмuра
њuра
клемпuра
сакатuра
прoтура
рaстура
ћелестuра
калаштuра
калештuра
сељанчuра
пијанџuра
шuра
дедaса
ућaса
лiса
вuкса
дедoса
ћoса
стiпса
мuса
бaта
арамбaта
рувaта
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зaмлата
шaмлата
вимaта
тaта
мuвта
сuклета
влачопeта
сечопeта
бичевiта
рубовiта
даровiта
кумiта
aјта
карaјта
чoлта
aлавaнта
левaнта
шaнта
блeнта
влiнта
слuнта
шuнта
грозотa
нeсврта
жeнадrта
њoрта
тrта
голотrта
вaртавuрта
млaдевеста
невeста
млaденевеста
мuта
рuта
тuта
ћuта
баштa
стaрибаштa
тaшта
тьшта
бaћа
мaћа
натурлeћа
попадiћа
завалiћа
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бaјћа
кравaјћа
лакодaјћа
мaјћа
недорaнимајћа
шурнaјћа
брaјћа
дудулeјћа
цуцулeјћа
нeјћа
ђокалiјћа
варошлiјћа
ашчiјћа
свaџаџијћа
плавoјћа
девoјћа
девoјћа
копиљaтадевoјћа
песнопoјћа
старoјћа
баштoјћа
uјћа
џабџабaљћа
помагaљћа
умргaљћа
путпудaљћа
навијaљћа
задојaљћа
оaљћа
подрипaљћа
нарицaљћа
шепeљћа
шопeљћа
учiтељћа
коштeљћа
садiљћа
породiљћа
брчкoљћа
мрмoљћа
шиљопrљћа
чопrљћа
побегuљћа
мазнuљћа
насметuљћа
баштoнћа
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ьнћа
церозuбоњћа
баштoњћа
oћа
лoћа
старoћа
баштoћа
пrћа
ућа
бuћа
жuћа
распiкућа
растурiкућа
шuшућа
бaца
жaца
ћирaца
снаiца
бaбица
бaбица
бeбица
јебiца
убiца
жљeбавица
жьмбавица
убавiца
улогавiца
недьгавацнедьгавица
удавiца
лaјавица
aљкавица
uњкавица
штрoкавица
rкавица
вrскавица
кuкавица
мuкавица
aлавица
бaлавица
наuјглавица
улавiца
aљавица
rљавица
мrљавица

чuљавица
трoмавица
чuмавица
клeмпавица
ћoпавица
чuпавица
кuдравица
ћoравица
пaтравица
њuравица
aлтавица
крaставица
мuтавица
тuтавица
кљeштавица
ьњћавица
бuчавица
шaшавица
голишавiца
певiца
брбљiвица
мржљiвица
срамљiвица
дремљiвица
мрсољiвица
алапљiвица
алапарљiвица
брљiвица
плачљiвица
вашљiвица
бeговица
старeјковица
момковiца
јаловiца
етrвица
дaдица
изeдица
говноeдица
гaздица
разбoдица
тврдiца
коњопrдица
кнежiца
сомuжица
кулiзица

пофалiгузица
развeјгузiца
мрдогuзица
мрдогузiца
снајiца
гoспојица
цrњкица
бrкица
чмaвалица
мrдалица
вражалiца
uњкалица
вaћкалица
фaћкалица
мuћкалица
радознaлица
лuњалица
заседeлица
староседeлица
изeлица
веселiца
пrзлица
вараклiца
подмuклица
ђаволiца
дoдолица
супeтлица
краљiца
rгљица
приетељiца
пријетељiца
светитeљица
учитeљица
големiца
големiца
лакoмица
кумiца
званiца
rганица
глeданица
гледанiца
пијaница
aканица
цепaница
стопанiца

Антропографски речник југоисточне Србије

катранiца
братанiца
преподoбница
самоглaвница
саможiвница
нечистiвница
печалoвница
oтровница
очовaдница
душовaдница
гaдница
гладнiца
чељaдница
aведница
колeдница
вреднiца
бађавсeдница
ненавiдница
зaводница
разбuдница
женiца
уaленица
цакленiца
масленiца
непомeница
апсенiца
напуштенiца
распуштенiца
непрошенiца
плaтежница
потeжница
потiжница
бeзножница
домодrжница
мазнiца
безобрaзница
свудестiзница
пrзница
единiца
јединiца
лежaјница
несмaјница
развeјница
вражaлница
бајaлница

отурaлница
чувaтелница
патiлница
самовoљница
бесрaмница
ижедoмница
кућедoмница
малоuмница
зловaрница
покoрница
растurница
оштuрница
опаснiца
беснiца
аздiсница
испiсница
одурiсница
стиснiца
мађoсница
пакоснiца
галоснiца
врснiца
мрснiца
галатнiца
малкосвeтница
проклетнiца
паметнiца
алобiтница
незасiтница
ненaситница
сћитнiца
работнiца
нерабoтница
глoтница
глотнiца
чистoтница
самосмrтница
бесрeћница
несрeјћница
немоћнiца
помоћнiца
бескuћница
павунiца
младунiца
дрчнiца

мађијaшница
неваљaшница
тресобрaшница
ешнiца
мaђешница
изeшница
јешнiца
ненајeшница
мађијeшница
грешнiца
вадодuшница
лакодuшница
добродuшница
непослuшница
залuдњица
итрињiца
наклапица
натлaпица
натрaпица
брадарiца
говедарiца
гледaрица
гледарiца
гaздарица
лaзарица
бајaрица
лекaрица
кучкарiца
мушкарiца
биљaрица
седењћaрица
царiца
врачарiца
овчарiца
домашарiца
дoбрица
гагрiца
ороiгрица
гьгрiца
деверiца
гaздерица
гужодeрица
џaнђерица
џaнђерица
прeперица
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глuвапaтерица
ћебiрица
иштирiца
ћiрица
грaорица
задoрица
мaјсторица
мuстрица
јагурiца
пандурiца
натuрица
дoктурица
старосватiца
пустосвaтица
мужaтица
безмужaтица
тaтица
кметiца
невeстица
шестопrстица
баштiца
вeштица
домајћiца
врзувaчица
тупкaчица
кршкaчица
сучкоберaчица
пробирaчица
дrндавчица
снaјчица
метiљчица
одрoчица
одрoчица
чeрчица
ајдuчица
унuчица
снашiца
aмшица
пuшица
вртикaјца
дрoца
вrца
цвrца
ћeрца
гuцa
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жљебaча
тутубaча
одавaча
левaча
ѕивaча
рaсовача
глувaча
љигaча
рогaча
другaча
набодaча
бајaча
белaча
кoбилача
кобилaча
кондилaча
копилaча
дундулaча
бaбљача
смрдeљача
умиљaча
копиљaча
катиљaча
смокљaча
трунтoљача
дрљaча
буљaча
бубуљaча
мрдуљача
котруљaча
расoмача
ђуђумaча
кумaча
вућумaча
половњaча
привoдњача
црквењaча
црвењaча
имењaча
миломuжњача
подгuзњача
профuкњача
коњaча
дешњaча
вршњaча

лапaча
алапaча
спaча
глупaча
оговарaча
мушкарaча
кондирaча1
кондирaча2
ћорaча
ајкурaча
носурaча
жентурaча
чутурaча
кљештурaча
крaстача
гrбча
штrбча
глaвча
шумоглaвча
кiлавча
плaвча
ћулaвча
iљавча
њuравча
багаљiвча
намигљiвча
несвидљiвча
евтикљiвча
јевтикљiвча
вашљiвча
потишљiвча
вьшљiвча
грiвча
крiвча
крiвча
глuвча
љiгча
вргча
бiча
чiча
лoјча
злoјча
шљoкча
штрoкча
пrкча

шuкча
aлча
бaлча
жвaлча
гaлча
бeлча
кeлча
багатeлча
ћeлча
чeлча
кiлча
ћiлча
гoлча
гoлча
uлча
подбuлча
мuлча
тuлча
кьлча
aљча
кeљча1
кeљча2
чeљча
iљча
ѕiљча
гoљча
жгoљча
смoљча
дрoљча
rљча
бrљча
дrљча
ждrљча
мrљча
чмrљча
uљча
бuљча
гuљча
жuљча
котрuљча
лaмча
нeмча
нeмча
дрeмча
трoмча

ђuмча
лuмча
љuмча
слiнча
кrнча
цrнча
слuнча
кљuнча
кeњча
лeњча
дрoњча
дрoњча
rњча
бrњча
кrњча
кrњча
uњча
слuњча
oча
трчомoча
скaпча
љaпча
шљaпча
згрaпча
слeпча
жљeпча
шљепча
чeпча
клiпча
шљiпча
дрiпча
љoпча
дрoпча
ћoпча
гrпча
голотrпча
штrпча
дuпча
глuпча
грuпча
тuпча1
тuпча2
гaрча
кaрча1
кaрча2
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далавeрча
јeрча
цeрча
жмiрча
ћoрча
пrча
вuрча
гuрча
дuрча
гмuрча
жмuрча
сомuрча
нuрча
њuрча
гњuрча
пuрча
сuрча
штuрча
блeшча
рoшча
глuшча
бaџа
беловeџа
гeџа1
гeџа2
ђeџа
iзеџа
бiџа
рiџа
глaнџа
карапaнџа
скeнџа
ѕiнџа
фалiминџа
бoнџа
каракoнџа
оштрокoнџа
пrнџа
тулuнџа
тутuнџа
госпoџа
бrџа1
бrџа2
бuџа
главuџа

лuџа
џuџа
uстабаша
кoзбаша
делiбаша
бекрiбаша
aшчибаша
косiлбаша
арамбaша
гrбша
глaвша
крiвша
глuвша
гeгша
љiгша
љiкша
rкша
гuкша
ћiлша
дрoљша
чмrљша
клeмша
дрeмша
клiмша
трoмша
арaмбоша
љiгоша
дuндоша
веђoша
рiђоша
кривоклкоша
бeлоша
гoлоша
водонoша
абронoша
дuпоша
рoша
јaроша
корчисвeтоша
aпша
лaпша
клaпша
љaпша
шљaпша
згрaпша

трaпша
клiпша
дрiпша
љoпша
ћoпша
дuпша
глuпша
ћoрша
тrша
њурша
бабuша
плавuша
гаравuша
јаловuша
рогuша
душa
дедuша
благодuша
прдuша
веђuша
обиђuша
подскакuша
понављакuша
таракuша
натакuша
мајкuша
момкuша
тьнкuша
ђокuша
усмркuша
белuша
белбелuша
дебељuша
копиљuша
ајманuша
вреднuша
јегргенuша
настрањuша
црвењuша
пuша
лингарuша
гајдарuша
мурдарuша
мачкарuша
сћитарuша

251
бећарuша
модрuша
деверuша
церuша
разбратuша
белосвeтуша
мајћuша
слаб
голотrб
штrб
крeзуб
кривозuб
церозuб
грuб
шьвьльб
мaав
кaбав
шалабaв
жљeбав
шкeмбав
шћeмбав
ѕoмбав
жьмбав
чкoбав
шкoбав
гrбав
штrбав
uбав
кривозuбав
церозuбав
скuбав
грuбав
ѕiвав
глuвав
гeгав
тeгав
брзгав
дrзгав
љiгав
шушумiгав
бангaв
џaнгав
гeнгав
ђeнгав
гuњгав
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улoгав
раздрoгав
разрoгав
шaргав
вrгав
квrгав
гrгав
недrгав
надодrгав
недодrгав
пrгав
шuгав
мrџгав
недьгав
мrждав
шuждав
гiздав
ђiздав
лiдав
гњiдав
кoндав
дрoндав
кrдав
рiђав
мадижaв
мiжав
мiжав
пiжав
скrжав
крeзав
пuзав
клeнѕав
ѕiнѕав
бrнѕав
ѕrѕав
ѕrѕав
голомeјав
кiјав
лiјав
плiјав
ћiјав
шiјав
блo(ј)ав
жвaкав
нiкакав

длaкав
кљaкав
шкрaкав
цiвкав
клeкав
клeкав
кљeкав
спeкав
болњiкав
ѕрiкав
евтiкав
глкав
ђилкав
кривоклкав
једноклкав
aљкав
заuљкав
цiнкав
кeњкав
цiњкав
uњкав
слuњкав
разoкав
кљoкав
једноoкав
разрoкав
штрoкав
пiпкав
гrкав
жмiркав
кrкав
уrкав
чuркав
стiскав
црномrскав
вuскав
слuткав
гuкав
жмuкав
јeцкав
вrцкав
мeчкав
кoчкав
бrчкав
гrчкав

мrчкав
ћiшкав
шiшкав
мrшкав
мьшкав
aлав
бaлав
цaлав
бандоглaв
вијоглaв
белоглaв
шупљоглaв
шупљоглaв
шумоглaв
дрвеноглaв
штуроглaв
вртоглaв
кeлав
ћeлав
кiлав
ћiлав
цaклав
цьклав
тмoлав
дuрлав
uлав
заuлав
тuлав
aљав
мaљав
шкoбљав
бiгљав
цiгљав
џiгљав
штoгљав
џoгљав
чuгљав
шuгљав
недьгљав
кeљав
гурељaв
чeљав
чeљав
кeжљав
вiжљав

гiжљав
пiжљав
iљав
ѕiљав
метиљaв
антиљaв
штiљав
коштиљaв
чiљав
шiљав
смaкљав
пaкљав
крaкљав
пiкљав
евтiкљав
штiкљав
разoкљав
штrкљав
ђuкљав
чuмљав
oљав
гoљав
жгoљав
џгoљав
жoљав
смoљав
чољав
џoљав
aпљав
дрoпљав
дрoпљав
rљав
бrљав
вrљав
дrљав
ждrљав
мrљав
чмrљав
чoрљав
гuрљав
дuрљав
бuљав
бубуљaв
гuљав
цигуљaв
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вргуљaв
гргуљaв
жuљав
сопуљaв
котруљaв
потuљав
чuљав
мршуљaв
дрiшљав
тrшљав
чомушљaв
кьљав
трoмав
лuмав
чuмав
блaнав
сединaв-а/седiнав
слiнав
блaњав
кeњав
лeњав
вилењaв
слабужњaв
болужњaв
болужњaв
богiњав
седињaв
болињaв
шантињaв
бољњaв
дрoњав
rњав
кrњав
лабуњaв
слабуњaв
лавуњaв
бледуњaв
лuњав
лuњав
болуњaв
слuњав
њuњав
шuњав
болешњaв
болишњaв

лaпав
жгрaпав
трaпав
белоклeпав
белотрeпав
чeпав1
чeпав2
шeпав
кiпав
лiпав
aлипав
клипав
пiпав
дрiпав
кaлпав
чoлпав
шљaмпав
клeмпав
клoмпав
цoмпав
љoпав
дрoпав
ћoпав
дrпав
алаuпав
тешкодuпав
глuпав
пuпав
тuпав
недотuпав
чuпав
гaрав
сарав
цiбрав
голуждрaв
aндрав
шалапaндрав
кoндрав
шкoндрав
шoндрав
кuндрав
кuдрав
цeрав
џiмрав
oрав

ћoрав
пrав
пaтрав
чaтрав
шaтрав
шaнтрав
кaстрав
гuрав
згuрав
гргурaв
гмuрав
жмuрав
жмuрав
њuрав
носурaв
цiцрав
блeсав
лiсав
мртвoсав
длгoсав
ћoсав
црномrсав
мuсав
млaтав
влачопeтав
aјтав
aлтав
чoлтав
aнтав
блaнтав
шaнтав
блeнтав
тeнтав
трoнтав
гuнтав
тuнтав
шuнтав
дrтав
чандrтав
шандrтав
мrтав
мртaв
шантrтав
крaстав
прiстав

253
широкопrстав
гuтав
гргутaв
мuтав
рuтав
тuтав
кљeштав
мrштав
шьштав
aљћав
цiнћав
пьнћaв
мејuнћав
лuнћав
rњћав
uњћав
ьњћав
бuав
лuав
беломuав
клeцав
брeцав
пaрцав
мrцав
згuцав
цuцав
кечав
гмeчав
надrгавичав
кiјавичав
ћiјавичав
нашунтaвичав
нашашaвичав
намаoвичав
курвiчав
накuрвичав
наглuвичав
нагосподiчав
налuдичав
сулuдичав
језичaв
нагoличав
напuдљичав
надoкљичав
супетљiчав
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бубуљичaв
кaшљичав
настрaничав
наглaдничав
грознiчав
понастрaњичав
наглувњiчав
сувњiчав
oгњичав
налuдњичав
сулuдњичав
наветрењичав
грожњiчав
грозњiчав
настiњичав
наoкњичав
надoкњичав
наболњiчав
натлапњичав
настрaпњичав
наџaпњичав
наглuпњичав
поприглuпњичав
назoрњичав
узoрњичав
наблeсњичав
наџaтњичав
сапетњiчав
нашашњiчав
наглuпичав
цибрiчав
чиберiчав
чибiричав
намајстoричав
евтiчав
јевтiчав
ћијамeтичав
вештичaв
настрaшичав
пeшичав
злoјчав
кoчав
гrчав
скrчав
пrчав
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њuрчав
бuчав
шеверњuчав
сланoпаџав
гeџав
мiџав
рiџав
ѕiнџав
бuнџав
рџaв
ковrџав
гrџав
лaшав
шaшав
лiшав
дрiшав
рoшав
мrшав
пrшав
тrшав
бuшав
гuшав
водоцрeв
једноцрeв
водноцрeв
багаив
длакаiв
цивкаiв
вренкаiв
лењаiв
чибраiв
џимраiв
голишаiв
грaбив
среброљuбив
ненајeдив
бoжив
зимогрoзив
цьклiв
багаљiв
богаљiв
тугаљiв
мрџгаљiв
неaљив
врцкаљiв

тамаљiв
брбљiв
предављiв
придaвљив
лављiв
нарављiв
вревљiв
шегобiвљив
биошeгљив
намигљiв
гадљiв
говeдљив
заiдљив
несвидљiв
стидљiв
узвoдљив
увoдљив
прдљiв
попрдљiв
пудљiв
мрзељiв
крмељiв
горељiв
гурељiв
коштељiв
накaжљив
прикaжљив
недокaжљив
маражљiв
гадежљiв
мадежљiв
мрзежљiв
болежљiв
главоболежљiв
срамежљiв
грожљiв
зимогрoжљив
скржљiв
мржљiв
баксужљiв
притuжљив
маразљiв
грозљiв
метиљiв
забакљiв

јевтикљiв
надoкљив
разoкљив
подскoкљив
поскокљив
урoкљив
чурукљiв
срамљiв
несрамљiв
семљiв
заузiмљив
гостопрiмљив
манљiв
врагољiв
мрзољiв
брнѕољiв
мрсољiв
наџапљiв
ѕурепљiв
наiпљив
засiпљив
дропљiв
најтrпљив
устrпљив
набакарљiв
немaрљив
алапарљiв
атарљiв
пиштарљiв
брљiв
uзбрљив
џавrљив
џеврљiв
дrљив
џандрљiв
џендрљiв
замeрљив
ветерљiв
пријiрљив
заoрљив
неразбoрљив
задoрљив
назoрљив
узoрљив
прекoрљив
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понoрљив
чапорљiв
наџoрљив
јебурљiв
шегурљiв
гузурљiв
чапурљiв
кусурљiв
натuрљив
утурљив
атьрљiв
милосљiв
довaтљив
галатљiв
налaтљив
инатљiв
непривeтљив
сапетљiв
пипетљiв
супетљiв
причiтљив
пантљiв
млогопaнтљив
рабoтљив
скокoтљив
уѕrтљив
кркутљiв
шмркутљiв
шегуљiв
пуљiв
гьдачљiв
привлaчљив
крвомoчљив
вадоoчљив
одрoчљив
уoчљив
дрчљiв
сараџљiв
намашљiв
грозешљiв
мрзешљiв
гојешљiв
болешљiв
подсмeшљив
гоешљiв

потiшљив
однoшљив
срамiв
лењiв
лењiв
неоцeњив
гољиждрiв
крiв
милосiв
aнтив
шaнтив
вашiв
плашiв
мазгoв
бизгoв
ѕингoв
крадoв
редoв
мандoв
лажoв
льжoв
банѕoв
облoв
Љуштiслов
шпицлoв
крадљoв
лапoв
лoпов
лопoв
бирoв
гулiсов
самсoв
аљтoв
трунтoв
трутoв
глuв
сув
oчув
мртьв
враг
бeг
пашанoг
кривонoг
дльгонoг
брзонoг

врљонoг
кiрург
старчuг
гaд
голобрaд
блед
куроглeд
сeд
недосeд
брзоoд
рoд
нeрод
дебелопrд
кашљопrд
луд
љuд
мрчiмуд
тресомuд
мрсомuд
тртомuд
дандогрuд
прuд
рiђ
бeбе
жљебe
залвe
мужe
кuзе
прiстовје
фантaзје
рuсалије
клинкuрије
Љуштiвоје
лaле
брaле
мuжле
гологuзиле
вртогuзиле
кoпиле
копилe
поплe
бrле
цвrле
дерлe
шегртлe
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дундулe
дудулe
ѕунѕулe
ћелемe
iме
тутумe
кeне
близнe
поoџање
љoпе
узбuјдупе
пuпе
чупe
мушкарe
кuре
ђусe
детe
невестe
бабiште
бебiште
дедiште
људiште
учитeљиште
женiште
попiште
дерiште
ђусiште
детiште
мајћiште
човeчиште
дечiште
мaјчиште
девојчiште
момчiште
женчiште
старчiште
бебeнце
лaленце
брaленце
мужлeнце
дундулeнце
мушкарeнце
детeнце
невестeнце
војничeнце
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девојчeнце
момчeнце
бепчeнце
мушкарчeнце
унuченце
парaунученце
пrце
цuце
ђaче
ђачe
чељачe
копиљачe
истришљачe
сиромaче
близначe
брaче
тeгавче
љiгавче
дrдавче
ѕrѕавче
aљкавче
пьшкавче
aлавче
бaлавче
тврдоглaвче
гологлaвче
шумоглaвче
вртоглaвче
улaвче
гижљaвче
иљaвче
штiљавче
смaкљавче
пiкљавче
штiкљавче
штrкљавче
џгoљавче
мрљaвче
жuљавче
гaравче
голиждрaвче
поздрaвче
пaтравче
кoтравче
сисaвче

шuнтавче
луaвче
џимраiвче
багаљiвче
прдљiвче
гадежљiвче
коштиљiвче
срамљiвче
алапљiвче
брљiвче
џандрљiвче
џендрљiвче
сапетљiвче
пипетљiвче
кркутљiвче
грозешљiвче
мрзешљiвче
вьшљiвче
гољиждрiвче
мандoвче
човeче
једномeсече
залвичe
курвiче
попадичe
ђувендiче
терзiче
скублiче
ђузелiче
варошлiче
саможивничe
војничe
пакосничe
врсничe
сакатнiче
дрчничe
линдрiче
муштеричe
свастiче
невестичe
свађaџиче
свaџаџиче
бађавџичe
симиџiче
мукомџiче

пазарџичe
свирџиче
комшiче
снaјче
девoјче
повoјче
посвoјче
подојче
песмопoјче
песнопoјче
uјче
слuкче
будaлче
сисaлче
понишaлче
цибрiлче
ђaволче
бuлче
учiтељче
копиљчe
коштiљче
штркoљче
врцкoљче
рчкoљче
чьчкoљче
мршкoљче
пьшкољче
прцoљче
цrцољче
прчoљче
шкембuљче
мизuљче
почепuљче
рашчепuљче
помочuљче
момчe
кuмче
аньмче
сколубанче
цакловaнче
готовaнче
близaнче
мајцкaнче
мрсољaнче
шкембуљaнче

кошуљaнче
шакламaнче
душмaнче
нaнче
сомурaнче
аздисaнче
братанчe
лепотaнче
ашaнче
пrвенче
порoђенче
женчe
пeленче
пеленчe
румeнче
тафрeнче
малiнче
одuринче
албaтинче
тетiнче
липцoтинче
гостiнче
кумашiнче
накoнче
цrнче
братuнче
назльнче
првaњче
накoњче
недонoче
госпoче
сирочe
бепчe
жгeпче
слeпче
жљeпче
жљепчe
попчe
голотrпче
свадбaрче
печалбaрче
бумбарчe
џавгaрче
лењчугaрче
говедaрче
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ѕидарчe
козарчe
палатикaрче
седењкaрче
мушкарчe
домашњaрче
голиштaрче
бећaрче
царчe
овчaрче
јаганчaрче
лењчaрче
мекишaрче
дiлберче
биљобeрче
деверчe
кождeрче
дунђeрче
канѕeрче
ћерчe
немaјмирче
посмrче
играoрче
бабoрче
чвoрче
пекљaторче
пaсторче
пrче
сомuрче
ајдuче
мrснокuче
унuче
парaунуче
чукuнунuче
чуручe
сиромaшче
апaшче
прeклешче
кекiшче
истрiшче
недонoшче
слuшче
гадaж
лакоoркаж
дешњаћiњаж

немiрницаж
младeж
лaдолеж
недодrж
мuж
трчольж
џамбaз
вамилијaз
сьблаз
ајлaз
мaмлаз
матрапaз
пuљпаз
матропaз
нaлез
прeклез
пrклез
бiтлез
мурцуљeз
бакмeз
бiлмез
гарeз
муртeз
саiз
међiз
сеiз
женскокoз
мuшкокоз
пангалoз
матолoз
баљoз
маљoз
бељoз
тињoз
калавuз
вртигuз
тртiгуз
страшiгуз
дебелгuз
ѕебогuз
мрдогuз
ѕенѕогuз
фалогuз
гологuз
стислогuз

дрчногuз
лењогuз
свирогuз
тафрогuз
вртогuз
тртогuз
прчогuз
вамiлијуз
пељuз
муфљuз
муфљуз
љопuз
чангарuз
баксuз
драмсuз
огурсuз
угурсuз
елсьз
драмсьз
арсьз
oмлађи
једномeсечики
једнодьнчики
iжњи
блiжњи
палi-гасi
мaти
жути
растuрњаци
једномeсечњаци
гласнiци
једнорaмци
еднодaнци
првенцi
једнодьнци
еднорuпци
једнорuпци
параспuрци
еднодьнчичи
тралалaј
бицмилaј
лежоaј
лисeј
лiј
пицигoј
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набрчкoј
керoј
табaк
тотобaк
тутубaк
левак
наљeвак
кривaк
јаловaк
сировaк
првaк
мртвaк
глувaк
опљиждaк
копилдaк
водaк
испrдак
кукудaк
лудaк
ђaк
рођaк
стрiжак
брзaк
дивјaк
гејaк
својaк
детурјaк
прoсјак
ђаволaк
чолaк
торлaк
оaљак
поaљак
заборaљак
уaљак
надeвљак
дивљaк
рoдљак
бељaк
одељaк
подељaк
весељaк
стрiжљак
старострижљaк
девојжљaк
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бoжљак
мrжљак
момчужљaк
копиљaк
катиљaк
оrмљак
гољaк
гољaк
врдољaк
ѕrѕољак
ѕrѕољак
шмркoљак
пољaк
прцoљак
цrцољак
црцoљак
чољaк
закачoљак
старчољaк
џiнџољак
скaпљак
утeпљак
очeпљак
рашчeпљак
детурљaк
дечурљaк
девојчuрљак
момчурљaк
детљaк
заразoтљак
дртљaк
запrтљак
момчуљaк
старчуљaк
прчuљак
девојчљaк
девојчљaк
потrчљак
aшљак
бабашљaк
бабешљaк
истрeшљак
аздишљaк
истрiшљак
детишљак

oшљак
дoшљак
скапошљaк
прoшљак
вртокrшљак
мршљaк
бабушљaк
девушљaк
детушљaк
немaк
такмaк
токмaк
момaк
тутмaк
тuцмак
баџанaк
баџенaк
близнaк
једiнак
сiнак
деснaк
пријeбњак
учевњaк
саможiвњак
јаловњaк
оплuвњак
прeгњак
привoдњак
причuдњак
почuдњак
прочuдњак
црквењaк
марвењaк
дрвењaк
првењaк
црвењaк
жењaк
имењaк
румењaк
покварењaк
бубрењaк
накурењaк
занесењaк
сметењaк
пустењaк

накурчењaк
потурчењaк
углeжњак
слабужњaк
безвезњaк
годињaк
детињaк
пустињaк
разaлњак
оaлњак
побелeлњак
долњaк
оаљњак
поaљњак
пуравeљњак
малозeмњак
дrдоњак
пупoњак
преaпњак
зацeпњак
бездuпњак
пришuпњак
парњaк
живодeрњак
намерњак
бабештeрњак
тrторњак
натuрњак
потuрњак
протuрњак
оштuрњак
бесњaк
десњaк
замлaтњак
призeтњак
паметњaк
незасiтњак
суботњaк
животњaк
самотњaк
стoтњак
натrтњак
завuтњак
затлцњак
рашчовeчњак

напiчњак
утiчњак
затлчњак
безoчњак
ночњaк
нaучњак
дешњaк
годишњaк
детишњaк
оглuшњак
препuшњак
пропuшњак
слепaк
дрпaк
глупaк
улuпак
биждрaк
голиждрaк
цепендрaк
синдрaк
чирaк
дугокрaк
голокрaк
тутумрaк
пaсторак
пaјсторак
ћoрак
цrцорак
дедурaк
клисuрак
девојчuрак
момчурaк
шурaк
нiсак
ћосaк
збитaк
вiтак
плiтак
крoтак
ортaк
запrтак
шестaк
простaк
чутaк
ништaк
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ништaк
мућaк
мьнецак
мaјцак
дртачaк
љuтачак
глупавчaк
oмалечак
мьлечак
мьнечак
синчaк
наџaк
биџaк
истрiшак
шебeк
човeк
нiштачовeк
нeчовек
нaјчовек
лькчовeк
биждeк
зевзeк
ћепeк
човeчек
ешeк
дивдiк
обaлик
бледолiк
белолiк
преподoбник
зобнiк
искoбник
гробнiк
самодaвник
самоглaвник
саможiвник
крвопiвник
льжoвник
алoвник
печалoвник
oтровник
отрoвник
крвнiк
дочuвник
стьвнiк

очевaдник
душевaдник
очовaдник
душовaдник
јаднiк
гладнiк
нeнадник
опaдник
рaдник
стаднiк
бeдник
aведник
крвожeдник
главојeдник
живојeдник
месојeдник
огледнiк
вреднiк
нeредник
уреднiк
бађавсeдник
бьђавсeдник
ненaвидник
ранобuдник
блуднiк
међнiк
рaденик
тврденiк
полаженiк
пакленiк
цакленiк
зломiшљеник
непомeник
коњенiк
апсенiк
сметенiк
повртенiк
напуштенiк
распуштенiк
подћенiк
поћенiк
потћенiк
обешенiк
спрeжник
платeжник

потeжник
располoжник
безвeзник
грознiк
зимогрoзник
брзнiк
баксuзник
единiк
обaјник
подaјник
полажaјник
лежaјник
несмaјник
развeјник
крвопiјник
покoјник
aлник
галнiк
бајaлник
начaлник
пуравeлник
криводeлник
весeлник
чувaтелник
патiлник
болнiк
самовoљник
срамнiк
безасрaмник
бесрaмник
малозeмник
домнiк
ижедoмник
кућодомник
горолoмник
душокaпник
расiпник
зловaрник
тутуњaрник
aберник
живодeрник
нaмерник
кривомeрник
немiрник
несмiрник
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нaѕорник
запoрник
oсорник
кваснiк
самовлaсник
опаснiк
пропаснiк
беснiк
обеснiк
деснiк
леснiк
ђаволeсник
градолeсник
громолeсник
горолeсник
аздiсник
испiсник
одурiсник
пакоснiк
галоснiк
испрoсник
упрoсник
врснiк
мрснiк
прiватник
галатнiк
oдвратник
оратнiк
постaтник
мрзосвeтник
малкосвeтник
малосвeтник
самосвeтник
паметнiк
несрeтник
штетнiк
чиноштeтник
алобiтник
безмiтник
незaситник
незасiтник
сћитнiк
рaботник
нерaботник
самотнiк
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парoтник
стотнiк
чистoтник
самосмrтник
бесрeћник
туђосрeћник
туџосрeћник
несрeјћник
немоћнiк
поломoћник
помоћнiк
ноћнiк
кућнiк
бескuћник
кратковeчник
тлчнiк
безoчник
дрчнiк
тuчник
меџнiк
бађавaшник
неваљaшник
ешнiк
изeшник
јешнiк
ненајeшник
грeшник
бездuшник
вадодuшник
добродuшник
непослuшник
пьшнiк
расaпњик
кривоклк
разoк
крволoк
бркоoк
разноoк
црноoк
ведроoк
модроoк
белобrк
прдiвук
ајдuк1
ајдук2

унuк
парaунук
тумрuк
деснорuк
чорuк
чурuк1
чурuк2
суртuк
ћуртuк
ћутuк
ћoрћутук
чучuк
мужьк
чальк
сьпльк
бабљьк
примьк-измьк
момьк
синьк
жвоњьк
братьк
сuвачьк
прoстачьк
грaшачьк
алчьк
широчьк
шипарчьк
кадьрчьк
uбавьчьк
крoтьчьк
лaбавшьк
uбавшьк
глuпавшьк
пaтравшьк
блeсавшьк
развeјаншьк
изнемoгал
запaдал
кундaл
оплзал
опuзал
амaл
недотвасaл
закасaл
вeсал

ограiсал
баладiсал
оградiсал
аздисaл
балдисaл
ограјiсал
рђoсал
глаџосaл
дембeл
ошкобавeл
запугавeл
одркавeл
оседињавeл
поседињавeл
запупавeл
ђуздeл
ђузeл
побелeл
позеленeл
онекадрeл
зрeл
недозрeл
ичамрeл
ишчамрeл
каил
челебiл
шћембiл
жьмбiл
ћопендiл
гьнѕiл
алiл
искалiл
ьрњiл
цибрiл
исцибрiл
исциврiл
сингурiл
курiл
катiл
братiл
мустаћiл
муфћiл
спанчiл
кочiл
јерчiл

брадашiл
ђaвол
гол
дoдол
кабuл
подбuл
бaрбул
шкекuл
шћекuл
оронuл
вершuл
шьльбьл
богaљ
чuкаљ
дембељ
говeљ
дембедeљ
кривендeљ
дрвендeљ
настојaтељ
прiетељ
прiјетељ
сарадiтељ
родiтељ
ицелiтељ
учiтељ
жмбoљ
размазoљ
стискoљ
врцкoљ
цврцкoљ
прцкoљ
пьцкoљ
бабичкoљ
рчкoљ
брчкoљ
чьчкoљ
мршкoљ
пьшкoљ
надрамoљ
стипсoљ
чoљ
старчoљ
прчoљ
чuљ
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ненаuкам
шљaм
пaшкоњам
арaм
пустоoдм
глувонeм
ненајeдицаж/м
побрaтим
ећiм
пашкуљaнм
растурiдом
горолoм
трoм
мьзгaрм
кuм
адâм
замaан
бaн
балабaн
катлабaн
рaбан
тарабaн
алогрaбан
дузтабaн
заeбан
зајeбан
прејeбан
шкембaн
шћембaн
нажьмбан
злoбан
нeспособан
дустобaн
шобaн
трбaн
алотrбан
штрбaн
зубaн
сколубaн
прiљубан
гостољuбан
тутубaн
ћубaн
кaбаван
малокaван

безглaван
самоглaван
шамоглaван
бељaван
oправан
рaсправан
њuраван
недотaван
uклеван
гњeван
душeван
саможiван
ѕiван
кiван
aнтиван
жалостiван
милостiван
uштиван
нeуштиван
тиквaн
бьлвaн
јaдован
грeован
бaјован
цакловaн
цькловaн
пловaн
наснoван
готовaн
буџовaн
дuшован
јакокrван
мaлoкрван
ладнокrван
првaн
надuван
обдuван
залuван
глувaн
шкoлуван
ишкoлуван
недошкoлуван
булувaн
мајћувaн
вртiваган

ољaган
гарагaн
азгaн
маломoзган
љигaн
погaн
вирогaн
џогaн
маљугaн
очовaдан
гaдан
чељадaн
рaдан
нeрадан
бeдан
aведан
грубоглeдан
злоглeдан
милоглeдан
мrледан
прiвредан
неuвредан
безрeдан
горобiдан
зaвидан
ненaвидан
надrндан
раздrндан
нaгодан
безрoдан
шеврдaн
заковрдaн
гrдан
лапрдaн
главурдaн
блuдан
uљудан
веђaн
беловеђaн
риђaн
залuђан
плaтежан
пaтежан
стiжан
длжан
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нaбожан
сталoжан
прилoжан
нeрасположан
зaдржан
прeтржан
uслужан
лопужaн
недокaзан
мaзан
калпазaн
безобрaзан
печобрaзан
oбавезан
обавeзан
oбовезан
обовeзан
нечьвезан
калпезaн
зарeзан
трeзан
oтрезан
телбизaн
залiзан
зализaн
кулизaн
брколoзан
маломoзан
грoзан
малерoзан
вrзан
завrзан
развrзан
мрзaн
гuзан1
гузaн2
дебелгузaн
гологузaн
тртогузaн
циркузан
маљузaн
бељузaн
пељузaн
нечамuзан
баксuзан
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забaјан
неaјан
замaјан
размaјан
омaјан
несмaјан
брајaн
развeјан
расмeјан
шегобијaн
пијaн
пароћијaн
дугошијaн
краткошијaн
покoјан
пашњакaн
затрaкан
отrакан
цивкaн
iкан
развiкан
ћућулaјкан
шепељкaн
скљoкан
бркaн
надrкан
издrкан
скrкан
заплeскан
уплaткан
закuкан
шељукaн
жмукaн
пречuкан
мајцкaн
уaчкан
збrчкан
умaшкан
шашкaн
дрuшкан
ошuшкан
жaлан
акaлан
недоакaлан
нeзафалан

чувaтелан
челaн
каiлан
uилан
бoлан
дoколан
коколaн
арслaн
руслaн
ькьлан
асьлан
ргљaн
дебељaн
шевељaн
кривељaн
шовељaн
крмељaн
шепељaн
трупељaн
бобрељaн
бобрељaн
бубрељaн
модрељaн
чувaтељан
смакљaн
запeкљан
шмокљaн
штрокљaн
рашчoкљан
шмркљaн
вoљан
невoљан
чiвољан
чивољaн
самовoљан
нарoљан
мрсoљан
рљан
дрљан
мрљaн
чмрљaн
чопрљaн
сомурљaн
буљaн
бебуљaн

шкембуљaн
бубуљaн
кривуљaн
човуљaн
загуљaн
вргуљaн
гргуљан
брадуљaн
брдуљaн
жуљaн
мизуљaн
омuљан
посмуљaн
црепуљaн
сопуљaн
модруљaн
котруљaн
кесуљaн
мусуљaн
потуљaн
аламaн
шакламaн
докламaн
карамaн
бесрaман
лuдман
малозeман
доклемaн
драѕмaн
ѕьѕман
нaкиман
суклимaн
нaћиман
ћесћiман
ајмaн
лoкман
драгомaн
гогомaн
пiтоман
oтман
uман
нaуман
дoдуман
слабоuман
плиткоuман

малоuман
остроuман
терџумaн
бiцман
тлцман
тuцман
пiшман
душмaн
дiндушман
rњан
чалапaн
џалапaн
оклапaн
парлапaн
карапaн
жграпaн
недоклeпан
белоклепaн
недотeпан
утeпан
клипaн
ушљипан
подрипaн
дупaн
тупaн
aран
шубарaн
тегaран
мурдaран
удaран
преaран
вамилијaран
чакарaн
мaран
oаран
атaран
прiтаран
ишaран
неразaбран
нерaзбран
туберaн
невeран
чекерaн
прiтеран
нeмиран
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ванџiран
шаширaн
чеширaн
скrан
дoговоран
дрдорaн
кокорaн
мaморан
лaчоран
бабурaн
жљебурaн
бубурaн
главурaн
згuран
дудурaн
uзуран
голокурaн
шиљокурaн
жмурaн
сомурaн
космурaн
пупурaн
косурaн
носурaн
прoтуран
чутурaн
лaчуран
закaсан
влaсан
самовлaсан
нeсмасан
скопaсан
сопaсан
распaсан
uзрасан
чaсан
чiвесан
бeсловесан
чьвесан
слаботeлесан
бoлесан
ђаволeсан
громолeсан
неотeсан
бечeсан

баладiсан
аздiсан
чалдiсан
ћевлеiсан
салатiсан
брбосaн
погрбoсан
мртвoсан
залувoсан
здригoсан
нездригoсан
донгoсан
рaдосан
спрндoсан
рђoсан
мађиoсан
замајoсан
маџијoсан
јaкосан
пaкосан
алoсан
жaлосан
оалoсан
ћевлoсан
забиглoсан
ајлoсан
аљoсан
поаљoсан
мртвљoсан
бељoсан
набељoсан
смакљoсан
спекљoсан
земљoсан
дропљoсан
здропљoсан
обрљoсан
упанoсан
дрнoсан
говњoсан
лењoсан
скапoсан
чарапoсан
џибрoсан
ђубрoсан

смандрoсан
сплатoсан
ајтoсан
шпиртoсан
липцoсан
рџoсан
врсaн
угмирсан
кабaтан
умејaтан
неумејaтан
нумејaтан
гaлатан
ваљaтан
грамaтан
aветан
кaсветан
некaсветан
мрзосвeтан
малкосвeтан
малосвeтан
кьсветан
рaдетан
бездeтан
нaлетан
довлeтан
громолeтан
полулeтан
пaметан
oдметан
uметан
oсетан
алобiтан
рoбитан
горобiтан
прiвитан
подлiтан
санiтан
незaситан
ненaситан
апетiтан
шејтaн
чолтaн
замaнтан
натрoнтан
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рaботан
рабoтан
нерaботан
греoтан
глoтан
сaмотан
имoтан
лoмотан
ломотaн
смoтан
лепотaн
шовртaн
слuтан
шeмутан
чьмuтан
немaћан
имaћан
баштојћaн
шољћaн
опьнћан
немoћан
баштоћaн
мoгућан
закeцан
уклцан
врцaн
усмрцaн
збuцан
утuцан
цуцaн
лaчан
јунaчан
длговечан
далeчан
долeчан
лiчан
вaличан
фaличан
oдличан
iзмичан
милопiчан
деверiчан
безoчан
вадоoчан
набrчан
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дrчан
бабаџaн
дoсаџан
беловеџaн
риџaн
грџaн
главуџaн
бадавaшан
барђевaшан
ваљaшан
неваљaшан
бељaшан
невељaшан
вољaшан
немaшан
домaшан
aрашан
дорiстрашан
eшан
јeшан
ненајeшан
злојeшан
промeшан
грeшан
aмишан
пролoшан
трoшан
тrшан
баушaн
бабушaн
трбушaн
дедушaн
слабодuшан
криводuшан
злодuшан
добродuшан
мркушaн
дебељушaн
нечaмушан
дремушaн
глувоuшан
троушaн
маћушaн
мајћушaн
вьшaн

недопрaен
прокoбен
углoбен
погrбен
изгuбен
улогaвен
исклкaвен
разоглaвен
изоглaвен
оаљaвен
уаљaвен
засмакљaвен
рашчољaвен
рачумaвен
исклоснaвен
уалипaвен
недопрaвен
заблесaвен
читaвен
зашунтaвен
зашашaвен
ошашaвен
лeвен
трeзвен
дrвен
црвeн
немолiтвен
обрiтвен
друствeн
ергeн
јергeн
здaден
набeден
навeден
ујeден
нaјден
намргoден
прирoден
орoден
порoден
запrден
залuден
разблuден
уљuден
измuден

прочuден
набeђен
намргoђен
белeжен
залuжен
помaзен
зарaзен
омрaзен
испiен
замaјен
замaјен
недопрaјен
истaјен
напijен
запoјен
aлен
наaлен
гaлен
разгaлен
прежaлен
разaлен
оaлен
поaлен
уaлен
уцвeлен
резiлен
недосoлен
неосoлен
плиткомiслен
зломiслен
запoслен
загuлен
потuлен
aљен
поaљен
успaљен
уaљен
недопрaвљен
сасeљен
пропrљен
загuљен
зажuљен
напuљен
очuљен
ушљaмен

сегмeн
сејмeн
румeн
рашчuмен
жeњен
ражeњен
пожeњен
непремeњен
осeњен
мrжњен
осотoњен
рацeпен
чeпен
зачeпен
начeпен
очeпен
почeпен
ишчeпен
заљuпен
удaрен
шарeн
исцiбрен
распiздрен
уѕембeрен
узвeрен
заѕвeрен
уѕвeрен
умрен
њињoрен
прiтрен
недомoтрен
несмoтрен
неокaстрен
нањuрен
зњuрен
изњuрен
самовлaсен
усампaсен
занeсен
залiсен
олiсен
намусен
завaтен
нагалатен
замлaтен

Антропографски речник југоисточне Србије

клоцaтен
исклоцaтен
нaметен
насмeтен
несмeтен
натuнтен
стuнтен
осмакoтен
осрамoтен
кrстен
некrстен
распuстен
наслuтен
смутен
потuтен
кrштен
распuштен
осакaћен
замлaћен
чuен
закaчен
замлaчен
згмeчен
обрiчен
искобiлчен
очaнчен
раздрнчен
растобaшен
залiшен
пролoшен
сарaвин
госпoдин
каuзин
талaлин
чобaнин
грађaнин
грђaнин
кристијaнин
рисјaнин
госјaнин
крсјaнин
сељaнин
аламaнин
ајмaнин
драгомaнин

душмaнин
покућaнин
белосвeчанин
нaшинчанин
граџaнин
колeџанин
ашaнин
јергeнин
jерђeнин
јерђeнин
кесaпин
џелепiн
курвaрин
говедaрин
џандaрин
дрндaрин
кoцкарин
мајмaрин
катунaрин
глупарiн
тамаћaрин
бећaрин
инћaрин
овчaрин
воденичaрин
делбедерин
дебелдeрин
дунђeрин
музавiрин
канзавuрин
кавuрин
пандuрин
син
антикрiсин
албaтин
налбaтин
аргaтин
муртaтин
џенабетин
сапетiн
тетiн
чивuтин
темерuтин
тумрuтин
домаћiн

домајћiн
домачiн
сарaчин
тuрчин
кумaшин
шпиoн
крн
бутнiтрн
прiтрн
цrн
ујгuн
клосомuн
капсомuн
катuн
сабьн
азгâн
згузьн
чапкьн
шашкьн
шьшкьн
назльн
акьльн
ћимьн
притьрьн
некьсветьн
чгaњ
залuдањ
блiжањ
надолaшањ
домaшањ
кrњ
бьдьњ
црвiво
чeдо
кaбавко
гrбавко
uбавко
тeгавко
љiгавко
недьгавко
ђiздавко
риђaвко
ѕiнѕавко
ѕrѕавко
ћијaвко
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aљкавко
rскавко
бандоглaвко
тврдоглaвко
белaвко
келaвко
ћeлавко
кiлавко
тулaвко
ћулaвко
аљaвко
цiгљавко
чeљавко
iљавко
чиљaвко
смaкљавко
пiкљавко
штiкљавко
џгoљавко
смoљавко
дrљавко
мрљaвко
чмрљaвко
сомурљaвко
мотљaвко
гуљaвко
гргуљaвко
шuшљавко
тромaвко
слинaвко
лeњaвко
седињaвко
трапaвко
пiпавко
ћопaвко
пuпавко
чuпавко
голиждрaвко
ћoравко
пaтравко
шuнтавко
рутaвко
тутaвко
ништaвко
луaвко
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голишaвко
рошaвко
мршaвко
тrшавко
џимраiвко
багаљiвко
ровљiвко
црвљiвко
гадљiвко
несвидљiвко
прдљiвко
пудљiвко
гадежљiвко
мржљiвко
метиљiвко
коштиљiвко
евтикљiвко
дремљiвко
мрсољiвко
алапљiвко
алапарљiвко
брљiвко
џандrљивко
џандрљiвко
џендрљiвко
сакатљiвко
галатљiвко
сапетљiвко
пипетљiвко
сьпетљiвко
брботљiвко
кркутљiвко
шмркутљiвко
плачљiвко
дрчљiвко
плашљiвко
грозешљiвко
мрзешљiвко
тrшљивко
лењiвко
гољиждрiвко
лажoвко
рiђко
залупaјко
шубарaјко

брaјко
старeјко
настoјко
ступaлко
ћeлко
врцaљко
коштeљко
чeљко
шiљко
мрмoљко
мрсoљко
дrљко
чмrљко
бuљко
жуљко
мазuљко
стрuљко
чuљко
помочuљко
кулизaнко
врзaнко
разокaнко
шепртљaнко
разлепaнко
сомурaнко
аздисaнко
убавeнко
црвeнко
надувeнко
немијeнко
поaленко
челeнко
цаклeнко
петлeнко
огуљeнко
румeнко
мазнeнко
напуштeнко
распуштeнко
недотльченко
обешeнко
перчiнко
мељuнко
расцeпко
бездuпко

козaрко
стaрко
овчaрко
канѕeрко
чепeрко
кочопeрко
ћесeрко
посeрко
посeрко
немiрко
жмiрко
чешiрко
задoрко
ћoрко
цaцорко
маљuрко
жмuрко
сомuрко
блeско
лiско
вrско
тaтко
бездeтко
призeтко
досeтко
шандrтко
пrтко
тrтко
жuтко
несрeћко
oћко
пrћко
жuћко
бaцко
заeцко
бeцко
ѕвrцко
цвrцко
дrцко
пrцко
цrцко
бuцко
замuцко
пьцко
бабaчко

бревенeчко
беневрeчко
цвiчко
белiчко
цаклiчко
петлiчко
сопетљiчко
модрiчко
чiчко
кoчко
љoчко
мoчко
помoчко
умoчко
дrчко
потrчко
тутuчко
бьбьчко
недотльчко
кардaшко
неваљaшко
шaшко
обeшко
изeшко
јeшко
мeшко
кострeшко
кекiшко
лiшко
истрiшко
шiшко
недодrшко
дебељuшко
мuшко
бaмбало
бrнбало
бrбало
чмaвало
зeвало
мuвало
њuвало
шњuвало
пuвало
ћuвало
џeвгало
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баљeзгало
џaнгало
џвaњгало
вuждало
дrндало
вrдало
лапrдало
вuдало
загађaло
бaнђало
гьнђало
кeзало
пичкопрeзало
лaјало
блaјало
ћiјало
пљaкало
трaкало
џaвкало
врeкало
церeкало
повикaло
дrнкало
жвaњкало
жвaњкало
џвaњкало
пaњкало
џaњкало
дrњкало
uњкало
пьњкало
њoкало
rкало
дrкало
чuркало
пљaскало
вrскало
лiткало
банђукaло
чuкало
стaрочuкало
јeцкало
чьчкало
шoшкало
њuшкало

пьшкало
бантrљало
бабњaло
бьбњaло
стeњало
њuњало
лaпало
жгрaпало
ѕiпало
подрипало
пљaмпало
трoпало
шњuрало
џьрало
блебетaло
зановeтало
крeкетало
чекетaло
смeтало
потпетaло
клопотaло
ћuтало
дrнћало
жвaњћало
џвaњћало
трaњћало
ьњћало
гьњћало
пьњћало
бамбућaло
гњeцало
вrцало
закрцaло
тuцало
кrчало
понишaло
чuдило
чuмило
чaрило
мркушiло
бркaјло
шашoјло
заглoџговно
вoјно
бабaјћо

плавoјћо
рашчo
ербaп
јербaп
душокaп
маткaп
студеноклeп
вртiреп
aкреп
белотрeп
чeп
џилiп
пoп
главотoп
шoп
мангuп
клиндuп
тешкодuп
лькодуп
голодuп
вртодuп
жутопuп
мечкостuп
aр
жабaр
свадбaр
колибaр
рибaр
печалбaр
чкембaр
шкембaр
шћембaр
бумбaр
бобaр
поглобaр
гробaр
варбaр
торбaр
зубaр
лубaр
славaр
бравaр
штавaр
бедвaр
цревaр
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мливaр
црквaр
јаловaр
воловaр
сировaр
дрвaр
курвar
жетвaр
бритвaр
готвaр
кожувaр
пастувaр
чувaр
бьчвaр
тојагaр
џавгaр
ливгaр
шлегaр
шиљегaр
шљегaр
вештегaр
ченгaр
другaр
стругaр
ленчугaр
лењчугaр
чувадaр
кадaр
брадaр
вeдар
говедaр
коледaр
ѕидaр
гајдaр
џандaр
дрндaр
господaр
брдaр
вурдaр
мурдaр
пудaр
ливађaр
геђaр
рогожар
ножaр
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јужaр
булaзар
мелезaр
лојзaр
млзaр
кленѕaр
лозјaр
грозјар
давијaр
чивијaр
бурђијaр
лијaр
змијaр
помијaр
басћијaр
цицијaр
бачијaр
маџијaр
госјaр
тужакaр
пишљакар
мршљакaр
свракaр
гравкaр
свeкар
млекaр
апатекaр
сликaр
палатикaр
ајкaр
чулкaр
семкaр
озимкaр
женкaр
седењкaр
полокaр
стокaр
пећуркaр
печуркaр
мискaр
женскaр
воскaр
киткaр
букaр
кoцкар

мечкaр
пичкaр
точкaр
кучкaр
прошкaр
мушкaр
крушкaр
циглaр
гуглaр
туглaр
белaр
амрелaр
поселaр
челaр
ципилaр
точилaр
ашиклaр
биволaр
чколaр
лолaр
маслaр
метлaр
лулaр
абафлaр
ваљaр
гробљaр
копиљaр
чуљaр
домишљaр
тiшљар
детишљaр
ошљaр
багламaр
сламaр
калемaр
чижмaр
басмaр
подрумaр
чешмaр
коштанaр
гребенaр
ременaр
вретенaр
бођинaр
аљинaр

кртинaр
бучинaр
прашинaр
влнaр
ѕвонaр
платнaр
катунaр
камањaр
говњaр
залудњaр
углењaр
сирењaр
печењaр
свињaр
богињaр
дињaр
сирињaр
детињaр
поцукњaр
коњaр
црепњaр
луњaр
клашњaр
домашњaр
црешњaр
годишњaр
детишњaр
крошњaр
детушњaр
пошушњaр
стапaр
штапaр
црепaр
џарaр
месaр
клiсар
поклисaр
самсaр
косaр
шљoсар
носaр
стипсaр
копусaр
русaр
поватaр

појатaр
барјатaр
алатaр
блатaр
коматaр
абетaр
кубетaр
ебивeтар
јебiветар
дунiветар
чекетaр
преметaр
пометaр
пцетaр
парчетaр
решетaр1
решетaр2
решетaр3
чивитaр
коритaр
барјактaр
суботaр
клопотaр
кртaр
лавутaр
путaр
младиштaр
калиштaр
белиштaр
пилиштaр
голиштaр
гољиштaр
опљиштaр
јагништaр
јагњиштaр
буњиштaр
магариштaр
јариштaр
оприштaр
тамаћaр
бећaр
цвећaр
мулећaр
измећaр
девојћaр
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инћaр
седењћaр
сењћaр
цaр
кацaр
стипцaр
пијачaр
качaр
сокачaр
колачaр
врачaр
бакрачaр
овчaр
ровчaр
ђувечaр
лечaр
вречaр
јегречaр
месечaр
кијавичaр
ваљавичaр
краставичaр
језичaр
гузичaр
пиличaр
силичaр
биволичaр
iсполичар
столичaр
uличар
тeкмичар
баничaр
гибаничaр
ђибaничар
јагничaр
лубеничaр
воденичaр
прженичaр
пртеничaр
ладавиничaр
јединичaр
тeкничар
пaрничар
ситничaр
нaгњичар

залuдњичар
петичaр
зајчaр
јајчaр
јаганчaр
опанчaр
ѕвончaр
грнчaр
опьнчaр
јагањчaр
лењчaр
конопчaр
ступчaр
дудучaр
дудучaр
кожучaр
прaзилучар
ајлучaр
ћутучaр
меџaр
калuџар
домашaр
опашaр
каишaр
кекишaр
мекишaр
кламишaр
претришaр
мећишaр
мећишaр
тобошaр
фушaр
курaјбер
дiлбер
вашкобeр
биљобeр
класобeр
дeвер
делбедeр
кождeр
шнaјдер
дебелдeр
балавaндер
дувaндер
пувaндер

шегобијaндер
шљокaндер
глупaндер
кукендeр
шендeр
дuнђер
шалабaјзер
шилибaјзер
кьмѕeр
канѕeр
кьнѕeр
врaјер
буeр/бујeр
џамакeр
вузбалeр
фузбалeр
швалeр
сaлер
тiшљер
магацинeр
пенѕионeр
магационeр
кесeр
крвосeр
мaтер
пiнтер
враготeр
ђелiптер
гилiптер
дuнстер
шuстер
кондuтер
бабештeр
шuштер
шмeћер
бабешћeр
гулaмфер
Љуштiмир
немaјмир
шљaгомир
вапiр
џимпiр
ветропiр
пастiр
мубaшир
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рогобoр
претвoр
мађoр
бабешњoр
запoр
прoфисор
ловaтор
багатoр
лакaтор
цвикaтор
ћелaтор
пекљaтор
дрмaтор
аперaтор
убутaтор
женетoр
мaјстор
немaјстор
женштoр
намћoр
манћoр
дечoр
проћишoр
рмбuр
кaвур
балавuр
межгuр
лiнгур
пандuр
банђuр
клатiкур
клiнкур
голокuр
мрљокuр
лењокuр
клемпuр
дoктур
нeмтур
кантuр
пiнтур
ботuр
мартур
штур
кадьр
некадьр
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канзьр
канѕьр
чакьр
чакьр
џамбaс
шкембaс
шћeмбас
џанбaс
белодрoбас
церозuбас
длгњoвас
биошeгас
кривонoгас
кратконoгас
бронoгас
дuндас
алапaрдас
лопардaс
главурдaс
головеђас
бумбулeас
мекообрaзас
дебелообрaзас
мiзас
алапaјас
шашавлeјас
длагошiјас
длгошiјас
бикошiјас
танкошiјас
краткошiјас
беломuјас
голокрaкас
шебeкас
младолiкас
белолiкас
ситнолiкас
старолiкас
пrљкас
поскoкас
црноoкас
модроoкас
вiткас
краткорuкас
устрuкас

лuцкас
ћoшкас
троћoшкас
чангалaс
нискочeлас
коколaс
џiгљас
трупељaс
бубрељaс
чeљас
вiжљас
штrкљас
шиљопrљас
трбуљaс
бубуљaс
тупанaс
црвенaс
црномaњас
дrвењас
црвењaс
бубрењaс
бубрињaс
детињас
бrњас
лaбрњас
аламuњас
беломuњас
црномuњас
чалапaс
здeпас
сампaс
трећопaс
дупaс
голодuпас
чакарaс
намћoрас
бамбурaс
голокuрас
сомурaс
пупурас
ботурaс
лiсас
длгонoсас
тупонoсас
горостaс

плeћас
пrћас
гмuцас
плeчас
дегмeчас
дугмечaс
беличaс
платичaс
дuрчас
дебељuшас
кокoлаес
црепуљaес
лумаeс
залепaес
еднопaес
једнопaес
голоrбес
церозuбес
бандоглaвес
тврдоглaвес
мекоглaвес
гологлaвес
самоглaвес
шамоглaвес
големоглaвес
шумоглaвес
дигноглaвес
бућоглaвес
грiвес
длагњoвес
кратконoгес
брaдес
голобрaдес
алавaјдес
алаoјдес
алавoјдес
алoјдес
олoјдес
дuндес
голомuдес
гологрuдес
рiђес
кратконoђес
смuђес
мекокoжес

тьнкокoжес
лопужeс
длгобрaзес
дугобрaзес
дльгообрaзес
широкообрaзес
мiзес
маљoзес
бељoзес
гuзес
гологuзес
баксuзес
шaјес
чакарлiјес
чекрлiјес
батлiјес
гадурiјес
кривошiјес
длгошiјес
дебелошiјес
голошiјес
запрџoјес
беломuјес
голокрaкес
младолiкес
буљоoкес
црноoкес
ведроoкес
леворuкес
краткорuкес
голорuкес
вiцкес
гaлес
џангaлес
будалeс
набудaлес
капитaлес
oблес
сьблес
нискочeлес
голочeлес
вaклес
ђаволeс
кокoлес
дuрлес
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сuрлес
кuтлес
бабљес
штrкљес
џuкљес
зaпљес
чекrљес
чмrљес
загuљес
трупuљес
гuшљес
лакопaмес
плиткопaмес
брeмес
вoрмес
дuрмес
ђuмес
главурдaнес
аламaнес
тупaнес
једнострaнес
мрeнес
клнес
кљuнес
црномaњес
црномлњес
дрoњес
црeпњес
кrњес
црномrњес
аламuњес
беломuњес
крoшњес
црномьњес
клiпес
дuпес
голодuпес
големодuпес
затuпес
чuпес
чакарeс
крошњaрес
лiврес
кисерeс
цeрес

вапiрес
ветропiрес
ћiпрес
голокaтрес
вiлтрес
бамбурeс
бумбурeс
бьмбурeс
бубурeс
главuрес
голокuрес
црномuрес
сомурeс
пuрес
чапурeс
пупурeс
чупурeс
ботурeс
чутурeс
лiсес
кривонoсес
мuсес
кривоuстес
длгокрaћес
полoћес
жuћес
леворuћес
длгорuћес
краткорuћес
гмачeс
алапaчес
плoвчес
гмeчес
беличeс
запoрничес
црномустаћiчес
изeмчес
озeмчес
дозeмчес
кратuнчес
недонoчес
кaрчес
пrчес
головeџес
лuџес

гаравuшес
гuшес
клапоuшес
бандiс
лiс
антикрiс
гoс
длгокoс
поаљoс
кривонoс
аратoс
ћoс
вrс
антикrс
широкопrс
сисопrс
чькьрс
кривоuс
цепоuс
кабaт
шкембaт
шћембaт
трбaт
зубaт
главaт
дурновaт
дуновaт
свaт
снагaт
ногaт
грудaт
бузaт
гузaт
бејaт
бьмојaт
пашњакaт
кракaт
сакaт
мустакaт
окaт
бокaт
двокaт
пазаркaт
кукaт
џапалaт

271
челaт
кондилaт
коколaт
чељaт
умиљaт
крaкљат
џукљaт
певрљaт
чеврљaт
џеврљaт
трбуљaт
космaт
мешинaт
кљунaт
жeњат
бубрењaт
чалапaт
џалапaт
шапaт
дупaт
брaт
немирaт
жљебурaт
бамбурaт
бумбурaт
главурaт
космурaт
пупурaт
косaт
носaт
прсaт
бурсaт
костaт
мустачaт
езичaт
језичaт
гузичaт
санчaт
срчaт
џанабeт
џенабeт
вет
aвет
призeт
ујет
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мујaкет
клeт
трiклет
прoклет
тrклет
uклет
сuклет
кмeт
стeгњет
жeњет
ражeњет
нежeњет
неожењет
пожeњет
влочопeт
сьпет
сьпет
змајевiт
срчевiт
прiвит
маoвит
шеговiт
змајовiт
дујовiт
бирковiт
аловiт
паровит
гласовiт
растовiт
мрштовiт
дуовiт
речовiт
бележiт
длгообрaзит
длгообразiт
широкообразiт
баксузiт
невелiт
ђаволiт
дурлiт
врагољiт
нeмит
маанiт
манiт
саманiт
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душманiт
санiт
законiт
дурлапiт
нарaпит
наџaпит
разборiт
неразбoрит
опoрит
овuрит
стасiт
честiт
костiт
змијоглт
заебaнт
зајебaнт
гулизaнт
резикaнт
зафркaнт
рескирaнт
забушaнт
идиoт
идијoт
шoврт
дrт
зaдрт
сeрт
кашљотrт
дебелокoжаст
блeсаст
младолiчест
завuт
арнавuт
љuт
натrгнут
шaкнут
чoкнут
чuкнут
шькнут
aлнут
чaлнут
џoрнут
стiснут
завuтнут
шалабrцнут

шьльбrцнут
глувaћ
брзaћ
женскaћ
лезилeбовић
голомuдовић
таткoвић
бездинaровић
деверiчић
свастiчић
бaбац
eбац
арамолeбац
кaбавац
жљeбавац
тeгавац
љiгавац
недrгавац
подaвац
скrжавац
ѕrѕавац
кљaкавац
лелeкавац
клекaвац
кљeкавац
врeкавац
дрeкавац
aљкавац
uњкавац
гrкавац
пiскавац
вrскавац
тrткавац
шuшкавац
пьшкавац
бaлавац
дупеглaвац
бандоглaвац
белоглaвац
дигноглaвац
тресоглaвац
вртоглaвац
aљавац
бrбљавац
штiљавац

пiкљавац
кекењaвац
лuњавац
пuпавац
чuпавац
покорaвац
пaтравац
кoтравац
блeсавац
ћoсавац
тaвац
шuнтавац
мртавaц
мuтавац
тuтавац
крeштавац
нiштавац
шьштавац
ьњћавац
суропuчавац
џeџавац
пиципeвац
пицопeвац
жедноцрeвац
водноцрeвац
убiвац
сарађiвац
мржљiвац
алапљiвац
кркутљiвац
супутљiвац
мрзешљiвац
тргoвац
aузовац
глтнi-качемaковац
неранимaјковац
риболoвац
једнокrвац
блaгац
јасновiдац
едногoдац
једногoдац
пустоoдац
голомудац
лажaц

тврдокoжац
митрољeзац
пичколiзац
долњокрaјац
шегобiјац
песмопoјац
песнопoјац
кљoкац
сисaлац
eлац
староседeлац
криводeлац
дрводeлац
изгорeлац
огорeлац
присeлац
другосeлац
досeлац
једносeлац
голочeлац
вражiлац
једножiлaц
претiлац
ћутiлац
чкoлац
шкoлац
цицибаљац
грвaљац
самовoљац
братокoљац
џoљац
немaц
зловрeмац
староврeмац
јeднoимац
кошуљaнац
дилимaнац
льснорaнац
другострaнац
брaтанац
дугiнац
едiнац
једiнац
бrзинац
вазелiнац
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удавьц
плзавьц
мртавьц
онодьц
лажьц
льжьц
бијьц
појьц
вражальц
сeльц
гольц
избiкольц
гољьц
помoљьц
пољьц
јемьц
големьц
немьц
немьц
примьц-измьц
јебаньц
женьц
поженьц
пеленьц
теньц
јединьц
јединьц
планиньц
слeпьц
купьц
чукарьц
поватарьц
старьц
жутарьц
письц
богатьц
братьц
гаџьц
бaч
јебaч
подевaч
штројевaч
плевaч
огузивaч
штровaч

готвaч
врзувaч
глувaч
чувaч
налагaч
помагaч
бегaч
мьзгaч
гьњгач
садaч
једaч
одaч
водaч
врдaч
мрдaч
бежaч
лежaч
стрижaч
служaч
подлазaч
млзaч
врзaч
лајач
мајaч
вијaч
пијaч
кријaч
штројaч
рикaч
ајкaч
окaч
шьпкaч
потркaч
кукaч
љукaч
пресукaч
чукaч
њушкaч
алaч
ваљaч
понављaч
штројевљaч
риљaч
пекљaч
заламaч

планiнац
царiнац
газивeринац
тућiнац
свашточiнац
туџiнац
вaшинац
нaшинац
цrнац
младунaц
срцобoљњац
белокaпац
слeпац
дрiпац
пазaрац
кьтунaрац
кьтунaрац
поватaрац
стaрац
седењћaрац
ороберац
aртилeрац
алтиљeрац
шестопeрац
крвосeрац
водосeрац
драмосeрац
играoрац
ратобoрац
потвoрац
осмочвoрац
преoрац
лакоoрац
лькоoрац
ћoрац
клисuрац
панаџuрац
живопiсац
прoсац
белосвeтац
кепeц
ћепeц
модрокoц
стaрц
бабьц
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шљамaч
немaч
имaч
толмaч
лармaч
ранaч
денaч
гагњaч
дрдњaч
прпњaч
шљапaч
тепaч
рипaч
копaч
скопaч
спaч
лупaч
парaч
шпарaч
сучкоберaч
свирaч
орaч
острaч
жмурaч
шурaч
косaч
потпетaч
сжитач
скитaч
залитaч

залитaч
налитaч
бантaч
бантaч
бунтaч
лутaч
шољћaч
пьнћaч
причaч
вршaч
белiч
цьклiч
поганiч
погонiч
сиромaчич
човeчич
зьлвiчич
деверiчич
сeстричич
шурiчич
свастiчич
кошуљaнчич
стaрчич
смакљoч
трчомoч
рiџ
главaш
газдaш
гајдaш
пајдaш

бојдaш
кардaш
међaш
робијaш
бургијaш
комендијaш
бурђијaш
пензијaш
ћиријaш
партијaш
бичћијaш
каракaш
срмекaш
армоникaш
рамуникaш
армуникaш
политикaш
стокилaш
врдолaш
големaш
локмaш
вукомaш
мукомaш
ћеманaш
апaш
оклапaш
подрепaш
камарaш
опарaш
абрaш

цвикерaш
опурaш
појатaш
платaш
каматaш
кланетaш
пајтaш
муфтaш
прћaш
веш
нeвеш
ђелeш
кострeш
шaтриш
вeђош
рiђош
ђiлкош
oлош
џабелебaрош
џаболебaрош
џакарoш
мућкарoш
ћесaрош
скитaрош
картaрош
кiцош
ћiцош
чaуш
подскакuш
чиликuш
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АНТРОПОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ СЕРБИИ
Резюме
Антропографический словарь юго-восточной Сербии представляет собой региональный диалектный корпус слов-обозначений человека в народных говорах – по его физическим свойствам, чертам характера и психики, а
также социальным отношениям.
В структуре данного лексикона выделяются группы слов, которые описывают человеческое существо (изображают, отражают, определяют) и в соответствии с этим называют его. Появление данных слов обусловлено следующими особенностями человека:
a) личные характеристики:
1. общие названия: по полу, по возрасту;
2. физические свойства:
голова: лицо, лоб, глаза, нос, рот, уши, волосы, борода, шея;
туловище: плечи, спина, грудь, живот, задница;
фигура: рост, полнота, формы;
конечности: руки, ноги;
3. психические свойства:
чувствительность;
4. черты характера:
отношение к людям, к мaтериальному богатству, отношение к деньгам,
отношение к чужому, отношение к дому (семье); сварливость, терпение, терпимость;
5. интеллектуальные свойства: сообразительность, рассудительность,
образованность, талантливость;
б) социальные характеристики:
1. семейные отношения: родство, семейный статус;
2. род занятий: профессиональная деятельность, деловая деятельность, занятие искусством, участие в игре;
3. общественное положение,
4. социальный статус:
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по богатству, по поведению, по отношениям с другими людьми, по отношению к идеалам общества;
5. происхождение: по рождению, по социальной принадлежности,
и т.д.
Данная лексика отличается широким разнообразием свойств:
а) сербское / заимствованное слово: слеп / ћорав – с дериватами (слепча, слепкиња; ћора, ћорка);
б) субстантивизация для обозначения носителя характеристики: – м.
род: слепча // ћорча; – ж. род: ћорна / ћорла;
в) выражение степени желательности / нежелательности:
уменьшительно-ласкательное: брале, браца; сеја, сека;
пейоративное: ћора, ћорша; ћорна, ћоравштина.
Лексика данного типа используется в бытовом, чаще всего семейном
общении, или на местном уровне, что отражено в большом разнообразии
дериватов. Используются и суффиксы, не принадлежащие литературному
языку.
Алфавитный список словаря содержит свыше 7 500 форм, безусловно,
меньшего числа лексем, которые в основном имеют больше одного значения.
Материал был записан несколькими авторами, т.е. принадлежит разным источникам, в связи с чем определения значения в большинстве случаев
носят синонимичный характер (речь идет не о полисемии, а о различном
восприятии и способностях исследователя описать наблюдаемое). Мы отказались от единообразия с целью сохранения местных, диалектных, исторических и культурологических различий.
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Свом оцу
Гојку Ристићу
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Овај рад представља измењени текст докторске дисертације, одбрањене
на Филозофском факултету у Нишу, 18. децембра 2015. године, пред
комисијом коју су сачињавали професори: ментор др Јордана Марковић, др
Надежда Јовић и др Жарко Бошњаковић.
Рад је настао као део пројекта Дијалектолошка истраживања српског
језичког простора (ЕДБ 178020), који у потпуности финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Истраживања прешевског говора кретала су се у два правца. Први је
подразумевао класично дијалектолошко испитивање говора прешевског
краја, које је обухватало градско насеље Прешево и 15 села у прешевској
општини, у којима живе Срби. Други правац језичке анализе заснивао се на
грађи прикупљеној у урбаној средини, која је обрађена према принципима и
методама социјалне (урбане) дијалектологије, који су подразумевали квалитативну и квантитативну анализу језичке грађе. За потребе првог дела рада
материјал је прикупљан од старијих информатора из наведених средина, а за
потребе другог дела рада језичка грађа је забележена у српском говору градског насеља Прешево од информатора свих узрасних и образовних нивоа. У
овом раду изнети су резултати класичне дијалектолошке анализе српског говора прешевског краја, док ће резултати социолингвистичких истраживања
бити објављени неком другом приликом.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
0.1. Општина Прешево налази се на крајњем југу Републике Србије,
на граници са Македонијом. Смештена је између планине Рујан на истоку,
границе према Македонији на југу, и планине Карадаг на западу.
Кроз Прешево протиче Прешевска Моравица, у коју се уливају мање
реке: Чукарачка река (у коју се улива Трнавска река), Ораовачка река, Чавадарска река (у коју се улива Голема река), тако да негде након села Букуревца
настаје Моравица (у коју се улива неколико мањих река: Шошајска река,
Буштрањска река), да би се Моравица код Бујановца улила у Јужну Мораву.
Ова општина обухвата градско насеље Прешево и 34 села. Аутопут
Е75 дели прешевску област на два дела. Источно се налазе села: Стрезовце, Славујевац, Алиђерце, Големи Дол, Рељан, Љаник, Свињиште и
Буштрање. Западно од аутопута су: Миратовац, Цакановац, Трнава, Чукарка,
Норча, Курбалија, Прешево, Ораовица, Жујинце, Станевце, Сефер, Бујић,
Церевајка, Печено, Депце, Илинце, Мађере, Госпођинце, Гаре, Ранутовац,
Берчевац, Буковац, Рајинце, Горња Шушаја, Доња Шушаја, Црнотинце, Букуревац.1 Трифуноски источни део назива Моравица, док је западни део Кумановско-прешевске Црне Горе, мада се по њему распоред села не поклапа
у потпуности са претходним распоредом с леве и десне стране аутопута (в.
Трифуноски 1948, Трифуноски 1951).
*
0.2. Прешево је старо насеље, о чијој старини сведоче трагови античке и
римске културе, пронађени на локацијама са ових простора, који се чувају у народном музеју у Врању.2 Први писани помени о целој Кумановско-прешевској
Црној Гори датирају из XI века, када је грађена манастирска црква Света Богородица у Матејчи. Српски владар жупан Вукан је 1103. године управљао областима до Скопља и Тетова. Наредне године ова област враћа се у византијске
руке. Овај крај је 1189. године био под управом Стефана Немање, мада је и то
1
Уз наведени списак прешевских села треба напоменути да постоје засеоци, физички
издвојени од својих матичних села, али се административно и даље воде под именом неког
другог села. То су: Ашане и Маминце под Стрезовцем, Трнавска Река под Трнавом, Цер под
Миратовцем.
2

О овоме налазимо податке у Вукановић 1966: 5.
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Карта 1: Насеља у Општини Прешево

било краткотрајно. У оквирима српске државе налази се и за време владавине
краљева Драгутина и Милутина и цара Душана. Овим крајем у средњем веку
управљао је севастократор, а касније, вероватно, и деспот Дејан Дејановић,
чије порекло није сасвим разјашњено. Зна се да је он био зет Цара Душана по
сестри Теодори (у калуђерству Евдокији) и отац Јована Драгаша и Константина Дејановића. „Држава Дејановића“ је 1355. године обухватала старе Жупе
Жеглигово (Козјача, Средорек и највећи део Пчиње) на истоку и Прешево са
једним делом гњиланског Карадага на западу (в. Рајичић 1952‒1953: 229).
Старе жупе Врање и Морава налазиле су се ван тадашње Дејанове баштине.
Након Душанове смрти, овим подручјем управљају синови севастократора
Дејана ‒ Драгаш и Константин. После Константинове смрти 1394. године, ова
област је подељена на два дела и неко време јужним делом, Кумановском Црном Гором, владају Турци, а северним, Прешевском Црном Гором, влада ћесар
Угљеша (1402‒1423). Турци су ушли у северни део тек са освајањем осталог
дела Србије, негде од 1441. године. После неколико устанака и покушаја да
се овај крај ослободи турске власти, српска војска је 1878. године продрла до
села Лојана (прво село преко границе са Македонијом), али се ускоро повукла до Летовице (у близини Бујановца). Берлинским конгресом граница према
–9–
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Турској повучена је још северније, код села Ристовца. Коначно ослобођење од
Турака уследило је 1912. године.
0.3. Прешево се први пут помиње 1381. године у хрисовуљи „царице
Јевдокије“, која са сином Константином прилаже Хиландару задужбину севастократора Дејана, цркву у Архиљевици са имањем и извесним добрима у
Прешеву (в. Рајичић 1952‒1953: 6, Хаџи-Васиљевић 1913: 389‒393).
0.4. Састав становништва био је различит од најстаријих времена до
данас. Пре досељавања Словена, ова област била је саставни део Дарданије,
илирске провинције. Повећан број Јужних Словена везује се за време владавине Немањића, о чему сведоче топоними и бројни остаци материјалне
културе (трагови цркава, манастира, гробаља, селишта и сл.). Са доласком
Турака у почетку се нису десиле значајније етничке промене. Турци су се
доселили касније из Анадолије и преко Биљаче. Са Турцима у овај крај
досељавају се и Цигани, али је и даље већи број јужнословенског становништва. Касније наступају ратовања и сеобе, па и нови миграциони процеси. Један од догађаја који је покренуо исељавања са ових простора је
напредовање војске аустријског генерала Пиколоминија у рату против Турака. Восјци су се придружили јужнословенски добровољци. Након пораза од
Турака почиње исељавање Срба у великом таласу Сеобе Срба 1689‒1690. године. Исељавање Срба пред турском одмаздом захватило је и крајеве јужне
Србије: Горњу Мораву, Изморник, Скопску Црну Гору, скопску котлину, кумановску и прешевску околину. Осипање српског становништва нарочито
интензивно је било у време Првог и Другог српског устанка и од 1878. године. У време балканских ратова забележено је досељавање јужнословенског
становништва у ове крајеве, чему су највише допринели географски положај
и клима погодна за земљорадњу и сточарство. Албанци су се у прешевски
крај досељавали сукцесивно и то од друге половине XVIII века и нарочито
од 1878. године. Од 1912. године почело је исељавање муслиманског становништва, пре свега Турака. Када говори о стариначком становништву Кумановско-прешевске Црне Горе, Трифуноски (1951а: 82‒85) наводи и одређени
број поисламизираних родова, који су променом вере избегли миграције и
њих има, осим у прешевској и кумановској области, у Горњој Морави, Изморнику, Тиквешу, Рајецу, Кичевији, Мијаку, пределу око Пчиње и у Кривој
Реци. Што се тиче досељеника, они су се кретали у три струје:
‒ западна, која је била најјача (са Косова и Метохије, из Горње Мораве,
Црне Горе, Босне, Далмације и Лике дошло је православно становништво;
из Албаније су долазили муслимани и то је најзначајнији део досељеничког
становништва),
– 10 –
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‒ источна, нешто слабија од западне (из околине Криве Паланке, Босилеграда, Пчиње, Моравице, Куманова) и
‒ северна (из околине Ристовца, Врања, Пирота, Бујановца, Масурице,
Владичиног Хана и Сурдулице).
Прво досељавање муслимана из Албаније почело је у другој половини
XVIII века, док су се мухаџири досељавали од 1878. године.
Узроци миграција су углавном економске и социјалне природе (сиромаштво, потурчивање, зулуми, освете и сл.). Исељавање становништва односи се на православце. Они су одавде насељавали крајеве Горње Пчиње и
Врања, одакле су се касније неки одселили у Куманово и околину, Лесковац,
Војводину.3 Поновно досељавање српских родова из шире врањске околине
у прешевску област почиње почетком XX века. Муслимани су овде остали
све до 1912. године, када је око 200 домова Турака, Албанаца и муслимана
из Босне кренуло у Турску, Куманово или Скопље (в. Вукановић 1966: 8‒11).
Промене у етничком саставу становништва у Прешеву дешавају се почетком седамдесетих година прошлог века, када се велики број Срба сели у
северније крајеве Србије. Од тада се број Срба стално смањује.
0.5. Према попису из 2002. године4 укупан број становника у општини
Прешево износи 34904, од чега је 2984 Србина, 31098 Албанаца, 322 Рома,
21 Македонац, 17 Бошњака, 15 Муслимана, 5 Мађара, 2 Црногорца, 5 Руса,
3 Хрвата, 1 Чех и осталих (непрецизно изјашњених) 431.5 У 19 села живе
само Албанци, док су у осталим селима и у Прешеву у мањем или већем
броју житељи и Срби. Турски дефтери из XVI века говоре о етничком саставу становништва прешевског краја оног времена. Тада је однос хришћанских
и муслиманских породица био сасвим другачији од данашњег. У табели је
дат преглед броја становника на почетку XVI и у другој половини истог века
у селима данашње прешевске општине (према: Стојановски 1985: 35‒44) и
број становника према попису из 2002. године у свим селима где живе Срби
у прешевској општини. Подаци за последња четири села из табеле не постоје
код Стојановског (1985). У прешевским селима која нису наведена у табели
нема житеља Срба.
3

О детаљима миграција на овом подручју шире излаже Трифуноски (1951а: 78‒114).

За општине Прешево и Бујановац нема потпуних података у Попису становништва
Републике Србије из 2011. године.
4

5
Подаци за 2002. годину дати су према: Попис становништва, домаћинстава
и станова у 2002. Становништво. Национална или етничка припадност. Подаци по
насељима. Република Србија, Републички завод за статистику. Београд, фебруар 2003. И:
http://sr.wikipedia.org 20. 2. 2015.
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Табела 1
Село

1519.
Хришћ.
породице

1570.

Муслим.
породице

Хришћ.
породице

2002.

Муслим.
породице

број
Срба

број
Албанаца

Бугариње ⁄
Славујевац

14

⁄

11

⁄

480

⁄

Букуровце
(Доње и Горње)
⁄ Букуревац

30

4

32

4

⁄

899

Буштрање

23

⁄

26

⁄

186

682

Гари ⁄ Гаре

7

⁄

5

⁄

⁄

⁄

19

⁄

17

6

52

1189

Илинце

11

⁄

3

⁄

⁄

136

Миратовац

31

⁄

35

⁄

13

2 731

Норча

38

⁄

47

1

4

979

Ораховица ⁄
Ораовица

48

6

63

6

1

3737

Прешево

59

3

90

12

1231

11746

Рајинце

2

⁄

7

⁄

2

1944

Рељан (Горњи и
Доњи) ⁄ Рељан

17

⁄

29

⁄

203

489

Стрезовце

26

⁄

35

⁄

272

708

⁄

⁄

98

⁄

109

1018

Цакановце ⁄
Цакановац

24

⁄

24

⁄

186

32

Црнотинце

16

1

11

⁄

⁄

1445

Големи Дол

⁄

⁄

⁄

⁄

28

266

Жујинце

Трнава

Љаник

⁄

⁄

⁄

⁄

29

⁄

Свињиште

⁄

⁄

⁄

⁄

103

⁄

Чукарка

⁄

⁄

⁄

⁄

85

427

0.6.1. Историјским, социолошким и етнографским истраживањима
Прешева и околине пре Првог светског рата бавио се Јован Хаџи-Васиљевић
(Јужна стара Србија, Прешевска област). Јован Трифуноски је објавио две
монографије у којима се опширно описују насеља из прешевског краја: Моравица (1948) и Кумановско-прешевска Црна Гора (1951) и један краћи рад о
Прешеву (Трифуноски 1951б). Александар Стојановски објављује садржаје
– 12 –
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из турских дефтера који се односе и на Прешево (Врањски кадилук у XVI
веку и Попис војнука с краја XV века).
0.6.2. Из ономастичког угла прешевску област истраживали су Момчило Златановић (Топонимија прешевске Црне Горе, Топонимија прешевске
Моравице, Топонимија насеља у средњем сливу Пчиње), Јаворка Маринковић
(Микротопонимија бујановачког и прешевског краја) и Татјана Трајковић
(Трајковић 2009, 2011а, 2011б, 2011в). Речник говора јужне Србије Момчила
Златановића (Златановић 1998) садржи и грађу из Прешева.
0.6.3. Српски говор прешевског краја припада призренско-јужноморавском дијалекту призренско-тимочке дијалектске области српског језика.6
Сам географски положај ове области, као и састав становништва који је кроз
историју био веома нестабилан, наговештава бројне могуће утицаје суседних говора и несловенских језика.
Говор Прешева први пут је био предмет анализе шездесетих година прошлог века. О томе је први писао Данило Барјактаревић у чланку
Прешевско-бујановачка говорна зона (Барјактаревић 1966). Идриз Ајети
је писао о основним језичким одликама говора Албанаца из прешевског и
бујановачког краја (Ајети 1969). Након овога, темама из говора Прешева бавила се Татјана Трајковић, а њени радови се базирају на анализи прешевског
српског говора у реализацији Срба и Албанаца (Трајковић 2010, 2011в, 2012,
2013а). У већини тих радова проучавани су контакти српског и албанског
језика на дијалекатском тлу и начин на који се то одражава на познавање или
учење српског језика код Албанаца.
0.7.1. Материјал од преко 60 сати аудио-снимака за овај рад прикупљан
је током 2010, 2011, 2012. и 2013. године, а један део је преузет из грађе за
магистарску тезу о микротопонимији Прешева. У већини случајева ради се
о спонтаним разговорима са мештанима, у чему ми је доста помогло лично познанство са говорницима, али и моја употреба дијалекта у разговорима са њима. Сви моји старији саговорници остаће ми у сећању по својој
гостопримљивости, по својим судбинама, које су обележене тешким животом, по својим једноставним али интересантним животним филозофијама.
Посебно бих издовијила два брачна пара која су живела (или живе) у Рајинцу
6
Павле Ивић је за говоре овог подручја користио израз призренско-тимочка дијалекатска
зона (Ивић 1985: 38, 110‒131), а нешто касније употребљава термин призренско-тимочка
дијалекатска област (Ивић 1987, Ивић 1991: 27, 29, 31, 205‒214, Ивић 1994, Ивић 2009).
Он сматра да израз „призренско-тимочки дијалекат“ треба схватити релативно и наставља:
„Велика заједничка одступања свих говора ове зоне од онога што је обично у осталим нашим
дијалектима потискују у други план унутрашње разлике у њој и тако стварају привид њеног
јединства“ (Ивић 1985: 116).
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и Норчи, а који су у својим селима били једини становници Срби: Благоја
(1937) и Стана (1939) Михајловић (Рајинце), Станоја (1929) и Љубица (1934)
Јанковић (Норча).7
0.7.2. Скраћенице назива места из којих потиче грађа: П (Прешево), Б
(Буштрање), ГД (Големи Дол), Ж (Жујинце), Љ (Љаник), М (Маминце), Н
(Норча), О (Ораовица), Р (Рајинце), Рљ (Рељан), Св (Свињиште), Сз (Стрезовце), Сл (Славујевац), Т (Трнава), Ц (Цакановац), Ч (Чукарка).
0.8. Назив овог рада је Говор Прешева и он подразумева говор градске средине Прешево и прешевских села у којима живе Срби. Обрађивани
материјал прикупљен је на подручју општине Прешево и обухвата говор информатора који су житељи Прешева и прешевских села.

Михајловићи су се врло брзо, након сачињених снимака са њима, одселили из Рајинца
и отишли код свог сина у Велику Плану. Они су били последњи српски житељи у овом селу.
7
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ФОНЕТИКА
АКЦЕНАТ
1.1.0. Српски говор у Прешеву по свим својим особинама припада
јужноморавском типу ПТ дијалекта. Многе црте из овог говора указују на
најјужнији тип овог дијалекта. Једна од њих је и прозодијски систем. Иако
се ради о иновативној балканистичкој црти у развоју акцентуације, која подразумева напредовање српског старијег система у правцу поједностављења,
разлике у односу на остале ПТ говоре постоје. О њима је говорио још Александар Белић. Општа разлика између поддијалеката ове зоне јесте у јачини
експираторног акцента. „У тимочко-лужничкоме говору по јачини својој
и времену трајања акценат се приближава веома кратком (¾) акценту београдског говора који не расте као у другим говорима, већ или опада или
му је тонска висина за време његова трајања стална, непроменљива. [...] У
заплањско-јужноморавском дијалекту темпо је говора много бржи него у тимочко-лужничкоме, акценат је оштрији и краћи и од заплањско-лужничкога
и приближује се и по својој експираторној јачини и, донекле, по своме брзоме опадању, неки пут до терце, оштроме (¾) акценту оних наших дијалеката
који су задржали стари оштри акценат и нису га пренели [...]“ (Белић 1999:
207). Белић скреће пажњу на разлике у емфатичном акценту, које могу бити
блиске разликама у природи самог акцента. Немајући ово у виду, Решетар
је погрешно констатова четвороакценатски систем у књажевачком говору
(Белић 1999: 208). До сличне заблуде дошао је и Барјактаревић када је истраживао говор прешевско-бујановачке зоне (Барјактаревић 1966: 194‒197).
Јасно је да се у оваквим случајевима мора обратити пажња на слушни утисак, који не треба повезивати са фонолошком вредношћу акцента (в. Ивић
1994, Пецо 1994).
1.1.0.1. Место призренско-тимочког акцента одговара месту заједничкословенског акцента, које се може реконструисати померањем нових узлазних
акцената за један слог према крају речи, а то стање одговара оном код чакаваца и у руском језику (в. Белић 1999: 208). Један део ПТ говора одликује
се посебним повлачењем овог акцента за један слог према почетку речи.
Ова појава није фонетске природе и то потврђују случајеви у којима нема
повлачења, а могло је доћи до њих (аорист, неки заменички и прилошки обли– 15 –
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ци). Белићева испитивања и закључци односили су се на Врање и околину са
претпоставком да одлику носе и говори Срба „с оне стране наше тамошње
границе“ (Белић 1999: 214), која у оно време није обухватала Бујановац и
Прешево. Белић је ово повлачење забележио до Стубла на северу. Новија
истраживања су показала да данас тога има и северније, у Алексиначком
Поморављу, где је доспело вероватно захваљујући миграцијама становништва (Богдановић 1987: 136). Преношења има и у западном делу пчињског говора (Јуришић 2009). Разматрајући узроке овакве акценатске појаве, Белић
проналази утицај говора „Старе Србије“, односно непосредни утицај кумановског на врањски говор (Белић 1999: 215). Неке дијалекатске црте овог
најјужнијег ПТ говора представљају македонизме: -на- < -нѫ- код глагола
III врсте, -ле уместо -ли у множини м. р. радног глаголског придева, па и -у
< -ѫ у презенту једнине (Ивић 2001: 182, Реметић 2000: 98, Марковић 2006:
252). Дакле, ради се о територији неминовних додира и интерференције два
блиска словенска језика. Како и сам Белић каже, није случајно што се ови
језички моменти поклапају са њиховим простирањем. Тако је и ово специфично место акцента у сигурној вези са наведеним подручјем.
1.1.0.2. Након Белићевих разматрања, прозодијом северних македонским и јужних српских говора бавили су се Милош Ивковић и Божидар Видоески.8 Акценатско стање које је забележио Видоески у кумановском говору (Видоески 1962) умногоме одговара ономе што нуди мој материјал из
прешевског говора. То и није изненађујућа чињеница ако се има у виду географски положај, односно непосредно суседство ова два говора. Прикупљена
грађа показује да одступња која постоје у односу на кумановско стање говоре, заправо, о већој доследности прешевског говора у процесу повлачења
акцента са отворене ултиме.
1.1.0.3. Акценатски систем кумановског говора Видоески сврстава у
систем слободног акценатског места, што се не уклапа у стандард македонског језика, који има везано место акцента. Иако је акценат слободан, на
морфолошком плану то је „акценатски тип со неподвижен акценат“. „Морфолошки фиксиран“ акценат обележје је говора у појасу од Стубла до Солуна, „односно до границе са грчким дијасистемом“ (Видоески 1994: 130).
Овакав акценатски систем подразумева да се у парадигматским облицима,
са изузетком позајмљеница и 2. и 3. л. јд. аориста, не може јавити акценат на
последњем отвореном слогу (Видоески 1999: 101‒105).
8
Ово је и сам Белић ишчекивао не би ли се детаљније ушло у тумачење појаве
акценатског преношења у говорима јужне Србије (в. Белић 1999: 215); в. Ивковић 1921,
Видоески 1970, 1994.
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Када описује акценат јужнометохијског села Гатње, Младеновић (2013:
23–61) закључује да се овде ради о слободном и парадигматском акценту,
док је „формирање оваквог акцента део општег упрошћавања прозодијског
система, у коме се неутралише некадашња разнослоговност места акцента
у парадигми истих категорија“ (Младеновић 2013: 25). С обзиром на познату распрострањеност овог типа акцента (од Солунског залива до Куманова,
Прешева и Врања), Младеновић говори о „заједничком македонско-српском
ареалу са новоформираним парадигматским акцентом“ (Младеновић 2013:
25). Према речима Радивоја Младеновића, фиксирање парадигматског акцента обавља се на различите начине, док се невелика одступања могу
објаснити „присуством два принципа – семантичко-парадигматског и граматичко-парадигматског“ (Младеновић 2013: 25).
1.1.0.4. У вези са систематизацијом грађе, која би представила акценатске прилике у говорима призренско-тимочке дијалекатске области, у литератури не постоји јединствен узор.9 Овим проблемом бавила се проф. Јордана
Марковић (Марковић 2008: 293–297) у намери да се дође до неког система.
Став проф. Марковић је „да се о прозодији призренско-тимочких говора,
осим констатације да имају само један акценат, мора за сваки крај говорити са
више детаља и уз покушај систематизације. Један од начина систематизације
који се нуди јесте Даничићев систем, али је могуће то урадити и другачије“
Анализу прозодијског система неког од ПТ говора налазимо у: Богдановић 1979: 61–
66, 70–73, 77–78, 87–91, Вукадиновић 1996: 119–126, Ћирић 1999: 97–106, Марковић 2000:
100–112, Јуришић 2009: 15‒48, Младеновић 2013: 23–61). Преглед акценатског стања говора
Алексиначког Поморавља даје проф. Богдановић (Богдановић 1987: 136–138) са исказивањем
намере да се детаљнија обрада уради другом приликом. Посебне су врсте анализе везаног
акцента у ПТ говорима: Павловић 1939: 144–154, Реметић 1996: 343–355. Проф. Вукадиновић
је акценатски систем говора Црне Траве и Власине представио кроз групе према броју слогова
и подгрупе које показују у којим се морфемама чува акценат на ултими, а у којима је он
на пенултими (кљuч : кључeви, плuг : плuгови, пoп : попa, дрuг : дрuга и сл.); о акцету код
осталих врста речи мање се расправља. Сличан принцип применио је проф. Ћирић у опису
говора Понишавља, затим Милосављевић (2009). Проф. Марковић се, приликом прегледа
грађе и описа акценатског система у говору Заплања, држала Даничићеве поделе, мада, према
њеним речима, и тај приступ није био једноставан (Марковић 2000: 106). Марина Јуришић је
горњопчињски акценат представила кроз шест група: 1. речи са старим кратким или дугим
акцентом на отвореној ултими, 2. речи са старим кратким или дугим акцентом на отвореној
ултими коме је претходила дужина, 3. речи у којима је стари кратак или дуг акценат померен
са отворене ултиме, 4. речи у којима је стари кратак или дуг акценат, коме је претходила
дужина, померен са отворене ултиме, 5. речи са старим кратким или дугим акцентом на
затвореној ултимии и 6. речи у којима је стари акценат померен са затворене ултиме. У Говору
села Гатње акценатске прилике се излажу према врстама речи, а у оквиру именица прати се
место акцента и према суфиксима којима се врши творба (Младеновић 2013: 23–61) слично
поступку који налазимо код Видоеског (в. Видоески 1962: 96–124).
9
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(Марковић 2008: 295). У вези с тим проф. Марковић предлаже да се сви ПТ
говори према акценатском критеријуму поделе у три групе: 1. са старим местом акцента, 2. са пренесеним акцентом, 3. са везаним акцентом (Марковић
2008: 295). Прешевски говор би се према тој подели могао сврстати у групу
са делимично пренесеним акцентом. Међутим, с обзиром на то да се овде
акценат ипак везује, али парадигматски, можда би прешевски говор припадао и трећој групи говора. Овакво сврставање било би прецизније када би се
трећој групи говора, са везаним акцентом, поред две подгрупе (1. акценат на
пенултими, 2. акценат на антепенултими) придодала и трећа: парадигматски
везани акценат.
У раду о прешевском говору осећала би се празнина уколико би остао
без анализе акценатског система, те је учињен покушај да се, узимајући у
обзир његове специфичности, он представи што прецизније.
Акценат код именица
1.1.1.0. Место акцента у ПЈ говору врањске области померено је са отворене ултиме на којој је стајао неки од старих силазних акцената, док се
он у СЗ и ТЛ углавном задржао на истом месту. У наставку ће бити дат кратак паралелни поглед на неке прозодијске специфичности које се јављају у
акцентуацији именица у прешевском говору у односу на СЗ и ТЛ говоре,10
који обично чувају старо стање.
Стари кратак акценат који је стајао на отвореној ултими у прешевском
говору пренет је за један слог према почетку речи: вода ˃ вода,11 вoда; жена
> жена, жeна; село > село, сeло и сл. У овим случајевима експираторни
акценат у СЗ и ТЛ говорима задржава старо место: водa, женa, селo.12
Стари краткосилазни акценат на отвореној ултими, коме је претходила
дужина, у прешевском говору померен је за слог према почетку речи: глава
> глава, глaва; рука > рука. У СЗ и ТЛ говорима акценат је на старом месту:
главa, рукa.
Стари акценат на затвореној ултими обично се не повлачи у свим ПТ
говорима (човeк, зидaр, врснiк), али постоје неки примери који ремете ово
правило. Некадашњи краткосилазни акценат на затвореној ултими у прешев10
Остале јужноморавске говоре, који су дијалектолошки обрађени, не узимам у обзир
јер се код њих јавља другачији прозодијски тип, односно, везани акценат.
11
У свим примерима најпре се даје старо стање (нпр. вода), затим акценат у
новоштокавском систему (вода) и на крају стање у прешевском говору (вoда).

Поређења са СЗ и ТЛ дата су према: Богдановић 1979, Вукадиновић 1996: 119–126,
Ћирић 1999: 97–106, Марковић 2000: 100–112.
12
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ском говору пренет је за један слог у именицама поток > поток, пoток; извор > извор, iзвор. У СЗ и ТЛ говорима је потoк, извoр.
Некадашњи краткосилазни акценат на затвореној ултими, коме је претходила дужина, у прешевском говору помера се за слог према почетку речи:
народ > народ, нaрод. У СЗ и ТЛ говорима је исто нaрoд.
Стари дугосилазни акценат на затвореној ултими обично задржава своје
место у прешевском говору: бунар > бунар, бунaр, војник > војник, војнiк,
али има и примера повлачења: разбој > разбој, рaзбој. Док се у прешевском
говору задржава исто место акцента у ОП и плуралу (војнiка, војнiци), у СЗ
и ТЛ он је на ултими (уп. болникa, болницi).
Дакле, док је у СЗ и ТЛ говорима: водa, женa, селo, овцa, детe, млекo,
главa, рукa, потoк, извoр, разбoј, болникa, болницi, у прешевском се чује:
вoда, жeна, сeло, глaва, рuка, oвца, дeте, млeко, пoток, iзвор, рaзбој,
војнiка, војнiци, али је код свих говора: нaрoд, бунaр, војнiк.
Без обзира на порекло акцента у потврдама које следе (да ли се ради о
кратком или дугом силазном акценту, да ли је претходила дужина или не, или
се пак ради о старом месту акцента ван ултиме), потврде су дате обједињено
на једном месту и распоређене према акценатском месту у номинативу
једнине, општем падежу (или у партитивном облику уколико се ради о именици којом се именује нешто неживо), вокативу и множинском облику,13 што
би требало да покаже кретање акцента кроз парадигму. Именице су разврстане према Ивићевој класификацији (Ивић 1991)14 и броју слогова у номинативу једнине: једносложне, двосложне, тросложне и вишесложне.
1.1.1.1. Именице прве врсте. Већи број именица прве врсте има померен акценат ка почетку речи, али им није непознат акценат на ултими. У
оба случаја место акцента је генерализовано према основном облику у Н
јeднине. Ретки су случајеви одступања од овог правила.
1.1.1.1.1. Акценат на иницијалном слогу
Једносложне речи: бoр, бoра, бoрови; дêн, дêна, дêнови; глaс, глaса,
глaсови; зeт, зета, зeтови; крaљ, крaља, крaљеви; кrст, кrста, кrстови;
лeк, лeка, лeкови; плaц, плaца, плaцеви; рaт, рaта, рaтови; рiд, рiд, рiдови;
рoд, рoда, рoдови; сiн, сiна, сiнови; сuд, сuда, сuдови; црeп, црeпа, црeпови;
бrк, бrка, бrкови/бrци; сoк, сoка, сoкови (ако није сoци); мuж, мuжа, мuжи;
грoб, грoба, грoбови.
13

У мањем броју случајева нису постојале потврде за све наведене облике.

14

В. т. о именицама и објашњење зашто се именице с. р. налазе у једној групи.
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Двосложне речи: aтар, aтара, aтари; бoжјак, бoжјака, бoжјаци;
вoћњак, вoћњака, вoћњаци; дuвар, дuвара, дuвари; eктар, eктара, eктари;
зaбел, зaбела, зaбели; зaтвор, зaтвора, зaтвори; iзвор, iзвора, iзвори;
кaмен, кaмена, кaмења; мaјстор, мaјстора, мaјстори; мeсец, мeсеца,
мeсеци; мeтар, мeтра; нaзив, нaзиви; нaрод, нaрода, нaроди; пaшњак,
пaшњака, пaшњаци; пoдрум, пoдрума, пoдруми; пoпис, пoписа, пoписи; пoсед,
пoседа, пoседи; пoтес, пoтеса, пoтеси; пoток, пoтока, пoтоци; прoзор,
прoзора, прoзори; рaдник, рaдника, рaдници; рaзред, рaзреда, рaзреди;
рuдник, рuдника, рuдници; стaрац, стaрца, стaрци; трaктор, трaктора,
трaктори; uлаз, uлаза, uлази; шiник, шiника, шiници.
Тросложне речи: вiноград, вiнограда, вiногради; вoдовод, вoдовода,
вoдоводи; мaнастир, мaнастира, мaнастири; нaдимак, нaдимка, нaдимци;
прiјетељ, прiјетеље/прiјетељу, прiјетељ, прiјетељи; прoценат, прoцента, прoценти; спoменик, спoменика, спoменици и сл.
1.1.1.1.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: бербeрин, бербeрина, бербeри; бробiњак, бробiњка,
бробiњци; мушкaрац, мушкaрца, мушкaрци; побрaтим, побрaтиме,
побрaтима, побрaтими.
1.1.1.1.3. У четворосложној речи електричар акценат се налази на антепенултими: елeктричар, елeктричара, елeктричари.
1.1.1.1.4. Акценат на ултими нашао се у следећим именицама
Двосложне речи: алaт, алaти; астaл, астaла, астaли; бунaр, бунaра,
бунaри; поштaр, поштaра, поштaри; човeк, човeка, човeку (вокатив);
Шиптaр, Шиптaра, Шиптaри; шљивaк, шљивaка, шљивaци и сл.
Тросложне речи: авиioн, авиioна, авиioни; адвокaт, адвокaта,
адвокaти; багремaр, багремaра, багремaри; жандормeр, жандормeра,
жандормeри; камењaр, камењaра, камењaри; католiк, католiка, католiци;
партизaн, партизaна, партизaни; телефoн, телефoна, телефoни и сл.
Четворосложне речи: воденичaр, воденичaра, воденичaри; заробљенiк,
заробљенiка, заробљенiци; насељенiк, насељенiка, насељенiци; оригинaл,
оригинaла, оригинaли; пензионeр, пензионeра, пензионeри.
1.1.1.1.5. Антропоними и топоними:
а) акценат на ултими: Јордaн, Јордaнe; Ристaћ; Слободaн, Слободaне;
Стојaн, Стојaне; Голaк, Дунaв.
б) акценат на пенултими: Благoја, Благoјо; Војiслав, Војiславе; Дрaган,
Дрaгане; Љубoмир, Љубoмире; Стојaнча, Стојaнчо; Чaслав, Чaславе;
в) дублети: Душaн/Дuшан, Душaне/Дuшане; Марјaн⁄Мaрјан, Марјaне⁄
Мaрјане.
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1.1.1.1.6. ПрДрагимери у којима има извесне акценатске
неуједначености у парадигми или се ради о дублетним формама:
Једносложне речи: гoч, гoча, гочeви; вoл, вoла, волoви/вoлови; пoп,
пoпа, попoви/пoпoви.
Двосложне речи: дiнар, динaра, дiнари; oван, oвна, овнoви/oвнови;
гoлуб, гoлуба, голuби15; темeљ, темeљи/тeмељ, тeмељи.
Тросложне речи: капeтан⁄капетaн, капетaна, капетaни; учiтељ,
учiтељу (вокатив), учiтеља, учiтељи ⁄ uчитељ, uчитеља, uчитељи.
1.1.1.2. Именице друге врсте. Код ових именица акценат се никада не
налази на ултими и његово место је, такође, уједначено у парадигми према
стању у Н јд.
1.1.1.2.1. Акценат на иницијалном слогу
Двосложне речи: вoда, вoду, вoде; вrба, вrбу, вrбе; глaва, глaву, глaво,
глaве; жeна, жeну, жeно, жeне; змiја, змiју, змiјо, змiје; кuћа, кuћу, кuће;
мaјка, мaјку, мaјке (вокатив), мaјке; њiва, њiву, њiве; oвца, oвцу, oвцо, oвце;
пuшка, пuшку, пuшке; плeмја/плeмња, плeмју/плeмња, плeмје/плeмња; прuга,
прuгу, прuге; свiња, свiњу, свiњо, свiње; сeстра, сeстру, сeстрo, сeстре;
стoка, стoку, стoкo, стoке; тrла, тrлу, тrле; чeшма, чeшму, чeшме;
шкoла, шкoлу, шкoле; шuма, шuму, шuме.
Тросложне речи: стaница, стaницу, стaнице; uтрина, uтрину, uтрине
итд.
Четворосложне речи: стeпеница, стeпеницу, стeпенице.16
1.1.1.2.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: вртaча, вртaчу, вртaче; госпoђа, госпoђу, госпoђо,
госпoђе; зарлiја, зарлiје; кајсiја, кајсiју, кајсiје; кaлдрма, кaлдрму;
комшiја, комшiју, комшiјo, комшiје; комшiка, комшiку, комшiке (вокатив),
комшiке; котлiна, котлiну, котлiне; кречaна, кречaну, кречaне; кривiна,
кривiну, кривiне; ливaда, ливaду, ливaде; недeља, недeљу, недeље; пећuрка,
пећuрку, пећuрке; рабoта, рабoту, рабoте; равнiца, равнiцу, равнiце;
саксiја, саксiју, саксiје; срамoта, срамoту; судiјa, судiју, судiјo, судiјe;
џамiја, џамiју, џамiје.
Четворосложне речи: братанiца, братанiцу, братанице (вокатив),
братанiце; воденiца, воденiцу, воденiце.
1.1.1.2.3. Акценат на антепенултими
Четворосложне речи: фамiлија, фамiлију, фамiлије.
15

Може се чути, доиста ретко, облик гoлуби.

16

Али и у м. р.: стeпеник, стeпеника, стeпеници.
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Петосложне речи: жандормeрија, жандормeрију, жандормeрије.
Дублетне форме забележене су код именице планина: планiна/плaнина,
планiну/плaнину, планiне.
1.1.1.2.4. Топоними и антропоними:
а) акценат на пенултими: Богдaна, Богдaну, Богдaно; Велiка, Велiку,
Велiке; Николiна, Николiну, Николiно; Светлaна, Светлaну, Светлaно;
Снежaна, Снежaну, Снежaна; Стојaнка, Стојaнку, Стојaнке; Бaњка,
Власiна, Трнaва.
б) дублети: Мaрија/Марiја, Мaрију/Марiју, Мaријо/Марiјо; Драгiша/
Дрaгиша, Драгiшу/Дрaгишу, Драгiшо; Никoла/Нiкола, Никoлу/Нiколу,
Никoло.
1.1.1.3. Именице треће врсте.17 Код именица ове врсте, колебања у парадигматском генералисању могу се приметити једино код множине на -иња,
те ће се код њих акценат наћи и на суфиксу.
1.1.1.3.1. Акценат на иницијалном слогу
Двосложне речи: бrдо, бrда; гњeздо/гнeздо, гњeзда/гнeзда; сeло, сeла;
гuмно, гuмна; грoбље, грoбља; дeте; дrво, дrва/дrвља/дrвја; жiто, жiта;
лiце, лiца; мeсто, мeста; пoље, пoља; кuче, кuчики; пiле, пiлики; прaсе,
прaсики/прaсци; свiњче, свiњчики; тeле, тeлики/тeлци.
Тросложне речи: збiриште, збiришта; цrквиште, цrквишта;
сeлиште, сeлишта; стrњиште, стrњишта и сл.
1.1.1.3.2. Акценат на пенултими
Тросложне речи: девoјче, девoјчики; имaње, имaња; призeтко,
призeтка, призeтковци; дечiште, дечiшта; човечiште, човечiшта;
падiнче, падiнчики и сл.
Четворосложе речи: наређeње, наређeња.
1.1.1.3.3. Акценат на антепенултими
Чеворосложне речи: игрaлиште, игрaлишта.
1.1.1.3.1. Код збирних именица на -иња акценат показује тројако стање:
а) место акцента према основном облику: рaме, рaмиња; шiше,
шiшиња; шкeмбе, шкeмбиња;
Именице средњег рода нису раздвајане у две групе јер овај говор не познаје облике
са проширењем (в. т. 2.1.0.).
17
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б) акценат на суфиксу:
бuре, бурiња; јuже, јужiња; магaре, магарiња; чeзе, чезiња;
в) дублетни облици:
лoјзе, лојзiња/лoјзиња; iме, имiња/iмиња; ћeбе, ћебiња/ћeбиња.
1.1.1.3.4. Антропоними и топоними:
а) акценат на пенултими: Рaде, Тoме; Алиђeрце, Барбaце, Дејaнце,
Требешiње.
б) акценат на антепенултими: Aшане, Мaминце, Мирaтовце, Прeшево,
Табaновце.
1.1.1.4. Место акцента код именица у прешевском говору показује висок степен доследности у парадигаматском везивању. Одступања су незнатна и углавном се односе на грађење множине код им. м. р. (гoч : гочeви; вoл
: волoви/вoлови; пoп : попoви/пoпoви; oван : овнoви/oвнови; гoлуб : голuби)
или се ради о дублетним формама типа: темeљ/тeмељ; учiтељу/uчитељ.
Именице ж. р. не показују колебања у парадигматском акценту осим именице планина са дублетним формама у сингулару и једним обликом у плуралу
(плaнина, планiна, плaнину, планiну, планiне). Код именица средњег рода
акценат се налази ван парадигме онда када стоји на првом слогу суфикса
-иња, што се не дешава редовно, већ се показује тројако стање: шкeмбиња;
бурiња; имiња/iмиња.
Акценат код заменица
1.1.2.0. Оно што одступа од правила преношења акцента према почетку
речи односи се пре свега на неке прилоге, бројеве и заменице. То је оно што
је збуњивало лингвисте у тумачењу узрока повлачења акцента. Старо место
он је задржао код заменица на отвореној ултими: којi, којa, којe, којo, мојa,
мојe, мојo, чијa, чијe, чијo, оваквa, оваквo, каквa итд. Ови облици могу се
чути и у прешевском говору с тим што су ређи код односних и присвојних
заменица, а чести код показних.
1.1.2.1. Од личних заменица издвајам потврде двосложних облика, код
којих се у већем броју налазе оне са акцентом на иницијалном слогу:
и јa и oна Св; ко oна ни бaба О; oна дoле пaдне Ч; oна је дoле Љ; oна је
причaла Б; oна је тuј бiла Рљ; oна код нaс Сз; oна ме питuје Рљ; oна ми рeче
Т; oна му вiка Сл; oна не путuје О; па oна упоређuје Ц; oна ми је причaла
Св; oна мнoго тeчи Н; oна се кaчи гoре О; oна тuј рaди Љ; oна тuј си извiра
Н; oна ће се стрoши П; oна у лаборатoрију рaди О;
и oно не зaустави Сл; oно се распaда О; oно си бeше мiрно Т; oно си
iскочи ГД; oно си стaше за чêс Т; oно такoј стoји Љ; па oно на магaре Н;
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вiше oни су бiли Т; да су oни сiлни П; из Дејaнце су oни Н; и oни су
такoј дoшли Р; и oни су туј Сл; нeсу не oни дирaле П; oни бeву покушaле да
кoпав Н; oни га знaјев Рљ; oни какo су пaметни Н; oни сrпски прiчав Сз; oни
су бiле такoј растiкани Н; oни су iшли с нaс Сл; oни су од Барбaце Н; oни
су от чiчу брaћа Р; oни су па кuћа до кuћу П; oни су тuј живeли Ц; oни су тuј
седeли Ж; oни су потuрчени Н; староседeлци су oни П; oни чuвав oвце Ц; штo
су oни купiли Р;
и oне су бiле тuј Сл; и oне, сeстреˬму Н; oне iмав онeј М; oне се родiше
П; oне си сeдив, плeтев П итд.
1.1.2.1.1. Ређе се могу се чути облици са акцентом на ултими:
нe да прiчам дек је онa тuј Сл; онa му вiка ГД; онa си отiшла Сл; и онi
га зoвев Сз; онi па су свoји ГД; онi су ис Кuштицу Н и сл.
1.1.2.2. Код показних заменица акценат се налази пред партикулом:
гледaја га овêј Н; од овêј кuпен лeб Т; овêј Алексaндрија ли Н; овêј аџiја
Ц; овêј из Нoрчу Н; овêј iзвор овдeка Ц; овêј лiчи на њeга Ж; овêј стaр човeк
Ц; овêј што гу је одвeја Сл; овêј што продaва брaшно Т; у овêј плaц нe Р; да
нeје онêј зaбел Ц; излəжa не онêј Н; онaј Свeта што бeше Н; видeла овiја Т;
знaјеш ги овiја Сл; код овiја П; овiја брaћа кудe ће П; овiја какo ги вiкав Ц;
овiја напрeт Ц; овiја одрaсли свi П; oн је зeт на овiја Н; онiја бrда Ц; онiја
онaмо Н; онiја ондeк Н; онiја штo су га имaле Ж;
и овaј отiшла Ж; овaј дoђе дeсно Ц; овuј помaду П; од овuј мaлу су
отiшли Н; скроз на овuј стрaну Т; а онaј чeшма тaмо Н; онaј вrба Ц; онaј код
џамiју Н; онaј лeтња П; тoј е онaј uтрина Ц; откуде онuј Н; у онuј котлiну Ц;
iмашемо онeј кuпене Н; oне iмав онeј М; онeј вртaче Ц;
овoј Блaто Ц; овoј гoре Ц; овoј дeте не мoже ГД; овoј нaше овдeка Ц;
овoј се дешaва П; па сад овoј Сз; продaва овoј П; штo је овoј Сл; а онoј су
бiли мушкaрци Н; и онoј што бiло на кoла Р; онoј дrво и тoј Р; онoј се
дешaва П; пре онoј, знaш Ч; продaва онoј П; сaмо онoј чкeмбе П итд.
1.1.2.3. Присвојне заменице
1.1.2.3.1. Код присвојних заменица моја, моје, моји, твоја, твоје,
твоји, своји нисам забележила акценат на ултими.
мoја бaба П; мoја мaјка П; мoју сeстру П; у мoју кuћу су бiли Ж; и
у мoје врeме Т; па мoје дете П; свe тoј е мoје имaње бiло Ц; мoји кǝд су
досeљени Т; мoји су бiли у Бiнач П; па тoј мoји дeца Сл; по мoје бaшче
Сл; овoј е твoја чaша П; тoј ли је твoја жeна М; с твoје дeте iде М; твoје
братaнче Ч; нe ли су твoји Сл; твoји дeца Ц; и твoје сeстре су бiле Т; мi
смо си свoји Ц.
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1.1.2.3.2. Старо место акцента носи присвојна заменица 3. л. јд. м. р.:
његoв алaт је имaја П; његoва кuћа је на крaј Т; на његoву стрaну Р; с
његoву жeну сам работiла Сл; његoво имaње Ц; тoј свe је његoво Ц; у његoво
сeло ГД; њигoви дeца П; с његoве рuке Сз.
1.1.2.4. Упитно-односне заменице могу имати померено место акцента
према почетку, али се срећу и облици са старим местом акцента.
а) кoга сте питaли Р; код кoга Чaслава Ц; куде кoга отiшја Н; кoја је
кuћа Н; нeма дрuго кoје Н; штo знaм кoје Ц; кoји љuди Т; тiја кoји су зарлiје
Сл; нe знам кoје су тêг бiле П; на чiјега тaтка П; од чiјег сiна Т; чiва је сêда
Р; чiја је тaј њiва М; чiју кoзу мuзеш Ц; на чiје имaње Сз; чiје дeте Сл; чiје
имaње да дaде П; чiво? Ц; Чивi су дeца Т; чiiи су мaчики Ц; од чiи пrсти Ж;
чiве нoсиш П; чiје крaве Ж;
б) когa ће нaђе М; којa ти је бiла другарiца Сз; ис којo су сeло Н; којo
је iме Сл; којo писa Н; сêг којo ће ти чuва дeца П; ће га нeма до којo врeме
Сл; којi Ц; не знaм сêг којi су Н; којi су ставiли Н; којe жeне П; којe су тoј
цаканoвске ливaде Ц; тi којe ги пuшиш Сл; од чивoг дeду Ц; Од чивoг Т; чивa
је бaшча Н; чивu сeстру Сз; не знaм чивo је П; чивo је овoј П; не знaм чијo је
М; Чивi сте? Ч; не знaм чiви су кoла П; Чивe су гuме Ц итд.
1.1.2.5. Показне заменице за каквоћу углавном имају старо место акцента, али се јављају и случајеви са преношењем:
а) бêш овакêв П; оваквu аљiну ГД; оваквu нeси јeла Ц; оваквo да га
напрaвиш Ж; оваквi су долазили П; е, таквa да је П; таквa ву трeба на њu
Сз; таквu гу направiла Т; с таквo да нeмаш работу Р; таквi ће га срeдив Ц;
свe сте таквe Р; онаквa иста Сл; онаквu кuћу Сл;
какêв рeд П; какêв свe нeје бiја Сл; какêв си тoј човeк Сл; с каквoга
жiви Ж; вiш каквa је тегoба П; каквa испaдне ГД; каквa је бiла Ц; каквu
кафу пијеш Сз; каквu рабoту iмаш Р; каквu срeћу iма П; каквo је бiло, дoбро
је Т; каквi су М; каквi човечiшта Сз;
б) овaкав iсти iмам П; овaкав је и мoј Сл; овaкву сам јa имaла Ж; овaкву
комшiку да iмаш Сл; овaкво је унuтра Сз; па ли онaква П; у онaкву кuћу Т;
онaкво сам ти дaла Ц; онaкви стoљњаци Сз; онaкви шпoрети стaри П; свe
онaкве голeме Н; с овaкве комшiје Ц;
кaкву кuћу iма Т; кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; кaкво имaње је пoсле
накуповaла П; кaкво малeчко је Сл; кaкве пaре, кaкви бакрaчи Ц.
1.1.2.5.1. Код показне заменице м. р. јд. овакав, онакав акценат је повучен, али је у том случају и полугласник вокализован (овакêв и овaкав). Исто
се дешава и код упитне заменице какав.
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1.1.2.6. Упитна заменица какав има акценат који се, изгледа, повлачи
приликом истицања значаја онога о чему се говори. Слични примери, из
којих се може препознати иста говорникова намера, могу се препознати и
код Марине Јуришић (2009: 27): Кaкәв рoт, ми кəт се вoлимо ‒ нeма рoт! (Г);
Овêј зaкон кaкәв је?
1.1.2.7. Код одричних и неодређених заменица акценат се налази на
речци:
а мi нiкој; нiкој, вiка П; нeма нiкој Н; нiкој не знaје Ц; нiкој, сiнко
Сз; мoж нeкој ће дoђе Сл; нeкој ће повiкне Ж; ће притrчи нeкој Н; а на
нeкога му се дaва П; на нeкога нe му се дaва П; нiкакво нeћу да узiмам ГД;
тêг нiкакво нeје имaло Сз; нiкакви нeсу Сз; такoј нeкакво шарeно Сз; свe
нeкакви брљiви Т; свe нeкакви зrнца кроз њu ГД.
Акценат код придева
1.1.3.0. Акценат придева се као и код именица парадигматски уједначава.
Место акцента у м. р. јд. утиче на све остале облике (в. Видоески 1962: 110).
голeм, голeма, голeмо, голeми; дебeл, дебeла, дебeло, дебeли; зелeн,
зелeна, зелeно, зелeни; малeчак, малeчка, малeчко, малeчки; сакaт, сакaта,
сакaто, сакaти; црвeн, црвeна, црвeно, црвeни итд.
1.1.3.1. Као што налази Видоески (1962: 110), изведени придеви могу
се према месту акцента поделити у две групе: 1) са акцентом на суфиксу и 2)
са акцентом на основи, најчешће на слогу пред наставком.
а) брашњiв, брашњiва, брашњiво, брашњiви; букoв, букoва, букoво, букoви; ђеренђiв, ђеренђiва, ђеренђiво, ђеренђiви; ђеренљiв, ђеренљiва, ђеренљiво, ђеренљiви; висoк, висoка, висoко, висoки; лековiт,
лековiта, лековiто, лековiти; рођeн, ређeна, рођeно, рођeни; срамежљiв,
срамежљiва, срамежљiво, срамежљiви; ширoк, ширoка, ширoко, ширoки;
б) безобрaзан, безобрaзна, безобрaзно, безобрaзни; вештaчки,
вештaчка, вештaчко, вештaчки; квалитeтан, квалитeтна, квалитeтно,
квалитeтни; мумурuзан, мумурuзна, мумурuзно, мумурuзни; муслимaнски,
муслимaнска, муслимaнско, муслимaнски; пекaрски; промућuран,
промућuрна, промућuрно, промућuрни; рабoтан, рабoтна, рабoтно,
рабoтни; туберкулoзан, туберкулoзна, туберкулoзно, туберкулoзни;
шиптaрски, шиптaрска, шиптaрско, шиптaрски; Јовaнов, Јовaнова,
Јовaново, Јовaнови;18 Милaнов, Милaнова, Милaново, Милaнови.
Код присвојних придева насталих од личних имена уједначавање се може повезати са
местом акцента у именици од кроје се гради (в. Младеновић 2013: 25).
18
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1.1.3.2. Некада се могу чути двојаки облици:
гoтов, гoтова, гoтово, гoтови, као и: готoв, готoва, готoво, готoви;
шупљикaв, шупљикaва, шупљикaво, шупљикaви, али и: шупљiкав, шупљiкава,
шупљiкаво, шупљiкави.
1.1.3.3. Место акцента у основном облику поновиће се и у општем падежу: дебeлог, дебeлу; лековiтог, лековiту; рођeног, рођeну; срамежљiвог,
срамежљiву; Јовaновог, Јовaнову и сл.
1.1.3.4. Компаративни облици најчешће се граде аналитички и у таквом
случају акцентуација може бити двојака. Ако је морфема по саставни део
компаративне форме, она ће бити носилац акцента. Уколико је по самостално, акценат ће бити и на њој и на позитиву.
пoголем, пoмалечак, пoубав, пoстара, пoслаб; пo блiзак, пo рођeн; пo
врeдна, пo рабoтна; пo uкусна, пo лековiт.
1.1.3.4.1. Код говорника се могу чути и синтетички облици компаратива.
У таквим случајевима акценат се налази на старом месту: старiја, новiја.
1.1.3.5. У суперлативу префикс нај- најчешће је носилац акцента: нaјголем, нaјстара, нaјмлађа, нaјубав, нaјмал, нaјмек, али има и случајева са
два акцента: нaјбoља, нaјплoдно, нaјголeм.
1.1.3.6. Заменички придев сам у облицима ж. и с. р. јд. и у мн. јавља се
углавном са помереним акцентом, али има примера и са акцентом на ултими:
да нeје сaма П; сaма ли си П; Сaма је Сл; сaма си је iшла Ч; сaма ћ
iдем ГД; сaма је једнa Н; сaма бeше једнo врeме Сз; oна се одвoји сaма П; да
нeје сaмо П; дeте ги је сaмо Ц; сaми двојица Р; сaми су ги остављaли Т; сaми
смо си правили Р; сaми су у сeло Н;
самa је Рљ; самi гу правiше Сл; самi идoше Б; самi су ГД.
Акценат код бројева
1.1.4.1.1. Облици броја један у женском и средњем роду имају акценат на
отвореној ултими и они представљају једну од недоследности у преношењу акцента у јужноморавском говору (и у македонским дијалектима). Ивковић их је
објашњавао утицајем облика м. р. или наносом са стране (Ивковић 1921: 264),
али Видоески (1962: 109) не прихвата да се све може објаснити аналогијом,
пре свега зато што сличних одступања има и у другим категоријама (не само
у аористу, већ и код заменица и прилога). Као и у пчињском говору (Јуришић
2009: 28) и овде ће акценат бити на отвореној ултими.
једнa је бiла Т; једнa је бiла oсам гoдине П; једнa је бiла дeсет гoдине
П; једнa голeма сoба Ц; једнa маaла је тaј Т; једнa пиљaра iма ГД; једнa
Прешевљaнка М; једнa простoрија Т; једнa цrнка Ц; кудe је још једнa Ц; aјде
да испuшимо по једнu Ц; једнu гoдину Т; једнu гoдину у Мирaтовце Ц; једнu
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недeљу ги је носiја Н; једнu у Бaњску Ц; само једнu тeглу П; једнe гoдине П;
дaј једнo малeцко П; замeси једнo малeчко Т; iди нацrтај још једнo П; iма
и једнo врeло Т; iмаше још једнo М; једнo вeче Ц; једнo врeме бiло Т; једнo
врeме мuжи Т; једнo врeме смо терaли Т; једнo је шeсти П; једнo мeсто Р;
једнo пунeње П; једнo четвrти рaзред П; још једнo да си чuва Ж; како једнo
воденiчко тркaло П; овo једнo пaрче Сл; само једнo вrпче П; само једнo дrво
iма дебeло М; само тuра једнo Н; једнi љuди дођoше Ц; једнi тaм, једнi тaм
ГД; мoји једнi рођaци Сз; у једнi кoла Сл итд.
1.1.4.1.2. Када је реч о исказивању времена, акценат ће увек бити померен и у мушком роду: дoшја је oко јeдан Сл; дoшја је у јeдан П; iма јeдан
и нeшто Ц; у петнaес до јeдан ГД. У осталим случајевима биће: једaн је
Војiслав Ц; једêн дêн П, Сз, ГД; једêн Џафeр Ц и сл.
1.1.4.2.1. Број четири и сложени облици бројева од једанаест до деветнаест често носе акценат на пенултими:
мoја мaјка четiри П; oстави четiри дeца ГД; сêд само за овiја четiри
Сл; три-четiри брaве Ч; три-четiри дêна и Бoг П; четiри сам ставiла М;
четiри спрaта ГД; дванaiес јeвра Сл; јa сам дванaес гoдине живeла П; нaша
дванaiес Сз; тринaес вaљда П; трiнаес iма Ч; а мuшко петнaес Ч; Брaнко
петнaiес гoдине П; донeсе дeсет-петнaес кoрења П; мoжда петнaес, двaес
гoдине Ч; петнaес eвра М; петнaес чaја днeвно П; пре дeсет-петнaес гoдине
Сз; стo петнaес гoдине П; стo петнaес са стo седамдeсет Т; трi и петнaјес
Ж; трi и петнaјес, и двaјес Ц; у петнaес до јeдан ГД; чiчаˬми петнaiес
башчалêка да дaде П; и једнo девoјче шеснaес године ГД; пе-шеснaес родiла
Т; осамнaес iљаде Т; осамнaес мeсеца Р; имaја деветнaес гoдине Ц; oн
деветнaiес гoдине iма Ж итд.
1.1.4.2.2. Јављају се и облици са повученим акцентом:
пoла чeтири П; пре двa мeсеца или трi-чeтири Ц; чeтири iспита iма
Ч; до пoла једaнае седoмо ГД; седoше до пoла двaнаес П; пoсле двaнаесте
гoдине Ж; дeте пeтнаест гoдине Р; шeснаест пuт до осaмнаест П;
осaмнаест гoдине Ц.
1.1.4.3.1. Бројеви од двадесет до деведесет често се срећу у упрошћеном
облику и са акцентом на затвореној ултими.
Да л iмаше четерeс гoдине П; кад су бiли за четерeс дaна П; мi
четерeс кuће Сrби Р; напунiла си четерeс ГД; oдма четерeс дêна ГД; па
четерeс Сл; четерeс динaра П; четерeс iљаде iмав М; четерeс две-трi Сл;
овiја нaши по четерeс пeт ГД; а њiне шеесeт Сз; па iма шеесeт године Ц;
ако нeје у педесeт Н; седамдeс пeт Ц; седамдeс пeт пoсто за Бујaновац М;
деведeс јeдан кoма oсам П; сaд сам на деведeс двa П; aлкохол деведeс пeт
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мiлилитра, чiс П; нeје деведeс пeт пoсто П; деведeс пrво Ч; деведeс oсме
Сз; деведeс девeте Н итд.
1.1.4.3.2. Ређи је случај акцента на отвореној ултими, која је постала
отворена након испадања финалног сугласника т: за педесe шeс дêна Сл;
осамдесe и двe Љ.19
1.1.4.3.3. Када су у пуном облику, бројеви се могу чути са местом акцента које одговара стандарду: четрдeсет јeдан П; после четрдeсет сeдме,
четрдeсет oсме Ц; вiше од педeсет пoсто М; двeста педeсет динaра ГД;
педeсет iљаде Сз; педeсет шeсте Сл; стo педeсет Т; шeздезесет и кoје
гoдине Ц; шездeсет пrве је бiла шкoла Ц; седамдeсет и кuсур гoдине Р;
седамдeсет и вiше Р; седамдeсет и пе-шeст Р; седамдeсет шeст Т; јoш
осамдeсет и дрuге-трeће П; aлфа деведeсет П; са деведeсет и дeвет динaра
Ч; хiљаду oсамсто деведeсет девeте П и сл.
1.1.4.5.1. Редни бројеви. Код тросложних и вишесложних редних
бројева акценат је на пенултими:
тêј трeћи рaзред, и четвrти скoро Сл; четвrти, овêј пeти Сл; Никoлија
је четвrтога П;20 сaд четвrта долaзи Н; четвrта, пeта, којa је Р; трiiес и
четвrте Ц; трiес четвrто Ц; хiљаду oсамсто девeте П; хiљаду oсамсто
деведeсет девeте П; десeтога трeба да дoђе ГД и сл.
1.1.4.5.2. Код вишесложних редних бројева могуће је померање за још
један слог напред:
за једaнаести ми је закaзано ГД; пoсле двaнаесте гoдине Ц;
осaмнаестог долaзив Сл.
1.1.4.6. Бројне именице имају акценат на пенултими: двојiца ортaци
Ц; нiки двојiца Н; овiја двојiца Сл; свe по двојiца Р; обадвојiца су сaми
П; њi тројiца Сз; четворiца су бiли Т; iма ги петорiца Н; седморiца у
кuћу П;
1.1.4.6.1. Иако није тако често, јавиће се облици бројних именица са
акцентом на антепенултими, што сам забележила једино код истог броја:
четвoрица дођoше от Прeшево ГД; четвoрица што су тепaли П.21
19
Овакве форме забележене су у кумановском и пчињском говору (Видоески 1962: 113,
Јуришић 2009: 28).
20

Пенултима у основном облику: четвrти, десeти.

21
Исто налазимо и у: Белић 1999: 311: четвoрицу, Марковић 2000: 162: четвoрица у
кoла, Јуришић 2009: 187: стaрци сəм четвoрица, ћeрко, дочекувaла; у кuћу бeја ми трi зêлве
и Јовaн и Дiмко ‒ четвoрица; и дeца iмаше трoица, четвoрица бeву.

– 29 –

306

Татјана Трајковић

1.1.4.6.2. Померања има и код облика обојица: oбојица iдемо лoв П;
oбојица су мoји дeца Ц, али и: обојiца бeву Ж.
Акценат код глагола
1.1.5.0. Још је Белић утврдио да су акценатске прилике код глагола
знатно једноставније него код других врста речи, до чега се дошло процесом
генералисања стања (в. Белић 1999: 318, Видоески 1962: 113). Парадигматско уопштавање акценатског стања код глагола видно је у презенту, имперфекту, императиву, трпном придеву, радном придеву, глаголском прилогу
садашњем, док је у аористу тај процес још увек у превирању. У наставку
ће бити дат преглед стања у презенту, радном глаголском придеву и аористу
с обзиром на то да се управо код њих може очекивати другачије стање или
макар двојаки облици22, док се код осталих глаголских облика место акцента
може видети у поглављима посвећеним њима. Потврде су разврстане у две
групе: прости и сложени глаголи, јер се показало да се негде (нпр. презент,
аорист) акценат може повући на префикс. Током прегледа потврда праћен је
положај акцента на основи, корену или префиксу (код сложених глагола) јер
су се у том смислу показала извесна уједначавања.23
1.1.5.1. Презент. У презентским облицима акценат се не налази на ултими, без обзира на то о којим глаголима се ради.24 На основу прикупљене грађе
може се закључити да је акценат у презенту једнине код простих глагола увек
повучен за један слог од краја речи, што значи да се акценат у презенту јд. неће
наћи на наставку. И код сложених глагола већи број примера потврђује пенултимско место акцента, мада има неких примера са акцентом на префиксу.
Место акцента у једнинским облицима задржава се и у множини.
Овде се има у виду стање у говорима који чувају старо место акцента (сврљишкозаплањски и тимочко-лужнички).
22

23
Белић је у Дијалектима источне и јужне Србије место акцента код глагола
представио на различите начине у зависности од глаголског облика. Акценат у презенту дао
је према врстама, а у оквиру тога су примери за акценат на ултими или на почетном слогу
(Белић 1999: 339–352); место акцента у аористу пратио је кроз две групе: 1. са -о(х) и 2. са
-х, а онда је другу групу поделио на: а) глаголи са једносложном основом, б) глаголи на ну, в)
глаголи на а, г) глаголи на и (Белић 1999: 366, 368).
24
Уз бројне примере, који показују померено место акцента у презенту, напомињем
казивање једне информаторке, која је, преносећи причу своје бабе, изнела занимљиве облике
презента 1. л. јд. на -м: идeм, прдiм, са нагласком на ултими, каквих нема у данашњем
прешевском говору. Ипак, акценат на ултими у 1. л. јд. презента на -м може се чути код
псовки: јебeˬму свe, јебeмˬти и сл., где глаголски облик са заменичком енклитиком иза себе
чини акценатску целину, што и одржава место акцента.
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1.1.5.1.1. Прости глаголи:
1. л. јд.: да не iдем Б;25 јa га сeчем, бaцам П; нeко врeме скiнем П; кaфу
слaбо пiјем Р; питuјем си га онaко Р; ма јa чuјем трoпа, трoпа П; не знaјем
шиптaрски Ж; не те сретнuјем тaмо Ц; дaвам мaлка Сз; јa му вiкам Б; да те
вiкам да дoђеш Ц; вiкам на ћeркуˬми Ж; не смeм ни тањiри да тuрам тaм
П; јa да ги чuвам Ж; овiја чuвам Сз; у нaјлон га мoтам ГД; ће те пiтам Сз;
па у шпoрет ги тuрам П; не мeљам на машiну П; кəт плaћам телефoн П;
iмам вoду Сз; нeмам вoду Ж; нeмам кудe Сз; пa кaчим Ч; Aј да ги стaвим
П; нeшто рабoтим Љ; јa мiслим Сз; мiслим млaдо дeте П; не мoгу да нoсим
вiлице П; нeсам сiгуран Б; нeсам те познaја Ц; нeсам чuја овдe Н итд.;
јa кaмења ли јeду ГД; а љuто да јeду, нe ГД;26 не смeм љuто да јeду ГД;
па јa штo јeду Ж; јa какo uзну, такoј вrну ГД; кəд да iду П; не мoжш да iду ГД;
да iду у дeсет сaат Сл; тoлко ће ти дaду Ж; да ви дaду сoк П; трeба да дaду
Сз; е, да га јeбу Р; ће сeдну П; пoсле, кəд се вrну Сл; кəд не знaју да збoру
Сз; не ти казuју Р; јa ти казuју Р; јa ће се крiју Сл; пoче да купuју ГД; да те
не лêжу Љ; да те лêжу Ч; да ти кaжу Ж; ће ти кaжу Б; не мoжу сaм Сл; да
се обuчу Сл; сəс макaзе сeчу П; јa плaчу, плaчу П; кудe да те вoду П; ће ти ги
врaту П; не жaлу Сл; кəд не знaју да збoру Сз; јa с њi ће збoру П; само да
не кuпу П; мiслу си Љ; нoсу си вoду ГД; јa нe ги ни пaмту П; штo да прaву Ц;
што ће прaву Љ; јa што да му рaду Сз; сêг не рaду нiгде Сл; штo да рaду Ж;
да стaву грa да сaду П; шeрпиче ће тuру П; да ве вiду Ч; чeкеј да вiду П; и
јa мrзу Сз итд.;
2. л. јд.: мoра да ги дaдеш П; па немoј да пiјеш Р; што не казuјеш Б;
немoј oбе да писuјеш Н; кудe рaдиш тi Р; не мoж да гу премeтиш Н; а тi
одaвна нeси бiја Ж; да нeси бiла тi Б; заштo нeси iшла Рљ;
3. л. јд.: крaде и нiгде га нeма Н; uзне пaре Н; нeкако не iде дубoко П;
разuме човeк Ц; тêд ми се пiје Р; не ги знaје нiкој Н; свe знaје Ч; знaје се Б;
срамuје се Љ; кəд се срамuје, нe П; ма јa чuјем трoпа, трoпа П; добiва десет
eктара земљу Ц; крaде и нiгде га нeма Н; ће си белeжи Ц; не ми се нoси П;
чiни бuп, бuп П; нeје имaла Н; нeје мoгја да се откaчи од њi Св; нeје наврћaја
Б итд.;
1. л. мн.: да iдемо тaмо Р; да iдемо у Вeлику Плaну Р; да сeднемо Љ;
казuјемо ги Ч; и купuјемо си дrва Р; мi га знaјемо Ц; нeсмо ги научiли на рeд
Љ; нeсмо вадiли Св итд.;
25

Систематизација примера са глаголским облицима дата је према Белићевим врстама.

Облици 1. л. јд. презента не могу се помешати са 3. л. мн. јер презент 3. л. мн. увек
има -в (-ав, -ев, -ив); в. т. 2.5.1.6.
26
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2. л. мн.: трeба да јeдете Сл; ће uзнете за тuј њiву П; кəд ће iдете Р;
штo пiјете Ц; лeгате по цeл дêн Р; дaвате ги на њи Сз; Ће се врaтите ли?
П; aј, ће вiдите Ц; вi си сeдите П; да ли нeсте ме чuли Св; вi нeсте знaли
за тoј Т итд.;
3. л. мн.: да се зoвев Вuјинци Н; нeма свiње да вi гладuјев ГД; прiватно
си станuјев П; да знaјев љuди Ц; какo се вiкав Р; а штo влaдав П; кəд пoчнев
да прiчав П; корiстив си Ц; али нaдимак нeсу имaле Н; нeсу, нeсу Сл; да нeсу
га уплашiли Ц; нeсу тeли П; нeсу не викaли Ц; нeсу га водiли ГД итд.
1.1.5.1.2. Сложени глаголи:
1. л. јд.: отiдем Ц; што нaђем сiтни Н; исeчем ги Ч; одoкле да пoчнем
Р; да запoчнем Б; да попiјем лeк П; распитuјем се свuда Сз; јa ће ву донeсем
Љ; да понeсем Ц; да гу дочuвам Ж; па завiкам на њeга Т; да замoтам Б;
порeвам, поврaћам П; закaчим га Ч; ће нарiђам тuђо дeте П; да ги процeдим
Ч; грa ће си свaрим П; нeшто да урабoтим П;
не мoж да нaђу Љ; ће нaђу Сз; кəд прoђу Сл; пoсле кəд слeгну Сл; кəд ги
нaпну пред телевiзор ГД; не мoш си отiду на пiјац П; сaма отiду у бaнку
П; штo ћу, кəд не мoш да отiду Ж; и принeсу лaвор П; јa ће ве одвeду П;
да му опeру нoге П; јa си омeсу, па си испeчу ГД; колaче извaду ГД; јa да га
провeру Т; трeба јa да доoду Ц;
али и: јa да oтиду код њi Ж; отидo дrва да дoнесу Сл; јa да дoнесу О;
мoрам да пoнесу вiше Сл; и јa зaтвору врaта, па uдру П; да нaправу јa кaфу
Ч; aј да нaрану свiње, крaве Сл; не мoж да нaплату Сз; uкачу се Сз и сл.
2. л. јд.: да те вiкам да дoђеш Ц; не мoж да га нaђеш Н; eј, штo ме
заминuјеш ГД; па да ги помoгнеш на љuди П; па не доoдиш куде мeне Ц; да
отвoриш врaта Р;
3. л. јд.: oће да укрaде Љ; дoђе сaм Ч; па кə дoђе Рuшка Н; тuј да дoђе Н;
уaпе га пчeла П; пoсле ће га попiје П; нека успiје мaма дeте П; завrне кiша
ГД; нека завrне ГД; да се испрaвда Н; не ги одговaра П; и oна ће помaга П;
овêј дeчко продaва П; и нaвече доoди Н; поoди у шкoлу ГД; кəд нeће да му
одговoри П; и ће се ожeни ГД;
1. л. мн.: па ће га нaђемо Н; па засeднемо Љ; завршaвамо сас њiве Р; не
мoж да прoдамо овдe Р; да распрoдамо Ч; сaмо да не заборaвимо Р.
2. л. мн.: штo ће попiјете Ц; вi си полeгате П; да раздaвате Ч;
3. л. мн.: да дoђев Н; занeсев се Љ; успiјев се рaно Т; запрiчав се такoј
Ч; па га закaчив Т; ће се откaчив О; свe се расклaтив П итд.
1.1.5.1.2.1. Парадигматско уопштавање места акцента у облицима презента могло би се јасније увидети на примеру глагола представљеног кроз
парадигму: iдем⁄iду, iдеш, iде, iдемо, iдете, iдев; отiдем⁄отiду⁄oтиду,
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отiдеш, отiде, отiдемо, отiдете, отiдев; казuјем⁄казuју, казuјеш,
казuје, казuјемо, казuјете, казuјев; успiјем⁄успiју, успiјеш, успiје, успiјемо,
успiјете, успiјев.
1.1.5.1.2.2. Из наведених примера може се закључити да се акценат у
1. л. јд. презента на -у може наћи на префиксу или на корену глагола. Александер (1975: 307‒310) је утврдила да се у Горњој Пчињи могу чути облици
презента 1. л. јд. на -у са акцентом на префиксу глагола, али и да тога нема у
околини Врања. Јуришић (2009: 33‒34) наводи да се акценат на префиксу код
сложених глагола чешће чује у западнијим пунктовима него у источнијим.
Она износи и податак да ове особине нема у говору села Биљаче (између
Бујановца и Прешева). У кумановском говору (Видоески 1962: 113, 186‒188)
нема облика са акцентом на префиксу у 1. л. јд. презента на -у. Може се
претпоставити да су моји информатори, код којих су забележени примери са
акцентом на префиксу, својим пореклом задржали наведене облике.
1.1.5.2. Радни глаголски придев. У радном гл. придеву акценат се
у свим лицима и у оба броја најчешће налази на пенултими, односно на
последњем слогу основе. Овде би било вредно навести форме глагола: бити,
дати, моћи, а затим хтети, знати и глагола који у основи имају старо ити.
Након тога биће дато и стање у осталим глаголима. Прва три су имала старо
место акцента на отвореној ултими у ж. и с. роду једнине, а у једном делу ПT
говора забележен је такав положај акцента и у мушком роду. Угледањем на
ове форме, слично се дешава и код хтети и знати (в. Јуришић 2009: 34‒36).
Код глагола од ити у источном делу пчињског говора такође се чува старо
место акцента. У прешевском говору већи је број потврда са акцентом повученим са ултиме у радном гл. придеву ових глагола.
1.1.5.2.1.1. Радни гл. придев м. р. једнине:
а) бiја сам у дрuги рaзред Ц; бiја прeводник Н; и онaм је бiја Стојaн
Лисiца Н; јa сам бiiа у Oстровицу Н; кад сам бiја дoле Ц; oн бiја код нaс Н;
тoј е бiја крвнiк Сл; у Мирaтовце си бiја Ц;
ако си ми га дaја М; Булuтин га је дaја дoбро П; дaја ми је у зaјам П;
дaја му нeки и узeја М; не дaја ти Бoг П; да л је продaја Ц; и њiву овaм
продaја јoш једнu П; тoј продaја нaдоле свe П;
мoгја си да гу вiдиш П; мoгја си да понeсеш Сл; мoгја је сaм да напрaви
Ц; да л је мoгја сaм Т; нeје мoгја да се дiгне Сз; нeје мoгја да се качuје на
шoљу П;
тeја је да гу uзне П; тeја је свe да распрoда Ц; нeје тeја да ми кaже Ж;
а oн нeје тeја П;
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знaја сам кудe је Т; и јa сам тoј знaја П; знaја сам дек ће је такoј Сл; не
би знaја да ти кaжем Н; не би тaчно знaја Н; нeсам те познaја Ц.
1.1.5.2.1.2. Код глагола бити забележила сам и примере са акцентом на
ултими:
јa сам бијa бiљ-бiљ Сл; јa сам глaван бијa Б; мнoго сам бијa здрaв Сл;
oн је милицaјац бијa Сз; тoј нeје бијa тaтко Сл; кнoјевци су билi Сл; тaм су
билi Н итд.
Напоредо са овим, чак и код истог говорника, јављају се и форме са
акцентом на иницијалном слогу.
1.1.5.2.1.3. Глаголи на ити:
у Мирaтовце си iшја у шкoлу Ц; јa кəд сам дoшја Б; кəд је дoшја Сз;
кoга си нaшја Н; кудe си ги нaшја ГД; и авиioн наiшја Н; знaчи отiшја кот
Чaслава Ц; нaвише отiшја Н; отiшја тaмо Љ; пo напрeд је отiшја Ц; oн
сêд отuд па пoшја навaмо Ц; пoшја ли је Р; прeшја седамдeсет Р; срaм је
прoшја П итд.
б) Остали глаголи имају акценат на пенултими, односно на крајњем
слогу основе:
Прости глаголи: нe те је разумeја Ц; дaја му нeки и узeја М; кəд си орaја
Н; и Стојадiн ме је звaја Сл; кêд је купувaја Ц; па становaја је жандормeр Ц;
нeје спaја Ч; не знaм да ли је добiја М; седнaја си и чeка Ц; чuја сам за њu Ц;
нaш дeда је имaја ливaду Ц; дек нaтамо нeсам имaја зeмљу Ц; купiiа је свe
Ц; од бaбу гу наследiiа М; плашiја се Р; Јанuз правiiа чeшму Н; куде јa што
сам се родiја Ц; јa сам ставiiа ћuмке М и сл.
Сложени глаголи: нeје не изләжaја Н; а једêн погинaја на прuгу Н; какo
се је забунiја тoлко Ц; ама сам гу направiја рабoту Ц кривiне сам направiiа
М; зaдњи вoз уфатiiа М; па се усмрдeја, па Бoже Ц и сл.
1.1.5.2.2.1. Радни гл. придев у ж. роду:
а) бiла је до њeга Сз; бiла је и стaница милiције Ц; бiла прeко адвокaта
М; јa сам тaм бiла Ц; кудe је бiла П; маћiја је бiла Н; нaстава је бiла Ц; oна
је тuј бiла Сл; тuј гoре је бiла Н; тuј е бiла П; шездeсет пrве је бiла шкoла Ц;
бaба ми је дaла П; дaла ми је Р; и на тeбе је дaла ГД; јa сам дaла дoле
и кaпару П; на Aнђелу да нeси ги дaла П; нeси ми дaла Сл; сaмо си ми кaпу
дaла П;
да си мoгла да га дiгнеш Ц; iч нeје мoгла Т; мoгла ли је сaма Т; мoгла
сам да дoђем Ж; нeје мoгла сaма да се дiза Сл; нeси мoгла да навrнеш П;
јa га нeсам тeла П; једанпuт сам тeла Т; нe га је тeла Сл; нeје тeла да
се јaви Ц; онêј дêн је тeла П; само да је тeла М;
знaла је до тuј ГД; нeсам знaла Н; oна нeје знaла Ц; тoј нeсам знaла Б;
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на пiјац кəд сам iшла П; у Рељaн сам iшла П; у Шапрaнце сам iшла
Т; а дoшла код гинеколoга П; да је дoшла Т; е, кад је дoшла Зoрица ис Цeр Н;
јa сам деведeсет шeсте дoшла Т; кəд сам дoшла Сз; пoшла сам да те вiдим
П итд.
б) Прости: стoка се пaсла тuј Ц; нeшто сам чuла О; Нoрча добiла iме
Н; јa сам питувaла Н; какo се је викaла Ц; имaла је нaша Сз; Јовaнка куде је
имaла Н; али забравiла сам ги Н; јa нeсам тoј видeла Ц;
Сложени: започeла сам Ч; кəд је почeла да рaди М; да га је подигнaла
О; кəд је узвикaла Б; направiла га Т и сл.
1.1.5.2.3.1. Радни глаголски придев с. рода:
а) али бiло је бe, Вoјо М; а тo ли је бiло на крaј дoле Ц; бiло је такoј
Љ; каквo је бiло П; нeје бiло лoшо Сз; све је бузелêк бiло Н; тaмо је бiло у
цeнтар Ц;
мoгло је да бiдне П;
нeје тeло да ми бiдне М; тeло је да бiдне П;
знaло се је тêда П; тoј се е знaло Н;
тêд се је iшло Сл; тoј е свe отiшло тaмо Н;
б) Прости глаголи: какo биднaло лoшо Р; писaло је на једнu тaблу Н;
игрaло се тaмо око стoку Ц и сл.
Сложени глаголи: пoсле рaт је почeло Ц; бeше погинaло од стрuју Н;
појавiло се Ч; Прeшево је појeло Сз;
1.1.5.2.4.1. Радни глаголски придев м. р. множине:
а) бiли су јучeр Сл; грoбја бiли онaм Н; сeдам кuће су бiле фамiлија
Н; тo су тuрски пoседи бiли Ц; трi брaта су бiли Ц; тuј ли су Сrби бiли П;
мi смо дaли двaiес двe iљаде П;
мoгли су да навrнев Сл; нeсу мoгли да завrшив П; нeсу мoгли да прoдав Р;
тeли су да дoђев Т; тeли су да прoдав Сз; нeсу тeли да iдев одoвде Ц;
нeсу тeли зaједно П;
знaли су да сам Сrпкиња Н; нeсу знaли да су у вeзу П; сaмо су oни знaли Н;
iшли од Трнaву Н; мi смо iшли у Мирaтовце Ц; oни куде мeне дoшли
Ц; тaмо су iшли Ц; у шкoлу су iшли зaједно Ц; овiја су дoшли од Лепчiнце
Н; oни нeсу дoшли Љ; oни су дoшли од Гњiлане Н; пoсле су дoшли по нaс
Н; твoји кəд су дoшли П; овiја су отiшли Сл; после су отiшли у Цrновце
Н и сл.
б) Прости глаголи: стoку пaсли Н; биднaли су овдe oсам Н; нiшто нeсмо
питувaли Н; тuј су љuди копaли Ц; iсто су такoј рачунaли М; да ли Ћoпа га
викaли Ц; имaли смо тuј ливaде Ц; у Дувaнску смо имaли М; знaчи имaли су
Н; давaли су ги Љ; oни су ги водiли тuј Н; заборавiли смо ги М; от кoга ли
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смо купiли О; кoји су гу правiли Ц; као да су радiли М; шeс гoдине-сeдам су
се тужiли М; тужiли смо се сас њi Н;
Сложени глаголи: тuј га назвaли М; штo су затeкли Н; вoду наврнaли
на њiма Н; кад су потурчувaли у Бoсну Н; нeсмо гу продaли Ц; нeсте
ме измучiли Ц; да нeсу га уплашiли Ц; тêд су се доселiли Н; да нeсмо
пропуштiли М; којe смо пропуштiли Р итд.
1.1.5.2.5.1. Радни гл. придев ж. р. множине:
а) сrпске кuће су бiле Ц; гoдине кoје су бiле М; махaле стaре што су
бiле М; пeт кuће су бiле Н;
дaле су му свe на њeга П; свe су распродaле Сз; сeстре су му дaле П;
мi кад смо дoшле ТР; тeј што су отiшле Р; кêд су пoшле Љ;
нeсу тeле да дeлив Ц; сaме смо тeле да му дaдемо П;
мeне ме нeсу знaле Ц; нeсу знaле кудe жiви П; откuд су па oне знaле
Сл;
б) Прости глаголи: и овiја ги сретнaле Н; какo су се викaле Ц; гледaле
смо тuј Н; воденiце имaле тuј Ц;
Сложени глаголи: погледaле смо Љ; eте што су направiле М; у једнo
брeкче направiле кuћу ГД; па га пребацiле у млiн ГД; мнoго смо пропатiле
мi дeца Ц итд.
1.1.5.2.5.2. Парадигматско уопштавње у радном гл. придеву може се
уочити на следећим примерима: iшја, iшла, iшло, iшли, iшле; викaја,
викaла, викaло, викaли, викaле; подигнaја, подигнaла, подигнaло, подигнaли,
подигнaле.27
1.1.5.3. Аорист. Код једнинских облика аориста акценат се обично налази на ултими (што може бити последњи слог основе или наставак), а код
глагола насталих префиксацијом, префикс је понекад носилац акцента. Забележени су и примери дублетних форми.
1.1.5.3.1. Прво л. јд. аориста најчешће има акценат на ултими:
и јa не идo ГД; јa дођo да ве вiду П; изађo после Сл; уђo у амболанту
ГД; кoлко ти узедo ГД; не могa ГД; не смејa да га дiрам П; текнa ми нeко
врeме П; легнa поза једнu крuшку Сл; куснa двe кашiчице, трi П; јa ву рекнa
Ц; збрa ли ги Св; јa не знајa вiше штo да рaдим П; на мајку му казa ГД; казa
ву Рљ; јa ги питa Љ; јa ги карa Сл; трaктор кəд купi Н; тêд месi ГД; ставi
кафу П; ставi га Сз; нудi га Ч; њeкња ги пржi П; лeле, кəд га видo П; видo
Т (али и: кəд вiдo ГД; вiдо јa штo је П) итд.
Множински облици за средњи род нису наведени јер нису познати овом говору с
обзиром на то да је дошло до изједначавања са облицима за мушки род множине (в. т. 2.5.10.).
27
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Сложени глаголи: отидo дrва да дoнесу Сл; фатi продадo ГД; па јa
га однесo П; јa једнu попi; јa ги сабрa П; сәбрa свe П; сабрa ги Сз; јa па га
затегнa ГД; јa нiгде не спомнa Чaслава Ц; iскара па гу јa окопa П; фатi
продадo ГД; нe га оставi да стoји мнoго П; јa си напунi резервaр Сл; јa се и
задужi на крaј Сл; па ги сакупi П и сл.
1.1.5.3.1.1. Некада се код сложених глагола акценат може чути на коренском делу:
вoду си понeсо ГД; убoдо се на једêн тrн Сл; продaдо свe Р; овoј га
затeко П.
1.1.5.3.2.1. Друго и треће л. јд. аориста имају исто место акцента као и
1. л. јд. – на ултими, односно на последњем слогу основе или на наставку:
тi не тејa Р; тi ли се врнa Н; тi му давa Б; звa ли га откуд тeбе Р;
не тејa нiшта да uзме Р; Oгњен дођe П; кəд дођe ГД; oн га једанпuт
прођe П; зeт ми га купi П; кəд станa да плaче ГД; овaј се врнa ГД; биднa сêд
Сл; oн ли ве послa Ц; и уoн се умивa П; погaчу ми тражi ГД; кoлко ли му гу
платi ГД; отворi ми се апетiт П и сл.
1.1.5.3.2.2. Забележени су примери са акцетом на корену:
мeне нe ми бêш бiдна дрaго Сл; уoдма ми тeкна Сл; пoсле и патoфне
oбу П итд.
1.1.5.3.2.3. Код неких двосложних глагола у 2. и 3. л. јд. могу се чути
дублетне форме: бiдна и биднa, вrна се и врнa се, легнa и лeгна, кaза и казa,
вrза и врзa. Очигледно је да се ради о облицима код којих не може доћи до
ремећења односа презента и аориста, те место акцента не мора бити носилац
семантичке диференцијалности (в. Богдановић 2000а).
1.1.5.3.2.4. Сложени глаголи у аористу 3. л. јд. најчешће имају акценат
на префиксу:
дoнесе двa џaка ГД; преко нoћ ме дoведе ГД; и прoпаде крaљевина
Ц; кəд си oтиде ГД; тaмо oтиде Сз; oтиде у двaнаес Р; у субуoту oтиде
П; oтиде гoре Сл; oтиде да влaчи вuну Сл; сê па тaмо oтиде Р; нeшто му
iзађе Ч; oн га uзеде тoј имaње П; пoдигна П; свe прoпадна Т; uспа ли га
Ж; iзләжа ме Рљ (али и: изләжa не онêј Н); пoдиже си спoменик П; и oн
uмре млaд ГД; oкупа се uјутро Ц; iскара па гу јa окопa П; пoтепа дuшу Сл;
iскочи одједəнпuт Сл; кəд iскочи Љ; oстави двe дeца ГД; iзвади ме ГД; овêј
oтвори ГД; сêг се нaправи ГД; uдави се Сз; па се уoжени ГД; uпали кoла П;
свe зaтвори Н; и oно не зaустави Сл; iзгуби вoду Сл; oплаши ме П; и oн
прeпоручи О итд.
1.1.5.3.3. У множини аориста акценат је на истом месту као у једнинским
облицима. То значи да је у 1. и 2. л. мн. аориста акценат обично на пенулти– 37 –
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ми, што је последњи слог из основе, односно први слог из наставка (писaмо,
дођoмо). Постоји мањи број примера са акцентом на корену глагола.
Примери:
1. л. мн.: једнu кифлу изeдoмо ГД; отидoмо свi Сз; отидoмо тaмо Сл;
мi си прођoмо Рљ; дођoмо јa и oн Н; и мi дођoмо на врaта Н; дођoмо у
једанaес саaт ГД; отидoмо ко дoктора П; узедoмо онuј вoду П; па се смејaмо
Сл; мi двојiца останaмо Р; пре нeки дêн се чuмо ГД; тoј писaмо М; пошто
ги писaмо Р; кəд га копaмо П; распраљaмо цeл дêн јучe П; утепaмо се свe Р;
чим искочiмо Сл; oнда се вратiмо П; ливaде завршiмо Р; њiве завршiмо
Р и сл.
Има примера са акцентом на корену код глагола са префиксом: свi
изeдомо Т; и мi узeдомо Ч.
2. л. мн.: пођoсте ли Ц; кəд вi отидoсте Ц; писувaсте ли М; писaсте
ли гу М; казaсте ли му Сл; завршiсте ли П; овршiсте ли Сз;
али и на корену: отiдосте ли О.
1.1.5.3.4. У 3. л. мн. аориста носилац акцента је такође пенултима, односно крајњи слог из основе или први слог наставка којим се гради облик
аориста:
једoше П; кəд га изедoше пчeле П; дадoше на свi Сз; прођoше двa
дêна ГД; у Требешiње отидoше Ц; узедoше нeшто тêг Ц; овeј двe попiше
П; oни седнaше Рљ; сретнaше не ГД; сретнaше ме П; па ме поврнaше Сл;
искарaше ГД; ослободiше гу Ц; одвојiше гу шкoлу Ц; направiше кuћу ГД;
направiше си кuћу Ч; направiше гу цaкум-пaкум П; спoменик ставiше ГД;
oни га ставiше Сл; спасiше ме Сз; фатiше продaдоше тuј кuћу Ц; кəд ме
видoше ГД итд.
Има и дублетних облика са акцентом на корену: изeдоше ме дeца
Т; фатiше продaдоше тuј кuћу Ц; изодaдоше се П; одaдоше се свe П (уп.
дaдоше му инeкцију П; дaдоше ги и на сeстре М); овeј утeкоше Сл.
1.1.5.3.5. Уколико би се пратило стање глагола кроз парадигму, у аористу оно не би изгледало потпуно уједначено:
идo, идe, идe, идoмо, идoсте, идoше; врнa, врнa⁄вrна, врнa⁄ вrна, врнaмо,
врнaсте, врнaше; фатi, фатi, фатi, фатiмо, фатiсте, фатiше;
продадo⁄продaдо,
прoдаде,
прoдаде,
продадoмо⁄продaдомо,
продадoсте⁄продaдосте, продадoше⁄продaдоше;
одадo, oдаде, oдаде, одадoмо⁄одaдомо, одадoсте⁄одaдосте,
одадoше⁄одaдоше.
1.1.5.4. Место акцента код глагола показује следеће стање:
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а) У презенту једнине акценат никада није на ултими, већ углавном
на пенултими и то се место задржава и у множинским облицима: вiкам,
попiјем, распитuјем, пiјеш, срамuје се, попiје, казuјемо, завршaвамо, пiјете,
попiјете, гладuјев, расклaтив. У неким случајевима 1. л. јд. сложених глагола
на -у акценат се може наћи на префиксу: дoнесу, нaправу, нaрану. У парадигми се запажа уједначеност места акцента: iдем⁄iду, iдеш, iде, iдемо, iдете,
iдев; отiдем⁄отiду⁄oтиду, отiдеш, отiде, отiдемо, отiдете, отiдев;
казuјем⁄казuју, казuјеш, казuје, казuјемо, казuјете, казuјев и сл.
б) У радном гл. придеву акценат је на пенултими (бiја, бiла, бiло, бiли,
бiле, качувaја, забравiла, појавiло, пропуштiли, пребацiле). Спорадично
се могу наћи примери са акцентом на отвореној ултими код радног придева
глагола бити: бијa, билi. Уједначеност места акцента такође је потврђена у
парадигми: iшја, iшла, iшло, iшли, iшле; викaја, викaла, викaло, викaли,
викaле; подигнaја, подигнaла, подигнaло, подигнaли, подигнaле и сл.
в) Акценат на отвореној ултими може се наћи у једнинским облицима
аориста и он се на истом месту задржава и у множинским облицима: идo,
отидo, идe, биднa, изедoмо, пођoсте, изедoше. У појединим случајевима аориста сложених глагола акценат се може наћи на префиксу или на корену
(поред неких сложених, акценат на корену могу имати и неки двосложни
глаголи): дoнесе, iзађе; продaдо, бiдна, изeдомо, отiдосте, изeдоше. Парадигма аориста показује да овде није дошло до потпуног уједначавања
места акцента: идo, идe, идe, идoмо, идoсте, идoше; врнa, врнa⁄вrна, врнa⁄
вrна, врнaмо, врнaсте, врнaше; фатi, фатi, фатi, фатiмо, фатiсте,
фатiше; продадo⁄продaдо, прoдаде, прoдаде, продадoмо⁄продaдомо,
продадoсте⁄продaдосте, продадoше⁄продaдоше.
Акценат код непроменљивих речи
1.1.6.1. Стари прилози (као и речце), они прости, као и они заменичког
образовања, најчешће чувају старо место акцента (в. Видоески 1962: 115).
кудe да iду П; кудe га тoј вiкаше М; кудe iдем у лoв Ц; кудe iма Ц;
кудe је овaј чeшма сeлска Н; кудe је сêд Љ; Кудe је Стoле Ц; кудe је шкoла Ч;
кудe ме вoдите П; кудe се вoди Рљ; кудe си ги нaшја Н; кудe си рoђен Р; eм
не знaјем накудe ћу П; накудe iдеш Т; накудe ли је пoшја П; откудe iде Б;
откудe си тi Сл; откудe су дoшли, не знaм Н;
а овдe су бiли купiли П; јa сам овдe рoђен Р; кoлко је сrпске кuће
имaло овдe Р; нaши насeљени овдe Р; нe бре, овдe нeгде Н; нeмамо овдe
рeку М; овдe гoре Н; овдe је имaла једнa кuћа Н; овдe је рoђен Љ; овдe
нагoре ће iдемо Р; овдe у двoриште П; oдма овдe нaдоле Н; oн је овдe
зaдњи Тuрчин Ц; oнда овдe је имaла фамiлија Р; па ли овдe Б; рeтко кoј е
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купiiа овдe Р; ондe је до скoро стојaло Т; ондe су ги оставiли Сл; поглeдај
ондe под крeвет Сз. Место акцента остаје исто и након додавања партикуле: а овдeка је бiја Сeнта сaмо Н; долiна овдeка М; дрuго је овдeка М;
овдeка ги нeма Рљ; овдeка је радiја П; овдeка је стaн имaја П; овдeка нaшо
Н; iскочи овдeна П; овдeна жiви Б; овдeна нeма М; сахрaњен је ондeна П;
ма ли овдeк су бiли П; онiја ондeк Н;
eве какo су oни направiли П; знaш какo је П; какo ги вiкав Сл; какo ги
вiкаше М; какo знaје Н; какo се вiкаше Р; какo се је забунiја тoлко Ц; какo
си Сз; какo ти се зoве кuче Ц;
eве такoј и сaд је П; eте такoј Ц; зaшто се вiка такoј Р; и oни су такoј
дoшли Р; нека сeди такoј Р; па и нaше такoј М; па такoј да сiса П; реко
такoј и такoј П; такoј га вiкав Н; такoј тêј пoтес Т;
мaлопре рeче овакoј Н; на пrсти овакoј Н; овакoј е бiло Љ; јa онакoј,
сељaчки ти кaжем Р; само онакoј Т; утeпани онакoј Н и сл.
1.1.6.2. Могу се чути и облици са помереним местом акцента: овaко и
овaко П; пiши овaко Р; овaкој, па овaкој М.
1.1.6.3. Упитни прилог зашто:
Заштo ти тoј трeба? Ц; А заштo тoј? Р; Заштo нeћеш? П; Заштo ли га
нeма? ГД; Заштo ће ти тoј? Сл.
И овај облик се може јавити са повученим акцентом: зaшто Ц; зaшто
нeсам викaла П; зaшто нeсу дoшли П и сл.
1.1.6.4. Прилог за узрок зато:
Eпа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј нe му ни дaва Сл; затoј сам
га купiла П; њeга су га затoј викaли Сз; спaла је, па затoј П.
1.1.6.5. Код показних речци акценат може стајати на последњем, али и
на првом слогу:
евe ги iдев Т; енe га oблак ГД; енe што направiше! П;
eве какo су oни направiли П; Eве, као oна П; eве такoј и сaд је П; eве, у
комшiје М; eте такoј Ц; eне га тaмо Сл; eне га у кuћу Р; Eне ги iдев Сз; eне
ги на прoзор Т и сл.
1.1.6.6. Остали прилози и речце са акцентом на ултими:
одовuд кад улaзиш П; одовuд Трнaва Н; а Гuте је станувaја преко пuта,
отuд П; сaмо вoда iде одонuда П;
дoђите навaм ГД; мaло пo навaм Н; лeга a натaм, a навaм Ч; па терaле
смо стoку натaм Н; али и: нaвам се iде Ц; iде нaтам-нaвам П; нaтамнaвам Ц; нaвам ће iде Сз; не iдемо мi нaтамо М;
грaд јучe свe склуцaја ГД; јучe заiшло Ч; јучe смо причaли П; једвaј сам
ги донeла јучeр П; јучeр је имaло Сз; умрeла је јучeр Т;
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једвa га убедi Ц; једвa се збрaмо Т; једвaј пођoмо П; једвaј сам ги
донeла јучeр П; једвaј сам издржaла Сл; одвaј завршiмо Сз;
тамêн од мaјку П; тамêн свaдба П; тамêн ће закrпим Ч;
комaј је готoв П; ће стiгнев комaј Сл;
ама коџa П; iма коџa да се рабoти Т; коџa је родiло Р; коџa ми iспадна
П; коџa смо имaли П; нe ли ти је коџa Ц; oна седe коџa Т; кочкa сам направiла
П; море, кочкa iма Ч.
aјде, мoри, једанпuт П; јoш јемпuт Н; iскочи одједәнпuт Сл.
1.1.6.7. У неким устаљеним изразима у прилошкој служби забележен
је облик са акцентом на последњем слогу, што се може тумачити положајем
посматране речи у акценатској целини.
благoˬсиˬми П, Ж, Т, Рљ, Ц, Р; благoˬсиˬти П, Т, Ц, Р; благoˬсиˬму Ж,
Сл, Р; благoˬсиˬву П, О; благoˬсиˬни П, Ц; благoˬсиˬви П, Р; благoˬсиˬги П,
Ч, Ц, Ж, Т, Рљ, Сл, Б; блазeˬсиˬму П, Ч, Сл.
Преношење акцента на проклитику и енклитику
1.1.7. Преношење акцента на проклитику ретко се јавља у говору Прешева, али се може наићи на овакве примере:
и нeˬтеде М; још нeˬбеше продaја свe Ц; нeˬбеше такêв П; нeˬтеа да
iде П; нeˬтеја Н, П, Ц, Сз; кəд iмаше uˬшто да јeдем, нeмаше сêˬшто, а сêд
iмам сêˬшто, а нeмам uˬшто П; uˬјесен ГД, Сз, Н; uˬјесен ву га ставiмо П;
uˬпролет Сл; приоженiiа се нaˬдве-нaˬтри Ж.
Проф. Марковић (2000: 102‒103) наводи завидан број примера из говора Заплања којима потврђује да енклитике могу бити носиоци акцента, док се
појава енклизе тумачи као говорникова жеља да се постигне одређени ефекат,
„а то је истицање оног дела који је у датом тренутку носилац информација“
(Марковић 1996: 236). У говору Прешева такође има таквих потврда:
Штоˬтi је П, Т, Ч, Ж; штоˬмu је ГД, О, Т; штоˬвu је сêд П;
штоˬсaм плакaла Ж; eвe штoˬсêм П; штоˬe уработaла О; штоˬe бiло
нaрод Сз;
штоˬћeш П, ГД, Ж, Ч, Б, Т; штоˬћe ми П, Ч, Ц; штоˬћe ми га овaкав Ц;
штоˬћe ти на тeбе Ж; штоˬћe му на њeга Ц; штоˬћe, јaдна О; Штоˬћeв, нeма ГД.
Акценат на негацији код глагола
1.1.8. Акценат на негацији код глагола може се јавити у случају када се
између негације и глагола јави заменичка или глаголска енклитика (више у
т. 3.6.):
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да нe се уплашiја Ц; за њu нe се дaва П; наћêске нe ги спавaла нeшто П;
нe му се је дaло П; нe се пiје Рљ; срeћа нe гу исцепiле Ч; тoј нe се је знaло
Сз и сл.
Речи са два акцента
1.1.9. Примери речи са два акцента већ су споменути код компарације
придева (нaјголeм, нaјплoдно). Осим њих могу се чути и облици типа:
парaунuче, парaбaба, чукuнбaба.
Дезакцентуација
1.1.10. Неке примере дезакцентуације забележила сам код појединих
именица и придева свети који иду уз лична имена, код неких бројева, у аористу 1. л. јд. рекна, који се често користи као поштапалица28 и у облику једно
у прилошкој функцији са значењем око, отприлике:
бабаˬДрaгу гу одведoше; бабаˬЂuрђа Рљ; бабаˬКaто, iди на Ћiпру да
кaжеш; бабаˬКoна вiкаше Ж; е вiш, бабаˬБлaгица М; дедаˬДoбре што гу
iма М; ДедаˬЈовaнов клaданац Н; и докторˬБрaнко Т; а брe, теткаˬСтaнче
Сл; и теткаˬБогдaну сам знaла О; теткаˬСтaнче! теткаˬДарiнке П; нeма
нiшта чикаˬПeро П; овoј за чикаˬПeру П; фaла на чикаˬПeру П; чикаˬAнђел
послeдњи пuт; чикаˬМiле послaiа П; aјде чичаˬБрaнко П; овдe купi чичаˬТoза
П; чичаˬДaнча богослoвију је завршiо П; чичаˬКoле пољопрiвреда и пекaр
П; чичаˬТiма вуновлачaр П;
на дваˬuлаза кuћа ГД;
а бêш на СветиˬИлiју је утeпан П; за СветиˬИлiју сам бiла О; iде
светиˬЈелeна Ж; из СветаˬПeтку Н; на светиˬРaнђел Ц; пeт дaна пред
светиˬНикoлу П; СветиˬЈовaн Сз; СветаˬПeтка Р; СветаˬПeтка, Клiновац
П; СветиˬРaнђел П, Ч, Р, Т;
рекна iди П; рекна ћ iдем ГД; ће;
за једно сaт врeме Т; iма једно пeт шiника шљивaк Ц; једно две-трi
iљаде Т; пре једно два-трi мeсеца М.
Без акцента je придевски део ојконима Големи Дол: од ГолемиˬДoл је
бiiа ожeњен П; у ГолемиˬДoл ГД; из ГолемиˬДoл је Т, али не увек: Голeми
Дoл П, у Голeми Дoл ГД.
Дешава се да у бројним спојевима први број губи акценат: сiгурно iма
два-трi eктара Ц; на два-трi мaа П; три-четiри брaве Ч; говeда пе-шeс глaве
П и сл.
28

В. и Марковић 2000: 105, Јуришић 2009: 47.
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1.1.11. Акценатски систем прешевског говора носи обележја тзв.
врањског преношења са тежњом задржавања тог истог места у читавој парадигми. Извесне старине задржане су у 2. и 3. л. јд. аориста (платi, дођe),
заменичким, бројним и прилошким облицима (којa, чивo, једнa, једнo, кудe,
овдe), где се акценат налази на отвореној ултими. Оваква ситуација углавном
се поклапа са стањем у кумановском говору. Рекло би се да је и акценат једна
од оних одлика коју деле јужни српски и северни македонски говори, која
иде уз -у у презенту 1. л. једнине, -на < -нѫ у глаголским облицима и -ле у
радном глаголском придеву множине.

ГЛАСОВНИ СИСТЕМ
ВОКАЛИ
1.2.1.0. У српском говору Прешева препознаје се пет стандардних вокала (а, е, и, о, у), полугласник реда вокала а (ә) и вокално р. Вокалски систем
прешевског говора не одступа од вокалских система у неким другим призренско-тимочким говорима:
и

у
е

о

+º

ə
а
Вокали а, и, у показују стабилност у нормалној штокавској артикулацији.
Оваквом стању углавном одговарају и гласовне вредности средњих вокала
е и о. Међутим, овоме треба додати известан број примера који потврђују
склоност ових вокала дифтонгизацији (в. т. 1.2.2.).
Полугласник такође може имати различите изговорне нијансе, што зависи од његовог положаја у речи (акцента и фонетског окружења). Он се
најбоље може чути под акцентом, док се у осталим случајевима тај глас отвара и приближава вредности вокала а у мањој или већој мери.
Вокално л је у овом говору дало у, док је јужноморавски рефлекс лу иза
дентала, у данашњем прешевском говору, ретка појава.
Вокално р појављује се и у речима којих нема у стандардном српском
језику. Забележени су и случајеви девокализације º.
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Полугласник
1.2.1.0. Гласовну природу и начин образовања полугласника детаљно
је описао Белић (1999: 85‒89). Изнијансираност у изговору полугласника
могуће је бележити и у то су се упуштали неки аутори. С обзиром на, ипак,
непоуздани сопствени слушни утисак, писано разграничавање алофона
полугласника оставила сам по страни, a глас који се чуо као полугласник
означавала сам знаком ә, без обзира на нијансе у његовом изговору (в. и
Марковић 2000: 28, Јуришић 2009: 49‒50, Младеновић 2013: 64‒65).
Полугласник се најпрецизније изговара онда када се налази под акцентом (Белић 1999: 88). Међутим, полугласник се одржава и ван акцентованог
слога, мада је тада његова напрегнутост слабија.
1.2.1.1. Полугласник у основи речи.29 У овој групи налазе се и примери
који садрже суфикс срастао са основом речи тако да је он данас скамењени
облик (в. Белић 1999: 95‒97, Марковић 2000: 29).
Бêдњи вeчер П; бêш врuћо Т; бêш којa је маaла Н; бêш тuј Ц; и бêш
ги брiга М; па бêш тuј Љ; мrвка брашêнце Љ; тuри му мaлка брашêнце П;
вêздән по oвце Сл; нeма га вêздән Ц; рабoти по вêздән ГД; ако трeба дêн,
мeсец Р; гoдину дêна П, Св, Б; и дêн-дəнêс Сз; и за четерeс дêна О; једêн дêн,
дрuг дêн Т; једнo трi дêна Т; кoј дêн бeше О; на дêн Бајрaм Н; нeки дêн Н;
не прoшло једêн дêн, двa П; петнaести дêн П; пре нeки дêн Б; преко дêн Љ;
свaки дêн О; свaк дêн Св; тoј и дêн дәнêс Т; цeл дêн се договaрамо Ц; цeл дêн
Љ; четерeс дêна П, Б, Св, Р; дêњу, кêд iма врeме П; копaмо свeкар, свекrва,
зêлва П; да не измêца П; јuтредêн П, Б, Љ, Ж; јuтредêн oдма гу кuпим П; кêд
су дoшли Тuрци Н; да лêжу сêг срамoта О; да те лêжу, срамoта Ж; лêжаше
гу, лêжаше О; не вaља да лêжеш нaрод П; нeко лêже П; сêд лêка рабoта Ч;
а бe, овêј аџiја Ц; за овêј рeч П; овêј iзвор овдeка Ц; овêј мaст Т; овêј чiча
Ц; у овêј плaц нe Р; да је сêг овêј пaмет П; овêј да бeре патлиџaни П; онêг П,
Б, Љ, О; онêг бeше Св; да нeје онêј зaбел Ц; знaш онêј барјaк Р; онêј Ћaра Р;
онêј нaш рiд Н; опêнци нoсимо П; откêд нeси месiла лeба Т; полêк, полêк Ж;
полêчка натaм П; поодмêкни се Ц; разêпне онeј катарaге Ц; сêг да те излêжем
П; а сêг ву пeт iљаде iскочи М; као сêг П; кудe је шкoла сêг Н; oће сêг Св;
е, сêга Р; е, сêга да гу прoда О; Сêга вoду да пiјеш; па сêд ће вiдимо Ц; сêд
јeдем П; кудe ће нaђеш сêда рабoту О; сәк iма зeмља онaмо Н; сêк је свaдба
П; сêк ћу Ч; сêк ће пiшемо Осoје Р; oна се сêкри дoле П; доoди ву ћeрка на
сêн П; долaзи ми на сêн Б; дoшла ми на сêн П; сêн сањaја П; у сêн Св; сêт ће
га утeпам Ц; док сêмне Ц; јoш нeје сêмнало П; дoшло ми на сêн Б; сêпне се
Начин разврставања примера са полугласником осмишљен је по угледу на поделу
проф. Јордане Марковић (2000: 28‒32).
29
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Ж; да те не слêжу Сл; смêкнев, па однeсев Б; смêцај лeд П; свe му се смêче
кoжа П; узедoше нeшто тêг Ц; имaло се је тêга О; мoј дeда имaја тêга О;
тêд су се доселiли Н; тêда се прaви игрaнка П; куде тêј орa Ц; о[д] тêј ли
сoк oћеш Ж; погинaја тêј Н; тê[ј] јoш је жiв Љ; тêј Лисiца Н; тêј га iма
Сз; не чiстимо тêк П; тêке, тêке на врaта П; сaмо тêнка хаљiна и гaће П;
тêнке рuке је имaла П; немoј да га тêцаш П; чêк дoле Ж; чêк овaмо Сз и сл.;
падна у котêл П; сaмо овêн О; имaло је rж, овêс, јечêм Т; снoпја су од
жiто, јечêм, овêс Т; какêв је човeк О; кoј е какêв П; какêв рeд П; такêв је Б,
Љ, Св;
данêс ву вiкам П; данêс је Горeшњак О; данêс у цrкву П; данêске пeтак
је О; данêске штa да ги дaм П; плакaла је наћêс П; наћêске нe ги спавaла
нeшто П; наћêске ће дoђу О и сл.
1.2.1.2. Полугласник у суфиксу
зејтiнчәк Ж, П; за јастêк Св; мазêк О, Љ, Ц; песêк П, Љ, О, Б; у петêк
П, Б; ручêк ГД, Б, Љ, Ц; у сандêк Љ; из Топлêц штo су дoшле О; од Топлêц О;
от Топлêц Топлачaни О; Топлêчка маaла О.
Овде спадају примери са бројем један и његови деривати:
једêн трaктор за тeбе Р; једêн је овдe утeпан Н; и једêн Џафeр Ц; iма
једêн пoток Р; једêн по једêн П; једêн Сrбин Љ; једêн човeк Б; онêј једêн Ц;
али нeма ниједêн човeк тuја О итд.
1.2.1.3. Полугласник настао у процесу девокализације вокалног л
Појава полугласника насталог у процесу девокализације вокалног л
ограничена је на одређен број примера и налази се у придеву длêг и глаголу
лêцка.
Длêг дoл Сз; Длêг кaмен Сз; iма Длêги кaмен Р; Длêги кaмен О; Длêги
рiд се вiка О; Длêги рiд Љ; Длêга ливaда Б; Длêга њiва Љ; што бeву на
Стојaнку Длêгу О; Длêго плaдниште Сз; Длêги кaмења гoре Р; Длêге њiве Р,
Б, С, Цр.
1.2.1.3.1. Поред ових, рекло би се окамењених ономастичких облика,
полугласник у вези са вокалним л веома ретко се среће јер је у овом придеву
вокално л добило рефлекс у, мада је истовремено своју форму проширило
суфиксом:
једнi длêги рукaви Ц, длêге сукње Ж, тêд длêге аљiне Ж;
али: а овaмо је дугaчко М; oтиде на дугaчко П;
кǝд стaне да лêцка Т; лêцкам П, Ц, Ж, Ч; лǝцкaње П, Т, Рљ (в. т. 1.2.5.0.).
1.2.1.4. Полугласник у речима или суфиксима страног порекла:
кǝд је бiја у аџилêк Рљ; штo је бiја у аџилêк П; штo су бiли у аџилêк
Ж; петнaiес башчалêка да дaде П; свe је бузелêк бiло Н; у Бузелêк дoле Н;
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нeма додлêци Б; у нaш комшилêк О; у навадаџилêк Љ; тамêн да iдемо ГД;
тамêн од мaјку П; тамêн отидoмо Ч; тамêн рабoта О; тамêн свaдба П итд.
Међутим, срећу се и облици: аџилuк, бошчалuк/бошчaлук,бошчалuци/
бошчaлуци, комшилuк, навадаџилuк и сл.
1.2.1.5. Полугласник на крају речи
Познато је да се полугласник ретко кад може наћи на апсолутном почетку и крају речи. Проф. Реметић (1996: 360) је у призренском говору забележио пример ьрдьква, поред облика рьдьква. Полугласник на почетку речи
налазимо и у пиротском говору: ьнћа- и у изведеницама од ње (Живковић
1987: 178), док у Заплању постоји обличка варијанта: ањка (Марковић
2000: 33). На крају речи полугласник се нашао у тимочком говору: бьбь и дь
(Динић 2008: 125). У мојој грађи има примера полугласника на крају речи,
али се он тамо нашао као резултат дешавања у сандхију (в. т. 1.3.14.). У таквом положају полугласник може бити носилац акцента или не, што зависи
и од говорникове намере да истакне значења исказаног (в. т. 1.1.7.). Овде се,
пре свега, ради о прилозима кәд, сәд/г и тәд/г и предлогу сә(с).
а кê ће гу фaти П; кê ће ги уштiркамо П; кǝ ти пuцкав овaко ГД; кә ће
се испатрaви П; овêј кә долaзи Б; Uскрс кǝ дoђе П;
и сê га зoвев Кoдра свiњска Н; сê кǝд лeгнев oни П; сê ће га фrљим П;
а сêд iмам сê̮ што П; нeма сê̮ што да ги рaни Н; сêд нема сê̮ што П;
сêˬштo Љ; сә свекrву је живeла П; сә стaпче П; сә штaке oдеше Ж;
па тê[г] гу сeче П и сл.
1.2.1.6. Полугласник настао од других вокала
Забележила сам примере полугласника на месту вокала а и о.
1.2.1.6.1. Полугласник од вокала а:
ткaла пешкiри, ткaла чәршaфи Сз; за јенˬчêс П; oно си стaше за чêс Т;
тәквoг не дiрај Ч; онәквoг онaмо ГД; онәквo детiште О; овәквu iмам дoм
Ж; Штo си тәквa П, Ц, Ч, Сл; онәквa је Љ; Овәквi су добри П; oна ги прaви
тәквi Рљ; онәквi љuди Ц; овәквe су и тaмо дoле Р; тәквe крiве Рљ; онәквe
су дoбре Ц и сл.
кәкêв ли је Р; кoј га знaје кәквo је Сл; кǝквa шкoла ГД; кǝквu шкoлу iма Т;
Кәкo? П; кәкo Љ; кәкo да не Сл; кǝкo да iдеш ГД; кêко нeке зiдине да
су О; кǝкo нeће ги пoзнаш ГД; кәкo нeће iдеш Ж;
Е, зǝштo? Ч; зәштo дeте нeсам видeја ГД и сл.
У основи глагола чачка стоји полугласник (в.: Белић 1999: 94,
Богдановић 1987: 8, Реметић 1996: 364):
јa гу чêчкам П; нe се чêчкај Љ; па гу чêчнем П; само се чêчкав Б; чǝчкoљ
П, Т, ГД, Св, Б, О; да гу ишчêчка са слaмку П; рашчǝчкaла га Св.
– 46 –

Говор Прешева

323

1.2.1.6.2. Полугласник од вокала о:
нǝћêс гледa Св; нǝћêске П, О, Р.
Код глагола боцне може се чути полугласник (в.: Белић 1999: 94,
Јуришић 2009: 50):
сал гу бêцнем Љ; набǝцкa ги П; убǝцкa се Б; али и: бoцка Ж; ће се
избoцкаш П.
Вокал а на месту полугласника
1.2.1.7.1. У прешевском говору чује се вокал а на месту полугласника.
Именица дêн и прилошки облици изведени од ње: данêс и дәнêс, чувају полугласник код свих генерацијских и образовних нивоа (в. т. 4.3.1. и 4.3.2.).
Овде наводим примере који представљају органски део овог говора.
данêс П; данêс је бiла П; данêс се не знaје Т; данêске пeтак је О;
данêс је Горeшњак О; бêш уoчи Ђuрђевдан Ж; мaлчичка зејтiнчак стaви
П; зејтiнчак мaлко да му се сiпе Ж; а кад дoђев М; кад дoђе нiки Р; ДедаЈовaнов клaданац Р; клaданац П; тaмо је клaданац Ц; него нeма кoнац Ж; на
Мiтровдан Љ; слaвив Мiтровдан Ж; oвас, rж П; тuј е Пeсак Ц; жuт пeсак Ц;
iма пeсак Сз; тaмо је свe пeсак Ч; у Пeсак дoле Ц; на Петрoвдан Т, Св, Б, ГД;
Пoстив ли oни за Петрoвдан? Ж; правi рuчак П; свi на рuчак Т; е, сaд ћемо
овaко Р; брaт сас брaта да не збoри П; дoле смо мазaли сас кaл П; зaједно
сас камaту М; једêн рaди сас овiја О; сас бiволи Сз; сас волoви рeтко, рeтко
Н; сас кoла Н; сас овuј стoку Н; сас тoј М; имaле су Топлачaни О; от Топлêц
Топлачaни О и сл.
Данас је уобичајено чути облике јeчам, мaгла, а ликови са полугласником су ређи.
У турцизмима сандук и јастук30 чешће се чује вокал у на месту полугласника, док су облици са полугласником ређи (в. т. 1.2.1.4.):
јaстук му нeје дoбар Ц; стaви на јaстук О; штo iмам под јaстук П; на
једêн сaндук Ч; такoј као сaндук Св; у сaндук Ц;
једêн јастêк Рљ; у сандêк П.
1.2.1.7.2. Бројеве седам и осам забележила сам углавном у облику са
вокалом а на месту секундарног полугласника:
до сeдам сaт Ж; јa турi сeдам лимoнтуса П; Сeдам гoдине нeје мaлко
Ж; сeдам дuше Н; сeдам кuће су бiле фамiлија Н; шeс гoдине, сeдам су се
тужiли М; биднaли су овдe oсам Н; дeсет до oсам П; до oсам П; једнa је бiла
oсам гoдине О; oсам гoдине, вiше нeма О; oсам мeсеца бiiа О; осамдeсет
Проф. Марковић запажа да се у говору Заплања облик јестәк употребљава у значењу
тканог јастука и ужи је од оног купљеног (Марковић 2000: 52, нап. 102).
30
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iљаде, и oсам П; отпрiлике oсам гoдине О; у oсам П; пoстара је бiла од чiчу
oсам гoдине П; седамнaес iма М; у седaмнаес Ж; осамнaес гoдине рaдни
стaж Сл; осамнaес прiколице кaмен Сл; од седамдeсет гoдине П; прeшја
седамдeсет Р; седамдeсет и вiше Ц; седамдeсет и пeт кuће Р; седамдeсет
и пе-шeст Ц; седамдeс пeт Ц; седамдeсет пoсто мaње П; седамдeсет шeст
Ц; стo седамдeсет П; мoре, накuд осамдeсет Р; од осамдeсет и пeт кuће Р;
а мi, осамдeсет пeт смо бiли Р; осамдесe и двe Сл; oсамсто динaра П и сл.
Има и примера са о уместо а: oсом дубiце ли iма Сл; да ли oсом iма
Сз; око осомнaес ГД.31
1.2.1.7.3. У мојој грађи ретке су потврде да се полугласник јавља у енклитичким облицима глагола јесам или у његовој одричној форми. Можда се
некад и наслућивало да се ради о гласу између а и ә, али је он био много ближи пуном вокалу. Јасан полугласник чуо се у случају енклизе: eвe штoˬсêм
П, Ж.
ама сам гу направiја рабoту Ц; видeiа сам М; дaiа са[м] му Т; да л
сам испуштiја кoјо М; двe плoче сам ударiја Сл; гoдину дêна сам бiја у
Кикiнду Сл; јa какo сам настанaла Н; јa сам бiiа у Oстровицу Н; јa сам
гледaја ђuтуре Сл јa сам гу казaла Н; јa сам питувaла Н; јa сам чuiа Р; кǝд
сам јa бiја у шкoлу Р; кêд сам почeла да чiтам Т; кəд сам бiла Сз; кoлко сам
имaла сuдови Т; кривiне сам направiiа М; педeсет гoдине живeла сам Ж;
педeсет и пeте сам затeкја Н; са мuжаˬми сам бiла Ж; сêд сам се најeла лeба
Т; радiја сам дoле у Власiну Сл; чuја сам за њu Ц; штo сам се измучiiа Сл;
дек нaтамо нeсам имaја зeмљу Ц; јa ниeсам Ц; јa нeсам тој видeла Ц; ма нeсам
отiшла Ц; нeго нeсам те разумeја Ц; ниeсам верувaла П; нeсам га добiiа тaј
Р; нeсам ги купiла Ж; Нeсам ги рaно сејaла Ж; нeсам знaја Б, П, Љ; нeсам
знaла Ч; нeсам iшја уoпште Р; нeсам се надaја Сл; нeсам чuја П; нeсам чuла
тoј ГД; нiкад нeсам јeла цrн Т итд.
1.2.1.7.4. Вокал а може се чути тамо где обично стоји полугласник и то
је у вези са појавом диглосије у прешевском говору.
не мoра свaки дрuги дaн П; и дан-данaс Ц; данaс П; једaн је Војiслав
Ц; кaкав лепотaн Ж; овaј Стојaнча на Зoки Ц; тoј е oвај рiд Н; по тaј aтар М;
тaј iсти мaст П; пoла-пoла тaд Р; чaк и плaц дrжи Ц итд.
31
Прелазак полугласника у о објашњава се суседством лабијала (Белић 1999: 103, 108,
111). Оваквих облика има у: Павловић 1939: 59‒60, Реметић 1996: 365, Вукадиновић 1996:
194‒195, Ћирић 1999: 145, Марковић 2000: 31, Младеновић 2001: 377‒380, Јуришић 2009:
184, Младеновић 2013: 287.
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Вокал е на месту полугласника
1.2.1.8.1. Појава вокала е на месту полугласника забележена је у примерима са именом празника Велигден.
бiiа је на Велiгден П; Велiгден П, Т, Рљ, Ц, Сз, Сл, Ч, Љ, Св, Б, ГД;
на Велiгден нeје бiла Ж; Велiгденски пoсти П (забележила сам и: uмре на
Uскрс П).
Код осталих именовања празника увек се јавља а:
јa лeтоске идo на Вiдовдан ГД; бêш уoчи Ђuрђевдан Ж; на Мiтровдан
Љ; слaвив Мiтровдан Ж; јa овuј гoдину од Петкoвдан на Петкoвдан ГД;
данaс Пeтровдан П; на Петрoвдан Т; Пoстив ли oни за Петрoвдан? Ж;
Петрoвдан и Пaвловдан П итд.
1.2.1.8.2. У непроменљивој речи дǝк/дек, коју су моји говорници употребљавали као везник (‘да’, ‘зато што’), јављају се двојаке форме
‒ са полугласником и са вокалом е. Барјактаревић (1966: 213) је у говору
прешевско-бујановачке говорне зоне забележио једино дек(а). Занимљиво је
да се у кумановском и пчињском говору среће само облик дек(а) (Видоески
1962: 39, 242, Јуришић 2009: 256‒257, 278).
Знaм дәк iма мaлу П; дәк oно да плaче, јa да плaчем, нe Т; нiје знaо дәк
iма мeтак П; oн дәк жuт у лiце Н;
да му кaже дек што је бiја у аџилêк не врeди П; знaм дек oн је причaја
Ж; не да прiчам дек је онa тuј Сл; уoдма ми тeкна дек је онoј кuма што је
рeкла Сл.
Вокал о на месту полугласника
1.2.1.9. Вокал о на месту некадашњег полугласника јавља се у лексеми
ложица.
кoi е имaiа алуминiску ложiцу П; мeри, кој има пoвише, ложiчка Ц;
пре су бiле дрвeне, алумiниiске ложiце Сл; с ложiцу се јeло Ц и сл.
Вокал о нашао се и у речи собор:
ели собoри кêд су бiли Ц; па су имaли собoри Ц; по собoри П, Т, Ц, О,
М, Љ; собoр на Пантелeј Т; собoр у сeло Св; ћ iдемо бoсе на собoр П.
Ретко се може чути облик осом (в. т. 1.2.1.7.2.).
Секвенца въ-/вь1.2.1.10. Група въ-/вь-у прешевском говору дала је у:
удовiца Ч; oбе удовiце Ц; дeдино унuче М; и унuче Ц; сəс унuчики П;
онaј једнa унuка П; онaј једaн унuк П.
Полугласник се чува у именици вьш:
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вêшка П, Љ, Св, Б, О, ТР; вêшка на вêшку П, Н, М, Ц, Т; ће се напuниш
с вêшке П; вêшља П, М, Т, Ц, Н, Ж.
*
1.2.1.11. Полугласник у прешевском говору најчешће се јавља у основи
речи (дêн, лêже, овêј, тêнко, какêв, наћêс), док је мање примера са полугласником у суфиксу (брашêнце, једêн, ниједêн). Процес девокализације вокалног л одржао је полугласник у обицима: длêги, лêцка. Турцизми такође
чувају полугласник: бузелêк, доодлêци, тамêн. У прешевском говору забележен је и секундарни полугласник настао од других вокала: чǝршaфи, чêс,
тǝквa, кǝкêв, кǝкo, чêчка, нǝћêс, бêцне. На месту полугласника најчешће се
чује вокал а: данêс, Ђuрђевдан, кoнац, пeсак, рuчак, сас, сeдам, oсам, затим
вокал е у Велiгден и вокал о: ложiца, собoр.
Вокали средњег реда
1.2.2.0. С обзиром на различите артикулационе вредности акцентованих вокала е и о, у неким призренско-јужноморавским, а пре свега косовскометохијским говорима, многи аутори су истраживали њихову условљеност
и тренутно стање. Они се могу отварати, затварати или дифтонгизовати и
имати фонолошку вредност, односно бити без ње. Радивоје Младеновић
(2013: 70‒78) анализира ставове различитих аутора о овој појави – од
префонологизације квантитета у квалитет до нефонолошке вредности оваквих вокала. Овом појавом бавили су се: Павле Ивић, Слободан Реметић,
Недељко Богдановић, Радосав Ђуровић, Рада Стијовић, Голуб Јашовић,
Радивоје Младеновић. Павле Ивић и Слободан Реметић разматрали су
рефлексе акцентованих вокала е и о у призренско-јужноморавским говорима на тлу Косова и Метохије (Ивић‒Реметић 1990). Богдановић износи
богат материјал са појавом отворених и затворених вокала средњег реда у
говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 68‒78), као и примере отварања, затварања и дифтонгизације вокала е у говору Великог Алаша у околини Липљана (Богдановић 1992). Ђуровић разматра стање ових
вокала у летничком говору (Ђуровић 2000). Рада Стијовић доноси потврде
о овој појави у Горњој Морави и Изморнику (Стијовић 2010, 2012). Голуб
Јашовић даје примере из села Угљара (Јашовић 2010) који не потврђују
префонологизацију. И Божо Видоески налази флуктуацију средњих вокала у
северним македонским говорима, која не носи никакву фонолошку вредност
(Видоески 1954: 176). Радивоје Младеновић (2013: 72‒78) нуди већи број
потврда за затворене вокале е и о на месту некадашњих дугих вокала, али и
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отвореност истих вокала на месту некадашњих кратких. Међутим, та правилност, која би требало да посведочи појаву префонологизације, знатно се
пореметила екстралингвистичким утицајима (географски положај и близина других говора, утицај стандардног језика). Због тога Младеновић наводи
и такозване „контрапримере префонологизације“, где се затворени вокали
јављају и на местима некада кратких е и о, односно отворени на местима
некада дугих вокала средњег реда. Утврђено је и да се отвореност средњих
вокала најчешће јавља у случајевима емфатичног истицања код говорника.32
Дифтонгизација средњих вокала могла би представљати сведочење
о префонологизацији квантитета у квалитет, али може бити и последица утицаја околних говора. У прешевском говору то би могао бити утицај
северних македонских говора, у којима је Видоески утврдио дифтонгизоване вокале без фонолошких вредности. Младеновић наводи случај говора Сиринића, где су „дифтонгизовани средњи вокали пре свега средство
емфатичког истицања“ те због тога нису носиоци фонолошке вредности
(Младеновић 2013: 77). Слично стању у говору јужнометохијског села Гатње
(в. Младеновић 2013: 72), и у српском прешевском говору дифтонгизација се
препознаје искључиво код старијег становништва, а и код њих у ограниченој
употреби.
1.2.2.1. Дифтонгизовани вокали средњег реда у мојој грађи налазе
се у незнатном броју у односу на све представљене студије и то сигурно
није довољно да би се ушло дубље у неку анализу. С обзиром на то да се
они јављају факултативно, чак и код једног истог говорника, не усуђујем се
упуштати у разматрање појаве. На овом месту бих само представила забележену појаву, у којој се, с обзиром на њену нестабилност и спорадичност,
не може утврдити систем. Можда би се могло закључити да се ипак ради о
емфатичној појави која је потпомогнута фонетским окружењем.33
Ово поглавље ће се заснивати на констатовању појаве факултативне
дифтоншке природе вокала средњег реда и навођењу забележених потврда.
1.2.2.1.1. Дифтонгизација вокала е:
нeшто биeло iма одозгoр П; да ми прoђе вриeме П; глиeда и квичи Ц;
и јoш нeко диeте Сз; и кrстив га диeте Сз; пiтај диeте П; диеца Ц; диeца су
тoј Рљ; па диeца су, мoри П; па, с диeца, мoри Љ; по две-трi диeца кrсти Сз;
дониeсе Ц; жиeне дoђев Ц; да глeда на жиeне Ч; тамêн завршiмо жиeтву Сз;
малиeцка је Рљ; миeне ме вiка Ч; миeне овoј куолeно П; модиeрно млoго uбаво
32

О овоме више у Младеновић 2013: 72‒78.

Марина Јуришић је дошла до сличног материјала и закључака у току испитивања
говора села Биљаче у бујановачкој општини (из разговора са М. Јуришић).
33
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Сз; ниeкако се тoј зaврши Ц; ниeма врeме Т; јa ниeсам Ц; ниeсам верувaла П;
затoј штo га они ниeћев Ц; ниeћев га Сл; омиeсив кравaјче Ц; омиeсив си Т; него
нeка стaви Пиeра П; сêд кəд је пиeтак О; пиeшки ћ iдемо Сз; пиeшки у Aшање
iдемо Сз; шoље да пониeсем П; нeма сприeмено Сл и сл.
1.2.2.1.2. Дифтонгизација вокала о:
Море, Марiја бʸoлна Ж; oна је радiла као девoјка у буoлницу П; двaес и
четiри гуoдине Сз; једнo девет гуoдине сам бiла Ц; Од мuжаˬми сам пoстара
трi гʸoдине Ж; с три гʸoдине Ж; гуолeмо си је Сз; кoлко iма гуoдине Ц; oн
гуолeм Сл; трпeза гуолeма Сз; на Гуoрана П; гʸoрку пiјем Б; кêд Гуoца Ж; ʸOћу
ћeрко, ʸoћу, али гʸoрку П; чeка гу да дуoђе Т; муoја мaјка тoј свe ткaла Сз; прет
куoзе Ц; миeне овoј куолeно П; муoрав да га вiкав Мiле Ц; oни не муoрав Б;
у
oвце, крaве Рљ; по уoвце Ц; и уoдвезе не тaмо П; и oн се уoдели Сз; ʸoдма да
ожeни овuј сeструˬти П; уoдма ми тeкна Сл; ʸoдмор Јасмiна iма ГД; докле
си тi, дeте, на ʸoдмор ГД; Гoрка уoжени сiна ГД; уoжени си сiна Ч; а уoн га
много чuваше њeга Ц; па ʸoн ГД; да се порoди као уoна П; уоднeсе си дeте Ц;
у
oна бар, снaшка О; и уoна вiка Ч; и уoна рабoти Рљ; Мiла, мoри, уoна П;
па ву уoпадна кoса П; пrви пuт га уоплaкнев Сл; уоплaкни га Рљ; уопиeри гу
uбаво онuј трaву П; до уoсми рaзред Сз; јa па мiслим уoстана нeшто П; сaмо
у
oстана Ц; уoчи да ву извaдим П; пуoслем, јuтре вeчер Сз; рабуoтев, мори,
oни ГД; iдемо на собуoр Рљ; и у субуoту oтиде П; субуoта дрвaрски вeчер Сз;
такуoј ме тeраше Ц; и такуoј Сл; и такуoј ти је Ж; туолiко да се јeде П и сл.
1.2.2.1.3. Мало је примера који показују отварање вокала е:
голeама, мори, кuћа ГД; жeане дoђев Сз; а нeке јoш зелeане ГД.
Судбина назала задњег реда
1.2.3.1. Рефлекс назала задњег реда у говору Прешева је у:
Голuбово гњeздо М; због гoлуби П; тuј су ти голuби М; да ћuти због
мuжа П; Не с мuжи Ж; докле ги извiљкаш, мuка П; iмам мuку на рuке П;
мuка је Ч; дoле до пuт Т; уфaти га за рuку Рљ; с oбе рuке Сл; по сuдови П итд.
1.2.3.2. Од овога постоји одступање код инфинитивне основе глагола
III Белићеве врсте где нѫ редовно даје на, што је један од македонизама у
овом говору (в. Ивић 2001: 182, Реметић 2000: 98, Марковић 2006: 252).
Потврде:
биднaли су овдe oсам Н; сêд какo биднaло лoшо Т; „Штo се секiраш“,
вiкам, „биднaло“ П; Насабaјле кǝд се дигнaла П; легнaла си у крeвет ТР;
вoду наврнaли на њiма Н; Нараснaла за жeну П; јa какo сам настанaла Н;
овoј сам свe јa обрнaја Сл; па останaја жiв Н; на мoју сам останaла ГД;
паднaја ли ГД; У тuђо је паднaја Ж; сǝд паднaло Љ; подникнaја дuб Р; па сам
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почнaла да мeшам ГД; рекнaле на нeкога од Цаканoвце Ц; седнaја си и чeка
Ц; Тuрци су станaли да вrшив пoпис Н; и тêг се је тргнaла П; тргнaја се
от пaмет П итд.
тaте, штo биднa П; Iвана гuрна лoнац П; сê дигнa рuке П; легнa поза
једнu крuшку Сл; Дaца трuдна oстана П; сaмо уoстана Ц; мi двојiца
останaмо Р; Пaдна једǝнпuт Ж; побегнaмо сви Ц; па ме поврнaше Сл; кǝд
пoчна да га псuје Ц; почнa да вiкам Ц; почнa држaва П; почнa једнa стрaна О;
uдари у њuма и пuкна П; рекнa ву Сз; рекнa да се напiјем вoду Т; седнa Рљ;
скiна ме мaјка дoле П; јa нигде не спомнa Чaслава Ц; спрегнa га ТР; сретнa
га у амболaнту Т; срeтна ме Ц; уoдма ми тeкна Сл; uкрадна ли те Ж; јa кêд
улегнa Ц (в. и примере у т. 2.5.13.2.).
1.2.3.3. Обележје прешевског говора је рефлекс -на-, у којем се једино
остварује а од назала задњег рода, код глагола III Белићеве врсте. Ова особина се јако добро одржава код свих говорника прешевског краја без обзира на
узраст, пол или образовање.
Јат
1.2.4.1. Прешевски говор је екавски. Следе примери који то потврђују,
али се то најбоље огледа у одричном облику глагола јесам.
Нeмци бeгав навaмо О; Бuгари бeгав накуд Бuгарску О; бeгај, смrди,
вiкам Ц; бeгеј, сiне, бeште, бeште! П; не верuјем да iма П; видeла га гoре
да кoпа О; мuке је видeла мoја бaба П; тoлко човeка врeдиш Р; нeмам врeме,
вiка M; нeмам врeме да сeдим П; Прођe врeме Ц; ће дoђе врeме ће се срuши
свe П; хoдник не ли грeјеш М; дeда гу зoве Падiнче М; дeда да сeдне М;
дoшја да трaжи девoјку П; oна је радiла као девoјка у буoлницу П; по девoјку
кə[д] долaзев Сл; уоднeсе си дeте Ц; трaжи за дeте Т; рaздава на дeца П;
намaже се, дотeра се Ц; кудe су живeли мoји стaри Р; oни су тuј живeли Ц;
свi смо живeли Сз; iма iсто и зaбел М; забелeжи Рљ; нeћу да ву ги исeчем
П; од колeно на колeно се пренoси Н; ће намaже колeно П; лeб да мeси нeма
П; ако не, ће си лeгам П; лeгав једнi Ц; али дeте без лeк П; постoји лeк О;
лeкови пiјеш ли Т; код лекaра Сз; и oн не бuде лeњ О; утепaја би гу на мeсто
Ц; постaне и млeко квалитeтно Ц; нaмести гу Сз; какo гу нaмести Ц; свaк
се и насмeје и нашaли Ц; а јa мiслим све овдe да је Н; овдe нeће се излeчи
нiкад О; потeгне oвде-oнде П; омeси кравaјче нeко Ц; већ осeћаш Ц; пeтла
си га нoсив Ц; јa не мoж побeгну нiгде Сл; побеснeли сте Рљ; мaлка посeди
Б; толiко мuке и пa сам преживeла П; вoди си рeд ГД; да ги вoзи на рeку Ц;
нeмамо овдe рeку М; не мoгу да бuдем свeстан П; сeди си и чeка Ц; бoли и
кәд сeдим и кәд oдим П; са секiру Рљ; нeко секiрче Р; Не мoгу да се сeтим
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П; јa не мoж да се сeту Ц; не смeје од њi Ц; смeшно изглeдаш П; Стoјче
терa П; са цeвку П; пaла је цeна П; Цeпи бaба чаршaфи П; једêн човeк Ч;
разuме човeк, знaје Ц; човeк кад се потсeти Ц итд.;
бoље да нeсам ни iшла П; гoдину дaна ву се нeсам јавiла Ц; нeсам
имaја зeмљу Сл; тeј нeсам М; нeсам видeла нiшта Рљ; јa нeсам гледaла зaдње
П; какo нeсам знaла Ц, Љ; ма нeсам отiшла Ц; нeсам га добiiа тaј Р; нeсам
гу видeла Св; нeсам гу питaла П; нeсам јa таквa Ж; нeсам крiва П; нeсам
сiгуран Б; нeсам те познaја Ц; нeсам чuја овдe Н; нeсам чuла Н; нiкад нeсам
јeла цrн Т; тêд нeсам знaла Љ итд.;
а тi одaвна нeси бiја Ж; да нeси бiла тi Б; заштo нeси iшла Рљ; нeси
домаћiн Ц; нeси завrшила Б; нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш Р; нeси ме
познaла Љ; нeси отiшла Св; нeси се одaла ГД; нeси слeпа слепiца П; нeси
тeла Ч; тi нeси П итд.;
али нeје рођeна Сл; без iч нeје ГД; врeме нeје таквo Ц; да нeје бiло овoј
П; да нeје бiја oн Љ; да нeје онêј зaбел Ц; зaшто нeје у њу Т; код тeбе нeје ГД;
нeје бiја код нaс Љ; нeје давaја на свi Б; нeје за тuрско Н; нeје знaла нiшто
Св; нeје имaја дeца; нeје имaја нијeдан Шиптaр П; нeје имaла Н; нeје мoгја да
се откaчи од њi Св; нeје наврћaја Б; нeје пiсмена П; нeје сал кuде нaс у сeло
Ц; нeје тoј тoј Ч; овoј нiшта нeје Ч; oн нeје кабаaт ГД; пa нeје бiiа стaрац тuј
П; тoј нeiе Р; штo ти нeiе рабoта П итд.;
нeсмо ги научiли на рeд Љ; нeсмо вадiли Св; нeсмо видeли Б; нeсмо
зборiли Љ; нeсмо излазiли Б; нeсмо имaли Ц; нeсмо отiшли iч Р; нeсмо се
нiкој викaли скoро Н; нeсмо се разумeли Рљ; мi нeсмо тoј имaли Ч; нiшта
нeсмо знaли М итд.;
да ли нeсте ме чuли Св; вi нeсте знaли за тoј Т; вi нeсте отuда Рљ;
нeсте iшли нaтамо Љ; нeсте не викaли П; нeсте ли бiли на свaдбу Ц; нeсте
се научiли Б; нeсте се сетiли Св; нeсте се уфатiли за тoј Ч итд.;
али нaдимак нeсу имaле Н; јoш нeсу бiли кrстени Ж; кuмови нeсу
праћaли Сл; нeсу бêш на тuј uлицу Ц; нeсу имaле тêда мrзле рiбе П; нeсу
мoгли Љ; нeсу нeшто дoбри П; нeсу ни погледaли П; нeсу oни Т; нeсу оћaле
тêг Ж; нeсу се погодiли Св; нeсу се подносiли Б; сaмо нeсу мaрке, динaри П;
нiшта нeсу имaли Ч итд.;
1.2.4.2. Икавске форме овог глагола могу се чешће чути у градском прешевском говору и у посебним околностима комуникације када службени разговор намеће употребу облика стандардног српског језика.
кaд нiсам ни рoђен Ч; нiсам мoго да те пoзнам П; нiсам пoсле у тoку
Ц; па нiсам тeо Р; нiшта нiсам понeла Рљ; зaшто нiси дoшо Ч; па тi нiси
тeо Б; тi нiси бiо тu Рљ; али нiје тeо да ми кaже П; нiје бiтно Ц; нiје зoр Р;
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нiје ни чuдо Т; ни рeч нiје смeо да кaже П; нiје смeо нiко да дiрне М; oво
нiје дoбро П; нiсмо дaли Ч; мa, нiсмо мoгли да ги однeсемо Сл; да нiсте
дoшли О; нiсу смeли да га uзмев Т итд.
1.2.4.3. У прешевском говору нема много примера екавског облика
датива једнине код именица женског рода и личних заменица 1. и 2. л. јд.
Приметно је да се у именичкој деклинацији ова форма сачувала у такорећи
окамењеним изразима, односно, у псовкама. Код заменица је ситуација мало
другачија јер има нешто више потврда у дативском лику.
мaјке му га П, Ц, Сл, Ч, Т, Рљ; мaјке му га спaлим Т, П, Ц, Ч; нaне му
га набiјем Р, Сл;
eј, кuку мeне П; мeне ме жaл П; мeне ме мiло П; мeне ми глeтаво ГД;
мeне ми јaд Ц; мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; Мeне ми се uпропасти П; мeне
нe ми казuје Сл; Мeне нe ми трeба П; мeне нe ми је дoбро П; мeне немoј да
ми вrћаш П; нe ми трeба мeне П; кoлко тeбе, тoлко на онoг П.
Много је чешћа аналитичка деклинација:
а на мeне овoј Сз; дaј на мeне Б; на мeне ми прiча П; на тeбе ће ти
напрaвим О; и на тeбе ти казa П (више примера у т. 2.2.1.1.1.3, 2.2.1.1.1.5,
2.2.1.1.2.3, 2.2.1.1.2.4.4.) итд.
1.2.4.4. Мали је број заменичких речи у којима се нашло ни- на месту
некадашњег ně- (в. т. 2.2.2.4.1.), што наводи на закључак да се у говору Прешева углавном добро чува разлика између неодређених и одричних заменичких облика:
нiку рuду Н; нiко сјaјно бeше Н; нiки двојiца Н; нiки црeпови Н; ели
мaјка, ели нiкоi ис кuћу Т; па вадiше никoлко Н; iма нiшто кaмен Н; uвек
нiшто недостaје Ч.
Много је више примера неодређених заменица са не-:
нeки не дочeка; нeмаш нeки вeлики проблeм Т; да ли слaви нeкој Т; нeкој
проoди П; куде нeкога О; нeмаш ли нeкога Р; по нeког Сeфу Т; нeка мuка П;
нeки од Швaјцарску П; да ми дaш нeку П; од нeку стрaну отuда О; нeко мeсто
О; нeко секiрче Р; нeко тањiрче П; iмам нeки љuди Ц; нeке рашчoкљане П;
нeке сrпске кuће Ц итд.
aјде, брe, кaжите нeшто Ц; ако те интерeсује нeшта О; али сiтно
нeшто П; да не зaмаза с нeшта О; дoкле искукaше нeшто О; iма ли бе
нeшто П; на нас ни нeшто дaде М; овaко нeшто П; uапа те нeшто Т итд.
1.2.4.5. У синтетичкој компарацији придева забележила сам облике са
икавским ликом јата, али су они новијег датума и могу се чути код школованих или млађих говорника. Слично одричном облику глагола јесам, користе
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се у посебним околностима конверзације, али је видно да све више заузимају
места облицима из аналитичке компарације.
oн је слабiiи П; брaт ми је бiја старiји П; и стaрији човeк Ц; на
старiiи онiја П; старiји Мирaтовчани Ц; ћeрке старiје О; мeни је лeпши
и укuснији, здравiји П; тêј нaјстарiји брaт његoв Ц; да су нaјстaриiи Ц.
Код истог говорника, који употребљава синтетичке облике компаратива, могу се чути и аналитичке форме.
iмаше пoјефтино ГД; пoстара је бiла од чiчу oсам гoдине П; тoј нeка
пoстара oвца Љ; пoстара од мeне М; јa сам ти нaјстара ћeрка О; Узeја
нaјубаву и нaјстару П.
1.2.4.6. Екавска замена јата препознаје се у броју обедве (< obӗ и dъvӗ
у ж. и с. роду):
дођoше oбедве Ц; за oбедве стигнa Љ; лeпи дeца oбедве Ж; на њi oбедве
Ц; на oбедве сам дaла Св; oбедве дeца су нaши Љ; oбедве дeца су ми дoбри
Рљ; oбедве су бiле П; oбедве су се удaле Ч и сл.
1.2.4.7. У императиву другог лица множине могу се чути облици са
екавском заменом јата, односно на -ете, који се може аналогијом ширити.
дaдете ми вoду ГД; до вeчер ги вrнете Ц; дoђете овaм М; да ми извiнете
на рeч Сл; помeрете се љuди ГД; aјде, oдете, сeднете ГД; вi ги однeсете овuј
тeглу Ц; ели стoку остaвете, ели се врaтете Н; Uзнете кaфу пiјте Ж.
Све чешће се користи императив са икавизмом у 2. л. множине:
дoђите, дoђите куде Пeру П; тuј се затвoрите П; iдите Б; па ли јeдите
ГД; aјде бре, кaжите нeшто Ц; наврaтите у тuј продaвницу Ц; аљiнче му
обuчите П; послuжите се Ц; „Дoкторе, ако је здрaва, пuстите гу“ П; aко,
пuшите, пuшите Сл; пuштите га Љ; сeдните Рљ; uдрите јoш Ц итд.
1.2.4.8. Материјал из прешевског говора показује да у њему нема честог
мешања префикса при-, пре- и про-. До тога може доћи, али спорадично, па
се може рећи да је разлика међу овим префиксима релативно добро очувана.
не мoж да гу премeтиш Н; нiкој гу нeје преметiiа Ц; претiснеш сaмо
П; сêд га претiсни Т; претiснем га и затвoрим М; попретiсни мaлка Ц и сл.
Много је више примера који показују разликовање ових префикса:
пре-: па пoсле су гу пребацiле овaмо Ц; па га пребацiле у млiн ГД;
немoј да се превaриш Ц; какo да ти превeдем Р; да превiва П; вi сте га превiли
једанпuт П; oни гу превiше П; превiше гу Ч; преглiђа га тaм Сл; тuј прeђе
Бuкуревце П; Али пoстарога преженuје сiна Ж; брaта је преженiја Ж; Дeси
се тoј, дeси, кêд прежeни Ж; какo се презiвљаше Н; Пaвловић се презiвљаше
Н; да не прекiда Ж; да не ми је прeмисла П; мaјка жaли, премислuје Ж; од
колeно на колeно се пренoси Н; тuј се преoди Т; свi су преодiли Сл; да ни
препiше имaње Ж; oни да нe ме препознaвав Ж; чiм га прерaдев, више тoј
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нeма П; овaј преродiла ГД; једнo се пресвuкло Ц; пресeче те Ц; преспiјем,
сабaље изгубiло се П; свe престанaло Сз; кǝд пoчне да се претuра Т;
при-: приваљaле ми ГД; и oни су се придружiли тuј Н; призетiiа се
је тuј Ц; као призeтко Б; ће ве пријaвим Ц; прикaчи га П; ич не приoди Ц;
не ми приoди Ж; Па ли, приожeни се Т; припaзи ги мaлка Рљ; двe дeца је
природiла П; мерiше му прiтисак ГД; приuчен је Н; прифaти се за рабoту
Ж; кад сам прiшла Ц;
про-: док не прoбаш П; пробувaли смо у салу П; а не мoжеш да прогuташ
П; овêј што продaва брaшно Т; продaва овoј, продaва онoј П; продaва чарaпе
Ц; наврaтите у туј продaвницу Ц; онoј што продaдоше Н; још нe беше продaја
свe Ц; нiкој нeје продaiа Р; док нeсмо гу продaли Ц; сaмо да прoдам Р; не
мoж да прoдамо овдe Р; нe му продужiше рaдни стaж М; прoђе дêн Ч; не
прођe ни мaло врeме Рљ; прoђе на врaта Т; па нeка прoђе П; ће ги прoђе
Ч; тuј смо прођувaли Т; ће се прозбoри Сз; и јa пролaзим Цiганску мaлу
П; вiдим човeк пролaзи П; само што је проодiло Ч; и прoпаде крaљевина
Ц; прoпаде бiвша Југослaвија Ц; тoј прoпадна ГД; мoра да пропaдне П; да
нeсмо пропуштiли М; којe смо пропуштiли М; да прорaди бубрeг Б; тuј се
прoтне ГД; oна пrво прочiта М; oни су прoшли Рљ итд.
1.2.4.9. Неки прилошки облици имају вокал е који потиче од ӗ:
сасвем (< съ вьсѣмь у инстументалу јд. м. и с. рода): сасвeм га дoкрајчи
Ч; сасвeм мaлка тoј ГД; сасвeм га uтепа П и сл.;
јутре (стари локатив једнине с. р. на -ӗ): да га вiкнем јuтре Љ; да гу
псuјев љuди јuтре О; за јuтре се спрeмамо Св; јутреˬдêн П; iма врeме јuтре
ТР; јuтре ће ми га врaтиш Б; oдма јuтре Ч (в. т. 2.1.9.1.4. и 2.1.9.1.5.).
1.2.4.10. Доследан екавизам у прешевском говору најбоље се огледа у
одричним облицима помоћног глагола јесам и употреби наставка -ете у 2.
л. мн. императива. Потврда за екавизам у деклинацији има, али је њих мање
јер је сам говор обележен изразитим аналитизмом.
Рефлекси вокалног л
1.2.5.0. У говору Прешева рефлекс вокалног л је у. Постоје примери
који потврђују и следеће рефлексе:
-лу иза с и к: слуза,слунце, слуба, клуца,
-љу у жљуна и жључка (< *žlna,* žlč),
-лә у дләг и ләцка (< *dlg, *hlc),
-ли у глита и длибок (< *glta, *dlbokъ).34
О рефлексима вокалног л у призренско-тимочкој дијалекатској области говори Павле
Ивић у Ивић 1991: 205–214.
34
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1.2.5.1. Рефлекс у
Бuгари бeгав накуд Бuгарску П; онêј Бuгарин Љ; тêд су бегaли Бuгари
тaмо П; у Бuгарску којi су бiли Т; вuк кǝд uђе Т; Ордaн Вuк Н; мнoго је вuци
имaло Т; жут пeсак Ц; oн дəк жuт у лiце Н; жuта вoда П; жuти бrкови
Н; од жутiцу је легaла П; од мокрaћу је пiла за жутiцу Ж; само жuтку
јeде П; с двe жuтке Ц; јaбуку не мoгу да поглeдам П; јaбуке кoлко iма Ч;
јaбуке на партизaни Н; црвeна ко јaбука Б; мuзе крaве Сл; кǝд сам јa мuзла
кoзе Ц; једанпuт днeво ги мuземо Ц; и напuни гу зелeну чaшу П; помuзла
крaву П; нe му продужiше рaдни стaж М итд.
1.2.5.2. Рефлекс лу
Заoди слuнце Ц; Какo, бре, на слuнце? Ж; кǝд искoчи слuнце Б; на слuнце
Љ; нe ли ће ти слuнце смeта Р; пред слuнце Ц; свe пред слuнце Ц; слuнце П,
Сл; слuнце га фaти Сз; чiм изaђе слuнце Ц; али и: да не ме удaра сuнце П; oно
га грeје сuнце П; сêд сuнце нeма да пeче Ч;
да пuшти нeку слuзу Ж; слuза слuзу стiза П; од слuзе Ч, али и:
крокодiлске сuзе Б; тeчив сuзе П;
дaј гу слuбу П; oна му повuче слuбу Ц; донeсе ги слuбе Сл; донeси ги тeј
слuбе Ц; на онeј слuбе Ч; кaчи се на слuбе П; па на слuбе Б;
клuцана папрiка П, Сл, Ц, Ж, Ч; клuцане папрiке за трљанiцу Ч; Па ги
клuче Ж; па клuчи, клuчи П; преклуцaло пrсти Ц; грaд јучe свe склуцaја Ж.
1.2.5.3. Рефлекс љу
жљuна iма онuј цrну кaпу П; Жљuна iе онoј штo га вiкав детлiћ П;
жљuна у дrво кљuца Т; iма црвeно, цrно на глaву тaј жљuна Ц;
бoли ме жљuчка Сл; жљuчка, жељудiца, тoј ти је iсто П; жљuчка
је онoј зелeно до џигeрицу Т; жљuчке на кокoшке Ц; остaви ми кoжицу од
жљuчке (мисли се на пилећи желудац) П; ће му пrсне жљuчка Ч;
Чује се и: на жuч вaљда Ч; од жuч Б; пuкне ву жuч П.
1.2.5.4. Рефлекс лә
Длêг дoл Сз; Длêг кaмен Сз; Длêги рiд се вiка О (в. и примере у т.
1.2.1.3.);
али: тoј е једêн дугaчак рiд О; тeсне, а дугaчке М; дугaчки му рукaви
П; а овaмо је дугaчко М; oтиде на дугaчко П (више примера у т. 1.2.1.3 и
1.2.1.3.1.);
кêд стaне да лêцка Т; Лêцкам П, Ц, Ж, Ч; лǝцкaње П, Т, Рљ.
1.2.5.5. Рефлекс ли
глiни Ч; зiни, глiни Љ; глiтај, штo чeкаш Ж; глiтни га П; не га
проглитaла Ц, али и: гuтај П; прогuтај га oдма Т;
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Длибoк вiр О; Длибoк дoл О; длибoка рeка Р; Длибoка рuпа Сз; Длибoко
дoлче Љ длибoко копaње ГД; длибoко орaње П, али и: дубoка вoда П; нeје
дубoко Р; ципeле дубoке Ц.
Забележила сам и: oни бeву покушaле да кoпав у дубiну О.
Према Белићу у длиб- заправо се ради о основи gly-, коју чувају неки
руски дијалекти у облику глыбокій (Белић 1999: 129).
1.2.5.6. У поглављу о вокалном л обично се говори о основи *vlьk- (>
вук-), где се могу јавити форме са превојем:35
влeче онeј нoге Ж; да мoжеш да облeчеш П; облeче једанпuт бермuде
М; кǝд се соблекo П; oн се соблeкја до пoла Ч; али и: обuчи се М, Ц, Т; повuче
онoј лoнче Ц; собuче се гoл П;
oтиде да влaчи вuну Сл; влaчимо вuну Ж; да увлaчи П; iмам живовлaк
Ж и сл.
1.2.5.7. Рефлекс лу који се јавља у прешевском говору сведочи о
јужноморавском дијалекатском типу овог говора. Међутим, примери
показују да се он постепено губи из слунце и слуза, али се и даље добро чува
у клуца и слуба и код ових лексема нисам чула неке друге облике који би их
заменили.
Вокално р
1.2.6.0. Слоговно р у прешевском говору може се чути у иницијалној,
медијалној и, веома ретко, у финалној позицији. Забележени су и примери
секундарног вокалног р.
1.2.6.1. Вокално р у иницијалној позицији:
rвев се, бре, rвев П; rђаво је Св; на rђав ексeр Ж; имaло је rж, овêс,
јeчам Т; oвас, rж П; имaло је и rж Љ; rжен лeб П; rжено М; па кəд гу rгне
Ч; немoј те rгне Ц; цeл нoћ rка Ч; rка, не мoгу да спiјем П; јa не rкам П;
пaдна rњачки П; таквo ву је rње Ж; uбаво, rскаво М; само се rчкав П; нe се
rчкајте Ч; голeм је рчкoљ Ц; нeје нeки рчкoљ Б.
1.2.6.2. Вокално р најбоље се чува у медијалној позицији између консонаната. Најбројнији су примери са слоговним р између два консонанта.
Нешто мање је оних где се силабема р налази између једног сугласника, с
једне стране, и два (или три) с друге стране.
1.2.6.2.1. Вокално р између два сугласника:
голeмо бrдо Ц; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; брљiво бeше от крaј П; онaј
вrба Ц; вrже ги по цeл дêн Ц; свe вrже Ч; ће не вrже Љ; вrжемо слaму П;
вrжемо чуканiцу П; кǝд му вrжеше шамaрчину Ц; па штo не вrжеш нeку
35

В. Марковић 2000: 39.
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пачaвру П; врзa му Ц; гoре такoј тeсне и вrзане Ц; о[д] дrво на дrво врзuјемо
П; а једнa ћeрка му се врнa дoм Р; па се врнaмо ГД; нeће не вrне нaзад П;
ће га вrне Св; какo uзну, такoј вrну ГД; пoсле кǝд се вrну Сл; iсти су вrс Б;
нiје вrсна П; онeј вртaче Ц; једêн вrти Ч; вrти, вrти, нaтам-нaвам ГД; да
нe се вrћамо ГД; мeне немoј да ми вrћаш П; тoј вrћашеву у понедeљак Сл;
где се вrши жiто Ц; гrбаве, трoпаве рuке нeмам П; сас грбaчу П; грбiна Б;
на грбiну дrва нoси Ч; Гrке, гrке, до дoле П; гrло ме бoлеше, бoлеше ГД; а
кад рiка, oно гrми П; у гrнац замесiла лeп, мумурuзан П; iма гrчеви Т; у
дrва ћ iде Љ; дрвaрско вeче Ц; сас кoла и тoј дрвeни кoла Н; за неко̮ дrво Ц;
сaмо једнo дrво iма дебeло М; тoј држaва да кuпи само Р; свe је дrљаво Б;
iма и дрљaчу Св; дrље у oчи Ж; завршaвамо сас њiве Р; ако нeшто завrшив
или рабoтив Т; затrше се П; једнo зrно Љ; да се не издrчи Ч; кrв давaја ГД;
а кoса свe кrвава Ц; свe мoкра глaва, кrвава Ц; oни кrвави oбојица Ц; свe
кrваво Ц; нoси се крвaј Љ; uнутрашње крвaрење П; тuрам лaдне кrпе П; па
ги стaви у кrс Н; iшла бaбу да наѕrне у Кршевiцу П; да ми не мrда Ч; овoј
нeма да мrда П; ће те мrзив Ц; и јa мrзу ГД; мнoго је мrшава, мнoго је слaба
П; нeје наврћaја Б; пuшти га, недrгаво Ч; овoј сам свe јa обрнaја Сл; зeмљу
ће обrнете Сл; aј, пa ме поврнaше Сл; деведeс пrво П; бiiа је Дiса Пrга П;
ниeки пrтени Сл; вровiнке се такoј цeле пrжив П; такoј нeшто пrжено Сз;
на кoј пrс Н; на мaл пrс Т; каквa је свекrва Ц; мoја свекrва Св; свекrва заiгра
Ц; свекrва ли нaјвише барaта Ц; Сrђан се јавi Т; топrв се заучuiе Сл; топrв
ће вiди Љ; тргoвац је бiја Св; па пoсле у трговiну Ц; море, тrзај кoла Т;
тrк Ц; како једнo воденiчко тркaло О; а прe су бiле сaмо тrле О; тrљам,
тrљам и стaвим лiс копuс П; клuцане папрiке за трљанiцу Ч; убoдо се на
једêн тrн Сл; јa тrте-мrте М; обрaзи, уцрвенiја се П; фrљи гу Б; сê ће га
фrљим П; по Хrвацку П; бeрем папрiку црвeну Ц; нeје цrн Сз; кoј е тêј Цrн
рiд Ц; цrн кaмен Т; тuј е Цrни вr Р; Цrни вr писa ли Р; немaње цrно Ц; јa
сам учiiа занaт у Црнoтинце Р; мiслим четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц;
пoсле четрдeсет сeдме Ц итд.
1.2.6.2.2. Један консонант испред, а два иза вокалног р:
да uзмемо вrпчики Ж; вrсне су Б; тuри вршњiк Ч; па за гркљaн Св;
фaти га за гркљaн Ч; тêд су бiли гrнци Рљ; грнчaри су бiли Љ; унeси млeко
у грцмaн Ж; тuримо на свaко дrвце П; дrчла Сл; дrчна гузiца Ч; задргнa
се П; нeма кrвна oсвета вiше П; па га замoта у кrпче П; да га кrсти Љ;
нoси, кrсти тaм Ц; и дeте крстiмо Ц; док се онoј кrчка на шпoрет П; кrчма
ко[д] тeбе Ц; кrчму ће дaваш Б; мrтва да iдеш П, Сз, Ч; само мrтва Ч; тuј
пrвњу ГД; iма нeшто пrжено Св; iма на пrсти да се избрoјев П; трi пuта
да целiва пrсти П; пrшкане папрiке Ц; тrгни тoј детiњо П; а куде цrкву Р;
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црквeна згрaда Н; ће цrкнем П; једнa цrнка Ж; Црновrшки тoј су фамiлија
Р итд.
1.2.6.2.3. Два консонанта испред и један иза вокалног р:
не мoже сaма да издrжи Ц; oће свe д искrши П; испrжи му П; свe
ми исфрљaше ствaри Т; викaла се је кaлдрма О; да се развrтим по кuћу П;
скrжав П; скршi га Сз; ама на смrт Ц; сaд четвrта долaзи Ц; у четвrти
рaзред Б и сл.
1.2.6.2.4. Два консонанта иза и два испред вокалног р: море, стrшљени
Ч.
1.2.6.2.5. Слоговно р испред вокала забележила сам у једној лексеми и
оно је секундарног порекла јер је настало након испадања х из врх-.
вºовiнке се такoј цeле пrжив П; вºовiнке, тoј су папрiке малeчке,
недорaсле П; турiла сам ти вºовiнке Ц.
1.2.6.2.6. Иза вокала, слоговно р се нашло у глаголима грађеним уз
помоћ префикса:
заºђaло, да се чuдиш П; уºкaја се, па бoже Сл;
1.2.6.3. У говору Прешева финална позиција силабеме р јавила се након губљења гласа х и у аористу глагола затрти.
глeда те у вr oчи Ц; качiја се на вr Ч; на вr орa П; тuј е Цrни вr Р; Цrни
вr писa ли Р; затr се ГД.
1.2.6.4. Девокализација вокалног р дешава се у радном глаголском придеву глагола умрети (Богдановић 1987: 83), мада се ова појава може тумачити и аналогијом према глаголима типа почела (Марковић 2000: 43).
умрeiа је Б; Зoрка је умрeла ГД; мaјка какo му је умрeла Ц; на њeга
му жeна умрeла О; нe ли је умрeла Љ; oна је умрeла пре дeсет гoдине ГД;
помрeли свi П; и мaјка и тaтко су му умрeли Ч итд.
1.2.6.5. Секундарно вокално р нашло се у следећим речима:
овiја дрвiши О;
крвaј П, Ц, М; нoси се крвaј Ц (али и: донoси ву кравaј Ц);
па са сатr Б; узeiа једêн сатr П;
дoња стrна Ж; на тuј стrну тaмо ГД (као и: на тuј стрaну нaтам П;
дрuга стрaна Ч);
двe и чeтрсто П; чeтрсто динaра Св; око чeтрсто педeсет Б итд.
1.2.6.6. Наведени примери показују да се вокално р најчешће јавља у
позицији између два консонанта. Појава вокалног р испред или иза вокала
могућа је, али није тако честа. Финална позиција вокалног р ствара се након
губљења сугласника х. У прешевском говору може доћи и до девокализације
º, што се везује за облик радног глаголског придева глагола умрети. Секун– 61 –
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дарно вокално р, које настаје као резултат губљења суседног вокала, јавља се
у мањем броју примера (дрвиши, крвај, сатр, стрна).
Вокалске групе
1.2.7.0. Вокалске групе у говору прешевског краја забележене су у
следећим случајевима:36
а) у узвицима;
б) у сложеницама, и то:
‒ у споју префикса, који се завршава вокалом, и речи, која почиње вокалом (овде се ради пре свега о глаголским облицима, мада има и примера
прилога такве творбе: заинaт, наовaмо, наонaмо),
‒ код сложених бројева;
в) код испадања гласова х, в или ј у интервокалном положају (овај процес препознаје се код свих врста речи);
д) упрошћавањем облика речи, редукцијом гласова (ово се односи
углавном на бројеве);
ђ) код позајмљеница (углавном у турцизмима).
1.2.7.1. Примери са вокалским групама разврстани су према азбучном
реду вокала:
АА: наалaiа га Ц; ће наaлаш нeшто П;
на дваˬтрi мaа Ч; Јa ће намаaм, ће гу намаaм Ж;
али oни нeсу бiле у једнu маaлу О; бêш којa је маaла Н; Гoрња маaла
Т; да смо делiли фамiлије и маaле Т; звaла се Бuгарска маaла Р; Јaкина
маaла Т; кoје маaле Сз; нeма маaле Св; њiна маaла О; овaј маaла Р; овaј
маaла тaмо Н; пeт маaле Н; по маaле Б; Топлêчка маaла О; у тeј маaле Љ;
Цiганска маaла Р; да iду у дeсет саaт Сл; сêд у дeсет саaт П; у кoлко сaат
Ц; uфати дeсет саaт П;
Јa ће сам кабаaт Љ; oн нeје кабаaт ГД; па да нeје кабаaт ГД; да
мoжемо раaт да сeдимо Ч; остaви ме раaт да сeдим Б;
АЕ: такoј гледaећи Р; uтепа се давaећи Сл; утепaше се звaећи Ц; знaеш
кǝд iдемо нaгоре ГД; знaеш, кудe игрaли кoло Р; мaе се по цeл дêн П; па се
мaе Ч; каквo напрaено ГД; кудe е напрaена ГД; црeва истурi повраћaећи Т;
uтепа се мaјка прaећи чаршaфи П; uмрем стојaећи на нoге Ц;
36
О судбини неких вокалских група у призренско-тимочким говорима, које се јављају
као последица испадања неког консонанта или као резултат развоја -а од финалног л, више у:
Богдановић 2000б.
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да ли је пeтнаести или шeснаести П; донeсе дeсет-петнaес кoрења П;
осамнaес прiколице кaмен Сл; сал двaес Б; двaес двe Љ; двaес шeс М; по стo
двaес јaјца смо мəстiли П;
АИ: па се заинaти Св; ће ти напрaим Ц; штo да прaим ГД; штo да ги
прaиш П;
епа, заинaт Т; заинaт сам ву рeкла П; само је заинaт Св;
аiр да iмам Сз; аiр да нeмаш П; нeма аiр Љ; нeмаше аiр ГД;
АО: дaј ми нaочаре П; тoј су мoје нaочаре М;
Јaој, штo бeрете вi П;
Заoди слuнце Ц, јa ће ти наoдим П; наодiло (ʼналазило, проналазилоʼ)
се је Т;
aјдете наовaмо Р; наовaмо iде Н; глeдеј наонaмо П;
АУ: ау, штo си лoшо девoјче П;
заузeдоше њiно Р; заулавeла га Ц; као да је заулaвено Т; па заудaрам
Сз; па се заударaше Ц; и oно не зaустави Сл; топrв се заучuiе Сл; ће се наuчи
Сл; тêг сам се научiла П; страuiе, кaко не Н;
ЕА: несам узeа Б; узeа пaре Ж; не теa да дoђе Ц; нeˬтеа да iде П;
усмрдeа се Б;
ЕЕ: трeба да се жнeе Сл; жњeемо сaми Р; док се загрeе П; уморiше
се износеeћи П; а oно нeе прeко нaс О; преебaiа сам га Ц; овiја се утепaше
работeећи Сл;
ЕИ: сеiри се Љ;
тeрав сеiр Ц;
ЕО: тuј се преoди Т; свi су преодiли Сл;
А јa све iмам кисеoник П;
ЕУ: преузeдоше oни П; свe сам преузeла Ц;
пoголеми, мори, бeу ГД;
од реuму Св; тêг реuма му iскочи П;
ИА: кǝд гу је дофатiа Ц; закочiа се је Б; али пa је мислiа за нaс П; али
кривiне сам направiа М; свe да га је увредiа Т; удавiа се iе Н; јa сам учiа
занaт у Црнoтинце Р; фатiа и обесiа се П;
ИЕ: вiе по цeл ноћ Ц;
тoј не врeди трiес eвра П; само трiес пoсто ми одбiва Сл; трiес и
два-трi човeка М; триестiна су бiли Б;
ИИ: чiи си? Ц; нiкој не знaје чiи су Р; чiи ли су Св;
ИО: нe ми приoди Ж; iч не приoди Ц; Па ли приожeни се Т; приоженiiа
се нaˬдве-нaˬтри Ж;
Мa, ако нeје милиoн Ч; милиoн и нeшто Сз;
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ИУ: приuчен је Св; приучiiа се Н;
ОА: Мa, поаздисaло свe ГД; свe поапсiше ГД;
пoарно бeше Ж;
ОЕ: поебaiа ме, знaм П; поедuје си Љ;
ОИ: Доi ли га Т; доiла сам ги Т; Дoиш ли га? П; мнoго се знoи П; штo
се знoи Ж; њi двоiца Ц; троiца бeву Ж;
ОО: доoди код нaс Рљ; и нaвече доoди Н; куде нaс је доодiја ГД; што
ти доодiја на сêн П; па не доoдиш куде мeне Ц; трeба да доoду ГД; знaм
доoдеше oн Ц; сiнˬму доoдеше Ц; пoобаља свe Т; јa нeсам месiла, бoгами,
поодaмначка ГД; поoди у шкoлу ГД; кə да поoди Сз; поодмêкни се мaлка Ц;
проoди си врeме ГД; сaмо што је проодiло П; нек се поопрaви мaлка Ц; море,
пооправiiа се П; поoправи се Љ;
ОУ: недоuчен Н; oн си поучuiе П;
бeше пoубава Ц; пoубаво је такoј Т;
УА: уaлени, брe Ч; уaлено мaче М; уалiли смо ги П; uапа те нeшто Т;
уапaло га нeшто Т; сêг се уарнiле Ц; пa ће се уaрнив П;
уапсiше га ГД;
oн ти је за муабeт Љ; прaвите муабeт Ц;
УЕ: крaве да не гладuев ГД; докарuев дrва Н; забрањuе ни да iдемо О;
замајuе ме Сл; oн је такêв, замлаћuе се Т; oна недочујuе бêш П; пљuе по пuт
П; радuе се Б; радuешеву се Ж; срамuеше се од нaс Сл; утепuе се Ц;
УИ: брuи цeло Прeшево П; уiгран је oн П;
УО: нe га вiдимо уoпште Н; нe те ни глeдав уoпште П; бêш уoчи
Ђuрђевдан Ж.
1.2.7.2. Прешевском говору нису непознате вокалске групе, а оне које
су фреквентније од осталих су аа, ае и оо.
Контракција вокала
1.2.8.0. Сажимање вокала може се јавити у прешевском говору. Највећи
број примера, у којима се препознаје ова појава, представљају облици радног глаголског придева мушког рода једнине где је -л > -о (не у -(ј)а), а они се
употребљавају само у специфичним околностима конверзације које намећу
употребу стандардних облика. Исто се односи и на лексему посо < посао,
која се ретко користи, а обичније је работа.
кад сам iшо ко дeте Ц; дoшо, узeо мaјкуˬми П; мoј дeда је дoшо oвде
Ц; па сам дoшо за једнoг колeгу П; изaшо си П; oн ву га нaшо П; у акадeмију
отiшо Ц; тeј гoдине је отiшо Ц; јa сам ву рeко на Зoру П; мoго сам да
завrшим вaнредно П; па рeко са[м] му Рљ;
на пoсо да однeсеш П; то је бiо пoсо кoлко oћеш Ц и сл.
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1.2.8.1. Речи у којима је извршена вокалска контракција и које се често
користе у говору су: мала < маала < махала, ко < као, навам, нанам < наовамо, наонамо. Овде спадају и именице: Аравица (< Ораовица), резервар
(< резервоар).
Примери:
дoле смо гу звaли мaлу Цeла мaла Р; Дuшкина мaла Т; нaша мaла је
Ђeрска мaла Н; мaле нeма Св; овiја из Гoрњу мaлу Т; по овeј мaле Р; Рuска
мaла смо гу звaли Р; тoј су трi мaле Р; (неретко и маала (в. примере 1.2.7.1.));
од Арaвицу Н (чешће је: Орaовица/Орaвица П, М, Н, Р, Т, Ж);
а не ко сêг мi ГД; бeло ко сoл П; ко за овiја М; ко Фадiљова ћeрка ГД;
стрiна ко стрiна П (уколико није: Гoри кaко огањ Ж; кaко Рaтко мoј ГД; кaко
сêг дeца Ж; за пaре, како дрuги П; бeла зeмља као крeч Н).
вrти, вrти нaтам нaвам ГД; iдите нанaм Ч; oдите навaм Ж;
напунi резервaр Ч.
Редукција вокала
Афереза
1.2.9.1.1. Испадање вокала на почетку речи није тако често у говору
Прешева. Аферезу сам забележила у следећим примерима:
а-: на светиˬРaнђел Ц; овiја Ранђeлови ГД; СветиˬРaнђел П;
е-: тe ги обeсени у пoдрум Ч; тe га у лaд Рљ; тe гу нaпоље О; тe ти
гребuља М; тe гу нaпоље О; тe ти га тaмо Љ;
и-: дадoше ми нeкције ГД; примa нeкције и нeма Ж; овiја Талијaни сас
кoњи П;
у-: ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н; пропастiло ми се свe у бaшчу
Ж; љубичiце ми се пропастiше П; uјутру кêд стaнемо Ц; данêс је тoрник37
ГД; нe ли тoрник је Сл; сuтра тoрник П; у тoрник бeше Ж.
1.2.9.1.2. Поред ових, јављају се и облици без аферезе:
етe га у сeло Сз; рaди етe тuј Ц; eте такoј О; Eте, не мoжш да отiду
Ж; прeписа ми инeкције ГД; и не га вiдимо уoпште Н; упропастiло се свe
Љ; Мeне ми се uпропасти П; у uторак се пaда Б итд.
37
Радоје Симић сматра да је облик торник дошао из црквеног језика (вторник), а
настао је испадањем иницијалног в (Симић 1972:161). В. и Богдановић 1987: 87, Реметић
1996: 383, Марковић 2000: 47, који торник наводе као пример за аферезу код испадања у.
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Синкопа
1.2.9.2.1. Изостајање вокала у медијалној позицији речи налазим у
следећим случајевима:
-а-: да нe се вrћамо ГД; црепuља да ти је згрeјана Ж; На тuј стrну О; од
oбе стrне Р; скрiје се о[д] тaтка Ж; скрiмо се од њi Рљ; скрiло се у дuпку
Ж; uдрите јoш Ц; смeљамо брaшно у воденiцу Рљ;
-е-: или лuтке да прaвимо од матријaл Т;
-и-: бeгеј, сiне, бeште, бeште! П; Вiкам ги: „Бeште!“ Рљ; бeште
одoвде П; бeште од шпoрет Ц; бeште отuд Б (о императиву типа беште
више у т. 2.5.7.2.2 и 2.5.7.6.3.); знaш ли овoј кoлко је јaко Ж; кoлко гoдине Ц;
кoлко дугaчку кoсу iма Ц; кoлко је лoша Љ; кoлко је сaт Св; кoлко на нaрод
Ц; кoлко му трeба Н; кoлко тeбе, тoлко на онoг П; кoлко ти трeба Љ; кoлко
ће рeкнете Сл; кoлко oће Сз; кoлко шoље и чaше iмамо Рљ; у кoлко саaт Ц;
нeколко дrвца Ц; сал га зажaрив и тoлко ГД; тoлко дeца има Б; тoлко, не
вiше Б; тoлко се iма Сз; једнo трi-чeтри гoдине Ч; двe и чeтрсто Ч; да ти
не слaзи кrв у глaву Рљ; од чeтри Ж; чeтри дêна сам бiла у хoронарно П;
шe-шe чeтри, нeће да се јaви Ц;
-о-: бoгами, забрaвим се Сл; забравiја са[м] му iме Ц; мoж да се
забрaвиш Рљ; дeте, забрaља се Љ; свe забрaљам ГД; вiди тaм нaдле П; тuј
нaдле Сл;
-у-: тaм га пoтпри О итд.
1.2.9.2.2. Јављају се и примери без синкопе, из којих се може закључити
да показне и упитне заменице имају свој пуни облик онда када говорник истиче значење изговореног.
вiдиш, ће заборaвим Р; колiко је изрaсло да знaш Рљ; па колiко ги је
бiло П; направiла једнo оволiко лeпче Ц; шeрпа је бiла оволiка П; јeдно
четiри гoдине Сл; свe чeтири eкономски П; чeтири ћeрке П итд.
Апокопа
1.2.9.2.3.1. Апокопа се препознаје највише у примерима са речцом ли,
везницима али и или, затим код неких глагола презента 1. л. јд. на -у и у императиву.
-а: истiн гу нaмести Ц; истiн је такêв Ж; истiн је такoј бiло Рљ;
половiн је мoје Ж; половiн о[д] тoј Т;
-е: мoж код њeга М; не мoж да ги обuче П; Не мoжᵚ га подeси Ж;
нeће мoж да гу дiгне нaгоре П; не мoж да дoђе Љ; не мoж да гу истeра Ц;
нeће мoж да рaди Ч; нiсак ву је, не мoж дофaти Т;
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-и: ал бoље ће ти oн кaже Ц; ал нe га пуштiше П; ал пoвише сaм Ж;
ал сêг биднaло Ж; ал нeсу Љ; Да ли ће iма бoље ил не? П; да упаљuјем ли
свeтло ил не П; ил нaтам ил нaвам Т; за њeга ел за мeне Н; ели iди, ел сeди
тuј Б; да л да iду, да л да не ГД; да л iма нeки самaр, да л нe П; да л iма
осећaња на нoге П; да л је њiва Рљ; да л мoжеш да ми помoгнеш П; да л
мoже с лепeње Т; да л су жiви Сз; да л ће ти дaде Р; је л такoј Ч; А мuж, дrж
за фuту П; Дrж га! Ц; Не лêж Сл (в. т. 2.5.7.2.2.);
у-: Eте, не мoжᵚ да отiду Ж; јa не мoж да се сeту Ц; не мoж нaђу кудe
је Ж и сл.
1.2.9.3.2.2. Поред оваквих, постоје и облици без апокопе:
али какo га oни зoвев Ц; Али ми је рекнaја П; Али му се свiђа Ж; Али у
пoље мнoго смо работaле Ж; сuтра или прeкосутра Сл; ели iди, ел сeди тuј Ц;
ели католiци ели правослaвни Н; ели мaјка, ели нiкој ис кућу Т; ели пoјес ће
му дaде, ели ћелiмче, ели чарaпе плeтене Сз; ели сас бuрму Сл; нeке пaтичке,
ели сандaлке, ели ципeлке Сл; ели ће се пaзев, ели ће ћuтев Сл; ели стoку
остaвете ели се врaтете Н; родiла је ели нeје Сл; да ли двојiца или тројiца
бeву Р; и јoш двојiца или тројiца Р; или oн или јa П; или другaчије Р; да ли за
врeме тuрско чiстено Н; да ли је чeшма Т; да ли су из Сефeр Р; да ли ће вiка
Б; Да ли ће iма бoље ил не? П; не знaм да ли је добiја Рљ; не ли знaш Ч; Не
ли је? Љ; па ли iмаш и тi Св; Па ли и от прiтисак Ж; па ли јa ти прiчам Св;
ти дrжи отuд Сл; задrжи га отuд Љ; лêжи, лêжи Ч; Не лêжи, море! Ж и сл.
Елизија
1.2.9.4.1. Губљење вокала с краја клитике, а пред речју која почиње вокалом, нашло се у следећим случајевима:
а: јa не могa д iду П; мrтва д iдеш Љ; по Бoга д iдеш П; oће свe д
искrши П; сeди з астaл Ц; мoра н аперaцију Ц;
е: н умeје Рљ; и јa ћ iдем код њi Сз;38 и сuтра ћ iдем Ц; ћ iдем да га узмем П; ћ iдем у Цаканoвску воденiцу Ц; па ћ iдем Сл; Ћ iде, ћ iде Ж; ћ iде
куде Дiчу М; ћ iдемо да вiдимо ГД; ћ iдемо и ће кuпимо Т; ћ iдемо сабaље
Т; ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; Ћ iдев на мoре у Итaлију Ж; ћ исeче свe Р;
ћ iдев Рљ; какo ћ издrжим П;
и: да г iмам, дaiа би ти Рљ; свe по кoзе да с iдеш Ц; Ће с iдете ли? Сл;
у: дeда м uмре П; пaрадeда м uмре П; кǝд с улeгли Рљ; немoј [у] uста
да тuраш П;
1.2.9.4.2. Бројни су примери који показују да до елизије не мора доћи:
38

Грађење футура врши се конструкцијом ће + презент за сва лица и оба броја (в. т.

2.5.6.).
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да iду у дeсет саaт Сл; ја кê да iду Ж; јa овдe не мoж да iду ГД; не
мoжу сам да iдем Сл; да iде Б; да iдеш да трaжиш Ж; да iма тежiну да га
прoдав П; да искoчим из кuћу Љ; мoгу да испrчам Љ; да uмрем Ч;
само за uкрас П;
ће си iдем Ч мoжда ће iду тaм ГД; ће iду, ће дoђу Ж; рeкла сам да ће
iдем Св; па ће отiдем Рљ; ће испeглам панталoне П; ће отiдне Н; да ли ће
iма бoље ил нe П; мi ће iдемо на свaдбу Ц; ће iдемо на собoр Сз; старeјка
ће испрaћав Ц и сл.
Покретни вокали
1.2.10.0. Покретни вокали могу се наћи у заменичким и прилошким
облицима, као и код неких предлога, с тим што је ова појава учесталија код
непроменљивих речи.
1.2.10.1. У пуном облику општег падежа заменица 3. л. јд. ж. рода и 3. л.
мн. личних заменица срећу се двојаке форме: њум/њума, њим/њима. Облици
њум и њим ређе се чују.39 Вокал а покретан је код општег падежа показних,
присвојних, неодређених, одричних, упитних заменица. Код опште заменице
сваки могу бити покретни вокали и у номинативу, и а у општем падежу.
iдем сəс њuм Св; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње П; за њuм iма Ч;
па кuде њuм Љ; рeче ми да iдеш кuде њuм О; сас њuм је тaмо Рљ;
и куде њuма iде Б; јa жiвим с њuма П; јa пa сас њuма О; Јeлена је шiла
за њuма П; кроз њuма М; кuде њuма је бiiа Ч; мaјке, бaба вiка да iдеш кuде
њuма О; на њuма ву дoбри П; нeје давaла на њuма Љ; нeма на њuма Ж; не
мoже прeко њuма П; њuма, да uзнеш њuма П; од њuма сiрће бiдне П; онoј
рeсто за њuма П; отiдем кuде њuма Љ; отiдем пa кuде њuма П; сас њuма
мнoго смо живeли П; Сəс њuма Св; uдари у њuма и пuкна П;
бoље него код њiм П; њiм не ги срaм, тeбе те срaм ГД;
вoду наврнaли на њiма Н; нека је за њiма дoбро Сл; и за њiма Љ; и на
нaс и на њiма Сл; куде њiма Ч; родiла њiма П;
код овoг у рeку П; видo га онoг Љuбу Б; оволiчког сам га ранiла Рљ;
од мoјег мuжа Љ; на твoг човeка Ц; с твoг зeта Ч; на дeду нaшег О; свe смо
дaле на брaта нaшег П; с вaшег тaтка Ц; од вaшег дeду Р; с његoвог брaта П;
дaла је на њeног сiна Т; на њoјног свeкра Т; по нeког Сeфу Т; сретнaла нeког
39
Присуство -ма, односно -м, код заменица у говорима источне и јужне Србије Белић
тумачи уносом из косовско-ресавских говора преко облика њима, тема, њим. С обзиром на то
да у једнини личних заменица постоје акценатске двосложне форме (мене, тебе, себе, њега)
и неакцентоване једносложне (ме, те, се, га), то је додатно подстакло додавање -ма на њу и
образовања још једног двосложног облика – њума, док се њум почело касније употребљавати
(Белић 1999: 284).
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шoфера П; дoм нeма нiког Св; нiког жiвог нeма Сл; нiког нeма у кuћу Рљ;
с нiког нeће да iде Ч; којeг брaта си викaја Ч; с кoг човeка стoји П; од чiјег
сiна Т; за свaког човeка Сл; и на свaког ће дaде Ц; свaког ће повiкне Б; од
iстог човeка Рљ;
за овoга човeка О; једêн за овoга Т; на овoга Рaтка ГД; ћeрка изглeда да
му је на овoга П; за онoга свeта пешкiри П; на онoга до вaс Св; оволiчкога,
нaјмалога сiна О; таквoга iстога iма дoма П; на мoјега сiна Б; жeна на
мoјега брaта о[д] чiчу Ч; од мoјега брaта узeја Љ; трiес гoдине с тoга твoга
сiна П; тoј по нaшега дeду O; с вaшега тaтка Рљ; за његoвога чiчу је бiла
O; тoј имaње на њeнога чiчу Ж; с њeнога мuжа П; с њoјнога мuжа П; на
њoiњога брaта жeна Ч; куде нeкога Ц; куде нeкога богатaша О; на нeкога
пoпа ћeрка О; на нeкога тuрскога aгу О; нeкога iма Св; с нeкога ће iде Ч;
на нiкога Ж; на нiкога да не верuјеш Љ; нiкога нeје имaја Љ; нiкога не
познaваш П; на кoјега од њi ће дaва Сл; на кoга комшiју Р; на чiјега тaтка
П; за свaкога рођaка Р; на свaкога, бoжем О;
свaк дêн Т; свaк трeба да си глeда свoје П; свaк ће ти кaже Љ;
свaки дêн О; свaки iма свoј задaтак П; И сêд свaки петˬдêна питuјем
П; Ми се чiни свaки дêн П; свaки дêн глeдам мuку Т; свaки трeћи дaн П; не
мoже свaки Сл.
1.2.10.2. Код неких прилога (дом(а), отуд(а), откәд(а), сәд(а), тәд(а),
једанмпут(а), откуд(е), овам(о), там(о), кам(о)) и предлога с/са покретни
су вокали а, е или о:
а: дoм нeма нiког Св; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси
лубенiцу дoм О;
дoма ли си Ц; дoма га нeма Сз; iдемо си дoма Рљ; сaм до дoма је дoшја
П; таквoга iстога iма дoма П;
одовuд Трнaва Н; и мoји су отuд нeгде Р; oн сêд отuд па пoшја навaмо
Ц; oни су пa отuд Т; отuд темeљ Н; пред овiја нaши отuд Н; тi дrжи отuд
Сл; ће дoђе отuд Св;
овaко склoпиш пiсмо и одовuда П; кoла одовuда ГД; одовuда је Ч;
одовuда у трaву П; бiја и донeја отuда П; врaћа се отuда Б; дoђев отuда
ГД; дођoмо отuда из Бuгарску П; кuћа је отuда Сз; од нeку стрaну отuда П;
откêд нeси месiла лeба Т; откêд те нeсам видeла Ж; И сêд свaки
петˬдêна питuјем П; oн сêд отuд па пoшја навaмо Ц; сêд видo Љ; сêд казuју
О; сêд фамiлије Р; идoмо сêг Н; кудe је сêг Љ; сêг, зiмуске О; сêг је тuја као
нaсеље О; сêг нeма Св; сêг фамiлије Б; чeке да се сeту сêг О; и сêк су тuј
направiле кuће О; кaко сêк се сeћам Рљ; нeје кaко сêк модерaција Сл; јa сам
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тêд uченик бiiа Р; тêд су бiли Сrби Р; знaчи до тêг О; и тêк смо дoшле О;
свe се делiло тêк П;
откêда си је такoј П; кудe ће нaђеш сêда рабoту О; е, сêга Р; и oн
умрeiа сêга О; наuчи ги јoште сêга П; Сêга вoду да пiјеш П; тêда бeше Св;
тêда такoј бiло Љ; имaло се је тêга Рљ; нeсу смeле тêга О;
једанпuт се посвађaiа с њeга Ц; јoш једaмпут гађaiа Н;
једанпuта ли је бiло Ч; тoј ли на једанпuта ГД;
јa жiвим с њuма П; мeне с автoбuс П; нeмам с кoг да се распрaљам Ж;
Нe с мuжи Ж; с ложiцу се јeло Ц; с њi смо славiли Сз; С њi ће збoру Ж;
са њi је дoбар Љ; са овiја нaши Б; онoј плaстично са вoду П; са онoј
бетoнско П;
е: откuд дођoсте Р; откuд iде Св; откuд су досeлени Т; одозгoр нeгде
Ч; от Пчiњу су одозгoр О; па оздoл ће пoчнемо Р;
откудe гу знaјеш Љ; откудe је снaшка овaј ГД; откуде онuј Н; откудe су
насeљени Т; откудeˬтиˬне су имaле О; слегнaше одозгoре Н; оздoле нагoре П;
о: бiло је овaм Р; овaм, куде јeдну чeсму П; сeди овaм П; сeдни овaм
ГД; што вoди дoле, овaм М; грoбја бiли онaм Н; мaло пo навaм Рљ; нe, нe,
тoј е тaј Лuка дрuги онaм Н; њiве су ги онaм Б; њiни су онaм Љ; пoнавам П;
тeгљи нaтам, тeгљи нaвам Н; тiја су из от Кленiке навaм Р;
Бuнга овaмо Р; овaмо Копињaк М; овoј бrдо овaмо Р; па пoсле су гу
пребацiле овaмо П; имaла онaмо Т; Мaло Рaiинце онaмо Р; па онeј онaмо
дoле М; навaмо ће се спuштите Св; од Курбалiју нaвамо нaше Н;
да га њeга тaм тuри П; iмате ли кuћу тaм Ц; Инaче, oн је јoш тaм ГД;
једнi тaм, једнi тaм О; кǝд сам бiла тaм Љ; нeсам бiiа тaм Р; нoси, кrсти
тaм Ц; oни су си тaм Сз; преглiђа га тaм Сл; свe до тaм М; с дeсне стрaне
тaм О; тaм га пoтпри П; тaм ги остaви Б; тaм нагoре Сл; тaм су тiја бiли
Н; шeсту гoдину је тaм ГД; ил нaтам ил нaвам Т; нaтам ће поглeдаш Ч; тoј
нaтам нeје нaше Сл;
да iдемо тaмо Р; маaла тaмо штo је Р; нeје oн тaмо Б; овoј продaја
тaмо Св; сêд тaмо гoре у сeло ГД; тaмо нeма ни Шиптaри О; тaмо у
кaсарину Б; вoда iде натaмо Љ; нaтамо је гiланско Н; не iдемо мi нaтамо
М; оздoл да почнеш натaмо П;
а кaм га сêд Љ; кaм ги нaши Сл; кaм ги сêд Ж; кaм да вiдим М; кaм да
вiдим каквo је П; Кaм за нaс Б; Кaм, окрeни га Ч;
А кaмо за мeне? Р; кaмо да вiдим Љ; кaмо на мeне П; кaмо ти дeца Рљ;
1.2.10.3. У неким месним прилозима појава/одсуство вокала у вези је
са избором партикуле, која може бити једночлана или двочлана. То се односи
на паралелу партикула: ј/ја, к/ка, н/на.
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бабаˬДoнка тuј сeди П; и сeстраˬми је дoшла тuј Б; и тuј свaдба iма
ГД; рaди етe тuј ГД; тuј рeка нaша извiра О; тuј су свi јoш Сз; тuј су нeкад
бiле свe тrле О; некa га овдeк Н; oна је одoвдек Ц; овoј овдeн гoре Н;
зeмља је ђеренђiва тuја О; iзвори су имaле тuја О; iма и и тuја Св;
кудe, тuја ли ГД; нeма га тuја ГД; oна не затeкла тuја Сrби О; тuја, куде
кaмења Т; довeiа га Вoја овдeка П; код мeне овдeка Св; нeма рuдници овдeка
Р; овдeка извадi трi зuба П; овдeка пa ће дoђеш Св; овдeка у рeку Т; у овuј
мaлу овдeка штo је Р; овдeна гoре код нас Љ; овдeна ми је Рљ; овдeна нeма
М; овдeна свe цiгована П; овдeна се је запослiла Љ; рaдија је овдeна Ч; што
бeше овдeна Б; одoвдека нe ли тrња свe П; што се oтсели одoвдека П.
Уметање вокала
1.2.11. Уметнути вокали нашли су се у малом броју примера.
тaмо у кaсарину Б; нaш парaдеда Сз; ни дeда, ни парaдeда, ни чuкундeда
О; пaрадeда му uмре П; да дочeкам и парaунуци Рљ; iма и парaунучики Љ;
трi парaунука iмам П.
Уметање вокала ради разбијања сугласничке групе видно је у
позајмљеници кабл:
једêн кaбал Љ; посебно кaбал П; овaкав кaбал П.
Супституција вокала
1.2.12.0. Као и у другим народним говорима, и овде је честа замена
вокала до које може доћи на различите начине. Неки од тих подстицаја су
асимилације или дисимилације, фонетске или морфолошке природе. За
дијалекте источне и јужне Србије није необично мењање вокала под утицајем
палаталних сугласника, лабијала и акцента. Палатални сугласници утичу
на затварање отворених вокала. Лабијали чине да се и вокали изговарају
лабијално (в. Белић 1999: 73), па се дешава да а пређе у о или у, е у ео или о,
о у у. Утицај акцента видан је у изменама вокала који се налазе у неакцентованим слоговима тако да они могу постати отворенији (Белић 1999: 73).
Вокал а
Вокал а на месту е
1.2.12.1.1.1. Као последица асимилације, вокал а јавља се у примерима: сaдимо бaграм Сл; ДедаˬЈовaнов клaданац Р; на једêн клaданац Б; тuј е
бiiа клaданац О; имaло је клaданци Т; iдев на Панталeј Ц; на Панталeј П;
у Бујaновац је бiiа Панталeј Ц (поред: oбавезно на Пантелeј П; собoр на
Пантелeј Т); спрама њeга је кудe, кудe М; јa не мoгу спрама њu П и сл.
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1.2.12.1.1.2. Измене дисимилаторске природе видне су у примерима: тuри аксeнцију Ч; асeнција је дoбра за џiнчики ГД; тuрим и вагeту ГД;
oбавезно вагeту П (али и вегета: нeмам вiше вегeту П; кuпи вегeту М);
мушaму (према основном облику мушема) стaвљам ГД; на мушaму Сл; прe
сам мушaму П и сл.
1.2.12.1.1.3. Морфолошке су природе супституције у глаголским облицима, где долази до замене у оквирима глаголских врста: Мeљам на машiну
Ж; мiксер одједǝнпuт мeља Ж; пoсле ги дeљав Сл; ће ги одeљамо П; пeтла
кoљав Ц (али се може чути и: ће кoљев свiње Ц; кê ће кoљемо свiње П); кǝд
кoљамо свiње Ж; ће га закaчам (ʻзакачињемʼ) ГД.
1.2.12.1.1.4. У везнику те долази до супституцију е са а: идoше, та
донeсоше Сл; да набeрем та ће ти дaм Ц; завршiше та дођoше Т; завршiмо
та гу вратiмо Н (поред: те овoј, те онoј П; те нeкад маргарiн, те нeкад
зејтiн ГД).
Вокал а на месту о
1.2.12.1.2.1. Путем асимилације настали су облици: од Арaвицу Н
(чешће је: Орaовица/Орaвица П, М, Н, Р, Т, Ж); дoле у Марaву Ц; Марaва
П, Р, Ж (поред: Морaва П, Р, М, Ц); свe у Марaвицу iдев ондe Р (али се чује
и: улiвав се у Морaвицу Р); дoђев навадаџiје Сл; нeма навадаџiiе Ж; oн је
навадаџiiа бiiа Ц; с навадаџiје, не кaко сêд Сл; С навадаџiје тêг је бiло
Ж; јa бe навадаџiка П (али се могу чути и облици: наводаџија, наводаџика:
дoђе наводаџiја Љ; наводаџiка је бiла П); да iдемо нaдвар Сз, не искaча
нaдвар Ц; нaдвар не смe да остaне Ч (али и: нaдворке тuрим П; ми идoмо
нaдвор ГД); свi кoњи натавaрени О; тuја натавaрена О; Знaш ли штo је
нишaдар? П; нишaдар бeл П; а тi одaвна нeси бiја Ц; одaвна је умрeла Т;
носi ву помарaнџе, банaне П; eне ти помарaнџа Б; eне гу квaца онaј стaра Т;
расквацaла се Св; па се расквaца П.
1.2.12.1.2.2. Вокалска дисимилација препознаје се у именици рогожа:
тêд су бiле рагoже П; свi на рагoжу Ц; спaли смо на рагoже Сз и сл.
1.2.12.1.2.3. Облик квачка: стaра квaчка Ч, може се тумачити као чување
старог дублетног облика (Ћирић 1999: 43).
1.2.12.1.2.4. Супституција о са а нашла се у примерима: мoра н[а]
аперaцију Ц; аперaција Сл; какo аперaцију П; аперисaли га Ж (поред: имaiа
је оперaцију Ц; мoра оперaција Рљ; ће га оперiшев П); сас матiку Ц; нeма
без матiку Ж; с матiче П; онoј матiче Ч; матiчики Ж, Р.40
Ови облици се могу тумачити као отварање вокала у предакценатској позицији
(Богдановић 1987: 65, Марковић 2000: 50).
40
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Вокал а на месту у
1.2.12.1.3.1. Овде наводим примере глаголских облика који у
инфинитивној основи имају -на- ˂ -нѫ-: сêд какo биднaло лoшо Т; легнa
поза једнu крuшку Сл; вoду наврнaли на њiма Н; јa какo сам настанaла
Н; овoј сам свe јa обрнaја Сл; Дaца трuдна oстана П; па ме поврнaше Сл;
подникнaја дuб Р; јa ву рекнa Ц; седнaја си Ц; срeтна ме Љ; уoдма ми тeкна
Сл; јa кǝд улегнa Ц итд. (в. и т. 1.2.3.2.).
Вокал е
Вокал е на месту а
1.2.12.2.1.1. Асимилацијом су настали облици: за пoла eктер Сл;
избiла га елeргија Сз; нека елeргија Ж; елeргичан је oн П и сл.
Облик гребуља вероватно је настао према глаголској основи греб(Богдановић 1979: 79): с гребuљу П; тe ти гребuља М и сл.
Под утицајем палатала ј вокал а се затвара те се чује: ели пoјес ће
му дaде Сз; Здрaво жiво, прiјетеље Ч; Прiјетеље, какo си? Ц; с мoјега
прiјетеља Б; да се пријетeљев Сл.
1.2.12.2.1.2. Супституција а са е забележена је и у примерима: Садi ли
петлиџaни? ГД; сал петлиџaни Сл; турa зелeни петлиџaни Ц (али се чује и
патлиџaн: овêј да бeре патлиџaни П); ћеремiде Ч.41
1.2.12.2.1.3. У прешевском говору најчешће се може чути Велигден,
али у осталим називима празника увек стоји а: Ђuрђевдан, Мiтровдан,
Петрoвдан (в. т. 1.2.1.7.1. и 1.2.1.8.1.).
1.2.12.2.1.4. У облику обадве често се среће е на месту а дођoше oбедве
Ц; лeпи дeца oбедве Ж (више примера и тумачења облика у в. т. 1.2.4.6.).
1.2.12.2.1.5. У 2. л. јд. императива јављају се облици са е на месту вокала а: тi вiкеј мoјега сiна Ж; слuшеі да ти кaжем ГД; чeкеј, чeкеј Ц; чeкеi,
чeкеi, сiне Н; чeкеј да се умiјем Т (поред: чeкај Р; чeкај ме Ц; слuшај овaмо
П); па и: бeгеј, сiне, бeште, бeште! П (в. т. 2.5.7.1.3.).
1.2.12.2.1.6. Морфолошког су порекла замене а са е у презенту глагола сипе (ʼсипатиʼ): да ви сiпем П; зејтiнчак мaлко да му се сiпе Ж; ће га
расiпем Ц; ће расiпеш Т и сл.
1.2.12.2.1.7. Морфолошки разлози супституције вокала налазе се и код
глаголског прилога садашњег: овiја се утепaше работeећи Сл. Истовремено
се чује и работаећи: свe такoј работaећи П (в. т. 2.5.11.).
У облику ћеремида вероватно се ради о утицају турског keremid, keremit (док је у
грчком cheramis, cheramidos) (в. Шкаљић 1966: 190, Белић 1999: 80, Богдановић 1987: 79).
41
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Вокал е на месту и
1.2.12.2.2.1. Дисимилацијом су настали облици: изаткaла ћелiмчики за
свi П; једêн ћелiм за њu Ц; ткaла сам ћелiми, фuте Т (али и: ћилiм турiмо
П; тuрим ћилiмче Љ).
1.2.12.2.2.2. Асимилативним путем појавило се е уместо и код етника
Кинези: Кенeзи рaдив П; код Кенeзи Ж.
1.2.12.2.2.3. Везник или може се јавити дисимилативном изменом као
ели: ели другaчије Љ; ели iди, ел сeди тuј Ц; ели католiци ели правослaвни Н;
ели мaјка, ели нiкој ис кuћу Т; ели пoјес ће му дaде, ели ћелiмче, ели чарaпе
плeтене Сз; ели сас бuрму Сл; ели собoри кêд су бiли Ц; ели стoку остaвете
ели се врaтете Н; ели ће се пaзев, ели ће ћuтев Сл; ели у цrкву га нoси, ели
дoђе тuј у кuћу Сз; родiла је ели нeје Сл; нeке пaтичке, ели сандaлке, ели
ципeлке Сл; за њeга ел за мeне Н; (али и: и још двојiца или тројiца Р; или oн
или јa П; сaмо да ли двојiца или тројiца бeву Р; ил нaтам ил нaвам Т).
1.2.12.2.2.4. Дисимилација се препознаје и у глаголу мирисати: мa,
мерiше ми нeшто Б; кoј се мерiше Љ; свe мерiше на нафталiн П; тaј не
мерiше П; Штo мерiшеш! Ц; намерисaја се, па, Бoже! Ц; намерисa ли се П;
па се намерiшев ГД итд.
1.2.12.2.2.4. У прилошком облику сасвем стоји е према стандардном и:
сасвeм га дoкрајчи Ч (више у т. 1.2.4.9.).
1.2.12.2.2.5. У именици комбе налазимо преобликовање у средњи род,
због чега се е нашло на месту и: Iдеше једнo кoмбе ГД. Може се чути и комби: дeца у шкoлу вoзи с кoмби П; нeшто као кoмби Т.
1.2.12.2.2.6. Наредни примери супституције морфолошке су природе, а
настали су у покушају уједначавања наставака у презенту 3. л. мн. Ради се о
глаголима који се у 3. л. јд. (на које се додаје в у 3. л. мн.) завршавају на -и, те
би требало да имају наставак -ив (в. и т. о 2.5.1.6. и 2.5.1.6.1.). Ова тенденција
није тако изражена у прешевском говору, за разлику од пчињског (Јуришић
2009: 203‒204):
iма на пrсти да се избрoјев Р; ноге све поцрвeнев П; пrви пuт га
у
оплaкнев Сл; решiле да се опријатeљев Сл; рiпав, тrчев, рiпав Т; сeдев,
знaш Н; чим га прерaдев, вiше тoј нeма П итд.
1.2.12.2.2.7. У презенту глагола склонити долази до супституције и са
е: па га склoнем тaмо до врaта П; нeшто да склoнеш тuј П.
1.2.12.2.2.8. Морфолошког порекла су и облици радног глаголског придева мушког рода множине, где се опет иде правилом уједначавања наставака, односно уопштава се -ле у мушком и женском роду: дoшле овiја нaши
Рљ; овiја Карадaчани су ги врнaле (више у т. 2.5.10.).
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1.2.12.2.2.9. О односу префикса пре- и при- види у т. 1.2.4.8.
Вокал е на месту о
1.2.12.2.3.1. Речце ево, ено, ето редовно имају е уместо о: ако oћете, евe
ви П; Звонко евe га О; eве га дoм сeди Сл; Eве ви смoки П; Eве ви џигeрице П;
eве ги пa Рљ; eве, да јeдем не мoгу П; eве јa ће ву донeсем Н; eве Македoнци
Ц; eве овакoј, глeј Ц; енe ги отuд Н; eне ти онaј Ч; па eне онêј што нaправи
Р; eте с њi мoжеш О; eте тaм ги однeси П; свi нaши, eте, комшiје Ц; eте
такoј Љ; Eте ти, најeди се Сл; eне ти гoре Б итд.
Вокал е на месту у
1.2.12.2.4.1. Вокал е место у нашао се у прилошком облику дêње (в. т.
2.1.9.1.4. и 2.1.9.1.5.).
нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дêње, iсто ти је П (али и:
дêњу, кêд iма врeме П).
Вокал и
Вокал и на месту а
1.2.12.3.1.1. Семантичко-морфолошки узрокованим изменама дошло је
до појаве и уместо а у придевима:
лeпи дeца oбедве Ж; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; тuђи дeца Ж.
1.2.12.3.1.2. Код глаголских облика такође долази до морфолошких измена: цепiше дrва П; цепi ли дrва Т; свe ги сaм iсцепи Р (в. т. 2.5.14.).
Вокал и на месту е
1.2.12.3.2.1. Дисимилацијом настали су облици: пeшки идoмо ГД;
пeшки ли iшја Сл; пeшки до тaмо Сз; све пeшки, нeма кoла П; чiкеi Н и сл.
1.2.12.3.2.2. У облику шићер појава и на месту е објашњава се
асимилацијом према суседном сугласнику ћ (в. Белић 1999: 75):
па нeсмо шићeр и бонбoна Ж; вaди шићeрчики П.
1.2.12.3.2.3. Вокалске супституције налазе се и у следећим лексемама:
маћiја је бiла Н;42 бiiа је лaни код нaс П; не лaни, пoлани Б.
42
Исти лик и у: Белић 1999: 75, Ћирић 1983: 41, Марковић 2000: 55, Младеновић
2001: 97. О овоме и у: Ивић, Бошњаковић, Драгин 1994: 258. Облик маћија објашњава се
асимилацијом према суседним предњонепчаним сугласницима (в. Белић 1975: 75, Богдановић
1987: 80). Младеновић оповргава објашњење Вујовића (1969: 164), према коме се лик маћија
изводи из именице мати и појаве i у хијату, јер се у говору Горе јављају облици: маће(х)а,
маћаа напоредо са мати (Младеновић 2001: 96).
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1.2.12.3.2.4. У присвојној заменици 3. л. јд. м. р. путем асимилације
нашло се и иза палатала њ уместо е: њигoви дeца Сл; с њигoво мoже Ц; тoј е
њигoво ГД; (чешће је његoв: на његoву мaјку тaтко О; нeки његoв М; његoв
другaр О; његoва ћeрка Ц; његoви трi Ч; његoви двe дeца П; па тêг на његoви
дeца П).
1.2.12.3.2.5. Код неодређених заменица понекад се е замењује вокалом
и: дoкторе, дaјте нiки мaз П; никиˬпuт нeће да дoђе Рљ; Сiма нiки П (више
у т. 1.2.4.4. и о 2.2.2.4.1.).
1.2.12.3.2.6. Под утицајем лабијала вокал е се затвара у и: намiшћај
крeвет П; намишћaмо астaли Сл; намiшћамо се до њi Сз; нимoј да ми
извoдиш ГД; свe у битoн Т; пaдна на битoн Ц (поред: на бетoн ударiја Љ;
нeма трaва, бетoн Т).
1.2.12.3.2.7. Морфолошког порекла су супституције у глаголским облицима: да не потeчи кrв П; Ама дuго трaји Рљ и сл. (в. т. 2.5.14.).43
1.2.12.3.2.8. Аналогијом су настале измене у примерима: кuћу освићaмо
Ц; осiћам мiрис на кaфу П; преглiђа га тaм Сл; oн ће ме претрiша П;
претрiшав ги Н; нe ву смiћам Ц; нeма да ги смiћа нiкој ГД; штo ти па сêд
смiћа П и сл.44
Вокал и на месту у
1.2.12.3.3.1. У прилогу јучер може доћи до замене у иза палатала ј вокалом и: јичeр бeву Т; па ли јичeр ГД; ичeр бeмо куде њi Рљ; iшла сам ичeр
Т (чешће је јуче, јучер: јучe П, Н, М, Рљ; јучeр бeше Сл; јучeр је бiло гuжва
ГД; јучeр ги докарaше Т; јучeр је iшла Рљ; Пeра јучeр дођe М).
Вокал о
Вокал о на месту а
1.2.12.4.1. 1. Супституција а са о нашла се у следећим примерима: вi
сте долeко Сл; долeко млoго Сл; долeко су нaши грoбја Сз; ма долeко Ц; ма,
долeко је ГД; млoго смо долeко ГД (поред: далeко Рљ; далeчко си је П; далeко
отидoше Сл); јa не мoгу нiшто П; послужoвник ву дaде П.
43
Овде се ради о промени глаголске врсте по угледу на однос типа бојати се : бојим се
(Белић 1999: 329).
44
В. Белић (1999: 328) где се итеративни облици са и објашњавају аналогијом према
односу облика претекнем : претица-, одакле се и уместо е ширило на све глаголе који имају
е у корену (налита, смића, нариђа, заповиђа, па и примица).
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1.2.12.4.2.2. Асимилацијом су настали облици: бeву дoшли у омболaнту
(према амболанта) П; oсом дубiце ли iма Сл (о облику осом в. т. 1.2.1.7.2.).
1.2.12.4.2.3. Као резултат дисимилације јављају се: на бобаˬРaду Т;
па становaја је жандормeр Ц; гoре жандормeрија Сл; на остaл Н (чешће:
намишћaмо астaли Сл; сeди з астaл Ц; на астaл ГД; нарeђамо астaли П;
онaко сeдимо за астaл П); пратiја Дiку собaјле Сл.
1.2.12.4.2.4. Супституција а са о забележена је и у примерима: јa iмам
oжујак одoвде П;45 мi смо одовдe О; пођoше одoвде Сл; одовдeка не ли
тrња свe П; одoкле дођoсте Ц; одoкле си тi Т; одoкле сте, дeца М; одoкле су
насeлени, не знaм Р, одoтле је Рљ итд.
Вокал о наместу е
2.12.4.2.1. Морфолошке измене на пољу уопштавања наставака
некадашње тврде промене налазе се у средњем роду заменичких и придевских облика, као и код редних бројева:
ћuбре пролeтњо, јесeњо Сл; Мaрин грoб је под нaшо Н; јa сам педeс
трeћо Сл (више у т. 2.2.2.2.1.2., 2.3.1.2. и 2.4.2.).
1.2.12.4.2.2. Као резултат асимилације настао је облик: очовiдац што
је бiо Ц.
1.2.12.4.2.3. Вокал о стоји и у облицима присвојне заменице ж. р.
једнине, чије настајање Белић објашњава преко датива њој (Белић 1999:
290): њoјан брат Рљ; сeстра њoјна Сл; њoiан тaтко Љ; њoiан oтац је фатiо
свeта П; њoiна ћeрка Ц; њoњ iма П; (али и: њeн жuт Н; тoј имaње на њeнога
чiчу П; кəд је свe њeно П).
Вокал о на месту у
1.2.12.4.3.1. Супституција у са о у суседству лабијала среће се у
следећим случајевима:
идo у амболaнту П; трeба да iдем у амболaнту Рљ; кəд гу видoмо у
амболaнту ГД; сви се запослiли у аболaнту П; сретнa га у амболaнту Т;
овaко у копeи П; дeсно е Копињaк М; затoј што iма мнoго копiне М; копuс за
кaцу ГД; стaвим лiс копuс П; стављa копuс Сл (поред: једнu главiцу кuпус Ц;
киселi кuпус П; с кuпус О, где је у стабилно захваљујући томе што је носилац
акцента); и овeј бuлке што су по њiве и попuљке П и сл.
Облик одовде може се тумачити према основном овде, а исто тако и одокле, одотле
и сл. (Реметић 1996: 389).
45
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1.2.12.4.3.2. Број хиљаду може се чути у облику са о на месту у: Иљaдо
и нeшто Ц; iма ги иљaдо Сл; накуде иљaдо Н (али и иљаду, иљаде: iљаду
динaра О; iљаду и пeсто мaрке П; двe iљаде Ч).
1.2.12.4.3.3. Глагол удати (се) најчешће се среће са о место у:46 егa се
одaдеш П; одaвав се за вiзу ГД; Oће да се одaва П; тuј гу одaја О; свe млaди
се изодадoше ГД; одaле су ме О; млaтим aле за твoје одавaње П и сл.
1.2.12.4.3.4. Код глагола умесити, умити (се) и уплашити (се) јавља са
о место префикса у, на шта је утицало присуство лабијала. Код првог глагола
то је редовно стање, док код преостала два егзистирају оба облика истовремено (са у и са о). 47
омeсим си за мeне Т; омесi пропeћ Ц; па омeсим лeб П; трaжи да му
омeсим Рљ; омeси се бaница Сл; свe омeсено, спрeмено Сл;
омiвамо се свi с тuј вoду Сл; омiјемо се Ц; омiј се П; oми ли се Б (али
и: умивa се П; чeкеј да се умiјем Т; uјутру се умiмо Ч);
дeца ће се оплaшив Рљ; кад се oплаши магарiца Ц; ће ме оплашi Сз;
оплашi се Љ (поред: уплашiiа сам се П; уплашi се, кaко не ГД; ће те уплaши Ц).
1.2.12.4.3.5. Прилог близу среће се и са о: блiзо до кућу Рљ; блiзо је
тuј Ц; до мoју ћeрку блiзо су Сл; пoблизо до нaс ГД (али и: фaти тuј блiзу П;
блiзу је Т; блiзу њi М).
1.2.12.4.3.6. Прилог једва забележен је и у облику одвај: одвaј гу завршi
ГД; одвaј дођo Сл; рабoтим, али одвaј Р (чешће једва/једваi: једвa гу нађo П;
једвa га направi Св; једвai стигнa Ц).
Вокал у
1.2.12.5.1. Вокал у на месту вокала о јавља се у примерима: онeј црвeне
јамбулiiе П; тi ми гу дaде тuј јамбулiiу Ч; по стuпке га познaвам Н;48
ступaљке ги iма Т.
1.2.12.5.2. У примерима: јa iмам oжујак одoвде П; oжујак о[д] дeте
iмам П, узрок гласовних измена можда лежи у народном етимологисању.
1.2.12.5.3. Вокал у у инфиксу -ува46

В. и у: Белић 1999: 343, Богдановић 1987: 80, Ћирић 1999: 46, Марковић 2000: 55.

В. и: Богдановић 1987: 80, Реметић 1996: 389, Ћирић 1999: 46, Марковић 2000: 55,
Јуришић 2009: 75, Младеновић 2001: 108.
47

48
Исте форме налазе се и у: Белић 1999: 261 (ступка), Павловић 1939: 42, Реметић 1996:
390 (ступало), Ћирић 1999: 47 (ступаљћа), Јуришић 2009: 77 (ступало, ступалце). Облике
ступка, ступаљка, ступало Видоески (1962: 50‒51) наводи као примере из кумановског
говора у којима је у рефлекс назала задњег реда.
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Позната је особина призренско-тимочких говора да граде итеративне глаголске облике помоћу инфикса -ува- (Белић 1999: 329‒333). Наводим
само неке од примера (в. т. 2.5.14.):
да ли је исплаћувaја ГД; јa казувa Н; казувa ли ти јa Р; кад су потурчувaли
у Бoсну Н; уграђувaли су сaми Рљ;
јa сам доручкувaла ГД; и јa ги купувa Ц; кəд смо га купувaли П; кoлко
е ратувaла сас мeне Сл; Трaјка штo су га поштувaли Ц; штo је тoј, реко,
замотувaње Ч; штo сам се зарадувaла Рљ; штo смо се радувaли Т;
дођувaле су код нaс Сз; Дођувaле су, кaко не Ж; кoга свe нeсам питувaла
Ц; питувa га јa, али не казuје Рљ; питувaше за њeга П; питувaше ме
инџињeри Н; такoј ме заболувaше и турa П; тuј смо прођувaли Ч; пробувaли
смо у сaлу П;
дeца школuвани Сл; свi школuвани Н;
којo радувaње Ц; нeје бiло милувaње П; једнo поштувaње да iмаш П
итд.
1.2.12.5.4. Вокал у нашао се и код императива ових глагола који се гради наставком -ј: ај прођuј нaтам ГД; дрuго питuј Р; качuј се тi Сл; легнuј П;
легнuјте Ч и сл.
Хаплологија и сродне појаве
1.2.13.1. У говору Прешева постоје примери у којима се препознаје
губљење слогова у речи и то у глаголским облицима, присвојним заменицама, бројевима, прилозима, речцама.`
1. Иницијални положај: нeке политaнке Ч;
2. Медијални положај: Aнђел [Аранђел] ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел
послeдњи пuт О; вiш каквa је тегoба П; вiш какo Б; е вiш, бабаˬБлaгица
М; оно, вiш ГД; глeј кoлко је цrно Ч; eве овакoј, глeј Ц; кaко мoже дрuкше
П; жiми (према ʾживо миʾ) свe П, Ц, Сл, Ч; јенпuт ме пратi мaјкаˬми О;
Јенпuт не казuје Ж; штo ме је молiла јенпuт овдeн Ж; њoњ iма П; Озгoр
мoже Ж; па оздoл ће пoчнемо Р;
3. Финални положај: aј да пiнемо Ц; aј навrни до мeне Ц; aј пожuри
Б; aј тaм, aј овaм Ч; aј ће га трaжимо Ц; aј, чeкам те Ц; Лiдијо, aј помoгни
Ч; двaiес дaна Рљ; двaес комaда Ч; двaес мeтра човeк П; двaес шeс гoдине
Љ; Стo двaјес дiнара Ж; aлкохол деведeс пeт мiлилитра, чiс П; деведeс
пeт Б; деведe шeс гoдине iма Сз; деведe шeст, деведeс јeдан П; јa деведe
шeсте искочi М; мoж (према ʾможешʼ) да плaтиш у пoшту Р; не мoжш ни
да спiјеш ГД; не мoж (према ʼможемоʾ) да прoдамо овдe Р; не мoж (према
ʼможетеʾ) да ву прiђете Ч; не мoж (према ʾможевʼ) гу остaвив Љ; не мoш
се одeлимо Ц; кaфу мoжш (од можда) ће донeсе ГД; мoж ће остaнем жiва
– 79 –

356

Татјана Трајковић

П; трiiес дêна Б; трiiес и двa-трi човeка М; трiе су испaли oдма П; чeк да
завrшим ГД; овêј чi је Љ и сл.
Из наведених примера може се закључити да се појава губљења
појединих слогова у речи најчешће дешава у финалном и медијалном
положају, а веома ретко у иницијалној позицији.

КОНСОНАНТИ
1.3.0. Консонантски систем прешевског говора разликује се од стања
у стандардном српском језику јер познаје африкату ѕ (мада се овај глас постепено губи из употребе). Реализација појединих гласова може бити различита у зависности од положаја у речи, гласовног окружења или од неких
других екстралингвистичких фактора. У овом поглављу биће дат посебан
осврт на неке сугласнике: ј, в, ф, х, ѕ, ч, џ, ћ, ђ, л, љ, н, њ, финално л, на сугласничке групе, као и на неке гласовне промене: јотовање, палатализација,
асимилација, дисимилација, африкатизација, десоноризација, метатеза.
Сонант J
1.3.1.0. Сонант ј може имати стабилну или нестабилну артикулацију,
што је условљено његовим положајем у речи. Преглед примера са овим сугласником биће дат према месту на којем се ј налази у речи: иницијална,
медијална и финална позиција. Нестабилна артикулација сугласника ј биће
обележена знаком i. Бројни примери потврђују и појаву секундарног ј.
Сонант Ј на почетку речи
1.3.1.1.0. Овај глас је врло стабилан испред вокала а, о и у, док испред
вокала предњег реда може бити редукован.
1.3.1.1.1. Сонант ј испред вокала а:
e, ће ти кaжем јa Р; идo јa Св; и јa се нервiрам Т; iсто јa ће ти кaжем
М; јa ги чuвам Сл; јa зiдам с кaмен Н; јa једнu попi Сл; јa казувa Н; јa мoгу
кoлко мoгу Ц; јa не мeсим Т; јa нeћеше да плaћам Сл; јa сам на Проклeтије
Ц; јa се зајебaвам П; јa се уплашi Ц; јa ће ве одвeду П; јa ће кuпим Б; јa ће
рiтам Сл; па знaм ја тoј Љ; јaаа ГД; јaбуку не мoгу да поглeдам П; Пeра вoли
јaбуку П; јавi се Љ; Јaвља ли се од Aмерику? П; па су јавiле партизaни Ц;
онai Јaвина њiва М; Нe ми се јaвља Ж; нe се јaвља Ч; мeне ми јaд Ц; Јaнчини
знaм Ц; Јанuз правiiа чeшму Н; Јaој, штo бeрете вi П; једнe јaребице Ц; да
ли ви iе јaсно на вaс П; штo iмам под јaстук П; тu је бiiа Јахiја Рљ и сл.
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1.3.1.1.2. Сонант ј испред вокала о:
Јовaнка кудe је имaла Н; светиˬЈовaн Т; ма јoк Р; Фидaнке, Фидaнке,
јoк, зинaла П; нeма онoј малeчко јоргaнче П; с Јoцу Ц; јoш једнu њiву је
узeла П; јoш кoлко сам дuжна П; јoш мaлка iмам Сз; јoш нeку фамiлију ако
знaје Р; јoш смо iшли Љ; јoш смо на сuд Н; јoш температuру iмам Ч; ухu,
јoш лaни Т; нaучи ги јoште сêга П итд.
1.3.1.1.2.1. Забележени су примери губљења иницијалног ј испред вокала о, али само у антропониму Јордан:
Ордaнови су дoле Н; Ордaн Н; али и: iсти Јoрда П.
1.3.1.1.3. Сонант ј испред вокала у:
прoпаде бiвша Југослaвија Ц; у Јuгпромет је радiла Ц; јuли и aвгуст
нiје чiтано Р; Тaне радiја у Сeдми јuли Ж; у Јuмко је радiла Св; свi овiја
из Јuмко Б; а oни кê ће јuрнев П; јuтре вeчер Сз; свaко јuтро по једêн чaј Ч;
јuтредêн долaзи Ч; јuтредêн oдма гу кuпим П; јuтредêн отiдем Љ; јuтрос у
пoла дeвет Рљ; јучe П, Н, М, Т; јучeр бeше ГД; јучeр бeше код нaс Сл; јучeр
ги докарaше Т; јучeр је бiло гuжва ГД; јучeр сам iшла ГД; Пeра јучeр дођe
М итд.
1.3.1.1.4. Сонант ј испред вокала е
Глас ј у позицији испред вокала е показује највише колебања. Из примера се може видети да се оно може чути релативно јасно и да може бити
делимично или потпуно редуковано. Таква природа сугласника ј најбоље се
уочава код енклитике је.
да ги јeбу нaну П; јебa ти рабoту ГД; iма га једaн Мајстoровић П; дођe
једêн дêн Ч; једêн Џафeр је бiо код мeне Ц; кəд се качi једêн госпoдин П;
сiпа у једêн тигaњ Сл; убoдо се на једêн тrн Сл; једнa кuћа су дoшли Н; једнa
кокoшка ни се зaгуби Ж; једнa је наша Љ; да узiмаш једнu пaртију вoду П;
једнu вeзану блузу ГД; једнu кuјну лeтњу Т; једнu кuћу ће напрaвимо Рљ; једнu
њiву је узeла Љ; има јeдно пет шiника шљивaк Ц; једнo врeме смо терaли
Т; једнo се прифатiло Св; на једнo магaре ме uкачи Ц; на једнo мeсто Б; у
једнo брeкче направiле кућу ГД; једнi овдe Р; једнi жuти волoви iмашеву
Ж; јoш једaмпут гађaiа Н; једанпuт дођe М; једанпuт рeдно је да гу одвeдеш
П; једанпuт је дoшја Сз; тoј ли на једанпuта ГД; и ја купувa једәнпuтке Т;
једiнац Ц; једiно тêј Ч; Јенпuт не казuје Ж; једвa га направi Ц; једвa гу нађo
П; јeдва стоји Сз; једвai стигнa Ц; бомбoне или мeшано јeдем Т; јeдев га Сл;
јeде дuтке Т; јeдем га лiмун такoј, цeл Ц; јeде, поједuје П; кoлко да јeдем Т;
нека јeдев Ч; oни су клaли кoњи за једeње ГД; па ли јeдите ГД; свaрив и тo
јeдев Ж; не мoгу јa да га јeдем Т; једoмо жељудiце П; кrши језiк Ц; јeiа је
Сл; испeкла и јeла Ж; бeву попoдне с Јeлену Ж; Iде светиˬЈелeна Ж; Јeлена
је шiла за њuма Ч; бабаˬЈeлице Ц; А јeло црвeно прaви Ж; јер oно пoсле
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узбuћи Ж; јeси ожeњет П; девер и јетrва Ц; кoд њи тo јeфтино П; имало је
rж, овêс, јечêм Т;
кoлко iетrве су бiле тuј ГД; iеднa грuпа у Oстровицу Н;
еднa грuпа Н; и бiло iе еднo Р; имaла је еднu аљiну бoрдо, а свe
цiгована П.
1.3.1.1.5. Сонант ј у енклитици је:
али жiвˬти кoј ти је нaјмило П; видeла је Љ; викaја ги је Т; да је знaла
Б; јoш једнu њiву је узeла П; кəд је iшла Рљ; не га је видeiа О; не ме је ни
видeiа П; oн је у Oстровицу утeпан Н; спремaла је Св; тaткоˬми је имaја Ц;
Тuрчин кəд је протeран Ц; што ми је рeч рeкја О;
а тo ли iе бiло на крaј дoле Ц; да iе знaла нeшто Ж; да ли ви iе јaсно
на вaс П; да нeма да iе избледeло Т; дeца кəд се iе чувaло Сл; ђaци iе имaло
у шкoлу Р; Жљuна iе онoј штo га вiкав детлiћ П; за стрa iе Ц; и бiло iе
еднo Р; извeдена iе Н; каквo iе бiло Љ; кудe iе изгoрено Н; на кoга штo iе
испрaтено Сл; нaш iе заштiтен Сл; писaло iе на једнu тaблу Н; пљачкaло
се iе Ц; појавiло се iе Н; пoсле iе прaвена Н; прe iе мoгло Сз; радiла iе у
комитeт Ц; свe iе спрeмено Ж; свe на грuди iе спавaло Ц; тaмо iе бiло у
цeнтар Ц; тêј ће iе опрaвен Сл; тoј се iе гледaло Св; Такo iе бiло Ж; uдата iе
бiла у Гiлане П; што iе бiiа човeк рабoтан П;
али бiло е, бе, Вoјо М; али већiном тaј е сuва Р; ма, бiло е Рљ; дeда мoј
е купiiа Ц; једнa е остaла Ч; кoлко е ратувaла сас мeне Сл; овaмо е бiло свe
открiiено ГД; овêi е довeiа Ж; тoј е срuшено Н; тo е факултeт Ж; тoј е нaш
дeл Н; тuј е бiло гuмно Ч; тuј е бrдо Љ; тuј е рuдник бiо Ц.
1.3.1.1.6. Сонант ј испред вокала и:
јичeр бeву Т; јичeр бeмо Т; па ли јичeр ГД;
ичeр идo Сз; ичeр Ч; iшла сам ичeр Т.
1.3.1.1.6.1. У прешевском говору забележени су примери протетичког ј,
чија је артикулација углавном јасна:
иљaдо јeвра узeја гу ГД; кoлко јeвра Сз; Јегa дoђе Љ; јегa стiгне Ч; тêд
је јeкономска имaла Б; у јeкономску је iшла Т; јeла код мeне О; јeла овaм Св;
и јетe, бiдна Сл; јетe, iма Љ; јuже се прaви од чуканiцу од rж ГД; с јuже
вrже Љ; с нeко јuже Сл; овêј Дeнко јужaр штo је ГД; јужaри су бiле Рљ;
кoлко ieвра да iма Ч; ieнглески збoрив П и сл.
Може се чути и: eвра ги дaде Ц; стo eвра Љ; свe eнглески прiча П и сл.
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Сонант Ј у медијалној позицији
1.3.1.2.0. Глас ј у средини речи може се наћи у суседству сугласника и
самогласника. У тим положајима, сонант ј обично се добро одржава, али има
потврда и слабије артикулације или потпуног губљења.
1.3.1.2.1. Сонант ј испред сугласника:
aјде да кuпиш брaшно за стoку П; Aјде, прoвера Ц; нeки мирaтовачки
Aјра Ц; на дêн Бајрaм Н; „Вiкејте дoктора“ Т; oн војнiк Св; oн је вoјно лiце,
капeтан П; девoјче га дoведе овдeка Ч; штo си лoшо девoјче П; девoјчице
нeке Ц; дiзајте се, бе Н; јa тeше да гу докрaјчим Ц; нaмаза зејтiн Ц; кудe
iма кoмбајн Н; не мoгу једнo кравaјче лeб П; омиeсив кравaјче Ц; да побeгне
мaјка Т; мoја мaјка жiва Сз; купi ву капuт, мaјце, гaће П; мaјцу с бeлу
крaгну Ц; не мrдајте до Скoпље П; нaјбоље гoдине М; нaјбоље такoј Ч;
uјутру нaјвише рабoта iма Ч; нaјголемо пaрче Ц; oн је нaјголем Љ; нaјмал
је бiја Љ; али жiвˬти кoј ти је нaјмило П; на Нeбојшу Св; сeстра њoјна Сл;
парадaјз у вoду Сл; Aнђа покoјна Ц; на полицaјци Б; па решaвајте проблeми
Ц; до сабaјле Љ; eве, iде на сабaјле Ч; сабaјле га кoљав Ц; кaкву сајгiју ми
прaвив тaмо П; собaјле Сл; сaмо овoј стaвљајте Ч; старeјка ће испрaћав Ц;
тaм uјко не чeка П;
вoјска се спрeма да пuца Ц; да ли oн у вoјску ће пoђе Р; iма га једaн
Мајстoровић П; нaјстара чeшма Ц;
пре су бiле дrвене, алумiниiске ложiце Сл; врeл зeiтин Ч; онêј зeiтин
М; uзнем зeiтин П; њoiна ћeрка Ц; ће Uзнете кaфу, пiiте Ж;
кoј е имaја алумiниску ложiцу П; финaнсиски испeктор П.
1.3.1.2.2. Сонант ј иза сугласника:
бoжја жeна П; ко божјaци Ч; ко двa бoжјака Рљ; грoбје сêг ископuјев
Н; iзнад грoбја О; iма нeка код грoбја Ц; у грoбја Љ; цiгански грoбја кудe су
Н; гробјaрски пuт Сз; овêј брaтˬму дивјaк П; тiја дrвја ГД; накуд онoј дrвје
Н; У здрaвје П, Ч, М, Ц; Марјaн uзеде oдмор Сл; iма плeмја Ц; темeљ iма
на плeмју Ц; у пoдножје Ц; зeмљотрес у Скoпје Ч; кêд је бiја зeмљотрес у
Скoпје П; Тoј е снoпје Ж и сл.
1.3.1.2.2.1. Сонант ј иза сугласника јавља се као секундарни глас у
категорији радног глаголског придева м. р. једнине:
бeше дoшја Ц; дoшја да трaжи девoјку ГД; педeсет и пeте сам затeкја
Н; нeсам iшја уoпште Р; нeје мoгја дoктор ГД; авиioн наiшја Н; обuкја се Рљ;
отiшја си по сeло Ц; пo напрeд је отiшја Ц; Отiшја тaм Ц; стo кiлометра
сам пeшки прeшја П; чiм си прoшја П; пuкја ми фeдер Ц; штo ми је рeч рeкја
О; Сrба ви је стeкја свe Сл итд.
1.3.1.2.3. Сонант ј у интервокалном положају
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Глас ј у позицији између вокала показује стабилност. Редуковања
у мањој или већој мери постоје у секвенцама: -аја-, -аји-, -еја-, -еје-, -ије, -ији-, -ијо-, -ију-, -оја-. Глас ј добро чува своју артикулацину вредност у
положајима иза или између вокала задњег реда: -оје-, -оји-, -ојо-, -оју, -уја-,
-ује-, -уји-, -ују-. Највише колебања сонант ј показује у позицији између вокала и на првом месту и а на другом.
Следе потврде са интервокалним ј:
-аја-: донeсеше такoј бајaт ГД; да нeје бајaто Љ; тoј га вiкав Пољaја
Т и сл.
Велики број примера говори о међувокалском ј у радном гл. придеву
м. р. једнине:
викaја ми је Сз; нe ги врзaја Ц; чiчаˬму бeше дaја плaц П; па сам
се толiко зарадувaја Ц; нaш дeда је имaја ливaду Ц; нeје имaја дeца Рљ;
тaткоˬми је имaја Ц; ууу, голeм орa имaја Ц; бeше написaја на овuј Ц; овoј
сам свe јa обрнaја Сл; тuј гу одaја О; кêд си орaја Б; па останaја жiв Н;
брaтˬми писувaја Р; кад сам ги јa пробaја Ч; јoш нe беше продaја свe Ц; и да
га је тепaја Т; мнoго гу тепaја О; тi си трчaја ГД; чувaја сам говeда Сл;
да г iмам, дaiа би ти Рљ; мoј чiча га је копaiа Ж; петнaес сам копaiа
Сл; кêд је купувaiа Ц; сал Жiвко ми је остaiа Т; фамiлију свe описaiа
Р; паднaiа ли ГД; чикаˬМiле послaiа Ч; нiкој нeје продaiа Р; овoј свe си
пoсебно узимaiа П итд.
-ајо-: Кајoшка воденiца Ц;
-аје-: јa се зајебaвам П; овiја дeца ме зајебaвав Ц; у онuј кuћу ондeка
зaједно Ц; не се знaје Љ; овêј стaр човeк бoље знaје Ц; тaчно знaје Ч; што
тoлко знaјемо М; знaјете ли гoре Самарџiје Рљ; мaје се Сз; сêд сам се најeла
лeба Т; онoј њeно ткaјено П;
зaiедно су учiли Ц; знaiеш кудe игрaли кoло Р; црeва истурi
повраћaiећи Т;
у цивiлство смо бiли зaедно Сл;
-аји-: који обичaји да ти кaжу Ц; њiни обичaји Ц; не се мaји, eј ГД;
Мaло Рaiинце онaмо Р; куде Ваiiта Сл;
-еја-: не тејa Рљ; на тејaше да ме прiмив Ч;
У радном гл. придеву м. р. једнине:
Стојaн ву се разболeја О; ја сам узeја пaре Н;
видeiа ли га Р; не га је видeiа О; не ме је ни видeiа П; јeiа је Сл; кoј ву
је плeiа П; мнoго је тeiа нaрод да настрaда Ц; тeiа је да iде Љ; пu, да бeше
узeiа П;
нeје узeа Б; узeа пaре Ж; усмрдeа се Ц;
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-еје-: грeјев ракiју Ж; хoдник нe ли грeјеш М; ће грeјев коџa ракiју Ц;
мoра да жњeје, да кoпа Ц; свaк се и насмeје и нашaли, прiча Ц; нeје тeiа да
iде П; пa нeје бiiа стaрац тuј П; свe прејeбе П; не смeје од њi Ц;
док се загрeiе П; а oно нeiе преко нaс О; тoј нaтам нeiе нaше Сл; штoˬти
нeiе рабoта П; двa мeсеца нeiе чiтано Р;
-оја-: на Бoјана, на Нeбојшу Ц; о, кuћо мoја М; нaша генерaција, мoја
и твoја П; њoјан свeкар Љ; Стојaдин вiкаше Ц; бeву на Стојaнку Длêгу О;
Стојaн ву се разболeја О;
и њoiан тaтко О; њoiан oтац је фатiо свeта П; убoiа се Сз;
-ојо-: ис којo су сeло М; којo је њeно Сз; којo радувaње Ц; сêг којo ће
ти чuва дeца Ж;
-оју-: На Вoју сeстра Ж; да пожiви кoју гoдину Ц; покрiј глaву и мoју и
твoју Ц; јa свe стoју до њeга Сл;
-оје-: iма на пrсти да се избрoјев Р; и у мoје врeме О; тi вiкеј мoјега
сiна Ж; тoј су чiче на мoјега тaтка Н; од мoјега дeду О; шта фaли на мoјега
П; јa не мoгу свoје П; овакoј по твoје Р; слiчно као твoје Љ; поједoше Ч;
-оји-: тoј су се викaли Бојинчaни Т; двoји кoла желeзни Сл; по двoји
кoла, трoји Сл; сêд двoји кoла Сл; овiја двојiца Рљ; кoји су гу правiли Ц;
да га надoји Ж; а oни кrвави oбојица Ц; Стојiлко што iма ондeка Ц; ни
на свoји дeца нeје кувaла П; oно такoј стoји М; твoји кêд су дoшли Н; њi
тројiца Сл; ће пiјемо свi тројiца Р;
-уја-: у Бујaновац Ц; а у Бујaновац нeма Рљ; слaба стрuја О;
Секундарно ј у радном гл. придеву м. р. једнине: па се надuја Ж; чuја
сам за њu Ц; јa сам чuiа Р и сл. (в. т. 2.5.10.)
-ује-: видuјем га Сз; не дочујuје Ч; тêг не заигрuје свекrва Ц; дeда гу
замајuје Ж; голuби искљuјев Ц; е грoбје сêг ископuјев Н; казuје ми свe Б;
купuјев гoтов лeб М; па кəд се надuје Ж; наручuјеше пeсму Ц; нeмаше да
обuјеш Сл; јeде, поједuје П; кoј ти тoј поштuје Ц; oна ги поштuје ГД; пo ће
те поштuјев Сл; дeца разазнuјев, Зoре Т; тuј расипuје Ц; срамuје се Љ; што
се срамuјете Ц; да чuјете свi Љ;
-уји-: Вuiинци ги зoвев Н; жuiинска и мирaтовска Ц; од Жuiинце Ц;
-ују-: не га видuју Рљ; не ти казuју Р; да купuју ГД; и јa се радuју за дoбро
Сл; бeше погинaло од стрuју Н; и стрuју ву изнаправiли ГД; uјутру нaјвише
рабoта iма Ч; јa нeшто не чuју Ц;
-ија-: Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; мi гу вiкамо Бежaнија Н;
прoпаде бiвша Југослaвија Ц; нaш комшiја Љ; Мaрија правi качамaк Ц;
милiција гдe је Ц; овiја двојiца Рљ; овiја мoји дeца Сз; да се опријатeљев
– 85 –

362

Татјана Трајковић

Сл; да се пријaви под бирo Ц; на пiјац у Прeшево Ц; сiјалица му прегорeла
Ч; Не знaш ву табијaт Т; сêд је џамiја, рекна Т;
а ракiiа је имaло Ц; iма ракiiа Љ и сл.
Доста је примера секундарног ј у радном гл. придеву м. р. једнине, али
је оно често слабије артикулације:
не знaм да ли је добiја М; трiпут се је женiја тêј лопoв Сл; да л сам
испуштiја кoјо М; овдeка кəд сам косiја Сл; Мoј тaтко је купiја Ч; не ги
померiја од мeсто Ц; двe плoче сам ударiја Сл; ударiја по глaву П;
бiiа је Дiса Пrга П; брaт ми је бiiа Р; јa сам бiiа у Oстровицу Н; куде
њuма је бiiа П; пa нeје бiiа стaрац тuј П; шарeн је бiiа и Шaрко Р; нeсам га
добiiа тaј Р; из Врaње кǝд сам долазiiа П; штo дофатiiа Р; какo се је забунiiа
тoлко Ц; кêд сам се запослiiа П; избацiiа сам П; штo сам се измучiiа Сл;
рeтко кoј е купiiа овдe Р; тêј штo је купiiа Ц; правiiа је сaм Сз; али кривiне
сам направiiа М; какo си га направiiа П; од бaбу гу наследiiа М; тaтко ми
је пiiа П; aсвалт се подуспарiiа ГД; од онoг сам позајмiiа Ч; Јанuз правiiа
чeшму Н; штo је радiiа у Нaродну oдбрану Р; кaко сам се сетiiа П; па гу је
oн средiiа Т; тужiiа га Љ; свe да га је увредiа Т; уплашiiа сам се П; зaдњи
вoз уфатiiа М; јa сам учiiа занaт у Црнoтинце Р; фатiiа и обесiiа се П;
закочiа се је Ч; али пa је мислiа за нaс П и сл.
-ије-: аберџiје дoђев Сл; оно oпет си вiјеше Ц; и уoни нeмав комшiје
Ц; лiје кiша Ц; бiла је и стaница милiције Ц; примa нeкције и нeма Ж;
сaмо да облiје П; не пiје Сз; трi лiтра пiје Т; па немoј да пiјеш Р; oба пiјев
Сл; ће пiјемо свi тројiца Р; кад пiјешемо кaфу Ц; јoш кêд гу попiје нeку
П; преспiјем, сабaље изгубiло се П; јa сам на Проклeтије Ц; нeки ранiје га
кrстев Сл; знaјете ли гoре Самарџiје Рљ; а снaшкаˬву јoш спiје П; спiје си Љ;
сeстре iмам старiје П; пaмтиш ли ги фамiлије Р; кoлко фuнкције обaвља Ц;
тêд је бiло другојaчиiе П;
-ију-: богослoвију је завршiо П; за СветиˬИлiју сам бiла О; остaви си
га на капiју П; јa ће се крiју Сл; од оперaцију ослабe Т; iма дoбру пeнзију
М; oна ће iде у полiцију Ц; грeјев ракiју Ж; стaвим кoмову ракiју Љ; ће
грeјев коџa ракiју Ц; и на телевiзију бeше Ц; ће гу калеiше тепсiју П; нaшу
фамiлију Т; фамiлију све описaiа Р; једнu филiју сiренце Ц;
згрејaле ракiiу, изнапiле се Ц;
-ији-: и на старiiи онiја П.
1.3.1.2.4.1. Секундарно ј забележено је у случајевима затварања хијата:
авиioн наiшја Н; да крuжив авиioни Ц; милиioн иˬпо Ч; рaдиiо је сaмо
имaја Ч; петнaјес мeтра Сл; двaiес игрaча iма дoбри П; двaiес мeтра Сз;
двaiес мaрке М; на трiiес дaна П; трiiес и двa-трi човeка М и сл.
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Присутни су и примери без затварања хијата: да ли је пeтнаести или
шeснаести П; двa и петнaес Б; донeсе дeсет-петнaес кoрења Ж; петнaес
дaна П; петнaес сам копaiа Сл; сал петнaес Љ; шeснаестог П; седамнaес
iма М; осамнaес дêна Сл; осамнaес прiколице кaмен Сл; двaес гoдине iма
Сз; двaес мeтра чoвек П; двaес шeс М; око трiес eвра Ч; само трiес пoсто
ми одбiва Сл; за триесe шeс дêна Сл итд.
1.3.1.2.4.2. Секундарно ј јавља се након губљења гласа х.
једнu кuјну лeтњу Ж; у лeју Ч; маћiја је бiла Н и сл.
1.3.1.2.4.3. Највећи број примера са секундарним ј односи се на радни
глаголски придев м. р. једнине, где је ј постало саставни део наставка -(ј)
а: даја, имаја, копаiа, разболеја, узеја, купија, пукја (в. т. 1.3.1.2.3. и 2.5.10.)
Сонант Ј на крају речи
1.3.1.3.0. Захваљујући употреби партикула код заменица и прилога, сонант ј у финалној позицији веома је фреквентан у говору Прешева. Поред ј
као партикуле, јављају се примери појединих лексема, присвојних заменица,
затим императива 2. л. једнине и узвика. Износим само део материјала који
показује да је ј у овом положају врло стабилан, а само понекад се делимично
редукује.
1.3.1.3.1. Следе потврде гласа ј у финалној позицији као примарног гласа, а онда и као секундарног у партикулама.
Дељuј је њiњо Н; Дељuј на њiно Н; да му мaкнев онêј зaвоi П; Комaј се
смрачi ГД; из твoј крaј Ц; једêн Сrбин је бiо на крaј Ц; донoси ву кравaј Ц;
крвaј П, Ц, М; нoси се крвaј Ц; обичaј е бiја Сз; чaј му не одговaра Т;
Мoј тaтко је купiја Ч; мoј парaдеда Сз; мoј чiча га је копaiа Ж; па и мoј
дeда Ц; мoј тaтко је сирoче О; па и твoј свeкар Ч; на твoј дêн П; Oн ли је
твoј свeкар Ч; па и твoј свeкар Ч;
бeгај, смrди, вiкам Ц; бeгеј мoри Т; тi вiкеј мoјега сiна Ж; дaј ми на
мeне Љ; дaј ми га да га чuјем Ц; нe ме дiрај П; нe се малтретiрај Ж; немoј
да ми ги врaћаш М; немoј ги загuбиш П; Нeмој oдма Б; немoј да се плaшиш
Ц; нe ги казuј ГД; окuпај ги, Тaнке П; омiј се П; дрuго питuј Р; кoла помeрај
Т; нe се секiрај, море Рљ; слuшај да ти кaжем Љ; слuшај овaмо П; мoре,
тrзај кoла Т; узiмај гу одoвде П; чeкај Р; чeкај ме Ц; чeкеј, чeкеј Ц; Чuвај,
бoже ГД;
aј да пiнемо Ц; aј да те вoдим Сл; aј навrни до мeне Рљ; aј пожuри Ж;
aј тaм, aј овaм Ч; aј ће га вiкам тaмо П; aј ће га трaжимо Ц; aј, чeкам те Ц;
Лiдијо, aј помoгни Ч; Да плaче човeк, eј Ж; eј, стaни Н; нe се мaји, eј ГД; и
вiкам „Eееј, ће бiдне рaт“ П;
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али жiв ти кoј ти је нaјмило П; кoј ву је плeiа П; кoј га удaра П; кoј
знaје Љ; кoј знaје да iгра П; кoј од дeца П; кoј oће да uзне прiчес О; кoј ти
гу плeте П; Кoј ће? Ч; кoј ће гу uзне с дeте? Ж; кoј ће ми дoђе Ж; кoј штo си
iма О; па кoј oће П; бeше написaја на овuј Ц; из овuј мaлу чêк ГД; овuј жeну
Ц; овuј кuћичку направiмо О; сас овuј стoку Н; у овuј мaлу овдeка што је Р;
вiше мeне штo је овoј Р; овoј гoре Б; овoј нaше Т; овoј сам свe јa обрнaја
Сл; овoј ти је одоздoл пропeћ ГД; сaмо овoј стaвљајте П; а овeј навaмо њiве
М; тaј бaба О; тaј чeшма Ц; oна iма тuј бiблију Т; о тuј стрaну П; Какo
бе тoј? Ж; бoгами, да нeје тoј ГД; и мi тoј гледaмо П; каквo је тoј Сз; с
тoј девoјче О; тoј е прeма Хaн ли Т; Тoј млoго бoли Ж; тoј одaвна Н; тoј
трeба да растuриш П; у тoј врeме О; дaј ги тeј кeсе П; сас тeј дрангулiје П;
тeј воднiце Ж; тeј iзнад шкoлу овдe Т; тoј су тeј Св; eне ти онaј столiца
Љ; онaј жeна Рљ; Онaј крiва Ж; онaј чeшма тaмо Н; на онuј стрaну онaмо
М; у онuј мaлу Ц; на онoј ги шi П; онoј штo продaдoше М; пeчем на онoј
шпoрече П; са онoј бетoнско П; iмашемо онeј кuпене Н; онeј вртaче Ц; сəс
онeј ћеремiде О; да ли слaви нeкој Т; дрuг нiкој Н; нiкој не знaје Љ; нiкој не
пaмти О; нiкој нeје продaiа Р; нiкој нe ме је дирaја П; нiкој нe се је отрuја Б;
нiкој нeће ми дoђе Ж;
бoр је пrви тuј сaден Р; знaм да је тuј отпрiлике Р; па тuј бе М; рaди
етe тuј ГД; тuј е путaња iшла нaдоле П; тuј над сeло Т; тuј расипuје Ц;
тuј смо прођувaли Ч; о[д] тuј у воденiцу Ц; Ће нaђу тuј Ж; eте такoј О;
И такoј Ж; и такуoј Сл; такoј су вiкане Н; такoј кêд гу ујeде П; такoј ме
заболувaше и турa П; такoј мoји О; тeшак, једвaј га динaмо П; одвaј дођo
Сл; одвaј гу завршi ГД; рабoтим, али одвaј Р; бегaли љuди одoвде и затoј
Н итд.
1.3.1.3.2. Много је мањи број примера са редукованим ј на крају речи.
немoi да ми изгuбиш кaртицу П; слuшеі да ти кaжем ГД; Чeкеi да вiдим
кoi је П; чeкеі кaфу да донeсе снaшка ГД; чeкеi, чeкеi, сiне Н;
једвai стигнa Ц; кoi е верувaја Б; кoi е знaја Љ; кoi е имaiа алуминiску
ложiцу П; ели мaјка, ели нiкоi ис кuћу Т; овêi е довeiа Ж; а овoi е нaше Н;
овoi е вaш П; овoi е прaв човeк Ц; овoi е твoје Ч; онai Јaвина њiва М; мoре,
тoi е намештaљка М; тoi е тaј вoда Н; тoi е прeко Бaњку тaмо Ц; тoi имaње
на њeнога чiчу П и сл.
1.3.1.4. Сугласник ј показује најстабилнију позицију у иницијалној и
финалној позицији. На почетку речи он се највише колеба у енклитици је,
док је у осталим случајевима углавном јасне артикулације. На крају речи
сонант ј чест је као партикула. У медијалном положају сонат ј може се наћи
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између вокала и у суседству сугласника, а веома добро се одржава иза консонаната.
Сонант В
1.3.2.1. Глас в у говору Прешева може се редовно чути у неким граматичким категоријама. Он је део наставака у презенту и имперфекту 3. л.
множине (-в; -ву/-в). Сугласник в углавном је нормалне артикулације, али
постоје случајеви у којима се губи.
Потврде сугласника в у презенту и имперфекту 3. л. множине:
мi се чuдимо заштo бeгав Ц; једнi вiкав Реџeпова чeшма Н; глeдав
га отuда Сз; гњeтев пaре у uста Сл; нe гу дaвав јoш Ж; да дoђев Н; свe у
Марaвицу iдев ондe Р; голuби искљuјев Ц; грoбје сêг ископuјев Н; корiстив
си Ц; да му мaкнев онêј зaвоi П; пeтла си га нoсив Ц; трeћи вeчер ће нoсев
кiтке Сл; па ме оговaрав мeне Ч; свaтови пoђев за снaшку Сл; да прaвев
шкoлу Н; не те прiмав П; дeца разазнuјев, Зoре Т; rвев се, бре П; свaрив и тo
јeдев М; смêкнев па однeсев Рљ; да ги стрeљав Н; али не слuшав Т; сeдам ће
му uзмев Ц; oни чuвав oвце Ц; чeкав га Ц (в. т. 2.5.1.6.);
мaлопре дeца бeву Рљ;49 слaбе плaте бeву Сл; какo ги вiкашеву Ц; тoј
вrћашеву у понедeљак Сл; дeца iдешеву у шкoлу Сл; кəд закoљешеву свiње
Ц; збiрашеву шaшке Сл; лeчешеву се Ц; какo се презiвљашеву Н; прiчашеву
нaше комшiје Ц; прiчашеву трiiес кuће бiле Н; радuешеву се Ж; какo ги
вiкашев М; којo вiкашев Н; искaчашев цiгле Н; љuди кrстешев сaми Ц; тoј
циркосuјешев се Т (више у т. 2.5.3.2.).
1.3.2.2. Код глаголских облика са секвенцом -ави- могуће је тројако
стање: са гласом в, са његовом ослабљеном артикулацијом или са потпуном
редукцијом. Највише је материјала који показује стабилну артикулациону
вредност овог гласа у споменутом међувокалском положају.
Потврде:
блaжно ће прaвиш О; мuтавог те прaви Ч; кəд се нeкој прaви вaжан О;
прaви кuћу, прaви Сз; прaви лaф, смeје се, кiда Ж; свe на блaжно се прaви О;
да прaвев пoголемо Св; uједно су правiли Сл; правiмо кuћу, правiмо Р; кад
правiше аутопuт Ц; чeшму гу пoсле правiше Н; oн ће напрaви П; кад смо
мi направiли кuћу гoре Ц; кoје су љuди направiли Т; шкoлу направiше Ц;
Шиптaри свe направiше кuће Т; вiдиш, ће заборaвим Р; бoгами, забрaвим се
Сл; мoж да се забрaвиш Рљ; па остaвимо Т; па оставiше Н;
У неким облицима имперфекта присуство сугласника в можда би се могло тумачити
као појава гласа в уместо сугласника х: беху > беу > беву.
49
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штo да прaвим ГД; да ги прaвим Св; штo да прaву Ц; дoм, штo да прaви
Ж; кuћа сêг се нaправи ГД;
штo да ги прaиш П; Штo ће прaиш кəт се одaвав Ч; на њeга прaи му
рабoту нeки Ж; прaи ги тêнке, тêнке, тêнке ГД; а кoј му је праiја, не знaм
Ж; Праiли си ћeф Ж; Па тêк прaеше се рабoта Ж; каквo напрaено ГД; кудe е
напрaена Ц и сл.
1.3.2.3. У имперфекту 3. л. мн. обично се чује секударни глас в (в. т.
2.5.3.2.), али има и примера без в:
Нe ли и oни бeу? Ч; ономaд бeу Св; пoголеми, мори, бeу ГД и сл.
1.3.2.4. Секвенца -вљ- може се упростити испадањем сонанта в:50
свe забрaљам ГД; ако ву се свiђа oна остaља П; нeмам с кoг да се
распрaљам Ч; с онаквu да се не распрaљаш Ж; С мнoго дeца се распрaља
Ж; распраљaмо цeл дêн јучe П; прiђем тuј да се распрaљам П; Вi ће си
спрaљате Ж; овaј црљiва, овaј нeје П; црљiве јaбуке Рљ (али: уцрвљiло се
Ц).
Међутим, овај глас може и опстати у истој сугласничкој групи.
да не понaвљамо Ц; какo се презiвљаше Н; Пaвловић се презiвљаше Н;
јa претпостaвљам Ц; мaјка ми је Прешевљaнка О; кoлко сам се расправљaла
Ц; бaба пaре штo стaвља Сл; сaмо овoј стaвљајте П; нo се остaвља Р.
1.3.2.5. Суфикси -ство, -штво, -ев/ов-ски обично чувају сугласник в:
голeмо богaство П; оставiја нaслество Ч; у цивiлство смо бiли
зaједно Сл;
iма си дрuштво М;
жuјинска и мирaтовска Ц; под мирaтовске њiве М; и сêг прeшевска
долiна Н; у прeшевско Т; овeј стрeзовске М;
али и: пaмту свe о[д] детiњсто Сз; бiло је брaтсто Сз.
1.3.2.6. Код глагола сврбети забележила сам само један пример: свrби
ме П. У истом значењу обично се користи лексема чеша (чeша ме П, М, Н,
Ж, Рљ).
1.3.2.7. Морфолошког порекла је в у глаголима:
немoј да ми ги дaваш П; нe ги дaва Љ; па дaва ни пaре Ц; да се замiва
Ж; ће те избiва Ж; Oће да се одaва П; одaвав се за вiзу ГД; Штo ће прaиш
кêт се одaвав Ч; свe га одбiвав Ч; познaва се пeгла Ч; нe се познaва кoј е Сз;
не продaва Ж; овêј што продaва брaшно Т; продaва чарaпе Ц; свi продaвав
П; Пeра ги oдма рaздава на дeца П; свe ги рaздава М и сл.
1.3.2.8. Аналогијом према облицима типа дава, замива развило се в у:
да превiва Сл.
50

Више о овој појави у Ивић 1957: 111.
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Има потврда и за обрнути поступак када се место в употребљава ј:
овaмо је бiло све открiјено Ч; покрiјено је Б; свe раскрiјено Св.
1.3.2.9. У глаголским облицима са -вл- < об-вл-, с-вл-, сонант в може се
изгубити, али се јављају и форме са њим:51
да мoжеш да облeчеш П; облeче једанпuт бермuде М; кêд се соблекo П;
oн се соблeкја до пoла П;
свлeче се и лeгне Ц, свлeчи се Ж.
1.3.2.10. У именици аутобус може се створити секундарно в настало
девокализацијом у:
автoбус П, Ж; на автoбус ГД; мeне с автобuс П; iма испод автoбуску
Сл; тoј мaло автобuшче Сл (али и: аутoбус П; аутoбус тêј iде рaно Ц).
1.3.2.11. Секундарно в део је енклитичког облика заменице 3. л. јд. ж.
р. у дативу.52
гuрне гу брaтˬву О; док ву је слaтко П; дuша ву искaча Љ; казaла ву О;
на њу ву следuје тoј Ч; свe на послужoвник ву дaде П; Стојaн ву се разболeја
О; тuј ву дaвај П; испрiчај ву тi на њу Т; ће ву испрiча Б итд. (више у т.
2.2.1.1.4.3.1. и 2.2.1.1.4.3.2.).
1.3.2.12. Односно-упитна заменица чији употребљава се и у облику
чиви (в. т. 2.2.2.3.2.).53
1.3.2.13. О осталим случајевима секундарног в у т. 1.3.4.4.
Сугласник Ф
1.3.3.0. Глас ф није непознат говору Прешева. Могло би се рећи да
се добро чува и да су супституције гласом в веома ретке. Овакво стање
разликује се од статуса овог гласа у најближим говорима. Јуришић (2009:
87) наводи да су у говору Горње Пчиње „форме са гласом [в] фреквентније
од оних са [ф] тамо где се чува архаичније стање у језику“. Истина, и у том
материјалу бројни су примери са ф: кафа, кафана, фамилија, флаше, фута,
тифус, али је и доста потврда са в: вамилија, вакултет, вута, вилџан, кава
51

В. Марковић 2000: 69, уп. Маретић 1899: 114.

52
Белић објашњава да је употреба облика ву у значењу датива јавила под утицајем
множинских енклитичких облика: и (их), ги, ни, ви (Белић 1999: 282). Глас в у енклитици ву
Видоески назива „преоден глас“ који се развио након губљења ј у облику ју (Видоески 1962:
167). Белић и Видоески наводе да се ова енклитика у јужноморавском (Белић 1999: 282),
односно у врањском говору (Видоески 1962: 167), користи и у значењу акузатива. Међутим, у
прешевском говору ву се користи једино у значењу датива.

Према Видоеском овде се в развило аналошким путем према облику присвојне
заменице његов (Видоески 1962: 92).
53
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итд (Јуришић 2009: 87)). У кумановском говору Видоески налази материјал
са употребом сугласника в и на местима где се очекује ф. Он истиче: „Во
славишките села примери со ф се среќават само спорадично. Нешто се почести во северозападните села и во градскиот говор“. (Видоески 1962: 69).
С обзиром на овакве неподударности са ситуацијом у прешевском говору,
упоредила сам је са статусом гласа ф у другим ПЈ говорима. У говору Алексиначког Поморавља запажа се висока фреквентност овог гласа: кафа, кафанче, нафталин, фафаронке, лифт, Стефановић, па и фалитет (’квалитет’), фалификација (’квалификација’) итд. Ипак, Богдановић закључује да
је обичнија употреба в на месту ф, „а у говору старијег становништва она се
може сматрати и једином“ (Богдановић 1987: 103). Призренски говорни тип
једини је у оквирима ПТ дијалекта који на завидан начин чува овај сугласник, што је, наравно, последица суживота са носиоцима несловенских језика
(турског и албанског). У њему се кренуло и за корак даље, те има случајева
замене в гласом ф: фьрба, рофито, нараф. (Реметић 1996: 400). Социолингвистичке прилике које су подстакле овакаву позицију фонеме ф у призренском говору не чине ми се одговарајућим у случају прешевског говора.
Наиме, Прешево је до краја шездесетих година било подручје са већинским
српским становништвом, а тек је након тога примат постепено преузимало
албанско становништво и албански језик. Неколико деценија мало је да би
учврстило било какве језичке измене. Разлог стабилности гласа ф у говору
Прешева није сасвим јасан, тако да ћу само изнети материјал који потврђује
његово стање на овом простору.
1.3.3.1. Сугласник ф у иницијалном положају:
голема фајда Љ; нeма фaјда од мнoго рабoту П; Тo је факултeт сiгурно
Ж; или фaлични ГД; бuгарска фамiлија Р; да смо делiли фамiлије и маaле
Т; двe рaзличите фамiлије Ж; из њiну фамiлију Рљ; од њiну фамiлију Ж;
не се фантазiрај М; фaрбани јaја Б; нoве фaрмерке Т; пuкја ми фeдер Ц;
обuче гу [у] ферeџе П; uзне онeј њiне ферeџе П; дaј га фiксни телефoн Рљ;
једнu филiју сiренце Ц; и сêг фiно је О; мнoго ми је фiно П; Овêј мнoго
фiно рaди П; Фiни прaви Ж; Фiни бeву П; за нeку гrчку фiрму рaди Сл;
сабрaше флaше Ж; Нeша дoнесе флaше Ч; напuни флaше Сл; напuни
флaше, напuни, напuни Ж; да ву сiпнем сoк у флaшицу Ж; једнa флaшичка
Ц; фломaстери, бојaнке Ц; Стрa ме ће искrши флiжидер Ж; дрaжа ти је
фотeља П; у фотeљу те стaвив П; нi је бiја фрiжидер П; какo ти фrкне
на пaмет Ч; фrља црeпја од кuћу Сз; кəд чистi, фрљi ги Т; сê ће га фrљим
П; фrљи тoј Рљ; кoлко фuнкције обaвља Рљ; једнo фустaнче Ч; фuта П, М,
Љ, Ц, Т, Рљ, Ж, Сл; дrж за фuту П; Oн ву ицепiја фuту П; то је од ицeпену
фuту П; лiћка фuтиче П.
– 92 –

Говор Прешева

369

У антропонимима и топонимима: ко Фадiљова ћeрка ГД; Фидaнка што
је бiла П; Фидaнке, Фидaнке, јoк, зинaла П; вiкам: Фидaнке П; Мнoго је
волeiа Фидaнку П; Филiповићка iма кредiт Ч; Фiтке! П.
1.3.3.2. Унутар речи ф се јавља у следећим примерима:
oни ће га асфалтiрав П; пa је асфалтiран П; асфалтiран је Љ; попi
бруфeн М; зaфркна ме Ж; информaције ги трeба и такoј Ц; свe ги исфлeка
Т; свe ми исфрљaше ствaри Т; јeфтино П, Ж, Ч, М; кoд њi тo јeфтино П;
нeје бêш јeфтино Св; а јa да напрaву кaфу Ж; једнu кaфу да ву бeше однeла
П; стaви кaфу ГД; ће испiјемо кaфу ГД; ће пiјемо кaфу Ж; пiни кaфицу
ГД; е, у кафaну трoши Б; пoшја у кафaну П; Тoза iма кафaну Ч; у кафaну
га вoди П; што дrжеше кафaну П; спрeми кoфер Т; рaди, али сас марифeт
Ч; нaфрља, нaфрља и oстави такoј Ж; офајдiли се П, М, Т, Ж, Ч; пoсле
и патoфне oбу П; глeда у плафoн Љ; iмаше пoјефтино ГД; ће потрeфи
М; oна ће ти бuде прoфесорка Рљ; бiло расформiрано, онoдено О; oн ги
вoли рoфити Ц; рoфито јaјце П; дaј га фiксни телефoн Рљ; oна се фaћа за
телефoн Ц; телефoн згазi, скршi Ц; звoни телефoн Ж; ткaла чәршaфи Сз;
да пiтам шeфа Сл; вiка му на шoфера П; шрaфови iма Рљ; за шрaфцигер
Ц и сл.
У антропониму и топониму: једêн Џафeр Ц; У Шeфске ливaде Ж.
1.3.3.3. Глас ф на крају речи нашао се у позајмљеницама:
Прaви лaф, смeје се, кiда Ж; на трeф М; Праiли си ћeф Ж; такoј ми
је ћeф Ц; oн је шeф Ж.
1.3.3.4. Супституцију ф гласом в забележила сам у малом броју примера.
aсвалт се подуспарiiа ГД; сêд је aсвалт М; свe aсвалт П; голeма вaјда
П, ГД, Ч, Ж; oни су нeшто вамiлија Ц; дoшја и тoј му вркнaло П; штo си
дoшла да почiнимо лaв Ж; и наврљaли грaњке Н; кудe га јa потревi ГД .
1.3.3.5. Глас ф у прешевском говору може се чути у бројним примерима који су из новијег времена: факултeт, фaрмерке, фiксни, флiжидер,
фломaстери, фотeља, бруфeн, информaција, прoфесор, телефoн, али
има и оних који говоре о старини: фaјда, фамiлија, фaћа, филiја, флaша,
флaшичка, фустaн, фuта, фuтиче, фrљи, исфrљи, кaфа, кафaна, марифeт,
лaф, ћeф и сл. Могло би се закључити да је уплив нових речи само учврстио
стабилност гласа ф у прешевском говору.
Сугласник Х
1.3.4.0. Општа карактеристика прешевског говора јесте да не познаје
глас х. Ипак, у новије време он се враћа, што није непознато и другим српским
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говорима. Мој материјал показује да се глас х може изгубити без замене, да се
може појавити неки његов супституент или да се може чути у говору.
1.3.4.1. Сугласник х чула сам у примерима који следе и они, у већини
случајева (алкохол, храст, хрскаво, хиљаду, махала), представљају новину у
говору. Именице сахрана, ходник и храна често се користе управо у том облику и не делују као да садрже убачени елемент из стандардног језика. Код
топонима Прохор Пчињски и Охрид нисам чула другачију форму.
Потврде:
aлкохол деведeс пeт мiлилитра, чiс П; не глeда у eхо П; једнa махaла
је Т; махaле стaре што су бiле М; у Oхрид П; нeка тeшка прeхлада Ч; бiо је
прехлaђен М; Прoхор Пчiњски П, М, Ч, Т, Ж; iшли смо у Прoхор Пчiњски
Св; iдемо у Прoхор Ц; тaм у Прoхор Пчiњски Сл; бiла сам јa на сaхрану Ж;
кад је сaхрана бiла Ц; на сaхрану Ц; на сaхрану ће гу вoдим П; сахрaњен је
ондeна Ч; на овaкву бeлу хaртију га стaви Ч; сaмо тêнка хаљiна и гaће П;
да ву показuје хeмију Р; нeку хемикaлију П; дeвесто и хiљаду и пeсто Ж; овo
хiљаду и пeсто П; хoдник не ли грeјеш М; штo си хрaну истрошiiа Ц; кудe
iма хрaстово О; iма да дoђе, уху! Сл. и сл.
1.3.4.2. Губљење х углавном се бележи у неким речима са иницијалним
или финалним х, у турским позајмљеницама, код броја хиљаду, затим код
глагола ходати и хтети и у аористу 1. л. јд. и 1. л. множине.
Потврде о губљењу гласа х биће дате према положају овог сугласника
у речи:
х-: aби се („хабати се“) П; нeмаше аiр (тур. hayir, Шкаљић 1966: 297)
ГД; Добро̮ вeче, aјдете Ж; па, aј чeкам те Ц; кêд је бiја у аџилêк Рљ; штo
је бiја у аџилêк П; штo су бiли у аџилêк Ж; Брaнко је аџiја П; нeћу да ву
јeдем aк (тур. hak ’pravo, istina, zasluga’ Шкаљић 1966: 301) П; имaла је еднu
аљiну бoрдо, а свe цiгована П; Трaжи бeлу аљiну П; аљiнче му обuчите Ч;
десетiну eктара Ц; иљaдо јeвра узeја гу ГД; iљаду и пeсто мaрке П; двe
iљадите П; двe iљаде и трeће П; двe iљаде динaра Сз; пeт iљаде iскочи
М; пeнзија пeт iљаде вiше П; шeс iљаде дiнара М; плaта ти је седамдeсет
iљаде П; без iч (тур. hiç ’ništa, nikako’ Шкаљић 1966: 329) нeје ГД; тe га у
лaд Рљ; сaмо пoсле лaдне oблоге П; кêд бeше лaдно О; лaдно бeше Сл; лaдно
је Ц; мoра да је у ладовiну Ч; лeб остaвимо Сз; рaжен лeба Т; сêд сам се
најeла лeба Т; откêд нeси месiла лeба Т; купuјев гoтов лeб М; пoче да oди Ч;
такoј док сам одiла Рљ; кoлко оћу Љ; каквo ти дuша oће Ц; Oће да се одaва
П; кoју oћеш од овeј Св; oћеш ли ракiју, пiво Ц; тi oћеш ли љuту ГД; oна га
мнoго oћеше дeвераˬми П; јaгањци ги рaни Ц; какo гу је ранiла Ж; онêј рaст
(ʽхрастʼ) О; јa не rкам П; rка, не мoгу да спiјем П; цeл нoћ rка Ч; uбаво,
rскаво М; тeше да се шiшам П; не тејa Рљ; јa тeше да гу докрaјчим Ц итд.
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-х-: греoта је Ж; не ли те је греoта Ч; тuго, тuго, греoта ГД; дођoмо54
јa и oн М; и мi дођoмо на врaта О; сiнˬму доoдеше Ц; и нaвече доoди Н; куде
што идoмо сêг Ч; чим искочiмо на пuт Сл; Топлêчка маaла О; на дваˬтрi мaа
Ч; наoдив си oни рaзлог Љ; да ги нарaним Рљ; ће га оладимо П; отидoмо
тaмо Сл; тoј писaмо Н; не ли ги писувaмо Р; једнe питiје П; питiје правi
Ц; побегнaмо свi Ц; правiмо кuћу, правiмо Р; ће се прелaди Рљ; проoди си
врeме ГД; сaмо што је проодiло П; да мoжемо раaт (тур. rahat ’zadovoljan,
miran, spokojan, bezbrižan’ Шкаљић 1966: 528) да сeдимо Ч; у кoлко саaт Ц;
у oсам саaт ГД; саранiше ги Ж; Целолeб кêд се је обесiја П итд.
-х: глeда те у вr oчи Ц; качiја се на вr Ч; на вr орa П; тuј е Цrни Вr Р;
Цrни Вr писa ли Р; Једêн грa ће си свaрим Ж; грe, не ̮ грe Ч, П, М, Рљ; нe ли
те је грe Ж; дадo ву пaре П; поред њi Рљ; од њi узiма Љ; голeм орa имaја
П; oна да погoди кoји орa Ж; ууу, голeм орa имaја Ц; бiло га је стрa ГД; за
стрa iе Ц; од стрa Б; тoј ме стрa Ж; стрa га uфати ГД; стрa ме бeше ГД;
стрa ме ће пaдне Ж; да гу врaти oдма Ц; oдма стaвим П; реко, Мaрија Ц;
тiја плeкови ги прa Ч; јa правi пoла Ц; рeко му и на њeга Љ; изгубi пuт Ц; јa
једнu попi Сл; код њу oдо Ц; Чu нeшто Ж итд.
1.3.4.3. Губљење сугласника х некад изазива стварање вокалских група,
које се могу контраховати:
и јa пролaзим Цiганску мaлу П; такo, Цeла мaла Р; Рuска мaла смо гу
звaли Р; код сиромa (ʼкод сиромахаʽ) ће се најeдеш Ч и сл.
1.3.4.4. Након губљења х настали зев се може испунити гласовима в
или ј:
в: гревoта Ц; Бêш ме је гревoта Ж; мeне ме гревoта Рљ; ако мoже
нeшто сувомeснато Т;
ј: једнu кuјну лeтњу Ж; у лeју Ч; стрeја Рљ; под стрeју П;
1.3.4.5. Уместо сугласника х некада се чује к:
х-: а једêн имaја от крaст О; oдма, кiтно ГД;
-х-: старeјко зактeва Ц; тiја плeкови ги прa Ч; и тaмо ги сакранiше П;
на сaкрану јa не идo ГД;
-х: мaја (ʼmajaʽ на албанском знaчи вrк (ʼврхʽ)) О; знaчи вrк зaбел О;
плeк П, Ч, М, Ж, Ц; у једêн плeк Б и сл.
Сугласничка група ХВ
1.3.5.1. У прешевском говору сугласничка група хв замењена је гласом ф.
јa те фaлим, фaлим П; не да се фaлим Сл; нe, јa нeћу, фaла ГД; фaла
Бoгу П; Фaла ву знaш какo П; фaла ги Сз; фaла, јa нeћу Ж; Фaла, млoго лeпа
54

О аористу овог типа више у т. 2.5.2.3.
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кaфа Ч; да се зафaлим Б; па се фaли, фaли Ж; да ти се пофaлим Ч; oна му се
пофалiла у Гiлане П;
да му се фaти П; и фaтим, стaвим П; кəд не фатi пa по пuт П; кəд су
га фатiли ГД; нeће не фaти пoплава П; од мaлка фатi гу ГД; пoсле не фатi
рaт П; тики гу фaти прiтисак ГД; фaти га за гркљaн Ч; фатi јa лaвор вoду
Ж; фатi ме сeстра под рuку П; фaтив овeј Ч; фатi продадo ГД; фатiле се
под рuку Ц; фатi скрaму Ч; шлo гу бeше фатiја ГД; Мi и рaдници фаћaле
смо Ж; ни не фaћа шuга Сл; oна се фaћа за телефoн Ц; Петрoви пoсти га
фaћав Ж; фaћав rђу Рљ; фaћав се Сз; фaћени су П; кê те дофaтим јa Сл;
нiсак ву је, не мoж дофaти Т; oни се oбе стaпчики прифатiле О; и такoј ги
уфaтив Љ; стрa ме uфати Св; уфатiле га ГД и сл.
Сугласник S
1.3.6.0. Африката ѕ у прешевском говору углавном се налази у речима
које не потврђују статус фонеме овог гласа, односно, тамо где ѕ стоји уместо
гласа з, у сугласничкој групи зв > ѕв или тамо где долази од групе дз. Међутим,
има и примера са једином употребом гласа ѕ без икаквог паралелизма, што
је познато и другим призренско-тимочким говорима (в. Реметић 1996: 407,
Богдановић 1987: 104, Марковић 2000: 76–77). Проф. Реметић наводи своје
запажање у вези са статусом гласа ѕ у призренском говору: „Паралелни изговор са гласом з узима маха код речи познатих стандардном језику (озебла
гу мати, пензију, зверка). Тамо где, пак, стандарднојезички пандан изостаје
(ономастика, ономатопеје), мора се говорити о ненарушеној фонолошкој
индивидуалности овог гласа“ (Реметић 1996: 407). Овакво стање може се
препознати и у прешевском говору. Наиме, речи: ѕид, ѕидар, ѕвоно, млоѕина,
пенѕија, ређе се чују од њихових варијанти са сугласником з. С друге стране,
речи попут: ѕик, ѕикне, ѕинѕа, наѕрне, проѕукне, могу се чути и код млађих
говорника.
1.3.6.1. Сугласник ѕ нашао се у иницијалној и медијалној позицији, али
не и у финалној (осим у сандхију).
ѕ-: iма једно ѕвoно Љ, заштo ли ѕвoни Б; ѕeбев ми нoге П, Ч, Ж; ѕeнѕа
се по пuт Б; не се ѕeнѕај П; ѕiвре су се викaле Љ; свe у ѕiд Љ; ѕидaр је бiiа
Св; ѕiк, ѕiк П, Т, Рљ, М, Ц, Ч, О; сaмо да гу ѕiкнем П; и од врaта да ѕiкне Сл;
ѕiнѕа П, Ж, Сл, Ц, Ч, М; ѕiнѕе му тeчив Т; да га ѕiрнем што рабoти Рљ; ко
ѕuнѕар нeки Т и сл.
Али и: зaдњи вoз уфатiiа М; на онêј зiд П; зидaри су бiли ГД; само за
зидaње Ч и сл.
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-ѕ-: заѕiрам се П; па заѕiра, заѕiра Т; такoј клeнѕа Ч; Млоѕiна су бiли
Ж; iшла бaбу да наѕrне у Кршевiцу П; наѕrне ме поˬнекипuт Т; ѕeнѕа се по
пuт Б; нe се ѕeнѕај П; оѕaд Ж; ће оѕeбне Т; iма ли пeнѕију Ч; проѕuкло млeко
П; ће проѕuкне П, Ц; проѕукнaло П, Ч, М, Ж и сл.
Али и: млозiна П, Т; озебнaло нaдвор Ч; само озiдано Б; кoлка ти је
пeнзија Р; Бес пeнзију ме oстави Ж и сл.
Финално ѕ у сандхију: плaѕ да кuпи Б.
Сугласници Ч и Џ
1.3.7.0. Сугласници ч и џ у прешевском говору углавном су нормалне артикулације и нема умекшаности, или је нема системски (будући да
ми се само понекад чинило, чак и код истог говорника, да се ч изговара
палатализованије), као што се може чути у неким призренско-јужноморавским
говорима (в. Јуришић 2009: 90).
1.3.7.1. Одступање у вези са изговором африката у прешевском говору тиче се гласа ч. Природу овог гласа није лако описати. Наиме, ради се о
африкати у којој је појачана фрикативна компонента. Појава није непозната
српској лингвистици. О њој је писала Мирјана Соколовић (Соколовић 2002)
и покушала да је дефинише, а сам глас назвала „лесковачко ч“ јер је дошла
до закључка да је епицентар појаве управо Лесковац, одакле се она ширила
ка истоку, југозападу и југу (Соколовић 2002: 488). Овај глас чула сам у Прешеву код неколико млађих мушких говорника (рођених између шездесетих и
осамдесетих година прошлог века). С обзиром на то да сам исти глас препознала много раније у свом окружењу и даље од Прешева (Бујановац, Врање),
најчешће код мушких говорника и то увек код већ поменуте генерације, стекла сам утисак да се овакво ч развило, рекла бих, у оквирима социолошке
условљености и да је производ неког жаргонског изражавања.
1.3.7.1.1. Најпре ћу навести примере са африкатама ч и џ са нормалном
артикулационом вредношћу која је обележје говора Прешева, а затим ће следити примери новог ч. Овај глас само ћу графички истаћи. Напомињем да се
он не простире на целом подручју и да се не односи на све говорнике мушког
пола млађе популације. Његови носиоци јесу само појединци. И поред тога,
постоји потреба да се случај забележи иако ми се чини да се ширење у неко
доба зауставило.
1.3.7.1.1.1. Африката ч:
ч-: продaва чарaпе Ц; Цeпи бaба чаршaфи П; ткaје чәршaфи Сз; кêд
станaмо сабaље, чаuре, чаuре ГД; за чêс ми прођe Рљ; двe чaше попi Сл;
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Чеклiчки зaбел М; с тoј мoра да чiни чaре Сз; такêв човeк Ц; штa, чoвече,
iма овдe П; чoрбу направi Ц; У сeло ми у чuтуру Ж;
-ч-: из Босiљград Бuгарчики Р; и нeће да вuче М; гoч кудe бiiа Р;
нeка лuпав гочeви П; гoре па iма грoшчики зелeни ГД; девoјчики удадoше
О; дrчла П, Сл; oн канaчики продaваше О; квiчи, пiшти Ц; какo гу зoвеш,
мoри, кuчко П; и oна је Лесковчaнка Ц; Довeла мaчики Ж; На дрuго мeсто
омaчи Ж; врзaше ми oбе oчи П; па штo не вrжеш нeку пачaвру П; дəк oно
да плaче, јa да плaчем, нe Т; и прiча, прiча Н; дoшла да прaви рuчак П;
Дeнков сестрiчић Ц; такoј тrчи, тrчи Ц; iмаш нaзив Секiрчани Р; овдeка
смо имaле Шaинчани О;
-ч: не ме срaм iч П; отoч јeдешеву Н; ћерпiч још нeје свe Ц и сл.
1.3.7.1.1.2. Африката џ:
џ-: кo не слuша, џaбе Рљ; не се дaва џaбе Р; тuј код џамiју Ч; oни
џагoљив тaмо Сл; тuри у џeп П; нeје џiн П; џiп нeки П;
-џ-: аберџiје дoђев Сл; iма тaмо овi Гаџeлци ТР; ће грејев коџa
ракију Ц; Маџiрска долiна га вiкамо Р; па отвaра oџа врaта П; овêј да бeре
патлиџaни П; једнi вiкав Реџeпова чeшма Н; знaјете ли гoре Самарџiје П;
обuче гу [у] ферeџе П; uзне ферeџе П; једêн Џафeр Ц и сл.
Пример у коме сам забележила дублетност у односу пара џ-ђ јесте именица џезве/ђезве:
да стaвим џeзве Ж; па ми се џeзве oкрена Т; дигнaла ђeзву овaко Ч; uзне
ђeзве П и сл.
1.3.7.1.1.3.1. Фрикативно ч:
ч-: и свaка ги чaст П; ма, свaка ги чaст М; чeкај П; чeкај, бе Ч; двaес
чeтри iмам Ч; чeтрсто-пeсто динaра П; iљаду и чeтрсто М; двe iљаде и
чeтрсто за тeбе П; чeшки камиoн П; овoј чi је компјuтер П; чiм је дoшја М;
чiм пeче лeба М; чiстимо га Ч; да се изнервiра човeк П; да се чuдиш П; овoј
е чuвај бoже М; кêд чuјем такoј нeшто П; чuјеш ги тaмо М; чuјеш iма вiшак
М; чuје се нeгде П; нeје ни чuја П;
-ч-: у дeчију сoбу П; звuчник ти је овaмо iза П; да кuпиш овaкви iсти
звuчници П; звuчници су мнoго скuпи П; кêд не ти лiчи, не ти лiчи П; знaчи
под Абдuлово је М; знaчи iма П; знaчи такoј Ч; на eнглески штo знaчи овoј
П; ће се извuче П; скрoз га извuчи до крaј П; инaче нeма М; инaче ће га бaцим
Ч; мoгу да истrчим П; на iнтернет нeшто кoчи П; нeма да гу кoчи П; ако си
пo малeчак П; јoш је малeчак Ч; малeчко мeсто П; малeчки су за компјuтер
М; iма онiiа нaјобiчниiи П; обuчем ги јa Ч; oчи у oчи Ч; с oчи да трeпкаш П;
iма ли ги рaзличити П; iмаш ли рачuн П; у пiчку мaтерину П, Ч, М; такoј су
почeли П; знaш какo почiње Ч; да се прикљuчиш М; мoжеш да прикљuчиш Ч;
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ће прикљuчиш сaм П; на мeне ми прiча П; немoј да ми нeкој прiча П; такoј
прiчав Ч; мi тrчимо П; трчаја сам П; фрiжидерче oбавезно П; Церчaни
си iмав свoј нaзив М;
-ч: онiја на тaч П; само на тaч Ч.
1.3.7.1.1.3.2. Код неких говорника са „лесковачким ч“ овакав изговор
није доследан, мада има више примера где се чује овај глас. Приметила сам
да је поменути глас нарочито изражен својом фрикативношћу код устаљених
израза (значи, иначе) и у псовкама. Као да се оно најпре учврстило код тих
речи, а може бити да је унето у говор управо преко њих.
Сугласници Ћ и Ђ
1.3.8.0. Код артикулације африката ћ и ђ нисам запазила никакве разлике у односу на стандардни изговор у српском језику. Што се тиче гласова ћ и
ђ који потичу од старих прасловенских група *tj и *dj, Белић (1999: 151‒164)
говори о различитим звучним нијансама ових гласова у јужноморавским и
заплањским говорима.55 Он претпоставља да су такви гласови поникли на
крајњем југу Србије или у северној Старој Србији и Македонији. Слабију
фрикацију сугласника ћ забележила је Марина Јуришић (2009: 91‒92) у говору Горње Пчиње.56 Гласове ћ и ђ са слабијом фрикацијом нисам могла да
препознам у прешевском говору, што се чини необичним због близине македонских говора. С обзиром на овакво стање у прешевском говору, Белићева
сумња да су ови гласови потекли с југа можда би се могла прецизирати
померањем правца према истоку.
Белић наводи примере са гласовима које обележава као ћк и ђг или ћт и ђд или ћ' и ђ'
(плаћ амо, суђген и сл.) забележене у Врању и околини, док се северније од тога ређе јављају.
55

к

У Говору Горње Пчиње налазе се примери са следећим гласовним варијантама ћ:
кут а, ператћан, сећтам се, плет'ка, кућ'а, куќа, кемане, шикер. Овакви и слични примери
чули су се у пунктовима: Трговиште, Црвени Град, Пролесје, Коћура, што представља
источни део овог говора, који се у још неким цртама разликује од његовог крајњег запада
(Шапранце и Шаинце). Једини пример који се чуо у западном пункту (Шапранце) је шикер
који се, у овом случају, може посматрати и као позајмљеница из македонског језика (шећер је
балкански турцизам персијског порекла: sakar ˃ şeker (Скок III: 384, Шкаљић 1966: 581)). У
говору Заплања забележена су оба облика: шићер⁄шећер и шекер⁄шикер и проф. Марковић их
објашњава као „колебање у супституцији турских гласова к' и г' испред е“ (Марковић 2000:
79, в. и Ивић 1957: 135). У Речнику говора Јужне Србије налазе се једино изведенице од
шећер: шећерка, шећерлика (Златановић 1998: 476). И у Црнотравском речнику постоје само
облици са ћ у шићер: шићер, шићеран, шићераш, шићерьк, шићерење, шићери, шићерчьк,
шићерче, шићерџија (Стојановић 2010: 1045). У Тимочком дијалекатском речнику (Динић
2008: 911) стоје облици: шићер, шићеран, шићерана, шићерчьк. Исто је и у Речнику говора
северне Метохије: шићер, шићарџија, Шићерак (Букумирић 2012: 695).
56

ћ
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1.3.8.1. Примери који потврђују присуство гласова ћ и ђ без фрикативности налазе се у целом раду, те наводим само неке:
тoј се врaћа Љ; ћeрку iмам Сл; јa гoре у кuћу Ц; маћiја је бiла Н; у
плeћку ме бoли Ч; па нeсмо шићeр и бонбoна Ж; вaди шићeрчики П; јa ће
гу uзну Сз; овдeка пa ће дoђеш Св; ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; ће пiјете
ли кaфу Р; кə ће не дочeкав Б; намишћaмо астaли Сл; намiшћај крeвет П;
oн Бoбе га нeће Т; нeшто ће да плaћа Ц; јa сам плаћaја Сл; црeва истурi
повраћaiећи Т; iдемо нoће Б;
oне су бiле госпoђе Сл; па се прaви цeђ Рљ; сaмо поштовaње међу љuди
Ц; ће нарiђам тuђо дeте Ж; на rђав ексeр Ж; у тuђо је паднaја Ж; oно па uђе
iспадна П и сл.
Сонанти Н, Њ и Л, Љ
1.3.9.0. У говору Прешева нема превеликих осцилација у односу сонантских парова н : њ, л : љ, што се разликује од стања у најближим околним
говорима ‒ кумановском и пчињском, где су примери са одступањима у употреби одређеног сонанта много бројнији (Видоески 1962: 60‒64, Јуришић
2009: 92‒97). Навешћу примере код којих сам запазила овакве замене. У
свим случајевима углавном се ради о фонетским појавама, само понегде је
реч о аналогији.
1.3.9.1.1. У облицима глагола жети и код ојконима Ашане постоји
колебање у употреби њ и н:
мoра да жњeје, да кoпа Ц; жњeјемо, жњeјемо, жњeјемо Сз; жњeјемо
си сaми Ч; жњејaли смо Ж;
чим се жнeје жiто М; мoра да се жнeје П; кaсно жнeјев Сл.
Aшање шиптaрско Сз; пиeшки у Aшање iдеш Сз; у Aшање ли Љ;
нeма у Aшане Ч; тaмо је Aшане М; у Aшане П.
1.3.9.1.2. Код неких именица редовно долази до употребе сонанта њ
уместо н:
тaшњу на рaме Ж; кaкве тaшње нoсив Ц;
сас тêј грaњ Ч; да ги збeрем грaњке П; тêј грaњ П;
јaгањци смо си имaли Ж; јaгањци ги рaни Ц; па јaгањци на пiјац П;
1.3.9.1.3. Испред к глас н прешао је у њ код присвојног придева:
бабаˬСтојaњкин сoк Ж.
Међутим, увек је Стојанка, па постоји могућност да је у претходном
облику дошло до дисимилативног подстицаја н > њ.
1.3.9.1.4. У пчињском и кумановском говору забележени су облици са
њ испред к: сањке, сењка (Јуришић 2009: 95), сењка, печењка, које Видоески
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објашњава аналогијом према грање, печење (Видоески 1962: 64). У говору
Прешева чује се облик грањке, настао оваквим аналошким путем.
1.3.9.1.5. Сугласник н чује се у инекција, где је испао глас ј:
бaбе чeкав за инeкцију П; овêј ву дaде инeкцију П; прeписа ми инeкције
ГД; само инeкције Б и сл.
1.3.9.1.6. Путем асимилације појавило се њ у:
Мi смо си кuћњи П; за кuћњи љuди спрeмаш Ц.
1.3.9.1.7. Сонант њ може се чути у неким од облика присвојне заменице
3. лица и у прилогу њекња .
прiчав си за њiњу стрaну Сл; Дељuј је њiњо Н; у њiњо сeло Ц; њiње
почнaше ГД; њiњи дeца Ж; е, и њoiан тaтко О; њoјан свeкар П; њoњ iма П;
њeкња П, Н, Ц, Сл, Ч, Ж; нe ли њeкња бe П; њeкња се јављa Ж; од
њeкња Ч и сл.
1.3.9.2.1. Колебања у употреби сонаната л и љ забележена су у ојкониму
Биљача, у којем се често чује л место љ.
инaче, Билaча и Нoрча Н; накуд Билaчу Н; на стрiнкуˬми из Билaчу
тaтко П; од Билaчу ли је Р; у Билaчу тaмо бiја Ж;
из Биљaчу П; у Биљaчу си жiви Ч.
1.3.9.2.2. Ојконим Босилеград може се чути као Босиљиград:
у Босiљиград тaмо Р; из Босiљград Бuгарчики Р; не ли у Босiљиград Б;
али и: преко Бoсилеград Ч.
1.3.9.2.3. И у следећим речима користи се сонант љ место л:
жљебaча нијeдна Ч; нe се жљeби Т; ражљебiло се П;
дaј ми тeј кљeште Ц; кудe су кљeште П (в. т. 1.3.13.1.6.);
свe колeна огруљiло Т;
бeл стoљњак П; мoји стoљњаци Ж; опeрем, врaтим свi стoљњаци Т;
цeл живoт тeгљи, тeгљи П; тeгљи нaтам, тeгљи нaвам Н и сл.
1.3.9.2.4. Двојак однос према употреби л и љ садржан је у следећим
примерима:
е, пoсле не знaм желuдац ли П; на желuдац Сз; желuдац ме бoли, а не
мoжеш да грiзеш П; али: жљuчка, жељудiца, тoј ти је iсто П; јa ги чiстим
жељудiце Сл; једoмо жељудiце П; па се очiстив жељuдице Љ; спремa
жељудiце Ц; тoј му је жељудiца Рљ;
плiскав се П; исплискa се Ч; али и: неки пљусак uдари Ц;
до сабaјле П; eве, iде на сабaјле Ч; али и: ћ iдемо сабaље Т; ицепi
сабaље Т.
1.3.9.2.5. Асимилацијом према њ дошло је до појаве љ у придеву:
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На дoљањ спрaт ГД; дoљан(њ) спрaт га оружaле ГД; Дoљњи пuт је
нaтам Сл; 57
али и: Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; тaмо на дoлњи спрaт П; а овoј
е дoњи П; дoњи крaј П; на дoњу стрaну Ц;
1.3.9.3. О употреби л и н и јотованих гласова љ и њ (дрвја/дрвља, здравје/
здравље, грoбја/грoбље, грањ, насeлени, пунење, запалење, калемење) у т.
1.3.11.8. и 1.3.11.1.
Судбина финалног Л
1.3.10.0. Слично суседним говорима, пчињском и кумановском (в.
Јуришић 2009: 97‒98, Видоески 1962: 211‒214), и прешевски говор доследно има -(ј)а < -л у радном глаголском придеву м. р. једнине, а чува -л
у осталим врстама речи (именице, придеви, прилози). За разлику од других јужноморавских говора, прешевски и његови суседи не познају -а < -л
ван радног гл. прид. м. р. једнине, чега има у Алексиначком Поморављу
(Богдановић 1987: 104‒114), српском призренском говору (Реметић 1996:
419‒422), говорима Грачанице, Угљара и Гатња (Богдановић‒Вукадиновић
1999: 106, Јашовић 2010: 115, Младеновић 2013: 114‒116).
1.3.10.1. Примера радног гл. прид. м. р. јд. са -(ј)а има више у т. 2.5.10.
јa сам давaја Сл; дaја мeшалицу Ц; мuжˬми је имaја Љ; тuј гу одaја О;
овoј сам свe јa обрнaја Сл; седнaја си и чeка Ц; мнoго гу тепaја О; чувaја
сам говeда Сл;
нe ме је видeiа Ч; јeiа је Сл; кoј ву је плeiа П; Стојaнˬву се разболeја О;
нeсам те разумeја Ц; тaј мoј тaтко трпeја Ц; јa сам узeја пaре Н;
бiiа сам тaмо Б; и куде њuма је бiiа П; јa сам бiiа у Oстровицу Н;
видeја га Сз; нeсам га тaј добiја Р; какo се је забунiја тoлко Ц; штo сам
се измучiiа Сл; овдeка кəд сам косiја Сл; тêј што је купiiа Ц; од бaбу гу
наследiiа М; бeше попiја мaлко Ц; двe плoче сам ударiја Сл;
па се надuја Ж; јa сам чuiа Р; чuја сам за њu Ц;
овакoј викнaја Ц; овoј сам свe јa обрнaја Сл; јa сам останaја П; паднaiа
ли ГД; паднaја у вoду Р; У тuђо је паднaја Ж; подникнaја дuб Р; седнaја си и
чeка Ц; тргнaја се от пaмет Љ;
57
Сонант л се умекшао испред назалног палатала њ (в. Видоески 1962: 62). У литератури се обично јавља облик долњи, са изворним њ и непромењеним финалним л (в.
Белић 1999: 296, Реметић 1996: 418, 421; Марковић 2000: 83, Милосављевић 2009: 436). У
горњопчињском је дољњи, дољња, дољњо и дољән (Јуришић 2009: 97).
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педeсет и пeте сам затeкја Н; нeсам iшја уoпште Р; и авиioн наiшја
Н; да ли га је нaшја Сз; Отiшја тaм Ц; пoшја е Рљ; што ми је рeч рeкја О;
Сrба ви је стeкја свe Сл.
1.3.10.1.2. Нисам забележила облике радног гл. придева м. р. јд. са
чувањем полугласника типа: ишêја, дошêја, пошêја, каквих има у пчињском
говору (Јуришић 2009: 223), али и у кумановском (Видоески 1962: 212). Код
једног говорника чула сам форму: Југослaвију сам гу прошeја Сл, oн дошeја
Сл, коју је приметила и Јуришић (2009: 224), а такви облици распрострањени
су у мањој или већој мери и на подручју кумановског говора (Видоески 1962:
212, 213). Чини ми се да су моји примери ипак случајни, настали деловањем
суседног кумaновског дијалекта. Такав закључак намећу и облици записани
код другог говорника из истог села, такође старијег мушкарца: пeшки ли
iшја Сл; за врeме рaта сам iшја Сл и сл. Дакле, наставак -еја код глагола на
ити не би био обележје прешевског говора, већ пре свега наставак -ја.

Карта 2.58
На свим картама на којима су показане изоглосе обележена су подручја појединих
говора, а не пунктови. Дакле, на њима су означене територије прешевског, пчињског и
кумановског говора. Ознака поред Прешева односи се на појаву везану за Прешево и његову
околину, ознаке поред Трговишта односе се на појаву везану за Горњу Пчињу, а ознака поред
Куманова односи се на појаву везану за Куманово и његову околину.
58
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1.3.10.1.3. Код глагола моћи у р. гл. придеву срећу се облици:
мoгја сам П, Н, Т, Рљ, нeсам мoгја П, М, Ж;
али и: кoј какo могaја О; нeје могaја П, Ц и сл.
1.3.10.2. Глас л на крају речи налази се у неким именицама, придевима
и прилозима.
Именице: Aнђел ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; сeди
з астaл Ц; на астaл ГД; онaко сeдимо за астaл П; бiвол од врућiну па не
мoже Сз; епа, вoл си је М; Гаврiл Н; тoј е нaш дeл Н; Кoјзи дoл Т; у дoл Сл;
ђaвол да га нoси Ч; iсти ти ђaвол Рљ; тoј е ђaвол Ж; голeм жaл ГД; тaчно гу
вiдим да гу је жaл П; зaбел П, Н, М, Ц, Сл, Ж, Ч; Чеклiчки зaбел М; кaбал
ми се искидaја Ц; ширoк кaбал П; котêл П, Ж; збeре пeпел П; пeпел Н, Ч,
М, Ж, Рљ; петêл П, Ж, М, Ч, Рљ, Н; бeло ко сoл П; у тêј кaл да не iде П; на
остaл Н;
Придеви: нишaдар бeл П; врeл зeiтин Ч; собuче се гoл П; Дuшко Дебeл
П; једaн дебeл човeк Ц; oн дебeл, висoк П; кiсел кuпус П, Ж, М; Мiја, мiл
oн Сл; нaјмал сiн ГД; нaјмал сiн на Рaнђела ГД; окрuгал је Б; онêј окрuгал
ГД (ретко: нiје окрuгли П); бiја је цeл Љ; нeје цeл лeб Т; вrже ги по цeл дêн
Ц; цeл дêн се договaрамо Ц; цeл нoћ Ж; цeл нoћ код нaс М; цeл живoт тeгљи,
тeгљи П;
Прилози: вiдиш ли кудe је одоздoл Ч; као злaтно нeшто iма одоздoл П;
одоздoл кəд iдеш О; оздoл дођoше Ж; па оздoл ће пoчнемо Р.
1.3.10.3. Глас л на крају слога, а у средини речи, забележен је у следећим
случајевима:
жaлка је на пчeлу, oсу П; копaмо свeкар, свекrва, зêлва П; моја зêлва
Ч; староседeлци iсто О; Богдaна бeше бoлна П; кêд је бiла бoлна Ч; нeсам
бoлна П; па свe да сам бoлна П; па тi си вiше бoлна Ж; свекrваˬву бoлна
Ж; Дoлња Бежанiја Н; на прoзор дoлњи Н; на дoлњи спрaт П; тaмо на дoлњи
спрaт Ц (али и: дoњи крaј П; а овoј е дoњи П; не у онoј Дoње Врaње П);
oвалне онакoј П; кудe је овaј чeшма сeлска Н; на сeлско грoбље Б; сeлски пuт
Љ; бeше стeлна крaва Сл; јoш мaлка iмам Сз; сасвeм мaлка тoј ГД; ће те
мuчимо мaлко О; Замaлка да пaдне Љ;
кoлко ме је тепaја О; кoлко онoј воденiца кəд мeља О; нaши нeсу смeли
да iдев тoлко О и сл.
1.3.10.4. Промена финалног л према стандардном обрасцу дешава се у
изузетним случајевима (в. т. 4.3.1., 4.3.2. и 4.4.). Ево неких од примера:
у тaј дeо Т; тo је цeо кoмплекс Ц; богослoвију је завршiо Сз; отiшо у
Бeоград Ц; препознaо сам те, Трaјче Ц; Дрaгиша uчитељ ми је причaо Ц; гoре
је спровeо црeво Т; па је ставiо кечап Ц; Амeт штo умрeо Ц итд.
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Јотовање
1.3.11.1. Говор Прешева карактерише одсуство старог јотовања у облицима трпног глаголског придева. За ову појаву Белић истиче да је настала
у морфолошким условима (в. Белић 1999: 143).
Примери ће бити наведени према сугласнику из основе.
д: све извaдено П; огрaдено са зaмку Т; А oна у Итaлију рoдена? Ж;
Oна је рoдена у Нeмачку Ж; бoр је пrви тuј сaден Р; iма посaдено Љ и сл.
т: дaдена и врaтена Ж; врaтена је Ж; замлaтен је Б; млoго је замлaтен
П; штo је замлaтена Ж; нaш iе заштiтен Сл; на кoга штo је испрaтено Сл;
накiтени гoсти Сл; накiтена јeлка П, Ч; плaтено је Ч и сл.
з: кобајaги да смо зарaзени Сл;
с: iма мeсено ГД; имaла сам мeсено П; свe омeсено, спрeмено Сл; затeкла
га обeсеног Љ; тe ги обeсени у пoдрум Ч; свeтло нe ли је угaсено Љ и сл.
л: откuд су досeлени Т; oн је отuда насeлен О; од нeгде јoш насeлени
О; одoкле су насeлени не знaм Р; Oни су от Шaинце насeлени овдe Ж; oни
одeлени Сз; дрuго свe подeлено Р; подeлено на свi Б; и брошuре подeлене Р;
посoлено П, Ж, Ч, М, Рљ; упaлено свeтло Ж. Али и: откудe су насeљени Т;
онoј кəд је подeљено П и сл.
п: заклoпене су П; iмашемо онeј кuпене Н; кuпени колaчи Ч; од овêј
кuпен лeб Т; љuпене у тањiр сeдив Ж; поклoпено га остaвиш Рљ; тoпени
авиoни, тeнкови Б и сл.
б: грaбена погaча П, Ц, Сл, Т; Iзеде онoј дрoбено ГД; дрoбено млeко
П, Н, О, Сл; дрoбено си јeде Сл; такој надрoбено П; oни су бiли зарoбени Н
и сл.
м: нeма сприeмено Сл; свe омeсено, спрeмено Сл; свe је спрeмено П; тeј
су калeмене М и сл.
в: iмашемо остaвене Н; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц; што
су напрaвене Н; аутопuт кəд је прaвен Н; кəд је прaвена тaј цrква О; кêд
је прaвено тoј Р; Сêд је дoбар, попрaвен П; препрaвено нeкако ГД, свiње
штрoвене Љ и сл.59
Међутим, могу се чути и јотоване форме. Овде се углавном ради о облицима „који се данас не употребљавају више као глаголски придеви, већ
просто као придеви“ (в. Белић 1999: 144).
59
Овакви и слични нејотовани примери могу се чути у источној Шумадији, али на
подручју са траговима шопске и вардарско-моравске миграционе струје (Бошњаковић 2004:
238).
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нeје рaђено Н; Сeнта ми је брaт рођeн Р; дeте мuшко рoђено Сл; рођeн
чiча Б; рођeн чiча О; рођeни брaћа О; кад не познaваш нaјрођeно ГД; што су
покaњени љuди Ц; бiја је рaњен Б; сарaњени су зaједно Љ и сл.
1.3.11.2. По угледу на трпне придеве, и глаголске именице остају без
јотованих гласова:
мoмак за женeње Ж; тi ли си, бе, за женeње П; запалeње плuћа Т;
калемeње П, Ч, Ц, Рљ, Ж, Сз, Сл; тoј е канeње П, Ц; да л мoже с лепeње Т;
љубeње П; каквo месeње П; iсто су оделeње П; пoмоћно оделeње П; ћ iдемо
у шuгаво оделeње Сл; папрiка за пунeње ГД; нeје тoј за садeње Ж; нeје тoј
чистeње Рљ и сл.
Нејотоване облике глаголских именица проф. Богдановић појашњава и
утицајем дисимилације, где се не мења сугласник из основе, а јотује се онај
који заправо носи морфолошко обележје (Богдановић 1999: 436).
1.3.11.3. У трпном придеву грађеном наставком -т налази се њ.
Постојање јотованог гласа проф. Богдановић објашњава чињеницом да у
оваквим случајевима (са -т, а не са -н) није било потребе за дисимилацијом
(Богдановић 1999: 437).
жeњет је Рљ; јeси ожeњет П; нeје жeњет Ж и сл. Али: женeње (в.
т. 1.3.11.2.).
1.3.11.4. Група ст може остати неизмењена, али има и примера са
овом фонетском изменом аналошки оствареном, као и оних са подновљеним
јотовањем.
нeси кrстен П, Ч, М; још нeсу бiли кrстени Ж; крстeнка П, Ч, Ж,
М, Сл; на крстeнку су наместiли Рљ; кrстено дeте, више гoтово Сз; да је
намeстен крeвет Сз; да ли за врeме тuрско чiстено Н;
тoј тeше да испuштимо Р; да га пuшту сiна О; и пuшти онeј кoре
од бозoвку П; њи нe ги пуштi П; пuшти ме П, М, Ж; мeне ме пуштiше
П; пуштiше га Рљ; сêд се опуштiла П; пoпушти ме мaлка М; да нeсмо
пропуштiли нeшто Б; којe смо пропуштiли М; распуштiше се дeца Ч;
јa да намiшћам Ж; да намiшћамо крeвети Ч; намишћaмо астaли Сл;
намiшћај крeвет П итд.
1.3.11.5. Група ст присутна је у лексеми стап:60
60
Штап је старије, док је стап новијег постања (Белић 1999: 179). Исти облик и у: Белић
1999: 179, 233, Павловић 1939: 9, 160, Реметић 1996: 423, Младеновић 2001: 263, Јуришић
2009: 100, Младеновић 2013: 116; Видоески 1962: 84, 117. У Алексиначком Поморављу је
штап, штапиче (Богдановић 1987: 127); у Заплању је забележено штапче (Марковић 2000:
215); у Лужници штап, уштап (Ћирић 1983: 51). В. и Бошњаковић 2008: 210 и нап. 46, где
се истовремена појава облика штап и стап у говору источне Шумадије објашњава пореклом
ове речи (нововисоконемачки или старовисоконемачки (в. Скок III: 412)).
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Донeла стaп П; кад би узeла овaј стaп Т; сê кəд би му узeла једêн стaп
Ц; и једêн имaја стaпче О; стo трiес динaра сам дaла за стaпче П; и побiле
стaпчики О; oни се oбе стaпчики прифатiле О.
1.3.11.6. Група стр јавља се без трагова старог јотовања, али има и примера са јотовањем.
oстро Ж, ГД, Ч; острiло П, ГД, М, Т; да наoстрим секiру П;
Наоштрiја ги ножeви П; сêд је oштар Т; оштрiло П и сл.
1.3.11.7. Као резултати старог јотовања могу се објаснити умекшања
сугласника т и с у неким глаголским облицима насталим у другачијем односу основа:
нeма да ги смiћа нiкој ГД; oн ће ме претрiша П; претрiшав ги Н.
1.3.11.8. У вези са новим јотовањем запажа се неколико појава. Наиме, јасно је да се оно врши, али постоје колебања (чак и код истог говорника) у јотовању лабијала. Кумановски говор познаје само нејотоване форме
(Видоески 1962: 87). У пчињском говору обични су нејотовани облици, сем
код именице дрвља (Јуришић 2009: 99). Алексиначко Поморавље има углавном јотоване форме: снопље, гробље, здравље, али и: раскрсје, гројзе, гвојзе
(Богдановић 1987: 115).
Потврде стања у прешевском говору биће дате према сугласнику који
се умекшава или не умекшава:
н: грaње М; да ги збeрем грaњке П (и: тêј грaњ П, аналогијом према
грање (Видоески 1962: 62‒64)); iма и тrње П; тrња П, Ц, ГД; тrња, али
онiја магарiња штo јeдев П;
т: брaћа П, Н, М, Ч, ГД, Ж, Ч; пренoси прuћа Ж; сǝс прuћа П (чешће:
прuчке);
п: кəд је бiја у Скoпље П; у Скoпље кəд ги срeтнем Ц; iма и снoпље П;
кəд се вrже снoпље Т; конoпље П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; конoпље по Морaву Ц;
бeле панталoне и бeлу блuзу од конoпља Ц.
Али и: кêд је бiја зeмљотрес у Скoпје П; зeмљотрес у Скoпје Ч; Тoј е
снoпје Ж.
б: бaш код грoбље мирaтовачко Ц; Рoберт је на грoбље Ц; на сeлско
грoбље Б; сrпско грoбље Н; дoђев од грoбља П; iдев на грoбља Љ; куде
грoбља iма Н; на кoји грoбља Љ; да iма шiбље О;
Али и: грoбје Б; е, грoбје сêг ископuјев Н; отiдемо на грoбје Рљ; тêј
дeо је бiло грoбје Ц; долeко су нaши грoбја Сз; iзнад грoбја О; iма нeка код
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грoбја Ц; па кaд отiдемо на грoбја Ц; у грoбја Љ; цiгански грoбја куде су Н;
гробјaрски пuт Сз;61
в: iма дiвље свiње П; дiвљо нeко дeте М; дивљaци П, Н, М; дrвља
П, Н, Ч, Ж; пaдав дrвља и кaмења П; трeба да однeсе тoј дrвље Ц; Здрaвље
П, Ж, Н, М, Ц, Ч, Т, Рљ; море, нeк је здрaвље Ц; крaвље млeко ГД, П, Ж, Ч;
крaвљо Рљ, Сл.
Али и: овêј брaт му дивјaк П; тiја дrвја ГД, Н; накуд онoј дrвје Н; У
здрaвје П, Љ, Св, Б, Ч, М, Ц.
У лексеми гројзе извршена је метатеза те нема јотовања, али је до њега
дошло у именици гвожђе.
бeремо грoјзе М; брaли грoјзе Ч; пuнив ни сuкњичики сəс грoјзе П;
макaзе за сечeње гвoжђе Ц; продадo га гвoжђе П; свe нeки гвoжђа по
авлiју Сл.

Карта 3.

1.3.11.9. Иако се у непосредном суседству прешевског подручја налази кумановски говор, који је у главнини обележен нејотованом групом јд
Једна потврда са нејотованим лабијалом б (гробје) забележена је у источној Шумадији
(Бошњаковић 2008: 239).
61
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(„Формите со -јд- денеска се почести на целава разгледувана област, но исто
така не се необични и образувањата со -g- [...] Ваков парелелизам во употребата на споменативе форми наоgаме и во говорот на Скопска Црногорија,
додека во кривопаланечкиот последниве образувања [доgеш, наgу, поgете]
се јавуваат само спорадично“ (Видоески 1962: 86)), то изгледа није утицало
на развој стања у говору Прешева. У њему се јотује група јд код глагола
на ити. Ако се узме у обзир распрострањеност секвенце -јд- у пчињском
говору (Јуришић 2009: 100‒101), може се претпоставити (а да то потврде и
испитивања необрађене територије бујановачке области) да се та изоглоса
на истоку завршава са селима југоисточно од Трговишта (због чега Јуришић
сматра да је то прелазни говор од сврљишко-заплањског ка призренскојужноморавском), док западно од тога према Прешеву па све до границе са
Македонијом група -јд- > -ђ-.62
Богата је грађа која потврђује извршено специјално јотовање.
дoђем куде мoју стрiнку П; е, сê да дoђем M; затoј не мoгу да дoђем Рљ;
јa тeше да дoђем П; да ће дoђем Ч; јa дoђу Р; наћêске ће дoђу О; да дoђеш код
мeне М; да те вiкам да дoђеш Ц; кa ће дoђеш Рљ; не мoжш дoђеш на рeд ГД;
нeћеш да дoђеш Н; oдма да дoђеш Б; а нeће да дoђе Т; aјде, стaрац ће дoђе М;
да ми нeкој дoђе О; дoђе и куде мeне гoре Љ; кад дoђе нiки Р; кoј да дoђе Т;
кoј ће ми дoђе Ж; кê ће дoђе човeк П; куде мeне ће дoђе Сз; нeма гу ћeркаˬму
из Бeоград да дoђе П; не мoж да ми дoђе на пaмет Ц; овaј дoђе дeсно Ц; Oдма
нека дoђе Ц; Од Нiш ће ти дoђе Ж; oна дoђе у понeдељак О; Oно нiкој нeће
ми дoђе Ж; па кə дoђе Рuшка Н; по нaше дoђе Н; Стaр човeк ако ти дoђе Ж;
такoј ли дoђе Ц; тuго, куде тeбе ће дoђе О; тuј да дoђе Н; ће дoђе Св; ће дoђе
врeме ће се срuши свe П; ће дoђе тoј врeме П; дoђев кuчики или штo преко нoћ
П; дoђев прeко нoћ О; кəд дoђев, спрeма једeње ГД; жиeне дoђев Ц; кə дoђев
дeца Сз; Нeћев от грaт да дoћев Ж; uвече си дoђев сaме Рљ; јa дођo да ве вiду
П; uвече дођo, заведoјка П; дођe Бoгдан М; дођe Дeско куде мeне тaмо П; дођe
једêн Ч; дођe куде вaс Ц; кêд дођe ГД; Кêт дођe Ж; Стојaнче дођe Ц; Oгњен
дођe П; дођoмо у једанaес саaт ГД; а кê дођoше Рљ; дођoше от Прeшево ГД;
62
У вези са групом -јд- у глаголима на ити треба споменути стање и у другим говорима.
У говору Галипољских Срба забележени су облици дођеш и дојеш (Ивић 1957а: 134‒135).
У говору шарпланинске жупе Гора постоје потврде са неизмењеним јд (најдеш, пројдеш,
пројдете), са јотовањем (дође, приђем, дођеш, прођеш), али и са ј, где је могуће да је -диспало из -јд- (доје, дојеш, пројеш, најем) (Младеновић 2001: 217). Младеновић наводи да се
последњи облици јављају и у сретечком говору напоредо са јотованим (Младеновић 2001:
217; у: Павловић 1939: 107‒108 нема форми типа доје). У говорима централне Шумадије могу
се чути, доиста ређе, форме ових глагола са ј (Реметић 1985: 177). Бошњаковић налази да се
у источној Шумадији јављају облици са специјалним јотовањем, али и да је забележен један
нејотовани пример (дојде) записан од старије информаторке (Бошњаковић 2008: 241).
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Цaца и oни дођoше П; дoђи овaм Ц; изађo да вiдим Ч; јa кудe да ги нaђу Сл; јa
не мoж нaђу кудe је Ж; сêд јa ће нaђу тuј Ж; кудe ће нaђеш сêда рабoту О; кoга
ће нaђеш Љ; мoжеш ли да ми нaђеш тoј Ч; не мoж да га нaђеш Н; Ће гу нaђеш
Љ; кудe ће гу нaђе oн Ж; о[д] Бoга ће гу нaђе Рљ; нoћу, дêње нiшто нeма да ме
нaђе Сл; свe се нaђе Сл; oвде кад пoђеш Т; да ли oн у вoјску ће пoђе П; пoђев за
снaшку Ц; пођoмо и мi Љ; пођoсте ли, брe Н; кəд га прeђеш М; пређe овaмо
П; да прiђе да uзне П; јa кəд прoђу Сл; aј ће му прoђе Сл; да ми прoђе вриeме П;
куде прoђе Р; прођe и тoј Б; овoј врeме ће прoђе П; па нeка прoђе Ч; пa ће прoђе
Св; Прођe врeме Ц; прoђе мaлка врeме Т; прoђе на врaта Т; чим прoђе двa-трi
дêна Рљ; по кoлко кoла прoђев ГД; сал прођe такoј тuј Ц; мнoго дeца прођoше
данêске Ж; ако умeјеш да се снaђеш данêске Сл итд.

Карта 4

Палатализација
1.3.12.1. И у говору Прешева постоје аналошки облици резултата
палатализације који су познати и другим ПТ говорима (Богдановић 1987:
125, Реметић 1996: 502, Тома 1998: 94, Марковић 2000: 87, Младеновић
2001: 426, Јуришић 2009: Младеновић 2013: 124). Они се срећу код неких
глагола у 1. л. јд. на -у и у императиву 2. л. једнине и множине.
не мoжу да iдем Ж; па си испeчу ГД; исeчу ги сaма ГД;
– 110 –

Говор Прешева

387

обuчи тuј мoју Т; исeчи га П; пoсле га пресeчи Т; аљiнче му обuчите П.
1.3.12.2. Палатализација је извршена у 3. л. мн. презента испред наставака -ев и -ив:
па га извuчев из рeку Ц; oни си га облeчев Сл; пuпак му отсeчев Сл;
нек се пeчев Рљ; сuчев жeне тaрану Рљ; ѕiнѕе му тeчив Т; овrшив П, Сл и сл.
Консонатске групе
Иницијалне сугласничке групе
1.3.13.1.0. Код иницијалних сугласничких група запажено је њихово
чување али и извесне измене. Промене у сугласничким групама односе се на
њихово упрошћавање и на супституцију сугласника насталу асимилацијом
или дисимилацијом.63
1.3.13.1.1. Стара сугласничка група сл се чува, али се може чути и новонастала група шљ:64
сл: чoрба от слiве зелeне П; бeремо слiве Ж;
али и: пeт шiника шљивaк Ц; сaд већ шљивaк Т; три-чeтри шљiве Сл.65
1.3.13.1.2. Група чвр > цвр: знaш какo цвrсто Ж; сiтно, али цвrсто П;
цвrсто га дrжи Ц; дoбро, дoбро, оцврснaло Ч.66
1.3.13.1.3. Сугласничке групе пш, пт, пс, пч могу се чувати, упростити испадањем плозива испред експлозивног т или изменити путем
африкатизације.67
пш: трeба да чiстим пшенiцу П; спрeмиш пшенiцу Сл.
63
Многе појаве на почетку и крају речи у призренско-тимочким говорима разматрају
се у Богдановић 2004.

О овој и осталим консонантским групама у штокавским говорима опширнију анализу
даје Павловић-Стаменковић 1968.
64

Слична напоредност у употреби сл и шљ и у: Белић 1999: 180, Ћирић 1983: 52,
Богдановић 1987: 127, Реметић 1996: 426, 519, Вукадиновић 1996: 103, Марковић 2000: 87. У
кумановском само слива, сливак (Видоески 1962: 62), у горњопчињском слива (Јуришић 2009:
105), у Гори сљива⁄сл'ива (Младеновић 2001: 263), у Гатњу сливе (Младеновић 2013: 116).
65

У вези са групама цр и цвр Белић каже: „Да је у померању африкате ч овај дијалекат
отишао даље од осталих наших дијалеката. Обично се то померање у њима находи испред р,
а овде и испред в“ (Белић 1999: 183). Примери са цвр налазе се и у: Видоески 1962: 83, Ћирић
1983: 51, Богдановић 1987: 127, Реметић 1996: 425‒426, Ћирић 1999: 82, Марковић 2000: 87,
Младеновић 2001: 262‒263, Јуришић 2009: 104, Младеновић 2013: 119.
66

Проф. Богдановић говори о појави појачане африкатизације у призренско-тимочкoј
дијалекатској зони (Богдановић 2009).
67
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пш ˃ пч: пченiца Ж, Сл; пченiца што се спрeма О. 68
пт: нeка птiца Б; птiце П, Ч.
пт ˃ т: нeке тичурiне О. 69
пс: да му псuје мaјку П; кəд пoчна да га псuје Ч; нeке псoвке Ц; псuје:
јебe му свu П; псувaја ву мaјку сrпску О;
пс ˃ пц: пцuје ме Љ; па пцuје, да вiдиш Б; 70
пс ˃ пц ˃ пч: не одговaрам на пчeшки пiтања П;71
пч: на oсу, на пчeлу је жaлка П; тaту га изeле пчeле П; тoј су пчeле Рљ;
пчeле смо имaли двe кoшнице П; кêд га изедoше пчeле П; има пчeле Сз.72
1.3.13.1.4. Група шк може се чувати, али има примера и са
африкатизацијом:
шк: шкeмбе се надувaло П; шкeмбе оволiко Ч;
шк ˃ чк: сaмо онoј чкeмбе Ц.73
68
У кумановском и горњопчињском говору јавља се једино пч (Видоески 1962: 83,
Јуришић 2009: 102); Алексиначко Поморавље углавном познаје пч, ређе пш (Богдановић 1987:
121); у Понишављу и Лужници су забележени примери са пч и пш (Ћирић 1999: 84, Ћирић
1983: 52); заплањски говор зна за пш ˃ пч, али и пш > ш (Марковић 2000: 88); у Гори и Гатњу
је пч или пч > ч, у Гори и ћеница (Младеновић 2001: 259, Младеновић 2013: 119). Призренски
говор познаје само упрошћену групу пч: ч'еница (Реметић 1996: 424).
69
Призренски говор има пт и пт > т (Реметић 1996: 424). У говору Горње Пчиње није
забележено птица, а са тим значењем користи се лексема пиле (Јуришић 2009: 102). Пиле се
употребљава и у Лужници и Понишављу, али и тица, тиче (Ћирић 1983: 51, Ћирић 1999: 83).
У Алексиначком Поморављу је забележено пиле и птица, не и тиче (Богдановић 1987: 125). У
Заплању је само пт ˃ т, тичићи (Марковић 2000: 88).
70
У Лужници и Понишављу (Ћирић 1983: 52, Ћирић 1999: 84) група пс се чува или
африкатизује (псује, пцује) У кумановском, призренском и гатњанском говору пс обично даје пц
(Видоески 1962: 83, Реметић 1996: 424, Младеновић 2013: 123). У сврљишком, горњопчињском
говору, говору Горе и Алексиначког Поморавља пс се редовно африкатизује (Богдановић
1979: 36, Јуришић 2009: 103, Младеновић 2001: 258, Богдановић 1987: 121. У Заплању се ова
сугласничка група упрошћава (сује, сета) или африкатизује (Марковић 2000: 88‒89).

Овакав облик забележен је и у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 115) и
говору Црне Траве и Власине (Вукадиновић 1996: 102, али и пчешћи); у говору села Присјана
среће се пшешки (Милосављевић 2009: 437); у Понишављу је пчешћи и пшешћи (Ћирић 1999: 84).
71

72
Само пчела среће се у кумановском, горњопчињском (Видоески 1962: 121, 149,
Јуришић 2009: 102. Пчела и чела забележени су у: Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987:
125), Призрену (Реметић 1996: 424), Понишављу (Ћирић 1999: 83), Гатњу (Младеновић 2013:
119). Једино чела у Лужници (Ћирић 1983: 51). У Заплању је чела и пшела (Марковић 2000: 89).
73
Двојако и у: Реметић 1996: 424, Марковић 2000: 89, Младеновић 2001: 259, У
Алексиначком Поморављу је чкембе (Богдановић 1987: 121). Код Белића стоји шкембето,
шкембацини (Белић 1999: 304, 305). Неизмењено (односно, шкембе или шћембе, у зависности
од зоне говора) у Лужници и Понишављу (Ћирић 1983: 52, Ћирић 1999: 83).
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1.3.13.1.5. У групи кћ дошло је до упрошћавања:
кћ: двa сiна iма и ћeрку Рљ; Двe ћeрке iмав Сл; доoди ву ћeрка Ч;
Вiкам на ћeрку ми Ж; овaј нaша ћeрка Ц; ʸOћу, ћeрко П; Трi ћeрке iма Ж;
Умрeла ћeрка на мaјку и на тaтка П; Ћeрка му је врaтена Ж; Ћeрка ни је
умрeла П; Ћeрко, кад отiдеш кuде мuжа П; чeтири ћeрке П.
1.3.13.1.6. Група тк остаје неизмењена:
тк: ткaје чəршaфи Сз; мнoго сам ткaла Ж; о[д] тoј конoпље плaтно се
је ткaло П; онoј њeно ткaјено П; ткaле смо Ч; ће тuримо поњaву ткaјену П.
1.3.13.1.7. У сугласничким групама гн, кл, жл у вези са јатом обично
долази до промена у: гњ, кљ, жљ. Код лексеме гнездо могу се јавити двојаке
форме (гнездо и гњездо).
гн: Орлoво гнeздо М;
гн ˃ гњ: голuбово гњeздо М; eне ву га гњeздо Сл; не се гњeзди П;
угњездiла се па не мrда Рљ;74
кл ˃ кљ: кудe су кљeште П; дaј ми тeј кљeште Ц;75
жл ˃ жљ: жљебaча нијeдна Ч; не се жљeби Т; ражљебiло се П.76
1.3.13.1.8. У групи тл (< тl) дошло је до дисимилације те се редовно
чује кл: клuче, клuцана (в. више у т. 1.2.5.2.).
1.3.13.1.9. До дисимилације дошло је и у следећим сугласничким групама:
мн ˃ мл: нeје млoго врућiна ГД; Млoго uбава папрiка Ж; млoго uбава
Ж; млoго ги iма Љ; Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; млoго се љутiја Ч;
млoго га чuва П; млoго мuка П; млoго лoше О; млoго лoшо Сз; млoго гoдине
је прoшло О; бiволице млoго мaсло су имaле Ж; млoго је тeшак П; млoго
бiла uбава П; млoго uбава П; млoго uбав сiр ГД; нeмаше млoго гuжва ГД;
млoго чекaмо ГД; млoго је тeшак П;
У говору Горе забележено је само гнездо (Младеновић 2001: 243). Гњездо у: Белић
1999: 255, Ћирић 1983: 52, Богдановић 1987: 119, Ћирић 1999: 84, Марковић 2000: 89, Јуришић
2009: 103. Гнездо и гњездо у: Видоески 1962: 63, 103, 108, Реметић 1996: 424‒425.
74

75
О овој групи проф. Реметић наводи да „због изједначавања љ и л испред предњонепчаних вокала немогуће је одредити да ли асимилативним путем раније кл > кљ“ (Реметић
1996: 425).

Више у: Пецо‒Милановић 1968: 76, Реметић 1985: 183‒184. Жлеб и жљеб у:
кумановском (Видоески 1962: 61, 138, 250, 251), заплањском (Марковић 2000: 89); жљеба
у горњопчињском (Јуришић 2009: 103); жљеб у Лужници (Ћирић 1983: 52), Алексиначком
Поморављу (Богдановић 1987: 120), Понишављу (Ћирић 1999: 84); у призренском је жгл'езда
(Реметић 1996: 425).
76
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мнoго ме нервiра П; мнoго мaло М;77
гњ ˃ гл: мeне ми глeтаво ГД; свe ми се зглетaви П;78
гњ ˃ гм: гмeчив га Љ; нагмeчимо га дoбро П.
1.3.13.1.10. Група гњ ˂ гн налази се у глаголским облицима:
па се гњeте у тeбе, гњeте Ч; гњeтев пaре у uста Ц; нагњeло се пот
шпoрет Сл.79
Упрошћавање групе гњ обично се дешава у ојкониму Гњилане:80
бiли су у Гiлане ономaт ГД; из Гiлане Рљ; накуд Гiлане Ч; под Гiлане
је Н; у Гiлане дoктори не могaле да га спaсив Ж; нaтамо је гiланско Н;
али се и чува: oни идoше у Гњiлане Рљ; дaва ву двe гњiле крuшке П; ја
ги вoлим онeј гњiле Рљ.81
1.3.13.1.11. Група ст налази се у лексеми стап (в. 1.3.11.5.).
1.3.13.1.12. Група цр изговара се у лексемама црн, црвен, црево, црешња,
црљив:
жљuна iма онuј цrну кaпу П; iма црвeно, цrно на глaву тaј жљuна Ц;
немaње цrно Сл; да кaчим црнiло П; у црнiну Љ;
бeрем папрiку црвeну Ц; овoј црвeно Ч; с бoју црвeну П; црвeни јaјца и
лuк П; Црвенiца ги зoвемо М; Црвeна рeка Р; нацрвeнив се обрaзи П; нoге
све поцрвeнев П; обрaзи, уцрвенiја се П;
от слeпо црeво П; црeва истурi повраћaiећи Т;
имaла је једнa црeшња Ч; качiја се у црeшњу Ж;
црљiве јaбуке Рљ; црљiве су Сз; овaј црљiва, овaј нeје П; уцрвљiло се
Ц (в. т. 1.3.2.4.).
77
Дисимилацијом настала група мл у млого широко је распрострањена појава: Белић
1999: 185, Богдановић 1979: 53, Ћирић 1983: 53, Богдановић 1987: 123, Реметић 1996: 425,
Вукадиновић 1996: 116, Марковић 2000: 89, Младеновић 2001: 250, Јуришић 2009: 103,
Видоески 1962: 88; Јовић 1968: 69, Пецо‒Милановић 1968: 283, Симић 1972: 198, Реметић
1985: 184, Бошњаковић 2008: 209.
78
О односу гњецав : глетав више у: Јеремић 1963. Глетав се среће у: Видоески 1962:
30, 111, Реметић 1996: 435, Марковић 2000: 89,
79
Овако и у другим говорима: Белић 1999: 179, Реметић 1996: 425, Ћирић 1999: 85,
Младеновић 2001: 251, Видоески 1962: 62.

Етници су: Гилaнац, Гилaнка, Гилaнци. Албанскa варијанта овог ојконима је Gjilan.
Ово место се спомиње у једној повељи кнегиње Милице и њених синова Стефана и Вука
као Ãíèâëgне (у делу повеље где се говори о сведоку под именом Радивои из овог места) и
Гнилgне (у делу повеље где се говори о међи села Ливоча поред Гњилана). В. Monumenta
Serbica: 263, 264, Новаковић 1912: 408, Даничић 1863: 211.
80

Гњиле и у: Белић 1999: 179, Богдановић 1987: 119, Реметић 1996: 425, Ћирић 1999: 85,
Младеновић 2001: 251, Јуришић 2009: 103 (али: гнетешемо), Видоески 1962: 62 (чак и: гњој).
81
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Сугласничке групе у медијалној позицији
1.3.13.2.0. У медијалним сугласничким групама може доћи до одређених
измена, асимилативног или дисимилативног порекла, али се неке и чувају.
1.3.13.2.1. Групе стр и см:
стр : штр: в. т. 1.3.11.6.
см : шм: опeри на чeсму П; па нeје имaло чeшма Н; затeгни гу чeшму
Ч; пoсле чeшму Јанuзову Н; чeшму гу пoсле правiше Н; нeмамо чeшме Т; тoј
oни прaвив чeшме П.82
1.3.13.2.2. Група пс може се чувати, али има примера са африкатизацијом:
пс: липсuје стoка П; uзме тепсiју Ч; такoј тепсiју ставi Сл; ће гу
калеiше тепсiју П;
пс ˃ пц: липцaло кuче Ж; липцuје једнo по једнo Т. 83
1.3.13.2.3. Асимилацијом су измењене следеће групе:
мљ ˃ мњ: једнo земњaно П; па се пeче у земњaно М; од онiја земњaни
84
Ч;
али се и чува: бeла зeмља као крeч Н; ђеренљiва зeмља О; зeмља је
ђеренђiва тuја О; и сêк iма зeмља онaмо Н; нaша зeмља Ч; нeма зeмља Ц;
одoкле тaј зeмља тoлко Н; па Бeла зeмља дрuго је Н; нeсам имaја зeмљу Ц;
имaли смо си зeмљу Рљ; тoј су ђеренљiве зeмље О; земљaно П, Ц.85
Према Младеновићу (2001: 253) овде је сачувана изворна група шм из турског облика
çеşme (Шкаљић 1966: 172).
82

83
И у другим ПТ говорима најчешће долази до африкатизације пс > пц: Ћирић 1983: 52,
Богдановић 1987: 120, Реметић 1996: 427, Ћирић 1999: 90, Младеновић 2001: 258, Младеновић
2013: 123, Видоески 1962: 83. Углавном липсала и тепсија у говору Црне Траве и Власине и
горњопчињском (Вукадиновић 1996: 105, Јуришић 2009: 105). У Заплању се срећу облици са
пс > вс: тевсија и ливсала (Марковић 2000: 90), али има и ликова: липса, тепсија и тепција.
Група вс јавља се у неким јекавским говорима, док у већини источних штокавских говора -пс> -пц- (Павловић 1968: 86).

Шире о распрострањености ове појаве у призренско-тимочким и косовско-ресавским
и македонским говорима у: Младеновић 2001: 248. Промена -мљ- > -мњ- (-мј-, -м-) среће се и
у говорима Шумадије (Реметић 1985: 189, Бошњаковић 2008: 215).
84

85
У ПТ говорима обично долази до тројаке ситуације у вези са групом -мљ- у земља: она
се чува, асимилацијом прелази у -мњ-, или још даље дисимилацијом у -вњ-. Земља у: Реметић
1996: 427 (земл'а), Ћирић 1999: 87, Јуришић 2009: 105. Земња у: Белић 1999: 182‒183, Ћирић
1983: 53, Богдановић 1987: 119, Реметић 1996: 427 (земња, земн'а), Ћирић 1999: 87, Марковић
2000: 92, Младеновић 2001: 248 (земн'а, земна), Јуришић 2009: 105, Младеновић 2013: 120
(земн'а), Видоески 1962: 86 (али: земљак). Зевња у: Белић 1999: 182‒183, 185, Ћирић 1983: 53,
Вукадиновић 1996: 107, Ћирић 1999: 87, Младеновић 2013: 120.
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1.3.13.2.3.1. Група вњ може се чувати (плевња), а може доћи и до регресивне асимилације вњ > мњ (племња). Има потврда декомпоновања сонанта
њ, те ће се јавити сугласничка група мј (племја):86
вњ: плeвња П; свe је тaм у плeвњу Т;
вњ ˃ мњ: па у плeмњу П; гoре је бiла плeмња Сл;
мњ ˃ мј: iма плeмја Н; iма плeмја, и бунaр iма Ц; једнa плeмја је
имaла сламeна Сл; темeљ iма на плeмју Ц.87
1.3.13.2.3.2. Срећу се облици шушљак и шушјак:
да однeсем онêј шушљaк П; однeсе шuшјак П; шuшјак iма да је исeчен
Ч.
1.3.13.2.3.3. Супротно овоме, према тамјан, може се чути и форма
тамњан:
iмаш ли тамњaн Ч; oн си нoси тамњaн П; али и: па ги стaвљам овêј
тамјaн на гuшу П; с тамјaн закaди Љ.88
1.3.13.2.3.4. Група мт ˃ нт: кoј ће пaнти Ч; кoј е запантiiа Б; тoј
нeсам запантiла Љ;
али се и чува: iч не пaмтим П; пaмтиш ли ги фамiлије Р; свe пaмту
из детiњсто Сз; нeсам запамтiла Ж.89
1.3.13.2.3.5. Група тм ˃ тн: ће oтнем од нeкога П;90
али се и чува: oтмем мoтке и на једнoга и на дрuгога Ц; отiде да гу
oтме Ц.
У вези са примерима Дьмњан, Неродимња, тьмњан из призренског говора, проф.
Реметић подразумева да је најпре -мј- ˃ -мљ- (Реметић 1996: 427).
86

У кумановском говору налазимо односе сличне претходно наведеним: тамјан/
тамњан, римљани/римњани/римјани, Дамњан/Дамјан (Видоески 1962: 81). Облик племја
није забележен у другим призренско-тимочким говорима, па ни у кумановском (в. Белић
1999: 182, племња; Видоески 1962: 80, плевна, плевње, племња; Богдановић 1987: 97; Реметић
1996: 426, плʼемња; Марковић 2000: 92, племња; Јуришић 2009: 95, племња, плевња, плевне).
87

88

У вези са -мј- у тамјан Младеновић (2001: 248) оставља могућност трага црквеног

облика.
89
В. Симић 1972: 180, Реметић 1985: 187. Младеновић (2001: 250) објашњава да се у
говору Горе облици са -мт- (памтим) одржавају због семантичке везе са памет, паметујем.
У призренском је чешће памтим (Реметић 1996: 427). Чешће са -мт- > -нт-: Видоески 1962:
83‒84, Ћирић 1999: 87, Јуришић 2009: 106. Само са изменом -мт- > -нт-: Ћирић 1983: 54,
Богдановић 1987: 119, Вукадиновић 1996: 105, Марковић 2000: 92, Младеновић 2013: 121.
90
Исто и у: Реметић 1996: 427, Вукадиновић 1996: 105, Ћирић 1999: 87, Марковић
2000: 184, Јуришић 2009: 105, Видоески 1962: 83.Овакве измене односе се на глаголе сложене
од ^ти (узети), који су -н- уместо -м- добили аналогијом према другим глаголима као што је
почети : почнем (Белић 1999: 321).

– 116 –

Говор Прешева

393

1.3.13.2.3.6. Група зм ˃ зн: uзнем ги јa Св; а јa да uзну кашiку Сл; да
uзнеш једнo одeло П; нeће да uзнеш Б; тeше тuђу чaшу да uзнеш О; пoштозaшто да uзне ГД; само uзне папiри Ц; uзне па ме грaбне П; uзне ферeџе П;
oни пoсле uзнев ги гу О; uзни од овoга Рљ; uзни си га Љ; Uзнете кaфу пiʲте
Ж; заuзне кuћу ГД;
али се и чува: мoжете ли тoј да uзмете вi О; нeсу смeли да га uзмев од
њi П.91
Упрошћавање групе зн испадањем з у овом глаголу долази само код
обраћања деци: uзни, uни бaбе, uни П.
1.3.13.2.3.7. Групе чн и шн:
чн ˃ чњ: тoј ми је деверiчња П; uзеде сестрiчњу мoју Ч.92
шн ˃ шњ: iма лeшњаци Ч.93
1.3.13.2.3.8. Регресивна асимилација јавља се у групи вн:
вн ˃ мн: гoмно јeдно Рљ; гoмна ће ми се напiјете П; с гомњiву мoтку
П; одaмна је умрeла ГД; одaмно је тoј бiло Сз; кoј ће пaмти, тoј одaмно Ц;
одaмначка сам правiла П; јa нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД; док
сêмне Ц; јoш нeје сêмнало П;
али и: у гoвна до гuшу ГД; одaвно је бiло П; одaвно је дoшја П; одaвно
је умрeја ГД; одaвно су одaдене О; тoј одaвна Н.94
1.3.13.2.3.9. Група мн чује се у: гuмно П, Б, Св, Љ, Ч, Ц; гuмно је гoре
Сл; тuј е бiло гuмно Ч; кəд се стêмни Љ; стәмнiло се М.95
91
В. Симић 1972: 179, Реметић 1985: 191.
Увек узне у: Богдановић 1979: 92, Богдановић 1987: 207, Вукадиновић 1996: 106, Ћирић 1999:
87, Марковић 2000: 92, Видоески 1962: 83. Најчешће узне: Јуришић 2009: 105. Узне или се
зн упрошћава испадањем н: Реметић 1996: 427, Младеновић 2013: 118‒119, што се среће и у:
Реметић 1985: 340‒341, Бошњаковић 2008: 216.
92
Исто у говору Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 120) и кумановском
говору (Видоески 1962: 251). У призренском: сестрич'ња и сестришња (Реметић 1996: 196).
Код Белића само -на: деверична, сестрична, шуричична (Белић 1999: 266).

Исто и у: Белић 1999: 74, 257 (лешњеци), Богдановић 1987: 120, Реметић 1996: 454,
457 (л'ешњице), Марковић 2000: 119, Младеновић 2001: 253 (љешњици), Видоески 1962: 97.
93

В. Реметић 1985: 188. Форме са -мн- ˂ -вн- и у: Белић 1999: 182, Ћирић 1983: 53
(у зони II), Богдановић 1987: 119, Реметић 1996: 426, Марковић 2000: 92, Јуришић 2009:
104‒105, Младеновић 2001: 249, Видоески 1962: 80.
94

95
Група -мн- обично је стабилна и у другим говорима: Ћирић 1983: 53 (у зонама Iб и
II), Реметић 1996: 428, Ћирић 1999: 87 (у зони II), Марковић 2000: 92, Младеновић 2001: 250,
Јуришић 2009: 106, Видоески 1962: 88.
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1.3.13.2.4. Дисимилација се препознаје у следећим примерима:
тљ ˃ кљ: једнu пeкљу П; не се пeкљај Љ; зaпекља се Ч;
али и: пeтља се у нeшто штo не разuме Сл.96
мб ˃ нб: дaј нeку бонбoну Б; бонбoне да кuпим ГД;
али и: нeке бомбoнке П; бомбoнче бaбино Ж.97
цл ˃ цк: на цuцку му дaвам Сл;98
али и: нeће на цuцлу П.
1.3.13.3. Упрошћавање сугласничких група приметно је у следећим
примерима:
вљ: О овој групи било је речи у поглављу о сугласнику в (т. 1.3.2.4.).
нс ˃ с: дoђев испeктори Б; финaнсиски испeктор П;
гн ˃ н: дiне се како вампiрче Ж; не мoж да се дiне от кiчму О; динaло
се сaмо Т; динa се рaно Ц; динaсте ли се П;99
дс ˃ с: нe пресeдник, кнeз П; пресeдник је Сз;100
сц ˃ ц: подгрeје, ицeди га и у нaјлон ГД; глaву ће ни ицeпи П; iцепи ми
се кeса П; ицепiло се Т; oн ву ицепiја фuту П; тo је од ицeпену фuту П;
шч ˃ ч: у бaчу Н; Бaче смо садiли Ц;101
али и: да вaдимо бaшчу П; бaшчу нeсам садiла Ч; пропастiло ми се свe
у бaшчу Ж; тuј преко његoву бaшчу Ц; цeл дêн по бaшчу П; блiзу до бaшче Т;
нтн ˃ тн: мoжда ће је интересaтно О;
кв ˃ к: да исeчеш једнu бuку О; бuке iма гoре Љ;102
Дисимилациона измена -тљ- > -кљ- и у: Белић 1999: 182, Богдановић 1079: 43,
Ћирић 1983: 54, Богдановић 1987: 123, Реметић 1996: 428, Ћирић 1999: 88, Марковић 2000:
92, Младеновић 2001: 252, Видоески 1962: 88. Појава је позната и у другим говорима: Јовић
1968: 76, Вујовић 1969: 208, Симић 1972: 200, Реметић 1985: 194, Бошњаковић 2008: 218.
96

97

В. Симић 1972: 180.

98

Овакав лик забележен је и у: Марковић 2000: 93, Милосављевић 2009: 442.

99

Овако и у: Младеновић 2001: 242, Младеновић 2013: 118 (дигне), Видоески 1962: 89.

100
Исто у: Ћирић 1983: 54, Богдановић 1987: 129, Реметић 1996: 451, Ћирић 1999: 90,
Марковић 2000: 64, 114, 116.
101
Овај облик би се могао посматрати и према изворној турској речи bahçe (Шкаљић
1966: 123). В. Марковић 2000: 93. Проф. Младеновић наводи примере бајча и бојча (из говора
Гатња, централне зоне Косовске котлине, Витине, Новог Брда, Жегре, Цернице и Косовске
Каменице) чији настанак објашњава губљењем гласа х из турских ликова bahçe и bоhçа
(Младеновић 2013: 120).
102
У облику буке заправо се ради о чувању старине: áÚêъ´. В. Богдановић 1979: 45,
Ћирић 1983: 54, Реметић 1996: 398, Вукадиновић 1996: 117, Ћирић 1999: 90, Младеновић
2001: 244, Милосављевић 2009: 443, Видоески 1962: 142.
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1.3.13.6. У групи нк може доћи доћи до редуковања н:
тoј су Звoнкови дeца Љ; или Вeлика сeнка Н; сeнка вeлика Н; код
кумашiнку Ж; гостинке, гостiнке Т; штo је слaтка печeнка Ц.
Судбина финалних консонантских група
1.3.14.1. У вези са сугласничким групама у финалној позицији могу
се издвојити само примери са -ст и -зд, где долази до упрошћавања и то
испадањем крајњег гласа.
-ст ˃ -с: бoлес не крaси П, Ч, Ц; нeки бoлес Ж; тoј врeме кудe бoлес
О; голeм гoс Ц; не се бaња кrс сêг О; па ги стaви у кrс Н; стaвим лiс копuс
П; преко мoс Љ; па имaле смо мoс дrвен, oбичан О; ће напрaвив нeки пaкос
Ч; кoј oће да uзне прiчес О; на кoј пrс Н; на мaл пrс Т; на овeј одозгoр се
спуштiја тeчнос П; али једêн чaс, једнu кaфу да ву бeше однeла П; aлкохол
деведeс пeт мiлилитра, чiс П; стaрос, дeте Н итд.
У именици болест дошло је до упрошћавања финалне сугласничке
групе ст губљењем т, што се пренело и на плуралски облик (в. т. 2.1.1.2.5).
тiја бoлеси Ч; кoлко бoлеса iмам П.103
Аналогијом су настали и облици болесан и посан у м. роду без сугласничке групе ст:
бoлесан је бiја Ч; тaтко му је бoлесан П; јeди, пoсан је Љ.
1.3.14.2. Мада не тако често, може се чути и:
iсту могuћност iма П; oна iма мoст П; iмав прeдност П; дeте
пeтнаест гoдине Р; шeснаест пuт до осaмнаест П; осaмнаест гoдине Ц.
У прошћавање сугласничке групе -ст често се дешава код бројева:
шeс гoдине Сл; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М; шeс комaда Љ; iмаше
пе-шeс oвце Ц; пе-чeс мeтра Сл; јa сам останaја шeс гoдине без мaјку Сл; шeс
дiнара Б; деведe шeс гoдине Сз; дванaес дeца П; седoше до пoла двaнаес
П; двeста двaнаес рaвно П; пeтнаес iљаде П; петнaес сам копaја Сл; трi
и петнaјес, и двaјес Ц; пе-шеснaес родiла Т; седамнaес iма М; осамнaес
мeсеца Р; осамнaес iљаде Т; имaја деветнaес гoдине Ц; oн деветнaiес
гoдине iма Ж; двaес шeс М итд.
Код броја шест забележила сам губљење читаве финалне групе: ше-шe
чeтри, нeће да се јaви Ц.
1.3.14.3. Група -зд > -з: једêн грoз П; само грoз ГД и сл.
У неким случајевима може доћи до промене звучности (соноризација
или десоноризација) финалног сугласника из некадашње сугласничке групе:
Овакав множински облик са упрошћеном групом ст забележен је и у говору
Алексиначког Поморавља (Богдановић 1987: 128).
103
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-зд > -з > -с: вoди ги квaчка свi петнaiес, грoс ги вoди („свих петнаест
пилића као грозд“)П.104
1.3.14.4. Именица маз финални глас з добила је према глаголу мазати:105
ће ти напрaвим мaз П; мaз мазa Ч.106
1.3.14.5. За финалне сугласничке групе -жд, -шт (дажд, пришт) немам потврда и то се може објаснити речима проф. Марковић (2000: 97):
„Неке од ових лексема нису у духу народног ГЗ и до њих се може доћи тек
на посебно инсистирање, док је последња (дажд) изашла из употребе [...]“.
Ипак, чини се да је једна од њих (пришт) у прешевском говору доживела
преобликовање: сaд му кaо пrша П.
Сандхи
1.3.15.0. У сандхију може доћи до испадања сугласника или до њиховог
једначења по звучности.
1.3.15.1. Некада је пре испадања најпре дошло до неких других фонетских измена: до асимилације по звучности према сугласнику са почетка речи
која следи, а пре тога, на неким местима, и до упрошћавања сугласничке
групе. Преглед грађе биће дат према сугласнику који се губи.
в: нeће[в] ве снaшке Ч;
г: па тê[г] гу сeче П; шлo гу бeше фатiја ГД;
д: имaја рe[д] да га ишколuје Ж; Oн имaја рe[д] тaтко ги Ж;
испоˬтoј нe ти признaјев П;
а кә ће гу фaти П; али кә да се дiгнем П; гoре пuцке кә ти пuцкав овaко
П; једêн дêн кә ће дoђе Љ; ка дuва вeтар Б; кa ће дoђеш тi Ч; кә ће вiди Сз;
кә ће га грaбне П; кә да пoђе Ц; кә дођe вoз Рљ; кә те oн гaзи тeбе П; кә ће ги
уштiркамо П; кә ће кoљемо свiње П; кә ће се испатрaви П; овêј кê долaзи П;
овiја Шиптaри кә дoђев Ж; рaдници кә дoђев Ч; Uскрс кә дoђе П;
Облик грос (< гроз < грозд) у наведеном положају неочекивано има обезвучени глас
испред звучног г, што се можда може објаснити паузом у говору. Бошњаковић наводи примере
чувања два иста сугласника у сандхију када постоји пауза иза првог гласа (Бошњаковић 2008:
211).
104

105
В. Ћирић 1983: 50. Исти облик и у: Реметић 1996: 416, Вукадиновић 1996: 119,
Марковић 2000: 97, Милосављевић 2009: 446, Младеновић 2013: 130, Видоески 1962: 93. У
пчињском говору је мас (Јуришић 2009: 114, 115).

Исти облик и у: Реметић 1996: 416, Вукадиновић 1996: 119, Марковић 2000: 97,
Милосављевић 2009: 446, Младеновић 2013: 130. Негде је забележено мас: Белић 1999:
191, Стевановић 1950: 83, Јуришић 2009: 114, 115. У Говору Сретечке Жупе налазимо маз
(Павловић 1939: 159), мас (Павловић 1939: 131), мазс (Павловић 1939: 174); у Гатњу мазс и
мас (Младеновић 2013: 135); у кумановском је мазс (Видоески 1962: 93, 145).
106
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кrчма ко[д] тeбе Ц;
жeна на мoјега брaта о[д] чiчу Ч; о[д] Бoга ће гу нaђе Т; о[д] дêнови
на сaти Сл; о[д] тêј ли сoк oћеш Ж; о[д] тiл Сз; о[д] тoј конoпље плaтно се је
ткaло П; па о[д] тeј нaше Сз; с њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра П;
жмiјев пре[д] телевiзор Т; тoј е по[д] Трнaву Н;
сê[д] дигнa руке П; кaмен сê[д] кудe вaдив Н; сê[д] дигнa рuке П; сê[д]
ће oре Сз; сê [д] ће га фrљим П; и сê[д] га зoвев Кoдра свiњска Н; а, сê[д]
ће ги кaжем Р;
з: бе[з] жeнско кuћа нeје Сл; бе[з] зuби нeма нiшта П; и[з] Сuрдулицу
што су дoшли Р; пoсле брaт ми дођe и[з] Зeмун П;
трaжим тaј мa[з] за вeне П;
ј: дa[ј] једнo малeцко П; тê[ј] јoш је жiв Љ;
л: жa[л] ли ти је за нeшто О;
м: дaде[м] му П; дa[м] му мoје панталoне Сл; псuје: јебeˬму свe П; Јa
са[м] му казaја Ж;
с: па бiло ти је шe[с] зaрез осамдeсет Рљ; шe [с] сiна Ч; до пoла
једaнае[с] седoмо ГД; јa деведe[с] шeсте искочi М; трiе[с] су испaли oдма
П; деведe шeс гoдине Сз; из пoја[с] сам ги пуштiла Ц; сә[с] стaпче П; сә[с]
свекrву је живeла Б; сә[с] штaке oдеше Ж;
ш: Вi[ш] што се гaли Ж; Вi[ш] штo су дoбре П; знa[ш] штo ми викaја
Сл.
1.3.14.2. Једначење сугласника по звучности у сандхију десило се у
следећим случајевима:
г > к: Бoк си знaје Св; бoк ти знaје Љ; iма сêк пекaра, отворiли ГД; и
сêк су тuј направiле кuће О; кaко сêк се сeћам П; нeје кaко сêк модерaција
Сл; сêк си iма што трeба Сз; сêк ће сeднем Т; сêк ће пiшемо Р; и тêк смо
дoшле О; па тêк прaеше се рабoта Ж; свe се делiло тêк П;
д > т: блaто је испот сeло Ц;
кêт бeву iшли ГД; кaт се зaлепи пeгла Ч; Кêт ће се развiкав Ж;
от крaј си је такoј Сз; дођoше от Прeшево ГД; кoмпот от крuшке П;
от кoга смо купiли М; от пrви пuт прoсек М; от сeмке чoрбу напрaви Т;
от слeпо црeво П; тргнaја се от пaмет Љ; чoрба от слiве зелeне П;
пот овuј кuћу oдма тuј ГД; Пот шпoрет ако су Ж;
прет кuћу Љ; Прет пoрту iскочи једǝнпuт Ж;
сêт ће га утeпам Ц; сêт ће вiдимо П;
ставi нeшто на срет кuћу П; штo је у срeт сeло Ц;
ж > ш: тi дuшу не мoжш да му онoдиш ГД; не мoш се одeлимо Ц;
з > с: Бес пeнзију ме oстави Ж;
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Бoбе ис Прeшево Ц; Зoрица ис Цeр Н; ис Трeјак Н; ис Цrни Вr Р; мaјка
ву је ис Клiновац П; на ис којo су сeло Н; полaже ис тoј П; сuтра прiјемни
полaже ис тoј П;
с > з: з дебeли П; сǝз Дeјана Сл; саз Димiтрију Сл и сл.
Асимилација и дисимилација сугласника
1.3.15.0. Сугласници у додиру могу се изменити једначењем, а у неким
случајевима једначење се парадигматски преноси.
1.3.15.1. Једначење по звучности забележила сам у следећим примерима:
б > п: Грoпска долiна ли Н; зuпче П; сiтни зuпчики Ц; куде Целолeпци
у авлiју П;
д > т: сал једнu дuтку (дуд + -ка) П; јeдемо дuтке Ч; сêд отпoново
Б; нeго потплaтив Шиптaри О; мaјку му, отсeди О; потсeћа ме какo смо
трпeли за лeб П; Потсeћа те на тiја дaнови П; свe, свe, свe ме потсeћа П;
човeк кəд се потсeти Ц; потсiрим, оцeдим ГД; потсирiла сам сiрење П.
Након испадања полугласника у предлогу сә, сугласник с испред б прелази у свој звучни парњак:
с > з: да збeрем вeш ТР; па збрa Ж; збeри тoј П; јa ги збирa Ц; али не ги
збiрам крaјке П; збiрам ги тeј кoске за кuче Т.
1.3.15.2. Аналогијом према асимилативним изменама које су се десиле
у женском или средњем роду придева, развили су се исти гласови и у мушком роду неодређеног вида:
ж > ш: млoго је тeшак П; тeшак живoт Сз; тeшак, једвaј га динaмо П;
з > с: нiсак ву је, не мoж дофaти Т;
д > т: рeтак ми је испaја П; рeтак сoк му напрaви Т; бêш је слaтак
Рљ; трeба га разрeдим, слaтак П;
1.3.15.3. У облицима послеђањ и сређан/сређањ најпре је дошло
до асимилације дњ > ђњ у формама средњег и женског рода да би се то
аналогијом проширило на м. род (в. и т. 2.3.1.1.2.).107 У неким случајевима је,
након овог поступка, дошло до даљинске дисимилације њ > н.
послeђањ је дoшја Ч; oн ги је срeђањ П; oн ги је срeђањ П онêј срeђан
рiд О.
1.3.15.4. Даљинска дисимилација препознаје се у следећим примерима:
107
В. Видоески 1962: 82‒83, Марковић 2000: 96. Проф. Богдановић говори о утицају
облика типа пређашњи и ѕадњи, према којима се аналогијом развија неодређени вид
(Богдановић 1979: 69, Богдановић 1987: 175). О месним и временским придевима одређеног
вида на -њи и развоју облика неодређеног вида на -њ исто и у Младеновић 2001: 369.
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прегорeла ми рeлна Ж; ставi у рeлну Т; укљuчи рeлну П;
шангарeпа П, Т, Ц, Ч.
1.3.15.5. Поред овде споменутих асимилативних и дисимилативних измена, о овим појавама било је речи и на другим местима у раду: в. 1.3.13.2.3,
1.3.13.2.3.1, 1.3.13.1.8, 1.3.13.1.9, 1.3.13.2.3.8, 1.3.13.2.4 итд.
Африкатизација
1.3.16. Африкатизација није тако честа у говору Прешева. До ње углавном долази у сугласничком споју, док је самостално африкатизовање једног
сугласника реткост.108 Појаву сам препознала у следећим примерима:
липцaло кuче Ж; лiпче П, Ж, Сл; iма ли пeнѕију Ч; пченiца Ж, Сл;
пчeшки пiтања П; нeку спoрцку шкoлу П; по Хrвацку П; белеџiше по дeсет
дубiце Сл; питувaше ме инџињeри Н; после дрuги џандaри Сл;
али и: Бес пeнзију ме oстави Ж; псувaја ву мaјку сrпску О; такoј тепсiју
ставi Сл (више примера у т. 1.3.13.2.2.).
Десоноризација
1.3.17. Иако се прешевски говор налази на подручју погодном за утицај
македонског и албанског језика, до тога није дошло ни у случају појаве
обезвучавања сугласника на крају речи (уп. са т. 1.3.3.0., 1.3.11.9., 1.3.8.0.; в.
Реметић 1996: 443, Јуришић 2009: 114). У мојој грађи нашли су се примери
са десоноризацијом, али не у великом броју:
б > п: тuри једêн лeп под мiшку Ц; у гrнац замесiла лeп мумурuзан П;
д > т: и гледaли смо телевiзор на зiт Т; испот овuј кuћу oдма тuј Рљ;
и напрeт нeси гу пiја Сл; дeца и пaре нiкат нeје дoста Ц; бiли су у Гiлане
ономaт ГД; у тêј рeт Ж; на рiт ондeка Сз; у Нoви Сaт iма ГД.
з > с: пoрес плaћа Сз; вoди ги квaчка свi петнaiес, грoс ги вoди П (в. т.
1.3.14.3.).
Метатеза
1.3.18.0. У прешевском говору примери са метатезом одговарају
ситуацији у другим ПТ говорима. Јављају се облици који су већ познати.
1.3.18.1. Метатеза сугласникa
1.3.18.1.1. У општој заменици све стање није необично, дакле, са метатезом:
од свe Ц; ће исeче свe Р; свi су повeзани М; свaки дêн О; свaк дêн Т; сêд
свaко дeте О; свaко јuтро П итд.
108

О африкатизацији у призренско-тимочким говорима више у Богдановић 2009.
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1.3.18.1.2. Наредни примери говоре о променама у групама зј, јр и сј:
1.3.18.1.2.1. Група зј > јз:
oна отiшла гoре у лoјзе ГД; вiкамо га Лoјзе Н; Узuнско лoјзе Ц; нeма
лојзiња Т; лојзiња је имaло Сз; имaли су вiногради, лојзiња П; нeма лојзiња
Т; Лојзiња М, О, Рљ; Чеклiчки лојзiња М;
сас грoјзе Т; пuнив ни сuкњичики сêс грoјзе П; брaли грoјзе ГД и сл.
1.3.18.1.2.2. Поред облика гројзе може се чути и форма без метатезе:
брaли смо грoзје ГД.
1.3.18.1.2.3. Група зј у придеву козји метатезирала се једино у топонимима, не и ван тога:
Којзaк М, Т; Кoјзи дoл Т;
али: кoзје млeко П, Ч, Ц.
1.3.18.1.2.4. Група јр остаје неизмењена (тур. Bayram, Шкаљић 1966:
114): Бајрaм њiхов Ц; на дêн Бајрaм Н; сêд ги је Бајрaм П.
1.3.18.1.2.5. У именицама гвожђе и класја није дошло до метатезе.
макaзе за сечeње гвoжђе Ц; свe нeки гвoжђа по авлiју Сл; скuвамо и
клaсја ГД.
1.3.18.2. Метатеза у групи сугласника и вокала
1.3.18.2.1. У лексеми пладне препозаје се метатеза ликвида:
до плaдне Ц; Алиђeрско плaдниште Сз, Длêго плaдниште Сз,
Плaдниште Н, Св.
1.3.18.2.2. Од основе краљ настао је топоним: Карљeвац Св.
1.3.18.2.3. Група ур > ру: прaвимо трушiју П; трушiју смо јeле П; али
и: iмамо туршiју П;
1.3.18.2.4. Уместо облика сване чује се сêмне: дoк сêмне Ц; јoш нeје
сêмнало П и сл.
Народна етимологија
1.3.19. Нема много потврда за народно етимологисање. Наводим оне
које сам препознала у својој грађи.
овiја дрвiши („дервиши“) О; у кординaционално („координационо
тело“) Ч; чeтри дêна сам бiла у хoронарно („коронарно одељење“) П; као
зубaр је оргирaја („ординирао“) тaмо Ж; да л iма осећaња („осећај“) на
нoге П; oжујак („ожиљак“) о[д] дeте iмам П; јa iмам oжујак одoвде П; и
оштећeње („обештећење“) прiмам Рљ.
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МОРФОЛОГИЈА
ИМЕНИЦЕ
2.1.0. У дијалектолошким монографијама била је устаљена пракса да
се именице призренско-тимочких говора обрађују према обрасцу који је понудио Павле Ивић (Ивић 1991: 149), а који подразумева четири деклинациона типа: 1. именице мушког рода на -ø, затим на -а, -е, -р (насталих након
губљења -х) и на -о, 2. именице женског и мушког рода на -а, 3. именице
средњег рода на -о и -е, 4. именице средњег рода са проширењем основе.
Анализи именица према овом моделу приступали су: Богдановић (1987: 142),
Реметић (1996: 448), Вукадиновић (1996: 137‒139), Ћирић (1983: 59‒61),
Ћирић (1999: 117). Код говора које су истраживали (Призрен, Црна Трава,
Лужница, Алексиначко Поморавље, Понишавље) било је и потребе за таквом поделом јер је тамо забележено постојање именица средњег рода проширене основе. У новије време приступ је нешто другачији и то су налагале
околности. У Говору Заплања именице се сагледавају из угла стандардне поделе пре свега због постојања именица ж. р. IV врсте (Марковић 2000: 114).
Говор Горње Пчиње не познаје именице с. р. са проширеном основом, те се
аутор опредељује за кориговану Ивићеву поделу према којој не постоји четврти тип именица (Јуришић 2009: 117). У говору јужнокосовског села Гатње
има проширења -ет- код именица с. рода. И поред тога, Младеновић (2013:
169‒170) нуди другачије груписање, које шире образлаже: „Значајан аргумент да се све именице с. р. посматрају као један деклинациони тип јесте
чињеница да у Дмн. све именице с. р., укључујући и оне са суплетивном
множином на -ићи, имају заједнички наставак -ама [...]. Овоме свакако доприноси и чињеница да су из система испали облици им. с. р. с проширењем
-с- и -н-, које су или пришле им. с. р. без проширења основе, или су пришле
именицама с проширењем -ет-.“ (Младеновић 2013: 170).
Стање у говору Прешева је јасно ‒ у њему нема проширења основе код
именица средњег рода, а нема ни именица ж. р. на сугласник, те не постоји
потреба да се врши класифиција у четири деклинациона типа. Дакле, именице српског прешевског говора могу бити сврстане у прве три Ивићеве деклинационе скупине.
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Први деклинацион тип
2.1.1.0. Први деклинациони тип обухватаће следеће групе:
1. именице м. р. на -ø ,
2. именице м. р. на -л,
3. именице м. р. на вокал (-а, -е, -º) који се ту нашао након губљења
финалног х,
4. именице м. р. на -о,
5. именице некадашње -ĭ- промене, које су се придружиле мушком роду.
Све именице биће уобичајено издељене на две подгрупе према именовању живог и неживог. Оне имају форме номинатива једнине, општег падежа
једнине, вокатива једнине и номинатива множине, којем је једнак општи падеж множине. Ове две групе именица мушког рода разликују се по томе што
општи падеж једнине има посебан облик у случају означавања нечег живог,
а једнак је са номинативом онда кад се означава неживо.
Свака од скупина садржаће и ономастичке ликове, који такође верно
одражавају слику народног говора.
Номинатив једнине
2.1.1.1.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
тoј штo дaја Бoг М; Бoк си знaје Ж; Брaт ми је погинaја на Срeм Ж;
мoј покoјни брaт Ц; тêд прoдаде братaнацˬми Ж; он војнiк Св; вuк кəд uђе
Т; дeвер и јетrва Ц; домаћiн П, Ћ, Љ, Сл; oн је домаћiн у кuћу Ц; његoв
другaр Љ; фатiiа га зaдуш П, Ч, ГД, Љ; зeтˬми Рљ; инџињeр ме питувa Н;
овêј капетaн П; Мuж ву је умрeiа Ж; мuжˬми је имaја Љ; oн је вoјно лiце,
капeтан Сл; бeл кoњ Б; тoј е бiја крвнiк Сл; кuм си бiдне на свaко дeте Ц;
трiпут се је женiја тêј лопoв Сл; мнoго је дoбар мaјстор П; мрaв ми лaзи О;
сaмо овêн О; кaкав пoп Ц; трeба си родiтељ поред њi Ц; голeм је рчкoљ Ч;
мoј свeкар Љ; нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; Дда плaче човeк, eј Ж; такêв
човeк Ц итд.
У овој подгрупи налазе се мушка имена и надимци, етници и имена
празника:
бiја тêј чикаˬАритoн Ц; чикаˬБожiн Ц; Дрaган долaзи П; Дрaган
пропaја Ч; Марјaн вiка Сл; Марјaн uзеде oдмор Сл; Ристaћ Ц; Сrђан се
јавi Т; чикаˬСтојaн Ц; Куокoшка, Кoњ, такoј да ги вiкав П; онêј Бuгарин Рљ;
светиˬЈовaн Т и сл.
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б) Именице које означавају неживо:
не трeба бакшiш Ч; aко је бубрeг Рљ; и бунaр iма Ц; Вoз ће те згaзи Ж;
iсти су вrс Б; вршњiк П, Р, Ч; тêј грaњ П; гrнац је имaја тêда Љ; као дрeн Т;
свiри дудuк П; зoр је Љ; бaбински лeк Св; трeба човeка да га је срaм Ц; пасuљ
iма да се скuва Ц; нeки пљuсак uдари Ц; такêв је обичaј Љ; рoб, рoбови П;
његoв је пaлац Ц; фатiја га је прoлив Ч; имaло је rж, овêс, јeчам Т; рoд су
Б; да л iма нeки самaр П; Гoри кaко oгањ Ж; собoр у сeло Св; стoжер је
овдeна П; бeл стoљњак П; темeљ iма на плeмју Ц;
данêс Велiгден Ц.
Именица хлеб често се употребљава у форми генитива једнине (в.
Богдановић 1987: 143, Реметић 1996: 465, 474, 476), али се може чути и облик леб:109
а лeба мeк Ч; пeчен ли је лeба Б; рaжен лeба Т; али и: само лeб и сoл Б;
кiло лeб дoста је Љ; петiна ‒ кiло лeб П.
2.1.1.1.2. Именице на -л
а) Именице које означавају нешто живо:
бiвол од врућiну па не мoже Сз; епа, вoл си је М; ђaвол да га нoси Ч;
кoј ти је ђaвол П, Ч; ма iсти ти ђaвол Сл, Љ, Б; тoј е ђaвол Ж;
Aнђел ву је мuж бiја О; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; а мoји Гаврiл,
Лuка, Тoма Н; Манајiл, oн у Орaовицу П; иде светиˬРaнђел Б.
б) Именице које означавају нешто неживо:
астaл П, Н, Ц, Ч; од кoга дeл Ц; Кoјзи дoл Т; зaбел П, Н, М, Ц, Сл, Ж,
Ч; Чеклiчки зaбел М; Шiтин зaбел М; ширoк кaбал П; једêн кaбал Љ; кaбал
ми се искидaја Ц; у тêј кaл да не iде П; котêл П, Ж, Љ, Б; пeпел Н, Ч, М, Ж;
петêл П, Ж, М, Ч, Н, Љ; бeло ко сoл П.
2.1.1.1.3. Именице на вокал -а, -е, -р (са изгубљеним финалним х)
а) Именице које означавају нешто живо:
тrчи сиромa О.
б) Именице које означавају нешто неживо:
голeм орa имaја П; ууу, голeм орa имaја Ц; бiло га је стрa Ц; стрa ме
за дeца Т;
нe ли те је грe Ж, Б; грe, не ̮ грe Ч, П, М, Љ;
вr бrдо Св; кудe је тêј Цrни вr не знaм Р; тuј е Цrни вr Р.
2.1.1.1.4. Именице на -о
а) Именице које означавају нешто живо:
Овêј дeчко штo рaди у бaнку Ж; овêј дeчко продaва Ч; Смeје се дeчко
с мeне Ж; призeтко је oн Н; као призeтко Рљ; дoђе старeјко, старeјковица
109
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Ц; кêд ће овêј тaтко да uмре Ц; јaдан тaтко Рљ; тaј мoј тaтко трпeја
Ц; тaткоˬми је имaја Ц; тaткоˬму је бoлесан П; Тaткоˬми тoј вoлеше
Ж; тaткоˬму бeше Цвeтко Ц; Тaтко би ме тепaја Ж; Тaтко ми је верiдбу
правiја Ж; тaтко не дaва Сз; uјко мoј П; iде uјко сəс ћeбе П; uјко у рuке ће
ми uмре ГД;
да ли Брaнко што ми је отiшја П; и докторˬБрaнко Т; Тuј тêј Бoшко Сл;
Дeнко је у стaњу Ц; овêј Дeнко јужaр што је П; дођe Дeско куде мeне тaмо
П; сал Жiвко ми је остaiа П; Звoнко не рaди О; Милeтко мaјстор Љ; Мiцко
овêј на Мiру П; eве га Нiшко тuј П; продaва Нiшко плaц П; чикаˬПeтко
iмаше Ц; што iмав Рaтко и Мiлан М; Срeтко, Мiтко Т; Стојiлко што iма
ондeка М; Трaјко Н; Цвeтко грнчaр П итд.
2.1.1.1.5. Именице старе -ĭ- промене
Из већег броја примера јасно је да се ради о именицама мушког рода.
Пoред ових, наводила сам и оне друге, поред којих не стоји нека атрибутска
реч или радни гл. придев на основу чега би се утврдио род, јер се претходно
већ показало ког рода су ове именице.
б) Именице које означавају нешто неживо:
нeки бoлес Ж, Љ, Рљ; бoлес не крaси П, Ч, Ц; голeм жaл ГД; тaчно гу
вiдим да гу је жaл П; да не потeчи кrв П; Да не му је кrв на нoс тeкја Ж;
тeкја му је кrв на нoс Рљ; свiњски мaз П; овêј мaст Т; цeл нoћ Ц, О; да је сêг
овêј пaмет М; рaдеше Бrзи пoмоћ Сл; eте, рeч остaја Љ и сл.
Код неких именица род се може препознати само преко облика у партитивним синтагмама или у облицима множине:
тiја бoлеси Ч; кoлко бoлеса iмам П; не прaвите тiја глuпости Ч; у
дваˬтрi рeча Ц; не вoлим јa таквi ствaри Ч.
У устаљеним изразима именице част и реч стоје у женском роду:
свaка ти чaст П, Ц, М (мада се у истом значењу чешће чује: алaл ти
вeра П, Ч, М, Ц, Т, Ж); чaсна рeч П и сл.
Општи падеж једнине
2.1.1.2. Облици општег падежа разликују се од номинатива само код
именица које означавају нешто живо, док је код оне друге скупине, он једнак
номинативу.
2.1.1.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
о[д] Бoга ће гу нaђе Т; од крaља зeмљу су добiли Ц; кəд сам отiшла код
лекaра Ж; куде нeкога богатaша О; преко дeвераˬми Т; на нeкога пoпа ћeрка
О; пружи на овoг човeка Сл; али за другaра О; брaта iма у инострaнство П;
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брaта је преженiја Ж; вiкејте дoктора Т; iмаш ли мoмка П; нe би мрaва
нагазiла О; али пoстарога преженuје сiна Ж; тi вiкеј мoјега сiна П; трeба
човeка да га је срaм Ц; да ме напрaви кoња Ч; на једнoга кoња њu Рљ; са
мuжаˬми сам бiла Ж; сас кoња Љ; с мoјега прiјетеља Б; са свeкра Б;
знaчи отiшја кот Чaслава Ц; мi смо питaли Бoбана О; на онoга
Стојадiна Велiчковога ГД итд.
б) Именице које означавају нешто неживо:
од бaкар Ц; па ги стaвимо под вршњiк Сл; Нeћев от грaт да дoћев Ж;
кoве нeшто око оџaк Ч; без рaзлог Ц; за врeме рaт Сз; преко мoс Љ; тuј нeма
берићeт Ч; извадi на бунaр Т; у гrнац замесiла лeп П; вrже ги по цeл дêн Ц;
да ми бeреш дувaн Сз, uзми зељaник и љuту папрiку ГД; да ми стрuже здрaв
зuб П; извадi зuб П; кrши језiк Љ; нaмаза зејтiн Ц; Мaрија правi качамaк
Ц; на oгњиште кaчи један котêл Ц; донoси ву кравaј Ц; нoси се крвaј Љ; ни
сам лeк примaла Ж; мaз мазa Ч; ће ти напрaвим мaз П; oн ти је за муабeт
Љ; прaвите муабeт Ц; ће uзме нoж или секiру Ц; Нe, ће скuвам пасuљ Ж;
овêј плaц да прoдаш П; ели пoјес ће му дaде Сз; на мaл пrс Т; ћ iдемо бoсе
на собoр П; сê кǝд би му узела једêн стaп Ц; на тoј стoжер гuраш П; iмаш
ли тамњaн Ч; да прaвимо кuћу, темeљ П; убoдо се на једêн тrн Сл; ћилiм
турiмо П; или чaј му не одговaра Т; кuтре свe је iшло по сaндук Ц; сас тêј
грaњ Ч; па сəс кaмен Б; с тамјaн закaди Љ; пeремо са сапuн Св;
нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; oна је из Божињeвац Ц; oн је ис Бuјић
Т; ис Трeјак Н; у Јuгпромет је радiла Ц; радiја је по Бeоград Ж итд.
Именица леб (в. т. 2.1.1.1.1. б)):
једoсте ли лeба П; кuпи лeба П; нeгде да се кuпи цrн лeба Рљ; откêд
нeси месiла лeба Т; што сам се најeла лeба М;
али и: од овêј кuпен лeб Ч; iсти лeб си јeдемо Сз; какo смо трпeли за
лeб П; кiло лeб дeлимо Ч; купuјев гoтов лeб ГД; лeб остaвимо у крuшку Сз;
нeје цeл лeб Ж; нeсам јeла лeб сас њi П; пeчем лeб Рљ; ће мeсим лeб Љ; штo
донoсив лeб Т; на цrн лeб Т итд.
2.1.1.2.2. Именице на -л
а) Именице које означавају нешто живо:
пeтла си га нoсив Ц; кокoшку или пeтла Ц.
б) Именице које означавају нешто неживо:
знaчи вrк зaбел О; под астaл Ч; на астaл ГД; на остaл Н; у дoл Сл; у
тêј кaл да не iде П; збeре пeпел П; онaко сeдимо за астaл П; сeди з астaл Ц;
на астaл смо јeле ГД;
2.1.1.2.3. Именице на вокал -а, -р
а) Именице које означавају нешто живо:
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Код именице сирома сажела су се два вокала а те наставак -а у општем
падежу није у потпуности препознатљив:
код сиромa ће се најeдеш П;
б) Именице које означавају нешто неживо:
од стрa П, М; да стaву грa да сaду Ж; на грa гледaла Ч; почeла на грa да
глeда на жиeне П; oна да погoди који орa од којi је Ц; за стрa iе Ц;
ис Цrни вr Р; глeда те у вr oчи Ц; качiја се на вr Ч; на вr орa П.
2.1.1.2.4. Именице на -о
а) Именице које означавају нешто живо:
бес тaтка О; од мoјега тaтка бaба О; отидoмо кuде uјка Рљ; и убiјев
га тoга дeчка О; uјка га нeшто гuши П (али и: од uјку сeстре ГД, в. 2.1.5.1.4.);
с њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра П;
сaмо кuде Брaнка Т; умрeла је пре Брaнка П; и куде Вeљка Т; на Бuцка
тaтко Н; Звoнка сам довeла О; на овoга Рaтка О и сл.
2.1.1.2.5. Именице некадашње -ĭ- промене:
б) нe без пaмет П; тргнaја се от пaмет Рљ; трi кiла кrв сам изгубiја
Сл; дoкторе, дaјте нiки мaз П; једêн мaз мазa Ч; онêј мaз П; трaжим тêј
мaз за вeне П; ће ти напрaвим онêј мaз П; овêј мaст прoбај П; ће напрaвив
нeки пaкос Ч; да ми дoђе на пaмет М; имaла си голeм пaмет као ћuрка Ч;
нiма („нити има“) нeки пoмоћ П; кoј oће да uзне прiчес О; нeкако нe ми је у
сrце рaдос П; једêн рeч ми нeје рeкла Рљ; ма јoш нeсмо пуштiли рeч П; oн
пуштiја рeч Б; на овeј одозгoр се спуштiја тeчнос П; али једêн чaс, једнu
кaфу да ву бeше однeла П; кaко си бе сас твoј бoлес Рљ; oни вiкав бoље с мaз
ГД; с мoј пaмет Љ; с твoј пaмет Ц; са овêј пaмет да рaди Ч; о, мoта ми се
по пaмет Ц; у пaмет ми је сêг Ж и сл.
Вокатив једнине
2.1.1.3. Форме вокатива забележене су углавном код именица које
означавају људско биће. Вокатив именица прве врсте најчешће је са -е, али
се може чути и са -у. Именице на -о имају вокатив једнак номинативу.
2.1.1.3.1. Именице на сугласник
-е: ама, штo је, бре, брaте П; Бурaзере, трeба пrслуче да ти напрaвимо
П; дoкторе, ако је здрaва П; нe, сiне О; Стaни, бе, шoфере П; e, Бoже, Бoже
ГД; нe дај Бoже О; Бoже, па тoј мoји дeца, сiнко О; чuвај Бoже М;
Дрaгане, тoј тi мiслиш Ч; Еј, Стојaне П; а бе, Стојaне Ч;
Вокатив на -е забележен је и код именице пријатељ (овде у значењу
припадника уже или шире породице супружника):
Здрaво жiво, прiјетеље Ч; Прiјетеље, какo си? Ц;
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-у: Е, бре, мuжу П; e, човeку, aјде јeди П (новије је: штa, чoвече, iма
овдe П).
2.1.1.3.2. Именице на -л:
чикаˬAнђеле П.
2.1.1.3.3. За именице на -а, -р (након губљења -х) нема забележених
облика вокатива.
2.1.1.3.4. Именице на -о:
Брaнко, uзми тi Љ; и тi ли, Звoнко О; вiкам: Рaтко, Рaтко ГД.
2.1.1.3.5. За именице некадашње -ĭ- промене нема забележених облика
у вокативу.
Номинатив множине
2.1.1.4. Номинатив множине гради се додавањем наставка -и. Неке
једносложне именице имају проширење -ов-/-ев-. Бројнији су ликови са
-ови од оних са -еви. Постоје примери који показују да плуралски облици не
морају да имају проширења као што је то у стандардном језику.
2.1.1.4.1. Наставак -и
2.1.1.4.1.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
сêг што се уздiзав богатaши Т; ко божјaци Ч; него овiја бробiњци Н;
тoј су нaши гoсти Љ; дивљaци П, Н, М; овiја дрвiши О; дoктори не могaле
да спaсив Ж; што су бiли заробљенiци О; питувaше ме инџињeри Н; лoпови
свi ГД; iсти мaјстори свi Ч; какo су ми међнiци Сл; мрaви, мрaви О; овчaри
О; што су бiли чiсти партизaни Н; пaуци ће те изeдев О; па док почнaше
рaдници Т; рoб, рoбови П; нaши рођaци Рљ; староседeлци iсто О; унuци
дођoше Св; мнoго учiтељи Р; после и дрuги џандaри Сл; шурaци га викaли
О; uјци га чувaле Б;
а Ђoрговци постiле О; овiја Талијaни сас кoњи П; и сл.
Именице на -ин у множини губе проширење:
Бuгари бeгав накуд Бuгарску П; Цiгани су на тêј крaј Б и сл.
б) Именице које означавају нешто неживо:
свe тoпени авиoни, тeнкови Б; Бубрeзи ако тeрав на мокрeње Ж; бунaри
пuно Љ; и вiногради, свaшта Ц; тiја вoћњаци М; тiја грејaчи Ж; тêд су бiли
гrнци Рљ; што су имaле клaденци, iзвори О; свe компiри ГД; таквi обичaји
Св; обрaзи црвeни Љ; uбави орaси Ч; Божићeви пoсти П; Велiгденски пoсти
П; Петрoви пoсти од сuтра Ж; Петрoви пoсти га фaћав Ж; прoзори стaри Сл;
oно нaпад, прoливи П; тoј су сrпски пoтеси Ц; ели собoри кêд су бiли Ц;
темeљи обавeзно Н итд.
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2.1.1.4.1.2. Именице некадашње -i- промене:
тiја бoлеси Ч; ствaри детiњи Ц и сл.
2.1.1.4.2. Наставак -ови
2.1.1.4.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
вeсели су кuмови бiле Ж; oни бeву кuмови О; море, свaтови чeкав Ж; а
сiнови му вoзив О; сiнови гу не тејaше Ж и сл.
б) Именице које означавају нешто неживо:
жuти бrкови Н; море дaрови Ж; кrстови, кrстови од зeмљу Н; лeкови
од Скoпље Ч; тoпени авиoни, тeнкови Б; нiки црeпови Н и сл.
2.1.1.4.2.2. Именице на -л
а) Именице које означавају нешто живо:
за тeбе и кoла и волoви П; једêн пaр волoви кoшта Рљ; петлoви П, Ч, Ц,
Б, Рљ.
б) Именице које означавају нешто неживо:
знaш кoлки бoлови Б.
2.1.1.4.3. Наставак -еви
2.1.1.4.3.1. Именице на сугласник
б) Именице које означавају нешто неживо:
нeка лuпав гочeви Ч; дрuги пuтеви Н; па чiреви ми изaђев на крајнiци
П; искочiли му шuљеви Љ.
2.1.1.4.4. У неким именицама нема очекиваног проширења, а такви
примери су забележени код именица на сугласник:
а) Именице које означавају нешто живо:
вuци је имaло Љ; тuј су тi голuби М; гугuтке и голuби П; голuби искљuјев
Ч; мuжи донoсив, купuјев гoтов лeб П;
б) Именице које означавају нешто неживо:
пaлци на нoге Св; плiци од копрiве се изгuбев Сл.
Општи падеж множине
2.1.1.5. Облик општег падежа множине код именица прве врсте једнак
је номинативу множине, те се и овде могу уочити модели за грађење плурала
уз помоћ наставака -и, -ови, -еви.
2.1.1.5.1. Наставак -и
2.1.1.5.1.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
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од Бuгари О; идoмо код uјци Рљ; куде uјци Ж; због гoлуби М; гoре је имaо
колiбу за вuци Т; oни су клaли кoњи за једeње П; да дочeкам и парaунуци Рљ;
сêд oн унuци да iма Ж; овiја Талијaни сас кoњи П; а са мuжи не Ж; с сə
свирaчи Ж; Цiгани сам iшја у шкoлу Р и сл.
б) Именице које означавају нешто неживо:
бе[з] зuби нeма нiшта П; што сам патiла од крајнiци П; па iма и
багремaри Ц; iди ми донeси батaци Т; бубрeзи ву повредiли П; па бунaри
нeма Т; не прaвите тiја глuпости Ч; о[д] дêнови на саaти Сл; мeсим зељaнци
Ч; донeсе жeљке па у казaни П; нeки не знaјев обичaји Ж; нацрвeнив се
обрaзи П; опêнци кəд ми је купiја тaтко Сз; опêнци нoсимо П; орaси кrшив,
дeлив П; iграмо орaси Ж; патлиџaни сам купiла Ж; прoзори нeмамо Ж;
нeма рuдници овдeка Р; јa ги дêнови смањuју на саaти Сл; uтепа се мaјка
прaећи чаршaфи П; сас пaлци Ч; итд.
2.1.1.5.1.2. Именице на -л:
да се чuвав бiволи Сз.
2.1.1.5.1.3. Именице некадашње -i- основе:
не вoлим јa таквi ствaри Ч; свe ми исфрљaше ствaри Т.
2.1.1.5.2. Наставак -ови
2.1.1.5.2.1. Именице на сугласник
а) Именице које означавају нешто живо:
зeтови си iма Ч; свaтови што кiтив П.
б) Именице које означавају нешто неживо:
јa о[д] дêнови смањuју на саaти Сл; блoкови терaли гoре Рљ; делiли
пролeтоске плuгови Сл; од таквi рaтови Ц; свe сам тiја рiдови прoшла О;
оволiки стuбови је направiја О; кoлко сам имaла сuдови Т; сaмо си сuдови
пeрем Ц; са шрaфови П и сл.
2.1.1.5.2.2. Именице на -л:
а) Именице које означавају нешто живо:
и сêга доле терa волoви П; чувaли су волoви Рљ; мoмци нoсив кокoшке,
петлoви на дrво Сз; сас волoви рeтко, рeтко Н;.
б) Именице које означавају нешто неживо:
oдма бoлови смaњи П; тaмо у дoлови Сл.
2.1.1.5.3. Наставак -еви
2.1.1.5.3.1. Именице на сугласник
б) Именице које означавају нешто неживо:
за плaцеви Ч; за шuљеви спољaшњи П iма гrчеви Т; дадo на нaнку
кљuчеви Рљ; наоштрiја ги ножeви П; Пeра кuва чaјеви П и сл.
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Други деклинациони тип
2.1.2.0. Именице друге врсте разврстане су на следеће групе (в.
Богдановић 1987: 146‒147, Реметић 1996: 458, Јуришић 2009: 120):
1. именице женског рода, антропоними (имена и хипокористици) и топоними на -а и -ица,
2. именице мушког рода и мушки антропоними (имена, хипокористици, надимци) на -а,
3. именице на -ка, које су овим наставком изгубиле финални сугласник
из старе -i- промене и на тај начин остале у женском роду са вокалом а на
крају, као и друге именице које су аналошки добиле овај суфикс и задржале
своје место у групи именица на -а.
Номинатив једнине
2.1.2.1. Код именица друге врсте неће бити раздвајања на две подгрупе
као у првој врсти именица.
2.1.2.1.1. Именице женског рода, женски антропоними и топоними
на -а и -ица:
мoја бaба такoј радiла П; багатeла вrз багатeлу ГД; пoсле мoја
братанiца Ч; Верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; кoлко онoј воденiца кêд
мeља О; свe мoкра глaва, кrвава Ц; гологuза, гологuза, водопiја П; тe ти
гребuља М; греoта Ч; а жeна му је дoкторка кoжна П; Грoпска долiна ли
Н; дuња и нишaдар Ж; жaлка је на пчeлу, oсу П; uвече дођo, заведoјка П;
у кaтастар гу iма Бeла зeмља Н; бeла зeмља као крeч Н; нeма за њuм зiма
П; мoја имењaча Ц; дeвер и јетrва М; oгули му се кoжа ГД; тaј колiба Т;
једнa голeма корiја Сл; овaква ву је кoса Ж; бeше стeлна крaва Сл; ладовiна
тuја ГД; черeк лiра, пoла лiра П; кад се oплаши магарiца Ц; Матiка, брe
Ж; Ће улeгне мaчка Ж; једнa ногaра искrшена Ж; Млoго uбава папрiка Ж;
iма плeмја Н; једнa плeмја је имaла сламeна Сл; гoре је бiла плeмња Сл;
да нe ми је прeмисла П; тuј iмаше једнa продaвница Ц; уaпе га пчeла П;
uјутру нaјвише рабoта iма Ц; и ракiја iма Сз; Свaдба, iспит Ж; брaт и
сeстра да не вiдив П; бaто, сêк је свaдба П; копaмо свeкар, свекrва, зêлва
П; па срамуoта Ч; Стрoга на oмладину мнoго је бiло Ж; мoја тeтка П;
учитeљица му ги обuва Ц; о[д] тoј фaјда нeма П; имaла једнa чeрга Рљ; А
шкoла ме је iшла Ж; ѕiнѕа П, Ж, Сл, Ц, Ч;
iде Богдaна П; Вeсна, нe ли је П; Дaница и Зoрка ГД; бабаˬЂuрђа Рљ;
БабаˬКoна за Oлгу вiкаше Ж; Мaрија сас Нiколу Ц; нaша Светлaна Ц;
Снежaна овaј ГД; Iде светиˬЈелeна Ж;
тaм Власiна П; Орaовица, Црнoтинце и у Шушaју Ч.
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2.1.2.1.2. Именице мушког рода и мушки антропоними на -а:
овêј аџiја Ц; Брaнко је аџiја П; батаˬПeра ги купiја П; мoре, будaла
је Ч; Дeда му дaја Ж; дeда му uмре П; Тaфа комшiја П; кuкавица нaрод Ж;
мераклiја сам за муабeт Сл; дoђе наводаџiја Љ; пaрадeда му uмре П; цицiiа
је бiја Ч; чичаˬДaнча iде Т; чiчаˬми петнaiес башчалêка да дaде П; чiча му
бeше дaја плaц М; чичаˬТiма вуновлачaр П; овдe купi чичаˬТoза П;
овêј Алексaндрија ли Н; Јордaн и Васiлија дoле су Н; чичаˬДaнча Т;
Дрaгиша uчитељ П; Думбiја је бiја тuј Ж; Дрaги, Жiка, Лuка, Стaвра и мi
Н; онaј Жiка Н; и онaм је бiја Стојaн Лисiца Н; а мoји Гаврiл, Лuка, Тoма
Н; Чeкав ме Љuба и Стојaн Сл; Нiкола Сл; а Сaва и Лuка онaмо Н; Сiма се
oвде доселiо П; Славiша ме вoзи Сл; Станoја мaјстор Т; дeвер ву је Стoша
бiiа О; чичаˬТiма вуновлачaр П; Тoза iма кафaну П и сл.
2.1.2.1.3. Именице са преобликовањем на -ка:
вêшка на вêшку П, Н, М, Ц, Т; кокoшка П, М, Н, Ч, Т, Рљ, Р, Ж; Куокoшка,
Кoњ П; Кəд се исuши, кoска бiдне Ж; нoва ни је пeћка Б;
каквa је тoј мaјка Ц; Нoћу сaња мaјка П; мaјка и тaтко су му умрeли Ч;
муoја мaјка тoј свe ткaла Сз; oна ги је ћeрка Ч; Мoја ћeрка П;
Овде наводим и друге именице на -ка које нису припадале некадашњој
-ĭ- деклинационој врсти. Неке од њих су се аналошки преобликовале истим
наставком и на тај начин промениле или задржале женски род.
uплаши ме комшiка Ц; комшiка је бiла тuј Н; кромiтка oбавезна Ц;
крстeнка П, Ч, Ж, М, СЛ; eве нaша кумашiнка Ж; мрeчка П, Љ, М, Ц, Т, Рљ,
Ч, Р; па већ мрeчка Ж; печeнка, oбавезно печeнка П; као сiска Рљ; и Блaгоја
и снaшка Т; а снaшка, нeма рабoту ГД; снaшка ву је Рљ; снaшка iма ли брaћа
Ч; снaшка нaјмала нoси, слuжи Сз; сrчка ме бoли П; сiгурно је сrчка Ч; онaј
стaрка Сл; тoј ми је стрiнка Љ; трoшка П, М, Т, Ж; једнi кoла, фiћка Сл;
ћoшка П, Ч, Ц, М, Т, Рљ, Ж, Н итд.
Женска имена на -ка: Велiка Ц; Дaница и Зoрка ГД; Стaнка дођe П.
Код неких именица на -ка ради се о деминутивним формама:
једнa гoдинка Сл; животiњка П, Нм Т, Рљ, Ж, О; књiшка П; мeри,
кoј има пoвише, ложiчка Ц; сандaлка П, Н, Т, Рљ, М; једнa флaшичка Ц;
ципeлка П, М, Ц, Ч; чоколaтка П, М, Ч, Ц, Сл.
Општи падеж једнине
2.1.2.2.1. Именице женског рода, женски антропоними и топоними
на -а и -ица:
тuј преко његoву бaшчу Ц; фатi јa лaвор вoду Ч; кêд да турa пoла гoдину
на брaтаˬву П; не мoж да се дiне от кiчму О; свe до кuћу Рљ; да искoчи из
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кuћу Ч; од реuму Св; oн се iсцепи од смeшку Ж; од сrчку Ч; тo је од ицeпену
фuту П; дадo на нaнку кљuчеви Ж; на овuј стaрку тaтко Рљ; На стрiнкуˬми
из Билaчу тaтко П;трaжи бeлу аљiну П; свe си лiчи на бaбу Ч; бaшчу нeсам
садiла Ч; да вaдимо бaшчу П; нeку вoћку да изeдемо ГД; ће uзме свaку грiцку
П; па ги стaвљам овêј тамјaн на гuшу П; iма и дрљaчу Св; сал једнu дuтку
П; онuј животiњку П;uзеде зêлву за брaта ГД; зeмљу су добiли Н; за зiму
Т; да гу нaђемо тuј корiју Сл; на крстeнку су наместiли Рљ; сêк ће прaвив
крстeнку Т; турiла сам кrпу Ж; да прaвимо кuћу, темeљ П; пред мрeчку
човeк Ж; једнu пeкљу П; па у плeмњу П; на прaвдину човeка ће стрeљате Ц;
тражiли му пuшку Ц; да ги вoзи на рeку Ц; oни дiгнев рuку П; да пaли свeћу
Ц; куде ковaча однeсеш секiру Ч; дaј гу слuбу П; oна му повuче слuбу Ц; лeга
ли на слaму јoш ГД; снaшку довeдев Сз; оволiцну трoшку ГД; спремiла
uрду Ч; па копuс, па чарaпу П; знaм вaшу фамiлију Р; на цuцку му дaвам Сл;
дaј чaшку Рљ; да лuпаш сас грбiну Т; сас грбaчу Ч; с гребuљу П; eве једнa
сас кукaчку Сл; са слaму је бiло Сз; пропастiло ми се свe у бaшчу Ж; цeл
дêн по бaшчу П; На бuчку свe Ж; срaм, кaже, остaви на капiју П; темeљ iма
на плeмју Ц;
дoле куде Гордaну ГД; и на Блaгицу, и на Достaну, и на Косaру Ц; да
нoси на Десaнку на Дiвну Ц; на Лeпу Калaњку зeт је П; на Марiју мuж Ж;
питaла Iвану П; за Милuнку Ч; БабаˬКoна за Oлгу вiкаше Ж; Преженuје онuј
Станiју Ж; с Гoцу О; сəс Мaру што је бiла Н;
Јaвља ли се од Амeрику? Ж; од Врaњску Бaњу према Сuву рeку Ц; ис
Коћuру Ч; од Курбалiју нaвамо нaше Н; На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко П;
прeма Чукaрку Ж; зaједно смо радiли у Кречaну П; овaмо над Нoрчу Н; у
Бuгарску којi су бiли Т; итд.
2.1.2.2.2. Именице мушког рода и мушки антропоними на -а:
код судiју ГД; iдемо кoд стрiну и кoд чiчу Рљ; овêј од чiчу П; на овoг
Ћамiља, комшiју нaшег П; на овoг комшiју до нaс Р; мaјкинога чiчу ударiја
по глaву Ж;
више Дрaкчу су седeли Н; од Љuбу пoстара сам Ж; На Вoју сeстра
Ж; дoђите, дoђите куде Пeру П; код Трuмбу П; на Лuку ли дeте Н; вiкај
Слaђана и Бaту П; срeтнем Жiку ТР; тoга Јaњу О; с Јoцу Рљ; пeт дaна пред
светиˬНикoлу Ч; имaја комaнду над тoг Тoму Ц; и с Благoју Ц; с Гoшу Т; саз
Димiтрију Сл; сл.
2.1.2.2.3. Именице са преобликовањем на -ка:
бaци му кoску П; мaјку немaле Ж; у плeћку ме бoли Ч; а oна си iмаше
ћeрку, сiна О; ћeрку iмам Сл; ондe на ћoшку Ч; с мaјкуˬми Сз; и на пeћку се
грeјемо Ч и сл.
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Вокатив једнине
2.1.2.3. Вокатив именица друге врсте има два наставка: -о и -е. Именице на -а се завршавају на -о, док именице на -ица и -ка у вокативу имају -е.
2.1.2.3.1. Именице ж. р. на -а у вокативу имају наставак -о:
бaбо П, М, Ч; Бaбо, aјде здрaво П; Бaбо, нeмам с кoг да се распрaљам
Ж; вrжи ми, бaбо М; девoјко, чим нe ће се одaваш ГД; Гoспођо, не пiтај П; а
тi, госпoђо Ч; Мори, жeно, П; кəд, жeно, поoди у шкoлу ГД; срaм бе, жeно
Рљ; али нервoза, oј, жeно Ж; а онолiко, жeно, тuго П; змiјо тројоглaва ГД;
кuчко Ж; па тi, мaмо Ч; а рекнaла мaмо, а рекнaла бaбо, а рекнaла тeтке Ж;
ћuти, мoри, прiјо Сл; сeстро слaтка Ч; ћuти, сeстро, ћuти Ж; лeле, жeно,
надuло се П; ћoрло! П;
тaта вiка: Дарiно, Дарiно П; Добрiло, дeте је у пiтању П; сêг је
нeсташица, Добрiло П; Зoро, јeсам ли те терaла јa П; Iвано, дaј сoк Ц; Iма
кaфа, кумаˬРaдо, iма Ж; Врaти ги, бабаˬСтaно, врaти Ж; Тaњо, кaфу, без
шeћер Сл; Тaњо, штo да донeсем Ц; и такoј ми ти, мoја Тaњо Т итд.
2.1.2.3.1.1. Именица на -ица у вокативу обично имају -е:
бабаˬЈeлице М; Мiлице, тi ли си? Ч.
2.1.2.3.1.2. Код неких именица на -ица може се чути вокатив на -о:
лисiцо јeдна П.
2.1.2.3.2. Именице мушког рода на -а имају наставак -о:
aјде aго, дaј да пiју П; бaто, сêк је свaдба П; aјде, oџо П; oџо, вечерaс
да дoђеш П; слuшај пoбро Ц (в. и т. 2.1.4.1.);
Пeт сiна iма, o Јaнчо Сл; а, Станoјо? Н; е, Стојaнчо Ц.
Вокатив именице тата има -о, а облик са -е подразумева номинативно
тате (в. т. 2.1.4.1.). Данас је чешћа форма на -о.
нeма вeзе, тaто М; помaгај, тaто Б; тaто, дoђи Ч; тaто, овдeка М;
тaто, чeкај ме мeне П и сл.
2.1.2.3.3. Све именице на -ка, са изузетком именице ћерка, имају наставак -е:110
дoбро ми је, мaјке П; мaјке, бaба вiка да iдеш кuде њuма О; мaјке, дaј
ми Ч; мaјке, за тeбе Рљ; мaјке, свaк дêн рaди ГД; сêг, мaјке, штo oћеш прaви
ГД; Aјдемо, побрaтимке Т; а, мори, стрiнке Рљ; стрiнке смо гу викaли Сз;
тeтке, мори Ч; тeтке, да дoђеш П; тeтке, oн је умрeја ноћaс ГД; тeтке, тi
си ме излечiла П; а рекнaла мaмо, а рекнaла бaбо, а рекнaла тeтке Ж;
110
О наставку -е у вокативу код именица на -ка Белић каже да се он најпре појавио код
личних имена, а одатле се проширио на сва именовања женских особа која се завршавају на
-а (Белић 1999: 232).
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сeдни, Мiлке ГД; мори, теткаˬСтанiке Т; тi какo рeче, Станiке П;
слuшај, Станiке Ц.
2.1.2.3.3.1. Именица ћерка има вокатив на -о:
Ћeрко, кад отiдеш куде мuжа П; ʸOћу, ћeрко П;
2.1.2.3.4. У последње време јављају се облици вокатива преузети из
стандардног језика, али су и даље ретки:
Остaви, реко, Мaрија Ц; Тaња, сeди П.
Номинатив множине
2.1.2.4. Све именице друге врсте у номинативу множине имају суфикс -е.
2.1.2.4.1. Именице женског рода на -а:
бiволице млoго мaсло су имaле Ж; и овeј бuлке штo су по њiве и
попuљке П; oне су бiле госпoђе Сл; пuно гребuље П; Стaре девoјке нeсу
оћaле тêг Ж; дrље у oчи Ж; сагaшње жeне Ц; шeс иљадaрке пaре М; црљiве
јaбуке Рљ; расцветaле ми се кiтке П; Сêд јeфтине корiје Сл; имaло је лiпке
тuј Н; вaљда су се тu крiле мeчке Т; свe нeке мрeчке Рљ; oно мuве мнoго М;
нeке пaтичке, ели сандaлке, ели ципeлке Сл; кêд га изедoше пчeле П; онaкве,
као oбичне рiбе П; онeј свiтке ми излaзив Ч; од чiчу сeстре Ц; сламњaче
толiке Сз; слuбе П, Сл, Ч, Љ, Св; овaкве голeме тiкве Ч; трeпке Ж; кəд јa
нагaзим, oне трoшке ГД; дoле фuте П; мaле чоколaтке Ж; Бујановчaнке Ц
итд.
2.1.2.4.2. Именице мушког рода на -а:
аберџiје дoђев Сл; нaј гaзде у сeло Т; нaши дeде П; тiја кoји су зарлiје
Сл; тoј су чiче на мoјега тaтка Н; чiче му помрeше свe П и сл.
2.1.2.4.3. Именице са преобликовањем на -ка:
вêшке кoлко oћеш Љ; свe мaјке Рљ; и твoје ли су ћeрке Ч и сл.
Општи падеж множине
2.1.2.5. Облик општег падежа множине једнак је номинативу множине.
Следе примери који то потврђују.
2.1.2.5.1. Именице ж. р. на -а:
блiзу до бaшче Т; од овeј женетiне Ч; кaже ги на жeне Сз; дочекuјем
бaбе Ч; не мoгу да нoсим вiлице Ч; турiла сам ти вровiнке Ц; да ги збeрем
грaњке П; јeдемо дuтке Ч; донeсе жeљке па у казaни П; књiшке сəс шпенaдлу
ги набoдев Сл; нeмаш крaве, нeмаш свiње ГД; али нe ги збiрам крaјке П;
uзнев лубенiце да јeдев Т; тêнке рuке је имaла П; бeремо слiве Ж; донeси ги
тeј слuбе Ц; кaчи се на слuбе П; кaкве тaшње нoсив Ц; iмаш трi унuке Рљ;
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Трaжи ципeле бeле П; на чeрге Ч; збiрашеву шaшке Сл; iдеш у Лaзарице П,
Ж; под нoге Ц; у одaје тaмо Сл; oна у планiне гoре Т; и сл.
2.1.2.5.2. Именице м. р. на -а:
нeмаш дoбри комшiје Ц; с навадаџiје тêг је бiло Ж;
2.1.2.5.3. Именице са преобликовањем на -ка:
да нoсим кoске на кuче Ч; мoмци нoсив кокoшке, петлoви на дrво Сз;
напрeт чuваше и кокoшке ГД; ћeрке iма Ж; ће се напuниш с вêшке П; и сл.
Трећи деклинациони тип
Номинатив једнине
2.1.3.1. Именице треће врсте имају наставке -о и -е (што одразумева и
наставке: -иште, -це/-енце/әнце, -иче/-че). У прешевском говору нисам забележила проширења са -н-, -т- и -с- код именица средњег рода (типа имена,
детета, небеса) и због тога нема поделе на два деклинациона типа.111 Примера у вокативу је мало, али је јасно да су номинатив и вокатив изједначени.
2.1.3.1.1. Именице на -о:
тoј блaто лековiто Рљ; нoво вoзило Сл; гњeздо Сл; тuј е бiло гuмно
Ч; једнo дrво П, Ж, Ч, Ц, Сл; нaше жiто М; једнo зrно Ц; овoј куолeно П;
мeсо ако се скuва Ж; мeсто је бiло оваквo ТР; лeто Ч; острiло ГД, М, Т;
оштрiло П; и потeкло и кoрења П; што је тoј решeто О; а сaд чuдо Рљ;
Прeшево П, Љ, Ж, Ч, Т, Рљ, Ч, Сз, Сл, Ц, М, Б.
2.1.3.1.2. Именице на -е:
а) тoј бeбе колiчко је П; дрвaрско вeче Ц; мoје врeме је дрuго Љ;
uбаво врeме Ч; али дeте без лeк П; нaјстаро дeте кoлко iма гoдине ГД;
замотувaње Ч; твoје знaње Сл; мoје имaње Ц; којo је iме Сл; iдеше једнo
кoмбе ГД; копaње Ж; и квiчи онoј кuтре Ц; кuтре свe је iшло по сaндук Ц;
лǝжaње Ж; свe лiце мoдро Ц; Узuнско лoјзе Ц; немaње цrно Ц; дoбро одeње
одoвде Сл; по једнo пaрче Т; једнo поштувaње Ц; рaме П, Ц, Т; овoј рaме
ме узбoли Ч; чим изaђе слuнце Ц; тoј ћoше Сл; шкeмбе се надувaло П итд.;
Бuгариње П, Ж, Ч, Т, Рљ, Ц, Б; Гњiлане П, Ж, Ч, Т, Рљ, Ч, Сл, Ц, М, Б;
Скoпље П, Ц, Т, Рљ, Сл, Ж, М.
б) Именице на -иште:
нeко девојчiште Ц; дечiште нe се јaвља Ж; пuно двoриште Сл; ГД;
онoј кучiште Сл; Длêго плaдниште Ађ.
в) Именице на -це/-енце/әнце:
Барјактаревић (1966: 198–199) наводи примере са проширењем: детета, пилета,
пилети, унучета, унучети, какве ја нисам чула.
111
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мrвка брашêнце Љ; млeкце П, Сл, Ч, Ж; као пилeнце М.
г) Именице на -иче/-че:
малeчко астaлче М; дiне се кaко вампiрче Ж; и једнo девoјче ТР;
зељaнче с кuпус ГД; малeчко јоргaнче П; једнo колaче М; једнo колiпче Т;
бiло једнo кoнче извuчено Р; онoј корuпче Ч; толiчко лeпче Сз; цeло лeпче,
цeло кравaјче Ц; онoј матiче Ч; орaшче ли је Т; једнo рeпче М; онoј сoбиче
П; Сoкче? М; дeдино унuче М; нeко шeрпиче Ж итд.
Општи падеж једнине
2.1.3.2. Облик општег падежа именица треће врсте једнак је номинативу једнине.
2.1.3.2.1. Именице на -о:
о[д] дrво на дrво врзuјемо П; нe ги померiја од мeсто Ж; од дебeло
црeво Ч; брaшно ги дaде Рљ; па ги тuрив за гrло П; купiмо желeзо П; јa iмам
корiто, али мaло П; да трaжим решeто О; на колeно да ву клeкнем М; само
мiслеше да мaнем у чeло Ц; бeше нeкакав у одeло Ц; нaј гaзде у сeло Т и сл.
2.1.3.2.2. Именице на -е:
а) јeс, од легaње М; у бaшту чuјем нeко викaње Ц; и у мoје врeме O; за
гутaње Ч; на закачувaње Ч; тêг сам имaја знaње Сл; iде на зрaчење Ц; чiје
имaње да дaде Ж; бaбино iме добiла Ж; на једнo магaре ме uкачи Ц; па на
тoј миљe П; па тuрај и сiрће ГД; на стрeљање Н; прuжа шiше ГД; iде uјко
сəс ћeбе П; с нeко јuже Сл;од стaро врeме („о старом времену“) Ж; у пoље
мнoго смо работaле Ж;
у Бугариње ГД; oни идoше у Гњiлане Рљ; oдоше у Прeшево П; у
Требешiње отидoше Н; у Скoпље кǝд ги сретнем Сл итд.
б) -иште: мaјкаˬми зaпали огњiште Сз.
в) -це/-енце/-әнце: тuри му мaлка брашêнце П; ће ми донeсеш о[д] твoје
сiренце О; донeси нeко дrвце М; миљeнце тuрам Ч; нe би овакoј пилeнце
нагазiла О;
в) -че/-иче: да нoсим кoске на кuче Ч; аљiнче му обuчите П; девoјче га
дoведе овдeка Рљ; uвече склонaмо казaнче М; па га замoта у кrпче М; у онoј
сoбиче П; стaви стaпче П; понeсеш торбiче Сл; за једнo фртaљче вiше Рљ;
oна лiћка фuтиче П; тuрим ћилiмче Љ; једнo шeрпиче ће тuру Ж; по једнo
шићeрче Сл; сас пrшче показuје Ж; итд.
Вокатив једнине
2.1.3.3. У вокативу су забележена обраћања живом бићу.
2.1.3.3.1. Именице на -е:
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а) дeте, забрaља се Љ; дeте, трi пaре лeк П; Дeте слaтко, нeје радiја
ГД;

в) -че: девoјче, eј Ж; и такoј, снaшче П; мaче дeдино, oди М и сл.
Номинатив множине

2.1.3.4.0. Именице треће врсте у множини могу имати наставке: -а,
-иња, -ики или -ци. Суфикс -а у множини имају именице на -о, -е и -иште; суфикс -ики у мн. имају именице на -иче/-че и именице са деминутивном нотом
на -е. Код већине именица код којих се очекује проширење са т, н, с наставак је -иња. Глаголске именице немају множину. Исказивања множине збирним именицама на -ад нема (осим именице чељад). Множина именица које
означавају младунчад има наставке -ики или -ци, ретко -иња. Овакво стање
умногоме је блиско ономе у говору Горње Пчиње (Јуришић 2009: 123‒126), с
тим што у прешевском говору није забележен наставак –ења, какав је случај
у пчињском (Јуришић 2009: 125: вiмења, iмења, рaмења). И у кумановском
се среће само суфикс -иња (Видоески 1962: 104).
2.1.3.4.1. Наставак -а: говeда пe-шeс глaве Т; девојчiшта П, Ц, Сл, Ж;
дечiшта ву досaђав Ж; неке пaре, eвра Ч; каквi су ги јaја Т; фaрбани јaја Б;
пrжени јaјца ГД; кучiшта Љ, П, Б, Ч; сeлски пuтишта Љ; почeли и рeбра
да се вiдив П; тoј су тiја сeла М итд.
2.1.3.4.2. Наставак -иња: онiја бурiња Рљ; дрuги имiња Сл; свe нeки
имiња Ч; ма да ги нeма свi тiја имiња Р; нeгде дрuги имiња Сл; јужiња
П, Ц, ГД, Ц, Сл; Чеклiчки лојзiња М; тrња, али онiја магарiња штo јeдев
П; oбе рaмиња П; тêд су бiли чезiња [мн. од чезе] Сл; мнoго шiшиња П;
шкeмбиња Ц, ГД, П, Сл, Ж итд.
2.1.3.4.3. Наставак -ики: двe близнaчики О; iма такoј вiрчики Т;
девoјчики П, Ц, Н, Р, Ж, Сл, Т, Рљ, М; сiтни зuпчики Ц; колaчики П, Ж, Ц,
Т, Рљ, Ч; кuтрики бaбини Ц; чiiи су мaчики Ц; миљeнцики П, Ч; и прaсики
Ж; тeлчики П, Ц, Сл, Т, Рљ; бeли пiлики ће ти искaчав на глaву П; свaкакви
ћелiмчики Ж; шећeрчики па у марaмчики Сл итд.112
2.1.3.4.4. Наставак -ци: јaгањци на пiјац П; прaсци П, Ж, Ч, Т; једнo
врeме и тeлци Сл и сл.
112
О заједничко-словенском суфиксу -ик и његовом деминутивном значењу које се
сачувало у говорима источне и јужне Србије говори Белић и наводи бројне примере из Врања
и околине (Белић 1999: 258‒259).
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Суплетивни множински облици на -ики и -ци морфолошки представљају
именице мушког рода.113

Карта 5.

Општи падеж множине
2.1.3.5.0. Облици општег падежа множине једнаки су номинативу множине, што потврђују примери који следе.
2.1.3.5.1. Именице на -а: цeпи дrва П; чувaја сам говeда Сл; стaви
нeколко зrна Ж; голeми јaјца нoси Св; поделiше ни јaјца П; свe колeна
огруљiло Т; на тiја мeста Т; кəд ће покaжев нeки сeла Ч; тuј под рeбра П; у
гoвна до гuшу ГД; дrжи на колeна Сл; итд.
2.1.3.5.2. Именице на -иња: јa ги притискa тiја дугмiња П; намiшћам
си мiљиња П; сас ћeбиња Ж и сл.
2.1.3.5.3. Именице на -ики: да uзмемо вrпчики П; девoјчики удадoше О;
iма си јaгњики Н; он канaчики продaваше О; за кuчики ГД; iма и ђеврeци,
113
В. и: Павловић 1939: 37, Стевановић 1969: 412, Богдановић 1987: 150, Марковић
2000: 125, Видоески 1962: 143. Наставак -ики за образовање множине неких именица
средњег рода у македонским говорима користи се на читавом северу, на југу „до границата со
штипскиот и кочанскиот говор“ (Видоески 1962: 143).
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лeпчики Ж; шећeрчики па у марaмчики Сл; мaчики довeла Ж; ће uзнете
мaчики Ж; iма и парaунучики Љ; накaчим овiја пaрчики Рљ; на пaрчики ву
дaвај П; прaшчики да глeдамо Ц; вaди шићeрчики Сл; сəс унuчики П; и сл.
2.1.3.5.4. Именице на -ци: јaгањци ги рaни Ц; јaгањци смо си имaли Ж;
прaсци продaва Т и сл.
Хипокористичка и слична имена на -е и -и
2.1.4.0. Хипокористичка имена на -е и -и могу имати природни мушки,
женски или средњи род и то се може закључити на основу конгруирања са
атрибутском или предикатском речју.114 Међутим, ове именице немају посебан
облик за општи падеж, чиме се приближавају именицама средњег рода.115 С
обзиром на различитост њиховог рода, али и на њихову индеклинабилност,116
хипокористике посебно представљам.
2.1.4.1. Хипокористици на -е:
Номинатив:
Блaге ми је рођaк нeки О; Бoбе га нeће Т; Бoбе елeктричар Љ; Бoбе
пoрано је изaшја М; Бoбе што рaди у шкoлу Р; Бuце му је сiн Р; дедаˬДoбре
што гу iма М; јa и Станiка, и овêј Жiке Ц; Жiке и Гoца бiли Т; Заинaт са
му турiла iме Мiле Ц; чикаˬМiле послaiа Ч; А Мiтре ми је рeкја П; вiкаше
овêј Мiтре П; Тaне радiја у Сeдми јuли Ж;
114
Потврде са конгруирањем нису забележене за сваки пример, али се из контекста
могло закључити о ком роду хипокористика се ради, те се на основу тога вршило разврставање
према роду.

Многи аутори ове хипокористике сврставају у оквиру групе именица средњег
рода: Реметић 1996: 466, Вукадиновић 1996: 138, 140, Ћирић 1999: 117, Марковић 2000:
121, Милосављевић 2009: 466. Проф. Богдановић (1987: 150) овакво груписање образлаже
чињеницом да хипокористици на -е и -и имају општи падеж једнак номинативу. У Алексиначком
Поморављу ова имена која се односе на мушке особе у ОП могу имати проширење -т-, док
је код женских хипокористика увек ОП=Н. За хипокористике на -и закључује се да су новијег
датума (Богдановић 1987: 151). Јуришић (2009: 126) напомиње да хипокористичка мушка
имена у говору Горње Пчиње могу функционисати као именице м. или с. рода, док се женска
хипокористичка имена најчешће понашају као именице с. рода, ређе као именице ж. рода.
Видоески наводи хипокористике мушког рода, који у општем падежу имају -та: Милета,
Ристета, чак и: Илијета, Методијата (Видоески 1962: 134‒136). Младеновић (2013:
132‒133) хипокористике мушких имена на -и и мушка лична имена на -е сврстава у именице
м. р. јер их за ту групу везују остали падежни облици, мада имају проширење основе -(е)ткоје их приближава именицама с. р. (за разлику од с. рода, ови антропоними имају ОП на -а).
115

Проф. Марковић оставља могућност да се ове именице могу посматрати као
индеклинабилне (Марковић 2000: 121); в. и Вукадиновић 1996: 129.
116
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Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; Нaте је радiла Б; звaла ме је Сuне П;
Сuзе ме је мнoго слушaла Сл; eве, вaша Сuзе ће ти кaже П.
онoј нaше Нaте П; Алексaндриче Ч; Море, тoј ли Драгaнче! Сoфче,
Дuњче П.
Општи падеж:
на Бoбе тaтка Љ; на Бoбе ис Прeшево Ц; oнда на Бoбе Шiнку Р; на
Блaге је продaја Ж; овaј жeна на Ђoре П; мaјка му је на Мiле ТР; на Рaде
штo је направiа П; А Мiтре ми је рeкја П; мi са твoга Дeнче Ц; сəс Рaде М.
Зoре ми је чувaла Нaте млoго П; а овoј за твoју Нaте Љ.
Вокатив:
ало, Жiке Ц; немoј, Жiке Ц; Мoра да га вiкав: Мiле Ц; БатаˬСтoле,
батаˬСтoле! Ч;
Дaре, рече, јa се излечi П; oна је млaда, Зoре Ж; Штo кaжеш, Нaде П;
Нiке (< Станика), ти iди Ж; Тaње, дrжи Ц; Тaњче, aјде здрaво Ж.
Овој групи припадају и именице м. р. на -е којима се именује неки
сродник: побре и тате јер и оне имају само један облик за Н и ОП.
Примери:
на нaшег пoбре М; тoј си је нaш тaте Б;117 вiка[м] му на тaте Љ и сл.
вiкам га: тaте! ГД; Кuку, рeко, тaте! П; тaте, па ли вiкам ти М;
тaте, сeди и тi Љ и сл.
2.1.4.2. Хипокористици на -и забележени су једино у мушком роду:118
Номинатив:
Дрaги га нeма М; Дрaги долaзи за вiкенд М; Дрaги, Жiка, Лuка, Стaвра
и мi Н; наш Зoки вiка Ж; онêј дoле Мiки што је Љ.
Општи падеж:
па је бiла на онoга Гaги бaба П.
117
Именицу тате Радивоје Младеновић сврстава у деклинациони тип именица м. р.
са проширењем (татета, татету) и наводи могућност да је код ње и сличних именица
(нпр. нане) дошло до морфолошког једначења са вокативом (Младеновић 2013: 133, 180; в.
т. 2.1.2.3.2.).
118
Формант -ки код хипокористика Клајн (2003: 140) објашњава као варијанту
хипокористичког -ка. Ширим разматрањем творбених и стилских карактеристика имена на
-ки (типа Зоки, Мики м. и ж. рода) у српском језику бавила се Јелена Јовановић Симић (2012),
према чијим речима је први део овог суфикса домаћег порекла (по угледу на суфиксе -ка (Жика,
Рушка) и -ко (Мишко), па и територијално ограниченог -ке (Митке)), док се други део, вокал
и, развио под страним утицајем (Џеки, Мики Маус). Јовановић Симић закључује да „и поред
велике учесталости хипокористичких изведеница на -ки код неких категорија становништва
и у монденој сфери културног и супкултурног живота, њихово учешће у општем фонду
именословних речи није превисоко, па се не треба бојати њихове даље превелике експанзије,
нити даљем упрошћавању и огољавању именослова српског“ (Јовановић Симић 2012: 571).
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Вокатив:
кaжи, Дрaги, на мaјкуˬми П; Мiки, немoј П.
Посебне напомене о именицама
Именице прве врсте
2.1.5.1.1. Именица сир јавља се и у облику сирење:
да покрiјем сiрење Ч; као сrпско сiрење О; нeма да истeчи сiрење Рљ;
потсирiла сам сiрење О; прeко онoј сiрење Рљ.
2.1.5.1.2. Од именице татко множина гласи татковци:119
нaши тaтковци П; сас тaтковци Ц; тaтковци су се слушaле Ч.
2.1.5.1.3. Именица синко забележена је једино у облику вокатива:
aјде, лeгнете, сiнко, лeгнете Ч; али не мoжеш бе, сiнко О; Бoже, па тoј
мoји дeца, сiнко О; нiкој, сiнко Ч; па не мoже, сiнко Љ; Тi си млaда, сiнко П.
2.1.5.1.4. Именица ујко у општем падежу најчешће има форме именице
првог деклинационог типа: отидoмо кuде uјка Рљ (в. т. 2.1.1.2.4). Међутим,
забележен је и облик општег падежа по којем се она може сврстати у именице друге врсте: од uјку сeстре ГД.
2.1.5.1.5. Ојконими који стоје у мушком роду једнине с наставком -овац
могу добити -е те се тако придружити именицама средњег рода.
У Бујaновац нeма Ч, ГД, П; и oна као у Рaковац Рљ;
али и: зeт ми из Бујaновце је Ц; iди си у Бујaновце ГД; у Бујaновце П;
знaчи из Бuкуревце су Рљ; тuј прeђе Бuкуревце Т; у Рiстовце Ч, Ц; према
Цаканoвце Т; после од Цаканoвце навaмо Т.
Обични су ликови грађени суфксом -це: овaј из Брaтоселце Ч; из
Жuјинце Ц; Сeнта је из Лепчiнце Н; јa сам учiiа занaт у Црнoтинце Р.
2.1.5.1.6. Именица метар уз бројеве најчешће има облик метра (двa
мeтра П, три-чeтри мeтра ГД, глeдам на двeста мeтра Ц итд.), али су
забележeна неколико примера облика метре уз бројеве:
пeт мeтре Н; дванaес мeтре Ц; петнaес мeтре Сл; иљaдо и пeсто
мeтре Сл.120
119
Код Белића се налази пример тaткови забележен у Врањској Бањи (Белић 1999:
234). У Заплању су у зони II забележени облици татковци и дедовци (Марковић 2000:
131, 212). Радивоје Младеновић (2001: 291, 294) наводи наставак -офци / -ефци за грађење
множине именица на -о које представљају надимке пејоративног значења, затим породичне
надимке и сродничка имена (плачкофци, Реџофци, дедофци).
120
О лику метре уз бројеве Павловић говори као о примеру са поремећајем (Павловић
1970: 94). Сличних примера има у говору Јањева (Павловић 1970: 94) и у пчињском говору
(Јуришић 2009: 131). Белић (1999: 241, 242) наводи само две месте (исто и у: Богдановић
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2.1.5.1.7. Од именице евро уз број обично иде облик евра (дванaiес
јeвра Сл, петнaес eвра М, стo eвра Ч итд.), али је регистрован један пример
са евре:
трi iљеде eвре Сл.
Именице друге врсте
2.1.5.2.1. Именице које означавају сроднике, титуле или занимања
обично се налазе у склопу акценатске целине те губе акценат и постају индеклинабилне, што се најбоље види у облицима општег падежа и вокатива.
Потврде:
е вiш, бабаˬБлaгица М; бабаˬЂuрђа Рљ; БабаˬКoна за Oлгу вiкаше Ж;
батаˬПeра ги купiја П; дедаˬДoбре што гу iма М; ДедаˬЈовaнов клaданац
Н; чикаˬAнђел послeдњи пuт О; чикаˬЗвoнко, дођe ли Љ; чикаˬМiле послaiа
П; чикаˬРaтко, кудe си ГД; чичаˬДaнча богослoвију је завршiо П; чичаˬКoле
пољопрiвреда и пекaр П; чичаˬТiма вуновлачaр П; овдe купi чичаˬТoза П;
и теткаˬБогдaну сам знaла О; бабаˬДрaгу гу одведoше; овoј за
чикаˬПeру П; фaла на чикаˬПeру П;
бабаˬКaто, iди на Ћiпру да кaжеш О; теткаˬСтaнче! П; а брe,
теткаˬСтaнче О; нe, теткаˬСтaнче О; теткаˬДарiнке П; нeма нiшта,
чикаˬПeро П; чикаˬПeро, јeси устaо П; aјде чичаˬБрaнко П и сл.
Исто се односи и на овакве именице мушког рода прве деклинационе
врсте: и докторˬБрaнко Т.
2.1.5.2.2. Вокатив од деца једнак је номинативу: aко, дeца П; aјде, дeца
Ч; одoкле сте, дeца М.121
Именице треће врсте
2.1.5.3.1. Именица раме може имати и форму рамо: бoли ме рaмо ГД.
2.1.5.3.2. Именица ђезве/џезве, поред облика у ср. роду, може се чути и
као именица женског рода:
uзне ђeзве П; да стaвим џeзве Ж; па ми се џeзве oкрена Т;
али и: дигнaла ђeзву овaко Ч.
2.1.5.3.3. У прешевском говору среће се лексема вечер као именица м.
рода: Бêдњи вeчер Ж, тêј вeчер ће дoђе П.
2.1.5.3.4. Множина именица око и уво гласи очи и уши (више у т. 3.1.1.).
1987: 156, Пецо, Милановић 1968: 318, Јовић 1968: 85, Симић 1972: 280) који се објашњава
као остатак двојине.
121

На овакво изједначавање Н и В упућује Белић (1999: 232).
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да нeмам oчи П; oчи се не вiдив Ч; избuљи oчи Ц; глeда те у вr oчи Ц;
какo iма oчи П;
на uши ли сeдиш ГД.
2.1.5.3.4.1. Уз бројеве, ове именице имају множинске форме:
врзaше ми oбе oчи П; на oбе uши Ч (али и: oба oка ми сuзив Т; oба uва
П); да отвoриш четiри oчи ГД.
Именице уз бројеве
2.1.6.1. Именице прве врсте уз бројеве (осим уз број један) имају
стари двојински наставак -а, који се некада употребљавао само уз број два
(Белић 1999: 239).
Потврде:
Ко двa бoжјака Рљ; двa војнiка бuгарска М; дeсетину дaна Н; iмамо
двa eктара шuму Р; десетiну eктара Ц; двa мeсеца нeје чiтано Р; на
дваˬuлаза кућа ГД; трi брaта Н; трi лiтра пiје Т; Двa сiна iма Ж; па
скoро дoнесе двa џaка ГД; тiја двa грoба О; на дваˬтрi мaа Ч; двa мeтра
П; двa мuжа, трi П; ако му дaш двa чaја узастoпце Ч; сaмо двa човeка Р;
oн ву опaли једнo двa шамaра П; iма трi брaта Ч; трi парaунука iмам П;
чeтри дêна сам бiла у хoронарно П; пeт дaна пред светиˬНикoлу Ж; шe
сiна Ч; донeсе дeсет-петнaес кoрења П; чiча ми петнaiес башчалêка да
дaде П; седамнaес човeка П; од трiес пeт до четрдeсет ђaка сrпски Р;
oдма четерeс дêна ГД; имaја је стo педeсет парадaјза П; глeдам на двeста
мeтра Ц; мoжда iма иљaдо кuбика дrва О итд.
Уз прилоге за количину облик именица је исти као и уз бројеве: кoлко
бoлеса iмам П; кoлко дêна прођe Љ; тoлко човeка врeдиш Р и сл.
2.1.6.2. Именице друге врсте уз бројеве налазе се у номинативу множине (в. Белић 1999: 238, Богдановић 1987: 155, Марковић 2000: 134).122
Потврде:
iма двe кuће ГД; двe рeке се спaјав Р; двe сeстре и једнoга брaта ГД; двe
рaзличите фамiлије Р; Двe ћeрке iмав Ч; iма двe или трi маaле Р; трi iљаде
ГД; на трi ногaре П; Трi ћeрке iма Ж; једнo трi-чeтри гoдине П; чeтири
ћeрке П; пeнзија пeт iљаде вiше П; говeда пеˬшeс глaве Т; iма пеˬшeст
гoдине Рљ; шeс iљаде дiнара М; дeвет iљаде iспадна Љ; петнaес семeнке
М; осамнaес прiколице кaмен Сл; двaес гoдине ГД; по двaiес-трiiес oвце Т;
трiес iљаде дiнара М; мi четерeс кuће Сrби ГД; плaта ти је седамдeсет
iљаде П; стo iљаде дiнара Св; iљаду и пeсто мaрке П итд.
122

Проф. Реметић наводи још две могућности у објашњењу оваквог облика –
номинатив, акузатив, вокатив двојине или генитив једнине (в. Реметић 1996: 469).
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Номинатив мн. задржава се и уз прилоге за количину: млoго гoдине је
прoшло О; толiко мuке и пa сам преживeла П.
2.1.6.3. Именице треће врсте имају плуралску форму уз бројеве. Некада се множина употребљавала уз бројеве три и четири, а то је пренесено
и на именице уз број два и остале бројеве (Белић 1999: 241).
Потврде:
двеˬтрi дrва iма тuј Ц; на тiја двa мeста Р; нeки двеˬтрi стaбла П;
на трi кiла да дoђе П; двaес eвра Ж; стo eвра ТР;
двe зrнца у кашiку Ц; пeтнаест комaда јaја П; ставiла двe јaјца Ц;
једнo двe јaјца Ж; по стo двaес јaјца смо мəстiли П; нeколко дrвца М;
двe-трi магарiња Т; двe ћeбиња сам дaла Ч; пеˬшeс ћeбиња нoви
сeдив П.
двe прaсики ги oстави Ж; двe унuчики вoди Т; стaви двеˬтрi пaрчики Р;
довeла трi мaчики Ж; oбе стaпчики се прифатiле О; по триˬчeтри јaрики
чuвашемо Рљ; јa пeт унuчики П;
2.1.6.3.1. Форме две и обе уз именице средњег рода (двеˬтрi дrва iма
тuј Ц; двe зrнца у кашiку Ц; двe ћeбиња сам дaла Ч; двe прaсики ги oстави
Ж; двe унuчики вoди Т; oбе стaпчики се прифатiле О и сл.) представљају
стару двојину (Белић 1999: 240, в. 1.2.4.6.).
2.1.6.3.2. Именица време и иначе нема множински облик па ће остати у
једнини и у исказивању неке количине: мнoго је врeме отêд Сл; кoлко врeме
је прoшло П; јa тoлко врeме Р.
2.1.6.3.3. Код именица са множином на -ци наставак уз бројеве је -а:
двa јaгањца тêд купi П; по петнaес јaгањца тeра Ч; двa тeлца
iмашемо Т.123
2.1.6.3.4. Збирне именице браћа и деца уз бројеве задржавају свој
облик. Именицу деца и њену употребу у неким говорима источне и јужне
Србије Белић објашњава као непроменљиву јер се овде „почела разумевати
као nom. plur. од дэтя“, а именице с. р. мн. имају само један падеж. Исто
објашњење односи се и на именицу браћа (Белић 1999: 230).
дeвет брaћа П; двојiца брaћа тaмо рoђени Р; на свi тројiца брaћа Рљ;
двe дeца П; свi по двe дeца Рљ; триˬчетiри дeца Т; oсам дeца родiла
Н итд.
Уз прилоге за количину стоје исте форме: кoлко су брaћа, не знaм Љ;
мнoго брaћа Р; Кoлко дeца iмаш? Љ; тi тoлко дeца ће uзмеш П.
123
Овде се ради о слагању облика именице м. р. (Н мн. јагањци) уз бројеве. Некада се
уз број два употребљавао наставк -а који је дошао из двојине, а -и је ишао уз бројеве три и
четири. Наставак -а временом је пренет и на именице уз три и четири (Белић 1999: 241).
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Збирне именице
2.1.7.0. Већ је било речи о томе да у прешевском говору нема збирних
именица на -ад, осим именице чељад, која се јавља и у другим ПЈ говорима
(Богдановић 1987: 156, Јуришић 2009: 128, Младеновић 2013: 209). У призренском говору именица чељад није забележена (Реметић 1996: 470). Ова
именица у прешевском говору има облик м. р. једнине, што је случај и у
алексиначком, пчињском и кумановском говору (в. Богдановић 1987: 156,
Јуришић 2009: 128, Видоески 1962: 145), док у гатњанском има и множинску
форму (Младеновић 2013: 209).
Потврде: у кuћу бiло мнoго чeљад ГД; свe његoв чeљад ГД; тoј њeн
чeљад Рљ.
2.1.7.1. У наставку наводим неке од потврда за облике збирних именица
у прешевском говору, а шире о њиховим облицима и конгруирању у т. 3.1.2.
сrпско грoбље Н; трeба да однeсе тoј дrвље Ц; од онoј кaмење не мoж
да прoђем О; има онoј тrње П; iма и тoј снoпље П; продадo га гвoжђе П;
бêш кудe је нaше лoјзе искачaло О; бeремо грoјзе М;
долeко су нaши грoбја Сз; пaдав дrвља и кaмења П; Длêги кaмења гoре
Р; Каквi тrња, да знaш Рљ; вrжемо ги тiја снoпља ГД; свe нeки гвoжђа
по авлiју Сл; пeршун са свe кoрења Ч; пренoси ги прuћа Ж; скiдамо црeпја
П; фrља црeпја од кuћу Сз; овiја брaћа кудe ће Ч; вeлики дeца, мoри Ч итд.
Именице плуралија тантум
2.1.8.1. Именице плуралија тантум представљају још једну скупину
именица, поред збирних, која је обележена несагласјем семантике и граматичких обележја (в. Младеновић 2007: 99, Младеновић 2013: 212). У наставку се наводе неки примери употребе ових именица у прешевском говору, а
детаљнија објашњења у вези са њиховим облицима која произлазе из система конгруирања в. у т. 3.1.3.
на кoњи су се стављaли бисaзи Ц; легaла је богiње Т; онeј вaле на
глaву Сз; oна на онiја врaта М; сал једнe гaће Т; на његoви грuди Т; да нeсу
зaушке П; разêпне онeј катарaге Ц; да заустaвив нeки вoјни кoла П; конoпље
П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; бeле панталoне и бeлу блuзу од тiја конoпља Ц; бoли га
у кrс П; кучiна П, Ч, Т, Рљ, Сл, Ц, Ж, М; тi с твoји лeђа, јa с мoји П; макaзе
и отсeчи Т; с његoве нaочаре П; тêд су бiле нêћве П; питiје правi Ц; у
његoви плuћа Ч; тeј помiје П; Петрoви пoсти га фaћав Ж; таквo ву је rње Ж;
онoј трiце uбаво Ц; с тoј мoра да чiни чaре Сз; у мoје чашiре Ц; ѕiвре су
се викaле Љ итд.
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Трагови синтетичке деклинације
2.1.9.0. У прешевском говору облици старог деклинирања заиста су
ретки. С обзиром на положај прешевског говора, који не омогућава утицај
других дијалеката са евентуалним деклинационим синтетизмом, овде се
не може говорити о спољном деловању (в. Белић 1999: 242–243). Због тога
издвајам две групе примера са траговима синтетичке деклинације:
остаци старе деклинације, који се препознају у прилозима и неким
устаљеним изразима,
нови синтетички облици, који су настали под утицајем стандардног
језика.
2.1.9.1. Од старих падежних облика у прешевском говору чувају се
углавном прилошки ликови генитива, инструментала и локатива. Генитив
и датив једнине код именица сачуван је у оквиру малог броја устаљених израза.
2.1.9.1.1. Генитив: бoгаˬми Р; бoгаˬми ти кaжем П; живoтаˬми ако те
лaжем П;
њoiан oтац је фатiо свeта П; да фaтим свeта П, ГД, Ц, Т;
з дeсне стрaне Сл; с дeсне стрaне тaм О; и с тeј стрaне и с тeј стрaне
О; свe са стрaне П и сл.
2.1.9.1.1.1. Лексеме дом и леб могу се јавити и са генитивним -а (в.
2.1.1.1.1.б)). То не важи за именице лук и сир (уп. Богдановић 1987: 143,
Реметић 1996: 474, где се јављају и: лука, сира, као окамењени партитивни
облици).
дoма ли си Ц; да сeди дoма П; iдемо си дoма П; нe га довeiа до дoма
П; сaм до дoма је дoшја П; о[д] дoма ти се јaвљам М;
али и: дoм ће глeдамо П; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси
лубенiцу дoм О; штo ће рaдиш дoм Ц;
једoсте ли лeба П; кuпи лeба П; откêд нeси месiла лeба Т;
али и: купuјев гoтов лeб ГД; нeсам јeла лeб сас њi П; ће кuпи лeб П.
2.1.9.1.2. Датив је препознатљив у следећим изразима:
фала Богу П, Ц, Т, Рљ, Ч, Сл, Ж;
мaјке му га П, Ц, Сл, Ч; мaјке му га спaлим Т, П; нaне му га набiјем Р,
Сл (в. т. 1.2.4.3.).
2.1.9.1.3. Инструментал: али већiном тaј е сuва Р; већiном су свe Сrби
бiли П; већiном су нaши бiли Б; већiном су тoј бiли Р;
одoкле је oна бiла рoдом Ц; рoдом је отuда П;
не мoжеш да га тi сiлом тeраш П; oни су ме сiлом дaле овдeка О; узeле
гу њeни сiлом О; па сiлом Т; сiлом, не мiлом нeго сiлом П;
– 150 –

Говор Прешева

427

грeшком га вiкнем њeга Ц;
тoлко си је бoгом дaта О;124
нoћу сaња мајка П; нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дêње,
iсто ти је П.
дêњу, кêд iма врeме П.
2.1.9.1.4. Локатив: нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл; нoћу, дêње,
iсто ти је П; отидoмо нoће Сл;
зiми је врuћа, лeти је лaдна О; а лeти да се лaдиш О;
да га вiкнем јuтре Љ; да гу псuјев љuди јuтре О; за јuтре се спрeмамо
Св; јутреˬдêн П; iма врeме јuтре Рљ; јuтре ће ми га врaтиш Б; oдма јuтре
Ч и сл.
2.1.9.1.5. Облик инструментала дәњу настао је аналогијом према ноћу,
а дәње се развило под утицајем форми локатива јутре, зиме, лете и сл.
(Белић 1999: 245). Како наводи проф. Богдановић, у говору Алексиначког
Поморавља нема облика: лете, пролете, ноће, али ни дьње (Богдановић 1987:
154). Ове ликове није забележио ни проф. Реметић у призренском говору
(Реметић 1996: 449, 528‒529). Међутим, у оба ова ПЈ говора има инструментала дањом, ноч’ом (Реметић 1996: 449, 452, 529), дањум, ноћум, јутром,
вечером (Богдановић 1987: 154). Такве форме могу се чути у кумановском
говору ‒ зиме, јутре, дъњем, ноќем/ноќом, ноќе (Видоески 1962: 144). У
пчињском говору употебљавају се јутре, зиме, лете, ноће (Јуришић 2009:
261, 262). Барјактаревић (1977: 210) је у ондашњем прешевском говору забележио неке прилоге из ове групе: лети, зими, ноћи, ноћом. Мој материјал
показује да је прешевски говор задржао само део овог инвентара.
2.1.9.1.6. Акузатив множине чува се у облику гости (в. Белић 1999:
245):
дeца су ми на гoсти Рљ; дoшли ми на гoсти Ч; Iдев на гoсти Б и сл.
2.1.9.2. Новонастали падежни облици јављају се у специфичним
ситуацијама, што је део адаптационог поступка говорника у карактеристичним условима конверзације. Њихова примена не подразумева губљење
осталих дијалекатских одлика, већ значи само комбинацију средстава
комуникације.
2.1.9.2.1. Најчешћи су облици генитива једнине:
тoј у библиотeку Бoре Стaнковића О; гuбљење врeмена П; од пrвог
дaна Ц; стo дeсет мeтара М; без oбзира на свe Ц; без oбзира П, Ц, Сл; глaвом
124
Облик божем: божем не знaје Т; божем ће гу сêпрев Ж (в. т. 2.6.1.3.), који се
јавља и у осталим призренско-тимочким говорима, Белић не сврстава у групу остатака старог
инструментала јер је његова етимологија нејасна (Белић 244).
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без oбзира Ч; па и пoсле рaта Ц; пре рaта ли трeба Сл; у тoј врeме, пoсле
рaта Ц; за врeме Тuрака Ц (обичније: за врeме тuрско П, Ц, Т); овaј фaбрика
чоколaде Ч; нeма шaнсе П, Ц;
2.1.9.2.1.1. За облик генитива јд. именице година не могу бити сигурна
да ли се ради о старини или новини јер се напоредо јављају оба лика (ОП и
генитив), али је сигурно да уз редни број увек иде синтетичка форма.
кoју гoдину бeше, не знaм Ц; онuј гoдину бeмо Т; от кoју гoдину П;
кaд, кoје гoдине М; до кoје гoдине је бiло Ц;
двe iљадите гoдине П; осамдeс четвrте гoдине; бêш деведeс девeте
гoдине Ч.
2.1.9.2.2. Адвербијализовани ликови датива и локатива именице кући
представљају утицај стандардног језика који је почео да се одомаћује пре
свега код млађих говорника:
да iдемо кuћи Ц; iдемо си кuћи Ч; јeси кuћи П; кuћи сам П.
2.1.9.2.3. Инструментал: тrбухом за крuхом П; нiсу вiдљиви гoлим
oком Ц; глaвом без oбзира Ч.
2.1.10. На крају поглавља о именицама у прешевском говору може се
закључити да се оне уклапају у јужноморавске говоре осим што нема сугласничког проширења код именица средњег рода. Именице су обележене
поступком поједностављења језичког система у смислу усаглашавања граматичких и семантичких ликова, који се најбоље препознаје код збирних
именица.
2.1.11. Прегледности ради наставци именица у прешевском говору
биће дати у табелама.
Табела 2.
Номинатив
Општи падеж
Вокатив
Уз бројеве

Именице прве врсте
једнина
-ø, -л, -а, -е, -р, -о
-а, = Н
-у, -е, = Н
-а

множина
-и, -ови, -еви
=Н
=Н

Именице друге врсте
једнина
-а (-а, -ица, -ка)
-у
-о, -е
-е

множина
-е
=Н
=Н

Табела 3.
Номинатив
Општи падеж
Вокатив
Уз бројеве
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Табела 4.

Номинатив
Општи падеж
Вокатив
Уз бројеве

Именице треће врсте
једнина
-о, -е (-о, -е, -иште, -це, -енце,
-әнце, -иче, -че)
=Н
=Н
= Н мн.

множина
-а, -иња, -ики, -ци
=Н
=Н

ЗАМЕНИЦЕ
Личне заменице
2.2.1.1. Личне заменице у прешевском говору јављају се у пуном облику и у енклитичком. Разликују се форме номинатива, ОП и датива, с тим
да су енклитички дативни ликови далеко фреквентнији од пуних. Примери показују да се енклитике и иначе чешће употребљавају од пуних форми. Говор Прешева одликује појава удвајања објекта, па одатле и удвајање
личних заменица, односно акцентованих и неакцентованих облика. Дативне
енклитике често врше функцију посесивности. С обзиром на то да слушни
утисак наводи на неодвојивост два елемента (именице и енклитике којом се
исказује посесивност) у бележењу сам их акценатски везивала.
Пизренско-тимочки говори одликују се богатством пуних и енклитичких заменичких облика. Детаљну анализу стања у заменичком систему
јужног дела ПЈ говора дала је Марина Јуришић (2005). У редовима који следе
на појединим местима јавиће се поређење прешевског заменичког система
са поменутим прегледом али и допуњенo пре свега стањем у говорима који
су структурно и географски блиски прешевском (алексиначки, кумановски,
гатњански).
Једнина личних заменица
Прво лице једнине
2.2.1.1.1. Код првог лица једнине облик општег падежа је само мене,
а окрњеног лика мен нема. Екавска дативна фома није честа јер ОП скоро у
потпуности обавља своју функцију (в. и Јуришић 2009: 135). Дативно мене
може се препознати најчешће у оквирима удвојеног објекта (в. т. 2.1.4.3. и
2.2.1.1.1.5.).
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2.2.1.1.1.1. Номинатив
и јa нeшто знaм Ц; и јa сêд па нaвамо Н; и јa си iмам Б; јa ву дaвам Љ;
јa ву рекнa Ц; јa правi пoла Ц; јa сам ги правiја Сл; јa те тeбе вiкам Св; јa
ће ву врaтим П; нeсам се јa свађaла Рљ; сêд сам се јa уфатiја Ч; тêд и јa бeше
ГД итд.
2.2.1.1.1.2. Општи падеж
пo пaметне од мeне Ц; па не доoдиш куде мeне Ц; куде мeне дoшли Св;
куде мeне iма Ч; вiше мeне штo је овoј Р; Вiка ми на мeне Ж; дaј на мeне П;
и на мeне ће дaш Б; прuжи и на мeне Љ; мeне да тeпа П; и миeне овoј куолeно
П; бiла је с мeне Ч; не збoри сəс мeне П; ће iде сас мeне Ж;
2.2.1.1.1.3. Датив: eј, кuку мeне П; Мeне не ми трeба П; мeне ми не
трeба Ч; Мeне ми се uпропасти П; мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми
је дoбро П; нe ми трeба мeне П; миeне ми се чiни Ц; мeне ми глeтаво ГД; мeне
немoј да ми вrћаш П; мeне ми јaд Ц и сл.
2.2.1.1.1.4. Енклитике
2.2.1.1.1.4.1. Датив: врe ми, врe ми П; да ми кuпи цiц Т; да ми помoгнеш
Ц; Дoбро, не ми верuјеш П; iди ми донeси батaци Т; и такoј ми ти, мoја Тaњо
П; мaјкаˬми ми дaла П; мaјкаˬти ће ми скuва П; ни ми долaзи, ни iдемо П;
oна ми је помагaла ТР; oн ће ме опрaвља Љ; па дaј ми гу Ц; пa ми се чiни Љ;
свe ми је тuј Б; свe ми се чiни Т; Сeнта ми је брaт рођeн Р; трeбаш ми нeшто
Ц; утепaли су ми тaтка Р; ће ми се врaти Св; ће ми дaва Рљ; штo ми је рeч
рeкја О итд.
2.2.1.1.1.4.2. Посесивни датив: бaбаˬми си гу испратiла П; брaтˬми
писувaја Р; брaтˬми ме вiка П; брaтˬми је тaмо рoђен Р; зeтˬми Ц; и мuжˬми,
и свeкарˬти Ц; и сeстраˬми је дoшла тuј Б; јенпuт ме пратi мaјкаˬми О;
мaјкаˬми ми дaла Љ; мaјкаˬми по њuма П; мuжˬми је имaја Љ; Мuти мaјкаˬми
мућeницу Ж; мaјкаˬми је Прешевљaнка О; на брaтаˬми отuда Љ; на брaтаˬми
ћeрка Р; на мaјку и на тaткаˬми ГД; На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко П; на
тaткаˬми тaтко Б; тaткоˬми је имaја Св; пiтај, бoгаˬми Р; Пoсле на бiволице
uдари тaткоˬми Ж; прiчаше на тaткаˬми Ц; тaткоˬми би имaја О; тêј брaтˬми
Т; чiчаˬми ће ме утeпа П итд.
2.2.1.1.1.4.3. Акузатив: Бoже, претвoри ме у лaставицу П; брaтˬми ме
вiка П; Бêш ме је гревoта Ж; вi ће ме кuпате Св; јенпuт ме пратi мaјкаˬми
О; ма не ме знaје П; не ме је ни видeiа П; нeсте ме измучiли Ц; нeсу ме ни
видeли Б; нeсу ме познaли Б; питувaше ме инџињeри Н; одaле су ме О и сл.
2.2.1.1.1.5. Удвајање заменица
Вiка ми на мeне Ж; и на мeне ми нудi Б; Мeне нe ми трeба П; Мeне ми
се uпропасти П; мeне ми се па отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми је дoбро П; миeне
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ми се чiни Ц; мeне ми јaд Ц; мeне ми бeше тeшко Љ; мeне нe ми је тeшко Сл;
мeне нe ми се фaћа Рљ; на мeне ми је далeко Рљ; на мeне нe ми одговaра Б;
нe ми трeба мeне П; тi ће ми кaжеш на мeне Ч; унuка на мeне ће ми помaга
Ч итд.
А мeне ме не глeда Б; да ме мeне окрiви Ч; кêд ме вiде мене Ц; ма,
мeне ме срамoта О; мeне ме бoли желuдац П; мeне ме гревoта Рљ; мeне ме
дaви тoј П; мeне ме жaл Љ; мeне ме крiви Сл; мeне ме мiло П; мeне ме
пуштiше П; мeне ме срамoта ГД; мeне ме прескaча Б; мeне нe ме вiди Св;
мeне ће ме условљaваш П; нe ли ме знaш мeне Љ; па ме оговaрав мeне П итд.
Друго лице једнине
2.2.1.1.2. Заменица 2. л. јд. има следеће форме: тебе је облик ОП, без
потврда за теб; мало је примера за пуни екавски облик датива (икавског
нема уопште као и код 1. л. јд.); постоје енклитичке форме за датив и акузатив: ти и те.
2.2.1.1.2.1. Номинатив: а тi не ми верuјеш П; Aј тi П, Љ, Ж, Ч; па тi
ли си М; тi га, мoжда, знaш Б; Тi зaведе ли се? Ж; тi ли си Ц; тi куде мeне
Ц; тi кuнеш, вiкаш П; тi не знaјеш О; тi откудe си Љ; тi ће ми кaжеш на
мeне Ч; uђи тi П итд.
2.2.1.1.2.2. Општи падеж: тражiше од тeбе Ч; долазiше ли код тeбе
Сл; код тeбе је носiла Т; пoсле тeбе Ц; и на тeбе да дaм Б; и на тeбе ти
казa П; на тeбе сам га дaја Рљ; на тeбе ће ти напрaвим О; за тeбе сам узeла
Ч; за тeбе ти трeба П; не мoже сас тeбе да се сeди П; с тeбе ће iде Љ итд.
2.2.1.1.2.3. Датив: кoлко тeбе, тoлко на онoг П; тeбе кoлка је пeнзија
ГД; тeбе ли ти се жалi Љ; тeбе ти смeта Св и сл.
2.2.1.1.2.4. Енклитике
2.2.1.1.2.4.1. Датив: а бе, казa ти Р; eве ти, Aна М; eве ти гу гoре М;
eне ти онaј П; и такoј ми ти, мoја Тaњо П; јa ти казuју П; каквo ти дuша
oће Ц; какo да ти испрaтимо тoј П; какo да ти кaжем Љ; не ти верuју Св; кoј
ти вiка Б; кoј ти тoј поштuје Ц; нe ти казuју Р; нiкој ти дoбро не мiсли Ц;
овoј ти је зељaнче ГД итд.
2.2.1.1.2.4.2. Посесивни датив: дeцаˬти на стрaну О; и мuжˬми, и
свeкарˬти Ц; ма мaјкаˬти ће ми скuва П; мaјкаˬти М; на свекrвуˬти ГД;
свекrваˬти Ц; на сeструˬти дeвер Св; с тaткаˬти сам причaја Ч; тaткоˬти
iма Љ; тaткоˬти је iшја Б итд.
2.2.1.1.2.4.3. Акузатив: видeла сам те М; викaла сам те Љ; да те
послuжим М; Извiни, ће те пiтам Ж; јa ће те наuчим Рљ; нeсам те познaја
Ц; какo не те познaвам Б; ће те вiкам Ч; ће те одвeдем Б итд.
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2.2.1.1.2.4.4. Удвајање заменица
за тeбе ти трeба П; и на тeбе ти казa П; тeбе ли ти се жалi Љ; на
тeбе ти је оставiла Б; на тeбе ће ти напрaвим О; на тeбе ти вiкам Ч; тeбе
ти смeта Св итд.
јa те тeбе вiкам Св; кə те oн гaзи тeбе П; њiм не ги срaм, тeбе те
срaм ГД; Па и тeбе те поштuје Ж; тeбе те немa Љ; тeбе те поштuјев Сл;
тeбе те чeкамо Б; тeбе ће те вiкам Т; ће те закaчи и тeбе Рљ и сл.
Треће лице једнине мушког и средњег рода
2.2.1.1.3. Треће лице јд. м. и 3. л. јд. с. рода разликују се само у номинативу. Општи падеж има форму њега, а енклитике су му и га. Скраћене форме
ОП њег нема у данашњем прешевском говору. Белић је овај облик бележио
на читавом простору јужне и источне Србије (Белић 1999: 280). Данас се њег
у јужноморавским говорима може чути у алексиначком (Богдановић 1987:
201), у нишком чешће у селу, ређе у граду (Тома 1998: 301). Пуна дативна
форма њему, која се среће на већем простору ЈМ говора (в. Богдановић 1987:
165, Реметић 1996: 485, Јуришић 2005: 305, Тома 1998: 301, Младеновић
2013: 225), не чује се у прешевском крају.125 Њему познаје суседни пчињски
говор, али не и његова крајња западна зона (Јуришић 2009: 141). Она није
необична у кумановском говору (Видоески 1962: 166). У оба ова говора (источном пчињском и кумановском) уз њему може се чути предлог на, што
је конструкција настала према на + ОП (в. Виодоески 1962: 166, Јуришић
2009: 141). Овакво стање на терену ЈМ говора показује да се данашњи прешевски говор својим облицима за 3. л. јд. надовезује на западни пчињски
говор и представља југоисточну изоглосу употребе ОП за треће лице јд. м. и
с. р. (њега) без постојања пуне дативне форме њему.
2.2.1.1.3.1. Номинатив: А oн нeје бiја Б; и oн прeпоручи О; oн га звa
Св; oн iма Љ; само oн Ц; oн сêд отuд па пoшја навaмо Ц; oн дəк жuт у лiце Н;
и oно се смирi Т; oно iма Ц; oно ме глeда Љ; oно му такoј дoђе Б; oно
па пaда Ц; oно се распaда Р; oно си искoчи ГД; oно такoј стoји М;
2.2.1.1.3.2. Општи падеж: блiзу до њeга Ч; мoж код њeга М; носi
куде њeга Б; и пoсле њeга О; јa се сeтим на њeга Т; на њeга му жeна умрeла
О; на њeга му не дaва Љ; На њeга свe Ж; рoђени братaнац на њeга П; лiчи на
њeга Љ; за њeга нeшто Ц; и за њeга ће iма Св; јa пeглам њeга П; Јa по њeга
Ц; и с њeга разговарa Ц; мaлопре разговарaла сас њeга П; нeсам се лǝжaла с
њeга Ж; сас њeга О; да жiви у њeга (у помоћном одељењу) П итд.
125

Барјактаревић је забележио облик њему (1966: 201).
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2.2.1.1.3.3. Енклитике
2.2.1.1.3.3.1. Датив: а кoј му је праiја Ж; А овaј жeна му вiка П; Бuце
му је сiн Р; Дiлча, какo му iме П; дrва ће му нoсу П; дuша му искочiла П;
Жeна му вiка П; и дeду му утепaле О; кaжи му, бре Ц; кoлко му трeба Н;
ма ће му дaм Б; нeкој му зборiја мнoго тaм Ж; не му трeба Рљ; не трeба на
човeка да му завiдиш П; На Стојaна му се свiђа П; Oн му казaја човeк Ж;
рeко му Ц; ће му изрiљам Љ итд.
2.2.1.1.3.3.2. Акузатив: ако си ми га дaја М; да га зoвемо Љ; да га пuшту
сiна О; дaј ми га да га чuјем Ц; Жiво да га жaли дeте Ж; iма га Б; не га знaм
Ц; нeма га отuд Ц; сêт ће га утeпам Ц; не га је видeiа О; јa не га вiђам Ч; јa
си га чeкам, глeдам П; мoжда нeће га корiсти П; Не га знaјеш Ж; одрaше га
М; писa га Р; свe не га разuмем П; тi га питuј М; тoг сiна не ги га познaвам
Ж; uзни си га П; ће га зoвемо Ц итд.
2.2.1.1.3.3.3. Посесивни датив: а сiновиˬму вoзив О; брaтˬму преко
чiчу П; Бuце сiнˬму Р; жeнаˬму Ц; и дeдуˬму утепaле О; јa на мaјкуˬму казa
ГД; мaјкуˬму, отсeди О; свe узедoше братaнциˬму ГД; сiнˬму је Љ; тaткаˬму
знaм Ц; тaткоˬму бiја такaв Ц итд.

Карта 6
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2.2.1.1.3.3.4. Удвајање заменица
на њeга му не трeба Љ; на њeга му жeна умрeла О; на њeга прaи му
рабoту нeки Ж; oне му вiкав на њeга П; рeко му и на њeга Љ; штоˬћe му на
њeга Ц итд.
нeсу га њeга казaле П; дoкле њeга не га пiтав О; да га њeга тaм тuри
П; можда њeга га бoде Ж; нaјвише га њeга чувaо Ц; њeга брiга га мнoго ГД;
њeга га iч нeћу Љ и сл.
Треће лице једнине женског рода
2.2.1.1.4. Лична заменица трећег лица ж. р. јд. издваја се по богатству у пуним и енклитичким облицима. Јужноморавски говори одликују
се разноврсношћу појединих падежних форми (ОП, Д, А) ове заменице:
њума, њум, њу, њојзе, њојзи, њо, гу, ју, у, јо, вој, ву итд. Према прикупљеном
материјалу, у прешевском говору употребљавају се пуни облици ОП:
њума, њум, њу и заменичке енклитике: ву (дативна) и гу (акузативна). Код
Барјактаревића (1966: 201) могу се наћи: њу, ју, ву, јој, у, гу (акузатив),
јој, вој (датив). У Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 165‒167)
егзистирају: њума, њу, њо, гу, у (ОП), њојзе, њо, јо, гу, у (датив). Призренски
(Реметић 1996: 485‒486) познаје: њу/ну, гу (ОП), њојзи, њој, гу (Д). У говору
Гатња (Младеновић 2013) иста је разноврсност: њу (ОП), њојзи (ОП, Г, Д,
Л), њо, њој, њојзу (ОП), гу (Д). И кумановски говор (Видоески 1962: 166) не
заостаје у богатој обличкој варијантности: њума, њум, њу (А), њојзе/нојзе и
њојзу на ужем простору (А), гу (ОП). Видоески истиче кратку дативну форму ву и њено присуство не само у кумановском већ и у кривопаланачком, северном делу кратовског, затим дуж јужноморавског (пре свега у врањском) и
у босилеградском и ћустендилском крају (Видоески 1962: 167). Белић форму
ву, као и њума, означава као типично јужноморавску одлику (1999: 283‒284).
Енклитике ву има и у пчињском говору (Јуришић 2009: 145). Оно по чему се
прешевски разликује од највећег дела ЈМ говора јесте непознавање дативног
облика њојзи/њози, њојзе/њозе (в. и Јуришић 2005: 305). Ови облици унети
су из косовског дијалекта (Белић 1999: 282), a срећу се и у већем делу говора
Горње Пчиње (Јуришић 2009: 143‒145), али не и у крајњој западној зони.
У пчињском и гатњанском говору њојзи/њози, односно њозе (у пчињском),
служе и за исказивање ОП. С обзиром на распрострањеност ових форми на
подручју најближих ЈМ говора и суседног кумановског, чини се да говор прешевског краја опет (као и код дативног њему у м. и с. р. јд.) представља
југоисточну изоглосу изостајања њојзи/њојзе.
2.2.1.1.4.1. Номинатив: имaла је и oна Св; и уoна вiка П; Мiла, мoри,
у
oна П; нe ли бeше Дeнкова oна Н; уoна бар, снaшка О; oна доoди код нaс Љ;
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oна жiва вoда тeчи О; oна за њuм iма М; oна је чувaла Б; oна овaј се вrна
ГД; oна ће вiкне Ч; па oна упоређuје Ц итд.
2.2.1.1.4.2. Општи падеж: да пoђе од њuма Ц; јa се одушeвим од њuма
П; вoди ги куде њuма у стaн Т; и куде њuма је бiiа П; кəд ги вoди куде њuма
Рљ; кəд идe куде њuма Ч; мaјке, бaба вiка да iдеш куде њuма О; отiдем ја
куде њuма Рљ; отiдем пa куде њuма Т; сeстра ме зoве куд њuма П; не мoже
преко њuма П; oна и овaј кuћа је преко њuма Ж; на њuма ву дoбри Ч; нeје
навiкла на њuма П; нeма на њuма М; за њeга, за њuма ГД; Јeлена је шiла
за њuма П; онoј рeсто за њuма П; кроз њuма свi iдев М; uдари у њuма и
пuкна П; јa пa сас њuма О; јa си жiвујем с њuма Љ; мнoго пuт сам сас њuма
причaла Ж; нoн-стoп сас њuма Т; сас њuма не мoже такoј Рљ; сас њuма смо
работaле Б; Сəс њuма Св итд.;
од њuм да uзне Љ; куде њuм Љ; iдем сəс њuм О; пa куде њuм Св; рeче
ми да iдеш куде њuм О; на њuм ву оставiја пoмоћно оделeње П; А за њuм
нeма Б; oна за њuм iма М; сас њuм Ч; сас њuм је тaмо Рљ и сл.;
код њu је тeшко Ц; код њu oдо Ц; iдемо по њu Љ; ће ву дaм на њu Т; чuја
сам за њu Ц; да се поздрaви сас њu П; с њu да се вrне Б; с њu да завrшим ГД;
с њu сам работaла Сл; имaла би по њu П; ће ти пошaљем по њu Ч и сл.
2.2.1.1.4.3. Енклитике
2.2.1.1.4.3.1. Дативна енклитика је ву: а на жeну ву досaди П; Aнђел
ву је мuж бiја О; бaба ће ву дaде табурeтку П; Вiка ву на жeну П; вiкам ву
Б; врћaше ли ву, не, нe знам П; да ву не гoри лiце Ц; да ву пaримо нoге П;
дaде ву Ц; дадo ву пaре П; дaј ву мaлка Љ; дeда ву се пaда ГД; дoбри су ву
резултaти Ц; док ву је слaтко П; дuша ву искaча П; eве јa ће ву донeсем Н;
знaм ву мaјку О; и вiкам ву Љ; и ву ги дaдо Ц; изнeси ву га Т; И на Сaндру
iме ву дaла Ж; И онaј дрuга ву вiка П; и у oчи ће ву кaжу П; Јa ву вiкам Ж;
јa ву рекнa М; јa сам ву показувaла П; јa сам ву рeко на Зoру П; казaла ву О;
кoј ву ги мuзе Ц; кoј ву је плeiа П; лeле, дeца ву iшчува Т; лепотaн ву је онêј
сiн П; мaјка ву је ис Клiновац П; ма какo ву iмеше П; мaма ву је бaба Ц;
не ву се дaва ГД; не знaм ву iме ГД; не знaм каквo ву iме ГД; не знaм што
би ву работaла О; Не знaш ву табијaт Ж; не мoж да ву прiђете Б; овакoј ву
напрaвим П; ни ву трeба конoпац, ни oглав, ни нiшта Ц; овaква ву је кoса Ж;
овoј дрuго кoлко ву је вeлико ГД; Oн ву ицепiја фuту П; Отвoрим ву oко П;
па ву oпадна кoса П; псувaја ву мaјку сrпску О; пuкне ву жuч П; рекнaла ву
О; сaмо ву прoђе сeнка Т; Стојaн ву се разболeја О; тuј ву дaвај Рљ; свe на
послужoвник ву дaде П; ће ву испрiча Т; узeла ву је свe Св; штo ву дuша oће
Ц; штo ву је oна ГД; Што си таквa, па ли дaј ву П итд.
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2.2.1.1.4.3.2. Посесивни датив: а гoдину на тaткаˬву П; а мaјкаˬву нeма
Љ; а снaшкаˬву јoш спiје П; гuрне гу брaтˬву О; дeверˬву је Стoша бiiа О; и
на мaјкуˬву не дaва П; и мaјкаˬву тuј бeше, мuжˬву ГД; свекrваˬву Сз; и сiнˬву
је тuј Р; Јa iмам сeструˬву за жeну П; мaјкаˬву је ис Клiновац П; мaмаˬву је
мнoго фiна О; за брaтаˬву Сз; од брaтаˬву О; тaткоˬву М итд.
2.2.1.1.4.3.3. Акузативна енклитика је гу: ама сам гу направiја рабoту
Ц; aпе гу дuпе Т; Бoг гу претвoри у лaставицу П; бoжем ће гу сêпрев Ж;
видeла сам гу Рљ; вi сте гу подговорiле П; врaтим гу Ч; гuрне гу брaтˬву О;
да гу кaним Љ; да гу uзнеш за жeну П; дaј ми гу Б; Довeле гу oдма на верiдбу
Ж; дoле смо гу звaли мaлу Цeла мaла Р; Заштo гу преженuје Ж; и гу глeда
Н; казa ли гу Р; какo гу вiкав Св; Кaлдрма гу вiкав Ц; Кəд гу пiне Ж; кoј да
гу чuва ГД; кoји су гу правiли Ц; кoлко гу је дaја ГД; лəжaше гу, лəжaше О;
мнoго гу тепaја О; не гу знaм Љ; нека гу пuшти Н; нeма ги гу мaјка Б; нeма
гу ћeрка Б; не мoж гу остaвив О; не мoж да гу премeтиш Н; нeсам гу питaла
Ж; нeсмо гу продaли Ц; о[д] Бoга ће гу нaђе Т; одвојiше гу шкoлу Ц; oн гу
познaва Сз; oни пoсле uзнев ги гу О; Оплaкни гу Ж; отвoрим гу јa П; пa гу
сaња П; пинuје гу oн Ж; Сeстро, само да гу ѕiкнем П; Сiнови гу не тејaше
Ж; случaјно гу срeли Ц; такoј сам гу сањaла П; тe гу нaпоље О; тuј гу одaја О;
узiмај гу одoвде П; Узiмај гу овuј трeћу П; утепaја би гу на мeсто Ц; узeле гу
њeни сiлом О; чiм гу вiди Т итд.
2.2.1.1.4.4. Удвајање заменица
испрiчај ву тi на њu Т; на њu да ву опeремо рuке П; на њu ву дaва Ч;
на њu ву следuје тoј П; на њuма ву дoбри П; на њuма ву uбаво Љ; на њuм ву
оставiја пoмоћно оделeње П и сл.;
довeди гу и њu Ч; Море, нека гу довeде и њu П; нeсам гу видeла њu Ц
и сл.
Множина личних заменица
2.2.1.2. У прешевском говору прво и друго лице номинатива мн. имају
облике ми и ви. Неки ПТ говори показују богатије стање у формама за номинатив множине. Белић је забележио и облике мије, ни, није, вије (Белић: 1999:
277, 279) и констатовао да су они обичнији за пиротски и лужнички крај,
али не и за јужноморавски. Касније су их у ЈМ записали и Павловић (1939:
172) у говору Сретечке жупе, Младеновић (2001: 327) у шарпланинској Гори,
Јуришић (2009: 136) у источној зони (не и западној) пчињског говора. Кумановски говор за номинатив множине има ми, мија, мије и нија, ви, вија (Видоески 1962: 163‒165). Када разматра стање у прешевско-бујановачкој говорној
зони, Барјактаревић (1966: 200‒201) наводи да се може чути „у прешевској
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варијанти каткад мије; унесено из македонског“ као и вије. Такве облике нисам забележила. Само ми и ви користи се и у призренском (Реметић 1996:
483‒484), алексиначком (Богдановић 1987: 163), гатњанском (Младеновић
2013: 224) говору. Јасно је да се овој групи придружује прешевски говор.
Општи падеж 1. и 2. л. мн. има облике нас и вас и он потпуно врши
функцију осталих падежних облика тако да нема ни датива, који се среће
у неким ЈМ говорима (Богдановић 1987: 164, Реметић 1996: 483‒484,
Младеновић 2013: 224). Дативне форме нам има и у кумановском говору (Видоески 1962: 164). Пчињски говор не познаје овакве ликове (Јуришић 2009:
138‒139). У прешевском их није записао ни Барјактаревић (1966: 200‒201).
Што се тиче улога енклитика, оне су у данашњем прешевском говору јасно разграничене. Ни, ви представљају датив, а не, ве акузатив. Нисам приметила одступања од овог правила. Исто је забележено у алексиначком (Богдановић 1987: 163‒164), призренском (Реметић 1996: 483‒484),
гатњанском (Младеновић 2013: 232) говору. У говору Пчиње постоје примери који показују комбиновање функција ових енклитика (Јуришић 2009:
139‒140). Видоески износи потврде да у кумановском говору има употребе ни као акузативне форме (као што се и нам може употребити у истом
значењу), те претпоставља да се ради о новом процесу генерализовања дативне форме (Видоески 1962: 164‒165).
Прво лице множине личних заменица
2.2.1.2.1.1. Номинатив: да мi нeсмо бiли Т; и мi дођoмо на врaта Н; и
мi смо се чудiли Рљ; мi бeсмо дoле П; мi ве чeкамо Сл; мi га знaјемо Р; мi
га вiкамо Ч; мi oбични сељaци овдe Ц; мi смо га навiкли Б; Мi смо ги јeле
дoма Ж; мi смо имaли Љ; мi смо iшли у Мирaтовце Ц; не iдемо мi нaтамо
М; нeсмо га мi дирaли Св итд.
2.2.1.2.1.2. Општи падеж: да дoђе куде нaс О; iма једêн прoлаз куде
нaс ГД; код нaс Н; код нaс овдe је бiло Б; овдe куде нaс нe Р; робiјаш због
нaс П; нaс овдe су нaшле Љ; тêд су не спасiле Мирaтовчани нaс Ц; што не
чuвав нaс Ц; и за нaс ћ iма М; пoсле су дoшли по нaс Н; а oно нeiе прeко нaс
О; oни су iшли с нaс у шкoлу Р; сас нaс Ж; под нaс је вoда дoле П и сл.
2.2.1.2.1.3. Енклитике
2.2.1.2.1.3.1. Дативна енклитика ни: да ни дaде бомбoне П; да ни кuпи
нeшто Љ; да ни објасни Ц; за Мирaтовце ни треба Ц; такoј ни је причaја Ч;
јaдно ни купaње Ц; једнa кокoшка ни се зaгуби П; ма не ни смeта нiшта жiво
Ц; не ни трeба ГД; нeће ни смeта Сл; oна ни је причaла О; oчи да ни извaди Б;
ће ни uзне Св; Ћeрка ни је умрeла П итд.
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2.2.1.2.1.3.2. Посесивни датив: тoј на uјкаˬни Ч; тaткоˬни не вiка Рљ и

2.2.1.2.1.3.3. Акузативна енклитика не: да не истeпав Ц; да не не глeдав
П; да нe не кaра П; знaли су не Ц; излəжa не онêј Н; и oно не зaустави Сл;
какo ће не пoзна Ч; кəд не фатi па по пuт П; ни не фaћа шuга Сл; нeма не да
се јaвимо Т; нeће не фaти пoплава П; oн не („нас“) је вiше чувaја П; пoсле
не фатi рaт П; тaткоˬни не вiка Рљ; ће не вrне Љ; ће не тeпа М; чuваше не
oн Ч итд.
2.2.1.2.1.3.4. Удвајање заменица
на нaс дeца ни казuјев П; на нaс ни је дoбро Сл; на нaс не ни дaде Р; на
нaс нe ни дaва Ж и сл.;
а нaс не је пуштaја П; и нaс не молiше такoј О; нaс не вiка да дoђемо
Љ; нaс нe не дiрав Р; нaс прoшли пuт излəжa не Н; не ли не знaје нaс Б; пrво
нaс ће не вiка П; штo не је чувaја нaс П итд.

Карта 9.

Друго лице множине личних заменица
2.2.1.2.2.1. Номинатив: а вi, тuј ли сте си Р; вi блaжно ли ће прaвите
Ж; вi двe штo не збoрите П; вi дrва купuјете ли Р; вi ми не верuјете Сл; вi
си знaјете Рљ; вi ће ги заустaвите П; вi ће ме кuпате Св; Вi ће си спрaљате
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Ж; знaчи вi сте Н; и вi ће се опрaвите Б; iмате ли вi гoре Р; мoжете ли тoј
да uзмете вi О итд.
2.2.1.2.2.2. Општи падеж: бeву ли код вaс Сл; до вaс ги је кuћа Т; куде
вaс су долазiли Ж; куде вaс нeма тoј Љ; Мi чeкамо вaс П; не куде вaс Ц; на
вaс ви дaвам Б; овoј на вaс Рљ; сас вaс Ч; с вaс ли су бiли М и сл.
2.2.1.2.2.3. Енклитике
2.2.1.2.2.3.1. Дативна енклитика ви: ако oћете, евe ви П; А сêд да ви
прiчам прiчу П; Eве ви смoки П; бaрем не ви је лaдно М; да ви дaдемо
овuј аљiну П; Да ви дaду сoк? Ж; да ви сiпем Б; да не ви пaдне Љ; Eве ви
џигeрице П; стрiна ће ви дa П; Сrба ви је стeкја свe Сл; па ће ви пошaље Ч;
Сêд да ви испрiчам Т; штo да ви рaдим, жeне ГД итд.
2.2.1.2.2.3.2. Посесивни датив: дoм ли је тaткоˬви Рљ; ће вiка мајкаˬви
П и сл.
2.2.1.2.2.3.3. Акузативна енклитика ве: aј да ве испрaтим Љ; да ве вiди
П; Дек сте дoшле, па свe ве глeда Ж; јa ће ве одвeду Б; какo ве лeчи ГД; немoј
да ве нeкој лaже Ц; нeће[в] ве снaшке П; oн ли ве послa Ц; срaм ве бiло Ц; ће
ве пријaвим Ч итд.
2.2.1.2.2.3.4. Удвајање заменица
давaше ли ви на вaс Ч; да ли ви је јaсно на вaс П; да ви дaм на вaс Б; на
вaс нeма да ви дaм ТР и сл.;
вaс ве нeма Т; вaс викaше ли ве М; вaс ве је чувaја Сл; и вaс ће ве
опрaви Рљ; јa вaс нe ве познaвам О итд.
Треће лице множине
2.2.1.2.3.0. У номинативу мн. постоји један облик за м. и с. род ‒ они
и један за ж. род ‒ оне. Општи падеж се исказује облицима њи, њим/њима.
У употреби преовладава форма њи, док се ређе чују њима и њим. Поред наведених пуних облика и енклитике ги, Барјактаревић (1966: 201) наводи и
ликове: иј, њија (Г и А), им, гим (Д), гиј, али их ја нисам чула.
Облик њима користи се као ОП у алексиначком (Богдановић 1987:
168‒169),126 пчињском (Јуришић 2009: 146), кумановском (Видоески 1962:
168) говору. У том случају није необична употреба предлога уз њима. У призренском и гатњанском говору њима има само дативно значење (Реметић
1996: 486, Младеновић 2013: 231).
Неакцентовани лик ги једини је у употреби за 3. л. мн. и веома је фреквентан на овом подручју. Ова енклитика се употребљава као ОП и у дативПроф. Богдановић (1987: 168) наводи да облик њима у говору Алексиначког Поморавља у функцији датива није чуо, што важи и за прешевски говор.
126
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ном значењу. У призренском и гатњанском говору једина енклитика је ги
(Реметић 1996: 486, Младеновић 2013: 234). Исто се налази и у кумановском
говору (Видоески 1962: 168‒169), с тим да се у неким источним селима чује
и њи са значењем датива. У северозападном делу пчињског говора стање је
идентично прешевском (употреба енклитике ги), док се на осталом простору
срећу и енклитике им и ни (Јуришић 2009: 147). У Алексиначком Поморављу
налазе се и ови неакцентовани ликови: и и гим, мада они нису тако чести
(Богдановић: 1987: 168).
2.2.1.2.3.1. Номинатив: oни дeца, штo знaјев Ч; oни пoсле uзнев ги гу
О; онi па су свoји ГД; oни су ни давaли Љ; после се и oни вратiше Б; и oне
не знaјев Б; oне oбе таквe Ц; oне су ми тeтке Т и сл.
2.2.1.2.3.2. Општи падеж
Њи: од њi јeдемо Љ; не смeје од њi Ц; нiсу смeли да га uзмев од њi
П; код њi iма прiватници П; куде њi iма Т; куде њi га је имaја тêј ромaн
О; трeба си родiтељ поред њi Ц; па кoлко и јa за њi Б; пред њi стaви Рљ;
е, мнoго, мнoго њi П; њi тројiца се врaћав Сл; iде по њi Т; по њi свe да
подiгнеш Ц; и на њi ги купiја Ч; сас њi рaди О; свe сас њi Ж; тужiли смо
се сас њi Н; да испрaтив по њi Љ итд.
Њим/ њима: И код њiм iсто Б; мнoго бoље него код њiм П; за њiм ће
iма Љ; њiм не ги срaм, тeбе те срaм ГД;
и за њiма iма Т; куде њiма Ц; нека је за њiма дoбро Сл; и њiма ги
уфатiја бeс Рљ; и на нaс и на њiма Св; родiла њiма (ʼродила децуʽ) П.127
2.2.1.2.3.3. Енклитике
2.2.1.2.3.3.1. Датив: а, сê ће ги кaжем Ц; да ги дaдеш О; Дaвав ги
једeње Ж; дaо ги је П; да ги обрiшем овoј П; двe иљаде ако не ги узeле ГД;
информaције ги трeба и такoј Ц; и ће ги дaдете тoј П; јa ги написa пoруку
П; јeде ги се П; каквu ти не грiцку ги кuпив П; Купi ги стaн у Лескoвац Ж;
нaдимак ги је бiiа такoј Р; Нeма ги гу Тaци П; oни пoсле uзнев ги гу О; oна
ги кaже кoј дêн Љ; па да ги помoгнеш на љuди Ц; па етe ги, нек uзмев М; тêд
ги кaжев О; трeба ги нeшто за Мирaтовац Ц итд.
2.2.1.2.3.3.2. Посесивни датив: дeдаˬги је имaја Т; мaјкаˬги П; тoг сiна
не ги га познaвам Ж; ће кaжем на мaјкуˬги Ч и сл.
2.2.1.2.3.3.3. Акузатив: Ако су зелeни, ће ти ги врaту Ж; ама нe ги
школувaја Ж; а тaмо ги пuно брe П; брiга ги ГД; видeли смо ги Љ; Врaти ги
Ж; вrже ги по цeл дêн Ц; да ги јa врaтим Ц; да ги натeрам Ч; да ги очiстим
П; довeла ги М; заштo су ги викaли Шaркови Р; какo су ги звaли Б; iма ги
тaмо Рљ; iма ли ги Т; и нека ги гaња М; јa ги uвече докaрам Т; јa ги мeшам
127
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П; јa ће ги чuвам дeца Ж; кêд ги iма П; код нaс ги iма Св; кoј ву ги мuзе Ц;
кудe ги стрељaше Н; лeле, скiнем ги П; Стoшини су ги викaле О; немoј ми ги
довoдиш Љ; нe ги врзaја Ч; нe ги збiрам крaјке П; нe ги пуштiја унuтра Рљ;
нe ги тuрав у шпoрет Ж; нe ги узiмав ГД; нe ли ги писувaмо Р; не мoж да ги
обuче П; нeћу да ги кuпим Ц; носi ги кuде њeга П; па кoј ги uзеде тeј пaре ГД;
примi ги П; трeба ги опeрем П; Тuј eте ги Ж; ће пoчне да ги нoси Ц; џaкови
толiки кêд ће ги донeсе ГД итд.
2.2.1.2.3.3.4. Удвајање заменица
Дрeнци ги вiкав њi О; какo су ги викaле њi О; извaди ги на њi П; њiм
нe ги срaм, тeбе те срaм ГД; кромiд и њi да ги опeрем П и сл.

Карта 10.

Повратна заменица
2.2.1.3. Повратна заменица јавља се у пуном облику себе и енклитичким: се и си. Пуни облик се знатно ређе користи, што је карактеристика и
већине ПТ говора (в. Реметић 1996: 486‒487, Богдановић 1987: 168, 170,
Марковић 2000: 140, Јуришић 2009: 149‒150). Редукованог облика себ нема
у прикупљеном материјалу.
2.2.1.3.1. Мали је број примера који потврђују употребу пуног облика
повратне заменице за свако лице.
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свaкој си сeбе глeда Ч; глeј си сeбе П; сeбе си глeдај Ж; свaкој за сeбе
Сл; свaк oће да iма за сeбе Ч; oни мeђу сeбе се договoрев О и сл.
2.2.1.3.2. Енклитика се је уобичајена у говору Прешева:
знaјев се Рљ; врaћав се отuда Љ; да се обuчу Сл; да се чiта бiло штo П;
ели ће се пaзев, ели ће ћuтев Сл; задужi се на крaј Сл; имaло се је тêд Ч; јeде
ги се П; Кoј се качувa? Ж; мaже се с онiја пuдери П; не да се фaлим Сл; не се
нервiрај ТР; свe се нaђе Св; расвестiла се Рљ; такoј се вiкав Б; тoј се знaје
Сз; чuди се на кoга су Ч; штo се iма тoј О итд.
2.2.1.3.3. Енклитика си веома је фреквентна у прешевском говору.
Најчешће се може чути као речца за појачавање и она је „сасвим обична
језичка појава“ (Јуришић 2005: 315).128 Употреба тзв. етичког датива или датива интересовања, којим се „изражава истинска или тобожња наклоност и
интересовање“ (Стевановић 1979: 369) позната је већини ПТ и КР говора.129
Примери употребе енклитике си у прешевском говору:
јa си га чeкам, глeдам Ц; јa си извaдим, па си јeдем П; јa си прaвим
качамaк Т; ће си iдем Св;
остaви си га на капiју П; па ли кuпи си Т; подiгни си пaре М; трeба да
си ги напрaвиш П; uзни си га Љ;
кoј штo си iма О, на његoво ће си дaде П, oн си сeди П, седнaја си Ц, ће
си белeжи Ц; бaбаˬми си гу испратiла П, двa сiна си је родiла П, сaма си је
направiла Ж, сeди си сaма Љ; oно си стaше за чêс Т, тoј си је мuка Б, тoј си
је цeло бrдо М;
бoље да си ћuтимо Б; живeли смо си Сз; имaли смо си за нaс Ч; iмамо
си, бре, кuћу вeлику П; невoљу смо си терaле П; свi смо си живeли Т;
нoсите си вaше Ч; сeдите си Рљ;
знaли су си Ж; и oни су си имaли Рљ; корiстив си Ц; његoви су си тuј
Р; oни си га облeчев Сл; прiчав си за њiњу стрaну Сл итд.
Као речца си се јавља у устаљеним изразима у којима је акценатски
срасла са речју испред и заменичком енклитиком иза себе.
128
В. Богдановић 1987: 170, Вукадиновић 1996: 251‒252, Реметић 1996: 487, Ћирић
1999: 136, Марковић 2000: 221.
129
О употреби етичког датива у народним говорима, на примерима из Великог Поморавља, детаљну анализу даје Софија Милорадовић (2007). Према њеном сагледавању
стања у Поморављу, семантичка суштина овог датива огледа се у томе да је он „уобичајени
пратилац целог исказа, а не једне одређене речи у реченици“, те да исказ са етичким дативом
носи „информацију и експресију, с тим што квалитет те експресије није у свим примерима
истоврстан“ (Милорадовић 2007: 561).
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благoˬсиˬми П, Љ, Б, Ж, Т, Рљ, Ц, Р; благoˬсиˬти П, Љ, Б, Т, Ц, Р;
благoˬсиˬму Ж, Сл, Р, Љ, Б, Ч; благoˬсиˬву П, О, Ж; благoˬсиˬни П, Ц, Р;
благoˬсиˬви П, Р; благoˬсиˬги П, Ч, Ц, Ж, Т, Рљ, Сл, Б; блазeˬсиˬму П, Ч, Сл.
Именичке заменице ко и шта
2.2.1.4. Именичка заменица за лице редовно се среће са партикулом ј, а
евентуална појава облика без ње представља утицај књижевног језика. Форма општег падежа гласи кога. Нема дативних облика кому или коме какви се
срећу у пчињском говору (Јуришић 2009: 150, 179‒180 ) или спорадично у
кумановском (Видоески 1962: 170). У прешевском говору функцију датива
врши ОП.
Потврде:
а кoј му је праiја, не знaм Ж; дрuг кoј ги знaје М; iди да вiдиш кoј е
М; кaжи кoј си Ц; кoј ву је плeiа П; кoј га тужiiа Р; кoј да дoђе Т; кoј да рiља
Ж; кoi е имaiа алумiниску ложiцу П; кoi е тeја Љ; кoј знaје Б; кoј знaје да
iгра П; Кoј знaје штo iма Св; кoј какo могaја О; кoј какo уoће Ж; кoј на штo
се навiкне П; кoј ми причa iсто Ч; кoј знaје да ли ће ву припaдне Ц; кoј ће од
нaс Сз; кoј oће да uзне прiчес О; кoј oће такoј Св; Кoј се качувa? П; кoј смe
да га дaде О; кoј ти гу плeте П; кoј ће гу uзне с дeте Ж; кoј ће ми дође Ж; кoј
удaра Љ; кoј штo си iма О; кoј штo се сeти Рљ; кoј штo си iма О; нeма дрuг
кoј М; нeма кoј да рабoти Р итд.
Општи падеж: когa ће нaђе М; от кoга смо видeли Б; код кoга Ж; куде
кoга отiшја Р; на кoга дaваш Т; на кoга да збoриш Љ; на кoга је носiла
повoјницу Рљ; кoга ће чuваш О; кoга сте питaли Сл; сêг нeма кoга да пiташ
Н; кoга си нaшја Н; кoга трaжите П; чuди се на кoга су; с кoга бре Ч; с кoга
ће iдеш Рљ; куде кoга отiшја Н итд.
2.2.1.4. Именичка заменица што јавља се у овом облику и није обична
употреба лика шта.
Кoј знaје штo iма Св; кoј штo си iма О; штo су затeкли Н; штo се iма
у кuћу Љ; свe штo прaвив за трпeзе О; штo да ви дaвам Б; Штo да казuјем
Рљ; да се чiта бiло штo П; ма штo ти не Ж; а штo ће прaву јa Ж итд.
Облик шта у примеру: штa јa знaм П и сл. не делује као изворни облик
народног говора већ је преузет из књижевног, а употребљен у одговарајућој
ситуацији коју је говорник проценио као ону која захтева стандардни лик.
Општи падеж заменице једнак је номинативу:
Дeте, јa нe знам от штo жiвиш П; од штo ће жiвив Б; сə штo да кuпим
Ч; сə штo да отiдем Рљ; нeма сê̮ што да ги рaни Н; сêд нема сy̮ што П; а сêд
iмам сy̮ што П и сл.
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У примерима: Чiме тeбе да послuжим? Ц; нeма на чeму Ч, очигледан
је утицај књижевног језика.
У значењу шта може се јавити односно-упитно заменица које/којо.
којe смо пропуштiли М; од којo кaрте iмате П; којe ти вiка Сл и сл.
Наредни примери можда указују на употребу лексеме какво уместо
именичке заменице што:
ракiју, пiво, вiно, вoду, каквo ти дuша oће Ц; каквo да ти дaм Ч.
Заменица што може се користити у значењу зашто, али то није честа
појава и углавном се може чути у устаљеним изразима.
Штo си такêв? П, Ц, Ч, М; Штo си таквa, па ли дaј ву П; вi двe штo
не збoрите П и сл.
Заменице сложене од кој и што
2.2.1.4.1. Неодређена заменица за лица гласи некој и неки за м. р., неко
за с.р., нека за ж. р. у једнини.
да ли слaви нeкој Т; iма ли нeкој Љ; кəд се нeкој прaви вaжан О; нeкој га
фrљи П; нeкој проoди П; нeкој му је дaја Ц; нeкој ће се јaви, бeлким Р и сл.;
ако oће нeки П; да му га намeсти нeки М; iма ли јoш нeки тaм М; нeки
не дочeка Ж; нeки његoв; јa верuјем да му је нeки дaја Ч; нeки oће, нeки не Сл;
нeки uме да урабoти Т итд.;
нeко је дoбро, нeко нeје П; нeко ће узвiка Ч и сл.;
нeка ће дoђе Т; нeка ће oће за њeга Ц; ће се превaри нeка П итд.
Општи падеж неодређених заменица:
на нeкога је лaдно М; нeмаш ли нeкога Р; куде нeкога О; ће нaђеш
нeкога Ц;
да ми дaш нeку П; од нeку ће наuчиш Т и сл.
Множина:
ис Кумaново нeки Т; oни нeки знaјев П; ће се нaђев нeки да дoђев Ж;
нeке нeсу тaкве П; нeке се јављaше Рљ и сл.
Неодређене заменице могу се чути и у форми са и место е, али то није
тако честа појава.
ели мaјка, ели нiкоi ис кuћу Т; нiки вiка Сл; нiки каквo ти не Н; нiко
сјaјно бeше Н и сл.
Неодређена заменица за ствари јавља се у облику нешто, ређе као нешта.
aјде бре, кaжите нeшто Ц; али сiтно нeшто П; дaш на свaку по нeшто
Ж; докле искукaше нeшто О; и јa сам чuла нeшто Ц; iма ли нeшто нoво Ч;
јoш нeшто iма ли Б; нe ми бêш нeшто здрaвље О; овaко нeшто Ж; узедoше
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нeшто Љ; на нaс ни нeшто дaде М; да нeси работaла нeшто О; uапате нeшто
Т; iма ли нeшто, нeма ли Сл и сл.
ако те интерeсује нeшта Сл; или нeшта му дaј П; као да не зaмаза с
нeшта О; па кaжи нeшта Љ и сл.
И код ове заменице могу се чути облици са и, али се не може рећи да
је то уобичајено.
iма нiшто кaмен Н; uвек нiшто недостaје Ч.
2.2.1.4.2. Одрична заменица за лица редовно се јавља са партикулом
ј и гласи никој.
а мi нiкој О; дрuг нiкој Љ; нeма нiкој Ч; не мoже да ти плaти нiкој П;
нeсмо се нiкој викaли скoро Н; нiкој не знaје Ц; нiкој нeје продaiа Р; нiкој
ме нeје дирaја Св; нiкој не пaмти М; нiкој нe се је отрuја П итд.
Форма општег падежа може бити са покретним вокалом или без њега:
на нiкога да не верuјеш Љ; на нiкога не дaва Љ; на нiкога не казuјем
Ж; нiкога нeје имaја О; нiкога не познaваш П;
дoм нeма нiког Св; нiког жiвог нeма Сл; нiког нeма у кuћу Рљ; с нiког
нeће да iде Ч и сл.
Одрична заменица за ствари може се чешће чути као ништа, али није
необично и ништо.
ма нeма нiшта бе Ц; нeмам јa нiшта Св; не бе, не трeба нiшта М;
нeма средiну нiшта Т; нeће iма нiшта Љ; нiшта се не вiди Н; нiшта
нeсам причaла П; нiшта вiше Р; нiшта не ми трeба Ч; пoп нeма нiшта О;
прoсек нiгде нiшта М; тoј сêг не штiркамо нiшта П;
јa не мoгу нiшто Ч; нeма нiшто нoво Б; нeма нiшто да уфaтиш Ж;
немoјте нiшто да дiрате П; нeће му фaли нiшто П; ни вoда, ни нiшто О;
нiшто дрuго Сл; нiшто нeма М; нiшто нeсмо питувaли Н; Нiшто ми не
смeта Сз; нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл и сл.
2.2.1.4.3. Опште именичке заменице имају облике сваки/свак/свакој
и свашта/свашто.
сваки/свак/свакој :
не мoже свaки Сл; свaки iма нeког Ж; свaки iма свoј задaтак П;
свaк за свoје питuје Ц; свaк oће да iма за сeбе Ч; свaк си знaје свoје Ч;
свaк трeба да си глeда свoје П;
не пoсти свaкој П; свaкој за сeбе Сл; свaкој си донeсе Ч; свaкој си сeбе
глeда Ч; свaкој си је чувaја Ж; свaкој си рабoти Сз итд.
Забележени облик свако у примеру: свaко си трaжи родiтеља Ц настао
је под утицајем стандардног језика.
свашта/свашто:
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злaто, срeбро, свaшта П; и вiногради, свaшта Ц; свaшта ми нaприча
Ч; свaшта нoсив О;
отuд, одовuд, свaшто се растrвило Рљ; свe, свaшто принeсемо П.
Облик општег падежа за лица је свакога/сваког и обавља функцију
свих падежних значења па и датива.
и на свaког ће дaде Ц; на свaкога, бoжем О; на свaкога да помoгне Ц;
нeје за свaкога Св; нeће са свaкога Сл и сл.
Показне заменице
2.2.2.1.1. Показне заменице имају партикулу ј у сва три рода једнине, а
у множини је то партикула ја за м. и с. род, а ј за ж. род.
Једнина показних заменица:
а) а бе овêј аџiја Ц; а овêј дрuг П; овêј iзвор је овдeка Рљ; од овêј кuпен
лeб Т; овêј мaст Т; овêј мaст прoбај П; овêј нaш чiча Б; овêј тамјaн на гuшу П;
јa узiмам тêј Т; куде тêј орa Ц; о[д] тêј ли сoк oћеш П; сас тêј грaњ П;
тêј га нeма Љ; тêј вечiти калeндар Сл; тêј Мaмински рiд М; тêј рaзговор
Ц; у тêј и тêј мeсец Сл;
од онêј мaз П; онêј Мiле Ц; онêј Цаканoвски рiд Ц; онêј једêн нaтамо
што је Љ; онêј дêн Б; онêј малeчак пuт Св итд.
Има случајева где се у показним заменицама м. р. јд. уместо полугласа
јавља вокал а:
онaј Свeта што бeше Н; онaј ширoк кaбал П; сuнцобран је онaј вeлики П;
па добi ли тaј oбрачун Р; трaжим тaј мaз за вeне П.
б) и овaј вaша отiшла Ч; овaј дoле ГД; овaј њiва овдeка Ц; овaј овдeка
воденiца Ц; овaј посерuља П; Овaј Слађaна ги uчи Ж; овaј црљива, овaј
нeје П;
бaба је измuчена тaј П; тaј нaша бaба Св; мoја је тaј дoле Љ; тaј њeна
пријатeљица П; тaј старiја ћeрка што ми је О; тaј чeшма Н; тaј шкoла Б;
а онaј чeшма тaмо Н; кaм гу онaј Рљ; онaј вoда Ц; онaј вrба Ц; онaј е
бoља од онuј ГД; онaј жена бeше ли П; онaј Јaвина њiва М; онaј нaша њiва Н;
онaј саксiја с пaпрат П; онaј вaљда Бујaновац П; певaчица онaј стaра П итд.
в) овoј нaше дeте Ж; овoј нaше овдeка Ц; овoј сiтно П; овoј – онoј Ч;
мoжда овoј М; овoј гoре Св;
да нeје тoј Ц; заштo ти тoј трeба Т; и тoј нaјубав П; нeје тoј тoј Љ;
онoј дrво и тoј Р; па oно тoј му је Љ; пoсле, по тoј П; с тoј девoјче О; таквo
ти је тoј Ч; тoј Абдuлово М; тoј е овaмо Рљ; тoј е прeко Бaњку тaмо Ц; тoi
е тaј вoда Н; тoј ме стрa П; тoј ми је дeда ГД; тoј ми је једiна рaзонода П;
тoј су тeј фuте Ц; тoј си постoји Ц; тoј не знaм да ти кaжем Сз; тoј ми не
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треба Сл; тoј си је цeло бrдо М; тoј снaшче нe га познaвам О; тoј су ливaде
Р; тoј су нaши љuди Св;
и онoј што бiло на кoла Р; овoј – онoј Ч; онoј дrво и тoј Р; онoј дрuго Љ;
онoј плaстично са вoду П; онoј што продaдoше М; онoј сoбиче П; пре онoј,
знaш О; са онoј бетoнско П итд.
Општи падеж м. р. јд. разликује се од номинатива код означавања нечег
живог. Облици општег падежа м. р. су овога, тога, онога/овог, тог, оног, а
у ж. р. овуј, туј, онуј.
а) за овoга стaрца О; једêн за овoга Т; овoга нe га видo Т; uзни од овoга
Рљ; вiкај га овoг нaшег П; на овoг комшiју до нaс Р; пружи на овoг човека
Сл;
да му кaжеш на тoга П; за тoга Јaњу одвeдена О; и убiјев га тoга
дeчка О; тoг сiна не ги га познaвам Ж; да га вiдим тoг његoвог сiна Ж;
запричaја се с тoг тuј Т;
за онoга свeта пешкiри П; и онoга сам викaја Р; што рабoтив куд онoга
Ц; од онoг сам позајмiiа Ч; на онoга до вaс Св; на онoг сам дaја Сл; вiдиш
ли га онoг тaмо Ч; јa сам гледaо онoг П;
б) да ви дaдемо овuј аљiну и овeј ципeле П; на овuј Нaду О; овuј гу не
рабoтимо М; овuј кuћичку направiмо О; сас овuј стoку Н;
куде тuј голeму сoбу Ц; тuј твoју бaбу дoбро гу знaм Ч; о[д] тuј
воденiцу Ц; о[д] тuј стрaну П;
да ву дaм на онuј Ч; на онuј стрaну онaмо М; од онuј снaшку О; онuј
Сабедiнову Р; откуде онuј долiнку Н; у онuј мaлу Ц;
в) да му дaм на овoј дeте Рљ;
и за онoј сeло П; накуд онoј сeло Сз итд.
У неким устаљеним изразима могу се чути и други падежни облици
као што је то случај са Г јд. ж. рода: и с тeј стрaне и с тeј стрaне О.
У множини показних заменица може се чути један облик за м. и с. род:
овија, тија, онија, а други се односи на женски: овеј, теј, онеј.
Уз збирне именице браћа и деца стоје облици показних заменица мушког рода множине. Исто се односи и на именице очи и уши, као и на неке
именице плуралија тантум (в. т. 2.1.6.3.4.).
Облици општег падежа не разликују се од номинатива и овде нису посебно навођени.
1. овија, тија, онија:
а) А овiја су дoбри Ж; Затoј ги овiја чuвам Ж; Евe, овiја, мерaк Ж;
и овiја нaши ги сретнaле Н; инaче, овiја одрaсли свi О; Кудe iдев тaмо
овiја П; овiја Америкaнци О; овiја бробiњци Н; овiја ги сретнaмо П; овiја
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дрвiши О; овiја какo ги вiкав Р; овiја лудaци П; овiја напрeт Ц; а овiја
останaле О; овiја се оградiли П; овiја Рaткови идoше О; oн је зeт на овiја
Н; пред овiја нaши отuд Н;
знaјеш ги овiја нaши сeла Љ; по овiја бrда нaтамо Т;
море, овiја дeца ме зајебaвав Ц; узeла од овiја дeца П.
Забележен је и облик овеја, који стоји уз именицу м. р. мн.: па имaле су
овeја Трeјачани О.
б) тiја бoлеси Ч; тaм су тiја бiли Н; тiја двa грoба О; тiја двa стaна
П; узeдо и тiја пешкiри П; за тiја двa мeсеца Р; Потсeћа те на тiја дaнови
П; јa сам одужiла тiја стo П; тiја плeкови ги прa П; тiја не ги знaм Б и сл.
Показне заменице м. рода семантички конгруирају са неким именицама (именице м. р. на -а, збирне именице): тiја кoји су зарлiје Сл; тiја
грoбја О (в. т. 2.1.2.4.2. и 3.1.2.).
јa тiја сeла свe знaм О; сас тiја ћeбиња П; тiја пeрца штo купi П.
в) глeј ги онiја Ж; код онiја тeписи П; на Зeјну онiја Ц; онiја ги склонa
Ж; отидoше ли онiја М; прaвив онiја држaчи П;
онiја бrда Ц; онiја бурiња П;
онiја дeца њiни Ч; онiја uши ушiљи П; онiја кoла Т; милuје онiја
кoла П итд.
2. овеј, теј, онеј:
а) за овeј aкције П; кəд ги пuшти овeј пeсме П; на овeј одозгoр се
спуштiја тeчнос П; овeј мaле Н; овeј стрeзовске њиве М; овeј ципeле Б; од
овeј двe Љ; од овeј женетiне Ч; с овeј е бiла сiгурно Рљ и сл.
б) Дaдо, дaј ги тeј кeсе П; дoста вiше сас тeј снaшке П; iмаш тeј
мaјце О; сас тeј дрангулiје П; Сrби живeли ли су у тeј маaле Н; тeј воднiце
Ж; тeј ливаде ондeка Ц; тeј њiне њiве Љ; тeј су iза М; тoј су тeј њiве Ц
итд.
в) а онeј нaше ливaде дoле Ц; iмашемо онeј кuпене Н; онeј вртaче Ц;
онeј мaле чоколaтке П; онeј њiве тaмо М; онeј решeтке П; пuшти онeј кoре
од бозoвку П; сəс онeј ћеремiде О и сл.
Показне заменице за каквоћу
2.2.2.1.2. Код показних заменица за каквоћу општи падеж м. р. јд.
разликује се од номинатива код означавања лица, у ж. р. јд. постоји форма
општег падежа на -у, док су облици с. р. једнаки номинативу.
а) овакêв ми не трeба Сз; овакêв нeје uбав Ч; овaкав испaдне Љ;
е да је овaква снaшка Ч; овaква ву је кoса Ж; оваквa је од јучe Ц; оваквa
је дoбра Н;
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овaкво као твoје М; мeсто је бiло оваквo Рљ; овaкво нeшто Р и сл.
б) нaш си је гoвор такêв Сл; oн је бiо такêв човeк Ц; такêв си је О;
такêв човeк Т; Што си такêв? П, Ц, Ч, М; oн такaв, тaтко му бiја такaв Ц;
и oна таквa жeна бeше ГД; штo си таквa П; чим је тaква ствaр П;
врeме је таквo Љ; и сл.
в) онакêв је за нaс Ч; онакêв као нaш Р; онакêв, као онêј напрeд М;
онакêв не ти трeба Ц; онакêв црвeн кромiд Рљ; јa га вoлим онaкав, мaло бајaт
П; нeје онaкав, мeк Ж; онaкав, отuд кuћу Н;
гoре је онаквa искrшена Сл; мoја је онaква као твoја Р; oтиде си онaква
нечeшљана П;
онаквo дeте, да се чuдиш Т; онaкво једeње нeје бiло Р итд.
Општи падеж:
ће га напрaви оваквoга Сз; оваквoг нe га знaм Б;
таквoга iстога iма дoма П; за таквoг је отiшла Ж; с таквoг да жiвиш
Ч;
онаквoга не вiкај Ж; да га вiдиш онаквoга, пијaнога Т; глeда га онаквoг
Ч; онaквог човeка нeсам видeла Ц;
2. и јa сам имaла оваквu Ж; јa iмам оваквu као твoју П; на овaкву бeлу
хaртију га стaви Ч;
таквu нeсам видeла Ж; таквu ће кuпи М; у таквu средiну си жiви Ц;
на онаквu да и не дaваш П; с онаквu да се не распрaљаш Ж; с онaкву да
мeшаш Ч;
с оваквo дeте Н;
на таквo мeсто је Сл; на таквo се сабiрашеву Ц; жiви у таквo сeло
П итд.
Као што се из примера може видети, у м. р. показна заменица може
имати полугласник, али некада и вокал а, а да се не мења место акцента:
такêв/такaв. Код неких облика, са променом ә > а, мења се и место акцента:
овакêв/овaкав, онакêв/онaкав.
У ж. и с. р. показних заменица каткад се повлачи акценат према почетку речи с разлогом да се тиме истиче какав значај реченог: таквa ‒ тaква,
али се код других облика та тежња не препознаје: онаквa ‒ онaква, оваквa ‒
овaква, онаквo ‒ онaкво.
Несталност места акцента препознаје се и у општем падежу: онаквoга/
онaквог, оваквu/овaкву, онаквu/онaкву.
Множина показних заменица за каквоћу у м. и с. роду има наставак -и,
а у ж. роду је -е.
1. оваквi су бiли напрeд Ж; овaкви ми нiкад не испaднев П;
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свi су таквi Љ; тaм су таквi љuди Ц; штo сте таквi П;
знaш, онaкви Ч; онаквi дeца нeма нигде Ж; онаквi су ми од јучe Р;
2. овaкве голeме тiкве Ч; оваквe су кuће бiле Н;
oне oбе таквe ГД; oне су таквe Ж; прaвив ги таквe Т;
онaкве, као oбичне рiбе П; онaкве су одaвно Рљ ће ти кuпим онаквe
чарaпе М и сл.
Понекад се код показних заменица за каквоћу, уместо вокала а у
иницијалном или другом слогу, може чути полугласник (в. и код Јуришић
2009: 161):
онәквoг онaмо ГД, тәквoг не дiрај Ч; овәквu iмам дoм Ж; штo си тәквa
П, Ц, Ч, Сл; онәквa је Љ; онәквo детiште О; овәквi су дoбри П; oна ги прaви
тәквi Рљ; онәквi љuди Сз; овәквe су и тaмо дoле Р; тәквe крiве Рљ; онәквe
су дoбре Ц и сл.
Показне заменице за количину
2.2.2.1.3. Показне заменице за количину м. рода могу имати форме са
покретноим вокалом и или без њега. Мушки и средњи род имају исти множински облик.
Код показних заменица за количину постоје и деминутивне форме
типа: оволичак, толицко, онолицна и сл.
а) изрaсја оволiки Ч; да га вiдиш, оволiк Рљ; порaсја Дuле оволiк П;
оволiчак испaја Ч;
шeрпа је бiла оволiка П; оволiчка дебeла Т; оволiцка бiдна Ж;
направiла једнo оволiко лeпче Ц; eте, оволiцно да је Ч; оволiчко такoј
П итд.
б) толiки мoмак П; толiк мuж Ч; а oн толiцак Рљ; толiчак је бiја О;
толiка је Ч; толiцка никнaла М; толiчка парцeла М;
толiцко, а знaје Љ; толiцко двoриште П; толiчко дeте П итд.
в) испружiја се онолiк ГД; онолiк човeк Ч;
онолiка девoјка Ж; онолiцна саксiја Ц;
онолiко дeте Св и сл.
Општи падеж м. р. има облике са покретним вокалом или без њега. Облици ж. р. имају наставак -у, а облици с. р. једнаки су номинативу.
а) оволiчкога, нaјмалога сiна О; с оволiког човeка Сл;
онолiког очувaла Ж; на онолiчког му дaва онолiко једeње Ч;
б) оволiцну трoшку ГД; толiку мuку iмам П; онолiку гу је дигнaла М
в) дaва на онолiко дeте Љ; на онолiчког му дaва онолiко једeње Ч; да
iма толiчко знaње П; за толiчко лeпче Т итд.
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Множина показних заменица за количину:
а) овoлки пrсти Ж; оволiки стuбови је направiја О; оволiчки су ми
бiли дeца О;
астaли толiки ГД; нe ти помaгав толiки лeкови П;
онолiчки дeца iма Ж; онолiки uста О;
б) оволiке су ву рuке Т; оволiчке сам ги пуштaла О;
толiке јeлке П; толiке пaре П;
онолiчке су бiле Сз итд.
Присвојне заменице
Прво и друго лице једнине
2.2.2.2.1.1. Присвојне заменице првог и другог лица једнине имају облике: мој, моја, моје, твој, твоја, твоје. Облици општег падежа за м. р. су:
мојега/мојег или мога/мог, твојега/твојег или твога/твог, а за ж. род: моју,
твоју. У множини истоветна је форма за м. и с. род, уз неке збирне именице
и именице плуралиа тантум.
Потврде облика присвојних заменица првог и другог лица једнине:
и мoј тaтко O; мoј дeда Ж; мoј дeда, парaдеда Сз; мoј мuж је од Шапрaнце
O; мoј тaтко је купiја Ч; мoј чiча га је копaiа Ж; овêј мoј штo је прет кuћу Т;
па и мoј дeда Ц; пошто мoј тaтко је сирoче O; на твoј дêн П; овêј е само мoј
Рљ; овoi е твoј сoк П; oн ли је твoј свeкар Ч; па и твoј свeкар Љ; ће iма тaј
твoј стaн Т;
братанiца мoја Р; мoја мaјка O; мoја се oдучи Т; мoја снaшка сiри О;
о, кuћо мoја М; мoја тeтка Ц; мoја ћeрка Ц; фамiлија овaј мoја Н; тaј мoја
комшiка ТР; мoја и твoја мaјка Љ; твoја аљiна Т; твoја ли је кашiка Ч;
за мoје ургiрате П; и у мoје врeме O; мoје врeме је дрuго Љ; мoје имaње
Ц; мoје је овaм Б; овакoј по твoје Р; слiчно као твoје Љ; ће ми донeсеш о[д]
твoје сiренце O итд.
а мoји Гаврiл, Лuка, Тoма Н; мoји кəд су досeљени O; овiја су мoји
Љ; oни га купuјев мoји Сл; такoј мoји направiше Св; твoји кəд су дoшли Н;
бoже, па тoј мoји дeца, сiнко О; с мoји кoла Б; кoји су твoји кoла Б;
тoј су твoје сeстре Љ; штa те тeбе, кaже, брiга за мoје кoзе Ц; овeј
твoје кoзе су мнoго пaметне Ц; с овeј нaочаре твoје ГД; твoје ћeрке Рљ и сл.
Општи падеж:
жeна на мoјега брaта о[д] чiчу Ч; због мoјега сiна Ж; од мoјега брaта
узeја Љ; од мoјега дeду О; од мoјега тaтка бaба O; од мојeга тaтка мaјку нe
знам O; од мoјег мuжа Љ; од мoјег сiна Сл; на мoјега брaта у Врaње O; на
мoјега сiна Б; тoј су чiче на мoјега тaтка Н; oн ће му дaва на мoјега сiна Ж;
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шта фaли на мoјега П; на мoга дeду Р; на мoга мuжа Рљ; с мoјега прiјетеља
Б; с мoга сiна М; ће глeда од мoг сiна П; с твoг зeта Ч;
јa сам мoју снaшку порађaја и шiја П; покрiј главу и мoју и твoју Ц; с
мoју мајку договорiли Сз; с мoју снaшку Т; iди да си глeдаш твoју кuћу П
и сл.
Прво и друго лице множине присвојних заменица
2.2.2.2.1.2. Прво и друго лице присвојне заменице у м. р. има облике
наш и ваш, а у ж. роду наша и ваша. Код средњег рода постоје облици наше/
нашо и ваше/вашо, у којима се препознаје тенденција уопштавања облика
тврде промене. Форме општег падежа су: нашега/нашег, вашега/вашег у
мушком р. код означавања нечег живог, у женском роду то су облици: нашу,
вашу, а у средњем роду су облици општег падежа једнаки номинативу. За
означавање множине м. и с. рода, као и уз именице плуралија тантум (в. т.
3.1.3.), користи се један облик: наши, док је у женском роду то форма наше.
Потврде присвојних заменица првог и другог лица множине:
а) Гукрiч нaш рiд Н; нaш брaт М; нaш дeда је имaја ливaду Ц; нaш
комшiја што је П; нaш рiд срeдњи Н; нaш си је гoвор такêв ГД; нaш тaтко је
бiја тuј Љ; нaш трaктор Ч; онêј нaш рiд М; вaш си је Т; вaш човeк, нeма штo
Ж; овoј е вaш Рљ; рођaк вaш П;
б) Брљiчка маaла овaј нaша T; eве нaша кумашiнка П; имaла је нaша
Љ; као и нaша кuћа O; кoлко кuћа нaша Н; нaша планiна тoј е Н; нaша
фамiлија је купiла Р; нaша фамiлија от Тргoвиште T; њiна и нaша мaјка су
рoд Т; овaј нaша ћeрка дoшла ми на сêн П; причaла нaша бaба O; вaша ли је
кeса? Р; и овaј вaша отiшла Ч; вaша којa је Сз; једнa вaша, једнa нaша Н; тaј
ли је вaша њiва бiла Ч;
в) а овoi е нaше Н; нaше је тoј лoјзе О; нeје имaло нaше О; е, нaше
вiдиш Р; овoј нaше Т; од Курбалiју нaвамо нaше Н; овoј нaше дeте Ж; oно
нaше чeтри мeсеца бeше T; тoј е нaше Рљ; тoј нaтам нeје нaше Сл; вaше
имaње Н; вaше ли је Н; овoј си је вaше П;
а рiд је нaшо Н; нaшо дeте Љ; овдeка нaшо Р; овдeка нeје нaшо О; вaшо
је напрeд Ч; којe је вaшо имaње Ц; тoј ли је вaшо М; што си је вaшо, вaшо си
је Сл итд.
Општи падеж:
немaло у нaш крaј O; у нaш комшилêк О;
тoј по нaшега дeду O; свe смо дaле на брaта нaшег П; на дeду нaшег О;
од вaшег дeду Р; с вaшег тaтка Ц;
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куде нaшу кuћу П; пrво од нaшу да пoчну О; за њiву нaшу дoле М; у
нaшу фамiлију Т; овuј нaшу околiну знaјеш М; iма у нaшу планiну кoлко
oћеш Р; до вaшу кuћу Рљ; свe ће кaжем на вaшу мaјку Ч; знaла сам вaшу бaбу
О; знaм вaшу фамiлију Р;
до нaше мeсто М; по нaше дoђе Н; Мaрин грoб је под нaшо Н; пoла је
под нaшо Н; у вaше сeло Ч; на вaше дeте дaвам Ж; с вaше ће прaвим Т и сл.
Значење множине присвојних заменица првог и другог лица:
а) двaес девeте су нaши насeљени овдe Р; и нaши дoшле Сз; и нaши
Пeтровци штo су бiле О; и тuј су нaши чувaле oвце О; као прaвославну су
нaши O; кəд нaши дoшли овдe Н; кǝд нaши нeсу смeли М; нaши минимaлни
М; нaши љuди Рљ; нaши су бiли Леснiчани Р; овiја нaши су уписaле ли Т;
пoсле овiја нaши нeсу мoгли О; пrви нaши П; тiја нeсу нaши Љ; што су гу
украднaле нaши O; с вaши волoви смо работaле Ж;
iмамо си нaши дrва Ч; од нaши јaрики Н; у нaши сeла М; вaши унuчики
Т; тoј од вaши дeца Љ; с вaши кoла Т; на вaши кoла Ч;
б) а нaше кoлко су имaле О; а сêг нaше шeс кoзе Т; и нaше кuће штo су
бiле O; куде су нaше њiве Љ; на нaше је стeпенице Ц; нeје имaло нaше него
њiне O; њiве нaше овeј М; у нaше гoдине П; вaше кuће су нaтам Рљ; вaше трi
девoјке Ч; да су вaше гoдине Сл; с вaше жeне П; итд. тeј вaше њiве тaм су Б
Треће лице
2.2.2.2.1.3.1. Облици једнине присвојних заменица за треће лице
показују разноликост, нарочито у женском роду и то је одлика свих призренско-тимочких говора.
Његов⁄а⁄о: његoв стaн је Б; тêј нaјстарiји брaт његoв Ц; њигoв је П;
његoва жeна Т; iма слiка њиегoва Ц;
на његoво ће си дaде П; тoј си је његoво имaње М; по његoво iме O; тoј
е њигoво ГД; с њигoво мoже Ц и сл.
Множина: не дaдоше му његoви П, његoви су си тuј Т, с његoви жiвив
Ч; њигoви дeца Сл;
његoве воденiце Ц; његoве су њiве М; с његoве нaочаре П и сл.
Њен/о/а: њeн мuж П; само њeн мuж Ч; њoјан тaтко ГД; њoјан свeкар Љ;
њoiан тaтко је бiја Сз; њoњ сiн iма П;
а овaј е њeна Н; њeна слiка на дuвар П; овaј њeна ћeрка Ч; сeстра њoјна
П; њoјна ћeрка је тuј П; њоiна ћeрка Ч; њoiња је тaј П; кuћа си је њoња Ж;
кудe да идe кǝд је свe њeно О; њoјно си је дeте Ч; њoјно си је свe Рљ; на
њoјњо си дaва Ж; њoњо дeте Сл итд.
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Множина: и њeни бeву П; њeни нeсу гу давaле Ж; с њeни родiтељи Ц;
њoјњи су чаршaфи Ч; њoњи не ли отидoше Р;
кəд гу фaтив њeне лuтке П; њoјне ћeрке трi Ч;
њeни дeца Ж; од њoјни дeца; тoј су си њoњи дeца Н и сл.
Форме општег падежа м. р. односе се на нешто живо и могу имати покретни вокал а или бити без њега, док у ж. роду стоји наставак -у, а облици
с. р. једнаки су номинативу.
а) за његoвога чiчу је бiла O; с његoвог брaта П;
дaла је на њeног сiна Т; тoј имaње на њeнога чiчу Ж; с њeнога мужа П;
на њoјног свeкра Т; с њoјнога мuжа П; на њoiњога брaта жeна Ч;
б) од његoву бaбу брaт Рљ; на његoву мaјку Ж; његoву сeстру је узeiа Ч;
сас његoву бaбу Ч;
код њeну бaбу М; из њeну кuћу Т; на њeну бaбу од мaјку Ч; а њeну бaбу
знaш ли Т; с њeну бaбу о[д] тaтка је сeстра П; на њoiњу стрaну П;
в) на његoво дeте Р; у њeно сeло Љ; за њoјно дeте Сз итд.
2.2.2.2.1.3.2. Множина присвојне заменице трећег лица:
Њихов/о/а:
њiн је тêј рiд Р; само је њiн сiн бiја Ч; њiн тaтко Т;
Облик њихово: по њiхово М; е, тoј њiхово Р; њiхово је тoј Ч, доводи
ме у недоумицу где да га сврстам. Он делује као да је ван изворног народног
говора. Међутим, појављује се често и то у различитим пунктовима и код
старијих информатора. С друге стране постоји пример: из њихову фамiлију
Мaрија Ц, који сам забележила од млађе високообразоване информаторке,
те ми се чини да се овде ради о форми која још увек није продрла у систем.
њiна маaла O; њiна и нaша мaјка су рoд Т; тoј си је њiна фамiлија М;
али по њiно О; Дељuј на њiно Н; у врeме њiно М; у њiно сeло Рљ; у
њiњо сeло Ц; Дељuј је њiњо Н; у врeме њiњо О;
вiдиш њiни штo су радiли Н; њiни обичaји Ц; њiни су онaм Љ;
њiни дeца и мi тoј глeдамо Ч; онiја дeца њiни Ч; њiњи дeца Ж; у
њiњи сeла Р;
а њiне дaбре Ч; нeје имaло нaше него њiне O; њiне овдe гoре Љ; трiчетiри кuће њiне O; њiње почнaше ГД; њiње побетeр ГД и сл.
Општи падеж: а) јoш од њiног дeду Ж; на њiнога дeду имaње П; на
њiњога тaтка М; с њiног сiна Ч;
б) из њiну фамiлију Рљ; од њiну кuћу ГД; прiчав си за њiњу стрaну
Сл; у њiну кућу Ц; у њiну мaлу Н
в) за њiно дeте П; од њiно сeло Р; у њiњо врeме Св итд.
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2.2.2.2.1.3.3. Разноврсност облика намеће потребу да се да прегледнији
увид у постојеће заменичке форме трећег лица једнине и множине којима
се исказује присвојност. Следи табела у којој је представљен тај систем.
Напомињем да се у табели налазе само облици за које постоје потврде, што
значи да нема претпостављаних ликова који би се можда могли извести по
угледу на постојеће у другом роду или броју.
Табела 5. Облици присвојних заменица у прешевском говору

Женски род

Мушки
и средњи род

Једнина
његов, његово, његова
њигов, њигово, њиегова
Множина
његови, његови, његове
њигови, њигови, /

Једнина
њен, њено, њена
њојан/њоiан, њојна/
њоiна, њојно
/, њојњо, њоiња
њоњ, њоњо, њоња

Општи падеж
једнине
његовога/његовог
њенога/њеног

Множина

Општи падеж
множине
њинога/њиног
њињога

њојнога/њојног
њоiњога

њин, њино, њина
/, њињо, /
њини, њини, њине
/, њињи, њиње

његову
њену
њоiњу

њину
њињу

Множина
њени, њени, њене
/, њојни, њојне
њојњи, /, /
њоњи, њоњи, /

Присвојна заменица свој
2.2.2.2.1.4. Присвојна заменица за свако лице ретко се употребљава у
прешевском говору. Забележен је мали број примера.
свaки iма свoј задaтак П; свoј крaј Ц;
свoја средiна се цeни Ц;
свaк трeба да си глeда свoје П; свaк си знaје свoје Ч; свaк за свoје питuје Ц;
да си је човeк међу свoји љuди Ц.
Облик своји користи се у значењу родбинске блискости, што је познато
и другим призренско-тимочким говорима:130 вi ли сте свoји Б; мi смо си
свoји П, Љ, Т, Р, Ч, Ж, О и сл.
130

В. Богдановић 1987: 172, Марковић 2000: 151, Јуришић 2009: 169, Видоески 1962:

160.
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Односно-упитне заменице
Заменица који
2.2.2.3.1. У мушком роду односно-упитна заменица има облике који
и кој. У средњем роду ова заменица пролази кроз преобликовање у циљу
уједначавања наставака тврде промене, те се могу чути форме: које и којо,
а може се запазити да преовладава којо (в. т. 2.2.2.2.1.2. б)). Женски род ове
заменице има уобичајено која. Форме општег падежа у м. р. када се говори о
нечем живом су којега/којег и кога/ког, а у ж. р. коју. У множини су облици:
који за м. и с. род, које за ж. род. Облик множине који односи се на м. и с. род,
збирне именице и именице плуралиа тантум, а које на ж. род.
а) којi су рoд oни М; кoји ти је учiтељ бiја Ц;
кoј дêн бeше О; кoј е бoљи П; кoј ти је ђaвол П, Ч;
б) бêш којa је маaла Н; којa је овaј П; којa си Рљ; којa ти је бiла
другарiца Сл; кoја мaјка ме је родiла O; четвrта, пeта, којa је Н; кoја је
дубiна Т; кoја је кuћа Н;
в) којe сeло М; кoје имaње Р; нeма дрuго кoје Н; штo знaм кoје Ц;
којo је iме Сл; кoјо мoже и кoјо не мoже П; којo радувaње Ц; сêг којo
ће ти чuва дeца П итд.
Општи падеж: а) не знaм на кoји дêн бeше О; у кoји вeк Т; на кoј пrс Н;
код кoга Часлава Ц; на кoјега од њi ће дaва Сл; којeг брaта си викaја Ч;
на кoга комшiју Р; с кoг човeка стoји П;
б) од кoју жeну узiмаш Ц; од којu папрiку стављa Ч; кoју гу Карадaчка
вiкав Н; којu је узeiа П; кoју oћеш ће ти дaм П; с којu жeну идe Сл;
в) из кoје сeло Т; ис којo су сeло Н; ће га нeма до којo врeме Сл; да л сам
испуштiја кoјо М; којo га вiкашев Љ; којo писa Н итд
Генитив јд. ж. р. може се чути веома ретко: кoје гoдине Т.
Множина: а) и кудe, којi, какo Т; католiци ли су бiли или кoји Н;
којi ги iма Љ; кoји љuди П, Т; којi су тiја љuди Ц; кoји су ис Прeшево Т;
којi су Манасiјевићи Т; којi су ставiли Н; кoји су ти тiја рођaци Ч; којi у
Милoшевићи Т; не знaм сêг којi су бiли Н; тiја кoји су зарлiје Сл; од којi
сте Рљ;
у којi бrда Т; не знaм кoји су тiја сeла Р;
на кoји грoбља Љ; кoји су твoји кoла Б;
б) којe жeне uмев Сз; којe су тoј цаканoвске ливaде Ц; нe знам кoје су
тêг бiле П; тi којe ги пuшиш Сл итд.
Из наведених примера двосложних облика могу се уочити варијанте
са различитим местом акцента. У једнима је акценат на ултими, а у другима
– 181 –

458

Татјана Трајковић

је акценат на првом слогу: којi/кoји, којo/кoјо, којa /кoја, којu/кoју; којi/кoји,
којe/кoје (в. т. 1.1.2.4.).
Заменица чији
2.2.2.3.2. Односно-упитна заменица за означавање припадности у м. р.
јд. има ликове: чији, чиј, чив,131 у ж. р. чија и чива, у с. р. је чије, чијо и чиво,
а у множини: чиiи/чии, чиви за м. и с. род, чије, чиве за ж. род. Општи падеж
м. р. је чијега/чијег и чивога/чивог онда када се односи на нешто живо, у ж.
роду се чује чију или чиву, а с. р. је једнак облику номинатива.
И код ове заменице постоје облици са различитим местом акцента:
чивa, чивo, чiјег, чивu, чивi, чивe; чiва, чiво, чивoг, чiју, чiви, чiве.
а) нe га знaм чiiи је Р; па чiј си из Прeшево П; овêј чi је Љ; не знaм чiв
је О; чiв је тêј дeчко Ж;
б) чiја је тaј њiва М; чивa је бaшча Н; чiва је сêда Р;
в) чiје дeте Сл; чiје је овoј дeте П; чiје имaње да дaде П; на чiје имaње
Сз; не знaм чијo је М; чивo је овoј П; не знaм чивo је Љ; чiво? Ц;
Општи падеж: а) од чiјег сiна Т; од чивoг дeду Ц; од чивoг Т; на чiјега
тaтка П;
б) вiкам, чiју кoзу мuзеш Ц; чивu сeстру Сл;
в) на чивo дeте П; чiво имaње дaва М и сл.
Множина: а) чiiи су мaчики Ц; од чiи пrсти Ж; чивi сте? Ч;
чивi су дeца Т; не знaм чiви су кoла П;
б) чiје крaве Ж; чивe су гuме Ц; чiве нoсиш П и сл.
Заменица какав
2.2.2.3.3. У мушком роду односно-упитна заменица за каквоћу има облик какәв, у средњем роду је какво, а у женском каква. Могу се чути и облици са полугласником у првом слогу: кәкәв, кәкво, кәква. Општи падеж м.
рода гласи каквога или каквог када се исказује нешто живо, у ж. р. је какву,
а у с. р. су облици исти као у номинативу. Множински облици ове заменице
гласе: какви за м. и с. род, какве за ж. род.
а) какêв си тoј човeк Т; какêв је бiја М; какêв је отuда Н; кoј какêв је
човeк О; кәкêв ли је Р; кәкêв си ми тoј нoж донeла Ж;
б) вiш каквa је тегoба П; каквa рабoта је бiла Ч; кǝквa шкoла ГД; кaква
је - тaква је П; кaква чiста жeна Рљ;
131

О облицима са в (чив, чива, чиво, чиви, чиве) више у т. 1.3.2.12. нап. 53.
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в) знaш каквo је оздoл П; да вiдиш каквo је Љ; каквo је врeме дoшло;
нiки каквo ти не Н; кoј га знaје кәквo је Сл; кaкво је тој поштовaње бiло Ц;
кaкво дrво Ц итд.
Општи падеж: а) каквoга тi oћеш П; кәквoг је па нaшла Т;
б) каквu пiјете Р; каквu ти не грiцку ги кuпив П; каквu шкoлу Ч; кәквu
шкoлу iма Т; кaкву сајгiју ми прaвив тaмо П; кaкву кuћу ГД;
в) на каквo дeте Ч; кaкво имaње је пoсле накуповaла П итд.
Множина: а) каквi су Цаканoвчани Ц; каквi па љuди Ч;
каквi су ги јaја Т; каквi тrња, да знaш Рљ; на каквi кoла Т;
б) каквe су снaшке М; каквe ти испаднaше П; кaкве тaшње нoсив Ц и сл.
Заменица колики
2.2.2.3.4. Односно-упитна заменица за количину има облике колики,
колик за мушки, колико за средњи, колика за женски род. Постоје и деминутивне форме типа: количак, колицно и сл.
а) колiки човeк Ц; колiк је да знaш Ж; колiцан је, да га вiдиш Рљ;
колiчак је бiiа тêд П;
б) колiка бeше Мaрија Ц; колiчка ву је ћeрка Т; из колiку чaшу Ч;
в) колiко је изрaсло да знaш Рљ; па колiко ги је бiло дeте П; тoј бeбе
колiчко је П и сл.
Множина: колiки љuди П; колiки су ти дeца Ч; колiчке девoјке Ж.
Неодређене заменице
Заменица неки
2.2.2.4.1. У мушком роду неодређена заменица има облик неки, у с. р.
неко и ж. р. нека. Општи падеж у м. р. има очекиване форме за означавање
нечег живог: некога/неког, у ж. р. неку, а у с. р. као у номинативу. Множинска
форма за м. и с. род је иста: неки, а за ж. род је неке.
а) Блaге ми је рођaк нeки О; iма нeки човeк Сз; нeки вeлики проблeм Т;
нeки дêн Н; нeки мирaтовачки Aјра Ц; нeки нaдимак Н; нeки његoв П; нeки
Шиптaр О;
б) нeка мuка П; нeка цrква Н; нeка Шиптaрка О;
в) нeко мeсто О; нeко тањiрче П и сл.
Општи падеж: куде нeкога богатaша О; куде нeкога тuрскога aгу О; на
нeкога пoпа ћeрка О; по прaдеду нeкога O; сретнaла нeког шoфера П; по
нeког Сeфу Т;
од нeку стрaну отuда О; под нeку кuћу Ц; у нeку шкoлу П; ће си напрaви
нeку багатeлу О;
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из нeко сeло Р; видeла нeко дeте Љ; на нeко дeте Т и сл.
Множина: нeки љuди Т; iмам нeки љuди Ц; oни питувaли нeки љuди О;
још нeки дрuги Н;
нeки бrда М; нeки желeза П; свe нeки имiња; нeки кaмења Ц; нeки дeца
доодiше Ч;
дубiце нeке О; још нeке њiве М; нeке сrпске кuће Ц; нeмамо нeке рeке
Р; нeке рашчoкљане П.
Код неодређених заменица некада се може чути вокал и на месту е:
дoкторе, дaјте нiки мaз П;
нiку рuду Н;
нiки двојiца Н; нiки црeпови Н.
У значењу неодређене заменице употребљава се форма броја један:
iма једêн бiк П; ис Кумaново дођe једêн П; јa сам узимaја једêн прaшак
О;
имaла гу је једнa Прешевљaнка П; дaла сам једнu тuнику П;
једнo вeче П;
једнi пешкiри П; бeву једнi љuди Сл;
с њi једнe жeне Т; узедo једнe брaве П и сл.
Неодређена заменица за каквоћу
2.2.2.4.2. Ова заменица има облике за сва три рода у једнини, док у
множини постоје два лика: један за м. и с. род (некакви) и други за женски
род (некакве). У општем падежу стање је исто као и код осталих придевских
заменица: у м. р. наставак може имати покретно а или може бити без њега:
-ога/-ог, у ж. р. је наставак -у.
бeше нeкакав у одeло Ц; нeкакав брaт му је Сл; нeкакав рођaк му дoђе Сз;
нeкакво бeло му iскочи П; нeкакво, каквo ти не Н.
Општи падеж: iма нeкаквога брaта Ц; нађe нeкаквог шuнтавог Т;
нeкакву слaму нађoмо Ч; с нeкакву дрвeну Т; uзми нeкакву голeму
кашiку П;
на нeкакво мeсто Св и сл.
Множина: нeкакви рођaци П;
нeкакви бrда отuда О; купiше нeкакви кoла Рљ;
нeкакве жeне пролaзив Ц и сл.
Одрична заменица никакав
2.2.2.5. Код одричних заменица ситуација је слична оној код
неодређених: постоје облици за сва три рода у једнини, два су облика у множини, код општег падежа за живо препознају се форме м. и ж. рода.
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испuцан, нiкакәв П; онêј нaтам нiкакәв Ц; нiкакав нeсмо турaли
прaшак, бре П; штo сам купiла, нiкакәв нeје Ж;
нeма нiкаква вoћка Ч; епа, нiкаква нeси М; нiкаква је Љ; нiкаква стoка
нeје имaла П;
нiкакво кəд га испeчеш Ж; нeко нiкакво П; нiкакво колaче нeмам М
итд.
Општи падеж: с нiкаквога ће се договaраш П; таквoг нiкаквог iмам
дoм ТР;
нiкакву нeсмо имaли Т и сл.
Множина: нiкакви су бiли П; oни су ти нiкакви Сл;
нeма нiкакве uнихопке П и сл.
Опште заменице
Заменица сваки
2.2.2.6.1. Облици придевске опште заменице имају облике за сва три
рода: сваки /свак, свако, свака, свакакав, свакакви... У м. р. може се наћи покретни вокал као и код осталих придевских заменица.
Ми се чiни свaки дêн П; свaки трeћи дaн П; свaки дêн глeдам мuку Т;
свaки дêн О; свaки мeсец дêна Ч; свaк дêн П, Ч, М, Н, Сз, Т; свaк ће ти кaже Љ;
свaка девoјка П; свaка кuћа је имaла стoку Рљ; свaка сoбу си iма П;
свaка uме да развuче Рљ;
сêд свaко дeте О; свaко јuтро П, М, Ц, Сз; свaко лeто П, Ц, Т; и сл.
Општи падеж: за свaкога рођaка Р; свaкога комшiју да вiкаш П; за
свaког човeка Сл; свaког ће повiкне Б;
свaку долiнку Р; ће uзме свaку грiцку П; дaш на свaку по нeшто Ж;
штo тuримо на свaко дrвце П итд.
Од општих заменица за каквоћу нашли су се примери:
свaкакав ти дoђе Н;
свaкаква пaра П;
свaкакво мoж се напрaви Ц; од свaкакво iма Т;
свaкакви ми дoђев П; свaкакви ћелiмчики Ж.
Заменица сав
2.2.2.6.2. Општа заменица сав сачувала је свој стари облик у лексеми
вәздән: вêздән по oвце Сл; нeма га вêздән Ц; рабoти по вêздән ГД.
У средњем роду употребљава се облик све.
влaга тaмо свe М; свe је тaмо Љ; свe кудe бiло Р; свe попадaло О; свe је
спрeмено П; свe, свe, свe ме потсeћа П; од свe iма Б; јoш нeˬбеше продaја свe
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Ц; свe знaје, свe Н свe преко нaс Сз;; свe се делiло тêк П; свe се принeсе Рљ;
свe у кaмен Р; ће исeче свe Р итд.
Уз збирне именице деца и браћа обично стоји облик сви у м. р. множине:
дeца свi тuј Ц; на свi тојiца брaћа П;
али и: свe трi дeца О; свe трi дeца сам очувaла О; свe трi дeца су ми
iшли у шкoлу П.132
У множини су регистровани облици м. и ж. рода:
инaче, овiја одрaсли свi О; кəд направiмо свi П; свi гу вiкав Т; свi
iдев Љ; М; свi отидoше Т; свi пoсебно Ц; свi смо си живeли Т; свi се
радuјемо Ж; свi су повeзани М; свi у сeло Б; на свi Стрeзовчани М итд.
свe су ми тoј викaле Ж; свe су тêг плeле Т; на свe три кuпим П; са свe
стрaне О и сл.
2.2.2.7. На крају поглавља о заменицама може се закључити да су у
прешевском говору заступљене скоро све врсте заменица.
Деклинација заменица показује аналитизам. За разлику од неких суседних говора као што су кумановски и пчињски (Видоески 1962: 156, Јуришић
2009: 179), прешевски говор не познаје Д јд. типа њему, кому и сл. Оваква
синтетичка форма сачувана је једино у множини личне заменице 3. лица:
њима/њим. У осталим случајевима употребљава се аналитичка конструкција
на + ОП.

ПРИДЕВИ
2.3. У прешевском говору могу се чути облици придева одређеног и
неодређеног вида, који се препознају у формама мушког рода. Одређени вид
чешће се среће код ономастичких ликова или неких устаљених израза који су
обично преузети из књижевног језика (радни стаж, бели лук (уколико није
само лук), црни лук (обичније је кромид) и сл.).
У оваквим случајевима Белић облик све тумачи као прилог: „Уз именице што значе
множину (збирне и сл.) стоје придеви и заменице, атрибутивно употребљени, често у множини
мушког рода: моји деца, турски деца, његови дружина [...], али такви случајеви представљају
ипак изузетке. Често се уз такве именице употребљава све прилошки: све војску, са све децу“
(Белић 1999: 399).
132
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Придеви мушког рода
2.3.1.1. У прешевском говору нису необични облици неодређеног вида
који су непознати стандарду.
кo је бoљ П;
Oн је бiја глaван Рљ; кo је глaван П; oн је нaјглaван човeк бiiа П; али
и: главни кuвар Ц;
iма гoрањ пuт О; по гoрањ пuт О; као и: а мi на гoрњи спрaт П;
дoљањ спрaт Љ; дoљан(њ) спрaт га оружaле ГД; али и: а овoј е дoњи П;
дoњи крaј Б; на прoзор дoлњи Н; тaмо на дoлњи спрaт П;
домaћ парадaјз П; али и: домaћи aјвар П; домaћи пiнџур П;
на мaл пrс Т; Илiја, нaјмал сiн ГД; Мiја, нaјмал ГД; Ћeфа бeше нaјмал
ГД; али и: овêј мaли нeма дeца ГД;
у гrнац замесiла лeп, мумурuзан П; као и: iма бре и мuмурузни Т;
окрuгал је П; онêј окрuгал ГД; ређе: на онêј окрuгли П;
овoј е прaв човeк Ц; онêј прaв uвек испaшта П;
онêј срeђан рiд О; oн ги је срeђањ П (као и: наш рiд срeдњи Н),
послeђањ је дoшја Ч; али: па послeдњи пuт М; чикаˬAнђел послeдњи пuт О
итд.
2.3.1.1.2. Облици неодређеног вида сређањ/сређан настали су
аналогијом према облицима одређеног вида типа: пређашњи, ѕадњи
(Богдановић 1987: 175). О односу сугласничких група дњ : ђњ в. више у т.
1.3.15.3. и нап. 107.
2.3.1.1.3. Остали придеви неодређеног вида:
кêд је aран чiча, aран П; бeл кoњ Б; нишaдар бeл П; oн бoлан ГД;
бoлесан је бiја Ч; тaтко му је бoлесан П; врeл зeiтин Ч; собuче се гoл П;
купuјев гoтов лeб П; рuчак готoв Љ; ууу, голeм орa имaја Ц; Дuшко Дебeл
П; дебeл је Сз; oн дебeл, висoк П; једaн дебeл човeк Ц; па имaле смо мoс
дrвен, oбичан О; тoј е једêн дугaчак рiд О; жiв срaм Б; жuт пeсак Ц; oн
нeје кабаaт ГД; кiсел кuпус П, Ж, М; пoдрум је много лaдан мoј ГД; лeп му
бeше сiр ГД; кəд је лoш Љ; јeс бeше малeцак Рљ; мiл oн Сл; евe двe гoдине
мrтав ГД; окрuгал је Б; онêј окрuгал ГД (ретко: нiје окрuгли П); чiчаˬми је
пoзнат човeк П; јeди, пoсан је Љ; ће омeсим онêј пoсан зељaник ГД; штo је
бiја човeк рабoтан П; Oна штo збoри, адвокaт нeје рaван Ж; рaжен лeба Т;
rжен лeб П; скrжав Б; стaр човeк Сз; тi си тврдоглaв Р; млoго је тeшак
П; млoго uбав сiр ГД; бiја је цeл Љ; вrже ги по цeл дêн Ц; на свaдбу цeл дêн,
цeл нoћ Т; нeје цeл лeб Т; нeки пuта цeл лeб изeја П; цeл дêн се договaрамо Ц;
цeл живoт Б; цeл нoћ код нaс М; цeл нoћ се чuје Св; онакêв црвeн кромiд Рљ;
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нeгде да се кuпи цrн лeба Т; кoпамо овêј цrн кaмен Т; онêј ћoрав ГД; мoре,
iма кaмен uбав Н; као Нoвко шарeн Р итд.
Мали је број примера топонима са придевом неодређеног вида:
куде тêј Голeм орa Ц; кoј е тêј Цrн рiд Ц; али и: ГолемиˬДoл П, ГД, Ц,
Ч; Голeми Дoл П, ГД, Ч, Ж; ис Цrни Вr Р; Цrни кaмен Н.
2.3.1.1.4. Придеви одређеног вида м. р. могу се чути у прешевском говору. Ипак, може се рећи да се они редовно јављају у неколико категорија: у
именима празника, код топонима, код придева на -ски, -чки, -шки и у неким
устаљеним изразима, што је познато и другим говорима.133
а) имена празника: Бêдњи вeчер П; за СветиˬИлiју сам бiла О;
СветиˬЈовaн Т; пeт дaна пред светиˬНикoлу Ж;
б) топоними: oнда iмамо Бeли кaмен Т; Бeли кaмен дрuго је Н; iма
Длêги кaмен Р; Длêги рiд се вiка О; Дoљњи пuт је нaтам Сл; е сaд Крiви пuт
Р; Свiњски дoл Н; Срeдњи рiд Н (в. и т. 2.3.1.1.3.) и сл.
в) устаљени изрази: осамнaес гoдине рaдни стaж Сл; не му продужiше
рaдни стaж М; преко Црвeни крст Ц; сêг iма Црвeни кrс Б;
г) -ски, -чки, -шки: бaбински лeк П; iдем јa за бoрски рuдник П; на
вештaчки бубрeг прикљuчен П; даљiнски iма Станiка Ц; нeки мирaтовачки
Aјра Ц; знaјев да збoрив нaшински Ж; зaнат пекaрски П; сrпски нaзив, не
шиптaрски Ц; тoј су тuрски пoседи бiли Ц; нeје цаканoвски aтар Ц;
звaли смо га и Ђерeнски рiд Р; Црнoтински рiд Р; Чеклiчки зaбел М;
д) остало: рaдеше бrзи пoмоћ Сл; јa ђaк вeлики Ц; зaдњи вoз уфатiiа М;
oн је овдe зaдњи Тuрчин Ц; кoжни лекaр П; мoј покoјни брaт Ц; чикаˬПeтко
покoјни Ц; oн му је бiја стaри свaт Ц и сл.
Придеви женског рода
2.3.1.2. Придеви женског рода јд. имају наставак -а:
бeла зeмља О; мoја мaјка нeје бiла бoлна уoпште П; бoрова шuма Ц;
једнa голeма сoба Ц; голeама, мори, кuћа ГД; жeна дебeла, сакaта П; дoња
стrна П; зeмља је ђеренђiва тuја О; ђеренљiва зeмља О; жiва туршiја Љ;
свекrва јaдна Рљ; а жeна му је дoкторка кoжна П; Лiла крiва Ж; не крuпна,
јaка Б; онaј лeпа блuза, брe П; дuшица малeцка Ж; малeчка, али убaва П;
мrтва да iдеш Рљ; Oна неваљaшна, обoлена Ж; ако си нeма немiца П; да
ли сам рабoтна, да ли нeсам П; Кuку, јa сiрота! Ч; једнa плeмја је имaла
сламeна Сл; нeси слeпа слепiца П; студeна вoда Љ; али већiном тaј е сuва
В. Богдановић 1987: 174–175; Реметић 1996: 476, Вукадиновић 1996: 190–191,
Јуришић 2009: 175–176.
133
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Р; Млoго uбава папрiка Ж; црвeна зeмља Т; црквeна згрaда Н; а ћoрава бeше
О;
Барчeвска шкoла Р; Бежанiја срeдња, гoрња, дoлња Н; Букoвска рeка и
Црвeна рeка Р; Мaла рeка Р; Малeчка рeка Р; Голeма рeка Р итд.
Код именовања празника женског рода постоје примери придева у мушком роду који стоје уз именицу ж. рода, што се чини резултатом уједначавања
према именовањима празника мушког рода који су бројнији.
iде СветиˬЈелeна Ж; на СветиˬПeтку Љ (али и: СветаˬПeтка П;
СветаˬЈелeна Ч).
Придеви средњег рода
2.3.1.3. Придеви средњег рода најчешће имају наставак -о, али се може
чути и -е.
Придеви средњег рода на -о:
aрно је Ж; oн се обuкја у бeло одeло ГД; брљiво бeше от крaј П; једнo
вeлико корiто П; вiнско сiрће купi П; кaко једнo воденiчко тркaло О; за
вoјно лiце uдата је П; голeмо сeло Рљ; нaтамо је гiланско Н; голeмо ву је
дeте Љ; голuбово гњeздо М; сaмо једнo дrво iма дебeло М; длибoко орaње
П; а овaмо је дугaчко П; море, жeнско се крiје Ж; тамêн жiво за трчaње ГД;
једнo земњaно П; па се пeче у земњaно М; млeко ги јaко бiло Ж; али кuћно
ће те јeде Сл; тoј блaто лековiто П; љuто не јeдем ГД; девoјче малeчко Т;
мaлко врeме О; бeше мразовiто Сл; пuшти га, недrгаво Ч; rжено М; као за
сrпско сiрење О; сrпско грoбље Н; свiњско бrдо Н; сiтно али цвrсто П;
сiтовно је, сiтовно Ж; слeпо црeво П; дeте слaтко Љ; знaш какo у стaро
врeме П; за врeме тuрско Сз; тaмо iма једнo вrпче црвeно Ж; уaлено мaче
М; uбаво снaшче П; uбаво му је млeко ГД;
Алиђeрско плaдниште, Длêго плaдниште; Мaло Рaiинце онaмо Р;
Мoкро пoље М; Орлoво гнeздо М; Сурдулaнско имaње Р итд.
Срећу се и облици уопштавања овог суфикса, али се не може рећи да је
тај поступак остварен у потпуности:
бêш врuћо Т; не врuћо, млaко Т; нeје врuћо Рљ; штo је врuћо, нe се пiје
П; тrгни тoј детiњо П; дiвљо нeко дeте М; Кокошiњо нiкако Ц; пoготово
кокошiњо Ц; крaвљо ТР, Сл; кəд је лoшо, ће дoђе дoбро Сз; млoго лoшо О;
нeје лoшо Љ; сêг лoшо Ж; сêд какo биднaло лoшо Т; ће бiдне лoшо Сз; штo
си лoшо девoјче П; ћuбре пролeтњо, јесeњо Сл; као тuђо дeте О; тoј си је
тuђо Љ; у тuђо је паднaја Ж; Ће нарiђам тuђо дeте Ж; да нe ми је шuпљо Сл;
у Лoшо Букурoвце О; пrво је Лoшо Букурoвце О и сл.;
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али и: врuће је, не пiпај Ч; јагњeће ли је М; кoзје млeко П, Ч, Ц; нeје
лoше П; телeће мeсо Ч; о[д] тuђе ће зарaдите, нe П; нe у онoј Дoње Врaње
П; Лoше Бuкуревце П, Ц итд.
Присвојни придеви
2.3.2. Присвојни придеви имају форме за сва три рода. Присвојни придеви од именица м. р. имају наставке -ов и -ев, у с. р. то су -ово, -ино, а
код именица на -а суфикс присвојног придева је на -ин. Мали је број примера присвојних придева од именица средњег рода. Ови облици граде се
додавањем суфикса -ски. Уколико присвојност није исказана придевским облицима, онда се то чини поступком аналитизма.
а) Присвојни придеви од именица I деклинационог типа: голuбова
њiва М; купi кuћу Бoбанову Ц; Душaново тaмо Ц; Златaнова колiба Т;
ДедаˬЈовaнов клaданац Р; Пeтров рiд се зoве О; Пeтрово бrдо О; РуфaтАдeмов зaбел О; Веселeва кuћа Р; сас Бoшкову мaјку П; нe ли бeше Дeнкова
oна Н; Дeнков сестрiчић Ц; о[д] Трaјкову кuћу Н; oнда Шaрково гuмно Р и
сл.
Присвојни придеви од именица II деклинационог типа: бoмбонче
бaбино Ж; дuде, дuде бaбино П; дeдино oко П; Бaбина њiва М; у Вeркину
кuћу кoј е сêк ГД; Дaцина мaјка и јa П; Дiвнин и Цaкин П; На Лiлу, мори,
на Лeпину сeстру Ж; Мaрин грoб Н; бабаˬСтојaњкин сoк П; једêн Ганiн ГД;
тамо куде Ђoшину кuћу Ц; Жiкин дeда П; Жiкин тaтко П; онaј Јaвина њiва
М; Тoзина кафaна П и сл.
Присвојни придеви од именица III деклинационог типа: сeлски пuт Љ;
на сeлско грoбље Б.
б) Аналитичко исказивање присвојности: на брaта сiн Ж; да нeје овaј
на мaјстора? Ж; на Мiле мaјка от Врaње Ж; на Мiле мaјка се јавi сiноћ Ж;
сiн на Рaнђела ГД; на Сrђана жeна Ж; на Вeлку ћeрка Ж; на Вeрку брaт ГД;
на Лeпу сeстра П; на Лiлу сiн Ж; штo бeву на Стојaнку Длêгу О и сл.
Компарација придева
2.3.3. Компарирање придева, као и осталих врста речи (именица,
бројева, глагола, прилога), у прешевском говору је углавном аналитичко.
Компаратив се може исказати суплетивним облицима, али је већи број оних
који се граде уз помоћ морфеме по,134 док суперлатив настаје додавањем нај
на позитив.
„У другим нашим говорима по се такође употребљава, али само у једном сличном
случају. Оно значи апсолутно модификовање некаквога придевског значења, не релативно као
134
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2.3.3.1. Компаративни облик може бити сложеница или се састојати из
две речи при чему је акцентовано по одвојено од позитива (в. Богдановић
1987: 176, Марковић 2000: 158). Срећу се и суплетивни облици бољи и гори
као и облици који чувају синтетизам у компарацији.135
пoголем је О; пoдебел бeше Р; пoлош је зeјтин него мaс ГД; пoмалечак
је мoј Ч; на тoга пoмалога ГД; море пoмлад је Љ; пoстарога преженuје сiна
Ж; чiчаˬми је пoмлад човeк бiја П; пoубав бeше Рљ; oн пoслаб од мeне Ж;
нeкако пoцрн Ч;
али му се свiђа и онaј пoмала П; какo сам бiла пoмалечка П; пoстара
је бiла од чiчу oсам гoдине П; Јa од Љuбу пoстара сам Ж; пoстара једнu
годину ГД; тoј нeка пoстара oвца Ц; Од мuжа ми сам пoстара три гʸoдине
Ж; пoстара је пoубава Б; oна пoубава од мeне П;
да прaвев пoголемо Сл; онoј пoголемо Сз; iмаше пoјефтино ГД;
малeцко, пoмалецко о[д] тeбе Ж; пoмалечко га напрaви Љ; вiка да је пoскупо
ГД; oно oдма пoчисто Сз;
пoголеми, мори, бeу ГД; пoголемшки, ми се чiни, бeу ГД; пoстари су
брaћа Т; пoстаре жeне знaјев Сл;
oн ми је пo блiзак М; пo рођeн је Ч; на Сeнту нoс пo шiљаст Р; пo
врeдна је бiла Љ; Овêј пo зрeл Ж; лeпши човeк и пo крuпан О; тêј е пo
лековiт П; пo рабoтна Рљ; пo uкусна твoја Б; нaши пo здрaви су бiли дeца
Ц; пo пaметне од мeне Ц итд.
кo је бoљ П; кoј е бoљи П; бoљи је од њeга Ч; за бoљи жiвот П; oна
iмаше вeћу пeнзију од мeне Сл; гoри је од њi Љ; млaђа је гoдину дaна ГД;
тaј млaђа двe гoдине О;
лeпши човeк и пo крuпан О; старiји од мeне Ц; тaј старiја ћeрка што
ми је О; старiја је Јeлица П; ћeрке старiје О и сл.
У значењу гори користи се и турцизам бетер (beter ʼružniji, goriʼ
Шкаљић: 140):
овiја су бетeр од Шиптaри ГД; бетeр од њi П; oно iспадна пo бетeр
Ч и сл.
2.3.3.2. Суперлативни облици представљају сложенице које могу имати
и два акцента. Суперлатив се гради од речце нај која се додаје позитиву или
суплетивном, односно синтетичком облику компаратива.
у компаратива. У томе јесте разлика међу њима“ (Белић 1999: 298).
135
В. Марковић 2000: 157, где се архаизмом сматрају облици компаратива од придева
стари и мали, док се остали облици синтетичке компарације посматрају као нанос из
књижевног.
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oн је нaјглaван човeк бiiа П; oн је нaјголем Љ; Мiја, нaјмал сiн на
Рaнђела ГД; нaјмал сiнˬму Сз; нaјмал је бiја Љ; Ћeфа бeше нaјмал ГД; тoј
нaјубав Рљ;
онaј нaјмала ћeрка у Трuпале П; нaјстара чeшма Ц; стaрамајка, тoј е
стрiнка нaјстара П; од овuј нaјстару нaшу ГД; узeја нaјубаву и нaјстару П;
на нaјглaвно су га турiле П; тoј нaјмалeчко Ц; тoј е нaјплoдно зeмљиште
О; кад не познaваш нaјрођено ГД; нaјстаро дeте Б; нaјбогaти што су Ч итд.
мoј нaјбољи дрuг П; тoј е нaјбоље Љ; мoја снaшка је нaјбоља снaшка
Ж; aко си нaјгори П; као нaјгори ђaк П; тêј нaјстарiји брaт његoв Ч; онaј
нaјмања тeглица П; сaмо нaјбољи iдев П; да су нaјстaриiи Н; нaјбоље
гoдине М; нaјлепше жeне су тaмо бiле П и сл.
Познато је да се могу компарирати и именице, бројеви, глаголи, прилози, предлози (в. Белић 1999: 298).136
Примери забележени у прешевском говору:
пo је човeк од свi њi Љ; нaј гaзде у сeло Т;
oн пo ће знaје Св; пo се је работaло Т; овaј пo рабoти Ц; пo ће iмате
П; нaј што ми је бiло жaл О; тêк па нaј нeма лeк ГД; љuди нaј рабoтив Сз;
такoј су га називaли ранiје М; пoгоре је кuћа бiла Т; пoдоле је тoј мeсто
ТР; пoнавам га дотeрај Р; пoнапрeд Т; верiдба пoнапред, пoтам свaдба
Ж; пo напрeд је отiшја Ц; тuри га пoнатам Ч; јa нeсам месiла, бoгами,
пoодaмначка ГД; Бoбе пoрано је завршiја М; пoстаро изглeда Рљ; пoтешко
ги је на њi П; нaјтешко ми је бiло тêд Ж итд.
iма ги пo на крaј Св; пo до њeга П и сл.
Деклинација придева
2.3.4.1. Придеви м. и ж. р. имају облике општег падежа који се код
мушког рода разликују од номинатива само онда када значе нешто живо
и овде су издвојени само такви примери. Општи падеж м. р. има наставке
-ог(а) или -ег(а), а ж. р. има уобичајено -у. Као и код именица и заменица,
придеви средњег рода имају општи падеж једнак номинативу.
а) оволiчкога, нaјмалога сiна О; изабрaли нaјмлaдога Н; млoго смо
имaли oпаснога чiчу П; да га видиш онаквoга, пијaнога Т; нека засвiра и код
сиромaшнога П; једнoга стaрога тaтка iмамо П; мaјкинога чiчу ударiја по
глaву П; кuде нeкога тuрскога aгу О; на Стојадiна Леворeчкога жeна ГД; са
Сuзинога Дuшана је генерaција ГД;
136
В. и: Павловић 1939: 180, Стевановић 1950: 117, Богдановић 1979: 73–74, Ћирић
1983: 79, Реметић 1996: 479, Вукадиновић 1996: 192–193, Марковић 2000: 157, Младеновић
2001: 372–373, Јуришић 2009: 181, Младеновић 2013: 284.
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онoг голeмог нe га знaм Љ; вoзимо мrтвог војнiка П; мuтавог те прaви
Ч; сêд овoг послeдњег ГД; зaдњег ће га остaви Т;
б) трaжи бeлу аљiну П; па ударiше плoчу бетoнску О; да iдемо у
Вeлику Плaну бар Р; по једнu чaшу вiнску П; iма голeму плaту Ж; у гoрњу
маaлу ГД; штo бeву на Стојaнку Длêгу О; iма дoбру пeнзију М; на дoњу
стрaну Рљ; то је од ицeпену футу П; стaвим кoмову ракiју Љ; лaдну кrпу
кə тuриш П; у лeтњу кuјну П; тi oћеш ли љuту ГД; бoжем да довeдем онuј
малeцку Ж; у оснoвну шкoлу Сз; јa сам пољопрiвредну плаћaја Сл; од прoшлу
гoдину јoш Ж; од прoшлу iма Рљ; рaдничку књiжицу Сл; iмамо спoрну једнu
планiну Р; сêк сас студeну вoду Т; цeлу зiму О; пoсле чeшму Јанuзову Н;
oдма до Жiкину сeстру П; за Јeличину свaдбу П;
в) на бeло марaмче П; од голeмо имaње Сз; у голeмо сeло Ч; на пoголемо
дeте М итд.
Код придева женског рода могу се чути и облици генитива из синтетичке деклинције (в. т. 2.1.9.1.1.) с лeве стрaне Ч; прoшле гoдине бeву сiрови П
и сл.
Множина придева
2.3.4.2. Множински облици придева м. и с. р. имају наставак -и, а код
ж. р. је то -е.
а) блaги љuди П; свe бoси iдешемо Ц; нeки бугарiњски Ц; бoлови
вeлики П; вeсели су кuмови бiле П; једнi длêги рукaви Ц; астaли дuпли Ц;
једнi жuти волoви iмашеву ГД; завiдљиви Ц; а oни кrвави oбојица Ц;
опêнци лaковани Сз; Море, и сiнови лoши Ж; какo су лuкави О; мирaтовачки
пoседи Ц; у тiја џaкови нaјлонски ГД; да л сте ви нoрмални, љuди Ц; ниeки
пrтени Ц; опêнци онiја свiњски Ц; сiтни зuпчики Ц; за сrпски пoтеси Ц;
oни какo су пaметни О; uбави орaси Ч; обрaзи црвeни Рљ; чiсти смо си бiли
Сл; Длêги кaмења гoре Р; Бoшкови су тuј ГД; Драгомiрови Т; Јaнчини знaм
Н; Лeнгини Н; овiја Ранђeлови ГД; овiја Рaткови идoше О;
голeми јaјца нoси Св; тoј су прeшевски лојзiња; сeлски пuтишта Љ;
фaрбани јaја Б; црвeни јaјца и лuк П;
Уз именице браћа, деца, очи и уши, затим код неких именица плуралија
тантум, као и код неких збирних именица (в. т. 2.1.5.3.4, 2.1.6.3.4, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3.) придев има множински облик на -и.
вeлики брaћа iма Б; пoстари су брaћа Т;
дeца су ми гологлaви П; тoј су Звoнкови дeца Љ; лeпи дeца oбедве Ж;
дeца малeцки Ч; oдив дeца мaли Ж; мaли [деца] су умрeле Ж; нaшински
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дeца uчиш Ж; кoји су дeца сиромaшни П; тuђи дeца Ч; крaсни си дечiца Ж;
дечiца злaтни Рљ;
сeко, штo су ти oчи надuвани? Ж; плaви oчи на дeду Рљ;
голeми uши Ч;
наiђев нeки вoјни кoла П; сас кoла и тoј дрвeни кoла Н; нерегiстровани
кoла Ц;
цiгански грoбја кудe су Н и сл.
Придев уз именицу комшије може носити обележје мушког рода, што
представља начин семантичког преобликовања: нeмаш дoбри комшiје Ц;
б) бeле зeмље, тoј су ђеренљiве зeмље О; бeле пaтике, бeле сoкне П;
ћ iдемо бoсе на собoр П; вeлике су Љ; дaва ву двe гњiле крuшке П; Голeме
су Ж; гrбаве, трoпаве рuке нeмам П; тêд длêге аљiне Ж; длêге сукње Ж;
дoбре су, uбаве Б; от слiве зелeне П; а мi јaдне Рљ; лaдне рuке Сз; онeј мaле
чоколaтке Ж; мiле, мoри Ч; нeсу имaле тêда мrзле рiбе П; oбедве сiроте П;
стаклeне флaше смо имaле П; Стaре девoјке нeсу оћaле тêг Ж; сuве рiбе,
оволiке П; тeсне, а дугaчке М; прaи ги тêнке, тêнке, тêнке ГД; тuрске
ли су бiле П; тeј uбаве њiве О; iма нeке црвeне Љ; iма Душaнове њiве Ц;
Барчeвске њiве О; iма Тrле кiшинске О; у Шeфске ливaде Ж итд.
2.3.5. Придеви у говору Прешева имају облике за сва три рода једнине.
Облици општег падежа препознају се у м. роду, онда када се говори о нечем
живом, и у ж. роду. Код придева с. р. облик општег падежа једнак је номинативу. Присвојни придеви могу имати своју синтетичку форму, али може доћи
и до примене аналитизма у исказивању присвојности. У множини је дошло
до уједначавања форми м. и с. р. и то у корист мушког рода.

БРОЈЕВИ
Основни бројеви
2.4.1.1. Број један има облике за сва три рода. У м. роду то је обично
облик једән, али се може чути један пре свега онда када се говори о времену, сату. Ликови једна у ж. и једно у с. роду имају акценат на ултими (в. т.
1.1.4.1.1. и 1.1.4.1.2.). Посебне форме за општи падеж постоје за м. р. (када
је реч о нечем живом) и за ж. род. Општи падеж м. р. има наставак заменич– 194 –
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ко-придевске промене: -ога/-ог, а у ж. роду је -у. Број један је забележен и у
множинским ликовима – за м. и с. род једни, за ж. р. једне.
iма једêн прoлаз куде нaс ГД; јa ће кuпу једêн нiз Ж; једêн грa ће си
свaрим Ж; једêн је овдe утeпан Н; једêн по једêн П; једêн сeди, двојiца стoјив
Ц; једêн Сrбин је бiо на крaј Ц; једêн трaктор за тeбе Р;
два-јeдан, два-јeдан П; дoшја је oко јeдан Сл; дoшја је у јeдан П; iма
јeдан и нeшто Ц; у петнaес до јeдан ГД;
iеднa грuпа у Oстровицу Н; једнa е остaла Ч; једнa је бiла oсам гoдине
П; једнa је бiла дeсет гoдине Т; једнa кокoшка ни се зaгуби Ж; једнa кuћа су
дoшли Н; једнa маaла је тaј Т; једнa пиљaра iма ГД; једнa цrнка Ц; кудe је
још једнa Ц;
и бiло iе еднo Р; iмаше још једнo М; једнo је шeсти П; једнo сeло не
дeли П; једнo се пресвuкло Ц; једнo слoво Ч; једнo у рuке, једнo у стомaк П;
сaмо једнo вrпче П; сaмо једнo дrво iма дебeло М;
једнi тaм, једнi тaм О; сал једнi јaјца Ч; знaје се, једнe чарапе Ц; само
једнe ципeле iма М итд.
Општи падеж:
од једнoга Шиптaра Ц; и на једнoга и на дрuгога Ц; на једнoга другaра,
прiјатеља Рљ; само на једнoга ће дaва Ч; на једнoга кoња њu Б; на једнoга
свe штo iма Ж; једнoга стaрога тaтка iмамо П; двe сeстре и једнoга брaта ГД;
он једнoга сiна iма ГД; трi ћeрке, једнoг сiна Ц; једнoг кoња смо имaли Сл;
једнoг пуштiше Н; с једнoг брaта дeли Ц;
једнu гoдину у Мирaтовце Ц; једнu недeљу ги је носiја Н; да узiмаш
једнu пaртију вoду П; јoш једнu њiву је узeла П; једнu кuћу ће напрaвимо Т;
једнu вeзану блuзу ГД; сaмо једнu мuку Сз; писaло iе на једнu тaблу Н;
дaј једнo малeцко П; замeси једнo малeчко Т; једнo шерпiче ће тuру Ж;
још једнo да си чuва Ж; у једнo брeкче направiле кућу ГД итд.
У ж. роду могу се чути и облици генитива јд. броја један типа: једнe
гoдине П.
2.4.1.2.1. Број два има један облик за м. р. и један за с. и ж. род.
двa мeтра П; двa чaја узастoпце Ч; двa дaна кrстена, двa дaна некrстена
П; на дваˬuлаза кuћа ГД; прођoше двa дêна ГД; на двa пrста Сз; Двa сiна iма
Ж; дoнесе двa џaка ГД; Ко двa бoжјака Рљ; тiја двa грoба О;
двe воденiце П; двe гoдинке О; око двe iљаде Ц; двe кашiке шeћер П;
iма двe кuће ГД; oне су двe сeстре Сз; једнo мuшко, а ћeрке двe П;
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iма двe дeца ГД;137 остaви двe дeца ГД; ставiла двe јaјца Ц; његoви двe
дeца П; двe дeца родiiа П; двe зrнца у кашiку Ц; двe прaсики ги oстави Ж;
двe унuчики вoди Т; двe ћeбиња сам дaла Ч и сл.
Некада се уз именица с. р. може чути облик два (в. т. 2.1.6.3. и 2.1.6.3.1.):
на тiја двa мeста Р; двa јaгањца тêд купi П; двa тeлца iмашемо Т.
2.4.1.2.2. У прешевском говору употребљавају се облици оба за м. р. и
обе за с. и ж. род.
oба (у збирном значењу) нeсу с пaмет Ц; oба пiјев Сл; oба сiна је
оженiла Рљ;
oбе су бiле Ц; oбе зaједно дођoше Т; на oбе ћeрке је дaла П; на oбе
ципeле Ц; немoј oбе да писuјеш Ц;
oбе стaпчики се прифатiле О; oбе дeца одвeла Ч; на oбе мeста Ц (али
и: на oба мeста П); oбе мaчики по њu Б; врзaше ми oбе oчи П; на oбе uши Ч
(али и: oба oка ми сuзив Т; oба uва П)138 итд.
2.4.1.2.3. Могу се чути и форме обадва за м. р. и обедве /обадве за с. и
ж.:
oбадва брaта Ч; oбадва су тuј Ц; oбадва су жiви Ж;
за oбедве стигнa Љ; на oбедве сам дaла Св; oбедве дeца су нaши Љ;
oбедве сiроте П; oбедве су се удaле Ч; oбадве су радiле Рљ;
uзеде oбедве дeца Т; oбадве дeца Ц139 итд.
2.4.1.3. Код неких бројева од три до десет могу се јавити фонетске
измене (четри, шес).
Примери:
трi брaта Ц; пoђем овiја трi дêна Т; до трi сaат, до чeтри ГД; једнo
трi гoдине П; у трi ГД; куснa двe кашiчице, трi П;
четiри сам ставiла М; сêд сaмо за овiја четiри Сл; oстави четiри
дeца ГД; мoја мaјка четiри П; од чeтри Т; љuди га чeкав од чeтри Ц; чeтри
спрaта ГД; јa чeтри пaрчики узeдо Ч; једно четiри гoдине Сл; у чeтири oчи
Ч; четiри смо бiле О; чeтири ћeрке П;
за тiја пeт дêна ГД; јa пeт унuчики П; пeт iљаде сам дaла Т; пeт кuће
су бiле Т;
Облик две представља остатак двојине, док именица деца у прешевском говору има
облик множине средњег рода те је, као таква, непроменљива (в. Белић 1999: 230, 240‒242, в.
т. 1.2.4.6.).
137

138

В. т. 1.2.4.6.

139

В. т. 1.2.4.6.
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шeс бeше довeја ГД; шeс комaда П; шeс гoдине Сл; шeс iљаде дiнара
М; седамдесет шест Ц; а сêг нaше шeс ГД; шe сiна Ч; шe-шe чeтри, нeће да
се јaви Ц;
сeдам плaцева iма Ц; сeдам кuће по двојiца ГД; сeдам дuше О;
oсам дeца родiла Н; у oсам сaат ГД; кoлко су уoсам, пeт, море и вiше
ГД;
дeвет дeца је родiла П; једнu има дeвет гoдине ГД; бiле су око дeвет
кuће, дванaес, петнaес Ц; око дeвет Рљ; тuј iма oсам са дeвет М;
дeсет и петнaес ГД; iма дeсет мeтра дrва Р; дeсет гoдине М; дeсет
милиoна eвра ГД итд.
2.4.1.4. Бројеви од 11 до 19 најчешће су упрошћени јер се губи крајњи
глас из групе -ст, а има и уметања ј у медијалној вокалској групи.
дођoмо у једанaес сaат ГД;
јa сам дванaес гoдине живeла с њeга П; нaша дванaiес Сз; дванaiес
јeвра Сл;
тринaес вaљда П; трiнаес iма Ч;
четрнaес је имaло ГД; четrнаес М;
петнaес чaја днeвно П; а мuшко петнaес Ч; петнaес ги iма Рљ; петнaес
eвра М; у петнaес до јeдан ГД; петнaес семeнке М; пeтнаест комaда јaја
П; по петнaес јaгањца тeра Ч; трi и петнaјес Ж; трi и петнaјес, и двaјес
Ц; мoжда петнaес, двaес гoдине Ч; Брaнко петнaiес гoдине П; чiчаˬми
петнaiес башчалêка да дaде П;
и једнo девoјче шеснaес гoдине; шeснаест пuт до осaмнаест П;
седамнaес човeка П;
осамнaес мeсеца Р; осамнaес прiколице кaмен Сл; осамнaес iљаде Т;
iма осaмнаест гoдине Б;
имaја деветнaес гoдине Ц; oн деветнaiес гoдине iма Ж итд.
2.4.1.5. Бројеви од 20 до 90 такође се чују у упрошћеном облику који
настајe као резултат губљења сугласника или хаплологије. И код њих се среће
секундарно ј у интервокалном положају. Број педесет остаје неизмењен с
тим да је акценат најчешће на ултими.
двaес комaда Ч; двaес мeтра чoвек П; двaес њi Рљ; двaес шeс гoдине
Љ; двaiес мaрке М;
трiес iљаде дiнара М; само трiес пoсто ми одбiва Сл; тoј не врeди
трiес eвра П; трiiес дêна Б; трiiес и двa-трi човeка М; од трiес пeт до
четрдeсет ђaка сrпски Р; за триесe шeс дêна Сл;
четерeс дêна се чeка Сл; четерeс iљаде дiнара iмав М; после
четрдeсет сeдме, четрдeсет oсме Ц;
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ма вiше iма от педeсет Н; турiја педесeт у компјuтер Сл; ако нeје у
педесeт Н;
шездeзесет кoје гoдине Ц; а њiне шеесeт Сз; па има шеесeт године Ц;
седамдeс пeт Ц; седамдeсет и кuсур П;
осамдeс четвrте гoдине П; осамдесe и двe Сл;
деведeс јeдан П; деведeс пeт iма Сз; деведeс пrво П; нeје деведeс пeт
пoсто П; са деведeсет и дeвет динaра Рљ; деведe шeст, деведeс пeт Б и сл.
2.4.1.6. Бројеви од сто до деветсто. Број четрсто чује се су таквом
облику, а код бројева песто, шесто и девесто приметно је упрошћавање
сугласничке групе.
стo да iма ГД; стo петнaес гoдине П; и стo iљаде дiнара Ц; знaчи
стo гoдине О;
oни су бiли око двeста О; њiне двeста ГД; глeдам на двeста мeтра Ц;
двeста педeсет динaра П;
а њiне трiста ГД; двe и чeтрсто П; iљаду и пeсто мaрке П; iма
дeвесто Рљ; шeсто динaра П; oсамсто динaра П и сл.
2.4.1.7. Именица хиљада може се чути у облицима: иљадо и иљаду
у једнини, с тим што други лик представља општи падеж ж. рода, и у
множинској форми ж. р. иљаде:
мoжда iма иљaдо кuбика дrва; iма ги иљaдо Сл; Иљaдо и нeшто Ц;
дaва иљaдо Рљ; накуде иљaдо Н; iљаду и пeсто мaрке П; двe iљаде пrво П;
пeнзија пeт iљаде вiше П; а сəг ву пeт iљаде iскочи М; шeс iљаде дiнара
М; око педeсет iљаде Б; стo iљаде дiнара М итд.
Редни бројеви
2.4.2. Редни бројеви имају облике за сва три рода и оба броја. Мењају
се као придеви и имају посебне облике општег падежа за м. р. онда када
значе нешто живо са наставком -ог(а)/ег(а) и за ж. р. наставак -у. Код редних бројева постоје форме неодређеног вида за бројеве први, други и трећи.
Редни број треће у с. роду има и варијанту трећо, облик настао поступком
уопштавања наставака тврде основе. Оваква тенденција не препознаје се у
наставку за општи падеж м. р. и ту је увек трећег(а).
Неодређени вид редних бројева: тoј ти је пrв uслов Ч; пrв, дрuг, трeћ
П; тêј пrвањ рiд Сз (а одатле и: да гу смлaтим тuј пrвњу ГД); али ако дoђе
дрuг П; али iма дрuг Ц; а овêј дрuг П; Брaнко и још једaн дрuг П; дрuг uзеде
iсто такoј Т; дрuг кoј ги знaје М; једêн дêн, дрuг дêн Б; дрuг кəд мoже да му
комaнда П; нeма дрuг кoј М; oдма месi дрuг ГД;
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Одређени вид редних бројева: бoр је пrви тuј сaден Р; од пrви рaзред
до четвrти Ц; пrви рaзред у Мирaтовце; пrво је Лoшо Букурoвце О; деведeс
пrво П; двe iљаде пrво П;
дрuги дêн дођoше; нeма ли нeкој дрuги Ц; нiшта, ће кuпимо дрuге П;
дрuги aвгуст тaм се iде О; а онoј дрuго Ц; прaвите игрaнку на дрuго мeсто П;
и такoј једнo-дрuго Рљ; па дрuга у Кленiке; кaко дрuги П;
јeдан, дрuги, трeћи П; трeћи рaзред, трeћи Ч; тêј трeћи рaзред Ц;
деведeс трeће гoдиште Ч; јa сам педeс трeћо Сл;
iмаше у четвrти рaзред Ц; и четвrти скoро Сл; у четвrти рaзред
смо имaли Рљ; четвrти, овêј пeти Сл; сaд четвrта долaзи Р; четвrта,
пeта, којa је Р; трiес четвrто Ц;
бêш деведeс девeте гoдине Ч; деведeс девeте Н;
за једaнаести ми је закaзано ГД;
да ли је пeтнаести или шeснаести П; петнaеста-шеснaеста Сз;
четрдeсето ли си Р и сл.
У прешевском говору могућ је генитив код редних бројева ж. рода:
рачuнај да је тoј дрuге-трeће Ц; двe iљаде и трeће П; трiiес и четвrте
П; педeс пeте је бiло Н; педeсет и пeте сам затeкја Н; шездeсет и пeте,
шeсте, дрuге, трeће Н; јa деведe шeсте искочi М; деведeс пeте-шeсте Сл;
после четрдeсет сeдме, мiслим, четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц; свe до
четрдeсет сeдме-oсме Ц; трiес oсме Ц; деведeс пrве Рљ; деведeс oсме Сз;
деведeс девeте Ч; двaес девeте су нaши насeљени овдe Ц; пoсле двaнаесте
гoдине Ц; двe iљадите Ч итд.
Општи падеж редних бројева:
Алексaндра пrвога П; молiше једнoга дрuгога О; одaла се за дрuгога П;
oна трeћега Ж; Никoлија је четвrтога П; десeтога трeба да дoђе ГД; пoсле
петнaестог Сз; осaмнаестог долaзив Сл; тек од трeћег Сз; двaес дрuгог
новeмбра П;
јa пrву гoдину О; oн је дрuгу девoјку имaја П; протeкло му на дрuгу
стрaну ГД; трeћу је гoдину П; сêд је четвrту узeла, а овaј пeту Рљ; шeсту
гoдину је тaм Р; знaчи већ у дeвестоту О;
за дрuго нeма П; до четвrто су терaли Св; до девeто колeно ГД; на
пrво је дaла Рљ; на трeћо дeте Сл и сл.
Бројне именице
2.4.3. Бројне именице имају суфиксе -ина и -ица и обично носе значење
збирног броја.
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петiна су у кuћу П; по пе-шестiна ће дoђев Сл; iма ги седмiна Т; сêд
ће сeдмина Ч; ономaд на сeдмину Ц; а њi десетiна П; десетiну eктара Ц;
десетiну дaна Н; пе-шеснаестiна се нарeђав Рљ; једнo дваестiну iма ги Ц;
iмаше ги дваестiну Ч; триестiна су бiли Б; триестiну oвце се је чувaло
Ж;
oбојица iдемо у лoв П; oбојица су мoји дeца Ц; обојiца бeву Ж; мi
двојiца останaмо Р; нiки двојiца Ц; њi двојiца Рљ; обадвојiца су сaми
П; двојiца ортaци Ц; нiки двојiца Н; свe по двојiца Р; овiја двојiца Сл;
ће пiјемо свi тројiца Р; њi тројiца Сз; четворiца су бiли Т; четвoрица
дођoше от Прeшево Т; четвoрица што су тепaли П; iма ги петорiца Н;
седморiца у кuћу П итд.
У имену празника забележен је облик тројице: СветиˬТрoјице слaвимo
Сз.
Збирни бројеви
2.4.4. Збирни бројеви се не користе тако често.140 Могу се наћи уз неке
именице плуралија тантум и у склопу неких сложеница:
двoји кoла желeзни Сл; по двoји кoла, трoји Сл; свaка кuћа по двoји
кoла П; сêд двoји кoла Ч; двoји кoла, трoји Сз;
змiја, и тoј тројоглaва П; змiјо тројоглaва ГД и сл.
Дистрибутивни и мултипликативни бројеви
2.4.5. Дистрибутивни и мултипликативни бројеви такође су део прешевског говора:
напрaви по једнu кaфу Р; по двaiес-трiiес oвце Т; по три-чeтри јaрики
чuвашемо Рљ; по пeсто динaра П; по пeт дeца Р; по iљаду на свaког Ч;
по пе-шeс је стављaла Сз; свe по двојiца Р; по двојiца-тројiца М; по пешестiна ће дoђев Сл;
једампuт Ч; једанпuт бeше јa кuде мoји П; сал једәмпuт је бiја Р;
купувa једәнпuтке О; и такoј трiпут Т; трiпут ги врћa Рљ; петпuт се
врaћам Сз; стoпут сам ти рeкла Ж; стo пuта ти вiкам П; фaла ти иљaдо пuт
Ч; иљaдо пuта П, Ч и сл.
Забележени су и облици: двaпути бeше Ц; двaпути Сл, П.141
140
Исто у: Белић 1999: 464, Богдановић 1987: 176, Реметић 1996: 498, Вукадиновић
1996: 196, Јуришић 2009: 187. У говору Горе функцију збирних бројева преузели су основни
бројеви и бројне именице (Младеновић 2001: 376); исто и у Младеновић 2013: 288.
141

Исто и у: Јуришић 2009: 188.
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2.4.6. Приближне количине могу се исказати следећим конструкцијама:
на два-трi мeтра Ц; на два-трi мaа Ч; за недeљу-двe Ч; два-трi рeча
Ц; трiiес и двa-трi човeка М; две-трi флаше узедо Т; две-трi дrва iма тuј
Ц; две-трi магарiња Т; стaви две-трi пaрчики Р; нeки две-трi стaбла П;
две-трi кuће су бiле тiја О; три-четiри дeца Т; једнo трi-чeтри гoдине
П; три-четiри кuће њiне О; на чeтри-пeт мeста шiјена глaва ГД; говeда
пe-шeс глaве Т; пе-шeс ћeбиња нoви сeдив П; iма пе-шeст гoдине Рљ; пе-чeс
мeтра Сл; јa сам имaо сeдам-oсам гoдине Ц; пре дeсет-петнaес гoдине Ц;
донeсе дeсет-петнaес кoрења Ж; пе-шеснaес родiла П; пе-чеснaес је имало
Сз и сл.
Могу се чути и изрази у којима долази до раздвајања два броја уметањем
именице која се броји: двa мuжа-трi П; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М
и сл.

ГЛАГОЛИ
У глаголском систему прешевског говора не постоји инфинитив, футур
II и глаголски прилог прошли. Аорист и имперфекат се често употребљавају,
с тим да је аорист нешто фреквентнији. Неке црте глаголског система су специфичне и издвајају прешевски од неких других призренско-јужноморавских
говора: 1. л. јд. презента може имати наставак -у (поред чешћег -м), 3. л. мн.
презента има наставак -в, радни глаголски придев м. р. јд. је на -(ј)а, забележени су примери уопштавања -ле код радног гл. придева множине за сва
три рода (одлика која се постепено губи), али и примери уопштавања -ли у
радном гл. придеву м. и с. р. множине.
Презент
2.5.1. Основна одлика презента у прешевском говору јесте -в у трећем
лицу множине које се показује врло стабилним. Оно се одржава и у говору
младих и код деце.
2.5.1.1. Прво лице једнине презента може имати наставке -м или -у.
Употреба континуанта старог назала задњег реда у нарочито је приметна у
говору села. У говору града Прешева ретко ће се чути и то код старијих,
мање образованих особа, које нису биле у радном односу. Међутим, не може
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се рећи да је осталима овај наставак непознат. Село добро зна за овај наставак и користе га стари и млади у интерној комуникацији.142
Глаголи који у стандардном српском језику у 1. л. јд. презента имају
наставак -у у прешевском говору имају следеће облике:
у
oћу П; oћу и јa Т; али и: oћем П, Ж;
а јa не мoгу нiшто П; јa мoгу кoлко мoгу Ц; јa не мoгу Ч; јa не мoгу да
бuдем тaчан П; мoгу да ти завrшим Љ; мoгу јa Св; не мoгу Сл; не мoгу јa да
га јeдем Т; не муoгу, греoта ме П; не мoгу једнo кравaјче лeб П;
да iде нeкој код лекaра да вiка не мoжу Сз; не мoжу сам да iдем Сл;
не мoжу вiше Св;
али и: мrтва мoжем П; не мoжем Ч.
2.5.1.1.1. Презент 1. л. јд. на -м:
да ти донeсем Љ;143 шoље да пониeсем П; откuд знaм да мuзем кoзе Ц; сê
да те одвeдем Н; јeдем га лiмун такoј, цeл Ц; кoлко да јeдем Т; не мoгу јa да
га јeдем Т овêј си појeдем Т; дaде[м] му П; пeчем лeб Т; нeћу да ву ги исeчем
П; uзнем зeiтин П; oтмем мoтке Ц; iдем јa за бoрски рuдник П; не мoгу да
iдем по нaпоље П; јa овдe да дoђем Т; што нaђем сiтни Н; да отiдем Ц;
јuтредêн отiдем Љ; куде њeга да отiдем П; прeђе овaмо П; изaђем на пuт
Ц; да изaђем да пiтам Р; леле, кaд изaђем П; да збeрем вeш Рљ; по трiјес
глaве збeрем Сз; да набeрем та ће ти дaм Ц; трeба ги опeрем П; сал гу бêцнем
Љ; али кê да се дiгнем П; дiгнем се Сз; да подiгнем динaри П; отiднем кoд
тuј жeну П; одoкле да пoчнем Р; стaнем сас њeнога мuжа П; да остaнем Т;
трeба да устaнем П; па гу чǝчнeм П; сабaјле кuснем Т; па натeгнем онoј П; па
га склoнем тaмо до врaта П; претiснем га и затвoрим М; да ву сiпнем сoк у
флaшицу Ж; да га ѕiрнем што рабoти Рљ; ако га грeјем М; нaне му га набiјем
Р; дaј ми га да га чuјем Ц; дaј ми да прoбам да пiјем П; рекнa да се напiјем
вoду Т; да покрiјем сiрење П; чeкеј да се умiјем Т; rка, не мoгу да спiјем П;
преспiјем, сабaље, изгубiло се П; не верuјем да iма нeки Сrбин у Могiлу П;
не вoлим да дугuјем Р; да питuјем Н; кəд пoчнем да гу питuјем ГД; питuјем
си га онaко Р; не те сретнuјем тaмо Ц да тргuјем у Врaње Т; знaјем, кaко не
П; не знaјем Ч; свe ву кaжем Љ; а јa да лiпчем Б; да ти кaжем тoј Ц; бeгам
Ц; вiкам да пiјеш П; греoта да вiкам Т; петпuт се врaћам Сз; глeдам гу
овакoј Т; јa кêд гу глeдам Т; свaки дêн глeдам мuку Т; глeдам на двeста мeтра
142
Морам напоменути да није било лако доћи до ових закључака јер су се говорници
према овој језичкој особини односили као према маркираној те су је избегавали у контакту
са мном. Захваљујући пријатељима, који добро познају своје суседе и често неформално
комуницирају с њима, ствар се искристалисала.
143

Преглед примера свих глаголских облика дат је према Белићевим врстама.
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Ц; јaбуку не мoгу да поглeдам П; па га гuрам сас вoду П; мoгу да гuтам П;
жи на тeбе да дaм Б; јa ги uвече докaрам Т; сaмо овoј да замoтам П; заѕiрам
се П; збiрам ги тeј кoске за кuче Т; па ги сабeрем Рљ; дрuго не знaм М; ја
зiдам с кaмен Н; нaдам се Ц; е, не напuштам баклaву Н; јa да намiшћам Ж;
и јa се нервiрам Т; намiшћам си мiљиња П; па ли јa ти прiчам Н; какo да ти
испрiчам Ц; нe се сeћам Н; јa ће рiтам Сл; овoј не га узiмам Т; јa узiмам
тêј Т; не мoгу да га слuшам Т; да не гу пeглам П, ће испeглам панталоне П;
не обрaћам пaжњу П; оговaрам снaшку П; осiћам мiрис на кaфу П; да те
пiтам П; тuј да гу пiтам П; мoгу да га пoзнам Б; дaј ми да прoбам да пiјем
П; па ги стaвљам овêј тамјaн на гuшу П; свi ги слuшам Б; у рiд ће тeрам
Сз; тrљам, тrљам и стaвим лiс копuс П; сêд нiшта не узiмам Р; кəд сам
почeла да чiтам Т; јa ги чuвам Сл; кудe да шeтам П; да ти дaм јeдан дiнар
М; не вoлим да му дaм П; да ти дaм једнu трaву П; iмам мuку на рuке П;
iмам нeки љuди Ц; јa iмам Ч; нeам јa нiшта М; да дaвам Р; на вaше дeте
дaвам Ж; јa се зајебaвам М; прiђем тuј да се распрaљам П; uмрем од њu Ч;
дiзам се, сeднем П; закaчам га (ʼзакачињемʼ) ГД; Мeљам на машiну Ж; кaд
се чeшам П; јa не ги познaвам Сл; тoг сiна не ги га познaвам Ж; пaре да ти
врaтим П; да ву врaтим Ч; а не да га дaвим П; сабaље ги извaдим, исцeдим
П; јa жiва одoвде не излaзим П; чaшу ако искrшим П; да се кaчим на кuћу
Ц; јuтредêн oдма гу кuпим П; јa не мeсим Т; да ти омeсим Т; мiслим да oн
мoже Ц; мiслим четрдeсет шeсте, пeте, сeдме Ц; јa не мoгу да помiслим Ц;
млaтим aле за твoје одавaње ГД; па замлaтим Рљ; цeл нoћ да мoкрим П;
дrва да нoсим Љ; у пoдрум ће нoсим Сз; да наoстрим секiру П; лимoнтус му
насoлим О; да те ожeним Љ; не пaмтим Св; све пaмтим Сл; јa си прaвим
качамaк Т; и јa пролaзим Цiганску мaлу П; нeће те пuштим Љ; трeба га
разрeдим, слaтак П; и јa рoдим Ж; мoгу да се сeтим П; него гу собaлим Б;
да се спaсим О; трeба да спрeмим Љ; стaвим у вoду Св; oдма стaвим П; јa
нiшта не трaжим Љ; бiiа сам да трaжим злaто тaмо Н; тuрим такoј Б;
и дрuго вeче пa тuрим П; нe гу тuрам у uста Сз; тuрим га тuј Т; не да се
фaлим Сл; да се зафaлим П; да ти се пофaлим Ч; и фaтим, стaвим П; uзмем
па фrљим Љ; не вoлим јa таквi ствaри П; да вiдим кəт ће да iде Сз; дaј да
вiдим Љ; кaм да вiдим Ц; дaј да га вiдим Ч; на телефoн вiдим П; под шaтор
да жiвим П; бoли и кêд сeдим и кêд oдим П; тuј сeдим Б; бoли и кêд сeдим
и кêд oдим П; цeпим ги за кrпе Ж; дrжим га у скuт Т; да ги избрoјим Ц;
рабoтим, али одвaј Р; не само да стoјим Сз итд.
2.5.1.1.2. Презент 1. л. јд. на -у. Неки примери овог облика налазе се и
у склопу футура првог и они нису издвајани да би се показала употреба овог
презента.
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пoнесу вiше Сл; и јa принeсу лaвор П; јa ће ве одвeду П; јa му дaду на
њeга Сл; трi iљаде eвра трeба да дaду Сл; да се обuчу Сл; јa си сeчу Б; исeчу
ги сaма ГД; aј да iду Рљ; да iду јa нeгде П; да iду у дeсет саaт Сл; јa не могa
да iду П; с њeга ће iду Б; тaтко вiка да не iду у шкoлу Сз; наћêске ће дoђу О;
кудe да ги нaђу Сл; кəд прoђу Сл; дувaн да бeру Сз; јa му пeру Рљ; да му опeру
нoге П; не мoж побeгну нiгде Сл; и јa ће пoчну да вiкам Ц; пoсле кəд се јa вrну
Сл; јa се окрeну натaм Ц; а јa кудe да рeкну Ц; после кêд јa да слeгну Сл; такoј
да мoжем сабaље да ги скiну П; јa ће гу uзну Сз; па ги сaма uзну Ч; нe ти верuју
Св; нe га видuју Рљ; јa нe ти свe казuју Р; па ли јa ти казuју М; јa ће се крiју Сл;
и јa се радuју ГД; јa се радuју, радuју Сз; јa ги дêнови смањuју на саaти Сл; јa
нeшто не чuју Ц; да ви јa кaжу на вaс Сз; и у oчи јa ће ву кaжу П; сêд ће ви ја
кaжу Љ; јa му кaжу штo да рабoти Сл; само те јa лêжу Б; јa нe ће те лêжу М;
не знaм, па да те не слêжу Сл; да uмру, да ме нeма М; кудe да те јa вoду П; јa не
жaлу Љ; јa збoру сiлно Сл; јa да јaшу Б; да кuпу, рекна Рљ; aј да нaрану свiње,
крaве, тoј да завrшим Сл; дrва јa ће му нoсу П; јa да ги нoсу Рљ; да откaчу, да
фaту свeта, да ме снeма О; не пaмту да смо имaли нeку свађу сас њи Сз; па ће
ви јa плaту П; после јa ће му плaту Св; после јa не мoж да нaплату Сл; јa штo
ће прaву Ч; а јa да напрaву кaфу Ж; а сêг јa не рaду пoла о[д] тoј Сл; јa не рaду
нiгде Сл; јa не мoж да се сeту Ц; да га скrшу Б; мaме му га тuру Сз; uкачу се
у вoз Б; штeду ги јa Сл; е, да га јeбу, iма петнaес Сз; и јa што ће рабoту Ж; јa
си стoју, не мrдам М; јa ће стoју до њeга Сл итд.
2.5.1.2.1. Друго лице једнине презента има наставак -ш:
једанпuт рeдно је да гу одвeдеш П; понeсеш торбiче Сл; да uзнеш једнo
одeло П; а тi се бoље разuмеш Ц; iдеш ли у лoв Ц; мrтва да iдеш ГД; да
те вiкам да дoђеш Ц; да ми набeреш Љ; па ги дoбро опeреш Б; да се вrнеш
Рљ; а да се дiгнеш Сз; да га затeкнеш М; претiснеш сaмо П; кêд срeтнеш
Ц; трeбаш нeшто да ми помoгнеш Ц; тi само кuнеш Љ; хoдник не ли грeјеш
М; нeмаше да обuјеш П; па немoј да пiјеш Р; па си пробuјеш Сз; чuјеш ли
ме Св; тeј да ву кaжеш Ц; знaм да не лêжеш Ц; нe ме лêжеш Б; само да
ме излêжеш Ч; да пiшеш М; такoј га, сiгурно, и тi вiкаш Р; немoј да ми ги
врaћаш П; мeне немoј да ми вrћаш П; штo глeдаш П; само да глeдаш Рљ; ако
му дaш двa чaја Ж; да ми дaваш Сз; штo се зајебaваш Ц; докле ги извiљкаш,
мuка П; пoсле iмаш М; нeмаш ли нeкога Р; мoра да остављaш Рљ; нeма кoга
да пiташ Н; док не прoбаш П; не знaм да ли се сeћаш тoј Ц; тi не слuшаш
Рљ; трeбаш нeшто да ми помoгнеш Ц; Шиптaрке порaђаш П; немoј у uста
да тuраш П; да узiмаш једнu пaртију вoду П; iди Вaсу да га утeпаш П; ће
га чuваш Т; ти штo рабoтиш М; што рабoтиш, кuмо Т; на овoј да uмреш П;
само да uмреш ГД; па не доoдиш куде мeне Ц; кəд се жeниш Б; aјде да кuпиш
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брaшно за стoку П; па, какo мiслиш П; штo тi мiслиш Рљ; да не осeтиш П;
остaвиш свe П; oћеш да се ожeниш П; пaмтиш ли ги фамiлије Р; немoј
да се плaшиш Ц; штo да ги прaиш П; немoј да се превaриш Ц; не мoж да гу
премeтиш Н; тi којe ги пuшиш Сл; кудe рaдиш тi Р; овaко склoпиш пiсмо
П; тi не вoлиш П; тoлко човeка врeдиш Р; вrтиш се по кuћу Т; не трeба на
човeка да му завiдиш П; тi си стoјиш Рљ; ћuтиш си Сз итд.
2.5.1.2.2. Код глагола видети и моћи могу се чути редуковани ликови:
вiш какo Б; вiш какo је Ч; вiш, нiшта се не вiди Н; вi[ш] штo су дoбре
П; вiш каквa је тегoба П; Вi штo се гaли Ж;
али и: него, вiдиш ли Ж; iди да вiдиш кoј е М; Eве, рeче, да вiдиш П;
мoж да плaтиш у пoшту Р; не мoж га искrшиш Т; не мoж да се
откaчиш Ц,
али и: ако мoжеш да напрaвиш овoј, овoј П; не мoжеш да га тi сiлом
тeраш П и сл.
Облик мож у 2. л. јд. презента Белић тумачи као стари оптатив који се
сачувао у речци можда и у немој (Белић 1999: 337). У вези са формом мож
постоји могућност уопштавања за сва лица презента (в. Белић 1999: 337) јер
се срећу и примери:
не мoж да знaјемо М; не мoж да прoдамо овдe Р; не мoш се одeлимо
Ц; да л мoж да чuјете свi Сл; не мoж (према ʼможетеʾ) да ву прiђете Ч; у
сeло не мoж да улaзите Н; не мoж (према ʾможевʼ) гу остaвив Љ; (али и: не
мoжемо с дeца да разговaрамо Ц) и сл.
Некад није могуће прецизирати о ком лицу се ради: мoж, мoж П, Ц;
мoж код њeга М и сл.
2.5.1.3. Треће л. јд. презента на -е, -а, -и:
сrце ми се устрeсе Т; мoже ли да се запaли Ц; јeде, поједuје П; и нeће
да вuче М; исeче ги свe Љ; собuче се гoл П; uзме ги на њi Б; а iде ли Ц; нaђе
из Врaњску Бaњу Т; отiде си дoма Св; какo ти се зoве кuче Ц; па га грaбне
ГД; кудe да се лeгне П; разêпне катарaге Ц; дeда да сeдне М; и oно вiје онoј
кuче Ц; заминuје, ни здрaво да кaже Т; не ме толiчко интересuје Н; качuје
се на тaван Љ; нeкој лêже Б; oно си стaше за чêс Т;
какo се вiка Б; глeда према Табaновце Ц; свекrва заiгра Ц; iма плaц Ц;
нeма зeмља Ц; а нeма кaпка вoда М; дoшја да гу искaра П; да се испрaвда Н;
не се јaвља Ц; о, мoта ми се по пaмет Ц; нe се остaвља Р; ћeрка позамoта Ц;
кoј гу помaва М; пообaља свe Т; преглiђа га тaм Сл; кǝд пoчне да се претuра
Т; и прiча, прiча Н; нeма да ги смiћа нiкој ГД; спaја се са Цаканoвац Ц; ће
не тeпа М; па трeба ги нeшто Рљ; удaра, удaра Ц; ни не фaћа шuга Сл; да
се чiта бiло штo П;
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oтиде да влaчи вuну Сл; вrши се жiто Б; да га дoји Сл; Дрaги долaзи М;
и нaвече доoди Н; да се запaли Св; нити збoри Т; звoни телефoн Ц; нeће да се
јaви Ц; да га кrсти Сз; да ни објaсни Ц; да га порaзи Гoспод Сл; да порoди
жeну П; од колeно на колeно се пренoси Н; нeка гу пuшти Н; јa му кaжу
штo да рабoти Сл; ако рaди Р; да ти не слaзи кrв у глaву Рљ; од рiд кад се
спuшти тuј Н; докле се укaчи П; с тoј мoра да чiни чaре Сз; вiди се Љ; далeко
ли жiви ГД; сeди си и чeка Ц; бeгај, смrди, вiкам Ц; нe се издrжи Сл; квiчи,
пiшти Ц; дuвар стoји Ц; тoј си постoји Ц; ћuти си Ч итд.
2.5.1.4. Прво лице множине презента има наставак -мо:
Црвенiца ги зoвемо М; једанпuт днeво ги мuземо Ц; бaрем се најeдемо
Т; iдемо у Бoрови Ц; не iдемо мi нaтамо М; штo кaжемо мi Т; и купuјемо
си дrва Р; мoжемо ли да нaђемо Ж; мaле нeмамо Т; омiјемо се Ц; отiдемо
на грoб Ц; uвече кê да лeгнемо Рљ; да мêкнемо тoј П; да сeднемо гoре Р;
легнuјемо си рaно Сз; Па мукuјемо заштo се оделiмо Сз; да се чuјемо бoље
Р; да се глeдамо Рљ; цeл дêн се договaрамо Ц; завршaвамо сас њiве Р;
искaрамо тaмо Т; штo кoпамо овêј цrн кaмен Т; слaбо се ми копeљамо тaмо
Н; лeгамо си пoрано Св; нeмамо овдe рeку М; оговaрамо се Ж; омiвамо се свi
с тuј вoду Сл; да га пiтамо нeшто М; прiчамо нeшто Ц; кəд се заспрiчамо
Сз; да си попрiчамо Ц; кəд се распрiчамо Ц, да не понaвљамо Ц; дoђи да
прoбамо М; не мoжемо с дeца да разговaрамо Ц; aј почнaмо да стiчамо Сз;
да укaрамо кoла унuтра Р; да вaдимо бaшчу Т; грaдимо се Н; да се жeнимо
Б; па што жiвимо љuди Т; сaмо да не заборaвимо Р; излaзимо Ц; тoј тeше
да испuштимо Р; мeзимо Ч; такoј мiслимо Сз; да те не мuчимо Р; одeлимо се
тaмо Ц; и остaвимо Т; да отвoримо врaта М; прозбoримо понeшто Љ; дoшла
да почiнимо лaв Ж; мi за пaре не рaдимо Н; онaко сeдимо за астaл П итд.
2.5.1.5. Друго лице множине има наставак -те:
вi ги мuзете кoзе Ц; трeба да ги однeсете овuј тeглу П; да iдете
М; кəд iдете Н; немакудe да изaђете Ц; зeмљу ће обrнете Сл; дoле кəд
улeгнете Р; каквu пiјете Р; мoж да чuјете свi Сл; вi дrва купuјете ли Р;
штo се срамuјете Ц; ће кaжете Ч; нe га ни глeдате Ж; да ли жiвите Љ;
вi си iмате Сз; iмате си oбавезу Ц; шuму iмате ли вi гoре Р; мaни се,
да ишчuрите Ц; да попрiчате Т; штo рaдите Рљ; ако се тeпате, тeпајте се
овaко Ц; у сeло не мoж да улaзите Н и сл.
2.5.1.6. Треће л. мн. има наставак -в:
-ев: дaдев га на мaјку Сл; oни мoрав пrви да дaдев Ц; аберџiје дoђев
Сл; да дoђев Н; да ли да дoђев Св; гњeтев пaре у uста Ц; кaсно жнeјев Сл;
Шиптaри гу зoвев Јaкина маaла Т; свi iдев М; нeћев да iдев да лeгав у
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бoлницу Сл; па чiреви ми изaђев П; изoрев Ж; замајuјев ме Б; заминuјев кuћу
Рљ; качuјев се Љ; oне си кљuјев Сз; голuби искљuјев Ц; е, грoбје сêг ископuјев
Н; да јeдев Н; купuјев гoтов лeб П; пo ће те поштuјев Сл; дeца разазнuјев,
Зoре Т; да не ми лiжев мuве П; књiшке сəс шпенaдлу ги набoдев Сл; oни
си га облeчев Сл; да те не оперiшев Т; код снaшку кǝд отiдев Ц; пuпак му
отсeчев Сл; oба пiјев Сл; побiјев свe Н; па га повiјев Сл; пoђев за снaшку
Ц; нека порaснев јoш дeца Т; да ги сабeрев и да ги стрeљав Ц; сeднев и једêн
вrти Ч; смeјев се Ц; вiкав, смêкнев па однeсев Рљ; нeма да пrкнев Сз; сeдам
ће му uзмев Ц; ћuшкав се да улeгнев Сл;
-ав: не знaм какo гу вiкав Ц; и oне врeкав Ц; глeдав, iграв ГД; не ги
дaвав Сз; море, овiја дeца ме зајебaвав Ц; овaмо се збiрав љuди Ц; oне iмав
онeј М; и уoни нeмав комшiје Ц; сêд нeмав ГД; свe тeву да не истeпав Ц; у
онêј ћuп га кuпав Сл; са Шиптaри се мeшав Сз; муoрав да га вiкав Ц; толiко
не обрaћав пaжњу Ц; оговaрав мeне Рљ; љuди да га пiтав Ц; останaше овдe
да покрiвав Ц; претрiшав ги Н; oни си прiчав ГД; да се испрiчав Ж; дeца
се рaђав Ч; сê какo ги рачuнав М; рiпав, тrчев, рiпав Т; и сачeкав ги тaмо Н;
свaђав се Б; али не слuшав Ж; нaјвише се спuштав тuј М; да ги стрeљав Н;
тuрав пaре Ц; сêг што се уздiзав богатaши Т; улiвав се у Морaвицу Р; тuм,
утeпав га П; чeкав га Ч; штo се чeшљав волoви Ж; oни чuвав oвце Ц; само
се чêчкав Б;
-ив: кaко нe ги бoлив пrсти од тoј П; па и мeне бoлив нoге Н; брaт и
сeстра да не вiдив Ц; почeли и рeбра да се вiдив П; ууу, кудe ме вiдив мeне
Н; oне му вiсив нoге Ц; Тuрци су станaли да вrшив пoпис Н; договoрив се Б;
завiдив ти ГД; ако нeшто завrшив или рабoтив Т; нeки се залeпив Т; да би
мoгли да гу запoслив Ц; извoдив пијaни Т; свiтке ми излaзив Рљ; испрaтив
га Ц; овiја штo калeмив овдe М; ако знaв да корiстив П; дeте кrстив Сз; кǝд
почeше да крuжив авиioни Ц; мiслив се штo да рабoтив Сз; нeка oни мiслив
ГД; да ти не натuрив љuди П; нацрвeнив се обрaзи П; пeтла си га нoсив Ц;
овrшив П, Сл; омиeсив кравaјче Ц; трi ће му остaвив Ц; ће отвoрив Ц; да
му не очiстив тuј рaну П; плaшив се М; потплaтив нiкога човeка П; кaкву
сајгiју ми прaвив тaмо П; штo напрaвив у Прeшево, то је Ч; oни да прaтив
кaко се крeће П; на тејaше да ме прiмив Ч; што рабoтив куд онoга Ц; Кенeзи
рaдив П; да се састaвив Рљ; свaрив и то јeдев Ж; док сeдив Ц; скuпив се и
пoђев Ц; тeчив сuзе П; да те трaжив Ц; да се не трoшив Ц; да му тuрив
дрuги Ж; штo фaтив Ц; oни џагoљив тaмо Сл.
2.5.1.6.1. У говору Прешева устаљен је принцип грађења 3. л. мн. презента тако што се -в додаје на 3. л. јд. презента, те имамо: -ав, -ев, -ив. Међутим, неки примери показују да постоји тенденција свођења -ив и -ев на
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један наставак и то у корист -ев. Овакво генерисање више је заступљено у
пчињском говору (Јуришић 2009: 203‒204).
по девoјку кê[д] долaзев Сл; да га дoјев Сз; да га врaтев Љ; iма на пrсти
да се избрoјев Р; плiци од копрiве се изгuбев Сл; кaчев ги Рљ; кrстев га ГД;
да не га љuтев Ц; и трeћи вeчер ће нoсев кiтке Сл; мiслев се Сз; нoсев тaмо
Рљ; пrви пuт га уоплaкнев Сл; решiле да се опријатeљев Сл; ели ће се пaзев,
ели ће ћuтев Сл; нoге свe поцрвeнев П; да прaвев за нaс Ч; да прaвев шкoлу Н;
прaтев кoла Сз; не мoж да примeтев Р; iдев да прoсев Сл; да л ће те пuштев
или не Ч; трaжев си пaре Љ; сeдев, знaш Н; пoнапред да га тuрев дeте у вeру
Сл; рiпав, тrчев, рiпав Т; кêд улaзев Сз; iма да те унiштев Т итд.
Аорист
2.5.2. Аорист је веома жива категорија у прешевском говору, што је
и општа карактеристика призренско-тимочких говора. Гради се од глагола
свршеног и несвршеног вида, а то је познато још из времена старословенског језика (Белић 1999: 356). Образовање аориста од несвршених глагола
чини да „нестаје разлике између имперфекта и аориста с синтактичке стране, већ остаје само формална разлика међу њима“ (Белић 1999: 356). Како
Белић истиче, аорист могу имати сви глаголи, али је његово значење имперфективно онда када је глагол трајан. Следећи Белића, Тома се, приликом
одређивања разлике између аориста и имперфекта, руководио морфолошким
критеријумима (Тома 1998: 236, напомена 275).
Формално, аорист и имперфекат у прешевском говору разликују се
према личним наставцима и по месту акцента. У имперфекту је проширена употреба форманта -ше на сва три лица и облик са тим суфиксом може
служити као база за даље грађење додавањем личних презентских наставака (тако имамо: 1. л. јд. iмаше(м), 2. л. јд. iмаше, 3. л. јд. iмаше, 1. л. мн.
iмашемо, 2. л. мн. iмасте, 3. л. мн. iмашев(у)). Акценат, односно, његово
место, још један је диференцијални знак. Наиме, у имперфекту је место акцента померено према почетку речи.144 Тако се нпр. 2. л. мн. аориста имaсте
разликује од имперфекта истог лица и броја iмасте једино према месту акцента. У аористу би стање изгледало овако: 1. л. јд. имa, 2. л. јд. имa, 3. л. јд.
имa, 1. л. мн. имaмо⁄имaсмо, 2. л. мн. имaсте, 3. л. мн. имaше. Преношење
акцента на слог према почетку речи може се десити и у аористу, али се то
144
В. Белић 1999: 359: „Као у презенсу и у имперфекту се у јужноморавском говору врши
померање крајњег наглашеног слога за један слог према почетку. То бива у јужноморавском
дијалекту само у имперфекту, у аористу пак акценат се не помера.“; в. и Тома 1998: 236.
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односи на свршене глаголе (дадo⁄дaдо, изгубi⁄iзгуби), те некада није могуће
без контекста утврдити о ком лицу се ради.
2.5.2.1. Прво л. јд. аориста завршава се на самогласник јер се финално
х изгубило.
дадo му iме Сл; и јa ву ги дaдо Ц; јa му дадo педесe Сз; идo јa Сз; одвaј
дођo Сл; код њu oдо Ц; изађo да вiдим Ч; убoдо се на једêн тrн Сл; легнa
поза једнu крuшку Сл; дођo, отнa ги мoтке Ц; динa се јa рaно Ц; рекнa ву ja
Ч; јa нiгде не спомнa Чaслава Ц; сретнa га у амболaнту Т; уoдма ми тeкна
Сл; одјемпuт се тргнa Сз; јa си улегнa О; јa казувa Н; и јa купувa једəнпuтке
Т; врзa му јa Ж; јa нǝћêс гледa Св; јa ги збирa Ц; јa ги карa Сл; а бе, казa ти јa
Р; јa мaз мазa П; и јa ги набǝцкa П; такoј се убǝцкa Б; примa нeкције и нeма
Ж; јa турa зелeни петлиџaни Ц; јa ги терa да iдев Б; и јa изгубi пuт Ц; јa
iзгуби вoду свe Сл; и јa киселi кuпус П; јa ги га једвa направi Св; Носi ву јa
помарaнџе, банaне П; тêд се и јa оплашi Љ; јa му турi тамјaн П; уморi се
и јa Рљ; јa се уплашi Ц; јa ги фрљi Т; цепi ли дrва Т; јa кəд чистi О; јa од
оперaцију ослабe Т итд.
2.5.2.2. Друго и треће л. јд. имају исте облике и могу се разликовати
једино из контекста.
2. л. јд.: тi идe ли код њu Ж; дођe ли, aко си М; узимa ли од њeга Ж; звa
ли га откуд тeбе Р; тi кəд рiпна Ч; Чu ли нeшто Ж; викa ли гу тi Рљ; тi му
давa Б; Пaзи, зaмаза се Сз; кувa ли тi онuј трaву П; Сêбра ли вeш? П; помагa
ли ги тi Рљ; тi се зaбрави П; нудi ли га тi Т; oми ли се Б; тi ми спасi дeте
П; мaмо, Снeжу видe ли Т; uапа те нeшто Т; Глeдаш ли, uкапа се П итд.
3. л. јд.: Стојaнче дођe Ц; пређe овaмо О; кoлко дêна прођe Љ; девoјче
га дoведе овдeка Рљ; нервoза ме iзеде Сл; Марјaн uзеде oдмор Сл; какo се
oна звa Ж; а једнa ћeрка му се врнa дoм Р; кaд се oн oкрена Ц; смêкна дoле Ц;
вi га закачiсте, oно пaдна Сл; дeвет iљаде iспадна Љ; пропаднa работеeћи
Сз; срeтна ме комшiја Љ; Кoј се качувa? П; инџињeр ме питувa Н; зaпекља
се сaм Ч; којo писa М; поoправи се Љ; oн ли ве пoслa Ц; дeца ву iшчува Т;
oн oбећа Т; Дeско причa Ц; затr се свe ГД; oн вадi Сз; мaјкаˬми зaпали
огњiште Сз; и oно не зaустави Сл; не му зборi Ц; oн се збунi Ч; iскочи ли
и мaма М; и онêј се јавi Ц; што гу нaпуди П; и на мeне ми нудi Б; нe ми се
пoврати П; uкачи на кoња Ц; oна седe коџa Т итд.
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2.5.2.3. Аорист 1. л. мн. обично има наставак -(х)мо, што је уобичајено
за већину призренско-тимочких говора.145 Ређе се може чути 1. л. мн. аориста
на -смо.
куде што идoмо сêг М; дођoмо јa и oн М; и такoј дођoмо у Скoпље
П; и пoдрум штo нађoмо Т; отидoмо куде uјка П; пођoмо О; сабрaмо свe
Ч; сәбрaмо га сaми Љ; па се смејaмо Сл; скрiмо се од њi Рљ; мi двојiца
останaмо Р; побегнaмо свi Ц; uјутру се умiмо П; не ли ги писувaмо Р;
питувaмо га Ц; тoј писaмо Н; искарaмо ги свi Сз; намишћaмо астaли Сл;
освићaмо кuћу Ц; завршiмо та гу вратiмо Н; тамêн завршiмо жиeтву Сз;
јeдва нeкако завршiмо дoручак Ц; ливaде завршiмо Р; чiм искочiмо на
пuт Сл; и дeте крстiмо Ц; купiмо желeзо П; кəд се оделiмо, aј почнaмо да
стiчамо Сз; па мукuјемо заштo се оделiмо Сз; покрiмо гу Ж; правiмо кuћу,
правiмо Р;
кaд почeсмо кuћу Ц; писувaсмо ли Р; кêд се запричaсмо Ц; мi сви
oдосмо П; викaсмо ги Б; рипaсмо, рипaсмо Сз; нe ли се договорiсмо Ч и сл.
2.5.2.4. Друго лице мн. у аористу има наставак -сте. У кумановском говору паралелно се јављају наставци -те и -сте у 2. л. јд. аориста
(Видоески 1962: 200), а обичнији је први. Употребу -сте и -те у аористу
познаје пчињски говор с тим да се -те везује за источну зону (Јуришић 2009:
210‒213). Иако се кумановски говор налази у непосредној близини прешевског, наставак -те овде је непознат.
не могaсте да га довeдете Т; Донесoсте ли ми онoј мoје? Ч; одoкле
дођoсте Ц; откuд дођoсте Р; сәбрaсте ли ги Б; динaсте ли се П; стигнaсте
ли Т; писувaсте ли М; писaсте ли М; докарaсте ли ги кoла П; вi закасaсте
с њeга П; продадoсте ли Сз; завршiсте ли О; вi га закачiсте, oно пaдна
Сл; оправiсте ли га Ж; оставiсте га тaмо Б и сл.
2.5.2.5. Треће л. мн. аориста има наставак -ше:
поједoше Ч; идoше, та донeсоше Сл; у Требешiње отидoше Ц; па кê
дођoше Т; узедoше нeшто М; oдоше у Прешево Ц; дрaше се, дрaше Рљ;
одрaше га М; останaше овдe да покрiвав Ц; паднaше Ц; па ме поврнaше
Сл; кǝд почeше да крuжив авиioни Ц; рекнaше на телевiзор Ж; слегнaше
одозгoре Н; свi по тoј дrво улeгоше Ц; овeј утeкоше Сл; такoј ме заболувaше
и турa П; јучeр ги докарaше Т; е, iмаше једнi овдe Р; свe ми исфрљaше
В. Белић 1999: 365, Стевановић 1969: 420, Михајловић 1977: 46–48, Богдановић
1979: 83, Ћирић 1983: 85–86, Богдановић 1987: 195, Вукадиновић 1996: 216, Реметић 1996:
504, Ћирић 1999: 170, Марковић 2000: 175, Младеновић 2013: 338. Наставак -(х)мо познат је
и шумадијском говору (Реметић 1985: 318). У кумановском говору је исто (Видоески 1962:
200–201).
145
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ствaри Т; накарaше не Ц; онoј што продaдoше М; одељaше ги дaске П; у
бoлницу гу откарaше ГД; такуoј ме тeраше Ц; овiја се утепaше работeећи
Сл; утепaше се звaећи Ц; затrше се П; чiче му помрeше свe П; па вадiше
никoлко Н; после се и oни вратiше Б; искочiше из дућaн свi П; и наместiше
му М; одвојiше гу шкoлу Ц; свe очистiше О; чeшму гу пoсле правiше Н;
шкoлу направiше Ц; љубичiце ми се пропастiше П; не га пуштiше П;
служiше кoј штo oће Сз; спасiше ме Сл; убедiше ги Љ; свe уништiше Т;
цепiше дrва П; па видoше нeма Н итд.

Карта 11.

Имперфекат
2.5.3. Употреба имперфекта честа је у прешевском говору и то се добро
види у 3. л. једнине. Може се градити од несвршених и свршених глагола,
али су ређи облици од свршених глагола. Образовања од свршених глагола
могућа су ако се основи „дода специфички временски наставак за основу,
коју има имперфекат“, а то је е (Ѣ) или ја, те се тако ствара нова основа (в.
Белић 1999: 357). Наставак о коме говори Белић овде се може препознати
и код несвршених глагола (нпр. дебeлеше, мiслеше, изнoсесте, прaвесте).
2.5.3.1. Потврде за облике имперфекта у једнини:
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1. л. јд.: јa код Гoцу iдеше Ц; јa глeдаше сeрију Ч; дeца ги јa чuваше О;
јa стoку чuваше онaм Н; а јa се дебeлеше, дебeлеше П; мiслеше да мaнем у
чeло Ц; прaвеше ги мерaк и oни ме чeкав Т;
Ређе се могу чути форме на -м, које се придодаје бази са -ше (в. Белић
1999: 359):
јa iмашем тêда пaре Б; јa си iдешем Рљ.146
2. л. јд.: Нe ли тi iдеше нaтам? М; тi ме вiкаше да iдем Ч и сл.
3. л. јд.: iдеше oна, вiкаше О; iдеше по овiја сeла Т; iдеше тaмо на
Стaницу Т; што iдеше по сaндук Ц; кêд отiдеше Ж; па кад му спомeнеше
Гоне Ц; oно, замiсли, све вiјеше Ц; oно oпет си вiјеше Ц;; наручuјеше пeсму
Ц; oно кuтре спiјеше Ц; срамuеше се од нaс Сл; чuваше не oн Ч; кêд му
вrжеше шамaрчину Ц; oна свe плaчеше Љ; вiкаше Гoне Ц; вiкаше мaјкаˬми
Сз; вiкаше Рoберт Ц; какo ги вiкаше Н; какo се вiкаше Т; какo се овoј
вiкаше Р; Стојaдин вiкаше Рљ; такoј дeда вiкаше Рљ; двe мuшки iмаше
Ч; жeна iмаше пољопрiвредну Сл; iмаше га једaн чикаˬВaнча Ц; iмаше
гу тaј слiка Ц; iмаше јoш једнo Н; iмаше нeки слoбодни дêнови Ц; iмаше
пеˬшeс oвце Сз; iмаше у четвrти рaзред Р; једêн Аслaн га iмаше Ц; oна
iмаше срeћу тi што дођe Ц; oна iмаше вeћу пeнзију од мeне Сл; нeмаше аiр
ГД; али нeмаше пuт Н; нeмаше да обuјеш Б; нeмаше нiкакви кoла Ц; и oна
на тoј се нaдаше Ц; јoш кêд гу попiје нeку, па ги искaраше П; мaлопре iч
не осeћаше О; прiчаше на тaткаˬми Рљ; чuваше не О; а уoн га мнoго чuваше
њeга Сз; чuваше oвце Ж; oн чuваше oвце Љ; чuваше цeло сeло Ц; какo се
презiвљаше Б; Пaвловић се презiвљаше Н; Нaда такoј прiчаше П; трeбаше
брuсилица Ц; у субoту шeташе Ц; oн долaзеше у сeло Б; oн долaзеше код
нaс овдe Т; доoдеше oн Љ; сiнˬму доoдеше Рљ; oна кад се јaвеше Сл; па си
га Гoспод крaсеше Ц; мiслеше да iде Ч; брaтˬми рaдеше у Нeмачку П; и oн
рaдеше Б; овaм рaдеше ГД; рaдеше бrзи пoмоћ Сл; рaдеше Мaстер Ц; онaј
што рaдеше Сз; oн ли светиˬНикoлу слaвеше Ц; гrло ме бoлеше, бoлеше ГД;
oно се вiдеше од прoзор Сл; тêд сeдеше двa дəна-трi на слaму Ц итд.
2.5.3.2. У пчињском и кумановском говору постоји више наставака за
грађење множинских облика имперфекта: први тип -шемо, -шеву и други
тип -јамо, -ја (Јуришић 2009: 214‒217); -смо, -а(е)мо, -шемо, -а (-ва, -сва),
-шеја (Видоески 1962: 205‒209). У прешевском говору забележила сам
146
Ових облика има код Белића (1999: 359, 361‒364), Барјактаревића (1965: 53‒54,
1966: 208), Стевановића (1969: 419), Томе (1998: 250), Марковић (2000: 172), али их не наводе
Видоески (1962: 205‒206), Богдановић (1987: 195‒197), Реметић (1996: 505), Јуришић (2009:
214).
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само наставке: -шемо за 1. л., -сте за 2. л. и -шеву/-шев за 3. л. множине. Ни
Барјактаревић (1966: 208‒209) не спомиње другачије облике.
Потврде облика имперфекта у множини:
1. л. мн.: Свe бoси iдешемо Ц; кад пiјешемо кaфу Сл; спiјешемо тaмо
Сз; мi бeгашемо Ц; али такoј га вiкашемо Н; iмашемо и гoсти О; iмашемо
онeј кuпене Н; iмашемо остaвене Н; кəда iмашемо рaдњу ГД; куде iмашемо
бaшчу Ц; а мi тêг нeмашемо кuћу П; триˬчeтри јaрики чuвашемо Рљ; мi
кuћу прaвешемо Ц; напрaвешемо нeки колaчи Љ и сл.
Мало је забележених примера 2. л. мн., али се може закључити да је
наставак -сте, а од аориста се разликује, осим према основи на -е (в.т. 2.5.3.),
од које се гради, по месту акцента који је за један слог повучен према почетку.
не ли iдесте код њi П; изнoсесте и вi на Задuшнице Т; вi ги пaлесте
Рљ; ви тêд прaвесте кuћу Ч; и вi напрaвесте нeку багатeлу Б.
Наставци 3. л. мн. могу бити двојаки: -шеву и -шев, с тим што је први
фреквентнији.147
отoч јeдешеву Н; дeца iдешеву у шкoлу Сл; тoј онoј кəд додељuјешеву
П; знaјешеву се свi Сз; радuешеву се Ж; какo ги вiкашеву Ц; овoј какo га
вiкашеву пре М; какo се вiкашеву Н; па какo га вiкашеву Р; тoј вrћашеву
у понедeљак Сл; такoј ме и овiја мoји изнервiрашеву П; једнi жuти волoви
iмашеву Ж; iмашеву oни тêда Сз; кêд закoљешеву свiње Ц; збiрашеву
шaшке Сл; прiчашеву наше комшiје Ц; прiчашеву трiiес кuће бiле Н; какo
се презiвљашеву Н; на таквo се сабiрашеву Ц; лeчешеву се Ц; прaвешеву О;
у Aшане рaдешеву Сз; зaједно сeдешеву Ц;
тoј циркосuјешев се Т; какo ги вiкашев М; којo вiкашев Н; такoј ги
вiкашев Рљ; такoј вiкашев Ч; искaчашев цiгле Н; прiчашев бiја бoлестан
Ц; Шиптaрчики гу вoдешев Ц; љuди кrстешев сaми Ц.
2.5.3.3. У прешевском говору може се чути имперфекат имеше, који
можда долази од деноминативног глагола име се у значењу зове се (В.
Реметић 1996: 523):
какo му iмеше ГД; не знaм какo ву iмеше ГД; на овoг како му iмеше
Рљ; какo му iмеше Ч;
али и: какo му бeше iме Рљ; не знaм какo му iме бeше П и сл.
Говор Алексиначког Поморавља зна за облике: имеше, имеђаше, има
(Богдановић 1987: 197). У призренском говору овај глагол је забележен и у
147
Према мишљењу проф. Марковић, наставак -в долази из презента 3. л. множине
(Марковић 2000: 173). Тома наводи да се 3. л. мн. имперфекта додаје наставак -у који се може
реализовати као -в (Тома 1998: 251).
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другим облицима: имем се, имеја се, имело (Реметић 1996: 523). У пчињском
говору слично је стање прешевском (Јуришић 2009: 253).

Карта 12.

Перфекат
2.5.4.1. Облици перфекта граде се од помоћног глагола јесам и радног
глаголског придева, који је специфичног лика због преласка -л у -а испред
кога се јавља интервокално ј (в. т. 2.5.10.).
Потврде:
1. л. јд.: двa дaна сам ишјa Сз; за врeме рaта сам iшја Сл; нeсам iшја
Рљ; кəд сам дoшја Т; педeсет и пeте сам затeкја Н; сeкја си Сз; овoј сам свe
јa обрнaја Сл; јa сам останaја шeс гoдине без мaјку Сл; чuја сам за њu Ц; јa
сам чuiа Р; јa сам гледaја ђuтуре Сл; петнaес сам копaја Сл; нeсам се надaја
Б; плаћaја сам Ч; кад сам ги јa пробaја Ч; штo сам читaја П; чувaја сам
говeда Сл; трi кiла кrв сам изгубiја Сл; штo сам се измучiiа Сл; овдeка кêд
сам косiја Св; али кривiне сам направiiа М; ама сам гу направiја рабoту Ц;
јa сам гу раскрстiја Сл; јa сам ставiiа ћuмке М; двe плoче сам ударiја Сл;
јa сам глaван бијa Сз;
нiкад нeсам јeла цrн Т; сêд сам се најeла лeба Т; кад сам прiшла Ц; кêд
сам почeла да чiтам Т; јa какo сам настанaла Н; па сам почнaла да мeшам
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ГД; јa сам чuла нeшто Ц; јa сам питувaла Н; јa сам казaла Рљ; нeсам знaла
Љ; кoлко сам имaла сuдови Т; у бiблију [књига] сам читaла Т; из пoја[с]
сам ги пуштiла Ц; турiла сам ти вrовинке Ц; јa нeсам тoј видeла Ц; јa сам
га киселiла ГД итд.;
2. л. јд.: aко си узeја Н; кудe си ги нaшја Н; aко си ми га дaја М; кêд си
орaја Н; обрaiа си га бостaн ГД; и напрeт си гу пiја Сз; уплашiiа си се П;
пoвише си обелeiа Р;
заштo нeси дoшла П; задремaла си Ж; откêд нeси месiла лeба Т итд.;
3. л. јд.: јeiа је Сл; дaја му нeки и узeја М; кêд је дoшја Н; пoшја ли
је Ц; Сrба ви је стeкја свe Сл; нeје спaја М; кêд је купувaiа Ц; становaја је
жандормeр Ц; за трi iљаде гу дaја Сз; нeје не изләжaја Н; што је бегaја Н;
oн је умрeiа ГД; нe гу је пуштaја П; какo се је забунiiа тoлко Ц; закочiа се је
Б; дeда мoј е купiiа Ц; тêј штo је купiiа Ц; пратiја Дiку собaјле Сз; свe да
га је увредiја Т; нe га је видeiа Р итд.;
oна ву е мuзла Ц; е, кад је дoшла Зoрица ис Цeр Н; кəд је почeла да рaди
М; кoлко је ратувaла сас мeне Сл; какo ли се је викaла Рљ; Јовaнка кудe је
имaла Н; девoјка, нe се је удавaла Ж; штo ме је чувaла Сл; одaвна је умрeла
Ц; купiла је Р; двe дeца је природiла П; видeла је Т; пoла eктер је бiла Сз;
Прeшево је појeло Н; тoј е свe отiшло тaмо Н; мoгло је да бuде Сз; какo
се је звaло Б; кaд је почeло Ч; после рaт је почeло Ц; писaло iе на једнu тaблу
Н; тoј се је гледaло Сл; имaло је лiпке тuј Н; кoлко је сrпске кuће имaло
овдe Р; мнoго је вuци имaло Т; дeца кəд се iе чувaло Сл; да се је двојiло Т;
појавiло се је Н; сaмо што је проодiло Ж; да нeма да је избледeло Т итд.;
1. л. мн.: мi смо iшли у Мирaтовце Ц; нeсмо отiшли iч Р; такoј смо
га викaли Ц; нeсмо знaли Н; мi смо имaли њiве Ц; у Дувaнску смо имaли М;
мeсец дêна смо копaли рoвови Сл; и тaмо смо имaли зeмљу Ц; једнo врeме
смо терaли Т; да смо делiли фамiлије и маaле Т; прoлетоске су делiли Сз;
от кoга смо купiли М; дoкле смо наместiли Т; којe смо пропуштiли М; какo
смо се селiли одaвде Т; тужiли смо се сас њi Н; свi смо си живeли Рљ;
2. л. мн.: чим сте изaшли Р; вi сте си стекнaли Ч; купувaли ли сте
Ж; какo сте га викaли Р; нeсте ме измучiли Ц; и вi сте имaли П; побеснeли
сте Сз и сл.;
3. л. мн.: тaмо су iшли Ц; и[з] Сuрдулицу што су дoшли Р; oни су из
бrда дoшли Ц; кêд су дoшли Б; онiја су отiшли Св; дaли су Љ; тoј штo су
ме опiли Сл; oни су клaли кoњи за једeње П; биднaли су овдe oсам Н; да
ли су затeкли О; добiли су зeмљу Ц; бегaли су Љ; какo су ги викaли Б; тoј
су ву бêш задaли Т; знaчи, имaли су Н; нeсу имaли дрuго Рљ; кuмови нeсу
праћaли Сл; док нeсмо гу продaли Ц; iсто су такoј рачунaли М; oни су се
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сабрaли Рљ; чувaли су стoку Ц; нeсу се двојiли Т; одвојiли су се брaћа Т; тêд
су се доселiли Н; нeсу отворiли јoште Р; кад су се потурчiли Т; кoји су гу
правiли Сз; oни су долазiли и нaши Ц; uједно су правiли Сл; кoје су љuди
направiли Т; нeсу отворiли јoште Р; кaд су се потурчiли Т; као да су радiли
М; шeс гoдине-сeдам су се тужiли М; кудe су живeли мoји стaри Р; свe су
се држaли рoд Н;
брошuре су му изaшле Р; какo су се звaле тeј сeстре Р; свe су расипaле
Ж; вaљда су се тu крiле мeчке Т; отпутовaле су књiге П; какo су се викaле
маaле Ц; какo су се викaле овeј нaше бaбе Љ; тeј комшiке су се свађaле Ч; у
Бaњку су имaле воденiце Ц; eте штo су онeј направiле М; садiле су и oне
Рљ; уплашiле сте се Ц; гoдине кoје су бiле М; кoлко iетrве су бiле тuј ГД;
махaле стaре што су бiле М; сrпске кuће су бiле Ц итд.
2.5.4.2. Посебног облика за средњи род мн. нема јер је и у овом случају
(као код придева и других атрибутских речи) дошло до уједначавања са облицима мушког рода (в. т. 2.5.10.), што се може чути и у пчињском говору
(Јуришић 2009: 217‒218). У косовско-метохијском говорима призренскојужноморавског типа може се срести ширење -ли и на женски род множине
(Реметић 1996: 508, Младеновић 2004, Младеновић 2013: 356). Примера има
и на другим местима у раду.
овiја дeца нeсу смeли О; свi сeла су се изгубiли Љ; тiја бrда су се
видeли Р итд.
2.5.4.3. Постоје потврде изједначавања облика радног глаголског придева за сва три рода тако што се генерализује форма ж. р. множине (в. т.
2.5.10.). Ову појаву приметио је Белић (Белић 1999: 317, 400), а позната је и
косовско-метохијским говорима призренско-јужноморавскг типа (Павловић
1939: 205, Стевановић 1950: 135‒136, Реметић 1996: 507‒508, Младеновић
2004, Младеновић 2013: 356‒365). Уопштавање -ле за сва три рода мн. продрло је из македонских говора (Белић 1999: 400). Интересантно је да уопштених ликова на -ле нема у пчињском говору (Јуришић 2009: 217, 221‒222),
што би значило да је прешевски говор најисточнија тачка простирања -ле за
сва три рода мн. радног гл. придева.
Потврде:
у шкoлу су свi iшле Сз; нaс овдe су нaшле Љ; тoлко љuди, навiкле
смо зaједно Сз; кəд су му овiја викнaле Б; овiiа Карадaчани су ги врнaле Ц;
нaши су га дигнaле Б; кêд смо погледнaле (деца) Ц; згрејaле ракiiу, изнапiле
се Ц; и нaши се зарадувaле Рљ; мoји су ги викaле Љ; oни не нeсу викaле Љ;
ранiје су љuди мнoго гледaле Сл; свi су тoј гледaле Сз; њeни нeсу гу давaле
Ж; e, пoсле су имaле тuј двa грoба О; нeсмо имaле такoј Т; тaтковци су се
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слушaле Ч; мнoго су страдaле нaши љuди Ц; мi и рaдници фаћaле смо Ж;
па су јавiле партизaни Ц; тoј су нaши правiле Сз; oни су га пратiле отuд
Рљ; па пoсле су гу пребацiле овaмо П; њeкња су славiле рoђендан ГД; тêд
су не спасiле Мирaтовчани нaс Ц; ни смо видeле дeте (баба и деда) ГД; мi
смо живeле, нeшто смо видeле Сз; свi смо си бiле тuј Н; такoј тија обичaiи
су бiле Ц; вeсели су кuмови бiле Ж; мнoго смо пропатiле мi дeца Ц итд.

Карта 13.

Плусквамперфекат
2.5.5.1. Плусквамперфекат се најчешће гради од имперфекта глагола
бити (бе и беше) и радног придева глагола који се мења.
чiни ми се јa бe iшја М; јa бe чuла Рљ; тêд бe излазiла П;
пu, да бeше узeiа П; шeс бeше довeја ГД; бeше дoшја код нaс О; и oн
бeше дoшја ГД; Рoберт кêд бeше дoшја Ц; свeкар бeше дoшја Ц; бeше попiја
мaлко вiно Ц; бeше написaја на овuј Сз; чiча му бeше дaја плaц П; јoш нe
беше продaја свe Ц; шлo гу бeше фатiја ГД;
бaба ми бeше сплeла Т; на Сuне бeше дaла П; тêд се бeше удaла Ч; да
бeше попiла М; да гу бeше дофатiла Т; теткаˬРaдмила што бeше на бaбу
купiла П;
– 217 –

494

Татјана Трајковић

бeше погинaло од стрuју Н; бeше се скапaло Б; до сабaјле се бeше
сасушiло П; Шиптaрче се бeше укочiло П;
да бeмо мoгли овoј да прoдамо Р; бeмо се навикнaли Рљ; ми бeмо чuли
ГД; бeсмо ве канiли М;
и вi ли бeсте дарувaли Т; не ли бeсте купувaли Ж; бeсте ги викaли Т;
кəт бeву iшли ГД; из Бeоград штo бeву дoшли Ж; бeву га нaшли Сз;
бeву се нaшли нeгде Т; дeца се бeву навiкли П; бeву зидaли тêда Ч; oвце бeву
истерaли Т; бeву се мавaли Љ; oни бeву покушaле да кoпав у дубiну О; тêд
бeву зборiли М; бeву га уфатiли Б и сл.
2.5.5.2. Мало је примера плусквамперфекта грађеног уз помоћ перфекта глагола бити и радног придева глагола који се мења.
јoш тêд га је бiја узeја П; бiја је дoшја Т; бiла га је довeла дoма Ж; а
овдe су бiли купiли П.
Футур I
2.5.6. Футур I у прешевском говору својим обликом одмакао је од
конструкције енклитика помоћног глагола бити + да + презент глагола који
се мења. Наиме, процес уопштавања довео је до данашњег стања у којем
се футур први исказује поједностављено: ће + презент глагола, за сва три
лица и оба броја. Међутим, могу се чути и остале енклитичке форме и то у
примерима где за енклитиком не следи глагол који се мења (в. т. 2.5.13.3.).
Конструкција ће + презент за исказивање будућег времена представља још
један вид аналитизма (в. Попов 1984: 40) којим је обележен прешевски говор.
Младеновић објашњава разлоге уопштавања употребе енклитике ће за сва
лица и оба броја: „Свођење помоћног глагола на један облик настаје као последица редундантности морфолошке ознаке помоћног глагола после замене
инфинитива конструкцијом (да) + презент. У новој конструкцији ће је ознака
будућности, презент основног глагола ознака за лице и број“ (Младеновић
2001: 431).
Потврде:
1. л. јд.: али ће донeсем јoш М; јa ће ву донeсем Н; ће ти донeсем,
Алифeт П; ће uзнем Љ; и сuтра ћ iдем Ц; па ће iдем Сл; ће дoђем Ч; ће дoђем
куде мoју стрiнку П; ће ти га нaђем М; вiно ће пiјем Ц; ће пiјем П; мoж ће
остaнем жiва П; ће oтнем од нeкога П; сêк ће сeднем Т; ће цrкнем П; iсто јa
ће ти кaжем М; свe ће кaжем на вaшу мaјку Ч; ће ги кaжем Ц; ће ти кaжем
јa Р; нe ће ме лêжеш Љ; ће лiжем слaдолед П; ће лiпчем Ц; да набeрем
та ће ти дaм Ц; па јa ће га глeдам П; ће ву испрiчам Т; јa ће намаaм, ће гу
намаaм Ж; јa ће рiтам Сл; ће uмрем Ч; од њi ће uмрем Б; јa ће те вoдим Ч;
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на сaхрану ће гу вoдим П; вiдиш, ће заборaвим Р; ако ми се мeси, ће мeсим
П; ће омeсим онêј пoсан зељaник П; штo ће прaвим Љ; ће ти напрaвим П;
ће се прелaди Рљ; ће ве пријaвим Ц; ће си рoдим П; сê ће га фrљим П; ће
издrжим Рљ;
с њeга ће iду Б; наћêске ће дoђу О; тoлко ће ти дaду ГД; јa ће се крiју
Сл; и јa ће пoчну да вiкам Ц; јa ће гу uзну Сз; ће ви кaжу Сл; јa не ће те лêжу
М; и јa што ће рабoту Сл; после јa ће му плaту Св; Па, штo ће ги јa прaву?
Ж; јa штo ће прaву Ч; и јa што ће рабoту Ж итд.
2. л. јд.: овдeка пa ће дoђеш Св; тi кoга ће нaђеш Ч; ће се успiјеш Ч;
од врuћину ће цrкнеш Сл; тi ће ми кaжеш Ч; нe ће ме лêжеш Љ; ће му дaш
за трi дêна П; ће се избoцкаш П; ће га чuваш Т; oдма ће ги вiдиш Сз; ће се
врaтиш Сз; ће жaлиш О; пrво ће се излeчиш од рuке П; ће се расвестiш Рљ;
ће упорeдиш Ц; ће вiдиш Т; и на мeне ће дaш Б;
3. л. јд.: ћ исeче свe Р; ће uзме Р; ће му отiде Т; ће дoђе Б; од Бoга ће
гу нaђе Т; сêд ће се раздeре oдма Т; кê ће га грaбне П; ће се скiне Рљ; ће се
качuје на кuћу Ц; oна ће ти кaже Љ; oн ће ти нaјбоље кaже Ц; и oн ће си ги
гaња М; ће ву испрiча Т; oна ће ти испрiча Сз; oн ће ме опрaвља Љ; он ће
ме претрiша П; не ли ће ти слuнце смeта Р; ће не тeпа М; oн ће му дaва на
мoјега сiна Ж; ће си белeжи Ц; oн ће се врaти Н; таквu ће кuпи М; зaдњег
ће га остaви Т; ће се потрoши Т; ће се чuди Ч итд.;
1. л. мн.: ћ iдемо у шuгаво оделeње Сл; ће га зoвемо да дoђе Ц; па ће
га нaђемо Н; ће се нaђемо нeгде Рљ; ће пiјемо свi тројiца Р; ће попiјемо,
ће попiјемо сoкови Ц; е сaд ће пoчнемо Р; сал ће рeкнемо Ц; ће слeгнемо ГД;
сêк ће пiшемо Р; сас копрiве ће се испeцамо Сл; ће лeгамо Љ; да л ће се
пoзнамо Ч; ће попрiчамо Сз; па сêд ће вiдимо Ц; ће ти врaтимо Ж; ћ iдемо
и ће кuпимо Т; једнu кuћу ће напрaвимо П; ће га помeримо Р; ће га трaжимо
О итд.;
2. л. мн.: ће пiјете ли кaфу Р; зeмљу ће обrнете Сл; кoлко ће рeкнете
Сл; пo ће iмате П; мaни се, ће се истeпате Ц; ће кaжете Ц; ће завршaвате
ли Б; ће не сачeкате Сз; човeка ће стрeљате Ц; ће шeтате Ч; ће искoчите
Т и сл.;
3. л. мн.: по пе-шестiна ће дoђев Сл; ће се нaђев нeки да дoђев Ж; ће
грeјев коџa ракiју Ц; ће стaнев Љ; пo ће те поштuјев Сл; ће кoљев свiње Ц;
кə ће не дочeкав Б; старeјка ће испрaћав Ц; ће ти љубомaрав и ће те мrзив Ц;
какo ће не познaвав Рљ; трeћи вeчер ће нoсев кiтке Сл; трi ће му остaвив Ц;
ће ни отвoрив Сз; ће не испрaтив Ч итд.
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Футур II
За разлику од неких призренско-тимочких говора у којима су забележени примери облика футура II (Богдановић 1987: 199, Тома 1998: 282,
Марковић 2000: 177), прешевски припада групи говора који га не познају
(Ћирић 1983: 87, Реметић 1996: 503, Вукадиновић 1996: 223, Ћирић 1999:
173, Младеновић 2001: 397, Јуришић 2009: 194, Младеновић 2013: 322‒367).
Као и у већини свих ових говора, па и шире (в. Јовић: 140, Реметић 1985:
324), значење футура II у прешевском говору исказује се конструкцијом: везник + презент глагола који се мења:
ако га стiгнеш, ће му дaш Ч; кǝд се врaтиш, ће uзмеш М; кǝд га фати,
ће вiди П и сл.
Императив
2.5.7. У прешевском говору постоје облици императива за друго лице
једнине и множине.
Друго л. јд. императива у прешевском говору може се исказати наставцима -ј, -и, окрњеним облицима на -е, помоћу речце нека или описним
изражавањем. Акценат је увек повучен према почетку тамо где је стајао
на наставку за облик, што је одлика јужноморавских говора (Белић 1999:
352‒355).
2.5.7.1.1. Наставак -ј:
бeгај, смrди, вiкам Ц; онаквoга не вiкај Ж; врaћај се Ц; глiтај, штo
чeкаш Ж; гuтај П; прогuтај га oдма Т; дaј гу слuбу П; дaј ми га да га чuјем
Ц; дaј ми нaочаре П; дaј пaре Б; дaј чaшку Рљ; или нeшта му дaј П; Штo си
таквa, па ли дaј ву П; нe дај бoже О; дaвај пaре Сз; дiзај се Ж; нe ме дiрај
П; тəквoг не дiрај Ч; пoнавам га дотeрај Р; замoтај П; не зафркaвај Б; нe
ги казuј ГД; aјде кuцај Ц; нe се малтретiрај Б; намiшћај крeвет П; окuпај
ги, Тaнке П; омiј се П; нe се пeкљај Љ; пiтај, бoга ми Р; покрiј глaву и мoју
и твoју Ц; кучiну па кoла помeрај Т; прoбај Рљ; прoбај ги Ч; нe ги сабiрај
П; Бoже сачuвај О; нe се секiрај, море Ч; ама слuшај ме Љ; слuшај Ц; слuшај
што ти збoрим Ч; слuшај, вика Рљ; слuшај овaмо Б; нe се смeј М; смêцај лeд
П; једeње спрeмај на дeца Сл; мoре, тrзај кoла Т; Узiмај гу овuј трeћу П;
узiмај гу одoвде П; чeкај Р; чeкај ме Ц; нe се чêчкај Љ; Чuвај бoже ГД итд.
2.5.7.1.2. Императив од итеративних глагола може имати овакве облике:
кучuј се тi Сл; легнuј П; дрuго питuј Р; тi га питuј М; aј прођuј нaтам
ГД.
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Крњи облици императива запажају се у глеј и че, који се срећу и у другим говорима (в. Белић 1999: 335) и могу се употребљавати као узвици и
речце за скретање пажње (Богдановић 2007: 79):
глeј ги онiја Ж; глeј си сeбе П; глeј си рабoту Ч; eве овакoј, глeј Ц;
чe да бaцим тaм Ж; чe да вiдим П, Ж; чe да ти дaм П и сл.
2.5.7.1.3. Преобликоване форме типа беге, чеке, које су настале
трансформацијом -ај у -е после тврдих сугласника: чекај, гледај > чекаеј >
чекае > чеке, гледе (Богдановић 1994: 75‒81), јављају се и у Прешеву. Најпре
ћу навести примере са -еј, а онда на -е:
бeгеј, мoри Т; ти вiкеј мoјега сiна Ж; слuшеi да ти кaжем ГД; чeкеј да
се умiјем Т; чeкеј, чeкеј Љ; чeкеi, чeкеi, сiне Н; Чeкеi да вiдим кoi је П; чeкеі
кaфу да донeсе снaшка ГД;
бeге кə ти вiкам О; бeге одoвде Ж; чeке да ги вiкам П; чeке да се сeту
сêг О; чeке да те фaтим Ч; чeке ме П, Ж, Т и сл.
Oблик чiкеi Н вероватно је настао дисимилацијом вокала.
2.5.7.2.1. Наставак -и:
iди тaмо, iди тaмо Н; нaђи ми моторцaнгле Ц; дaди ги на Шиптaри О;
донeси ги тeј слuбе Ц; донeси нeко дrвце М; принeси вoду Ч; унeси млeко
у грцмaн Ж; Eте ти, најeди се Сл; uзми зељaник и љuту папрiку ГД; uзми
нeкакву голeму кашiку П; uзни од овoга Рљ; uзни си га П; збeри тoј П; Опeри
на чeсму П; зајeби Р; глiни Ч; глiтни га П; зiни сaмо Ж; мaни га (’окани га
се’) П; мaни се, ће се истeпате Ц; пiни сiне, пiни М; пoдигни ги овeј тeгле Т;
поодмêкни се мaлка Ц; сeдни, сeдни тaмо М; eј, стaни Н; Стaни, бе, шoфере
П; кaжи кој си Ц; клuчи, клuчи П; пiши на сrпски Н; uмри тi, рекна Ж; бaци
му кoску П; вoди си рeд ГД; Врaти ги, бабаˬСтaно, врaти Ж; не се гњeзди
П; па ли кuпи си Т; не се жљeби Т; па, засрaми се ГД; остaви ме раaт да
сeдим Б; претвoри ме у лaставицу П; Aне, склoни се М; стaви га М; Стaви
на прoзор Н; на овaкву бeлу хaртију га стaви Ч; Бoже, прuжи на овoг човeка
Сл; прuжи и на мeне Љ; тuри му мaлка брашêнце П; укљuчи рeлну П; фaти
га за гркљaн Ч; фrљи тoј Рљ; Тaње, сeди Сз; тaте, сeди и тi Љ; Тaње, дrжи
Ц; Тaњо, дrжи Сз; цвrсто га дrжи Ц; задrжи га отuд Љ; мaче дeдино, oди
М; не цeпи П; ћuти, брe Ц; ћuти, мoлим те ГД итд.
2.5.7.2.2. Могу се чути и форме без -и код неких глагола (в. Белић 1999:
354‒355):
Дrж га! Ц; Не лêж Сл; али и: ти дrжи отuд Сл; Не лêжи, море! Ж.
2.5.7.2.3. Неки императивни облици на -и задржали су палатализоване
или јотоване гласове настале у презентским формама:
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исeчи га П; пoсле га пресeчи Т; обuчи се М, Ц, П; обuчи тuј мoју Т;
пuшти, бе, не га слuшај П; пuшти ме П, М, Ж; пuшти га, недrгаво Ч; собuчи
се О; свлeчи се Ж и сл.
2.5.7.2.4. Забележен је контаминирани облик настао када је на готов
императивни лик додат још један наставак: нe се мaји, eј ГД.
2.5.7.3. Императив исказан конструкцијом иди + императив глагола:
iди ми донeси батaци Т; iди завrши тoј Б;
2.5.7.4. Конструкцијом немој + (да) + презент исказује се императивно значење. Заповест се може исказати и употребом само одричног облика
немој.
немoј да ми ги дaваш П; немoј да га замотuјете дeте Ж; нимoј да ми
извoдиш ГД; немoi да ми изгuбиш кaртицу П; немoј да си пoшја Т; немoј uста
да тuраш П; Немoј да цeпиш Ч; немoј ги загuбиш П; немoј те rгне Ц;
Нeмој, брe П; немoј нaтам Р; немoј с њu Рљ и сл.
2.5.7.5. Описно исказивање императивног значења конструкцијом да +
презент, уз помоћ речце ајде/ај или футуром:
тeтке, да дoђеш Т; да iдеш дoма Н; да iдеш у Ђaковицу П; по Бoга да
iдеш Сл; овoј да однeсеш Ч; да отвoриш четiри oчи ГД; само да прoбаш О;
да uзнеш једнo одeло П;
aјде пiши Р; aј навrни до мене Ц; aј пожuри Б; aј прођuј нaтам ГД;
чaј ће скuваш П; сê ће отвoриш Љ и сл.
2.5.7.6. Друго л. мн. императива обично се гради додавањем наставка
-те на 2. л. јд. императива, али постоје и облици са наставком -ете, који
потврђују екавску замену јата у прешевском говору (в. т. 1.2.4.7.).
2.5.7.6.1. Наставак -те у 2. л. мн. императива:
Вiкејте дoктора Т; дoкторе, дaјте нiки мaз П; дiзајте се, бе Н; дoђите,
дoђите кuде Пeру П; тuј се затвoрите П; iдите Т; iдите нанaм Ч; па ли
јeдите ГД; aјде, бре, кaжите нeшто Ц; зaједно се кuпајте М; не мrдајте до
Скoпље П; наврaтите у тuј продaвницу Ц; немoјте нiшто Ж; oдите навaм
Ж; Uзнете кaфу, пiјте Ж; пiтејте ги Љ; послuжите се Ц; не прaвите тiја
глuпости Ч; aко, пuшите, пuшите Сл; пuштите га Ц; решaвајте сaми Сз;
сeдните Рљ; сaмо овoј стaвљајте П; тeпајте се овaко Ц; па uдрите јoш Ц
и сл.
2.5.7.6.2. И у 2. л. мн. чува се аналошки умекшани сугласник:
аљiнче му обuчите П; пuштите га Ц.
2.5.7.6.3. Редуковани облици императива могу се чути и код 2. л. мн.:
бeгеј, сiне, бeште, бeште! П; бeште одoвде П; бeште од шпoрет Ц;
бeште отuд Б; Вiкам ги: „Бeште!“ Рљ и сл.
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2.5.7.6.4. Наставак -ете:
па биднете живи и здрави Сз; до вeчер ги вrнете Ц; дaдете ми вoду ГД;
дoђете овaм М; да ми извiнете на рeч П, Сл, Рљ; aјде, oдете, сeднете ГД;
однeсете ги овuј тeглу Ц; сêд кaжете штo ви трeба Ц; ели стoку остaвете,
ели се врaтете Н; помeрете се љuди ГД; Uзнете кaфу, пiјте Ж; вi жiвете
Сз и сл.
2.5.7.6.5. Описно исказивање императива у множини:
у сeло не мoж да улaзите Н;
aјде да испuшимо по једнu П; aј ћ iдемо О; Доброˬвeче, aјдете М; и сл.
2.5.7.6.6. Императивно значење 3. л. јд. и мн. исказује се уз помоћ речце нек(а):
oдма нека дoђе Ц; и нека ги гaња М; нека си iде Љ; нека пiше Р; нека
прoђе Б; него нека стaви Пиeра П; нека му се шiри П; нека јeдев Ж;
камaту нек му нoси М; и oно нек се пeре Ж; нек спiје О; па етe ги, нек
uзмев М и сл.
Потенцијал
2.5.8. Код примера потенцијала запажа се уопштавање облика помоћног
глагола би за сва лица и оба броја.
Потврде:
нe би му јa узeја П; само да би узeја Т; да би стiгја Св; тuј би га затeкја
Рљ; јa би ти казaла Рљ; да г iмам, дaiа би ти Рљ; и на њi би ги јa дaја Р;
јa би му помагaја Б; замазaја би се Ч; Викaја би те Б; да ли би ми вратiја
Б; само да би га намавaја Сз; отворiја би ти Љ; откачiја би се П; нe би те
преварiја Р;
oна би ву помагaла П; па би се дигнaла Т; да си ми требaла, викaла би
те Ц; сачекaла би те јa Сл; јa нe би знaла такoј Сз; oна се нe би вратiла Ч;
направiла би ти М; oна би се пофалiла Ж;
нaшло би се нeшто Н; oно би си отiшло Ж; успaло би се П; скувaло би
се Ч; искочiло би си Ч; мoж би се прифатiло ГД;
мi би дoшли на свaдбу П; па ни вi нe би дoшли Ц; отiшли би, па би се
врнaли Т; довeли би те мi Т; и мi би стигнaли Св; нe би се iч засрамiли П;
да л би тoј ствaрно направiли Рљ; да би не оставiли Ч; вi не нe би пуштiли
ГД; вi би не утепaли М и сл.
Глаголски придев трпни
2.5.9. Глаголски придев трпни у прешевском говору има наставке -н и
-т, с тим што се облици на -т ређе срећу. У множини постоје два наставка:
– 223 –

500

Татјана Трајковић

-е за ж. род, -и за м. и ср. род, што је настало као резултат уопштавања облика.
2.5.9.1. Трпни глаголски придев на -ан:
oн си је очuван Б; не ли је утeпан ГД; а oн свe утeпан Љ; штo iе бiiа
човeк рабoтан П;
имaла је еднu аљiну бoрдо, а свe цiгована П; клuцана папрiка П, Сл,
Ц, Ж, Ч; oтиде си онaква нечeшљана П;
глeдано према Цаканoвац Ц; у нaјлон замoтано ГД; тoј нeје бiло
мeшано Р;
свi школuвани Н; дeца школuвани Сл; калаiiсани казaни Ц; мeшани су
бiли oни Р;
пrшкане папрiке Ц; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц; клuцане
папрiке за трљанiцу Ч; нeке рашчoкљане П; рaдне њiве iма Ц;
дeца бaњани Т; рабoтни ву дeца П и сл.
2.5.9.2. Трпни глаголски придев на -ен: непeчен ГД; млoго је замлaтен
П; свe си је замлaтен Т; нaш iе заштiтен Сл; од овêј кuпен лeб Т; само кuпен
Сз; oн је отuда насeлен О; аутопuт кəд је прaвен Н; Сêд је дoбар, попрaвен П;
приuчен је Св; рaњен и такoј га оставiли П; бoр је пrви тuј сaден Р; сахрaњен
је ондeна Ч;
дaдена и врaтена Ж; у Рaковац iма дaдену Ж; тuј е одaдена П; ће
тuримо поњaву ткaјену П; штo је замлaтена Ж; врaтена је Ж; грaбена
погaча П, Ц, Сл, Т; једнa ногaра искrшена Ж; гoре је онакавa искrшена Сл;
накiтена јeлка П, Ч; кêд је прaвена тaј цrква О; а oна у Итaлију рoдена? Ж;
oна је рoдена у Нeмачку Ж; срuшена је Рљ; море, и oна обoлена, нeрвозно
ГД; oна неваљaшна, обoлена Ж;
дaдено ги свe Ж; нe ги је дaдено Сз; онoј њeно ткaјено П; овaмо је
бiло свe открiјено ГД; покрiјено је Б; свe раскрiјено Св; изaбено Т; нeма
сприeмено Сл; iзеде онoј дрoбено ГД; дрoбено млeко П, Н, О, Сл; такој
надрoбено П; све извaдено П; на кoга штo је испрaтено Сл; iма мeсено ГД;
имaла сам мeсено П; свe омeсено, спрeмено Сл; плaтено је Ч; поклoпено га
остaвиш Т; кêд је прaвено тoј О; дрuго свe подeлено Р; посoлено П, Ж, Ч, М,
Рљ; огрaдено са зaмку Т; да ли за врeме тuрско чiстено Н; упaлено свeтло
Ж; неизгoрено, него познaва се пeгла ГД;
свe су бiли разнeсени Ц; откuд су досeлени Т, М, Ц; кобајaги да смо
зарaзени Сл; а све су затвoрени Ц; кuпени колaчи Ч; тe ги обeсени у пoдрум
Ч; oни су огрaдени Сз; накiтени гoсти Сл; фaћени су П; јoш нeсу бiли
кrстени (деца) Ж;
iмашемо онeј кuпене Н; напрaвене, гoре такoј тeсне и вrзане Ц;
залeпене су П; од нeгде још насeлени О; одoкле су насeлени не знaм Р; oни
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су от Шaинце насeлени овдe Ж; тeј су калeмене М; љuпене у тањiр сeдив Ж;
iмашемо остaвене Н; и брошuре подeлене Р и сл. (в. т. 1.3.11.1.).
2.5.9.3. Примери са -т:
жeњет је Ц; тêј стaр, жeњет Ж; јeси ожeњет П; нeсам бiја жeњет
Сз; штo сам навeднута бiла; uдата тaмо Ц; сǝд је забрaњето П; нeсу
жeњети О и сл.
Јотовани глас њ изостаје у облику глаголске именице женење (в. т.
1.3.11.2.).
2.5.9.4. Већ је било речи о нејотованим облицима трпног глаголског
придева који су одлика читаве призренско-тимочке зоне: замлaтен, кuпен,
насeлен, врaтена, дрoбено, обeсени, остaвене итд. (в. т. 1.3.11.1.).
Глаголски придев радни
2.5.10. Глаголски придев радни има следеће наставке: -ја за м.р., -ла за
ж. р., -ло за с. р. једнине. У множини најчешће се употребљавају наставци
-ли за м. и с. род, -ле за женски, али има потврда тенденције уопштавања
наставка -ле за сва три рода (в. 2.5.4.2. и 2.5.4.3.). Облици радног глаголског
придева могу се наћи у саставу перфекта, плусквамперфекта и потенцијала,
те се овде наводе само неки примери.
Мушки род једнине:
дaја му нeки и узeја М; узeа пaре Ж; отiшја тaм Ц; сêд отuд па пoшја
нaвамо Ц; прeшја седамдeсет Р; погинaја тêј Н; подникнaја дuб Р; рипнaја
Сз; седнaја си и чeка Ц; брaт ми писувaја Р; има све, дaја Бог Ц; петнaес сам
копaја Сл; мuж гу намавaја Р; још нe беше продaја свe Ц; орaја, садiја Сз;
извадiја Бoг пaмет ГД; од бaбу гу наследiiа М; на бетoн ударiја Љ; работiја
тaмо Сл; такoј си седeа Б; па се усмрдeја, па Бoже Ц; усмрдeа се Б итд.
Женски род једнине:
повuкла га Р; завeла се ГД; нaшла тoг параспuра Ц; не смејaла Ц;
побeгла Б; дигнaла ђeзву овaко П; легнaла си у крeвет Ж; па сам почнaла да
мeшам ГД; сәпнaла се Ч; мaјкаˬми ми дaла О; цrква имaла Т; рашчêчкала
га Св; удaла ли си се Ц; свe би га утепaла Ц; оставiла двe дeца Р; овaј
преродiла ГД; једнa рaна заздравeла ГД итд.
Средњи род једнине:
свe се распaло М; тoј ги остaло Ц; сêд какo биднaло лoшо Т; запекнaло
се Ч; останaло Н; стиснaло се Сз; липцaло кuче Ж; једнo се пресвuкло Ц;
игрaло се тaмо око стoку Ц; кувaло се, кувaло Ж; oно се надувaло оволiко
П; какo му се слошaло ГД; дeте цeл нoћ возiло П; попарiло се сас чaј П;
– 225 –

502

Татјана Трајковић

пропастiло ми се свe у бaшчу Ж; ражљебiло се П; скаменiло се Р;
Шиптaрче се бeше укочiло П итд.
Мушки род множине:
на Вoју му рeкли Т; да ли Ћoпа га викaли Ц; докарaли га под кaзну Сл;
кoла дотерaли Т; правiли и oни Љ итд.
Женски род множине:
такoј остaле саме Ч; воденiце имaле тuј Т; ранiје се порађaле тuј Сл; и
oне ми приваљaле ГД; штo ми се ицепiле дoле Рљ; купiле дванaес кашiчице
П; двe кuће бiле Ц; трiiес кuће бiле О;
Средњи род множине на -ли:
дeца си iшли по пuт Т; eне ги, сêд се разигрaли М; распуштiли се дeца
П и сл.
Множина радног глаголског придева на -ле:
узeле гу њeни сiлом О; дoшле овiја М; отiшле накуде Нiш Ц;
свi пoшле код њи Ч; свi нaши комшiiе пoшле за Мирaтовце Ц; биднaле
прiјатељи Сл; рекнaле на нeкога од Цаканoвце Ц; и овiја нaши ги сретнaле
Н; мeјстори зидaле Ч; и oни знaле Рљ; нiки стaри имaле ГД; нeки искачaле
Сз; истепaле свe, исклaле Ц; дoљањ спрaт га оружaле ГД; uјци га чувaле Б;
њeни гу вратiле дoма Сз; направiле си гoре ГД; у једнo брeкче направiле
кuћу ГД; срeћа нe гу исцепiле Ч; а Ђoрговци постiле О; па га пребацiле у
млiн ГД; па пoсле су гу пребацiле овaмо П; уфатiле га ГД итд.
Глаголски прилог садашњи
2.5.11. Глаголски прилог садашњи гради се додавањем наставка -ећи
који се, према Белићу, додаје свим основама (Белић 1999: 375–376). Поред
-ећи, врло рано се наметнуо и наставак -јећи, који се појавио из глаголских
основа на -је (нпр. бојећи се), те се и он додавао свим глаголима, а онда и
-ејећи, који се јавио код глагола са основом на е (< Ѣ): седејећи (в. Белић
1999: 375). У прешевском говору нема наставака -ући или -уће какви се могу
чути у Алексиначком Поморављу (Богдановић 1987: 204) или у говору Призрена (Реметић 1996: 510).
Потврде:
глeдам нaтам свe идеeћи по пuт Ж; uтепа се мaјка прaећи чаршaфи П;
утепaше се звaећи Ц; утепa се викaећи М; такoј гледaећи Р; свe такoј давaећи
Рљ; uтепа се давaећи Сл; уморiше се игрaећи Ч; уморi се копaећи П; црeва
истурi повраћaећи Т; утепaше се рипaећи Б; свe такoј свирaећи Љ; кrв
пuшти чешaјећи П; заморi се збореeћи Т; уморiше се износеeћи П; овiја
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се утепaше работeећи Сл; пропаднa работеeћи Сз; свe такoј работaећи Т;
uмрем стојaећи на нoге Ц и сл.
Глаголски прилог прошли
2.5.12. Глаголски прилог прошли није сачуван у прешевском говору,
што је карактеристика и осталих призренско-тимочких говора.148 Једини
пример који потврђује овај облик је бивши, који је сачуван као придев:
прoпаде бiвша Југослaвија Ц; у бiвшу Југослaвију Н; тoј му је бiвша
жeна П и сл.
Глаголи јесам, бити, хтети
2.5.13.1. Помоћни глагол јесам најчешће се јавља у енклитичком облику као саставни део перфекта:
чuја сам за њeга Рљ; јa сам питувaла Н; јa сам гледaја ђuтуре Сл; ама
сам гу направiја рабoту Ц;
јeiа је Сл; кêд је дoшја Н; aко си узeја Н; aко си ми га дaја М; не га је
видeiа Р;
кəд је почeла да рaди М; кoлко је ратувaла сас мeне Сл; купiла је Р;
пoсле рaт је почeло Ц; писaло је на једнu тaблу Н; појавiло се је Н;
видeла је Љ;
такoј смо га викaли Ц; от кoга смо купiли М; свi смо си живeли Т;
чим сте изaшли Р; купувaли ли сте Ж; и вi сте имaли П;
тaмо су iшли Сз; тoј штo су ме опiли Сл; као да су радiли М; какo су
се звaле Р; па су се свађaле Ч итд.
Одричне форме глагола јесам имају екавску замену јата (в. т. 1.2.4.1.):
нeсам јa Америкaнац Ц; нeсам iшја уoпште Р; нeсам знaла Љ; нeсам
викaја Рљ; дек нaтамо нeсам имaја зeмљу Ц; нeсам се надaја Сл; нeсам гу
видeла Б;
нeси домаћiн Ц; нeси дoшја Љ; нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш Р;
да нeје онêј зaбел Ц; да нeје тoј Рљ; зaшто нeје у њu Т; јuли и aвгуст јoш
нeје Р; нeје за тuрско Н; нeје имaла Б; нeје, нeје Ц; нeје рaђено Н; нeје сал куде
нaс у сeло Ц; нeје у рeду Н; тoј нeiе Р; у сeло нeје Св;
нeсмо се узeли П; нeсмо отiшли iч Р; нeсмо се нiкој викaли скoро Н;
вi нeсте знaли за тoј Т; нeсте ли бiли на свaдбу Ц; нeсте не викaли
П; нeсте ме измучiли Ц;
В. Богдановић 1987: 203, Реметић 1996: 511, Вукадиновић 1996: 228, Тома 1998: 285,
Марковић 2000: 180, Јуришић 2009: 224.
148
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дeца нeсу имaли П; кuмови нeсу праћaли Сл; нeсу Камбeрци Ц; нeсу,
нeсу Н; нeсу oни Т; сaмо нeсу мaрке, динaри Сз итд.
2.5.13.2. Глагол бити у прешевском говору може се у презенту чути у
формама будем и биднем, а заблежен је и облик бива.
знaла си да ће ти бuдем снaшка П; нiкад не мoра да бuде П; ће бuде, не
секiрај Рљ;
Кəд се исuши, кoска бiдне Ж; кuм си бiдне Ц; кој знaје штo ће бiдне Т;
кəд не бiва, не бiва П.
Аорист глагола бити има облике са -на- < -nǫ- (в. т. 1.2.3.2):
као сuнђер бiдна ГД; тaте, штo биднa П; штo бiдна тêд Ц; биднaше ли
колaчики Ч и сл.
Имперфекат глагола бити има облике: бе и беше за 1. л. јд., беше за 2. и
3. л. јд., бемо⁄бесмо (1. л. мн.), бесте (2. л. јд.) и беву (3. л. мн.). Они се могу
наћи као помоћни глаголи у саставу плусквамперфекта, али и као самостални глаголски облици:
бе: чiни ми се јa бe iшја М; јa бe чuла Рљ; тêд бe излазiла П;
бe навадаџiка П; бe на слaву П; и јa бe Ч; код њu бe Т;
беше: јa бeше дoшла Љ; и јa бeше викaја Б; и бeше дoшја ГД; тêд и јa
бeше ГД; шeс бeше довeја ГД; шлo гу бeше фатiја ГД;
бeше бeсно једнo дeте Ц; бeше мразовiто Сл; бeше нeкакав у одeло Ц;
бeше одaвана Р; бeше стeлна крaва Сл; дuб ли бeше Р; и мeне си ме бeше стрa
Ц; јoш бeше жiв О; јучe бeше код нaс Сз; какo бeше М; кaко iкона бeше Сл;
кoју гoдину бeше, не знaм Ц; кумашiн бeше Т; лaдно бeше Св; нeкако чuдно
бeше Н; па албaнско кêд бeше Ц; тêг бeше бeда Сз;
бемо⁄бесмо: мi бeмо чuли ГД; да бeмо мoгли овoј да прoдамо Р; бeсмо
ве канiли М;
онuј гoдину бeмо Т;
бесте: и вi ли бeсте дарувaли Т; бeсте купувaли Ж; бeсте ги викaли
Т;
беву: кêт бeву iшли ГД; пoсле ги бeву нaшли Ч; бeву се чудiли Љ;
бeву једнi љuди Сл; бeву код вaс Сз; и њeни бeву П; мaлопре дeца бeву
П; сaмо да ли двојiца или тројiца бeву Р; слaбе плaте бeву Сл; Не ли и oни
бeу? Ч; ономaд бeу Св; пoголеми, мори, бeу ГД и сл.
Имперфекат глагола бити забележен је и у овим ликовима:
бeосмо и мi тêд Љ; мi кəд бeомо П; бeосте ли Т; онoј кəд oни бeоше Ч.
Облике овог типа за 1. л. јд. (бео, беа) нисам забележила.
Ове форме су запазили Богдановић (1987: 196), Тома (1998: 251),
Марковић (2000: 173‒174). Белић тврди да су образовања имперфекта на -о
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у јужноморавски говор унета из тимочко-лужничког, где су и настала (Белић
1999: 365). У пчињском говору нема оваквог имперфекта од глагола бити
(Јуришић 2009: 226‒227), али је присутно беја паралелно са беву у 3. л. множине.
Радни глаголски придев има уобичајене облике са -ја у м. р. једнине (в.
т. 2.5.4.2., 2.5.4.3.. и 2.5.10.).
бiја сам у шкoлу Ч; гoдину дêна сам бiја у Кикiнду Сл; и онaм је бiја
Стојaн Лисiца Н; нeки учiтељ бiја из Бeоград Сл; тoј е бiја крвнiк Сл;
брaтˬми је бiiа Р; гoч куде бiiа Р; јa сам бiiа у Oстровицу Н;
али дoбра је бiла Љ; бiла је и стaница милiције Ц; а тo ли је бiло на
крaј дoле Ц;
али бiло је бe, Вoјо М; и бiло је једнo Р; нeје бiло такoј Љ; тaмо је бiло
у цeнтар Ц;
у цивiлство смо бiли зaједно Сл; чiсти смо си бiли Сл; тoј су тuрски
пoседи бiли Ц;
трi брaта су бiли Ц; дeца су бiли Ч;
махaле стaре што су бiле М; гoдине кoје су бiле Т;
свi смо си бiле Св итд.
2.5.13.3. Глагол хтети у презенту има пуне и енклитичке облике.
па oћу да iдем П; oћу да искoчим, а не мoгу Ц; И јa oћу Т; кoлко оћу П;
ако oћеш Рљ; какo oћеш тi Р; каквo ти дuша oће Ц; кoју oћеш пeсму П;
oћеш ли ракiју, пiво Ц; тi oћеш ли љuту ГД;
oће да iде Ч; Oће да се одaва П;
какo oћете М; oћете ли Ч;
oћемо и мi Ж; oћемо да iдемо Сз;
oћев ли да ги дaм П; ма, ће oћев Ч; oћев да iдев Т итд.
Код енклитичких облика дошло је до уопштавања, па се форма ће користи за сва лица и оба броја (в. т. 2.5.6.). Има потврда и за друге енклитичке
облике, али се у таквим случајевима они најчешће употребљавају самостално, без глагола који се мења.
јa ће ву донeсем Н; ће oтнем од нeкога П; вiкам ву: ће лiпчем Ц; тoлко
ће ти дaду ГД;
али и: јa ћу отuд П; јa ћу њu Т; сêд ћу мaлка Ч и сл.;
тi кoга ће нaђеш Ч; од врuћину ће цrкнеш Сл;
али и: Кудe ћеш сêда Т; штоˬћeш П; штo ћеш тaмо Ц
ће uзме Р; сiгурно ће дoђе Сз; ће не тeпа М;
ће га зoвемо да дoђе Ц; ће слeгнемо ГД;
али и: па и мi ћемо О; сêд ћемо и мi П; мi ћемо с њi Ч;
зeмљу ће обrнете Сл; кoлко ће рeкнете Сл; ће кaжете ли Б; ће искoчите Т;
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али и: Кêд ћете? П; накудe ћете Т; Штo ћете ми вi? Т;
по пе-шестiна ће дoђев Сл; старeјка ће испрaћав Ц; ће отвaрав Ч;
али и: Штоˬћeв, нeма ГД; oни ћев куде нaс Ч и сл.
Одрични облици глагола хтети:
нeћу да iдем О; нeћу да гу вiдим Ч; вiкам ву да нeћу Сз;
а, реко, нeћеш П; нeћеш ни тi Ч;
нeће да дoђе Љ; и нeће да вuче М;
нeћемо натaмо Ц; тoј нeћемо Р;
вi ли нeћете да iдете Ж; нeћете да продaвате О; нeћете, не мoрате П;
нeћев с њeга П; затoј што га oни ниeћев Ц; нeћев га Рљ итд.
Аорист глагола хтети забележен је у двојаким облицима:
а) Тe да iдем Сл; не тејa да iдем Т; јa не тејa за њeга П;
не тејa да ме поглeдне Т; не тејa да се окрeне Т; ни oна не тејa Ж;
не тејaсте да дoђете Т;
не тејaше да ме прiмив П.149
б) не тeдо ни јa П; епа, не тeдо Ж;
и нeˬтеде М; нeˬтеде да искoчи П;
тeдомо да растuримо Т; не тeдомо да отвoримо П; не тeдосте ни вi Ж;
тeдоше нaши да настрaдав Н.
Имперфекат се могао чути у облицима:
јa тeше да гу докрaјчим Ц; тeше да се шiшам П;
тeше да ме згaзи П; тeше ме удaри Т;
тeву да iдев П; тeву не истeпав Ц.
Имперфекат je забележен и у следећим ликовима:
јa нeћеше да плaћам Сл;
тi oћеше да iдеш П;
oћеше па да отвoри сaндук Ц; oна га мнoго oћеше дeвераˬми П и сл.
oћешеву да се тeпав Љ; oћешеву и oни с нaс Ч; нeћешеву, па ги
натерaше П.
Оваквих облика има и у пчињском говору (в. и код Јуришић 2009: 230).
Сличне форме налазе се у говору Ниша и околних села (Тома 1998: 253):
ћа, ћаа, ћаше. Међутим, у примеру из прешевског говора: оћa да iдем П,
акценат на ултими и одсуство -ше, упућује на аорист (в. и код Јуришић 2009:
230). Имперфекат би гласио: јa oћаше ⁄ oћеше, као што налазимо у одричној
форми (в. горе).
149
Уколико бисмо се руководили морфолошким принципом, како је то напред речено
(в. т. 2.5.2. и 2.5.3.), имперфекат од овакве основе гласио би: тeјаше за јд., тeјасмо, тeјасте,
тeјашеву у мн.
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И примери: оћaше да ги вiкав О; оћaше да прoдав Ч, који означавају 3.
л. множине, намећу недоумицу о ком облику се ради. С обзиром на место акцента, који се не повлачи ка почетку, и на одсуство личног наставка -в или -ву
(као обележја 3. л. мн. имперфекта), може се помишљати једино на аорист.
Радни глаголски придев од глагола хтети среће се у примерима:
тeiа сам да дaдем Ч; тeiа сам да iдем Сл; мнoго је тeiа нaрод да
настрaда Ц; нeје тeiа да iде П;
тeла је да си отiде Т; и oна је тeла П;
тeло је да пaдне Ж;
тeли смо да помoгнемо Ч; нe ли сте тeли О; тeли су да си завrшив Ч;
сaме су тeле Ж.
Може се чути и: оћaла је за њeга П; оћaли су Ч.
Посебне напомене о глаголима
2.5.14. Код неких глагола примећује се основа другачија од стања у
стандардном српском језику и у неким другим српским народним говорима
и то се објашњава променом глаголске врсте. Ово се већ могло запазити код
1. л. јд. презента. Следе примери презента у осталим лицима који потврђују
ову појаву.
2.5.14.1. По I Белићевој врсти мења се:
да дaде Н; да ти дaдемо Б; мi ће ти дaдемо ћeрку П; дaдев га на мaјку
Сл;
егa се одaдеш П и сл.
2.5.14.2. Другој Белићевој врсти придружили су се:
чим се жнeје жiто М; мoра да жњeје, да кoпа Ц; жњeјемо си сaми Ч;
кaсно жнeјев Сл;
не смeјеш ли да iдеш Б; да вiдим да ли смeјеш Ч; не смeје од њи Ц; не
смeје ни да се онoди ГД; али и: нe смеш да дiрнеш П; не смeш да сeдиш Ж;
не смeш да лeгаш Ц; не смeв да се жeнев Сл;
ако умeјеш да се снaђеш данêске Сл, нe ли умeјеш П; н умeје Т; iч не
умeје Ч; не умeјев Рљ; умeјеш ли Сз; али и: тi не uмеш Ж; не uме П; не uмев
Ц и сл.
2.5.14.3. По III врсти мењају се глаголи:
да рeкне Т; сал ће рeкнемо Ц; кoлко ће рeкнете Сл; aј да пiнемо Ц;
2.5.14.4. Четвртој Белићевој врсти најчешће прилазе глаголи који на тај
начин избегавају једносложну форму, али има и других (В. Белић 1999: 324):
врiје ми, врiје П, Рљ; кǝд узаврiје Ч; не дочујuје Ч; једêн тuј жмiје ГД;
жмiјев пре[д] телевiзор Т; а oн мрeје Сз; тi си спiјеш Б; eне га, спiје Т; нек
спiје О; ће се успiјеш Ч; да се успiје М; ткaје Ж и сл.
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Овој групи припада и глагол знаје који има двојаке облике (слично глаголима смеје, умеје из II врсте):
а тi знaјеш Т; знaјеш ги тi њi П; бoље ги знaјеш Сз; знaеш, кудe игрaли
кoло Р; дрuг кoј ги знaје М; кoј знaје П, Ц, Н; oн не знaје Рљ; oн пo ће знaје
Св; свe знaје, свe Н; Тoме ги не знaје М; не знaје да бeкне шиптaрски Р; нe се
знaје П, Б, Ч, Ц; мi га знaјемо Ц; тoлко знaјемо Б; знaјете ли гoре Самарџiје
П; пoстаре жeне знaјев Сл; да знaјев љuди Ц; бoље знaјев Т; oни га знaјев
сiгурно ГД;
али и: да знaш Ц; знaш, за врeме партизaнско Н; не га знaш Р; не ли
знaш Ц; да не знaш шиптaрски Р; знa[ш] штo ми је викaја Сл; тi нe знаш Ж;
ако знaв да корiстив П и сл.
2.5.14.5. Ширење VI Белићеве врсте у призренско-јужноморавским говорима већ је примећено у дијалектолошким студијама,150 а запажа се и у
прешевском говору:
мeне ме прескaча Б; нарiђа ги Љ; преглiђа га тaм Сл;
ће жвaка ГД; да не измêца Б; само се смêца О; тoј ги интересiра Ц; не
искaча нaдвар Ц; кêд кoљамо свiње Ж (али и: кê ће кoљемо свiње П); пeтла
кoљав Ц; ће ги одeљамо П; не помaга и гoтово П; унuка на мeне ће ми помaга
Ч; oно кǝд ће пoчне да се окрeћа, квiчи Ц; смeљамо брaшно у воденiцу Рљ;
слuза слuзу стiза П; свi се тrзав отuда Рљ; а овдe мaјка му умiра сiрота П;
бeгаш, бeгаш Сз; бeга П, Ж, Т, Ц; Нeмци бeгав навaмо П; Бuгари бeгав
нaкуд Бuгарску П; бeгав за Мирaтовце Ц; дiза се Ч; дiзамо се Рљ; не смeш
да лeгаш Ц; лeга Ч, Ж; лeгав једнi Ц; помaгав мaма и oн П; помaгав на љuди
ГД;
да се замiва Ж; свe га одбiвав Ч; на вaше дeте дaвам Ж; на цuцку
му дaвам Сл; на онаквu да и не дaваш П; немoј да ми ги дaваш П; дaва ми
Ч; дaва ву двe гњiле крuшке П; не се дaва џaбе Р; на нaс не ни дaва Ж; oн
ће му дaва на мoјега сiна Ж; не продaва Ж; овêј што продaва брaшно Т;
продaва чарaпе Ц; ће продaва Сз; Пeра ги oдма рaздава на дeца П; добiва
дeсет eктара зeмљу Ц; јa нe ги познaвам Сл; какo нe те познaвам Б; тoг сiна
нe ги га познaвам Ж; бoље ги тi познaваш Ч; као да нe ме познaва Т; нe ли
се познaва Сз; познaва се пeгла ГД; тuј ву се познaва Рљ; да превiва Сл; ће
раскрiва кuћу Ц; ће те избiва Ж; да ву набiва на глaву Ж; само трiес пoсто
ми одбiва Сл и сл.
2.5.14.6. Седмој Белићевој врсти припадају глаголи:
човeк да дiри Н; oди као кoњ П; кудe тeчи Ц; цeпи бaба чаршaфи П и
сл.
150

В. Белић 1999: 327, Реметић 1996: 519–521; Јуришић 2009: 231‒249.
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2.5.14.7. Глаголи са основом мрз- могу имати форме по I или III врсти:
замrзја ми нaпоље П; смrзја се Т;
мрзнaло се пред кuћу М; смрзнaла сам се Ж; измрзнaло ми цвeће П.
2.5.14.8. Глаголи са основом рек- имају облике по I или III врсти:
рeкја сам ти П; и јa сам ву рeкла Ж; и рeкосмо ву Т;
јa сам ву рекнaла М; зарекнaла се је Б; рекнa ти да не iдеш Ч итд.
2.5.14.9. Глагол бега обично има облике према VI врсти (в. т. 2.5.14.5.),
али се јављају и форме по I и III врсти:
побeгја си Ц; oни су побeгли Сз;
само oн побегнaја Н; побегнaли свi Т; мi побегнaмо Љ и сл.
2.5.14.10. Глаголи са основом лег- имају ликове у I, III, IV, па и VI врсти:
ће лeгамо Сл; лeгја ли је Т;
легнaла си О; да лeгнем мaлка М;
легнuјемо си рaно Т; залегнuје си П;
легiњамо такoј Ж и сл.
2.5.14.11. Глаголи са основом мог- могу се посматрати као део I или VI
врсте јер се јављају облици:
мoгја је сaм Сз; iч нeје мoгја Ч; нeје мoгја дoктор ГД; и јa сам мoгла Ж;
нeсам мoгла сaма Ч; помoгла ву је Ж;
могaја је јoш Љ; нeсам могaја да ги очiстим Т; могaла ли сам, нe ли
сам П; нeси могaла да мrднеш Б; и oни су могaли Б; ма, могaли су и oни О
итд.
2.5.14.12. Глагол работи може бити двојако разврстан јер су облици
радног глаголског придева управо такви: работија и работаја. Због тога ће
према првом лику то бити VIIа врста, а према другом VI врста.
работiја тaмо Сл; нeма кoј да рабoти Р; јa му кaжу штo да рабoти Сл;
штo си работaја Ч; свe, мори, уработaла П и сл.
2.5.14.13. Формант -ува- код итеративних глагола,151 у којем је -удобијено из презентске основе -ује- (Белић 1999: 329) обележје је призренско-тимочких говора и то одликује и прешевски говор.152 Ову појаву забележила сам у примерима:
и вi ли бeсте дарувaли Т; дођувaле су, кaко не Ж; девoјке су дођувaле
Ж; такoј ме заболувaше и турa П; јa сам доручкувaла ГД; штo је тoј, реко,
замотувaње Ч; па сам се зарадувaја Ц; штo сам се зарадувaла Т; кoлко је
151
Овај формант се јавља код свих глагола који у стандардном језику имају -ива-, -ова-,
-ава-: даривали > дарували, доручковали > доручкували, замотавали > замотували и сл.

В. Белић 1999: 329, Богдановић 1987: 208, Реметић 1996: 516, Марковић 2000: 186,
Јуришић 2009: 243.
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изгостувaла Ч; да ли је исплаћувaја ГД; казувa ли ти јa Р; не ли ти казувa
Сз; кêд смо га купувaли П; бeсте купувaли Ж; и јa ги купувa Ц; и јa купувa
једəнпuтке Т; писувaсмо ли Р; писувaсте ли М; питувaја е Сз; питувa га јa,
али не казuје Т; кoга свe нeсам питувaла Ц; питувaше за њeга П; питувaше
ме инџињeри Н; кад су потурчувaли у Бoсну Н; Трaјка штo су га поштувaли
Ц; пробувaли смо у сaлу П; тuј смо прођувaли Ч; штo смо се радувaли Т;
кoлко е ратувaла сас мeне Сл; уграђувaли су сaми Т итд.
Облици са -ува- јављају се код трпног гл. прид. и код гл. именица
грађених од итеративних глагола:
дeца школuвани Сл; свi школuвани Н; нeје бiло милувaње П; којo
радувaње Ц; једнo поштувaње да iмаш П и сл.
2.5.14.14. Презентска основа код итеративних глагола је на -ује- и отуда
се они налазе у IV Белићевој групи (в. т. 1.2.12.5.3.).
не дочујuје Ч; замајuе ме Сл; заминuје, ни здрaво да кaже Т; немoј да га
замотuјете дeте Ж; е, грoбје сêг ископuјев Н; и јa ти казuју ГД; ће се качuје
на кuћу Ц; липцuје једно по једнo Т; липсuје стoка П; наручuјеше пeсму Ц;
пинuје гу oн Ж; питuјем си га онaко Р; јeде, поједuје П; посипuје двa сaта Сз;
пo ће те поштuјев Сл; Заштo гу преженuје Ж; мaјка жaли, премислuје Ж;
дeца разазнuјев, Зoре Т; расипuје се Сз; штo се срамuјете Ц; нe те сретнuјем
тaмо Ц; да упаљuјем ли свeтло ил нe П итд.

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
2.6.1. Прилози се према пореклу могу поделити у неколико група:
именички, придевски, заменички, остали и страног порекла (в. Белић 1999:
312–315). Многи прилози имају једну или више партикула које не мењају
њихову семантику. Прилози се могу компарирати и у прешевском говору:
слaђе, пoарно, пoбрго, пoјефтино, нaјтешко.
Примери са прилозима из прешевског говора разврстани су према
значењу.
Прилози за место
2.6.1.1. У прешевском говору забележени су следећи прилози за место:
– 234 –

Говор Прешева

511

Близо: до мoју ћeрку блiзо су Сл; нe ли ти је блiзо Сз; рaди етe тuј, тuј
блiзо ГД и сл.
Близу: фaти тuј блiзу П; блiзу је Т; блiзу њi М итд.
Горе: више бoр гoре Р; да сeднемо гoре Р; дођe и куде мeне гoре П;
Крuна и тi гoре ГД; oнда iмамо гoре Ж; сêд тaмо гoре у сeло ГД; у чaршију
гoре П итд.
Далеко: далeко ли је Ч; нeје далeко П и сл.
Долеко: вi сте долeко Сл; млoго смо долeко ГД и сл.
Десно: дeсно е Копињaк М; отuд па дeсно Р и сл.
Довде: довдe ги дoведе П; довдe је дошја Сз; дoвде је нaше Ц и сл.
Докле: дoкле се њiва прuжа П; доклe су кuће Р и сл.
Доле: Гrке, гrке, до дoле П; дoле Мiлкина кuћа ГД; дoле, овaм Ж; мoј
брaт је бiја дoле П; па онeј онaмо дoле М; у рuдник дoле ГД итд.
Дом: дoм нeма нiког Св; једнa ћeрка му се врнa дoм Р; на дeте ће нoси
лубенiцу дoм О; овəквu iмам дoм Ж; таквoг нiкаквог iмам дoм Т; ће си iде
дoм Сз итд.
Дома: дoма ли је Рљ; iдемо си дoма Ч; нe га довeiа до дoма П; сaм до
дoма је дoшја П и сл.
Донде: дoнде ће отiде Ч; као дондe Ж и сл.
Дондена: ни дондeна да мrднем П.
Донегде: iдемо донeгде Т; донeгде је дoбар пuт Ж итд.
Дотле: дoтле су oни бiли Р; дотлe ли је дoшло Рљ; само дотлe П и сл.
Иза: а тeј су iза М.
Кам (у значењу где): а кaм га сêд Љ; кaм ги нaши Сл; кaм ги сêд Ж; кaм
гу кuћа Б; Кaм да вiдим? П; Кaм за нaс Б; кaм кaфа М и сл.
Камо: А кaмо за мeне? Р; кaмо ве до сêд Т; Кaмо ги дeца? П; Кaмо за
нaс? Ч кaмо на мeне П; кaмо ти дeца Рљ итд.
Облици кам и камо могу се употребљавати у значењу „дај“:153 кaм да
вiдим М; кaм да вiдим каквo је П; Кaм, окрeни га Ч; кaмо да га вiдим Љ и сл.
Куде: гoч кудe бiiа Р; Каљaја кудe је Н; кoла кудe бiли Р; кудe га је
оставiја Сз; кудe iма кoмбајн Н; кудe је дoшја Рљ; кудe је oна Љ; кудe мoже
место мaјку П; кудe рaдиш тi Р; кудe сам uдата, тaмо О; кудe си тi Ч; кудe
су живeли мoји стaри Р; кудe, тuја ли ГД; кудe ћеш сêд П; нeма кудe П; сêг
кудe је Н; свe кудe бiло Р итд.
Лево: овaј лeво Н; ондe лeво от чeсму М.
153

В. Богдановић 1987: 222.
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Навам: дoђи нaвам П; oни су нaвам Сз; тегљи нaтам, тегљи нaвам Н;
тiја су из от Кленiке навaм Р и сл.
Навамо: а овeј навaмо њiве М; навaмо Ж; навaмо ће се спuштите Св;
oндак ће iдемо навaмо Р; од Курбалiју нaвамо нaше Н; нaвамо ће iдев Рљ;
Наоколо: такoј нaоколо П.
Навише: кад пoђеш нaвише О; нaвише отiшја Н итд.
Нагоре: кǝд iдемо нaгоре ГД; нaгоре свe Сrби П; нaгоре кǝд iдеш
Сз; нe му трeба нагoре П; њiве от цrкву нaгоре Р; па ли од Лeдину нaгоре
Н; овдe нагoре ће iдемо Р; оздoле нaгоре П; от прuгу нагoре Р; тuј е бiло
лојзiња нагoре П итд.
Надвар: изнeсем ги нaдвар Т; нaдвар ги чuва Сз; нaдвар не смe да
остaне Ч.
Надвор: iде по нaдвор Ц; озебнaло нaдвор Ч.
Надворке: нaдворке тuрим П.
Надесно: нaдесно се iде Ц.
Надоле: нaдоле да вiдиш О; од Сuву рeку надoле Т; тuј е путaња iшла
нaдоле П итд.
Надле: вiди тaм нaдле П; тuј нaдле Сл.
Накуде: накудe сêд? Ж; накудe се iде О; накудe ће П.
Нанам: нанaм ће ги помeриш Т; нанaм отидoше П.
Наникуд: сêд си нанiкуд П.
Наникуде: а сêд нанiкуде Сз;
Напоље: искочiше нaпоље П; нaпоље су Ц итд.
Напред: вaше је напрeд Ч; iдев напрeд Ж и сл.
Натам: нaтам ће поглeдаш Ч; тoј нaтам нeје нaше Сл; тeгљи нaтам,
тeгљи нaвам Н; вaше кuће су нaтам Рљ; вoди нaтам Сз итд.
Натамо: вoда iде натaмо М; оздoл да пoчнеш натaмо П; нaтамо је
гiланско Н; не iдемо мi нaтамо М итд.
Негде: од нeгде јoш насeлени О; свe нeгде прiватно ГД и сл.
Нигде: нiгде га нeма Н; нiгде не рaди Ж; онаквi дeца нeма нiгде Ж;
прoсек нiгде нiшта М итд.
Ниско: на нiско је О.
Овам: бiло је овaм Р; сeди овaм П; сeдни овaм ГД и сл.
Овамо: Бuнга је овaмо Р; овaмо Копињaк М; овaмо си дођe Сз; овoј
бrдо овaмо Р; па пoсле су гу пребацiле овaмо П итд.
Овде: и једнu сoбу да iма овдe ГД; овдe до сeло Т; овдe жiви Љ; овдe
на задuшницу раздaвам ГД; још овдe Н; овдe, овдe П; овдe си рoђен Р; овдe су
насeлени Р; oн овдe се је родiја О; oнда овдe је имaла фамiлија Р итд.
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Овдек: некa га овдeк Н; овдeк трeба да је Сл; узeли су овдeк Сз и сл.
Овдека: а овдeка је бiја Сeнта сaмо Н; довeiа га Вoја овдeка П; долiна
овдeка М; код мeне овдeка ГД; нeма рuдници овдeка Р; овдeка извадi трi
зuба П; овдeка кêд сам косiја Сл; овдeка нeма дрuге О; овдeка пa ће дoђеш
Св; овдeка у рeку Т; тaто, овдeка М; у овuј мaлу овдeка што је Р итд.
Овден: овoј овдeн гoре Н.
Овдена: овдeна гoре Ц; овдeна гoре код нaс Љ; овдeна ми је Ч; овдeна
нeма М; овдeна свe цiгована П; овдeна се је запослiла Љ; овдeна што се
зaпосли П; рaди овдeна Ж; радiја је овдeна Ч; што бeше овдeна Б итд.
Однегде: дођe однeгде П.
Однекуд: однeкуд искочiше Т.
Одникуд: нeма га однiкуд П.
Одовде: бегaли љuди одoвде и затoј Н; одoвде је свe око сeло М; одoвде
су бегaли Н; одoвде сəс кoла П; мi смо одовдe О итд.
Одовдек: oна је одoвдек Ц.
Одовдека: одовдeка нe ли тrња свe П; oна је одовдeка Сз; штo се отсeли
одoвдека П и сл.
Одовуд: одовuд Трнaва Н; уфатiја одовuд Т итд.
Одовуда: кoла одовuда ГД; одовuда П; одовuда је Ч; одовuда у трaву П;
овaко склoпиш пiсмо и одовuда П; ће прiђем одовuда Сз итд.
Одовуд-одонуд: фaтиш одовuд-одонuд П и сл.
Одозгор: затoј штo су одозгoр Т; какo пaдна одозгoр П; одозгoр су
дoшле О; одозгoр нeгде Ч; от Пчiњу су одозгoр О итд.
Одозгоре: слегнaше одозгoре Н.
Одоздол: вiдиш ли кудe је одоздoл Ч; као злaтно нeшто iма одоздoл П;
овoј ти је одоздoл пропeћ ГД; одоздoл кəд iдеш О и сл.
Одокле: одoкле је Ж; одoкле су насeлени не знaм Р и сл.
Одонуд: трeба одонuд да наiђе Т и сл.
Одотле: одoтле, па јoш нaгоре Н; одотлe су дoшли М и сл.
Озгор: озгoр турiли снoпја, шuшјак П; eне ги озгoр Ж и сл.
Оздол: оздoл да пoчнеш натaмо П; па оздoл ће пoчнемо Р; оздoл дођoше
Ж и сл.
Оздоле: оздoле нaгоре П.
Около: e, сêг ће iдемо oколо Р и сл.
Онам: грoбја бiли онaм Н; нe, нe, тoј е тaј Лuка дрuги онaм Н; њiни су
онaм Љ; онaм су искочiли Ч и сл.
Онамо: имaла онaмо Т; Мaло Рaiинце онaмо Р; па онeј онaмо дoле М
итд.
Онде: iма ондe дoле Т; uзми од ондe П итд.
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Ондека: iма ондeка М и сл.
Откуд: Откuд? О; откuд дођoсте Р; откuд је тoј дoшло О; откuд су
досeлени Т итд.
Откуде: али тi откудe га знaјеш О; откудe гу знaјеш Љ; откудe iде
П; откудe је oн дoшја Сз; откудe је снaшка овaј ГД; откудe ти на тeбе П;
откудeˬти нe су имaле О итд.
Отуд: бeште отuд Б; мoји су отuд нeгде Р; oни су пa отuд Т; пред
овiја нaши отuд Н; ће дoђе отuд Љ и сл.
Отуда: бiја и донeја отuда П; врaћа се отuда Б; дoђев отuда ГД; од
нeку стрaну отuда П; oн је отuда насeлен О; отuда из Бuгарску П итд.
Оѕад: оѕaд му вiси Ж.
Поблизо: пoблизо бiло овдe ГД.
Погоре: пoгоре је кuћа бiла Т.
Подоле: пoдоле је тoј мeсто Т.
Покрај: свe покрaј, покрaј и ће стiгнеш П.
Понавам: пoнавам П; пoнавам га дотeрај Р;
мaло пo навaм Н и сл.
Понапред: пoнапред Т; и пoнапред си је бiло такoј П и сл.
Понатам: тuри га пoнатам Ч.
Понегде: понeгде iма Т; стaви се понeгде Ч и сл.
Право: прaво у кафaну га вoди П.
Свуде: свuде iма П; свuде по једêн Т; свuде продaвав Т.
Там: једнi тaм, једнi тaм О; кêд сам бiла тaм О; нeсам бiiа тaм Р;
преглiђа га тaм Сл; свe до тaм М; тaм га пoтпри П; тaм ли је остaја Сз;
тaм су тiја бiли Н; чe, да бaцим тaм Ж; шeсту гoдину је тaм ГД итд.
Тамо: да iдемо тaмо Р; и овoј прoдаде тaмо П; iди тaмо, iди тaмо
Н; куде iдев тaмо овiја П; куде сам uдата, тaмо О; маaла тaмо штo је Р;
нeје oн тaмо Б; овoј продaја тaмо Љ; oни су си тaмо Сз; сêд тaмо гoре у
сeло ГД; само искaрамо тaмо Т; тaмо нeма ни Шиптaри О итд.
Туј: бабаˬДoнка тuј сeди П; више цrкву тuј П; дoшла је тuј П; знaм
да је тuј отпрiлике Р; и о[д] тuј П; и сeстраˬми је дoшла тuј Б; и тuј свaдба
iма ГД; јa сам се тuј родiла О; нeшто да склoнеш тuј П; овeј му дaле тuј да
јeде ГД; тuј га остaви Сз; тuј да дoђе Н; тuј е бiло лојзиња нагoре П; тuј е
путaња iшла нaдоле П; тuј oдма овдe нaдоле Н; тuј рeка нaша извiра О; тuј
су затeкли Н; тuј су нeкад бiле свe тrле О; тuј штo је бiло Рљ итд.
Туја: али нeма ниједêн човeк тuја О; iма и тuја Св; зeмља је ђеренђiва
тuја О; iзвори су имaле тuја О; кудe, тuја ли ГД; нeма га тuја ГД; oна не
затeкла тuја Сrби О; рaди тuја ГД; такoј се оделiле тuја О; тuја га намeстив
Сз; тuја до врaта Сл итд.
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Унутра: да укaрамо кoла унuтра Р; унuтра су П и сл.
Прилози за време
2.6.1.2. Прилози за време у говору Прешева:
Вəздəн: рабoти по вêздән ГД; нeма га вêздән Ц; вêздән по oвце Сл.
Годишње: годiшње дoђе Ц; јемпuт годiшње О и сл.
Данəс: данêс је ГД; данêс је Горeшњак П; данê су дoшли ГД и сл.
Данǝске: ако умeјеш да се снaђеш данêске Сл; данêске пeтак је О;
нeсмо месiли данêске ГД итд.
Дəње: нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл;
Довече: ће дoђу дoвече Ж.
Догодине: догoдине ће дoђе у сeло Т.
За чəс: oно си стaше за чêс Т.
Зимус: зiмус нeколко мeсеца радiја ГД;
Зимуске: сêг, зiмуске О.
Ичер: ичeр бeмо куде њi Т; ичeр идo Сз; iшла сам ичeр Т.
Једампут: једампuт бeше јa кuде мoји П; једампuт дођe П; јoш
једaмпут гађaiа Н итд.
Једанпут: једанпuт рeдно је да гу одвeдеш П; једанпuт се посвађaiа с
њeга Ц и сл.
Једанпута: једанпuта ли је бiло Ч; тoј ли на једанпuта ГД.
Једǝнпутке: и јa купувa једәнпuтке Т.
Јемпут: јемпuт за жeну П; јемпuт за њeга П; јемпuт ме пратi мaјкаˬми
О; јемпuт месeчно обавeзно П; јенпuт не казuје Ж итд.
Јесенəс: тeј су од јесенêс П.
Јичер: јичeр бeву Т; јичeр бeмо Т; па ли јичeр ГД итд.
Јутре: да гу псuјев љuди јuтре О; јuтре какo ћемо Сз.
Јутредǝн: јутредêн зoве П.
Јутрос: од јuтрос пaда Ч.
Јуче: јучe је навратiла Т; онаквi су ми од јучe Р.
Јучер: јучeр бeше Сл; јучeр је имaло Сз; јучeр ги докарaше Т; јучeр је
бiло гuжва ГД; јучeр сам iшла ГД; Пeра јучeр дођe М итд.
Како („од када“): какo ву рeко, вiше нeје смeла Сз; какo се је послeдња
фамiлија иселiла О и сл.
Кəд: кêд да тuра пoла гoдину П; кêд си орaја Н; кêд ме је видeја Рљ; кêд
да iдем Сз;
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Комај (,скоро, још малоʼ):154 гoтове су комaј Сз; комaј ги завршiмо М;
комaј готoво Ч; комaј се смрачi ГД; комaј ће бuде П и сл.
Лани: лaни је имaло М; уху, још лaни Т и сл.
Лети: а лeти да се лaдиш О.
Летос: бeву лeтос Ч; јoш лeтос су бiли Р и сл.
Летоске: јa лeтоске идo, на Вiдовдан ГД; лeтоске је доодiла ГД и сл.
Месечно: јемпuт месeчно обавeзно П; јемпuт месeчно О и сл.
Навечер: жeана нeма да излaзи нaвечер Сл; и нaвече доoди Н; нaвечер
ће вечeрамо Сз; оглушiше не нaвечер ГД и сл.
Најпосле: али нaјпосле, зeјтин Ж; oна нaјпосле iма да јeде Сз и сл.
Напред: напрeд свaдбе се правiле двa дêна Сз; оваквi су бiли напрeд
Ж; као онoј напрeд какo је бiло М и сл.
Напрет: напрeт чuваше, сêг нe ГД; напрeт чuваше и кокoшке Ж итд.
Напривечер: такoј напрiвечер залaдне Ч.
Напролет: нaпролет ги садi М.
Наћəс: наћêс је мнoго лајaло Т; нe ми је бiло дoбро наћêс Т; од наћêс
га нeма Сл; сaњам наћêс П и сл.
Наћǝске: наћêске до кoј знaје кêд О.
Некад: имaло је нeкад О; нeкад је бiло Т.
Никад: нiкад вiше као тêд Сз; овaкви ми нiкад не испaднев П;
Никат: нiкат нeје секнувaла О и сл.
Никиˬпут: никиˬпuт О; никиˬпuт oће Рљ; никиˬпuт нeће да дoђе П;
Ноћу: нoћу, дêње нiшто нeма да ме нaђе Сл.
Њекња: нe ли њeкња бe П; њeкња П, Н, Ц, Сл, Ч, Ж; њeкња идe Т;
њeкња ми је викaја ГД; њeкња сам гледeла Рљ; њeкња се јављa Ж; њeкња су
славiле ГД; од њeкња Ч; од њeкња гу нeма Сз итд.
Одавна: одaвна је бiло ГД; тoј одaвна Н и сл.
Одавно: одaвно је умрeја ГД; одaвно су одaдене О; онaкве су одaвно Т
итд.
Одамна: одaмна дођe Ж; одaмна је умрeла ГД и сл.
Одамначка: одaмначка се је удaла Ж.
Одамно: одaмно је отiшја ГД; одaмно су тuј Р и сл.
Одма: и oдма отидoше Т; oдма да извaди П; oдма ме зaболе ГД; oдма,
чiм чu П; познaва се oдма О итд.
Онǝг: онêг П, О; онêг бeше Св; па ли онêг Рљ.
Онда: oнда iдемо овaмо Ц; oнда iмамо гoре Р.
В. Златановић 1998: 184. Белић (1999: 315) наводи да етимологија овог прилога није
сасвим јасна мада упућује на значење од прилике, једва.
154

– 240 –

Говор Прешева

517

Ондак: oндак је дoбро П; oндак у Бuргас П; oндак ће iдемо навaмо Р;
па oндак је бiiа П итд.
Ономад: ономaд бeу Љ; ономaд на сeдмину Ц; ономaд узимa из
Чукaрку ГД;
Ономат: бiли су у Гiлане ономaт П и сл.
Отəд: мнoго је врeме отêд Сл; отêд су код њi Ч и сл.
Откəд: откêд нeси месiла лeба Т; откêд те нeсам видeла Ж.
Откəда: откêда си је такoј П и сл.
Откəко: откǝкo ги нeма Ч; откǝкo је oна дoшла П; откәкo умрe Т итд.
От крај: брљiво бeше от крaј П; от крaј си је тuј Р и сл.
Оточ: отoч ги давa да јeдев Ж; отoч гледa Ч и сл.
Па: јa пa сас њuма О; oно пa iсто Сз; отiдем пa куде њuма П; пa пuшим
П; пa се спaјав двe Р; пoсле гoре пa iма Р итд.
Понапред: верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; oни пoнапред су се
иселiле О; пoнапрeд Т; пoнапред да га тuрев дeте у вeру Сл итд.
Поˬнекипут: наѕrне ме поˬнекипuт Т и сл.
Поодамначка: јa нeсам месiла, бoгами, поодaмначка ГД.
Поподне: за гrло рaди попoдне ГД; ће iде попoдне П и сл.
Порано: Бoбе пoрано је М; дoђите пoрано Ч и сл.
После: па пoсле ћу ГД; пoсле мuж ми се рaзболе О; пoсле су дoшли по
нaс Н итд.
Последњи пут: чикаˬAнђел послeдњи пuт бeше О.
Потам: верiдба пoнапред, пoтам свaдба Ж; не сêд, пoтам П; пoтам
ће дoђем Сз и сл.
Пре: а прe су бiле сaмо тrле О; овoј какo га вiкашеву прe М; шкoла је
почeла прe Р итд.
Пролетос: прoлетос бeше с нaс Ч.
Пролетоске: делiли пролeтоске плuгови Сл; прoлетоске делiли Сз.
Рано: нe ли је рaно Т; рaно се дiгне Ж и сл.
Раније: нeки ранiје га кrстев Сл; ранiје ни гaће нeсу имaли, ни нiшта
П; ранiје се порађaле тuј Сл; такoј су га називaли ранiје М итд.
Сабајле: до сабaјле П; iде на сабaјле Ч; отiдем на сабaјле П; сабaјле
ГД; сабaјле кuснем Т итд.
Собајле: пратiја Дiку собaјле Сз.
Сабаље: сабaље ги извaдим П; ћ iдемо сабaље Т итд.
Сəг: а не ко сêг мi ГД; као сêг глeдам П; не сêг кудe је Н; сêг завршiло
О; сêг, зiмуске О; сêг је такoј Рљ; сêг је тuја као нaсеље О; сêг мaло, мaло ГД;
сêг фамiлије Б; чeке да се сeту сêг О; штo идoмо сêг Н;
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Сəк: е, сêк ће пiшеш овакoј Р; iма сêк пекaра ГД; и сêк су тuј направiле
кuће О; нeје кaко сêк модерaција Сл; сêк не вaља ГД;
сê кəд видo ГД; сê ће те фaтим П итд.
Сǝга: е, сêга Р; и сêга дoле тeра волoви П; и сêга штo рaди П; и oн
умрeiа сêга О; јa и сêга П; сêга вoду да пiјеш П; сêга iма Рљ итд.
Сəд: сêд видo Љ; сêд какo не знaм Н; сêд казuју О; сêд тaмо гoре у сeло
ГД итд.
Сǝда: кудe ће нaђеш сêда рабoту О; ће гу вiкам сêда П и сл.
Синоћ: сiноћ iмаше О; сiноћ кaсно П и сл.
Синоћке: сiноћке Ч; па и Мiца ми вiка сiноћке П и сл.
Сутра: вiка за сuтра О; ће вiдим сuтра П и сл.
Скоро: сêд, скoро ми рекнaше, умрeла ГД; скoро сам чuла Т и сл.
Тамəн: тамêн завршiмо жиeтву Сз; тамêн да пoђе, oна зoве Рљ.
Тəг: знaчи до тêг О; и о[д] тêг пoсле О; тêг сам и јa бiја Сз и сл.
Тǝга: нeсу смeле тêга О; имaло се је тêга О; и тêга iсто П итд.
Тəд: е, тaд смо бiли Р; јa сам тêд uченик бiiа Р; тêд плaчешеву П;
тêд су бiли Сrби Р и сл.
Тəда: тêда такoј бiло Љ и сл.
Тəк: јa тêк бeше у Кумaново ГД; тêк смо дoшле О и сл.
Топрв: oни топrв ће дoђев М; топrв се заучuiе Сл; топrв се uчи Рљ;
топrв ће вiди Љ; топrв ће рабoти П и сл.
Увек: нeје бêш uвек О; uвек смо iшли Т и сл.
Увече: јa ги uвече докaрам Т; uвече си дoђев Сз и сл.
Увечер: uвечер ће отiде Сл.
Ујесен: сaмо uјесен Б; uјесен се вaдив Ц.
Ујутру: трeба uјутру да ги се подлoжи О; uјутру ги дaм Т и сл.
Уочи: бêш уoчи Ђuрђевдан Ж; уoчи свaдбу П.
Чəк: чêк јuтре Ц; чêк у јeдан ГД и сл.
Чим: чiм сте изaшли Р; чiм тoј рекнaше П и сл.
Прилози за начин
2.6.1.3. У прешевском говору могу се чути прилози за начин:
Арно („добро, лепо“): aрно га напрaви П; aрно рабoтив Сз и сл.
Барабар („заједно“): iгра се барабaр с дeца П; и oн, барабaр с њi О.
Бајагим: бајагiм гу плaши П; бајагiм ће удaри Б.155
155
Уп. tур. bayaği (Шкаљић 1966: 113). Финално м у бајагим може бити објашњено
као инструменталски наставак који је добијен аналогијом према облику лепим (Бошњаковић
2012: 297).
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Бајги: бајгi ће дoђе Т.
Башка: бaшка су си oни Сз.
Божем: божем не знaје Т; божем ће гу сêпрев Ж; јa божем ће прaвим
П и сл.
Божемски: божeмски бoље је Т; божeмски нeма да ми дaде Љ; ће
дође, божeмски П и сл.
Боље: бoље да пiшеш Р; бoље ће ти кaже М; да се чuјемо бoље Р итд.
Брго: бrго код лекaра П; бrго, бrго на мeне П; и бrго у Кумaново Ч;
Брже: јa бrже по њu Ж; бrже гу вiкнем Ч.
Грешком: грeшком га вiкнем њeга Ц.
Дирекно: дирeкно удaри М.
Добро: дoбро га је средiја Т; тi трeба да знaш дoбро мaлка шиптaрски Р;
Другачије: или другaчије да пoчнемо Р.
Другојаче: другојaче је кəд су тuј П.
Друкше: не пaмти дрuкше да се је викaло О; дрuкше је П.
Ђутуре („отприлике“): ђuтуре ги плаћaмо П; ђuтуре сам дaја Сл; јa
сам гледaја ђuтуре Сл.
Заинат: заинaт ву тoј рабoти П; заинaт iдем Т; нeћу заинaт Б итд.
Заједно: зaједно смо iшли О; једнo врeме су бiли зaједно М.
Замалка: замaлка да ме згaзи О.
Исто: iсто и oни Р; iсто ли га вiкав Р; iсто су такoј рачунaли М итд.
Једва: једвa га направi Ц; једвa гу нађo П; јeдва нeкако завршiмо
дoручак Ц и сл.
Једвај: једвai стигнa Ц.
Јефтино: код њi тo јeфтино П; нeје ни јeфтино П.
Како („како“): какo је писaја тêј календaр П; кaко не Р; какo oћеш тi
Р; какo пaдна одозгoр П; какo се вiка тoј тaм П; какo се је забунiја тoлко
Ц; какo се презiвљаше Н; какo су лuкави О; какo су се звaле Р; oни какo су
пaметни О; кoј какo могaја О итд.
Кəко: кәкo нe ће iдеш ГД.
Кобајаги: дoшли смо кобајaги за стaн П; кобајaги да смо зарaзени Сл;
кобајaги Звoнко разговарaiа О.
Лəко: лêко је О; нeје лêко, него нeма штo Р.
Лəсно: лêсно се прaви Рљ.
Лошо: лoшо бiдна П.
Наједампута: наједанпuта узiмам ГД; тoј ли наједанпuта П.
Најтешко: нaјтешко ми је бiло тêд Ж.
Налице: нe ти је нaлице Ж.
Наопако: окрeнем га нaопако П.
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Напола: нaпола исeчеш П; па нaпола је Р.
Незгодно: бiло ги је мaлка нeзгодно М; нeзгодно ми бeше О.
Некако: завршiмо нeкако Ч.
Никако: нiкако да пoчнемо П; нiкако да се скрaси Т.
Обавезно: обавeзно по двe се узiма Т; oбавезно ги вiкај П.
Овако: e, сaд ћемо овaко Р; пiши овaко Р и сл.
Овакој: e, сêк ће пiшеш овакoј Р; нe би овакoј пилeнце нагазiла О;
овaкој гу рuку дrжи дeсну ГД; oн вiка овaкoј П итд.
Одвај: одвaј дођo Сл; одвaј гу завршi ГД; рабoтим, али одвaј Р итд.
Одједǝмпут: кəд рiпна одједǝмпuт Т; одједǝмпuт га нeма П.
Онако: питuјем си га онaко Р.
Онакој: глeдам си онакoј Ч; дођo онакoј П; јa онакoј Р.
Опште: ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н.
Отприлике: знaм да је тuј отпрiлике Р; отпрiлике oсам гoдине О.
Пешки: па у Бuкоровце пeшки П.
Поарно: пoарно од ракiју Сз.
Побрго: да завrшим пoбрго П.
По згодно: какo ти на тeбе пo згoдно Р.
Појефтино: iмаше пoјефтино ГД.
Пола-пола: дeли пoла-пoла Р.
Полако: полaко бре О.
Полəк: полêк тeра Б;
Полəчка: iде си полêчка О; полêчка, спiје П.
По полǝчка: вoзи пo полêчка П.
По старо: овoј по стaро М.
Посебно: пoсебно за тaткаˬми, пoсебно за Мiлку ГД; свe ги је пoсебно Ч.
Потешко: пoтешко ги је на њi П.
Ретко: викaли су се, ал рeтко Т; рeтко доoдив Ц; сас волoви рeтко,
рeтко Н; рeтко су долазiли О.
Сељачки: сељaчки ти кaжем Р.
Сефте: нe му је сeфте П; сeфте ли ми је Т.
Силно: јa збoру сiлно Сл.
Силом: одaле су ме, кaже, сiлом О; oни су ме сiлом дaле овдeка О;
сiлом рабoти Т; узeле гу њeни сiлом О итд.
Скроз: немoј скрoз да извлaчиш М.
Слабо: јa кaфу слaбо пiјем Р.
Слађе: слaђе му је у дрuштво Р.
Слатко: нe ми је слaтко сaм да пiјем Р.
– 244 –

Говор Прешева

521

Стално: стaлно га вiкамо П; стaлно излaзи вoда Т.
Старовремски: тoј е староврeмски М.
Стварно: да л је ствaрно такoј П; ствaрно знaм О.
Такој: e, такoј П; e, такoј га окрeни мaлка П; eте такoј О; iсто такoј
ни је причaја П; iсто такoј са дeца тaмо ГД; И такoј Ж; и такуoј Сл; и такoј
ми ти је П; и такoј си и остaло Р; такoј га сiгурно и тi вiкаш Р; такoј ме
заболувaше и турa П; такoј су вiкане Н; такoј су ги викaли Сз; такoј ти
вiкам Рљ итд.
Тешко: тeшко је бiло П; тeшко да се урабoти Ж и сл.
Убаво: сeдни uбаво, јeди ГД; штo uбаво пiше П и сл.
Уједно: uједно су правiли Сл; uједно су турiли П.
Уђе („још горе“):156 oно па uђе iспадна П; uђе је код њi Т.
Уопште: и нe га вiдимо уoпште Н; нeје бiла бoлна уoпште П.
Често: чeсто долaзи О; јa ги прaвим чeсто П и сл.
Џабе: нe се дaва џaбе Р; џaбе ги је правiја П.
Прилози на -чки и -чким:
гrбачки је iшла Т; јeде лежечкi Т; рeбрачки ме глeда Ц; па rњачки у
њeга М; свe стојечкi О;
жмуречкiм iде Ч; клечечкiм се вuче Ж; не јeди лежечкiм Т; свe
седечкiм Ч; свe такoј седечкiм П.
Прилози за количину
2.6.1.4. У говору Прешева употребљавају се следећи прилози за количину:
Већином: али већiном тaј е сuва Р; већiном су нaши П; већiном су тoј
бiли Р и сл.
Доста: дoста ми је Т; дoста на душмaни П; ма iма дoста што oћев
М итд.
Ич: не трeба за мeне iч ГД; не знaм iч Р; нeсмо отiшли iч Р; iч не
знaм О итд.
Још: да ти дaм јoш П; и јoш oће М; и јoш узiма Ч и сл.
Колко: кoлко iде М; кoлко ме је тепaја О; кoлко онoј воденiца кəд
мeља О; кoлко су ми донeли П; па кoлко да iма Ч;
Количко: колiчко је тeпана Ж; колiчко су се измучiли ГД и сл.
Кочка: кочкa сам направiла П; море, кочкa iма Ч.
В. Златановић 1998: 424: „више, јаче, у већој мери“. У вези са овим прилогом Белић
упућује на руско хуже и његово значење више, још, сасвим, грђе (Белић 1999: 299).
156
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Коџа: коџa смо имaли П; нe ли ти је коџa Ц; oна седe коџa Т итд.
Малка: јoш мaлка до крaј Б; мaлка iма у пoдрум П; мaлка ни oстана Т.
Малчичка: малчiчка зејтiнчак П.
Млого: млoго ли су дeца П; млoго лoше О; млoго се љутiја Ч; млoго
смо долeко ГД; млoго смо се мучiле О; млoго uбав сiр ГД; мuчени смо млoго
О итд.
Много: мнoго ме нервiра П; мнoго мaло М и сл.
Оволко: остaло ги је овoлко ГД; овoлко до њi М.
Повише: какo не купi пoвише П; пoвише си обелeiа Р.
Помалко: помaлко се цедuрка Ж.
Потпуно: ама, пoтпуно iсто ГД.
Пуно: пuно око нaс Ц; пuно сам имaја стaри љuди Н.
Ресто: онoј рeсто за њuма П.
Сасвем: сасвeм га дoкрајчи Ч; сасвeм мaлка тoј ГД; тi га сасвeм uтепа П.
Толичко: нe ме толiчко интересuје Н; толiчко му је остaло М.
Толко: дeли, на овoга тoлко, на онoга тoлко Р; јa тoлко врeме Н; какo
се је забунiја тoлко Ц; нaши нeсу смeли да iдев тoлко О; тoлко си је бoгом
дaта О и сл.
Толико: oна будaла толiко О;
Односно-упитни прилог зашто:
А заштo тoј? Р; Заштo ли га нeма? ГД; Заштo нeћеш? П; Заштo ти тој
треба? Ц; Заштo ће ти тoј? Сл.
зaшто Ц; зaшто нeсу дoшли П; зaшто нeсам викaла П итд.
Прилог за узрок затој:
епа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј нe му ни дaва Сл; затoј сам га
купiла П; њeга су га затoј викaли Сз; спaла је па затoј П итд.
Прилошки изрази:
Дəн-дǝнəс: и дêн-дәнêс гу iма тaмо О; тoј и дêн-дәнêс Т.
Дǝн-дǝнəске: Свi се чuдив и дêн-дǝнêске П.
Ете-такој: и ете-такoј бiдна П; мi, ете-такoј Р.
Јошˬјемпут: јошˬјемпuт да те вiдим П; јошˬјемпuт ми такoј нaправи Т.
Натам-навам: вrтим се натaм-навaм Рљ; повrтим се натaм-навaм П.
Некиˬпут: некиˬпuт кuпимо, некиˬпuт пeчемо ГД.
Некиˬпута: некиˬпuта цeл лeб изeја нeки П.
Онəг-овǝг: и јa ги прaвим онêг-овêг ГД; стaвљам онêг-овêг П.
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ПРЕДЛОЗИ
2.6.2. Предлози забележени у прешевском говору:
Без: без дeца је П; без мaјку је остaја О; без њeга Рљ; бес тaтка О и сл.
Више: више бoр гoре Р; више нaс ги је кuћа Ц; више сeло гoре Р и сл.
Врз: багатeла врз багатeлу ГД; па свe врз њi П; рaсипа врз мeне Ч и сл.
До: до грaницу тaмо Т; до њi смо до царiну Т; од а до ш М итд.
За: за њi је давaла Рљ; за пeсто динaра П; па за Орaовицу О и сл.
Због: због зeмљу Т; свe због мaјку П; због тoј Р итд.
Из: из Босiљиград Р; тiја су из Клiновац Р; из Топлêц штo су дoшле
О; из Бујaновац Б; ис Цrни Вr Р итд.
Изнад: изнад кuћу гoре П; изнад Прeшево Рљ; тeј изнад шкoлу овдe Т
итд.
Испод: тoј испод Aшане М; испот овuј кuћу oдма тuј П; испот пuт Р
и сл.
Код: код мaјкуˬми О; код нaс нeма П; мoж код њeга М итд.
Кра: бoље кра тeбе кад нeсу Сл; дeца кра њu Б; кра кuћу Сз; тiја штo
су кра њeга Сл.
Кроз: кроз лојзiња што се iде О; кроз њiву iде П; кроз њuма М и сл.
Куд: куд њi Сз; ће iде куд сeстру Б итд.
Куде: куде вoдоводи М; куде њeга је П; куде Трeјачани О; однeсев чêк
куде овoј П итд.
Накуд: мoре, накудˬосамдeсет Р; накудˬЛeтовицу Р; накуд нaс Сз итд.
Накуде: накудеˬВрaње О; накудеˬдeду М; oнда онaј накуде њi Рљ и сл.
Низ: низ Марaву Н.
Међу: oни међу сeбе се договoрев О; тoј си је међу њi П; тuј, међу
њiне кuће Т.
На: на овoј цeло П; на uлаз М; од колeно на колeно Н;
на мајкуˬми ће дaде П; на свaкога, бoжем О; на Ћiпру да кaжеш О и сл.
На (са значењем присвојности): на брaтаˬми ћeрка Р; на чiчуˬми сiн Т;
тoј е на свi Стрeзовчани М итд.
Над: над кuће М; тuј над сeло Т и сл.
Низ: низ Марaву Н; пuшти низ вoду Ц; такoј низ пuт Т и сл.
Од: од ГолемиˬДoл је бiiа ожeњен О; од кuћу Сз; од колeно на колeно
Н; од ливaде Р; oни су од Барбaце насeлени О;
от Курбалiју Н; от Прeшево је дoшја Рљ; от прuгу нагoре Р; от
Пчiњу су одозгoр О; от Шапрaнце дoшле О; свe от Трeјак О;
па о[д] тeј М; о[д] Тргoвиште према Бuгарску Р; о[д] Трнiцу тaмо гoре
О итд.
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Одовуд: одовуд јaбуке Сл.
Око: вrти се свe око мeне М; па око мeне П; тrчи око кuћу Т и сл.
Около: oколо се замoта Т; па oколо насoлиш П.
Откуд: откудˬпuт ГД; откудˬЦрнoтинце Р;
Откуде: откуде онuј Н; откуде пuт Сл; тaмо, откудеˬсeло Т; тoј е
откудеˬњi П.
По: по гoрањ пuт О; свe по пuт Сз; и по рeку О;
и по дeца О;
по дeду Т; по његoво iме О; по прaдеду нeкога О; по фамiлију нeку Сз;
тoј по нaшега дeду О;
по пeсто динaра П итд.
Под: нe, под Гiлане је Н; ондe под нaше М; под Мaминце М; под нaс је
вoда дoле П; под Нoрчу ли је Н; по[д] тêј aтар М; свi пот сeло М;
Покрај: покрајˬмeне Т; свe покрајˬпuт су О и сл.
Поред: поред пuт П;
порет цrкву О и сл.
Преко: прекоˬнoћ ме дoведе ГД; тaмо, прекоˬрeку Т.
Поза: легнa позаˬједнu крuшку Сл; oне позаˬкoла ГД; позаˬједнi
бaгреми Сл и сл.
Позади: тe га позадиˬкuћу П; тuј, позади нaши грoбља Р.
После: oни су после нaс дoшли Ц; после ослобођeње Р;
после Бујaновце нeгде Т и сл.
Пред: пред овiја нaши отuд Н; стaне пред њeга Т; овêј мoј штo је прет
кuћу П; прет кuћу iма једнo астaлче П;
пред Нoву гoдину Ч; пред слuнце Ц и сл.
Преко: отiде преко крoв Т;
не мoже преко њuма П; преко дeвераˬми О; преко нaс Рљ;
преко недeљу Б; преко нoћ Ц и сл.
Према: према Бuгарску Р; према Маџiре Р; према Цаканoвце Т; тoј е
према Хaн ли Т;
према понедeљак Ц и сл.
Пре: пре двe недeље Н; пре трiста гoдине ли Н; пре шездeсет и кoлко
гoдине iмаше П;
тoј е нeгде пре Врaње П итд.
С: с лeве стрaне Ц;
з десне стране Сл и сл.
С, сə, са, сəс, сас: Нe с мuжи Ж; па нeма вeзе с Рaде М; с овeј е бiла,
сiгурно Рљ;
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нeма сê̮ што да ги рaни Н; сә свекrву је живeла П; сǝ стaпче П; сә штaке
oдеше Ж;
огрaђено са зaмку T; са кoла П; са њi је дoбар Љ; са овiја нaши Б;
пoсле сәс црeп покрiше О; сәс онeј ћеремiде О;
брaт сас брaта да не збoри П; зaједно сас камaту М; сас волoви рeтко,
рeтко Н; ће гuрамо мi сас њi ГД; сас њuма мнoго смо живeли П;
саз Димiтрију Сл; сǝз Дeјана Сл итд.
У: дrжи га у скuт П; паднaја у њiно Ж; у тoј врeме О итд.
Уз: iде уз нoгу Ц; такoј уз кuћу Т.
Уза: тeзгера уза зiд ГД.
Место („уместо“): кудe мoже место мaјку П; млeко место вoду П; oн
ће место њeга Т и сл.
Удвајање предлога: до извише Штiп Сл; тiја су из от Кленiке навaм Р.
ВЕЗНИЦИ
2.6.3. Везници који се јављају у говору Прешева су:
А: а да сам ги на врeме носiла нe би ГД; а јa само штo бeше изaшла П;
а кад рiка, oно гrми П; а љuто да јeду, нe ГД; а не кo сêг мi ГД; а oн ћuти Т;
а тi да му кaжеш на тoга П; мaјка ги вiка, а oни отuд Т итд.
Ако: ако нe га опрaвиш на врeме, џaбе П; ако остaне Т; ако oће да га
јeде мeко, дoбар је ГД; ако се сeту О; ако се тeпате, тeпајте се овaко Ц; мeсо
ако се скuва Ц итд.
Али: али ако дoђе дрuг О; али oна је у Бaваниште ГД; али сêга да чuје,
да вiди лoпту, нe ГД; али сêд да ми стрuже здрaв зuб П; али сeдив у стaру
кuћу Мiркову ГД; да пiје вoду али да нe се намoкри Ц итд.
Ал: ал вiдиш, сêд ладовiна, дoбро је ГД; ал нe га пуштiше П; Не вaља,
ал сêг биднaло Ж; па јa знајем, ал такoј сам гу сањaла П.
Ама: Ама чeкеi да ти кaжем П; ама тoј његoв ли је стaн бiја ГД; мoжда,
ама ја нe знaм Ц; ама нeма врeме ни oн Н итд.
Веће („већ“): oно вeће готoво Сз.
Да: да знaјев дeца штo је ГД; Да му кaже Ж; да iма кудe да пренoћи ГД;
да iма тежiну да га прoдав ГД; да набeрем Ч; да пaдне, да ме мeне окрiви
Ц; да пожiви кoју гoдину Ц; да се послuжим јoш мaлко Ц; вiкам нeћу да ги
кuпим Ц; знaм да је од мoју фамiлију ГД; не верuјем да мoже да га откuпи
П итд.
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Дек/дǝк („да“):157 Да му кaже дек штo је бiја у аџилêк не врeди тoј да
продaва П; да сам знaла дек Лuте iма ГД; уoдма ми тeкна дек је онoј кuма
штo је рeкла Сл;
знaм дǝк iма мaлу П; јa знaм дǝк је разговарaла П и сл.
Дек/дǝк/дǝг („због тога, зато“): не мoже дек oн рaди попoдне ГД; знaм
дек oн ни је причaја П; нe да прiчам дек је онa тuј Сл;
дǝк oно да плaче, јa да плaчем, нe Т; oн дәк жuт у лiце („зато му је надимак Лисица“) Н;
знaм дǝг ми је причaла Ч; па дәг ву га показuјеш стaлно Ж и сл.
Док: док се јa дiгнем П; док се обuче, док му дaде Ц; док се сeтим Р
итд.
Докле: јa ће завrшим докле се тi врaтиш Т; такoј ће је докле си тi дeте
ГД и сл.
Ели⁄ел: ели га вiка њeга Сз; ели католiци ели правослaвни Н; ели сас
бuрму Сл; ели стoку остaвете ели се врaтете Н; ели ће се пaзев ели ће ћuтев
Сл; нeке пaтичке, ели сандaлке, ели ципeлке Сл;
за њeга ел за мeне Н; ели iди, ел сeди тuј Б и сл.
Ем: ем помaгам, ем тrпим Т; ем сам ву рeкла, па не смeм П и сл.
Епа: епа мoј дeда имaја тêга О; епа нiкаква нeси Ч; епа oна је дoле Н.
И: вiкам ги да iдев и да донeсев П; да ги довeде и дeца П; и дeте и oн
се зaпали ГД; и тaмо и овдe О; постiли и у цrкву О; правi ги сoк и кoмпот
ГД; oн само пoдиже глaву и спуштi ГД итд.
Или: сaмо да ли двојiца или тројiца бeву Р; или чaј му не одговaра Т
и сл.
Како („као“): како да нeсмо фамiлија О; како сêк се сeћам П; како у
Прeшево штo ги iма О и сл.
Кəд/кад: јa кәд сам дoшја Н; кәд бeше лaдно О; кәд дoђев, спрeма
једeње ГД; кәд закoљешеву свiње Ц; кәд изaђем у пeнзију П; кәд му вrжеше
шамaрчину Ц; кәд се распрiчамо, не мoш се одeлимо Ц; Рaтко кәд uмре, тêј
нoћ јa сaњам ГД.
кад је бiја у Врaње Ч; кад смо мi направiли кuћу гoре Ц итд.
Ма: Дoбро, ма мeне ме срамoта О.
Ма ли: ма ли бeше јучeр Т; ма ли ти вiкам Ч; ма ли ти причa П и сл.
Него: iма, него нeје дoбро П; него штo си рaно остaла без домаћiна О;
прaвим, него не искaча uбаво Т итд.
Овај везник фонетски одговара прилогу гдека, гдек, а његово значење може бити
изрично и узрочно (в. Белић 1999: 187, 412).
157
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Ни: ама нeма врeме ни oн Н; не мoж ни да мrдаш Ч; ни дeда, ни парaдeда,
ни чuкундeда О; ни дǝнêске нe знам П; ни је бiја фрiжидер П; ни мeтар Т;
Ни ми казaше П; ни на пoдрум, ни на кuћу, oпште Н; ни не фaћа шuга Сл; ни
сам лeк примaла, ни сам код лекaра отiшла П; ни сам љuбав водiла, ни сам
нiшта П; ни смо видeле дeте, нити нiшта ГД; нi су ми наплатiли, ни нiшта
П итд.
Нити: али нити oни долaзив, нити мi iдемо О; ни смо видeле дeте,
нити нiшта ГД; нити мi iмамо, нити oни iмав Н; нити трaжи мaјку Т итд.
Па: iде, па се врaти Ч; казa га па забравi О; Љиљaна прoдаде овaм у
Бeоград, па oтиде ГД; набiја гу тuј, па узeја мoтку Ц; напрaви па ги вiкне П;
oн се женi, па се женi ГД; па некиˬпuт напрaвим сiр овêј млaд ГД; па си га
Гoспод крaсеше Ц; па су јавiле партизaни Ц итд.
Па ли: па ли засрaми се П; па ли нека iде, штo те брiга ГД; па ли ја
разговарa Ц; Па ли и от прiтисак тeчи кrв Ж и сл.
Пошто⁄поштом: пошто ги писaмо Р; пошто кафaна oдма тuј е П;
поштом oна бeше трuдна ГД итд.
Сем: нiкој, сем овêј Цуфа штo је држaја рaдњу П.
Та („па“): да набeрем та ће ти дaм Ц; идoше, та донeсоше Сл;
завршiше, та дођoше Т; завршiмо, та гу вратiмо Н и сл.
Те: те нeкад маргарiн, те нeкад зeјтин ГД; те овaко, те онaко Ч; те
овoј, те онoј П итд.
Тики: тики вiкне одјемпuт О; тики ву се повeћа прiтисак ГД; нeма,
нeма, тики се јaви Т.158
Чим: чiм је тaква ствaр, дoбро П; чiм вoзиш, знaјеш Ц и сл.
Што: вiкам ву за онoј што трeба да донeсе Т; да знaш што сам
доживeја П; не размiшљав што нaрод јeде ГД и сл.
РЕЧЦЕ
2.6.4. Све речце из прешевског говора се могу поделити у неколико
група: модалне, речце за посебно истицање, упитне, речце за потврђивање
и негацију, императивне, показне, речце за обраћање и речце за дозивање.
2.6.4.1. Модалне речце:
Белки(м): белки ће дoђе Т; белким ће помoгне П; нeкој ће се јaви, белким Р; ће напрaви, белким Ц и сл.
158
И у другим призренско-тимочким говорима тики се употребљава у функцији
везника (Богдановић 1979: 100, Јуришић: 277). Уп. Белић 1999: 414: „Прилог тике (тек), који
се овде често изговара тке, добио је у овоме дијалекту и специјалну употребу и значење. Он
се употребљава, каткада, као адверзативна свеза, али још чешће као речца за истицање.“
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Богами: бoгами, забрaвим се Сл.
Ваљда: вaљда ву је бoље Ч; дoбро је вaљда П; oна вaљда iма бoље Ж

Додуше: додuше, вiка ће врaти Т; додuше, нiшта нeје рeкла М и сл.
Истин: истiн, нeма ги вiше Сз; истiн, такo је П и сл.
Можда: мoжда је стигнaја Ч; мoжда нeсам требaла Т; мoжда су се
посвађaли П итд.
Стварно: ствaрно ти вiкам Сз; ствaрно ли је такoј бiло П и сл.
2.6.4.2. Речце за посебно истицање:
Ама: ама ми је испaло П; ама нeје бêш такoј Сз; ама пoтпуно iсто ГД;
ама сам гу направiја рабoту Ц; и сл.
Бǝш: бêш је uбаво Ч; бêш oн нaиђе П; eне бêш онaм Т; епа, бêш такoј
Ц итд.
Дип: дiп, дiп, ако вiка Т; лeпо си спiје, дiп ако гу пробuдив П;
дiп ладовiна, па сeдим ГД; дiп oна тuј П; дiп сам ву рeкла ТР; работaла
би, дiп нeма сə штo О и сл.
Бар: бар да ми је једнo Р; бар да прoдамо П; бар да се јaви Ц и сл.
Берем: берем да је завршiла, да iма кудe П; дaј ми берем једнo Т и сл.
Само: сaмо ву прoђе сeнка Т; знaм ги сaмо по прeзиме Ч; сaмо да не
iдем П итд.
Сал: сaл ми тoј фaли П; сaл толiчко оставiла М; сaл једнi јaјца Ч; сaл
једəмпuт је бiја Р; сaл га зажaрив и тoлко ГД; сaл ће рeкнемо Ц;
Салте: сaлте ву је о[д] тoј Т и сл.
Тамǝн: тамêн да завrшим Т; тамêн ми се uфати да ги кaжем Рљ;
тамêн рабoта П итд.
2.6.4.3. Упитне речце
Да ли: да ли ву је бoље Ц; да ли сте мoгли П;
да л ги iма тuј Н; да л је такoј, да л нeје, не знaм Р; да л су продaли Т
итд.
Ли: бeгаш ли Рљ; бeрете ли дrва? Р; вi блaжно ли ће прaвите? Ж; викa
ли га Ц; Знaјеш ли га? Ж; iде ли код њi Т; Iдеш ли у шкoлу? Ж; iма ли те Т;
искарaше ли гу? Т; iсто ли ги вiкав Т; кудe ли је до сêд Ц; на Лuку ли дeте Н;
не прiчате ли П; нoрмална ли си П; Oна ли је? Сз; пођoсте ли, бре Ц; Скувa
ли се? П; такoј ли је Ч; Тi, зaведе ли се? Ж; uкрадна ли те? Ж; ће ти јeде ли
блaжно? Ж и сл.
Не ли: нe ли ги писувaмо Н; нe ли се договорiсмо Ц и сл.
2.6.4.4. Речце за потврђивање и негацију:
Ако: aко, aко, нeк је за дoбро Ц; aко ги је Ч; aко си дoшла П; ма, aко гу
је довeја Т итд.
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Да: дa, де, дa П; дa, дa, такo је Т.
Епа: епa, какo мiслиш тi П; епа, сêд ће ти кaжем Т; епа сам га
направiла Ч; епа си гу направiја рабoту Ц.
Јес: јeс, такo је Р; јeс, јeс, такoј бeше П.159
Јок: да повiкне, јoк М; јoк, брe Рљ, Ц; јoк, зинaла П; ма, јoк П, Ч, Т итд.
Не: да појeде, нe Т; нe, мори, нe П; окрeне се и нe, и нe Ч и сл.
2.6.4.5. Императивне речце:
Ега:160 егa имaла тoлко Ч; егa се одaдеш П; егa се распрaви Т;
јегa дoђе Љ; јегa стiгне Ч и сл.
Нека: некa га, такoј му и трeба Ч; некa ги, ће вiдив П; некa гу, некa Т
и сл.
2.6.4.6. Показне речце:
Еве: ако oћете, евe ви П; Eве ви смoки П; Eве ви џигeрице П; eве га
дoм сeди Сл; eве ги Љ; eве, да јeдем не мoгу П; eве јa ће ву донeсем Н; eве
Македoнци Ц; eве овакoј, глeј Ц; Звoнко евe га О итд.
Ене: енe ги отuд Н; eне ти онaј Ч; па eне онêј што нaправи Р и сл.
Ете⁄јете: eте такoј П; eте тaм ги однeси П; Eте ти, најeди се Сл; eте
с њи мoжеш О; рaди етe тuј ГД; свi нaши, eте, комшiје Ц;
и јетe, бiдна Сл; јетe, iма Љ итд.
Те: вiкам, тe ти ги Т; за тeбе, тe ти М; тe ги, нек uзмев свe П; тe ти,
uзми П и сл.
2.6.4.7. Речце за обраћање:
Мори: кaко, мори, такoј Ц; нe, мори, нe П;
Бре: а, брe, вiкам ти П; јoк, брe Рљ, Ц; нe, брe, Вoјо, нeје бiло Т; Нeмој
брe П; oће да uзне пaре, брe П; итд.
Бе: а, бe, заштo? М; а, бe, кудe си тi Ц; нe, бe, нeмам П итд.
2.6.4.8. Речца за дозивање:
јeла код мeне О; јeла овaм Св.
2.6.4.9. Речца за давање, уручивање:
eве, нa Ч; нa ви М; нa ти, uзми П и сл.
Ова речца је заправо облик презента глагола јесам (јесам, јеси, јес). Са значењем
речце у алексиначком говору јавља се и облик јесје (< јес(т) + је)), в. Богдановић 1987: 190,
222.
159

160
Белић наводи да овом облику паралелу представља еда (ли) исто онако као што
облику кьда одговара кьга, а за пример из Врања: ега дође даје објашњење „да дође, нека
дође“ (Белић 1999: 414).
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ПАРТИКУЛЕ
2.6.5. У говору Прешева забележене су партикуле: ј, к, м, р. Према
броју слогова прешевском говору познате су једносложне партикуле: -ја, -ка,
-ке, -на.
2.6.5.1. Партикула -ј: Кoј се качувa? П; кaжи кoј си Ц; нeма дрuг кoј М;
кoј ће ми дође Ж; кoј штo се сeти ТР;
кəд се нeкој прaви вaжан О; нeкој га фrљи П; нeкој му је дaја Ц;
а мi нiкој О; нeсмо се нiкој викaли скoро Н; нiкој не знaје Ц; нiкој нe
се је отрuја П;
не пoсти свaкој П; свaкој си је чувaја Ж; свaкој си сeбе глeда Ч;
а бe, овêј аџiја Ц; овêј iзвор овдeка Ц; овoј нaше Љ; овoј сiтно П; овaј
овдeка воденiца Ц; овaј црљива, овaј нeје П; на овuј Нaду О; сас овuј стoку Н;
куде тêј орa Ц; тêј Мaмински рiд М; сас тêј грaњ П; тoј дeда ми је П;
тoј си постoји Ц; с тoј девoјче О; бaба је измuчена тaј П; тaј бaба О; тaј
шкoла Ц; куде тuј голeму сoбу Ц; о тuј стрaну П;
онêј Мiле Ц; онêј једêн Ж; а онoј дрuго М; пре онoј, знaш О; онaј вoда
Ц; онaј жена бeше ли П; онaј нaша њiва Н; од онuј снaшку О; на онuј стрaну
онaмо М;
од овeј женетiне Ч; овeј мaле Н; дoста вiше сас тeј снaшке П; тeј
ливаде ондeка Ц; тoј су тeј Сз; а онeј нaше ливaде дoле Ц; онeј решeтке П;
бабаˬДoнка тuј сeди П; и тuј свaдба iма ГД; јa сам се тuј родiла О;
тuј су затeкли Н;
е, сêк ће пiшеш овакoј Р; не би овакoј пилeнце нагазiла О; oн вiка
овaкoј П;
Е, такoј га окрeни мaлка П; eте такoј О; и етеˬтакoј бiдна П; и такoј
си и остaло Р; такoј су вiкане Н;
глeдам си онакoј Ч; дођo онакoј П;
Eпа затoј Т; Затoј га нeсу тeли П; затoј нe му ни дaва Сл итд.
2.6.5.2. Партикула -к:
некa га овдeк Н; oна је одoвдек Ц;
oндак је дoбро П; oндак ће iдемо навaмо Р и сл.
2.6.5.3. Партикула -м:
сêд вeћем нeма Сл;
жмуречкiм iде Ч; клечечкiм се вuче Ж; не јeди лежечкiм Т; свe
седечкiм Ч; свe такoј седечкiм П;
поштом oна бeше трuдна ГД и сл.
2.6.5.4. Партикула -н:
овoј овдeн гoре Н.
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2.6.5.5. Партикула -р:
јучeр бeше Сл; јучeр ги докарaше Т; јучeр је бiло гuжва ГД; оглушiше
не нaвечер ГД; uвечер ће отiде Сл и сл.
2.6.5.6. Партикула -ја:
овiја Америкaнци О; овiја какo ги вiкав Р; овiја Рaткови идoше О;
тiја бoлеси Ч; тiја грoбја О; сас тiја ћeбиња П; узeдо ги тiја
пешкiри П;
глeј ги онiја Ж; милuје онiја кoла П; прaвив онiја држaчи П;
али нeма ниједêн човeк тuја О; нeма га тuја ГД; тuја до врaта Сл итд.
2.6.5.7. Партикула -ка:
а овдeка је бiја Сeнта сaмо Н; довeiа га Вoја овдeка П; долiна овдeка
М; код мeне овдeка ГД; нeма рuдници овдeка Р; одовдeка нe ли тrња свe П;
штo се отсeли одoвдека П; iма ондeка М; одaмначка се је удaла Ж; јa нeсам
месiла, бoгами, поодaмначка ГД; iде си полêчка О; полêчка, спiје П; вoзи
пo полêчка П; малчiчка зејтiнчак П и сл.
2.6.5.8. Партикула -ке:
ако умeјеш да се снaђеш данêске Сл; данêске пeтак је О; нeсмо месiли
данêске ГД; Свi се чuдив и дêн-дǝнêске П; сêг, зiмуске О; и јa купувa
једәнпuтке Т; јa лeтоске идo, на Вiдовдан ГД; лeтоске је доодiла ГД;
нaдворке тuрим П; наћêске до кoј знaје кêд О; делiли пролeтоске плuгови
Сл; прoлетоске делiли Сз; па и Мiца ми вiка сiноћке П итд.
2.6.5.9. Партикула -на:
Ни дондeна да мrднем П; овдeна гoре Ц; овдeна ми је Ч; овдeна нeма
М; овдeна свe цiгована П и сл.
УЗВИЦИ
2.6.6. Узвици су груписани у три скупине: узвици за вабљење и терање
животиња, ономатопејски узвици и узвици изражавања психичких стања.
2.6.6.1. Узвици за вабљење и терање животиња:
Вiкамо: квaк, квaк, пi, пi П; мaц, мaц П; мaц, oди, мaц Ж; чiбе, брe! П;
чiбе! Ц, М, Т; пiс мори П; пiс, пiс Ц; iш, iш П, Ж, Ч.
2.6.6.2. Ономатопејски узвици: Гrке, гrке, до дoле П; мiц, мiц по мiц
Н; тêке, тêке, тêке по онoј П; дiнге, дiнге, дiнге по глaву Ц; кêд одједǝмuп,
брaм! О и сл.
2.6.6.3. Узвици изражавања психичких стања:
кaква кuћа, лeле, лeле ГД; лeле, а мi! М; лeле, Бoже П, Т, Ц, Сз; лeле,
дeца ву iшчува Т; лeле, па и папрiку П; лeле, срамoта ме О; лeлке, бoшке П;
лeлке, дeца Сз.
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тuго, Гoцо! О; Тuго, тuго! П; тuго, Зoре, тi не знaш Т;
кuку, кəд видo П; кuку, кuку, ћuти О;
Рuдници, ау рuдници утепaмо се свe! Р; и вiкам: „Еееј, ће бiдне рaт“
П; eи, рекнa ми Гoца О; ууу, кудe ме вiдив мeне Н; ухu, још лaни Т; o, кuћо
мoја М;
хa, хa, хa, такoј чiни Ж итд.
Море: Мoре, дoкле iмаше Брaнка П;
Амǝн: амêн, вiше П; амêн, љuди, дoста је Ч; вiкам, амêн, кудe су? Т;
Еј: Да плaче човек, eј Ж; eј, стaни Н; нe се мaји, eј ГД;
Ја: јa, брe Ч; јaаа ГД;
Ој: али нервoза, oј, жeно итд.
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ИЗ СИНТАКСЕ
3. Дијалектолошке монографије обично садрже поглавље посвећено
питањима из синтаксе датог говора. Неки аутори су ову тему обрађивали
према врстама речи, а неки су скретали пажњу на најбитније синтаксичке
моменте из анализираног народног говора.161 Сама проблематика синтаксе
није тако једноставна и не може се у потпуности обрадити тако што ће јој
се посветити део рада. Селективна обрада синтаксичких питања вероватно
би најбоље испунила захтеве научне анализе. На такав начин приступили
су ретки дијалектолози који су истраживали говоре призренско-тимочке области. Радмила Жугић се бавила исказивањем генитивних значења у говору
јабланичког краја (Жугић 2010). Марина Јуришић је анализирала синтаксу падежног систем говора Горње Пчиње (Јуришић 2010, Јуришић 2011,
Јуришић 2012а, Јуришић 2012б).162
У овом поглављу биће речи само о најбитнијим синтаксичким обележјима говора прешевског краја, а то је: конгруенција именица плуралија тантум и збирних именица, удвајање објекта са посебним освртом на удвајање
161
Белић (1999: 397–415) је поглављем синтаксе обухватио нека питања: збирне именице,
употреба гл. придева радног у предикату, наставак ле, придевски облици, компративна
конструкција, значење члана, место енклитичке заменице у реченици, употреба императива,
употреба имперфекта и перфекта, пропуштање везника да, погодбени начин, употреба везника
и партикула, употреба партикула. Павловић (1939: 213–232) је уопште говорио о синтаксичким
појавама. Стевановић (1950: 138– 152) је обрадио: систем деклинације, употребу глаголских
облика, конгруенцију и ред речи. Ћирић (1983: 102–110) је издвојио битне одлике из синтаксе
падежа, синтаксе глаголских облика, синтаксе реченице, затим, глаголски род, глаголе
непотпуног значења и конгруенцију. Богдановић (1987: 225–266) посвећује пажњу скоро
свим областима: синтакса врста речи, ситакса падежа, синтакса глагола, синтакса реченице.
Код Вукадиновића (1996: 251–265) се налазе поглавља: Из синтаксе врста речи, Из синтаксе
падежа, Неке одлике глаголских облика. Марковић (2000: 221–237) анализира све врсте речи
из угла синтаксе, затим слагање реченичних делова и безличне реченице. Младеновић (2001:
475–502) не разрађује све категорије већ само оне карактеристичне теме: конгруенцију, ред
речи, упитне реченице, безличне реченице, пасивне конструкције, поредбене конструкције,
употребу слободних падежа, удвајање слободног датива, етички датив, плеонастичку
употребу личних заменица и нешто шире говори о синтакси глаголских облика. Тома (1998:
355–432) према поглављима обрађује: синтаксу падежа, реченице постојања и непостојања,
конјукторе и субјункторе.

У тесној вези са балаканистичким обележјима српских говора је и падежни систем
Параћинског Помораваља, о којима је писала Софија Милорадовић (Милорадовић 2003).
162
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заменица уз употребу предлога, плеонастичка употреба заменица, место заменичке енклитике уз глаголе и употреба одричне речце не уз глаголе.
НЕКЕ НАПОМЕНЕ О КОНГРУЕНЦИЈИ
Множина именица средњег рода
3.1.1. Множински облици именица средњег рода са наставцима -а и
-иња конгруирају са атрибутском речи и предикатом као именице мушког
рода.
а) нeкакви бrда отuда О; нeки бrда М; онiја бrда Ц; по овiја бrда
нaтамо Т; онiја бурiња П; iмамо си нaши дrва Ч; јa ги притискa тiја
дугмiња П; свe нeки имiња Ч; фaрбани јaја Б; пrжени јaјца ГД; црвeни јaјца
и лuк П; на тiја мeста Т; тiја пeрца штo купi П; не одговaрам на пчeшки
пiтања П; сeлски пuтишта Љ; знaјеш ги овiја нaши сeла Љ; јa тiја сeла
свe знaм О; кəд ће покaжев нeки сeла Ч; не знaм кoји су тiја сeла Р; тoј су
тiја сeла М; у нaши сeла М; у њiњи сeла Р; сас тiја ћeбиња П;
б) тiја бrда су се видeли Р; почeли и рeбра да се вiдив П; свi сeла су се
изгубiли Љ; тêд су бiли чезiња Сл и сл.
3.1.2. Именица деца, којом се исказује множина од именице дете,
такође конгруира као именица мушког рода у множини:
а) вeлики дeца, мoри Ч; дeца малeцки Ч; дeца малeчки П; дeца су ми
гологлaви П; бoже, па тoј мoји дeца, сiнко О; кoји су дeца сиромaшни П;
лeпи дeца oбедве Ж; море, овiја дeца ме зајебaвав Ц; нaшински дeца uчиш
Ж; нeки дeца доодiше Ч; његoви двe дeца П; њeни дeца Ж; њигoви дeца Сл;
њiни дeца и мi тoј глeдамо Ч; њiњи дeца Ж; oбедве дeца су ми дoбри Рљ;
oбедве дeца су нaши Љ; oдив дeца мaли Ж; онаквi дeца нeма нигде Ж; онiја
дeца њiни Ч; онолiчки дeца iма Ж; па тêг на његoви дeца П; па тoј мoји дeца
О; тoј од вaши дeца Љ; тoј су Звoнкови дeца Љ; тoј су си њoњи дeца Н; тuђи
дeца Ч; узeла од овiја дeца П; дечiца злaтни Рљ; крaсни си дечiца Ж;
б) дoшли ми дeца Љ; дeца си iшли по пuт Т; овiја дeца нeсу смeли О;
распуштiли се дeца П и сл.
3.1.3. Код именица очи и уши, које представљају остатке двојине,
примећује се исти поступак конгруирања којим су обележене именице које
означавају множину именица средњег рода:
а) плaви oчи на дeду Рљ; толiки oчи П; сeко, штo су ти oчи надuвани? Ж;
голeми uши Ч; онiја uши ушiљи П; uши оволiки П и сл.
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Збирне именице
3.1.2. У прешевском говору употребљавају се облици збирних именица на -је (в. т. 1.3.11.8.). Међутим, овде треба скренути пажњу на нека
преобликовања која су настала као последица семантичке и морфолошке неусаглашености. Таква преосмишљавања могу бити остварена интегрисањем
збирних именица у множину или плурализацијом конгруенције. Детаљније
се тиме бавио Младеновић (2011), који је закључке заснивао на грађи из
српских говора југозапада Косова и Метохије. Младеновић наводи да је „замена граматичке конгруенције уз збирне именице семантичком, део опште
тенденције приближавања значења и облика као дела укупног упрошћавања
граматичког система“ (Младеновић 2011: 224). Овај поступак указује на
„ширење једноставнијег модела у коме значење и облик нису конфронтирани“ (Младеновић 2011: 225).
С обзиром на то да нисам успела да запишем одговарајући детерминатор уз сваки пример који би помогао у семантичком опредељењу броја,
наводим све примере који су се нашли, јер је на основу других јасан положај
сваког лика. У наредним примерима препознаје се плурализација облика и
истовремено осмишљавање једнинско-множинске парадигме.
Гробље/гробје ‒ гробља/гробја
сrпско грoбље Н; бaш код грoбље мирaтовачко Ц; Рoберт је на грoбље
Ц; онoј грoбје М; грoбје сêг ископuјев Н; отiдемо на грoбје Ц; тêј дeо је бiло
грoбје Ц;
долeко су нaши грoбја Сз; на кoји грoбља Љ; куде грoбља iма Н; iдев
на грoбља, дoђев од грoбља П; iма нeка код грoбја Ц; iзнад грoбја О; па кад
отiдемо на грoбја Ц; цiгански грoбја кудe су Н;
Дрвље/дрвје ‒ дрвља/дрвја
трeба да однeсе тoј дrвље Ц; накуд онoј дrвје Н;
пaдав дrвља и кaмења П; и сêк стoјив дrвја О; тiја дrвја ГД, Н;
камење ‒ камења
од онoј кaмење не мoж да прoђем О;
Длêги кaмења гoре Р; до онiја кaмења тaмо Љ; како кaмења Т; кaмења
да бeре овдeна П; нeки кaмења Ц; пaдав дrвља и кaмења П;
трње ‒ трња
има онoј тrње П;
Каквi тrња, да знaш Рљ; тrња, али онiја магарiња штo јeдев П;
тrња П, Ц, ГД;
снопље/снопје ‒ снопља/снопја
iма и тoј снoпље П; кəд се вrже снoпље Т; Тoј е снoпје Ж;
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вrжемо ги тiја снoпља ГД; снoпја су од жiто, јечêм, овêс Т;
гвожђе ‒ гвожђа
продадo га гвoжђе П; макaзе за сечeње гвoжђе Ц;
свe нeки гвoжђа по авлiју Сл.
Из већине примера јасно се могу увидети морфолошке измене које су
настале да би се дошло до изједначавања у семантичком смислу. Односно,
систем проистиче из схватања да ако нека лексема означава збир неколико
јединки онда и таква реч мора имати и сингуларну форму. Тако настаје паралелизам: /тој/ гробље ‒ /тија/ гробља; /тој/ снопље ‒ /тија/ снопља, /тој/ трње
‒ /тија/ трња итд.
Именица лојзе представља облик с. р. једнине. Да би се исказала одговарајућа множина, настао је облик лојзиња. Да је заиста реч о таквој
семантичкој надоградњи види се из конгруентног односа са атрибутом или
предикатом.
бêш куде је нaше лoјзе искачaло О; Узuнско лoјзе Ц; вiкамо га Лoјзе Н;
тoј су прeшевски лојзiња П; тuј су ни бiле лојзiња свe О;163 крoз лојзiња
што се iде О; Чеклiчки лојзiња М;
Лексему гројзе није могуће означити као подложну бројној адаптацији:
бeремо грoјзе М; брaли грoјзе Ч; пuнив ни сuкњичики сêс грoјзе П;
брaли смо грoзје ГД.
Код облика корења нисам могла одредити о ком броју се ради или је
можда реч о аналошкој форми без паралеле са једнинским ликом.
трi кoрења са свe лiсја П; донeсе дeсет-петнaес кoрења П; пeршун са
свe кoрења Ч; и потeкло и кoрења П.
Слична је ситуација са именицом прућа, коју сам забележила као множински облик:
сǝс онiја прuћа тaм П; пренoси ги прuћа Ж.
Именица браћа конгруира са атрибутском речи или са предикатом као
именица м. р. мн.:
вeлики брaћа iма Б; двојiца брaћа тaмо рoђени Р; на свi тројiца брaћа
Рљ; овiја брaћа кудe ће Ч; пoстари су брaћа Т; рођeни брaћа су Ч и сл.
Именице плуралија тантум
3.1.3. Конгруирање атрибутске речи или предиката са неким именицама плуралија тантум показује да неке од ових именица могу бити другачијег
рода од оног какав је у стандардном српском језику. У прешевском говору
Множински облик радног глаголског придева биле представља резултат уједначавања
форми мушког, средњег и женског рода (в. т. 2.5.4.2, 2.5.4.3. и 2.5.10.).
163
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код мањег броја ових именица препознаје се процес сингуларизације који
се реализује стварањем једнинско-множинске парадигме.164 Моја грађа није
у потпуности показала јасан однос према овој скупини, али се из бар једног
примера (а у вези са једним обликом) може уочити другачији статус именица
плуралија тантум у језичком систему.
Најпре наводим облике који имају само једнину.
бoли га у кrс П;
кучiна П, Ч, Т, Рљ, Сл, Ц, Ж, М; кучiну па замoтај П;
таквo ву је rње Ж;
од онoј прошлогодiшње трiце П; онoј трiце uбаво Ц; да ми кuпи
трiце П.
У већини наредних примера препознају се плуралски облици морфолошки мушког рода.
на кoњи су се стављaли бисaзи Ц; бисaзи су бiли и за жiто П;
oна на онiја врaта М;
да заустaвив нeки вoјни кoла П; двoји кoла желeзни Сл; купiше нeкакви
кoла Рљ; онiја кoла Т; онiја сељaчки кoла П; по двoји кoла, трoји Сл; сêд
двoји кoла П; тuј ће прoђев кoла П; у мoји кoла Ч;
на његoви грuди Т; свe на грuди је спавaло П; uстрел у грuди П;
и свe преко мoји лeђа Ч; oни сəс лeђа Ц; тi с твoји лeђа, јa с мoји П;
чiм окрeнеш лeђа Ч;
запалeње плuћа Т; у његoви плuћа Ч;
гњeтев пaре у uста Сл; у његoви uста Ж; онолiки uста О;
Петрoви пoсти га фaћав Ж; Петрoви пoсти од сuтра Ж.
У неким облицима јасно је да се ради о множинским формама женског
рода:
онeј вaле на глaву Сз; купi ву капuт, мaјце, гaће П; сал једнe гaће Т;
дa[м] му мoје панталoне Сл; uзне онeј њiне ферeџе П; обuче гу [у] ферeџе
П; у мoје чашiре Ц; јa ће те чeкам у чашiре Ц; нeма нiкакве uнихопке П;
ѕiвре су се викaле Љ;
разêпне онeј катарaге Ц; дaј ми тeј кљeште Ц; кудe су кљeште П; гдe
су моторцaнгле П; узимa нeке моторцaнгле тамо Ц; јa сǝс макaзе сeчу Ж;
кудe су онeј мoје макaзе Рљ; макaзе и отсeчи Т; дaј ми нaочаре П; с његoве
нaочаре П; тoј су мoје нaочаре М; тêд су бiле нêћве П;
једнe питiје П; питiје правi Ц; тeј помiје П;
легaла је богiње Т; да нeсу зaушке П;
О оваквом статусу именица плуралија тантум у српском и македонском језику
опширније говори проф. Jордана Марковић у Марковић 2012.
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с тoј мoра да чiни чaре Сз итд.
Забележени су примери који потврђују облике и мушког и женског
рода множине ‒ колица и колице:
тeра с онiја колiца Ч, нaши колiца П;
тeј су нaше колiце Б; ће uзмеш колiце Сл и сл.165
Именице из групе плуралија тантум које су развиле једнинско-множинску парадигму:
једнина: стaви се сeно у тoј јaсле Ч; о[д] тoј конoпље плaтно се је
ткaло П; конoпље П, М, ГД, Ж, Т, Рљ; конoпље по Морaву Ц; дaј ми мaшу П;
под једнu мiшку лeб Ж; под мiшку ву искочiло П; тeзгера уза зiд ГД; имaли
смо чeзе Сл;
множина: имaли су тiја јaсла П; бeле панталoне и бeлу блuзу од тiја
конoпља Ц; тe ги тaм мaше М; за мiшке Т; па гу дофaтим под мiшке Ц;
носiли смо на тeзгере П; тêд су бiли чезiња Сл.
Код имена празника Задушнице уочава се једнинско-множински однос:
на Задuшницу П, Ж; iде Задuшница Ч; у субoту су Задuшнице П;
а у другима не: Вoдице су кêд се бaња кrс ГД; iшле смо у Лaзарице Ж;
и oне бeву у Лaзарице П; на Младeнци Ч; ће слaвив Младeнци П.
Према претходно наведеним облицима именовања празника, аналогијом
је, вероватно, настао облик светиˬТрoјице Сз.
Удвајање објекта
3.2.1. Удвајање објекта је балаканистичка црта за коју знају сви ПТ, а
и други српски говори.166 Обично се код удвајања говори о удвајању личних
заменица, али је прецизније рећи удвајање објекта јер се уместо пуног заменичког облика може употребљавати и именица па и нека друга (нелична)
заменица.
Потврде које следе говоре о удвајању објекта код употребе именице, затим о удвајању личних заменица, удвајању објекта са употребом неке друге
заменице.
а) Удвајање објекта са употребом заменичке енклитике уз именицу:
165
У Алексиначком Поморављу: једне приколице песак (Богдановић 1987: 160); у
Заплању: колица и колице (Марковић 2000: 137); у пчињском говору само колица: Милан ђубре
искарује с колица (Јуришић 2009: 133); у говору Гатња колица се јавља само као именица ж.
р. јд.: и напунимо ову колицу (Младеновић 2013: 216).
166

О објекатској редупликацији у српским говорима опширније у: Милорадовић 2009.
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да ти га припaзи дeте; да га пuшту сiна О; знaш ли га Чeду Р; немoј
да га замотuјете дeте П; oна га мнoго oћеше дeвераˬми П; писaмо га бrдо Р;
пчeле га убoле Бoбе П; Рaде га вiкнем П; тaту га изeле пчeле;
бабаˬДрaгу гу одведoше О; да гу вiди сeстру О; и дoкторицу гу викaли
П; одвојiше гу шкoлу Ц; oн гу iма бiблију („књига“) Т; пуштiше гу Терeзу
П; у Морaвицу гу довeдев девoјку П; чeшму гу пoсле правiше Н;
али нe ги збiрам крaјке П; нoге да ги стaви у вoду П; па кəд ги напuштамо
копрiве П; штo сам ги наређaла лuтке П итд.
Код неких примера удвајања објекта уз именицу у служби објекта стоји
и показна заменица као атрибут:167
куде њi га је имaја тêј ромaн О; и убiјев га тoга дeчка О; какo су га
викaли тoј нaсеље Р; тoј снaшче нe га познaвам О; тuј твoју бaбу дoбро гу
знaм Ч; да ги нeма свi тiја имiња Р; дaј ги тeј кeсе П; кəд ги пuшти овeј
пeсме П и сл.
б) Удвајање личних заменица:
ма мeне ме срамoта О; шта те брiга тeбе П; да га њeга тaм тuри П;
нeсу га њeга викaле Сз; нeсу га њeга казaле П; докле њeга нe га пiтав О; нас
прoшли пuт излəжa не Н; oни нaс не молiше такoј О; јa вaс нe ве познaвам О;
Дрeнци ги вiкав њi О; какo су ги викaли њi Р; кромiд и њi да ги опeрем П; њi
нe ги пуштi П и сл. (више примера у т. 2.2.1.1.1.5, 2.2.1.1.2.4.4, 2.2.1.1.3.3.4,
2.2.1.1.4.4, 2.2.1.2.1.3.4, 2.2.1.2.2.3.4. и 2.2.1.2.3.3.4).
в) Удвајање објекта са употребом заменичке енклитике уз неличне заменице:
Пeтровци су ги викaле нaши; овoј голeмо сам га чувaла Т; овoј кoлко
га платi П; овoј нe га узiмам Т; овuј гу не рабoтимо М; врaћав ги овiја П;
знaјеш ги овiја О; овiја ги сретнaле Сз; овiја ги сретнaмо П; кoј га је писaја
тoј О; сê га тoј продaја нaдоле свe П; iма ги oн тiја П; тiја нe ги знaм Н;
кaм гу онaј дрuга П; глeј ги онiја Ж; онiја ги склонa Ж; нeма ги таквi П;
онолiку гу је дигнaла М; тi којe ги пuшиш Сл и сл.
Посебне напомене о удвајању личних заменица
3.2.2. Удвајање личних заменица, као балканистичка појава, позната је
свим призренско-тимочким говорима. О њој се у литератури обично врло
кратко констатује да се ради о комбиновању пуних и енклитичких облика
личних заменица, а да се „ове комбинације употребљавају свуда тамо где би
167
Младеновић (2001: 488‒489) посебну пажњу посвећује удвајању објекта где је
потребно да се именица одреди неким елементом: властитим именом, чланском морфемом,
показном заменицом у претпозицији или постпозицији.
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се према књижевном језику очекивао пун облик“ (Ивић 1985: 113). Интересантно је то да се удвајање облика личних заменица не доводи у везу са случајевима
употребе предлога, јер тада „остаје неудвојени облик“ (Ивић 1985: 113, в. Пецо
1985: 20). Истина, примери из монографија о призренско-тимочким говорима
доказују овакво тврђење (в. Белић 1999: 277‒285,168 Павловић 1939: 171‒173,169
Стевановић 1950: 113‒114,170 Михајловић 1977: 36,171 Богдановић 1979: 127,172
У Белићевој грађи нема примера са удвајањем заменица уз употребу предлога. Он
наводи да се „дужи, акценатски облици употребљавају онда када је заменица наглашена,
заузима прво место у реченици, када се употребљава уз предлоге (то је због тога што предлози
немају свога акцента), и када чини саставни део удвојене заменице“, што би требало да значи
да предлога уз пуни заменички облик нема у случају удвајања, мада, даље код Белића стоји:
„Место датива дуже заменице употребљава се често генитив-акузатив с предлогом“ (Белић
1999: 276), али се не може закључити да ли то важи и код удвајања. У Дијалектима мањи је
број примера са удвајањем у дативу од оних у другим падежним значењима: дај ми мен, шће
ми мене, а ја му каза њему, њојзе ву дају, ништа им њим не било и сл. Код примера за 1. л.
множине: то ни неје нам посла, забранујев ни нам, Белић објашњава да у таквим облицима
нам „није обичан саставни део. Такво је нас како за генитив, када долази без предлога, тако
и за датив, само са предлогом“ (Белић 1999: 278). Поставља се питање, иако нема таквих
примера, да ли то важи и код заменичког удвајања.
168

169
У Сретечкој Жупи удвајање у дативу је много чешће, а Павловић наводи примере:
мене да ми дадеш, мене ми дадоа, да ми мене царство бастишете, тебе ћу ти кажем, тебе ти
је писано, ја да ти кажем тебе, бив му слуга њему, нама ни је жав за њега, он да ви је вама,
њима ги скрши.
170
Стевановић објашњава појаву удвајања личних заменица на следећи начин: „Кад год
је, дакле, потребно нагласити заменицу, кад год се осети потреба да се истакне на кога се односи
оно што се у дотичној реченици износи, облици личних заменица се удвајају ‒ односно поред
енклитичког облика личне заменице употребљава се и акценатски или, кад заменица сама у
довољној мери не може унети потребну одређеност ‒ место дужег облика заменичког, поред
енклитичког, употребљава се одговарајући облик именице“ (Стевановић 1950: 113). Примери
забележени у ђаковачком говору, а који се тичу датива су: ја ћу му њему показат, незгодно му е
њему, мене ми је бија учител', тебе ће све да ти каж'ев, мене су ми превалиле, мене ми прођош'е
године, авај ми е мене брат, дај му њему, даде ми мене работу, мене ми е мила, па би ми каза мене.
Један од примера има употребу предлога: колико да ми од мене не траж'и, али би се рекло да
пуни облик има значење генитива, док је енклитика дативска.
171
У Лесковачком говору наведени су двојаки облици удвајања у дативу: са предлогом и
без њега. Код два примера, које наводи Михајловић, примећује се удвајање заменица у дативу
са употребом предлога на: одьмна ни збори на нас; такьв гим адет на њи. Посебни облици
датива удвајају се без предлога: да ви вам кажем; нам ни дава, вам не.

У говору Белог Потока удвајање заменица је ређа појава него у Бучуму. Сви примери
удвајања у дативу немају предлог уз пун заменички облик: мене ми дојде некако лоше, мене
ми се слоша, тебе ти вревим, каəдно теб ти дадо, њему су му брајћа помрели, њој си јо мати
дошла, нам ни је млого штету попрајило, себе сəм си исплела, нама нам је преко рат много
помого (Богдановић 1979: 127).
172
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Ћирић 1983: 74,173 Богдановић 1987: 163‒170,174 Реметић 1996: 483‒486,175
Вукадиновић 1996: 151,176 Тома 1998: 312,177 Марковић 2000: 140,178
Младеновић 2001: 337‒340,179 Милосављевић 2009: 481,180 Младеновић 2013:
224‒226, 234181). У грађи из говора Прешева налазе се потврде удвајања личних заменица и онда када се уз пуни облик користи предлог. Међутим, овакПроф. Ћирић износи схаватање да је удвајање личних заменица „анахронична“
појава за говор Лужнице, јер је мали број потврда. Забележени су једино примери у дативу:
да им се њим тека број не знаје, мен ми, бре, криво, мен ми беше дошло да речем, да му њему
дадемо, мен ми не требу твоје њиве.
173

Примери из Алексиначког Поморавља: мен ми се срце олади, дали му њему. За облик
њему Богдановић каже да је „редак, јер је ту обичнија конструкција на + ОП“ (Богдановић
1987: 165). Међутим, нема наведених примера са евентуалним удвајањем заменица уз овакву
конструкцију.
174

175
Проф. Реметић истиче да је у призренском говору често удвајање пуних и краћи
заменичких форми. Примери у дативу увек су без употребе предлога: и мене ми збори, Што
ч'е ми мене тој, да ми бидне мене готово, родило ти се тебе, ч'е ти купи ништо и тебе, а
њему да му се поклоним, руке гу несам видела н'ојзи, нама ч'е ни затвори очи, а, бре, купи ни
и нама, ч'е ви крадне и вама нешто, њима ги оч'и отворисмо итд.
176
У говору Црне Траве и Власине чешће је удвајање заменица у зони тимочколужничког говора: девојћа ми је мене умрела, човек ми је мене погинул, на ти тебе, ја ти
тебе дел дадем.

Тома закључује да је удвајање заменица својствено говору села, а да се у Нишу
„скоро никад не среће“. Нестајање ове појаве из говора града Тома објашњава лингвистичким
и екстралингвистичким разлозима (в. Тома 1998: 313). Примери које налазимо у Говору Ниша
и околних села: Па ми мене јоште није пријатно, Ће ми купи он сат мени, Шта ти је теб, да
му даде њему овна, Мој отац ги је дао пре њима.
177

178
У говору Заплања појава удвајања заменичких облика „није тако честа“ (Марковић
2000: 140), а у примерима који се наводе у дативу нема оних са предлогом: не може мене никој
да ми зајми, мен ми се све чини, да ти ја теб кажем и сл.

Код Младеновића (2001: 337) налазимо: „Удвојене форме употребљавају се у оној
служби коју врше ортотоничне. Уз удвојене форме предлози се не употребљавају“, што
потврђују бројни примери и у дативу: мене ми кажи, ти мене млого ми се свиђаш, тебе ти
дала да јадеш, мени ми збори, па кућа теби ти запал'ил'е, њему му било криво, не му веруј
њему, њејзи ги мужа утепаље, тако ни кажујет нам, вам ви је мати, не гим веруаф њим итд.
179

У говору села Горњег и Доњег Присјана удвајање заменица „није карактеристична
појава“, а једини забележени пример је: Ја ћу те тебе научим.
180

Младеновић говори о удвајању у коме нема употребе предлога: „Изван предлошкопадежних конструкција, у којима се јављају само пуни облици личних заменица, удвојене
форме ОП=А и Д чешће се користе од ортотоничних“. У говору Гатња постоје посебне форме
за датив те су удвајања у вези с тим: њему да му носе, казујем гу њојзи, нама ни је тешко, нами
држава ни давала, вама дете ви уч'ило и сл.
181
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во удвајање везује се искључиво за употребу предлога на и значење датива. За разлику од прешевског, призренско-тимочки говори напред наведени
имају дативске облике њему, њојзи, њима, нама или сличне, а то је од значаја
за објашњење појаве удвајања заменица и у случају употребе предлога.
Потврде из прешевског говора:
вiка ми на мeне Ж; и на мeне ми нудi Б; тi ће ми кaжеш на мeне
Ч; унuка на мeне ће ми помaга Ч; на мeне ми је далeко Рљ; на мeне нe ми
одговaра Б; oна ми кaже на мeне П;
и на тeбе ти казa П; на тeбе ти је оставiла Б; на тeбе ће ти напрaвим
О; на тeбе ти вiкам Ч;
ако нe му гoди на њега О; на њeга му је требaло П; на њeга му не трeба
Љ; на њeга му жeна умрeла О; на њeга прaи му рабoту нeки Ж; oне му вiкав
на њeга П; рeко му и на њeга Љ; штоˬћe му на њeга Ц;
испрiчај ву тi на њu Т; на њu да ву опeремо рuке П; на њu ву дaва Ч;
на њu ву следuје тoј П; на њuма ву дoбри П; на њuма ву uбаво Љ; на њuм ву
оставiја пoмоћно оделeње П;
на нaс дeца ни казuјев П; на нaс ни је дoбро Сл; на нaс нe ни дaва Ж; на
нaс нe ни дaде Р; на нaс ни нeшто дaде М;
давaше ли ви на вaс Ч; да ви дaм на вaс Б; да ли ви је јaсно на вaс П; на
вaс нeма да ви дaм Рљ;
извaди ги на њi П; на њи ги купiја Сл и сл.
Усамљени пример са употребом предлога за: за тeбе ти трeба П опет
говори о значењу датива и овде би се за могло заменити предлогом на, а да
се семантика исказа задржи.
Наравно, има и примера датива са удвајањем заменица без предлога на,
али су они у мањем броју:
мeне нe ми казuје Сл; мeне нe ми трeба П; мeне ми се uпропасти П; мeне
ми се па отвrдне, Зoре Т; мeне нe ми је дoбро П; миeне ми се чiни Ц; мeне ми
јaд Ц; мeне ми бeше тeшко Љ; мeне нe ми је тeшко Сл; мeне нe ми се фaћа Рљ;
тeбе ли ти се жалi Љ.
Код Барјактаревића (1966: 200‒201) налазе се примери са удвајањем заменица и са употребом предлога у дативу: дадоше ни на нас оружје, рече ни
капетан на нас. Међутим, потврда са заменичким формама какве даље даје
Барјактаревић: теб ће ти дадну паре, па ће ти теб дам шупељку, немој му
њему кажеш, ако му њему продаш, нема у мојој грађи.
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Видоески примећује да се у дативу пуна заменичка форма користи уз
предлог на, али и без њега (Видоески 1962: 163), тако да су и у кумановском
говору бројни примери удвајања личних заменица и у случајевима употребе
предлога.182
У грађи Марине Јуришић (2009: 134‒149) налазе се примери удвајања
личних заменица и уз предлог.183
У говору Горње Пчиње чести су примери са њему, њозе и њим те предлога нема: ципелка му испадне њему, па турише му њему годину, њозе ву
казују, па ву га остави њозе на кревет, пушке им њим наодили, не дала им
њим да едев и они итд.
Чини се да је код удвајања заменица са употребом предлога одлучујући
фактор изразити аналитизам којим је обележен прешевски говор. Наиме, у
прешевском говору нема заменичких облика њему, њојзи и сличних, те се
значење датива једино може исказати контрукцијом на + ОП. Непостојање
дативског облика типа њему условило је удвајање заменица и онда када уз
пун заменички облик стоји предлог, јер другачије није ни могуће.
Удвајање са употребом предлога односи се уопште на појаву удвајања
објекта. Следе потврде са употребом именице или неличне заменице као неправог објекта:
на дeду да му напрaвим Т; не трeба на човeка да му завiдиш П; пoсле
нe ће му дaде на човeка О; нe ву дaва на мaјку Сз; дaди ги на Шиптaри П; па
да ги помoгнеш на љuди Ц;
да му кaжеш на тoга П; да ву дaм на онuј Ч; на онолiчког му дaва Ч и сл.
Има примера удвајања логичког субјекта:
на нeкога му се дaва О; а на нeкога нe му се дaва О и сл.
182
У кумановском говору забележени су следећи примери: на мене ми сведочи, и на
мене ми збореше (али и: Ја беше тамо тьк и мене ми рече), на нас ни донесоше, донесоше ни
пушке на нас, стоката ни се отна на нас, („поретко и без предлогот“ (Видоески 1962: 165): нас
ни дадоше у село Војник, нас не ни се идеше у Скопје, нас ни рече), кој ви казаја на вас, на
вас ви рече, колективци на вас ви дадеше (али и: вас ви даде), на њега му рече (али и: ти си му
њега рот), малко да му дадемо на њега, и на њи ќе ги направив куќу, не ги се допада на њија
итд. (в. Видоески 1962: 163‒169).

Примери забележени у говору Горње Пчиње: на тебе истин ли ти је вук удавија
козу, као на вас што ви давамо леб, на њега му ноге отичав, па ву дава на њума о[д] трипут, он
ву никја зуп на њум, туј ги је била кућица на њи, и дадев ги на њима итд. Ипак, много је више
примера оваквог датива без предлога и са удвајањем као што су: у тањирче ће ми мене одели,
што несу ми овија зуби мене, ја тебе да ти дам, такој ни причаше нас тај наша баба итд.
183
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Плеонастичка употреба заменица
3.3. Плеонастичка употреба заменица у вези је са појачавањем исказа,
а забележена је и у неким другим говорима.184
Потврде из прешевског говора:
oна га uзеде држaва П; oна жiва вoда тeчи О; oна и овaј кuћа је прeко
њuма П; oна прoтече плoча П, па oно тoј му је Ц; oно га грeје сuнце П; oно
нe ми је бiло овoј Т; oни га купuјев мoји П; oни су долазiли и нaши Ц; oни се
oбе стaпчики прифатiле О и сл.
Место заменичке енклитике уз глаголе
У прешевском говору забележени су примери у којима се заменичка
енклитика налази испред глагола. Ова појава није тако изражена и може се
чути спорадично, некад само једном код једног говорника, а код неких није
уопште регистрована.185
и ми дaва на мeне Ч; ми се чiни П; стoји, ме глeда Сл; и ву вiкам П; и
ву ги однeсе П; и ву дaвам М.
Употреба речце не уз глаголе
3.4. У говору Прешева често се среће употреба одричних облика глагола у конструкцији: не + заменичка енклитика (укључујући и повратну заменицу се) + глагол, при чему речца не постаје носилац акцента. У оваквим случајевима разбијају се и одричне форме помоћних глагола (неје : не
се је). Ова појава настала је под утицајем македонских говора. О овоме је
говорио још Александар Белић, који је запазио да је акценатско не често
у најјужнијем делу јужноморавског говора и претпоставио да је дошло из
македонских дијалеката (Белић 1999: 402‒403). Проф. Богдановић говори о
„вишеструком не, чија се функција не разликује много, али чије је порекло
вероватно различито“ (Богдановић 1987: 258). Једно од објашњења, које нуди
Богдановић, јесте да је негација не уз глаголске облике настала сажимањем
184
В. Павловић 1939: 26, Ивић 1957а: 358, Јовић 1968: 176, Богдановић 1987: 226, Тома
1998: 313–314, Младеновић 2001: 492.
185
Појава се тумачи утицајем несловенских балканских језика (Илиевски, Пеев 1983:
109). Видоески у Кумановском говору наводи примере: Носимо гу вреќу крс село, испродаде га жито, виде га оньј домаќин, ључимо ги овце, прашале га дали је кривда боља или
правда итд., који показују одступања у односу на стандардни македонски језик: „Најмногу
отстапувања од нормативниот јазик во врска со местото во реченицата покажуваат кратките
заменски форми како глаголско дополнение. Најчесто (во однос на глаголот) тие се наоgаат во
постпозиција. Така е и во другите северни говори.“ (Видоески 1962: 237).
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одричног неје (нeје > нeе > нe). Другачијег је порекла не у упитним реченицама, где је упитна речца ли разбила одричне облике помоћног глагола јесам
(Богдановић 1987: 259).
Потврде из прешевског говора:
ма нe ме знaје Рљ; ма нe ми се iде П; нe ме је видeiа Б;
е, тêг нe ми дaваше П; мeне нe ми казuје Сл; нe ми је слaтко Р; нe ми
прiчај П; нe ми је спомнaја Ц; oно нe ми је бiло овoј Сз; пa нe ми је пратiiа Р;
да нe те интересuје O;
e, овoј нe ти је по катaстар Р; нe ти казuју Р; нe ти помaгав толiки
лeкови П;
докле њeга нe га пiтав О; нe га је видeiа Р; нe га остaвљам мuжа сaмога
П; нe га узiмам Сз; oни нe га вiкав на iме Т; тoј снaшче нe га познaвам О;
нe му дозвољaва да дoђе М; нe му је нiшта Ч; нe му се је дaло П;
јa нe гу знaм Св; нe гу знaш Љ;
да нe не глeдав П;
јa вaс нe ве познaвам О;
нe ги знaје нiкој Н;
за њu нe се дaва П; и oна нe се свrћа П; нe се дaва џaбе Р; нe се пiје Рљ;
нe се плaшите, дeца, нe се плaшите О; нe се сeћам Н; нiкој нe се је отрuја П;
овoј нe се слaже Ч; сeстре нe се глeдав П;
нiкој нe се је отрuја П; тoј нe се је давaло севaп П; тoј нe се је знaло Сз.
Некада може доћи до изостављања енклитике помоћног глагола јесам
те остаје само акцентована речца не и енклитика која се умеће:
да нe се уплашiја Ц; наћêске нe ги спавaла нeшто П; нe ву се дaло П; нe
га гушiло ГД; нe ме срaм Рљ; срeћа нe гу исцепiле Ч и сл.
3.5. На синтаксичком плану прешевски говор карактеришу неки,
овде издвојени, моменти. Конгруирање множине именица средњег рода
са атрибутском речи и предикатом указује на уједначавања са именицама
мушког рода. У говору Прешева забележен је поступак стварања једнинскоможинске парадигме код збирних именица и именица плуралија тантум.
Прешевски говор одликује се балканистичком цртом удвајања објекта, где се
истиче удвајање личних заменица са употребом предлога, што је израженије
него код неких других призренско-тимочких говора. Поред македонизама о
којима је било речи у фонетици и морфологији (повлачење акцента са ултиме, парадигматски акценат, -на- ˂ -нѫ-, -у у 1. л. јд. презента, -ле у мн. р. гл.
придева) овој групи дијалекатских одлика припада и акцентована речца не
која се заменичком или глаголском енклитиком удаљава од глагола.
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ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
4.1. Говор Прешева припада јужноморавском типу призренско-тимочке
дијалекатске области. Kарактеристичне одлике прешевског говора су:
1. Акцентуација је обележена парадигматским уопштавањем (мaјстор,
мaјстора, мaјстори; голeм, голeма, голeмо, голeми; iдем, iдеш, iде, iдемо,
iдете, iдев) и тзв. врањским преношењем које подразумева прелаз акцента
са отворене ултиме за један слог према почетку речи (жeна, жeну, жeне,
сeло, сeла, дeте). Старо место акцента на отвореној ултими одржава се у
неким категоријама:
‒ аорист 1. л. јд. (код неких глагола постоје дублетне форме: видo и
вiдо, а код неких сложених глагола акценат је на слогу испред наставка:
понeсо, продaдо, затeко), 2. и 3. л. јд. (код неких глагола постоје дублетне
форме: дaде и дадe; сложени глаголи обично имају акценат на префиксу:
iзвади, нaправи, oстави);
‒ прилози и речце (кудe, овдe, заштo, јучe, једвa, евe).
2. Прешевски говор чува полугласник: дêн, зêлва, онêј, једêн, лêже,
дәнêс, полêк, бêш, али честе су и супституције: Видовдан, Ђурђевдан, данǝс,
песак, кад, сад, сас, јастук, сандук, Велигден, ложица, собор.
3. У прешевском говору забележена је не тако изражена појава факултативне дифтоншке природе вокала средњег реда: глиeда, вриeме, диeца,
куолeно, уoна, такуoј.
4. Назал задњег реда код глагола III Белићеве врсте има рефлекс а:
биднaли, обрнaја, паднaја; гuрна, почнa, uкрадна.
5. Прешевски говор се одликује екавском заменом јата и то се најбоље
огледа у одричном облику глагола јесам: нeсам, нeси, нeје, нeсмо, нeсте,
нeсу. Екавизам је забележен и у неким случајевима императива 2. л. мн.:
дoђете, сeднете, uзнете. Примера екавизма у деклинацији је веома мало јер
је деклинација прешевског говора изразито аналитичка.
6. Рефлекс лу за вокално л којим се одликује јужноморавски говор постепено се губи из прешевског говора, али се добро одржава у неким лексемама: слубе, клуче, клуцане. Поред лу јављају се супституенти: у (жут,
јабука), љу (жљуна, жључка), лǝ (длǝг, лǝцка) и ли (глита, длибок).
7. Вокало р најчешће се јавља у између сугласника (врже, грцман,
дрчла, скржав, стршљени), али га има и поред вокала (вровинке, уркаја се) и
на крају речи (вр, затр). Забележени су и примери девокализације º (умреја)
као и сендуарног º (крвај, сатр, стрна).
8. Од вокалских група најфреквентније су аа (наалаш, намаам, маала,
кабаат, раат), ае (даваећи, знае, петнаес) и оо (дооди, пообаља, поодамна).
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9. Контракције вокала нису тако честе али су забележене у примерима:
Аравица (< Ораовица), мала (< махала), ко, навам, нанам, ишо, реко итд.
10. Редукције вокала су одлика и прешевског говора: Ранђел, толко,
истин, д иду и сл.
11. Покретни вокали јављају се код заменица (њум / њума, њим / њима,
овог / овога), прилога (дом / дома, откǝд / откǝда, тǝд / тǝда, там /тамо,
кам / камо), предлога (откуд /откуде).
12. Супституције вокала су честе и могу бити фонетске (кладанац, вагета, Марава, навадаџија, елергичан, ћелим, њигово, копус итд.) или морфолошке природе (мељам, коља, расипе, избројев, исцепи, лошо итд.).
13. Сонант ј углавном је стабилан глас и може се наћи у иницијалном
(ја, још, једва, једну, јучер итд.), медијалном (ајде, сајгија, ујко, божја, снопје,
твоји, ткајено, Стојан, Бујановац итд.) и финалном положају (ај, бегај, мој,
кој, овǝј, овај, овој, никој, тој, теј, туј, такој, одвај итд.). Секундарни глас ј
забележен је у: јевра, јекономска, јела, јуже, радија, узеја, викаја, дошја и сл.
14. Сонант в често се јавља као секундарни глас: бегав, гњетев, носив; беву, идешеву, викашев; автобус, ву, чиви. Може се губити у појединим
позицијама: праиш, напраено, забраљаш, распраљам, црљив и сл.
15. Сугласник ф чест је у говору Прешева (фајда, филија, фута, Фиданка, јефтино, кафа, нафрља, лаф, ћеф) и ретко долази до супституције са
в: вамилија, асвалт, лав.
16. Глас х се најчешће губи у свим позицијама у речи (аџија, аљина,
ектар, раст, ркам, греота, дооди, раат, вр, гра, гре, стра, одма итд.), али
се уместо х може јавити к (краст, зактева, сакранише, врк, плек).
17. Сугласничка група хв замењена је сугласником ф: фала, зафалим,
пофалим, фатим, фаћав се, дофати и сл.
18. Африката ѕ присутна је у прешевском говору (ѕид, пенѕија, ѕвоно), а
примери показују да тај глас може имати сатус засебне фонеме: ѕинѕа, ѕикне,
ѕенѕа).
19. Сугласници ч и џ нормалне су артикулације (чарапе, гочеви, ич,
џабе, коџа).
20. Код једне групе говорника из прешевског краја забележено је тзв.
лесковачко ч, које се одликује појачаном фрикативношћу (част, чим, човек,
дечију, малечак, очи, тач).
21. Сугласници ћ и ђ имају стандардну артикулацију (ћерка, маћија,
неће, госпође, цеђ, туђо).
22. Сонанти н и л у неким случајевима могу бити замењени сонантима њ и љ: Ашање, грањка, жњеје, јагањци, кућњи, ташња; Босиљиград,
жљеби, кљеште, жељудица.
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23. Финално л се чува у неким именицама, придевима и прилозима:
вoл, дeл, зaбел, бeл, врeл, дебeл, одоздoл.
24. Финално л је у радном гл. придеву м. р. јд. прешло у -а (давaја,
видeiа, добiја), али није непознато ни -л > -о (завршио, причао, спровео,
умрео, отишо).
25. Одсуство старог јотовања забележено је у облицима трпног гл. придева: огрaдено, врaтена, накiтени, омeсено, зарaзени, досeлени, кuпене,
грaбена, спрeмено, прaвен, али је увек: жењет.
26. Постоје колебања код новог јотовања лабијала: гробје и гробље,
здравље и здравје.
27. Специјално јотовање је извршено: дође, нађе, пође.
28. Резултати палатализације јављају се аналошки: не можу да идем,
обучи, исечи; али су очекивани у 3. л. мн. презента које се завршава на -ев и
-ив: печев, течив и сл.
29. Консонантске групе у иницијалној, медијалној или финалној
позицији могу се чувати (сливе, цврсто, пчеле, пшеница, шкембе, гнездо,
псује, земља, плевња, памтим, узмете, гумно, петља се итд.) или мењати
(пченица, пцује, пчешки, чкембе, гњездо, жљеби, млого, глетаво, гмечи,
земњано, племња, племја, панти, узнем, лешњаци, пекља се, бука, болес, болесан, посан итд.).
30. Сугласници у сандхију најчешће се губе (неће[в] ве снашке, ка[д]
ће дођеш, сǝ[д] ће ги кажем, бе[з] зуби, да[ј] једно, жа[л] ли ти је, даде[м]
му, сǝ[с] свекрву, ви[ш] што се гали) или се једначе по звучности (Бок си
знаје, испот село, не мош се оделимо, ис Прешево, з дебели).
31. Десоноризација није карактеристична за прешевски говор, али се
срећу примери: леп, зит, никат, ономат, рит, порес, грос.
32. У прешевском говору су забележени примери са метатезом: гројзе,
Којзак, лојзе, Карљевац, пладне, пладниште, трушија.
33. Народна етимологија није тако честа у прешевском говору (дрвиши,
хоронарно, осећања (’осећај’), оштећење (’обештећење’)).
31. Деклинација у прешевском говору изразито је аналитичка, чак су
ретки примери са трагом екавизма у дативу јд. именица ж. р. и личних заменица 1. и 2. лица (мајке му га, куку мене).
32. Код именица средњег рода у прешевском говору нема облика са
проширењима на -н-, -т- или -с- (нeколко дrвца, двe унuчики вoди).
33. Множина именица средњег рода, поред -а, гради се уз помоћ наставак, -ики, -ци и -иња (говeда, кuтрики, прaсци, имiња).
34. Именице треће врсте уз бројеве имају множинску форму (двe
прaсики, пeт унuчики, двe дeца, oсам дeца).
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35. Облици збирних именица на -је показују тенденцију семантичке
конгруенције у језичком систему (онoј грoбље : онiја грoбља).
36. Именице браћа и деца у поступку конгруирања показују
изједначавање са именицама м. р. множине (овiја брaћа, тuђи дeца, дoшли
ми дeца).
37. Неке именице плуралиа тантум развиле су једнинско-множинску
парадигму: тeзгера : тeзгере, чeзе : чезiња.
38. Прешевски говор одликује се удвајањем личних заменица (мeне ме
пуштiше, тeбе ли ти се жалi, нeсу га њeга казaле, довeди гу и њu, а нaс не
је пуштaја, вaс ве нeма, какo су ги викaле њi). Ова појава је забележена и у
случају употребе предлога (и на тeбе ти казa, рeко му и на њeга, испрiчај
ву тi на њu, на нaс ни је дoбро, давaше ли ви на вaс, какo су ги викaле њi).
39. Облик датива личне заменице 3. л. јд. м. р. њему и упитне заменице
кому⁄коме није забележен у прешевском говору. Значење датива исказује се
аналитички (на њега, на кога).
40. Датив личне заменице 3. л. јд. ж. р. исказује се аналитизмом типа на
њу, на њума или енклитиком ву и нема форме њојзи, њози, њозе.
41. Множина личних заменица 1. и 2. лица у прешевском говору има
облике ми и ви.
42. У прешевском говору се употребљава речца си за појачавање
значења (бoље да си ћuтимо, кoј штo си iма, корiстив си).
43. У прешевском говору честа је појава придева неодређеног вида,
што се препознаје и код редних бројева (глaван, домaћ, мaл, бoљ, гoрањ,
срeђан ⁄ срeђањ, прв, друг, трећ).
44. Исказивање присвојности може бити аналитичко (на брaта сiн, на
Мiле мaјка се јавi сiноћ, на Вeлку ћeрка, на Лiлу сiн).
45. Компарирање придева је углавном аналитичко (пoголем, пo блiзак,
пoмала, пoскупо, пoголемшки, пoстаре, нaјмал, нaјбогaти)
46. Могу се компарирати именице, глаголи, прилози (нaј гaзде, пo
рабoти, пoтам).
47. Множински облик придева уз именице с. р. као и уз именице браћа и
деца и уз неке именице плуралиа тантум има наставак -и чиме се изједначава
са м. родом (фaрбани јaја, вeлики брaћа, тuђи дeца, плaви oчи, голeми uши,
вoјни кoла, цiгански грoбја).
48. Презент 1. л. јд. у говору Прешева може имати наставак -м и -у.
Наставак -у је чешће обележје говора села, док је у граду забележен код
старијих и мање образованих говорника, али са истовременом и чешћом
употребом наставка -м (дaдем, дaду, сeчем, сeчу, iдем, iду, тuрим, тuру,
стoјим, стoју).
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49. Презент 3. л. мн. у прешевском говору је на -в: вiкав, дaдев, бaлив.
49. Аорист и имперфекат су у живој употреби, с тим што се чешће чује
аорист (дођo, дођe, дођe, дођoсмо, дођoсте, дођoше; iдеше, iдеше, iдеше,
iдешемо, iдесте, iдешев(у)).
50. Радни глаголски придев м. р. јд. има наставак -(ј)а: радiја, видeја,
излǝжaја, iшја.
51. Постоје потврде генерализовања наставка -ли у м. и с. р. мн. радног
глаголског придева (свi сeла су се изгубiли, овiја дeца нeсу смeли).
52. Постоје потврде уопштавања -ле у радном гл. придеву за сва три
рода множине (нaши су га дигнaле, мнiго смо пропатiле мi дeца).
53. Облик плусквамперфекта постоји у прешевском говору: јa бe iшја,
бeше дaла, да бeмо мoгли, бeсте купувaли, бeву купувaли).
54. Футур I у прешевском говору исказује се конструкцијом ће + презент за сва три лица и оба броја (ће донeсем, ће дoђеш, ће нaђе, ће пiјемо, ће
кaжете, ће стaнев).
55. Императив 2. л. мн. има и наставак -ете: бiднете жiви и здрaви,
дoђете овaм, да ми извiнете на рeч.
56. Потенцијал у прешевском говору исказује се конструкцијом би +
радни гл. придев за сва три лица и оба броја: нe би му јa узeја, oна би ву
помагaла, мi би дoшли, вi не нe би пуштiли.
54. Глаголски прилог садашњи у прешевском говору гради се уз помоћ
наставака -ећи и -е(ј)ећи (давaећи, износеeћи).
53. Поједини глаголи изменом основе придружују се неким другим глаголским врстама (дaде, рeкне, спiје, кoља, тeчи итд.).
54. Код итеративних глагола облици се граде формантом -ува- (дарувaли,
купувa, замотувaње и сл.).
55. У прешевском говору употребљавају се бројне партикуле, које се
додају упитним и показним заменицама и прилозима, а најфреквентније су
-ј и -ја (кoј, овêј, тaј, онoј, тuј, такoј, одвaј, затoј) .
56. Множински облици именица средњег рода са наставцима -а и -иња
конгруирају са атрибутском речи и предикатом као именице мушког рода:
нeкакви бrда отuда, свi сeла су се изгубiли, сас тiја ћeбиња, тêд су бiли
чезiња.
57. Именица деца конгруира као именица мушког рода у множини:
вeлики дeца, дoшли ми дeца.
58. Именице очи и уши конгруирају као именице мушког рода множине: плaви oчи на дeду, онiја uши ушiљи.
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59. Код збирних именица забележена је плурализација облика и
образовање једнинско-множинске парадигме: сrпско грoбље, долeко су нaши
грoбја, од онoј кaмење, до онiја кaмења.
60. Неке именице плуралија тантум развиле су једнинско-множинску
парадигму: дaј ми мaшу, тe ги тaм мaше, стaви се сeно у тoј јaсле, имaли су
тiја јaсла.
61. У прешевском говору су забележени примери удвајања личних заменица и онда када се уз пуни облик користи предлог: вiка ми на мeне, и на
тeбе ти казa, ако нe му гoди на њeга.
62. Постоје примери плеонастичке употребе заменица: oна га uзеде
држaва, oно нe ми је бiло овoј.
63. У прешевском говору забележени су примери у којима се заменичка
енклитика налази испред глагола: ми се чiни, и ву вiкам.
64. У говору Прешева често се среће употреба одричних облика глагола у конструкцији: не + заменичка енклитика (укључујући и повратну заменицу се) + глагол, при чему речца не постаје носилац акцента: ма нe ме знaје,
нe ти казuју, да нe не глeдав.
4.2. С обзиром на географски положај прешевског краја, испитивање
прешевског говора на неким местима у раду било је праћено поређењима
са стањем у народним говорима њему територијално најближим о којима
постоје дијалектолошке монографије. То су кумановски (Божо Видоески,
Кумановскиот говор) и пчињски говор (Марина Јуришић, Говор Горње
Пчиње). У вези са таквим компаративним погледом издвојене су језичке одлике у којима су видне сличности или разлике у односу на ова два суседна
говора, те се показало да се ради о изоглосама које се пружају правцем: Источна Пчиња – Западна Пчиња – Прешево – Куманово. Већина ових изоглоса налази се управо на подручју прешевског говора. У наставку је дат опис
простирања језичких црта које по истоветности или разлици повезују ова
три говора (пчињски, прешевски и кумановски).
1. У прешевском говору нису забележене форме радног. гл. придева м.
р. јд. типа ишêја, дошêја, пошêја, каквих има у пчињском и кумановском.
2. У прешевском говору се јављају дублетне форме облика са новим
јотовањем (гробље и гробје) и без њега, док у кумановском и пчињском има
само оних без јотовања.
3. У прешевском говору примери потврђују да је специјално јотовање
у потпуности извршено, а такво је стање и у западном делу говора Пчиње,
док у источном делу егзистирају форме са групом јд. У кумановском говору
су чешћи облици дојде, мада се јавља и тип доgе.
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4. Африкате ч и џ нормалне су артикулације за разлику од пчињског
говора, у којем је примећен палатализованији изговор.
5. Африкате ћ и ђ имају стандардну артикулацију, нема забележених
примера са евентуалном слабијом фрикацијом, каквих има у пчињском говору, а који су некад слични македонском гласовима ќ и g.
6. У говору Прешева и западног дела Горње Пчиње значење датива
личне заменице 3. л. јд. м. р. и упитне заменице исказује се путем аналитизма и овде нема форми њему, кому. На истоку Пчиње и у кумановском говору,
поред аналитичких конструкција, има и ових ликова.
7. Облик датива личне заменице 3. л. јд. ж. р. у прешевском говору и
у западној Пчињи (Шапранце и Шаинце) исказује се аналитизмом на њу,
на њума и енклитиком ву, док се на истоку Пчиње и у кумановском говору
јављају и форме њојзи, њози, њозе.
8. Множински облици личних заменица 1. и 2. лица у прешевском говору и западном делу пчињског говора јесу ми и ви, док су у најисточнијем
делу пчињског обичнији: ние⁄мие, вие, а у кумановском се јављају: ми, мија,
мије⁄нија, ви, вија.
9. Облик датива личне заменице 1. л. мн. нам забележен је у кумановском, али га нема у прешевском и пчињском.
10. Једина енклитика 3. л. мн. у прешевском говору, западном делу
пчињског и у кумановском је ги. У источном делу Пчиње може се чути им и
ни.
4.3. Прешевски говор један је од најјужнијих српских говора. У лингвогеографском смислу недостају подаци из неких ближих подручја, као
што је то Бујановац који се налази између Прешева и Трговишта. Евентуална испитивања бујановачког говора употпунила би дијалекатску слику
југоисточне Србије и прецизирала простирање фонетских и морфолошких
обележја овог типа призренско-тимочких говора.
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ТЕКСТОВИ
– По нaдимак нeсмо се нiкој викaли скoро. Само Ордaн, дoле, Вuк, и
Стојaн Лисiца. Тoј се је знaло. Дрuг нiкој.
– Такoј ги вiкав. Oн дəк жuт у лiце, жuти бrкови, Лисiца.
– Инaче, овдe је бiло нaрод, али тoј кoј би мoгја да знaје нeшто, пре
трiста гoдине ли, нeје за тuрско.
– Тuј гoре је бiла нeка цrква, а кaква цrква. Грoбја бiли онaм, католiци.
Тoј одaвана.
– Темeљи. Сас волoви рeтко, рeтко. Направiја сам за плeмњу отуд
темuљ. Кrстови, кrстови од зeмљу. Нe, нe, што нaђем сiтни. Oдма овдe
нaдоле.
– Искaчашев цiгле, цiгле пeчене, нiки црeпови, нiки каквoˬти нe.
– Куде је овaј чeшма сeлска, тui е бiла црквeна згрaда.
– Католiци ли су бiли или којi?
– Трeба да су ели католiци ели правослaвни.
– Човeк да дiри тoј да знaје. Нiшто нeсмо питувaли. Сêг нeма кoга да
пiташ.
– Кəд су се доселiли пред овiја нaши отuд, да ли су из Сефeр, да ли из
Дунaв. И потерaли свiње, знaш, и овiја ги сретнaле на бrдо гoре. „Пођoсте
ли, бе?“ „Пођoмо.“ „Eј, стaни!“ „Сас овuј стoку у сeло не мoж да улaзите! Ели
стoку остaвете, ели се врaтете“. И oни оставiли, знaш, свiње у шuму. И сêд
га зoвев Кoдра свiњска, свiњско бrдо. А Нoрча добiла iме за врeме тuрско.
Дoста сам радiја с њiм, знaш, али нe ме толiчко интересuје да питuјем.
Пuно сам имaја стaри љuди. Дoђе и сeди, глeда, јa зiдам с кaмен, и прiча,
прiча. Кəд су дoшли, знaш, Тuрци, oни су дoшли од Гњiлане, низ Марaву.
Пrви пuт кəд су дoшли, у Бујaновце, па у Прeшево. Прeшево су затeкли
Тuрци не сêг кудe је, куде Џагадuри, iспод, Каљaја куде је. Тuј су затeкли.
Тuрци су станaли да вrшив пoпис. Сiгурно по наређeње: „Iди тaмо, iди
тaмо.“ Онeј кoј е бiја прeводник, дoшја овдe, гледaја. „Кoга си нaшја? – да
се врaти, знaш. „Нeма нiкој.“ „Какo ћемо?“ „Нoрча.“ Из Нoрчу су отiшли
у Стaмбол, у Тuрску. У Алиђeрце отiшли из Нoрчу, у Чукaрку и у Рељaн
iма што су отiшли из Нoрчу. И сêк iма зeмља онaмо. Овoј нeсу га радiли
нaдоле. Нeје рaђено. Овдeка нaшо свe је бузелêк бiло. Бошњaчке њiве су куд
шкoлу, на мeђу, iма и у Нoрчу, и у Прeшево штo су. Знaчи от шкoлу навaмо,
сiгурно фaћа и поред рeку надoле, па до Трнaвску Рeку. Тoј Тuрци кад су
потурчувaли у Бoсну и кoји су примaли вeру муслимaнску, oни су ги водiли
тuј и давaли су ги зeмљу кoлко oће.
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(Станоја Јанковић (1929), два резреда основне школе; Љубица Јанковић
(1934), два разреда основне школе, Норча)
*
– Ће ти кaжем и тoј. Да сeднемо гoре, бoље да пiшеш. Да iдемо тaмо,
да се чuјемо бoље. Нe ли ће ти слuнце смeта?
– Ће пiјете ли кaфу?
– Напрaви по једнu кaфу. Ће пiјемо свi тројiца. Јa кaфу слaбо пiјем,
али кад iма нeкој, тêд ми се пiје.
– Кад дoђе нiки слaђе му је.
– Нe ми је слaтко. Пре дeсет-петнaес, а мoже ли пoвише. E, ће ти
кaжем јa. Кəд сам јa бiја у шкoлу. После ослобођeње. У овêј плaц нe, дoле,
у Рaјинце сам рoђен. Кoје си тi гoдиште? Пoвише си обелeiа. Пoвише слaна
куде вaс пaда. Јa сам овдe рoђен, тuј, у овoј сeло. E, тêд смо бiли од трiес пeт
до четрдeсет ђaка сrпски. Од пrви рaзред до четвrти. У четвrти рaзред смо
имaли само да ли двојiца или тројiца бeву. У Бuгарску којi су бiли, брaтˬми
је бiiа и још двојiца или тројiца iмаше у четвrти рaзред кəд сам јa пoшја
у шкoлу. И смо имaли мнoго учiтељи. Седамдeсет и пeт кuће тêд су бiли
Сrби. Oни су бiли око двeста, стo педeсет, а мi осамдeсет пeт смо бiли.
Вiше oни су бiли. Нaша фамiлија је Лесничaни, од Тргoвиште гoре. Овдe
су насeлени. Двaес девeте су нaши насeлени овдe. Нaши су бiли Лесничaни.
Oнда овдe је имaла фамiлија, у овuј мaлу овдeка што је, бuгарска фамiлија.
Такoј смо ги викaли, Бuгарчики, из Босiљиград, из Босiљиград Бuгарчики.
Овaј маaла већiном су тoј бiли. E, iмаше једнi овдe, брaћа су бiли. Тaј кuћа
и овaмо једнa испод пuт. Тiја су из от Кленiке навaм. Какo бeву тiја сeла?
Кршевiца, Клiновац. E, тiја су ис Клiновац, Клiновчани. Имaла је нeка
фамiлија. И тuј дoста су бiли и oни бoгаˬми. Ис Цrновце су дoшли oни,
Цrновчани, бiла вeлика фамiлија. Iма, iма јoште. Iма и[з] Сuрдулицу што
су дoшли, Сурдулaни. И бiло је једнo Мaло Рaiинце онaмо, Маџiри смо ги
звaли. Бiле су око дeвет кuће, дванaес, петнaес. Тoј нeје бiло мeшано. Тoј
Маџирчaни су. Одoкле су насeлени не знaм, не знaм одoкле су насeљени. Ис
Цrни Вr, Црновrшки тoј су фамiлија. Кудe је тêј Цrни Вr не знaм. Тaмо,
на овuј стрaну, према Бuгарску. E, e, e, о[д] Тргoвиште према Бuгарску. Тuј
е Цrни Вr. Јa сам чujа, нeсам бijа тaм. Знaм да је тuј отпрiлике. И мoји
су отuд нeгде. Нeсам iшја куде су живeли мoји стaри. Нeсам iшја уoпште.
Сeнта, Сeнту знaјеш. Сeнта ми је брaт рођeн. Бuце му је сiн, мoј братaнац.
Онêј Ћoра што га вiкав, Ћoра Дрaган, зeт, бe, на брaтаˬми ћeрка, братанiца
мoја.
*
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У Прeшево си рoђен да не знaш шиптaрски. Тi си тврдоглaв, као мoју
бaбу iсто. Тaтко тaмо кудe ти је утeпан. Нeси имaја, мoжда, вoљу да uчиш.
E, да га јeбу. Зајeби! Мoја бaба такoј. И[з] Самoљицу, у Самoљицу рoђена,
не знaје да бeкне шиптaрски. Трeба, кaко нe. Какo не знaм цiгански, нaну му
јeбу. Имaло је Цiгани овдe. Дeвет кuће Цiгани су бiли. Мeшани су бiли oни
по овeј маaле. Нeје пoсебно. Дeвет кuће. С Цiгани сам iшја у шкoлу.
*
– Длêги кaмења гoре, знaiеш кудe игрaли кoло. Тuј свaдба је бiла.
– E, нeкад свaдба бiла. Некоˬврeме, такoј прiчав љuди. Кoла кудe бiли,
гoч кудe бiiа, свe кудe бiло, свe у кaмен, скаменiло се. И онoј што бiло на
кoла. Знaш, онêј барјaк. Барјактaр, онoј дrво и тoј ‒ подникнaја дuб и дuпче
га iма сêд. Тuј гoре у бrдо.
– Више бoр гoре. Какo гу вiкашеву? А вi, тuј ли сте си? Гoре ли?
– А мi сaми сас бaбу. Правiмо кuћу, правiмо. Да iдемо у Вeлику Плaну
бaр. Не мoж да прoдамо овдe. Iмамо дoбро имaње. Нe се дaва џaбе. Мa, јeбу
ги мaјку да дaвам, ће uзме, нaне му га набiјем. Нe се остaвља.
(Благоја Михајловић, четири разреда основне школе (1937);
Стана Михајловић, без школе (1939), Рајинце)
*
Изгубi пuт. Нeсте ме измучuли, него нeсам те разумeја по глaс. Јa ву
рекнa на жeнуˬми. Сeди си једêн човeк тuј. Чекa, ће отвoрив тêј рaзговор.
Чeкеј, чeкеј, кəд пoсле, звoни телефoн. И онêј се јавi на Чaслава: „Евe га
тuј, сeди си.“ Рекнa, леле, ама сам гу направiја рабoту! [...] Ће кaжете. Једêн
Сrбин је бiја на крaј. Iсто су га звaли. Мi смо имaли међу Шиптaри њiве.
Iма нeка код грoбја. Пoље, такoј смо га викaли. И тaмо смо имaли зeмљу.
Имaли су у Пeсак дoле вiногради, лојзiња. Ууу, голeм орa имaја према
Лoјане. Бêш тuј куде тêј орa ја сам имаја лојзе, сêд већ шљивaк. Изнад грoбја,
накуде Бaњску, грoбја куде су. Нeје цаканoвски aтар, мирaтовачки је. И јa
iмам зaбел тuј. Такoј га вiкамо. Знaш кудe је? Код Ивaново пoље, кəд га
прeђеш, преко прuгу. Јa не знaм дəк нaтамо нeсам имaја зeмљу.
*
После су тuј кuћу дaли на жандормeрију, па становaја је жандормeр.
Жанaр је становaја. Е, пoсле мoј тaтко и чiча фатiше продадoше тuј кuћу.
И такoј. Мiслим да су се отселiли у Врaњску Бaњу, али нeсам сiгуран. У
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Требешiње отидoше. У срет сeло, на крaј, на uлаз. Свi пoсебно су бiли.
Душaн пoнапред је отiшја. Онêј једêн сiнˬму доoдеше. Јoш не бeше продaја
свe. Знaм, доoдеше oн, сəс брaтаˬми у шкoлу су iшли зaједно, и oн је
долазiја. Пoсле њiву да oре, па идo јa једнu гoдину с трaктор, и Благoја.
Узедoше нeшто тêг. Iма плeмја, и бунaр iма. Темeљ iма на плeмју. Дuвар
стoји, ћерпiч јoш нeје свe.
*
Бiја сам у дрuги рaзред и сас тoј сам остaја. Једнu гoдину у Мирaтовце,
једнu у Бaњску овдe. Шкoла у Цаканoвце, куде њiну кuћу. У дрuги рaзред
сам бiја и прoпаде Крaљевина... Једнa голeма сoба, тuј е бiла шкoла. Мi
смо iшли у Мирaтовце у шкoлу. Јоште пред мeне, пrви рaзред у Мирaтовце.
Пoсле, дрuги рaзред, одвојiше гу шкoлу. И у њiну кuћу. Ослободiше гу и
aјде тuј. Прoпаде бiвша Југослaвија, aјде по oвце, aјде по овoј.
(Стојан Славковић (1928), два разреда основне школе, Цакановац)
*
Кoји обичaји да ти кaжу? У субoту свекrва заiгра. Тoј е дрвaрско
вeче. Сuтра сабaјле што су покaњени љuди дoђев и пoђев за снaшку. Ал
тêг не заигрuје свекrва, него у субoту. Дoђе старeјко, старeјковица и пoђев
за снaшку. У кoје врeме, договoрив се, у кoлко сaат и отiдев. Тaм па oни
њiни обичaји си прaвив. Али цeл ноћ, према понедeљак. Сабaље старeјка ће
испрaћав, грeјев ракiју. Пeтла преко нoћ кoљав. Старeјко трaжи кокoшку. Па
iдев, па фaтив старeјкови мoмци кокoшку или пeтла, па донoсив. Па гњeтев
пaре у uста на кокoшку ели на пeтла, штo фaтив. Тuрав пaре, мuчив онuј
животiњку. Сабaјле закoљав и спрeмав се за старeјка. Нeки старeјко па oће
да се качuје на кuћу, да раскрiва кuћу. Oни не дaвав, вiкав да грeјев коџa
ракiју, само да се скiне старeјко. И после нeко врeме, кǝд се свe тoј завrши,
грејaле ракiју, изнапiле се и испрaтив га. Куде старeјка си отiдев и настaвив
си oни тaмо.
Кǝд се рoди дeте два-трi дêна прoђе па после ву донoсив крвaј. Тêг
сeдеше двa дêна, трi, на слaму. Жeне дoђев донeсев ву кравaј. Штo ће ву
донeсев? Кравaјче нeко, једнu филiју сiренце. А до четерeс дêна не искaча
нaдвар. Заoди слuнце, oна улaзи унuтра. Или па ствaри детiњи, тoј нaдвар не
смe да остaне. Унeсев тoј пред слuнце. Таквi обичeји су си бiле. Кокошiњо
нiкако. Тoј нe. Тoј мнoго је лoшо, на лoшо iде затoј што бaца нaзад. Тoј нe
се је носiло. Пoготово на крвaј. Кромiтка обавeзно, због млeко да iма дeте.
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Мoја мaјка па јемпuт, нeма што да однeсе. Сварiла двe јaјца и ву ги однeсе.
Пoсле дeте се кrсти. Мi кuћу освићaмо и дeте крстiмо. Пoп је долазiја у
кuћу. Oно гуолoмо. Крстiле су си у кuћу. Дoђе пoп и кrсти. Немaње је бiло,
eј. Мoја тeтка кǝд имa тoј сeдмо, сeдам дeца је имaла. Тoј нaјмалечко ‒ Мiле,
мoја мaјка га носi да га кrсти. уOднесе га. Oна га носi та га крстi. Вiка:
„Заинaт са му турiла iме Мiле затoј што га нeћев. Мoра да га вiкав Мiле.“
Јaдно, iч нeје чuвано. Нeке пrтене тетка му позамoта, тuри га у љuљку, oне
му вiсив нoге. Однeсе га тaмо у њiву, разêпне катарaге, тuри дeте, oно си
вêздǝн у љuљку. Подoји га мaлко. Па си га Гoспод крaсеше, бiдна крuпно.
(Станика Златковић (1937), један разред основне школе, Цакановац)
*
Причaла нaша бaба што је бiла, од мoјега тaтка стрiна. Јa од мoјега
тaтка мајку не знaм, пошто мoј тaтко је сирoче. Без мaјку остaја осамнaјес
мeсеца, бес тaтка oса[м] мeсеца и нeје имaја ни брaта ни сeстру, нiкога. Па
га је стрiна очувaла и мi рачuнамо ко oна ни бaба. Нeсмо имaле нaшу бaбу.
E, oна ни је причaла у сeло Букoвац бiле девoјка и мoмак. И дoшле тuја. И
застанaле зaједно. И једêн имaја стaпче от крuшку, а једêн имaја от крaст, дек
ми га вiкамо дубiцу. И побiле стaпчики. Oни се oбе стaпчики прифатiле
и саставiле се зaједно. Тo јa знaм кêд су бiле дrва. Али сêг исушiле се и
распаднaле се. Бêш сê кêд бeше, за СветиˬИлiју сам бiла, дрuги aвгуст тaм
се iде, па забравi да вiдим да ли ги iма тuј или ги нeма. Имaле су ги, а сê
ги нeма. Да ли ги iма или ги нeма, не знaм. Па iдев, Прешевљaни стaлно
доoдив за дрuги aвгуст, обавeзно доoдив, пuно доoдив. Сaмо ако сам дoбра,
нe ми бêш нeшто здрaвље, прiтисак ми нeшто.
*
Само ако сам мaлка бoље. Јa прoшле гoдине нe ли бeше. Овiја Рaткови
идoше прoшле гoдине, oни бeву кuмови. Нe се бaња кrс сêг, кoј oће домаћiн
uзне рuчак спрeма. Сaмо рuчак спрeмаш тi да нoсиш. Oни сêд изметaше,
свaшта нoсив. Прe нeје бiло такoј. Кoј штo си iма, тoј си нoси. Али збeрев
се прoшле гoдине, пuно је бiло. Пuна цrква је бiла. Па, што вiка Звoнко,
кəд идoше на ..., носiше да ... На кoји дêн бeше, заштo идe Звoнко? Да ли
кrс кəд се бањa? Не знaм на кoји дêн бeше. Идoше и да uзнев прiчес. Пoп
питувaја кoј oће да uзне прiчес, кoј е постiiа. И кoј ће се јaви, сaмо двa
Ђoрговца ис Прeшево. Ама, знaш ли, као да не зaмаза с нeшта преко oчи. Мi
свi кобајaги Сrби се прaвимо, а Ђoрговци постiле, а мi нiкој. Нiкој, вiка,
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сaмо глeдамо се такoј и ућутaмо. Нeје тoј да не мoже, Гoцо. Нaвика нeма. Eте
вiдиш, у пeтак што ће га спрeмаш блaжно, тi га спрeми у четвrтак блaжно,
а у пeтак стaви пасuљ. А тi ће га у четвrтак стaвиш пасuљ, а у пeтак блaжно
ће прaвиш. А на нeкога му се дaва, а на нeкога нe му се дaва.
*
Имaла гу је једнa Прешевљaнка, на нeкога пoпа ћeрка бiла. Умрeiа
тaтко, а мaјкаˬву се куде нeкога, тoј тuрско врeме бiло, куде нeкога богaташа
примiла, пошто пoп нeма нiшта. Нeiе имaја пeнзију или нeшта. Кəд умрeја
пoп, попадiја останaла с тoј девoјче. И oна се запoсли куде нeкога тuрскога
aгу. И oн фaти пoсле, и мaјка uмре, девoјче остaне. И oн гу одaде у Орaовицу.
Тuј гу одaја у нaш комшилêк, oдма код нaс, само преко рeку. И јa iдеше с
мaјкуˬми тaмо, ће iдемо. Јенпuт ме пратi мaјкаˬми да трaжим решeто. Тi
не знaјеш што је тoј решeто, пченiца што се спрeма. И јa отидo. И oна вiка:
„Да iдеш на мaјкуˬти да кaжеш да дoђе куде нaс.“ А oна си iмаше ћeрку,
сiна. И јa дођo, вiкам: „Мaјке, бaба вiка да iдеш куде њuма.“ „Заштo?“ „Па,
не знaм. Рeче ми да iдеш куде њuм.“ И oна вiка: „Ће ми донeсеш о[д] твoје
сiренце, сaмо толiчко. Iма“, кaже, „мoја снaшка сiри, али нeје“, кaже, „као
сrпско сiрење.“ Знaчи, iма јoш онoј сrпско. „Oни су ме“, кaже, „сiлом дaле
овдeка. Одaле су ме сiлом за овoга стaрца.“ Па вiка: „Кoлко ме је тепaја.“
Oна лeга у крeвет, не мoж да се дiне от кiчму. Тепaја гу. Мнoго гу тепaја и
псувaја ву мaјку сrпску. „Нaјтешко ми је бiло кəд ми псuје мaјку сrпску.“ А
не смeје од онuј снaшку. Вiка: „Слaди ми се от сrпско да тuру у uста.“ Па
нeмаш кудe, сiнко, нeмаш кудe.“
(Стана Јовановић 1938, два разреда основне школе, Ораовица
(родила се и одрастала у Ораовици; удала се и са породицом живела
у Ораовици; касније се преселила у Прешево))
*
Јa вiкам, чeкеј да вiдим кoј е. Донeла стaп. Куде iдев тaмо овiја, као
Брaнко што је бiја, какo се вiка тoј тaм, у аџилêк. Бiја и донeја отuда. По
пeсто динaра да ги прoда. „Штo кaжеш, за пeсто динaра? Јa стo трiес динaра
сам дaла за стaпче и мнoго ми је фiно. А тi да му кaжеш на тoга што је бiја
у аџилêк, јa комшiје iмам што су бiли у аџилêк, кoлко су ми донeли, штo ти
нe су ми донeли, ни су ми наплатiли, ни нiшта. А oн кǝд је бiја у аџилêк да
му се фaти трeба на нeкога да дaде двa такoј, а не да продaва.“ А oна ћuти.
Oна oће да uзне пaре, брь, тaј ти је oпасна. „Мeне нe ми трeба, али жiв ти
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кoј ти је нaјмило да му кaжеш ‒ тaј мoја комшiка тaко и тaко ми кaже.“ Да
му кaже дек што је бiја у аџилêк не врeди тoј да продaва. Шиптaр је бiја.
И oн је аџiја. А овêј што је бiја, дoле радi у Прoгрес, комшiја ми је дoле
у бaшчу, свако јuтро: „Дoбро јuтро, Дeсо, што рaдиш?“ Бiја је у аџилêк, и
пaдне, iсече нoгу. И морaја је у Прiштину да iде да му исeчев нoгу свe, и
iшја, па су му турiли дрuгу дoле. И пoсле једнu гoдину је живeја.
Е такoј га окрeни мaлка. Па тaм га пoтпри на тuј саксiју! Е тaко, вiдиш.
И такoј ми ти је, Зoре.
Јa у овuј uлицу мoју дoњу и гoрњу, овдeна ми је, да uмрем. Потсeћа
те на тiја дêнови, потсeћа ме какo смо трпeли за лeб, какo смо, свe, свe, свe
ме потсeћа. Знaш ли кoлко гу вoлим овuј uлицу. Ми се чiни свaки дêн да
мoгу да доoдим. Aко сам само педeсет и кuсур гoдине у дрuгу. Зuпче? Куде
Артoна? За пaре јeс, али oн је дoбар. Мeне ми ги нaправи преко Сoцијално
пре шездeсет и кoлко гoдине iмаше, eве, да јeдем не мoгу, само за uкрас.
Фiни бeву и Авнiја овдeка извадi трi зuба. И oдем јa, и пoсле ме жuља,
жuља. И oн, сeди овaм, oн стрuже, стрuже. И сêг тoј тaм до крaј свe га
истругaја. Сêга вoду да пiјеш, вoда, ма што uђе, uђе, него искoчив зuби, не
мoжем да јeдем, па Вeра ми дaде нeки лeпак, а и oн ми прeпоручи тêј лeпак
да залeпиш. А, нeје скuп. Ама дuго трaји, eне ти онaј, какo ву бeше iме,
певaчица онaј стaра, е, oна рекламiра. Јaбуку јeде и рекламiра. Мeне ми се
uпропасти. А дoле на Рaде што је направiа овêј овдeна комшiја. Бiла сам
јa тамêн да iдемо Лoза, јa, Крuна у Ћустендiл у бaњу, а јa останa у пeнзију.
Лeле, прођe мeсец дêна, на oдмор сам бiла, још двa мeсеца oдмор iмам па
пoсле да iдем, пoсле остaјеш. Да полuдим, да нe ми је бiла тaј бaња, јa не би
бiла здрaва. Да полuдим. Радiла си тoлко врeме. Вiкаше овêј Мiтре, iмаше
тêг преко Сoцијално, добiла сам злaтно, нaвлаку и зuб. Али сêд да ми стрuже
здрaв зuб за нaвлаку, ма да му се сeрем на зuб. „Дoбро, тетка-Дeсо.“ После
сам рeкла да ће iдем у бaњу. Живoта ми... А Мiтре ми је рeкја цeлу протeзу
да напрaвим. Вiка мнoго ти је фiно, iзвади зuб, нaстави. У тoј врeме. Али
oни свe сарaђујев с Авнiју. Отiдем куде њeга дoм, нiкад нe ми е наплатiја,
штo је прaво, прaво. На Рaде што је направiја, дoле на Сaвку. И Сaвка свe iде
код њeга, oна iма мoст, па је ставiја као злaтно нeшто iма одоздoл. Мерaк,
мерaк, вика, тi нe знаш, не мoгу да ти кaжем. Мнoго је дoбар мaјстор, само
га прe отпуштiше, и он нe теја вiше. Нeсам видeла тoј. Oн је мнoго дoбар
мaјстор. Забравi. Па и зuби, лeле. Скiнем ги, не мoгу да јeдем, желuдац ме
бoли а не мoжеш да грiзеш, па и папрiку, знaш ли какo ти је, и да сажвaкаш.
Трeба да си ги напрaвиш, Зoре. Мoре, докле iмаше Брaнка, нaправи. На
њuма ву дoбри, њoњ iма, па жiчку си iма. Док наuчиш. Ће наuчиш, бе зuби
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нeма нiшта. Јa ти кaжем, зuб, ако нe га опрaвиш на врeме, џaбе. Тi си млaда,
сiнко, тi трeба, а iмаш. Само тoј да очiсти. Овêј мнoго фiно рaди. Е, па
такoј, у труднoћу јeс. Прaви на врeме. Слuшеi, млaда си. Нiшко правi и oн
куде Артoна. Oн нiкако нeће, ни вiлице, усадiiа је, трi турiiа. Ама, чeкеi
да ти кaжем. Знaш ли Дрaкча овêј, нaш брaт, ис Кумaново дођe једêн, ћ iдев,
oн оргирaја тaмо, доoдеше oн тuј, да напрaви зuби, да усaди. Лeле, Дрaкча
је бiја oдма да извaди после мeсец дêна. Бoлан, бoлан, бoлан, и iшја да ги
извaди свe. Нiје мoго. Са шрaфови. Дрaкча што се поправiја сêг, двaпут
бeше куде мeне. Бoлесан је бiја. Сêд је дoбар, попрaвен, свe фiно. Само
пêшка. И oн је бiја куде Фидaнка што је бiла. Бiја куде Фидaнку и куде
мeне. Цaла маaла брe. Мнoго је волeiа Фидaнку. И дођe и куде мeне гoре,
двa пuта. И мiслеше се, кǝд да тuра пoла гoдину на брaтаˬву, а гoдину на
тaткаˬву, uједно су турiли. Свe што је спремaла, дoшла је код мeне да ми
донeсе. А јa, само што бeше изaшла, чeтри дêна сам бiла у хoронарно. И
искочi, дођe Дeско куде мeне тaмо, ал нe га пуштiше, и Сuне. И Сuне вiка
на сeстру: „Сeстро, само да гу ѕiкнем, нiшта, од врaта само.“ А јa свe iмам
кисеoник. И такoј, а нiсу тeли да ми кaжев. Е пoсле, кǝд искочi, после ми
казuјев. Сǝс њuма мнoго смо живeли. Сuне ми казuје, нiсу тeли да ми кaжев,
дoшли смо кобајaги за стaн, по овoј, по онoј. И јa сeстру, oдма, чiм чu, сас
њuма мнoго смо живeли. И фaти ме сeстра под рuку: „Чим је тaква ствaр, aј
да те вoдим.“ И водi ме. „Фидaнке, Фидaнке!“ Јoк, зинaла. Јuтреˬдêн отiдем
сaма с стaпче дoле, и вiкам: „Фидaнке!“ Отвoрим ву oко. „Фiтке!“ Oна чuје,
и само тiј uчина, разумeла ме је. Е трeћи дêн кǝд отидo, Лeпа бeше и овaј
жeна на Ђoре, и oна бeше. Тêд плaчешеву, знaш. И мeне кǝд ме видoше мeне,
њi нe ги пуштi, мeне ме пуштiше. И сêд свaки пeт дêна питuјем: „Да ли ће
iма бoље ил нe?“ Онeј сeстре ги пiтам. Онaј сeстра кaже: „Нe.“ И отiдем пa
куде њuма и овaкој ву напрaвим, да л iма осећaња на нoге. Нe, нeма нiшта,
више је бiла готoва и тo је свe.
Кuлтуран човeк. Јa сам пушiла југослaвију, од југослaвију ‒ партнeр,
од партнeр ‒ зeту, од зeту на овoј сам прeшла и вiше нe. Штo знaм. Јa свe
мiслим да не пuшим, пa пuшим. Јaој, штo бeрете вi, штo радите? Млoго
рaдите, брe. Па бiли су нeкако и слoжни брe. Нiје бiло како сêг оговaрање,
те овoј, те онoј, брaт сас брaта да не збoри. Свi се чuдив и дêн-дǝнêске вi
двe што не збoрите, бiли сте како сeстре. Нe знам, јa жiвим с њuма. И oна
је бiла uпорна да гу врaти. Бiла је да гу врaти. Знaш ли, жaо ву је, тaчно
гу вiдим да гу је жaл. Бурaзере, трeба пrслуче да ти напрaвимо! Мoже да
му кaжеш, да му грaдиш у тêј кaл да не iде, да не пiје. Јa, и Пeра је пiiа,
збoрим, збoрим, на кoга да збoриш. Oн си тoј тeра. Oн ћuти. Тi џaбе што се
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нервiраш, али aјде. Oн, Пeра, пiла му се вoда, кaко сêк се сeћам, гoре смо
бiли. У Прeшево ни је бiја фрiжидер, пошто дoле смо мазaли сас кaл онuј
сoбу, докле се исuши. Пoла кiло ракiја је бiла, oна студeна, мiсли вoда.
Гrке, гrке, до дoле. Мoжеш да помiслиш. И штa да рaдим? Пoсле је као у
шлoг бiја. Место вoду. И једанпuт, бeше јa куде мoји, и Дiлча, какo му iме,
што дrжеше кафaну, Мiцко овêј на Мiру, вoдеше га, и нoсеше у рuке нeшто.
И oн га вoди, прaво у кафaну га вoди. И јa му вiкам одовuда у трaву, пошто
кафaна oдма тuј е: „Пeро, кудe си пoшја? Што си пoшја у кафaну?“ И готoво,
јa прiђем тuј да се распрaљам. Кад је дoшја Мiцко, довeја га је и однeја
џигeрице госпoдин дoма. Oн ги купiја и сêг oће да га вoди. Онoј сoбиче
бeше нe ли онaмо, мнoго ми је фiно бiло. И овêј, да га вoди, да га њeга тaм
тuри да спiје. „Слuшај, Мiцко, јa сам му жeна. Штo знaш јa штo iмам под
јaстук. Мoж iмам гaће, мoж iмам свe, штo знaш. Тi да ми довoдиш човeка.“
„Па да га одвeдем тaм.“ „Не.“ Јa га одвêдем, лeгнем си. И oн пoсле, џигeрице
донoси: „Eве ви џигeрице, батаˬПeра ги купiја.“
Бiла сам тuј, лeле кад се помiслим, Целолeб кǝд се је обесiја. Кaко
не. Целолeб такoј се је обесiја на грeду, такiј глeдам. Е oн вiкаше бiiа је
у Крaгујевац куде Мiцу, бiiа је у Бeоград куде онuј, и куде њuма је бiiа, и
врaћа се отuда, и довeiа га Вoја овдeка до Стaницу и нe га довeiа до дoма,
и oн сaм до дoма је дoшја и тoј му вркнaло. Тражiли пaре, тражiли овoј,
тражiли онoј. И Вoја до Стaницу довeја и вратiја се за Крaгујевац. Овêј бiја
врeдан. Мi докле спiјемо, oн ће дoђе тuј у бaшчу, ће дoђе, шuшјак iма да је
исeчен, вrже и однeсе, поштом ми нeсмо имaли волoви, стoку. И одвeде, и
довeде и такoј.
Нiшта, кoлко гoдине овoј стoји, заштo га правi? И oна прoтече плoча,
тeчи на дrва и свe. Да нeје тoј па нeма дrва кудe да ги тuри. Oно нeће само да
га напрaвиш и такoј. Направiла си га, трeба да га одржaваш. А eве, на прiмер,
направiла си тaмо за дrва, за свe, шuпа ти трeба само за тoј. Трeба ти за дrва,
свe нeшто да склoнеш тuј. А не овoј, нaправи, јa сам мислiла, рaстури што
рaстури. Тoј сам мислiла ће напрaви једнu кuјну лeтњу и ће напрaви вецe
и гарaжу. Знaш, нe му трeба нагoре, штa ће му. И овoј прoдаде, тaмо што
купiше од бaшчу у Врaње, прoдаде. „Чuла сам продaвате плaц.“ „Нe знам, нe
знам.“ „Дoбро, нe знаш, за тeбе ти трeба, за мeне нe.“ Мeне нe ми трeба, јa ће
uмрем. Само овêј кредiт да одuжим па и aко ће uмрем. Па будaла, ако знaм
зaшто. Јa сам бiла нoгу искршiла. Дадoше ми двaјес једêн дaн у бaњу. И oни
дођoше. И овêј комшiја што рaди у бaнку. А јa се пребацi тêд у Бeоград и
нeмаше пaре. И јa се задuжим, а бiла сам дuжна једнi пешкiри бeву дoшли
у омболaнту. И сêга uзеде овaј Рuжица дoле на Стaницу. Филiповићка iма
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кредiт, не мoже преко њuма. Пешкiри ми се свiђав за онoга свeта пешкiри,
лeпи пешкiри. А iмам, донeла сам из Пaнчево кад сам бiла код Рaдмилу.
Oни ги свe потикaше. „Овoј нe смете да дiрате, тoј кêд uмрем.“ „Овaкви
пешкiри јa да ги дaвам!“ „Aко, јa сам заслuжила и тaј е заслuжио што ће ги
дaдеш.“ И јa, нeма. Oна рeче: „ТеткаˬДeсо ће је преко мeне, тi ће ми дaваш
пaре.“ Фaла ву, знaш какo. Мiка гу бeше частiла, не мoгу да iдем нагoре,
али једêн чaс, једнu кaфу да ву бeше однeла, тoј ми је. И нiшта, узeдо и тiја
пешкiри. И овaмо сам бiла дuжна осамдeсет iљаде, и oсам. Какo сêд? Па
фaтим, пiтам. Јa сам преко пoшту бiла. Да не мoже овaј бaнка тuј. Јa га
познaвам човeка. „ТеткаˬДeсо мi не дaјемо од седамдeсет гoдине.“ У прaву
су. Дiп овêј комшiја тuј и довeде га њeга у бaњу. А јa сам одужiла тiја стo.
И oни га доведoше. И дêн-дǝнêске не знaм. Eве пeта сêг. И пiтам јa Цaцу
заштo. „Трeба ми.“ Рeко: „Слушај, не збoри сǝс мeне. Ако oн дозвoли, јi
ће се потпiшем, ако не дозвољaва, јa нeћу.“ После јa куде њeга сeдим, не
ли? На њeга му је требaло. Фaла, млoго лeпа кaфа, жiва бiла. Божем да га
пiтам, да пiтам комшiју још кoлко сам дuжна. Ни дондeна да мrднем. Свe
на столiцу, овaко. Ни ми казaше, ни дǝнêске нe знам. И јa да пiтам комшiју,
oна кaже: „Јa сам забелeжила.“ Да нeшто остaне за трoшкови. А дрuгу рaту
сêг дaвам. На мeне ми дaде двe iљаде и пeсто – трi, а онoј рeсто за њuма. Дaј
ву отвoрену, да не вiка. Aјде, aјде да рaдимо, остaви дeца.
Aко, нека су жiви и здрaви. Такoј мoја стрiнка је бiла пoстара од чiчу
oсам гoдине. На стрiнкуˬми из Билaчу тaтко што је, oн вiка овaкој: „У нaше
гoдине прe, двeста гoдине живeли љuди. Кaже, дoшја да трaжи девoјку. Нe
гу дaвав јoш, нeма још деведeсет гoдине. Деведешлaја још нeје ћeркаˬми.“ А
и сêга, овoј врeме ће прoђе, ће дoђе тoј врeме, ће настaне какo је писaја тêј
календaр, ће дoђе врeме ће се срuши свe, каже, и oпет ће се напрaви. Мi смо
на зeмљу, под нaс је вoда дoле. Iма једêн бiк који се затрeсе, која стрaна се
затрeсе тoј свe пaдне. А кад рiка, oно гrми. У онêј календaр је писaло. Кǝд
је бiја зeмљотрес у Скoпље, јa се сeтим на њeга, дек oн је причaја. Ће дoђе
врeме ће глeдате свe љuди испред вaс, за телевiзор, рaдијо iсто такoј ни је
причaја. Рaдијо је имaла само Стaна на Јoрде, нaш комшiја што је.
(Десанка Маринковић (1932), два разреда основне школе, Прешево)
*
А сêд да ви прiчам прiчу какo је оћaја Стојaн да се жeни. Отiшја у
сeло кудe су бiле трi uбаве сeстре. Свe којa от којu. Узeја нaјубаву и нaјстару.
Ожeни се, довeде кот кuћу. Али му се свiђа и онaј пoмала. Какo да гу uзме,
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какo да кaже? И једêн дêн сeдне сǝс жeну. Вiка ву на жeну: „Eј, жeно, да ти
кaжу. Млoго сам лoш сêн сањaја. Дoшја ми једêн човeк и вiка: „Eј, Стојaне,
aјде да uзнеш онuј дрuгу сeстру. Нараснaла за жeну. Инaче, ће ти uмре онaј
пrва.“ А јa му вiкам: „Какo, море, да uзнем сeстру? Јa iмам сeструˬву за
жeну.“ „Нe, нe, да гу uзнеш за жeну.“ Жeна му вiка: „Ма, нeје тaчно тoј.“
„Дoбро, нeје тaчно. Ће вiдиш сaма.“ И једêн дêн се укачiја Стојaн на тaван.
А дoшла сeстра куде сeстру на гoсти. И oн се кaчи на тaван и чeка да oне
сeднев да прiчав. И oн пoчне да вiка од тaван: „Eј, Стојaне! Стојaне, брe!“
А овaј жeна му вiка: „Нeма га Стојaн. Отiшја у пoље.“ „Да му кaжеш ʸoдма
да ожeни овuј сeструˬти. Инaче, тi ће uмреш.“ O, лeле, Бoже. Насекiра се
његoва жeна. И дoђе Стојaн нaвечер у кuћу. И oна му вiка: „Стојaне, онêј
твoј, што ти доодiја на сêн, сêг вiка о[д] тавaн: „Стојaне, aјде да ожeниш овuј
дрuгу сeстру. Инaче, ће ти uмре жeна.“ „Па, јa ти казuју, а тi нe ми верuјеш!“
„Aјде, ожeни гу да жiвим и јa.“ Ожeни гу Стојaн и овuј дрuгу сeстру. И
чuва двe жeне у кuћу. Прoђе једнa гoдина, прoђев двe гoдине. Порaсне и
онaј трeћа. Uбава девoјка, па Бoже! На Стојaна му се свiђа. И Стојaн решiја
и тuј да гу жeни, тuј трeћу. И вiка на жeну: „Мори, жeно, па ми онêј доoди
на сêн. Вiка ми и трeћу да ожeним.“ „Мa, нe ти верuјем. Какo и трeћу да
жeниш?“ „Дoбро, не ми верuјеш па ће вiдиш. Али ми је рекнaја oбе жeне ће
ти uмрев.“ И дiгне се Стојaн, отiдне кобајaги у пoље. Пa се кaчи на тaван
и вiка: „Стојaне! Узiмај гу овuј трeћу, инaче, овeј двe ће ти uмрев!“ И ћuти
пoсле. И oна жeна се уплaши. И онaј дрuга ву вiка: „Море, нeка гу довeде и
њu.“ И кǝд дoђе Стојaн, oне му вiкав на њeга: „E, Стојaне, довeди гу и њu па
ће жiвимо свe трi тuј. Кудe iшло, нека iде!“ И такoј.
(Зорица Трајковић (1947), средња школа, Прешево)
*
За једноˬсaт врeме бiдне лeба. Не врuћо, млaко. И тuрим га тuј, oно
си стaше за чêс. Али мeне ми се па отвrдне, Зoре, једêн дêн, дрuг дêн, кəд
га искrшиш. Сêк сас студeну вoду. Oна ми рeче, на Вoју му рeкли, овêј што
продaва брaшно: „Сaмо сас студeну вoду, мaјке.“ И ствaрно. А толiчко лeпче,
вrтиш се по кuћу за толiчко лeпче. Па ли кuпи си. Oни га надuвав сас квaсац.
Нeма срeдину нiшта, Зoре. Oн два-триˬпuт отиде, iдеше тaмо на Стaницу,
и нaђе из Врaњску Бaњу што донoсив лeб. Oн сабaјле бeше врuћ. Кəд га
донесoше, бêш врuћо.
(Верка Милошевић (1934), један разред основне школе, Трнава)
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*
Кромiтку uзмеш, мaјкаˬми ме тeпа, нe ми дaва: „Нeма кромiд, немoј
да узiмаш“. И сuв лeб па шићeр на кrпче и цeл дêн, од сабaље до трi, до
пeт, тêд смо доодiле. Сaл лeб пониeсеш. Пиeшки у Aшање iдеш, тêд смо се
са Шиптaри дружiле, брaтсто је бiло. И дêн-дəнêс кəд се срeтнемо. Као
дeте сам се мучiла, брaла сам дувaн, од сeдам гуoдине копaње у њiве. Цeл
дêн жњeјемо, жњeјемо, врзuјемо, врзuјемо, а њiва долeко, чêк у Сoпот. Кə ће
пoђемо отuд, Тaњче, нoге отказaле. Бoље у њiву да спiјемо него да дoђемо.
Лeб остaвимо у крuшку какo дoђемо, iсти лeб си јeдемо. Мaјка вiка бoље
овдe да спiјемо него да iдемо, кê да се вrнемо, кê ће отiдемо. Трi саaта
пuт, oди, oди, oди. Па јuтре ти сабaље, пa се вrнемо, пa ће жњeјемо, што
ће прaвимо. Тамêн завrшимо жиeтву, aјде вршiдба. Тринaес, четрнaес дêна
вrшимо. И тoј с бiволи. Бiвол од врућiну па не мoже. Лeгне, утeпај га нeће
да се дiгне. Па, aјде дувaн стасaја. У трi сaт се дiгнемо, чeтри преко нoћ,
да га набeремо. Ако нeје набeрено, слuнце га фaти, нe се бeре. Донeсемо дoм
па нiжемо, нiжемо. Да завrшимо да не пuшти нeгде да iдемо, да iдемо на
собуoр. Тoј на собoр ако отiдеш, нeку свaдбу. СветиˬТрoјице слaвимо, нaрод
доoди тuј, бећaри, кoј се вiди тêг. Данêс ако обeру дувaн, ће дoђе рeд да се
чuвав бiволи. Ћ iду бiволи да чuвам. По три-чeтри дêна рeд ми је бiволи да
чuвам, после дрuг чuва, на рeд. По трiјес глaве збeрем у рiд ће тeрам. Вrне,
дuва, тi мoра да си у рiд тaмо. И нaвече ће тeрамо стoку. Свaк у сeло ће си
uзме свoје, тuј у цeнтар сeло, свaкој си iде у свoју кuћу. Одвoјимо ги, отiде.
Па завrшиш бiволи, aјде дрuго iма рабoта, дувaн до јeсен, свe брaње, нeма
седeње. Тaтко вiка да не iду у шкoлу, дувaн да бeру. „Нeма да iдеш у шкoлу,
пoтврду сам извадiја. Да ми бeреш дувaн, да iмам аiр.“ Опêнци кəд ми је
купiја тaтко, јa се радuју, радuју, опêнчики ми купiја лaковани. На опêнци,
па сам се радувaла.
Мi смо бiле трi дeца, али и на чiчуˬми четiри, мi смо двaес и четiри
у
г oдине с чiчуˬми зaједно живeле. Тoј што кaже једêн, тo је. Нaвечер ће
вечeрамо, рaспоред ће ни дaде. Ће не пострoји: тi у дувaн, тi у њiву, вi двe
домаћiце ће сeдите дoм. Мaјкаˬми iма пoстару јетrву, ће ву напuни мaз, сiр,
јaја, за данêс тoј ти је, нeма вiше, с тoј мoра да чiни чaре да ги напрaви, да
iмав да јeдев. Нaјстара одређuје штo iма да се спрeми. Ако је пасuљ, ако је
вaриво. Трпeза толiка, кə ће сeднемо око њuм. Снaшка нaјмала нoси, слuжи,
oна нaјпосле iма да јeде, нeма да јeде тê кəд јeдемо мi. Свi зaједно јeдемо.
Пред вечeру посiпе свi, чiчаˬми, тaткоˬми, стрiнаˬми рuке да опeрев, да
обрiшев, свe. Дeца, мi пoсебно јeдемо. Стaри јeдев такoј на трпeзу, дeца на
једêн крај. Дeца нeма до стaри, тaм на крaј. Трпeза гуолeма, окрuгла. Пoсле кəд
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се оделiмо, aј почнaмо да стiчамо. Oни се оделiше, пoсле сiнˬму нaјстар,
голeм, и oн се уoдели, трi кuће биднaше од једнu. И сeло биднuје од брaћа.
Па мукuјемо заштo се оделiмо, тoлко љuди, навiкле смо зaједно. Нeје имaло
свaђа тêк, бiло је ко једнa дuша, живeле смо си. Живoт је бiја тeшак. Кəд се
оделiмо, тêг нeма шпoрет, мaјкаˬми зaпали огњiште. Мi, радuјемо се дeца,
радuјемо. Огњiште, oгањ гoри, нeма шпoрет. Пoсле шпoрет смо купiле, цrн
шпoрет. У Прeшево куде Цiгани погодiла да га прaвив, и ће га плaћа на
рaте. А пrви пuт кəд улeгнемо у кuћу, обичaј oгањ да се запaли, и нeма кудe
мaјка, на огњiште. Мi се радuјемо, у нoву кuћу, oна штo нoва, на једнu сoбу
прoзор тuрен, на једêн ћилiм, у дрuгу сoбу па слaма. А сê какo убавiња,
кuће. Спaли смо на рагoже, пoсле кревeти смо имaле, али нeма душeк, са
шuмке, једнo врeме слaму, па шuмке. Па се радuјемо нeма вiше слaма, него
шuма од клaсја што се љuпив. Па мi, рaди, рaди. Знaш, oно oдма пoчисто,
не ко слaма. Али кə ће лeгнеш, па спaње, па здрaво, нiшто те не бoли, такoј
е бiло, сламњaче толiке, по пoла мeтар висoке. Дeца, не мoж се кaчимо на
крeвет, живoтаˬми. Uјутро, кəд се дiне мaјка, uзне стрuку, iма једнa дuпка,
мuне, и свe гу растрeсе слaму, и такoј покрiје крeвет, да је намeстен крeвет.
Пoсле, кəд шuшке пoче да тuра, па милiна. Нeје вiше слaма, шuма, млoго
uбаво, модиeрно. Е, такoј е бiло, дeте, живoт. А сêд свe пeрја, модиeрно. Тêд
нeје бiло да се дiне нeкој код лекaра да вiка не мoжу. Тêд стo двaес oвце
смо имaле. Свaка кuћа чувaла си је уoвце и крaве. И дêн-дəнêс свaка кuћа
iма крaве, oвце, стoку чuва. Тoј сeло нaјубаво, љuди нaј рабoтив. Отiдеш
у пoље, свe лeгав њiве, свe изoрано, свe посeјано. Љuди о тoј жiвив, од
пољопрiвреду, од стoку, свaка кuћа си iма стoку.
(Гордана Станојевић (1945), осам разреда основне школе, Стрезовце)
*
‒ Мi гу нeсмо видeле. Јa ће кuпу, вiка. Па кудe ће купuју.
‒ Јa па лeкови понeсо. Идoмо гoре у апотeку. Вoду си понeсо. Лeкови
попi сабaјле. Чeкамо га од oсам, oн на уoдмор.
‒ Да провeрев. Двaпут сам бiла и више нe, eве шeс мeсеца. Нe се знaје.
‒ Кокoшке само. Крaве да гладuјев нeма, свiње да ми гладuјев, нeма.
Кoј да ги чuва? Овoј дeте не мoже. Јa фатi продадo. Aјде рaни га, са штo. Не
мoжеш. Имaње да кoпаш, да сeјеш жiто не мoжеш.
‒ Чuвам крaву, једнu кoзу. Iдем тaм, дангuбим. Снaшка дoм. Oна нe ли
рaдеше у Пaмучни. Бiла је на пазaр, сас дeте. Једнo дeте, једнo тoј дванaес
гoдине, сeдми рaзред. Uдари се пре мeсец дêна. Водi га на превiвање на
– 289 –

566

Татјана Трајковић

Стaницу, овдe. Сêд му протeкло на дрuгу стрaну. Сêд рaна заздравeла, а на
дрuгу стрaну. Али свe да чuје, да вiди, тrчи. Вrти нaтам-нaвам, вrти. Али
сêга не смeје. Кǝд рaно, oн поoди у шкoлу. Кaква шкoла, вrћај се. Одведoше
га куд лекaра. Oн га погледaја, чiм га погледaја, iч нe га примiја, oдма,
кiтно. Вратiја се: „Е, јa дeте ће вoзу на аперaцију.“ „Какo бе ће вoзиш?“
Бrже, дoшја дoм, па се зaтвори у сoбу. А јa кудe бeше отiшла?
‒ Да нeси у бaшчу бiла?
‒ Мoжда, не знaм. Па пeт дêна тaмо је седeла. И тoј су платiле, кoлко
су платiле. Да ли, мoри, ма двe iљаде ако нe ги узeле. Јa му давa. Дадo му
пeдесет eвра. „Некa ги, iмам.“ Прођoше двa дêна: „Мaјке, дaј ми ги.“ Мoрам,
дeте ми је.
‒ Па нiгде не рaди. Тoј нeгде прiватно.
‒ Овêј мuжˬву, Станiмир oтиде тaмо. Сêд па дeца oдведе. И овêј се
у
oжени, и сêд тaмо. Направiше кuћу у Бaваниште. Станiмир направiја кuћу.
Свe iмав, и имaње, па на пијац кoзе узeја, oвце узeја. Па га викaле. Сêд пa је
отiшја тaмо. Не знaм да л је тoј продaла или неeје.
‒ Oна, и oна не знaје да рабoти. Јaгода је у Батaјницу.
‒ Да iдем. У кoлко iма автoбус? Вiш каквo је врeме. Дiп ладовiна и
код аутoбуску. Дoле ће oдемо дек oн рaди попoдне.
‒ Стaна какo је? Да ги вiдимо, нeће мoж да ги пoзнамо. Одадe ли се
онoј девoјче? Љиљaна кoлко дeца iма? Eј, не принoси.
‒ Знaјемо те ми. Мнoго ли си долeко па нe те знaјемо. Јa трeба да доoду.
Бoље да си оставiла, да сам се удавiла, а не... Мi дeца да се iграмо. Oни
гурнaше ли ме, штo ми направiше, па у онêј вiр куде јa iмам кuћу, знiјеш
кǝд iдемо нaгоре. „Помeрајте ме, eј љuди!“ Oни почнeше да бeгав. А oна
дођe, iзвади ме, жeно. А јa, мoкра. Кǝд ме видoше мoји. Сретнaше не куде
Гaнини. Гiнина кuћа куде је, тi гу знaјеш.
‒ Какo нe гу знuјем. Тuј сам бiла.
‒ E, тuј не сретнaше.
‒ Ама тaј е бiла једнa стaра кuћа. Станoја и Гiна су живeли тuј, па
пoсле правiше на дрuго мeсто.
‒ Iма испод автoбуску, тuј нaдле, да се кaпи лeб. Лeб си продaвав тuј.
Oни сêд су почнaли, а мi идoмо пoдоле. Eј, јa нeћу. А љuто да јeду, нe. Једнoг
лекaра што iмамо нe ни дaва нiшта. Ни лeб не треба да јeду. Oни вiкав бoље
с мaз да јeдеш. Киселiну нe ми дaвав. Јa зељaник, пропeћ слaбо вoлу. Јeдев
си, дeца, Нoвица, и oн.
‒ Јa на кoга да мeсу, сaма.
‒ Зељaник правi. Погaчу ми тражi, тêг месi.
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‒ Јемпuт, одaвно бeше. Iдеше по пaт, кǝд oн: „Здрaво“. Кêд ме је oн
видeја. Не се познaвамо. Једампuт су дoшли и вiше нe.
‒ Немoј да бeреш. Горушiца ће не дeре. Немoј, не млaти. Престасaле
су, а једнe зеалeне.
‒ Нeсам бiла кoј знaје откêд. Бiла сам у кuћу, нaвам нeсам. Сêг
препрaвено нeкако, не знaм. Овдa каквo бeше тoј, такoј ли бeше? Јa сам
забравiла, мори, одaвно нeсам бiла. Знaм јa, прoзорче га iма једнo откуде пuт. Кǝд глeдам, oно покрiјено, нeма га. Мoре, рекна, овдек трeба да је.
Мори и кǝд сам доодoла, стaрка кǝд бeше, јa знaм тoј.
‒ Јетrваˬву бeше. Зaједно? Нe, нeсу бiле зaједно. Бiла је oна на
комшилêк. Кêд гу видoмо у амболaнту? Не знaм кoји гу питувaле: „Нeсам
јoш искочiла.“ Знaчи искочiла.
‒ Имaла рaк на дoјку, сeдам гoдине iма. Скoро ми рекнaше умрeла.
Девoјче једнo одaла, у Скoпље ли рекнaше.
‒ Тaј ли четерeс гoдине што умрeла? Тêј па нaј нeма лeк, рaк.
‒ Њoјан тaтко, на овuј дeда ву се пaда, и мoја мaјка од uјку сeстре и о
тeтку. Тaј фамiлија. Oна девoјче iма голeмо, мори. Проoди си врeме. Овêј
двaјес гoдине iма. Нaпредан, крuпан. Рaди тuја, блiзо, у пекaру. Сêд га
пребацiле у млiн. Нeма стo мeтра до кuћу. Јa скoро бeше. Вiка: „А мори,
бaбо, трi мeсеца“, да ли двa рeче, „плaту јoш нe ми је дaја.“ Рекна, oни свi
такoј рaдив. Зeт не рaди. Рaдеше у Жiтомел, искарaше ги, нeма рабoта.
Зiмус радiја двa мeсеца и сêд је дoм. Штo да прaви? Стaрци тaмо гoре у
сeло. Сaди бaшчу, трi eктера бaшчу. Вoда што је тuј, лeле. Свe компiри тuј,
копuс, крaставице, штo ти нe турiла у бaшчу.
(Милка Митић (1938), два разреда основне школе; Драгица Станојковић
(1940), два разреда основне школе, Големи Дол)
*
Имaло га, Марјaне, у пoла oсам тoј мaло автобuшче што iде за Врaње.
Давaло и пoвратну кaрту. Пoвратну ти дaва, ако oће, с пoпуст. У пoла oсам га
iма от Прeшево, а у јeдан од Врaње поoди. Али па трeба нeкој до Чукaрку да
не одвeзе. Па јa кoла сам купiја, eј. Али тiја кoла мeне нe ме вoзив, Марјaне.
Тiја Љубiша што ги iма. Oн кǝд је купiја тiја кoла и рeче двeста eвра. Јa
му дaдем. Платiја ги. Пoсле регистрaција, тaбле, прeнос, свe тoј јa плaтим
на пeнзиiски чeк. Мoре, мнoго ми се одбiја. Па отiдем у Врaње. Показa му
и погледa. Па, рeче, свe плaћаш, и тaблице, и прeнос, свe. И тuј, трiста eвра
ли, пeсто eвра биднaше кoла. Само нe ме вoзив мeне. Слaвиша ме вoзеше па
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нeма тuј, возaчку му искључiле. Трeба пaре да продuжи. Да гу продuжи ли,
да гу прaви ли нoву, не знaм. Кǝд iде до Прeшево, Iвана ги вoзи. Дрaган
си iма његoви кoла. Једǝмпuт, да ви прiчам, јa iдем за Врaње. А једêн от
Пасјaне ли га вiкашев тoј, iде. И накуд Чукaрку зaстана, на мeне и на бaбу,
бoг да гу прoсти. Мi се качiмо. А овêј од Цrновце на Душaна, Мiрко ли. И
прiчамо тuј, разговaрамо. Кǝд у Врaње да му плaтим: „Какo бе ће плaтиш? Јa
сам глaвни бијa у Гiлане, глaвни сам у Врaње сêд.“ Такoј ми рeче.
Кêд купi Петрuш? Тêг је кuпено. Милиoн и трiста iљаде трeжеше за
овoј њiву и на овoј овuм што је цeло. И Љuба, Бoг да га прoсти, ћ iдемо са
Стојaна, и Добрoсав, куде Ваiiта нaвечер. Милиoн и трiста, Стoле“. „Хa,
хa“, смeје се Стојaн, „Да ти дaм јa oсамсто iљаде? Мiсли, па ће ми јaвиш.“
Дођoмо до дoговор. Пратi ме да вiдим кoлко ће дaде. „А бe Ваiiт, дoшја сам
да ми кaжеш, пошто зaједно смо oвце чувaли, послeдњу цeну, да дoђе кaпару
да ти дaде.“ „Милиoн и стo. Нека дoђе, aјде.“ Јa ги стiгнем. Чeкав ме Љuба
и Стојaн. Стојaн се само нaсмеја: „Ће остaви јoш.“ Сабaље, осомдeс пeт гу
купiја Душaн. А Стојaн гу oстави. Вiш каквo мeсто, бре. Па пoсле овoј
овдeка сǝс Љuбу. А тi нeмаш плaц, а? Штo ће тi да мiслиш на њeга. Јa дек
iмам та штo, да га јeбу. На сiнови нe ги се угaђа. Нe се угaђа да ги подeлимо.
Онêј вoли онoј да uзме, онêј вoли овoј. Такoј стoји. Нека бiдне штo oће.
Јa ги мoлим, oни нeћев. Корiју у трњaк, знaјеш ли гу у Трепетлiке? Нeси
бiја мoжда. Петнaес мeтре је дубiца дугaчка. Овaкве дебeле. И Витoмир,
да гу нaђемо тuј корiју кудe је, да гу сeчемо. Па iдемо куде Дuшка. Двa
дêна сам iшја, сипuјем гoриво, Славiша ме вoзи. Нађoмо гу, иљaдо и пeсто
мeтре. Тaмо га iма овêј Гoран Вeркин, Сrба га нeма, Стојaн iма, Станiмир
iма, какo су ми међнiци. Ће сeчемо тuј. Дoбро, сeчите. Белеџiше по дeсет
дубiце, нaјдебеле. Јa тêг рекнa: „Вi тoј дoњо пaрче.“ Кǝд Витoмир: „Нe,
oћу га јa тoј гoрњо.“ Епа, сeкја си бе дубiце. И штo ће му прaвиш. Онêј па
од Нерaдовац: „Нe, нeћемо да дeлимо. Нека uмре Јaнча па тêк ће дeлимо.“
Будaла. Овдe овoј, одовуд јaбуке, тoј га планiрам на двојiца. А на једнoга да
дaм онeј дубiце. Проoдиш уз тêј пuт нaтамо. На Нeбојшу свe је тoј пaрче,
а Слaвко нeма тамо. Oсом дубiце ли iма, три-чeтри шљiве, крuшка једнa.
Али бoље куде њeга. Пeдебели дrва iма тaм. Онaј вrба, да га јeбу, aма као
ћuмку дебeли. Дoђи мuлка на муабeт, немoј да бeгаш од љuди. Ће uзмеш
колiце. Да ги тeра слiве, ће заврiјев у џaкови. Јa ракiју шeс гoдине нe гу
тuрам у uста.
Спремiја ми кoња јa да јaшу, да не iду пeшки. Отидoмо. Тuј тêј Бoшко.
Погађaмо се. Кoлко: педесeт и сeдам iљаде бaнке. Јa му дадo педесe. Oн
нeће. Милoја му зaпсува и мaјку и шaјку на тoга шурaка. Дођoмо. Па да
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бeше отiшја на Стaницу, а јa после петнaјес дêна, двaјес. А јa нe, узeли гу
комшiје на педe сeдам. А једнa голeма корiја, око двeста комaда, као ћuмку
дебeли, дугaчки, како мoтке свe дугaчке. Двe парцeле како мi што сaдимо
бaграм. Четiри парцaле, пeта парцeла рeче: „Eне гу онaм у пoлошо мeсто
али пoвише дrва iма.“ Тaј џaбе за педeсет iљаде бaнке. Ал кад нe ти дaва
ђaвол да га кuпиш. Iшла овaј и куде uјкаˬву. Вiка нoге га бoлив. Oн трiјес
гoдине и кoлко, свe је путовaја од Рељaн до Кречaну, пeшки, и нoћ и дêн.
Изедoше на Радiска пaре. Двe iљаде и шeсто eвра. Сêд јeфтине корiје гoре.
На Вoју му давaли за пoла eктер двe iљаде eвра. Саз Димiтрију би имaли
зaједно. Двe iљаде eвра му давaја једaн, па пoсле одустанaја. Тêг такoј бiло,
а сêк нeће. Дрaгољуб ги дaја за трi iљеде eвре. Јa Мaрка га викa, Бoг да га
прoсти, отидoмо нoће. Исeкомо, напунiмо кoла, дођoмо. Кǝ дођoмо ондeка
више Стојмeну кuћу: „Јaнчо, iди си дoм, нe ми трeбаш сêда.“ Дaде ми са
свe дrва. Мoжда си бiја натaмо, у тeј корiје. Дрiгољуб и Мaрко су имaли
Топoлче, ако знaјеш. А паднaло у Македoнију, да ги сeчев не мoжев. Вoја
ми казувa скoро што га зaкачи такoј. Oн жалостiван. И кад се рoди, и кад
uмре, и кад прaви свaдбу. Свe такoј. Да га пiтам Сrбу кê ће да обезбeди
прeвоз. Ако нe, јa ће си iду сǝз Дeјана. Нe ми стiзав рaта за рaту. У дрuгу
узiмам oсом iљаде и чeтрсто, ако ми верuјеш. Јa iдем куде дoктори. Плaћам
прeвоз, плaћам дoктора. Таквo врeме, нeће нaкој ако нe му дaдеш. Јa сам
iшја сас Љубiска нaшег. Па му вiкам: „Застaни овдe нeшто.“ „Не мoже,
не мoже.“ Нeће да стaне на свaко мeсто. Ће не одвeде чêк тaм дoле па да
се врaћам пeшки гoре. Мiцко купiја дрљaчу. Купiја рeче. Докарaја гу овêј
Трaјче. Овiја iмашев зaједничку тuј дрљaчу. Самi гу правiли. Дoбра је, да
дrља. Купiли, нe ти казuјев кoлко. Делiли пролeтоске плuгови. Iма пaре,
нe ги је трошiја тeј што му дадoше. Мeне нe ми казuје да ли ги iма, да
ли ги нeма. На oба сiна дaја, кoла купiле, и за њeга купiја. Штo oће нека
прaви. Мa, ће се снaђе. Какo се овiја снађoше. Uтепа се работeеће. У Aшање
рaдеше. Казuјеше Кадрiја: „Пeт сiна iма, o Јaнчо.“ Свi пeт су у Нeмачку, у
Нeмачку ли, у Швaјцарску. Ама тoј бeше одaвна, iма петнaес гoдине какo ми
је кадрiја казувaја. Тuј једêн, у вoјску бeмо зaједно. И, кǝ дођoмо, трeба ми
крaва. Једнu црвeну гледa у Бујaновце. И ценi ми гу пeсто педесe... какo бeву.
И oн: „Да га uзмемо, Јaнчо.“ Aј, да iду јa да га вiкам Сrбу. Овoј лознiца ли
је? Лознiца.
(Јанча Стојковић (1928), два разреда основне школе, Славујевац)
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Tatjana Trajković

PREŠEVO SPEECH
Summary
Preševo municipality is located in the far south of Serbia, between the border with Macedonia in the south, administrative border with Kosovo and Metohija
in the west and the municipality of Bujanovac and Trgovište in the northeast. It is
comprised of the city settlement of Preševo and 34 villages. Serbs and Albanians
make up the majority of the citizens in this area.
The insufficient research done so far as well as the analyses of the speech of
Preševo area was fragmented and, at least, incomplete. Besides, numerous sociological events began to change the image of the presence of Serbian language in
this part of Serbia. The need for a more detailed examination of Serbian speech of
Preševo area appeared and the result of that need is this paper.
The paper is comprised of the following chapters: Introductory remarks,
Phonetics, Morphology, From Syntax, Concluding remarks, Texts. The analysis
of the material gathered on field is done by the already determined dialectology
methods.
According to its characteristics the speech of Preševo belongs to the most
southern type of the South Morava speeches of Prizren-Timok dialect area. Basic
characteristics of Preševo speech are: removal of the accent from the open ultima;
accent paradigm; preservation of the semivowel; not as pronounced phenomenon
of the facultative diphthong nature of the vowels of the middle row; the nasals of
the back row in the verbs belonging to the III Belić type have reflex а; Ekavian
replacement of jat; reflex lu for vocal l; the existence of affricate ѕ; consonants č,
dž, ć and đ are of standard articulation; final l is in the working verbal adjective
of male gender singular turned into -а; special iotation is executed; declination is
pronouncedly analytic, which results in the doubling of personal pronouns with
the use of prepositions; in nouns of neutral gender there are no forms with the
expansion -n-, -m- or -s-; plural form of the nouns of neutral gender, apart from
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-а, are formed with the suffixes -iki, -ci and -inja; collective nouns ending in -је
show the tendency towards the semantic congruence; nouns braća[brothers] and
deca[children] in the process of congruence are equaled with the nouns of male
gender in plural; some nouns pluralia tantum developed the singular-plural paradigm; the plural of personal nouns of 1st and 2nd person has the following forms:
mi[we] and vi[you]; representation of belonging is usually analytic; Present tense
of 1st person singular can have the suffix -m and -u; Present tense of 3rd person
plural in the speech of Preševo ends in -v; aorist and imperfect aspect are in live
use; there are cases of the generalized suffix -li in male and neutral gender plural
of the working verbal adjective; there are also cases of generalization of -le in the
working verbal adjective for all three genders of plural; Future I is formed as the
construction će + Present for all three persons singular and plural; present verbal
adverb ends with suffixes -eći and -е(ј)еći; iterative verbs are formed with the
-uva- formant; using negative forms of verbs in the following construction: no +
pronoun enclitic + verb.
It was shown that the Preševo area is an area of numerous phonetic and morphological isoglosses which are represented on the maps in this paper.
The research done on the speech of Preševo opens up the question of the
situation in the near-by speeches (Bujanovac, Vranje) which would complete Serbian dialectological representation of this area.
Key words: Serbian language, Preševo, dialectology, Prizren-Timok dialect
area, South-Morava speech type.
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I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

А) ОПШТА ГЕОГРАФСКА ОБИЉЕЖЈА ПОСАВИНЕ
НА ПРОСТОРУ ИЗМЕЂУ ВРБАСА И УКРИНЕ
1. Истраживани простор налази се на сјеверу Републике Српске и БиХ,
а омеђен је ријекама Савом са сјевера, Укрином са истока, Врбасом са запада, док јужна граница није најјасније одређена.
Посавски предјели јужније од Саве, наиме, у географском смислу чине
дио макроморфолошке панонске области и не представљају најјасније издиференцирану физичко-географску цјелину. „Права“ Посавина, ако бисмо
поштовали опште географске критеријуме, захвата сјеверни равничарски
дио Републике Српске до 200 м надморске висине. Међутим, због природе
истраживања и очекиваних језичких појединости у овом раду, јужна граница
проширена је гдје је то било потребно1.
И према географу Ј. Марковићу, граница између низије и обода Панонског басена је оријентациона, јер у оквиру низије има знатно вишег
1
Разлог помјерања јужне границе више је него неопходан за овај рад. Примјера ради,
према неким историјско-географским одредницама ни најсјевернији дио прњаворске општине
не припада посавском региону, а дијелови прњаворског подручја морају се, и лингвистички и
територијално гледано, обрадити из више разлога. Проширење границе овдје можемо правдати
и географском недореченошћу. Наиме, нигдје се чврсто не каже (макар не у литератури којом
располажем) до које се удаљености од Саве у јужном правцу протеже Посавина. Било би
апсурдно, у крајњем случају, из нашег корпуса истраживаних пунктова елиминисати оне који
се налазе у подножју планине Мотајице, а она је скоро па тик уз ријеку Саву. На крају, ни
увријежено мишљење да је Посавина јужно до оне тачке до које се њени становници осјећају
Посавцима – овдје „не пије воде“: ријетки су и они уз саму обалу Саве који имају обичај за
себе рећи да су Посавци, а да се и не говори о онима из јужнијих предјела. Уз ову напомену да
додам и сљедеће. И пункт Горњи Детлак, који се налази на десној обали Укрине, уврштен је
у овај рад, јер сам, чини ми се, у том мјесту нашао најбољег информатора. Осим тога, Горњи
Детлак налази се уз саму обалу ријеке Укрине, а становници тог села увјеравали су ме да се
територија Горњег Детлака дјелимично простире и са лијеве стране Укрине. На крају, то може
и да буде нека врста контролног пункта.
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земљишта од 200 м, као што на ободу има терена са мањом надморском висином од назначене2.
2. Равничарски простор Посавине грађен је од алувијалних седимената и представља вриједно аграрно подручје. Испод алувијалних седимената
налазе се језерски (неогени) седименти глинци, лапори, пјешчари... и они
представљају вододржив слој изнад којег се накупљају изданске воде. Од
дубине тог слоја зависи и могућност искоришћавања изданских вода. У
вријеме обилних киша постоји могућност избијања таквих вода на површину и притом настају поплаве ниског равничарског земљишта.
3. У погледу рељефа овај дио Посавине захвата равничарски низијски
дио, те брежуљкасто терцијарно земљиште у сливовима доњих токова Врбаса и Укрине. На сјеверозападу се издиже острвска планина Мотајица, са нешто другачијом геолошком грађом од осталог простора.
Уз ријеку Саву и доње токове Врбаса и Укрине заступљена су флувијална, односно алувијална земљишта – флувисоли. У суштини, то су неразвијена
земљишта представљена рецентним ријечним наносима, са недовољно
развијеним земљишним профилом. Код ових типова земљишта процес педогенезе је недовољно изражен, јер су наноси, условно речено, млади, али и
због тога што седиментација преовладава педогенезу.
Укупан географски положај, те еколошки услови (геолошка грађа,
земљиште, клима, хипсометрија, експозиција и нагиби рељефа) имају за
посљедицу специфично рашчлањење шумске вегетације али и културне
вегетације.
Према фитогеографским обиљежјима Перипанонски обод РС
представља сектор средњоевропске провинције коју карактеришу низијске
хигрофилне шуме врба и јова, те храстове низијске шуме. Ове шуме
заступљене су поред доњих токова Врбаса и Укрине, али и на појединим
мочварним стаништима.
4. На основу досадашњих истраживања утврђено је да је геопростор
Посавине детерминисан умјереноконтиненталном климом, која према Панонском басену, тј. према истоку и сјевероистоку, прелази у континенталну
(панонску) а према планинско-котлинској области, на југу, у субпланинску.
Према Милосављевићу3, геопростор истраживаног дијела Посавине
припада „западној“ варијанти умјереноконтиненталне климе, која у односу
на „источну“ варијанту има нешто другачије особености. Наиме, климат за2

Марковић 1970, 104.

3

Милосављевић 1973, 161.
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падне варијанте нешто је хладнији и влажнији од климата источне варијанте
умјереноконтиненталне климе.
Средња годишња температура ваздуха износи око 10,6 оC, с тим да је
годишњи просјек на свим метеоролошким станицама изнад 10 оC. Просјечно
најтоплији мјесец је јул, а најхладнији је јануар, док су током већег периода
године, од априла до октобра, просјечне температуре ваздуха изнад 10 оC. На
висинама изнад 500 m просјечна температура ваздуха је испод 10 оC.
Падавински максимум просјечно се појављује крајем прољећа и почетком љета, најчешће у јуну, док на годишњем нивоу март има најмање падавина у годишњој расподјели. Годишња расподјела падавина опада од запада
ка истоку, а подручје уз ријеку Саву прима просјечно годишње око 900 mm
падавина. Према јужном дијелу Посавине количина падавина расте.
У погледу режима вјетра, истраживано подручје одликује се слабим
вјетровима, који дувају са свих страна. Генерално, током зимског периода
дувају из правца сјевера и истока, а током љетног периода доминантна су
сјеверозападна струјања. У прелазним периодима од зиме ка љету и обрнуто, јављају се знатне промјене у смјеру вјетра, што је условљено промјенама
у расподјели ваздушног притиска континенталних и већих размјера, као и
рељефом.
5. Главне социјалне и економско-географске одлике овог дијела Посавине су знатна насељеност, велики број мањих насеља (доста мања села него
у низији), неколико већих градских центара (Србац, Прњавор, Брод, Дервента), дјелимична развијеност пољопривреде и сточарства, а у брежуљкастом
дијелу и воћарства, недовољно развијен саобраћај и др.
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Б) ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОСАВИНЕ
6. Владимир Ћоровић у свом познатом дјелу Хисторија Босне пише о
Посавини као о изузетно богатој области, са умјереноконтиненталном климом, и сврстава је у најплоднија подручја Босне4. Сама по себи, богата и
плодна посавска земља, која се, уз наведене погодности, налазила и на раскрсници путева, у срцу Балкана, била је кроз историју прави мамац за бројне
пљачкаше и освајаче са свих страна свијета.
7. Археолошки налази праисторијске Босне веома су бројни и обухватају
оруђа, оружја, кости, посуђе, остатке кућа на Сави – сојеница, а међу локалитетима широм Босне на којима су вршена успјешна ископавања налази се
и Брод, тако да уопште нема мјеста евентуалној сумњи о насељености Посавине у прадавна времена. Ти, нама први познати, становници Посавине припадали су трачким, а нешто касније и илирским племенима. Негдје око IV
вијека п. н. е. са сјевера, преко Саве, стижу Келти, и преко Посавине, потом
и унутрашње Босне, допиру све до Неретве5. Око сто педесет година касније
на предворје Балкана стигли су и Римљани, који су у другој половини III
вијека п. н. е. водили крвави рат против илирске краљице Теуте и тек након више од два вијека касније, у замаку старе ере, загосподарили и Босном
и притом обухватили и Посавину својом провинцијом Доњом Панонијом.
Тадашњи становници Босне бавили су се земљорадњом и сточарством, па и
трговином, а од II вијека нове ере Римљани почињу да експлоатишу и руде
из босанских брдских крајева. Отприлике у то вријеме започињу и упади
дивљих германских племена, чији један дио хара Босном, а наравно и самом
Посавином. Германи су тада искористили једну константну вишедеценијску
нестабилност у коју је ушло Римско царство, задајући му ударац за ударцем,
и, на крају крајева, уништили његов западни дио (476. године), док је источни дио царства преживио под именом Византија, насталим од назива мјеста
на којем је подигнута њена престоница Константинопољ.
8. Један од наредних великих византијских непријатеља били су Словени, пристигли на Балкан у првој половини VI вијека, који су врло брзо
задали бројне проблеме преосталом дијелу Римског царства. Да ствари у
овом раном средњем вијеку буду још компликованије, побринули су се новопристигли азијски номади Авари (Обри), који су успјели да покоре Словене, и онда заједно са њима крену у жестоко пустошење широм Византије.
Сједиште аварске државе налазило се у Панонији, тако да је неспорно да је
4

Ћоровић 1940, 5–6.

5

Ibid., 58.
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посавска равница била свједок пљачкашких пустошећих најезди дивљих номада. Тадашњи византијски хроничари са зебњом су писали о аварско-словенским опсадама Солуна 582–586. године6, као и о пустошењу Салоне (Солина), али и разарању Сингидунума (Београда), Наисуса (Ниша) и Сердике
(Софије)7. Ипак, недуго потом опасни посавски сусједи Авари ишчезли су са
бурне историјске позорнице, нечујно, скоро без трага, крајем VIII вијека. О
њиховом присуству на овим подручјима остали су као свједок поједини топоними: у бијељинском крају, нпр., постоје села под називом Велика и Мала
Обарска, те град Обровац у Хрватској, који потврђују постојање опасних
коњаника који су некада јахали и Посавином и све пред собом уништавали
огњем и мачем.
9. Словени су се, у међувремену, расплинули Балканом и притом населили и за живот јако привлачну Посавину. Организација словенског друштва
била је племенска, племе се дијелило на братства, а она даље на родове.
Братство је било увезано крвним сродством и братственици су имали обавезу да се међусобно потпомажу у свим животним приликама и невољама, а не
треба посебно напомињати и обичај крвне освете, који је произилазио баш
из ове братственичке подјеле племена. На челу братства налазио се кнез или
главар, а војвода је био ратни командант. Братства, односно цијела племена
функционисала су на демократском принципу, што је значило да су се сва
битна питања рјешавала на племенској скупштини. Интересантно је напоменути да се племенска организација, у виду задруга, одржала све до почетка
XX вијека у затвореним брдским областима, нешто слабије у источној Херцеговини, а боље у Црној Гори8. Јован Цвијић пише о распуштању задруга у
равничарским предјелима, па о њиховом поновном враћању након доласка
Турака у ове крајеве, јер задруге су представљале оазу сигурности у та немирна времена, а у турском времену чланови породичне задруге основни порез плаћали су по огњишту. Ћоровић, међутим, додаје да је била доста честа
и појава да синови, у потрази за бољим животом, оду од оца из задруге9.
10. Почетком IX вијека нови сусједи Посавине постају Франци, који су
у налету стигли све до Фрушке горе. Паралелно са доласком нових освајача,
спомиње се и једна од првих познатих словенских личности – хрватски кнез
Људевит Посавски, знаменит по буни против Франака 819. године, када је
6

Острогорски 1995, 99.

7

Исто, 110.

8

Ћоровић 1940, 106.

9

Ibid., 111.
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поражен и принуђен да се склони код Срба, у сјевероисточну Босну, 822. године. (Људевит Посавски остао је у историји забиљежен као убица српског
кнеза, који му је тада био домаћин у егзилу, због чега је покушао да се измири са Францима, али му они више не вјерују и погубљен је 823. године10.)
11. На челу босанске средњовјековне државе кроз већи дио средњег
вијека налазио се бан, а од 1377. године па до њене пропасти (1463) – краљ.
Земља је административно била подијељена на жупе, на чијем су се челу налазили жупани. Што се тиче Посавине, она је у средњем вијеку још више (као
гранична област) него остатак Босне била изложена константним притисцима и упадима угарских трупа, било да се ради о походу усмјереном против
припадника цркве босанске или због отворених претензија и припајања Посавине Угарској. Са доласком нових освајача – Турака Османлија средином
XV вијека, Посавина добија додатно на значају, јер се налази у самом центру
одбрамбеног система угарског краља Матије Корвина (1458–1490) у саставу
Сребреничке бановине, на коју се ослањала са запада Јајачка, а са истока
Шабачка бановина11.
12. Послије слома Сребреничке (1512) и Јајачке бановине (1528) Посавина је убрзо потпала под турску власт, а један од највећих султана у
историји Османског царства Сулејман Величанствени (1520–1566) зауставио
се тек након заузимања Будима 1541. године. Посавина се у турском административном систему нашла у склопу два санџака, Босанског и Зворничког, а
оба заједно у саставу Босанског пашалука, основаног 1580. године12.
13. Због положаја у средишту Балкана, Босна је представљала област
прожимања цивилизацијских тековина Истока и Запада, њихових култура,
али и религија – православља и католичанства. Са доласком Турака, и у Босни, па, наравно, и у самој Посавини појављује се и нова религија, ислам.
Занимљиво је примијетити да се прва преобраћења на ислам дешавају обично након двије деценије од успостављања османске власти13. Након преласка на Мухамедову вјеру, новопеченом муслиману моментално су се топили
окови који су га спутавали као хришћанина у свим областима живота, па је
имао могућност напредовања на друштвеној љествици узимањем учешћа у
ратним походима, већу општу сигурност, те је изузиман од плаћања многих
дажбина и пореза, као и данка у крви.
10

ИСН 20003, 147.

11

Шабановић 1982, 38–63.

12

Ibid.

13

Ханџић 1962, 5–48.
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14. Деценије су пролазиле, ратови и битке између Хабзбурговаца и
Османлија се редају, често у близини Посавине или на самом њеном тлу.
Посебно за тај период треба истаћи Бечки рат (1683–1699), када су Турци поражени и граница се опет успоставила на Сави и тиме Посавина поново додатно добија значај. Османско царство већ је увелико била почела да нагриза
криза, што је за посљедицу имало и почетак економског, а са њим и војног
опадања Османског царства. Оно се манифестује у облику корупције, непослушности према централној власти у Цариграду, а и у појави разбојничких
банди и самодржаца широм царства, којих ће бити све више како године
буду пролазиле, а криза се све више продубљивала. Свакако, највећи терет
имали су да понесу српски кметови, јер је османска држава већ била потпуно
немоћна да их заштити од злоупотреба спахија, који им намећу много веће
дажбине од оних прописаних законима Турског царства. Тешко је и претпоставити колико је био тежак живот српског сељака у Посавини, гдје се
турском властелину увијек чинило да кмет не ради довољно и да се из богате
посавске земље може извући још више...
15. На почетку XVIII вијека граница између Хабзбуршке монархије
и Турског царства била је ријека Сава, па Посавина још једном добија на
стратешком значају јер је она гранична област и тада до изражаја долази
институција капетанија (које су, истина, настајале још од XVI вијека), на
чијем челу је био капетан, а под његовом командом налазиле су се одређене
трупе са сједиштем у утврђеном граду дате капетаније. Њихов задатак био
је заштита границе, али и гоњење хајдука и разбојника14. На територији Посавине постојале су двије капетаније: Бродска и Врандучка.
Током XVIII вијека тадашњи становници Посавине били су и посматрачи, али сигурно и директни учесници чак три аустро–турска рата:
првог (1714–1718), послије којег се Посавина нашла у саставу Хабзбуршке
монархије, након два вијека турске владавине; другог (1736–1739), када Турци опет успијевају да поврате посавску област и протјерају Аустријанце преко Саве; посљедњи рат на посавском подручју који се одиграо у XVIII вијеку
(1788–1791) није донио помјерања границе у корист једне или друге стране15.
16. Недуго потом избио је и Први српски устанак (1804) под Карађорђем
и сигурно је да је он изазвао комешање међу Србима и на лијевој обали Дрине. Наравно да су размишљали и о томе да је можда дошао час коначног
ослобођења и многи су отишли као добровољци у Србију, мада ни они што
су остали у Босни нису сједјели скрштених руку. Турци и потурице, кивни на
14

Крешевљаковић 1955, 5.

15

Шабановић 1982, 38–63.
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себе саме што не могу да угуше устанак у устаничкој Србији, нашли су себи
равног противника у српским кметовима и њиховим породицама, које су
неријетко и ликвидирали на свиреп начин. Богумил Храбак доноси мноштво података о порасту насиља над српским становништвом у Посавини за
вријеме трајања Првог српског устанка, а оно је спровођено у виду паљења,
пустошења, пљачкања, убистава16 и сл. Дешавало се да потомци оних који су
се потурчили набијају на коље не само оне што су остали тврди у вјери него
и оне с којима су били и у крвном сродству.
Најпознатији догађај у Босни за вријеме трајања устанка била је буна
Јована Јанчића из септембра 1807. године, али она је веома брзо угушена,
дјелимично због лоше организације, а дјелимично и због издаје. Наравно,
не треба посебно напомињати да је ово Турцима био јако добар разлог за додатне репресалије над српским становништвом.
17. Иако је Посавина атипичан хајдучки крај, крај у којем се „лако могло стећи, али још теже утећи“, ипак су људи Посавине у XIX вијеку дали
свој велики допринос у борби против османских окупатора. Прва буна избила је у околини Дервенте марта 1834. године, а предводио ју је поп Јован
Илић. Срби су успјели изненадити Турке и потући их код Поточана, али убрзо су доживјели одлучујући пораз код села Подновља17. Тек послије скоро
двије и по деценије (1858) избила је чувена Посавска или Требавска буна.
Српски сељаци подигли су буну у два одвојена одреда – један је предводио
свештеник Стојан Аврамовић, а други Хаџи-Петко Јагодић. Сценарио је био
као пресликан из свих претходних побуна: устаници су успјели да искористе
фактор изненеђења и потуку Турке, међутим, чим су се Турци консолидовали, устаници су у потпуности поражени – одред Аврамовићев код Орашја,
а Јагодићев на Дугим Њивама18. Репресалије су константне, дуге и крваве, а
забиљежено је да су се многи, не могавши више трпјети турско насиље, одселили преко Саве на хабзбуршку територију. Једна заједничка карактеристика
свих ових антитурских покрета српског народа јесте недовољна организованост, непостојање јасно дефинисаног циља борбе, а и слабо наоружање. Због
наведених разлога, сви ови покрети завршавани су неуспјешно.
18. Године 1878, када је Аустроугарска окупирала Босну, Турци су се
коначно повукли из Босне, али за овдашње становништво та прекретница
није значила ништа посебно у позитивном смислу. Иако су многи помислили
16

Храбак 2004, 78.

17

Војна енциклопедија 1974, 167–168.

18

Ibid., 198–199.
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да ће им свакодневни живот бити барем нешто лакши, јер су нови господари Босне били хришћани, грдно су се преварили. Аустријанци и Мађари
запосједнуту Босну гледали су првенствено као сопствену колонију, желећи
прије свега да је подвргну жестокој економској експлоатацији, што су убрзо
и учинили. Да би били што сигурнији у новопосједнутој области, жестоко се
бацају у кампању потирања свих српских националних тежњи, а хроничари
су забиљежили да је био забрањен чак и цигарет-папир ако је на себи имао
утиснут српски грб! Балкану, као једном од стратешки најпримамљивијих
европских региона, једноставно није било суђено, а није ни данас, да проживи неки дужи временски период без рата.
19. Тек што се загазило у XX вијек, почео је Први свјетски рат (1914–
1918). Српски народ је опет мученички страдао и у Посавини, али и широм
Босне – једним дијелом од руке Германа, а једним и од злогласних шуцкора,
познатих по стравичним злочинима. Вјешања, стријељања, одвођења у концентрационе логоре (Добој, Жегар код Бихаћа, Арад) постала су свакодневица тих крвавих година трајања рата.
20. И у Другом свјетском рату Посавина је јако страдала будући да се
главнина ратних дејстава на тлу Краљевине Југославије дешавала у Босни
у периоду 1941–1945. године. Много је становника Посавине страдало од
усташке руке у Јасеновцу, највећем балканском стратишту у његовој историји.
Наравно, када говоримо о трагичним дешавањима у Посавини за вријеме
Другог свјетског рата, не треба заборавити ни још једну невољу, ништа мање
трагичну од већ наведених – сукоб четника и партизана, ројалиста и комуниста. Преведено у националном смислу, сукоб Срба против Срба. Становници
Посавине и данас се са болом сјећају како је у том периоду било небројено
много крвавих међусрпских сукоба, чак и таквих у којима брат убија брата
јер не припада „правој опцији“.
21. У ратничком смислу, XX вијек у Босни и Херцеговини закључује се
сукобом из прве половине његове посљедње деценије, сукобом 1992–1995.
године. Посавска земља опет је била свједок страдања народа свих трију
конфесија. Протјеривање и убијање цивилног становништва, паљење покретне и непокретне имовине супротне стране, те још многе друге недаће које рат
доноси – све се то дешавало у Посавини у посљедњем грађанском рату.
22. На крају, можемо рећи да су становници Посавине, и поред свих
мука и недаћа, историјски побједници, јер су остали и опстали на својој
земљи. На подручју Посавине у вријеме прикупљања грађе за овај рад увелико је била санирана материјална штета проузрокована ратним дејствима у
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минулом рату, имовина је враћена предратним власницима, а није занемарив
ни број оних који су се вратили на своја огњишта.

В) О НАСЕЉИМА И СТАНОВНИШТВУ
23. Један дио градова у Посавини које познајемо под данашњим именом (Дервента, Брчко, Брод) помиње се у XVI вијеку или нешто раније,
а неки називи продукт су новијих времена. Када су у питању села, упада
у очи да постоји велики број њих која су, за равницу потпуно нетипична,
разбијеног типа, разријеђена и разбијена, а не збијеног, како би се могло
очекивати. Наравно, ова занимљивост веома се лако објашњава као заоставштина из турских времена, када су куће грађене далеко од путева, заклоњене
од радозналих погледа. Након савлађивања и потискивања османских окупатора, сеоске куће граде се у близини путних комуникација. Куће су грађене
од дрвета (брвнаре) или од прућа и блата, а интересантно је примијетити
да су често биле дигнуте на стубове или коље како би се заштитиле од поплава, па можемо рећи да су помало личиле и на сојенице. Једна просторија
је, углавном, чинила цијелу кућу, а постојала су двоја врата: главна (улазна)
и споредна, мања, преко пута улазних, која су омогућавала домаћину да се
на вријеме склони ако би му „у госте“ дошао какав незван гост, а српска
историја је, нажалост, пуна таквих гостију!
24. На посавском подручју које је тема овог рада српско православно становништво чини апсолутну већину, а тако је било и прије избијања
посљедњег грађанског рата у БиХ (1992–1995). Структура становништва
посљедица је различитих историјских догађаја и бурних кретања становника са овдашњих простора. О свом поријеклу становници врло мало знају и
углавном су „чули“ да су поријеклом из Херцеговине.
Према подацима из доступне историјске литературе, након већ поменутог слома Сребреничке и Јајачке бановине, долази и до помјерања становништва, па се тако један дио исељава преко Саве, а на њихово мјесто се у
већим масама досељавају сточари са југа. Ево шта о томе пише Цвијић: „Друга динарска струја (прва се кретала из Рашке и Зете ка Шумадији) кретала се
из старе Рашке, Херцеговине и Црне Горе ка северу, насељавајући све делове
Босне, а исељеници су се кретали Пивом, затим Дрином до Шћепан поља,
а одатле су једни скретали ка Гласинцу, а други су ишли све до Тузле, а и у
Посавину све до Брчког19.“ Оваква насељавања стварала су једну врсту лан19

Јован Цвијић 1966, 132.
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чане реакције, па би, усљед гладних година или неке друге егзистенцијалне
опасности, често на краће вријеме стизали и рођаци раније стационираних
досељеника, а неријетко би ту и остајали. Сличне податке налазимо и код
Филиповића: „Današnje srpsko stanovništvo Bosanske Posavine poreklom je
od doseljenika sa raznih strana“ [...] a „naročito je mnogo rodova poreklom iz
Hercegovine i Crne Gore“20. (О вјерској структури тадашње Посавине говоре
манастири на ширем подручју – од Моштанице до Озрена.)
У то вријеме долази и до исељавања католичког становништва са посавских простора, а циљ турске државе био је да насели током освајања углавном опустошене крајеве, првенствено пограничне. Даље, током 18. вијека, са
повлачењем турске државе из Угарске и Славоније, те у другој половини 19.
вијека, кад је отпочело повлачење турске војске из градова у Србији, муслиманско становништво из тих крајева насељавано је и у Посавину.
Велика страдања српског становништва у два свјетска рата ипак нису
довела до националног и вјерског дисбаланса у поређењу са ранијим временом. У рату 1992–1995. године у Посавину се доселио извјестан број српског
становништва које је напустило поједине крајеве у БиХ и Хрватској21.

Г) О ДОСАДАШЊИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
И ОВОМ РАДУ
25. Већина српских говора источније од ријеке Врбас у средишњим
дијеловима сјеверне Босне припада ареалу српских ијекавских говора који
до почетка 21. вијека нису били предмет интензивнијих дијалектолошких
истраживања. И српски посавски говори између Врбаса и Укрине, који су
предмет овог рада, спадају у ту скупину.
Истина, рад Говори сјеверне и сјевероисточне Босне (БХДЗб 1985),
настао као коауторски извјештај Д. Вујичића, Д. Брозовића, А. Пеце и Ј.
Баотића о резултатима истраживања спроведених у оквиру пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс – синхронијска дескрипција и однос
према стандарднојезичком изразу у Босни и Херцеговини, представља први
обимнији приказ говорних особина становништва које настањује наведене
просторе. Саопштено је у томе раду подоста дијалекатских података, међу
којима и оних забиљежених у одређеном броју пунктова које настањује православно српско становништво. Међутим, с једне стране релативно скроман
20

Филиповић 1969, 10.

Више података о становништву Посавине в. нпр. у: Скарић 1919, 219–265, Ивић, А.
1926, 1–228.
21
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избор таквих пунктова, а посебно – како су то неке касније провјере показале – евидентне грешке теренских истраживача (чија се имена не наводе у
раду) утичу на то да се велик број тамо презентованих података, бар оних
који „репрезентују“ говоре српског становништва, мора узимати с озбиљном
резервом.
Тек у новије вријеме, тачније од 2002. године, појавили су се радови који наговјештавају да су почела нешто интензивнија и систематичнија
испитивања овог говорног комплекса, а то су првенствено радови проф. М.
Драгичевића о говорима требавских Срба (Драгичевић 2002 и 2004), затим
о говору села Бранешци код Челинца (Драгичевић 2003), Бање Врућице крај
Теслића (Драгичевић 2007), села Кремне код Прњавора (Драгичевић 2008),
те трију насеља у околини Дервенте (Драгичевић 2010 и 2011).
Доста синтаксичких појединости из говора Срба добојског краја може
се наћи у неколико краћих радова проф. С. Танасића (Танасић 2000, 2004а,
2004б, 2006, 2007 и 2009), а нешто података о консонантском систему говора
села Станара код Добоја у мом раду наведеном у литератури под скраћеницом
Козомара 2003. Говор села Чечаве описао сам у још необјављеном магистарском раду (Козомара 2005), док је говор младих Дервенте истражила С. Цукут (Цукут 2013).
Aнализе појединих слојева лексике из говора српског становништва
које настањује најзападније предјеле поменутог ареала дала је у неколико
својих радова проф. Д. Црњак (в. Црњак 2006, 2007, 2009 и 2011), а солидну
количину грађе из посавске и семберске лексике прикупио је и И. Павловић
(в. Павловић 2008). Међутим, пошто аутор није лингвиста, а лексику је
биљежио „за своју душу“, његова грађа, нажалост, има ограничен значај за
нашу научну дијалектологију.
26. Интензивна теренска истраживања приликом којих сам прикупио
главнину грађе за овај рад обавио сам током 2007. и 2008. године, а касније
провјере и допуне, с времена на вријеме, вршио сам све до краја 2012. године. Укупно је истражено 28 пунктова српских говора на простору србачке,
прњаворске, дервентске и босанскобродске територије.
У табелама које слиједе дат је попис становништва које је 1991. године живјело на наведеном простору. Попис је направљен према националној
структури становништва, а урађен је 1995. године22.
22

В. Статистика 1995.

– 24 –

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине

603

Србац
Ситнеши
Србац С.
Инађол
Повелич
Брезовљани
Пријебљези
Срђевићи
Лепеница
Каоци
Брусник
Стари Мартинац
Кобаш
Нова Вес
Влакница
Сеферовци
Корови
Расавац

Укупно Хрвати Муслимани Срби Југословени Остали
1697
3
1
1648
28
0–17
824
10
7
750
42
0–15
785
5
34
634
63
49
1219
4
3
1120
44
48
292
2
–
279
1
10
562
2
–
520
27
13
393
–
–
350
14
29
888
–
–
871
7
10
797
8
2
764
17
6
176
1
–
167
6
2
452
–
–
428
11
13
1014
6
798
100
76
24
377
–
–
285
47
45
247
–
1
236
8
2
307
–
–
293
13
1
534
3
–
525
6
–
189
1
–
117
34
37

Дервента
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби
Трстенци
894
6
–
861
Пјеваловац
338
208
1
108
Мишковци
782
46
7
719
Агићи
350
51
–
292
Луг
1254
410
–
661
Костреш
403
15
2
385
Г. Детлак
1118
18
–
1081

Југословени
13
19
7
4
121
–
7

Остали
14
2
3
3
62
1
12

Југословени
1
–
6

Остали
9
12
11

Југословени
15

Остали
8

Прњавор
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби
Печ. Илова
1287
3
–
1274
Г. Илова
1391
4
–
1375
Смртићи
2115
9
–
2082

Брод
Назив насеља Укупно Хрвати Муслимани Срби
Барица
592
37
1
531
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27. Приликом прикупљања дијалекатске грађе служио сам се поступцима и методама уобичајеним у научној дијалектологији: снимањем спонтаних казивања информатора на магнетофонске траке (и даље најпоузданије
за чување тонских записа), попуњавањем специјализованих упитника за
биљежење дијалекатског материјала, записивањем појединих облика ријечи
у свим повољним приликама, консултацијама са оним мјештанима који су
нешто лингвистички образовани (наставници и професори) и сл. Информатори су најчешће били старији мјештани који нису на дужи период напуштали стално мјесто пребивалишта, а бирао сам, према препорукама локалног
становништва или према личној процјени, оне саговорнике који су аутентични представници истраживане говорне зоне.
Циљ рада био је да се на фонетском и морфолошком нивоу истраже и
опишу српски посавски говори између ријека Врбаса и Укрине, затим да се
утврде дијалекатске појединости специфичне за овај ареал, одреди њихов
међусобни однос и све скупа смјести у дијалекатску слику херцеговачкокрајишког дијалекта и српских говора као цјелине. Настојао сам да
прикупљену грађу изложим на начин који, у основи, треба да одликује сваки
коректан и поуздан дијалектографски рад. У којој мјери сам у томе успио,
остаје да се види из одјељака који слиједе.
Списак пунктова обухваћених истраживањем и скраћеница којима су
означавани
Општина Србац
Брезовљaни – Бре
Брусник – Бр
Влакница – Вл
Инађол – Ин
Каоци – Ка
Кобaш – Коб
Корови – Кор
Лепеница – Ле
Новa Вес – НВ
Повелич – По
Пријебљези – Пр
Расавац – Ра
Сеферoвци – Се
Ситнеши – Си
Србац Село – Срб
Срђевићи – Срђ
Стари Мартинац – СМ

Општина Пºњавор
Горњa Илова – ГИ
Печенег Илова – ПИ
Смртићи – См
Општина Дервента
Агићи – Аг
Луг – Лу
Горњи Детлак – ГД
Костреш – Кос
Мишкoвци – Ми
Пјеваловац – Пј
Тºстенци – Тр
Општина Босански Брод
Барица Доњa – БД
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II. ФОНЕТИКА

А. ВОКАЛИЗАМ
28. За вокализам српских посавских говора између Врбаса и Укрине у
основи се може констатовати исто што и за остале српске говоре у Босни и
Херцеговини – да га чини пет стандардних вокала и вокално р, дакле да је
ситуација у суштини иста као у српском стандардном језику. Према томе, и
вокализам овога говорног подручја могли бисмо представити уобичајеном
вокалском схемом:
и

у
о+º

е

и

у
o+р

е

а

a

29. Премда ће се на свим странама рада видјети примјери уобичајене
употребе вокала, и овдје ћемо навести по неколико репрезентативних облика
за сваки вокал понаособ. Примјери који слиједе изабрани су насумице.
а: баба Пј, бара Аг, вариво Ин, газда По, загонетка Аг, мама Тр, матеи
р на Ка, млађи Коб, памет Кор, патка Бр, раме ПИ, рат Тр, ратиште Тр,
свака ГД, сватови Бр, свашта Срђ, трактори Бр, цар Коб, шака Срб;
вадит СМ, газит Се, гладовали Ка, пазим Кор, прате га По, ратује се
Срђ, савијемо Кос, спазе га Срб;
кад Срб, сад СМ, свађе ПИ, там БД, тад Ин, џаба По.
а: бараба По, богати Срђ, будала По, владика ГД, Градишка БД, мален
Ра, ракија ПИ, самарице По;
не ваља Бр, дангубе Кос, заробе Ка, направи По, наставит Тр, подашит Ка, помакнут Кор;
ајмо Ле, ајте Срб, вако БД, дакако Пј.
а: банда Ин, власници По, глад Тр, дан БД, дар Тр, ђачки ПИ, заштита
Бр, злато Кор, јак Тр, најгоре Коб, нас Бр, пар БД, ГД, празник По, рад СМ,
радници Ин, раст Аг, Травник, част БД, џак Ле;
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знаш Ра, кажем ти Срб, кажу Тр, неће Ин, ради Кор, радиш БД, садимо Тр, спава ПИ, фали се Кор.
а: влада Тр, галама БД, у граду СМ, Загреб Ин, занимација СМ, комадом По, мала Бр, муслимани БД, народ Срђ, партизани Срђ, православци Ле,
растови Ра, Сава БД, џамија ГД;
владо Ин, гасит Кос, оспособљават Коб, платила ГД, Тр, познаво СМ,
ранили се По, угаси Аг.
а: Врбањци По, ектара СМ, жена Ин, на игранкама По, касарна Тр,
кућа БД, мала ПИ, обичаји БД, пјесама ПИ, посна По, Рвацка Бр, риглована
Кос, свега Срб, сељачко Коб, шумар По;
бјежали Аг, гледамо Кор, додајте СМ, не знам Кор, има БД, мора Тр,
одºжали Срб, пита Ин, чека Ра;
онда Кор, опасно Бр, преда ме По, преда се Ка, сада Ин, туда Ка, уза
се ГД.
е: бег Бр, брегови Тр, вјера СМ, десетеро Ин, жено Се, жетва БД,
мене Аг, мјесец БД, неко Срб, нешто ПИ, све Кор, себе Кос, себи Ка, сјетва
ПИ, степенице Ле, теби Ра, четка Ин, чешаљ По;
бјежо Пр, вјерује Срб, једе СМ, кречимо Пр, метно СМ, сједи Ин,
тепају му ГД, ћерати Бр;
ђе НВ, ево Ка, ено Ин, ето ПИ, некад БД, неколко Срб.
е: везиста По, гредица СМ, десни Срђ, женске Кос, земља Кор,
мјестима Се, педесет Ка, решето Ин, седамдесете Аг, сестре СМ, терет
Коб, центи БД, челични Кос, шеница Тр;
бјежат ПИ, дерат се Ра, ждерат Тр, изједначи се Кор, јесам По,
јесмо Ин, не може Се, не ради Лу, прелази Тр, расперили Ин, сједе СМ, увезе
По, ужеже Лу.
е: брента Лу, вез Си, греде Ра, Жељкин Лу, зец Тр, јела ГИ, кец Ле, лед
По, мед Пи, меса Ин, ње Срб, песто Срђ, ред Кор, седми Бре, сејо БД, тешки
Ми, ћер Пр, шест Кор, шесто Ка;
вежемо Ра, нема Тр, нећемо Бр, пеглај БД, редај Ка, редимо Ин, шега
се Срђ, шетај ПИ;
ђе ГИ, еј Ра, тешко Лу.
е: апотека Ин, Весо Ка, гарсоњера По, земо Кос, Ирена Бр, колегу БД,
куруза БД, лепеза Ин, одобрење Тр, пемзије Лу, проширење Аг, тридесет
ПИ, ћерку Пов, Швабо Ка, шљунак Кос;
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везали СМ, завезо ПИ, зацено се См, јечи Ра, крено Си, нећу Коб, опомено Бр, повезат Срб, потезали БД.
е: болнице ПИ, викендицу См, у Дервенти Тр, жене Кос, ГД, заграђене
СМ, кашњење Кор, кот куће ПИ, у небодеру По, старе Бр, стоке Ин, траве
Лу, фамилије Ле, иш чаше Си;
дође, загºле се, да извинеш Лу, кажем Си, повежемо Ле, пољубе Ин,
потегнемо Аг;
боље См, овдален БД.
и: битка Аг, брига ПИ, бритва По, грива Кор, жица Тр, зидови Ин,
километар Ка, кишобрaн Срб, литар Коб, лишaј БД, мени Лу, нико Си, риба
БД, ритaње Ра, сир СМ, сириште Се, теби Тр, тиква По;
бришем Срђ, видијо Ка, види Кос, дими См, живне Ми, зини ГИ, киснемо Си, ницати Се, питат Бр, сирили ПИ, чистит Ко, шибали га Кор;
високо БД, ниђе Лу, никад Аг, килаво Кос.
и: бодљикавa По, витица Срб, даљина См, дужина Ра, игла Тр, по
игрaнкама По, камијон Се, кирија Срђ, комшије БД, њиову По, у полицији
Ми, приглaвци Ка;
видим Ин, довикује По, доприноси Се, завирујемо Тр, износимо Бр,
ишло се Кор, липти Кос, миришемо Лу, нанишаним Ин, појефтињује Ка,
припадали Лу, свинтa По, уписујемо Кор.
и: бивши ГИ, Биљо Си, бирaни Ра, ви ПИ, вид СМ, виђaнo По, вилa Кос,
Винко Коб, Гино Тр, димњaк ПИ, жир Ра, зид ГИ, килa БД, крив Ин, ми СМ,
Мирко БД, мисли Се, њи Лу, пир Тр, сви Коб, сиви БД, три По, циљ Ка, чини Бр;
бирaмо БД, вине се Ра, вичемо Кос, динстају Срб, дирa ПИ, дишу Срђ,
кицоши се Кос, пи Се, питaј Си, пише См, примa По, причaј Се, ринтат Кос,
скидa се По, тиче се Ин, циљa Кор;
видно Кос, мирно Ка, силно Тр.
и: Валентина Кос, виза Ин, викaње По, Гина Тр, дика Ка, машина Лу,
Мира Ра, мирна По, опозиција БД, офанзива Се, причалица См, статива Аг,
писмо Лу, превентива Кор, Сисак По, Тито По, чико СМ, ширење Се;
бирo СМ, виђат Ин, викo Коб, виримо Си, дипломирала Тр, дисати ПИ,
живи БД, изабират ГИ, калират СМ, није Пр, преживит Лу, преписат Пр,
причајућ Аг, пузећ Ра, сервират Си.
и: Брусник Бр, десети Се, какви Коб, људи БД, моји Кор, наши Аг,
нови Ин, одабир Пр, пастир По, први Ра, рањеник Пр, стари Си, црни Ка,
шљивик Бр;
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коси Се, купимо По, направито Се, носимо Тр, отвори Лу, отвори СМ,
радимо Ин, сави се Бре, урaди Кос, фали се Кор, цичи Се.
о: боже ГД, Босна Ра, воде Ин, година Пј, ко ГИ, кози Лу, који Ле, коњ
Тр, копно Ин, новo БД, ноге СМ, олово БД, помoћ См, порaз Лу, почaст Кор,
родбина Кос, соба Ка, токaр БД, цокуле Ле;
води ГИ, вози Пр, возећ Тр, волимо Ин, гонимо Пр, добије СМ, донесе
ПИ, косимо Аг, попијемо Лу, прозбори Коб, сломи се Ка, створи Аг;
доста Ра, комoтно Си, одмa ПИ, опет Ин, очевидно ГД.
о: богат Срђ, бомбaш Си, Босaнка Кор, козе По, кокошима БД, кољено
Ин, коме ГИ, лоза БД, ломљава Лу, ново ГД, они Кос, посно Тр, потрошња
Коб, пропуст См, слобода По, способнији СМ, шорови По;
бори се Лу, возили Тр, зборити Аг, изгонит По, носи Срб, носили СМ,
одмоћ Кос, орат Се, помози Бр, порaст Бр, поставити Ка, преносили ГИ,
препознa Ра, стопирa ПИ, уловит БД;
момачки БД, поготово Лу.
о: бог По, бос Лу, во Ин, воз БД, војнo Ле, го См, Гојко Ин, доњи СМ,
Зоро Тр, копија Се, коси Кос, крој ГД, лој ПИ, лојни СМ, мој БД, море Пр,
моћ Ин, пост Коб, род Срђ, својта Лу, твој Кос, ћоро Кос, цол Се;
број См, возaј Ин, гонa ПИ, дођем Срб, зовну га ПИ, носa Аг, пробa Си,
прођемо Тр, проћ По, склапaмо Се, стој Пр, тражимо Аг;
болно Ми, вољно ПИ.
о: Божо Пр, бомбона Коб, борац Пр, вагони Ин, војска Тр, вољан Аг,
горко Ми, конца Лу, овца Коб, плафони ПИ, проба БД, прозори БД, простор
Бр, рода Пр, ролна См, Слобо Аг, способност Лу, торба Кос;
водати Тр, дође Кор, изводају се Се, извозат Ка, испробат Срђ, мораћу
Ин, одати СМ, преполит Лу, пробати Коб, проносат Ин, срозати се По,
укосит Ми;
o: будућнoст По, волoвa ГД, Добoј Кос, младoст ГД, са мнoм Срђ, овoг
Кор, преднoст Аг, рукoм Тр, старo ПИ, пре тобoм См, трајнo БД, трулo
Ин, црнoг СМ, чуднo Ле;
бјежo Си, не бoј се Кор, дошo Ра, истукo га Тр, немoј Аг, опрoбa Ин,
пошo Кор, пронoсaј Се, рекo Ин, укoчи ГД, ћутo Ка, шапнo См.
у: бука Пр, вуна ГД, гуске Кос, другo Се, дужи Аг, ђубар По, жујaн Бре,
јутро См, крув ГИ, кукавица Аг, кућица Тр, мушко См, пупољак Кос, пушке
ГИ, руковaње Се, судaр ПИ, трећи Ин, туча Срђ, ћурaн Кор, уши Ка, чупава
Кос, шумaр По;
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бубне Аг, буде Пр, гуцне Ин, згусне се ГД, јуришали Срђ, куцнo ГИ,
лудовo СМ, лупкa Ка, мудровo По, нуди Аг, пјевају Лу, пружити ПИ, пуцат
Срб, удo Кос, цупкат Коб, чуде се Ми, шутне Лу;
мучно Сит, мушки Ги, пуно Пр, ручно СМ.
у: дукати Кор, Душица Се, жутица Ка, купине См, купус Ин, купусиште Кор, лустера Срђ, мушице По, мушкије Аг, прутић ГД, суботoм СМ,
убица БД, убојица Пр, угарак Срб, Ускºс ПИ;
поручује СМ, пресуђује Лу, приучит се Ра, продубљује ГИ, пропустит
Ка, путује Си, увлaчи Ле, узе СМ, украст Ра, улит Се, умути ПИ, упашће
Бр, усуди се СМ, ушушкa се Кор.
у: буђ Кос, вуци СМ, глув Аг, груди ПИ, гужва Аг, дужници БД, жутoга
Ин, зуби ГИ, јуни Ка, луд Срђ, људи По, мудрa ГД, путникa Бр, рудник Се,
рупa Коб, сув Си, ћурка Лу, уш См, шумa Аг;
буди се ГИ, бунимо се ГД, вукo Кор, гуше се Лу, дужи га СМ, купимо
ПИ, лупa Ра, љубе се Си, пушу ПИ, суди Тр, тужи Тр, уђемо Ин, чувaј Ка;
грубо СМ, мудро Коб, мучки ГИ, тужно Срђ.
у: вуцaње ПИ, душа Пр, клупе Лу, кула Кос, кума СМ, купaње Аг,
обувaње Срђ, плућа Кос, процедура ГИ, пруга Ра, рука Си, скупо Бр, суђење
Тр, труба БД, фризура Кос;
бушит Се, вуцат се Срб, гурат се По, купајућ се Лу, мутили См, навуци Ра, одужит Коб, пробушити Се, прокљувила Ка, пушућ Пр, ручат ГД,
ћути Кос.
у: за брус Се, избрушени Кор, котур ГД, ногу Ра, на њу Ин, округа Кос,
поружна БД, руку СМ, на суд Тр, трокут ГИ, ус ту БД;
вјеруј Си, гледајућ См, заслужимо Ле, идућ По, изувa се Ра, наругa се
Аг, обуј се Ин, окружи ПИ, полуди ГД, разлучи СМ, уљуди Ра;
залуд Бр, насуво Срђ, отуд Бр.
р: брдила ГД, на вр Кор, грбав Тр, дрвета ПИ, зрно ПИ, прст ПИ, рка
БД, сврху Кор, Смртиће Тр, Срђевићи Срђ, стршљени Се, трлица Пр, цртало Тр;
брнали Се, врцаш Ка, држали Се, држо ПЈ, дрмне ПИ, тргају Ка, трт
лан ПИ.
р: брдима По, вртаче Ка, дрва Пр, крстак СМ, Крстовдан Ка, потркуше Срђ, први Ка, прљача (земља) Тр, прстење БД, србачки Ка, трговац Срђ,
трговачка БД;
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зацврчи Ка, крстиле се Ка, побрнам Кор, ужрнат ПИ, уцрва се ПИ.
р: брз Лу, жрвнови ПИ, зрње Аг, крв Тр, крмака Бр, срп Кор, црви Ин;
пршће Пр, рчу По, срче Кос.
р: грко БД, срна Се, црни Ка, са Крстом Бре;
вршили Кор, засврбило Кос, згрно Срђ, квркну Тр, прскало Пр.
И мимо акценатске позиције сонант р може да има самогласничку
функцију:
на вº Тр, о дºвета Коб, на натº ПИ, некºштено Ка, овºшак По,
повºће СМ, Rвати Пј, свекºва СМ, и Смºтића Пј, у Тºстенцима Кор,
Цºнобара (њива) БД, чекºк Се, четºдесет Тр; загºле се По, надºмају ПИ,
помºла По, потºга Срђ, сатrло Срб, сатºће Се, умºла СМ, умºле Пр,
умºло Пј, упºти ПИ;
загрде ПИ, загрди Пр, изумрли Се, насрне Аг, прошврљам По, уврне ГД,
угрди ГД.

ВОКАЛ А
30. Кад је у питању вокализам, у српским посавским говорима, уз већ
општепознату дилему о рефлексима некадашњег вокала јат у ијекавској
изговорној варијанти, у средишту проблема је затворенији изговор дугог вокала а.
Сада већ давне, 1963. године, проф. Ј. Вуковић устврдио је да је, генерално гледано, вокални систем у знатном говорном простору Босне „изразито изменио боју својих дугих вокала а, о, е“23. Наведена Вуковићева
констатација у потпуности је валидна за изговор вокала а у говорима који су
предмет овог рада. Овдје је, наиме, помјереност дугог вокала а у правцу о
веома честа појава и јавља се независно од позиције у ријечима и фонемског
окружења.
На појаву затвореног а у змијањском говору указао је Д. Петровић:
„Дуго а, без обзира на то да ли је акцентовано или не, на знатном делу
овог терена показује више-мање јасну тенденцију ка затварању, при чему
је то најизразитије у суседству лабијалних консонаната и сонаната, али не и
искључиво у њиховом суседству24.“
23

Вуковић 1963, 24.

24

Петровић 1973, 29.
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Сличну ситуацију налазимо и у неким насељима из околине Дервенте
која нису обухваћена овим истраживањем25, у западнобосанским ијекавским
говорима26, у икавскошћакавским говорима западне Босне27, у говорима
сјеверне и сјевероисточне Босне28, у говору Јајца и околине29, у неколико
села у говору посавских шћакаваца30, у ијекавскошћакавским говорима31, у
међуријечју Неретве и Ријеке дубровачке32, и другим штокавским и шћакавским говорима.
Оно што је веома битно за нашу расправу јесте Баотићево виђење стања у дервентским говорима:
„Izvjesnog zatvaranja vokala a ima i u derventskom kraju kod jekavaca
svih triju nacionalnosti, kao i kod muslimanskog ikavsko-jekavskog življa.
No, za razliku od situacije u zapadnoj Bosni, gdje ’dugo a, po pravilu, zna
za ovakvu fonetsku vrijednost’, ili bar pokazuje ’više-manje jasnu tendenciju
ka zatvaranju’, ovdje ne samo da je fakultativno nego je i sporadično i uz
to nije karakteristično samo za dugo a (подвукао Д. К.).
Prema podacima M. Šimundića, pomjeranje artikulacije vokala a prema
artikulaciji vokala o nije karakteristično za govor Imotske krajine i Bekije pa je
’izgovor glasa a jednak [...] njegovom izgovoru u knjiž. jeziku’. Budući da su
derventski ikavci najvećim dijelom sa tog područja, odsustvo zatvaranja dugog
vokala a, kao zajednička crta sa južnim šćakavskim govorima, ne govori samo o
njegovoj neautohtonosti na derventskom području i o očuvanom tragu porijekla u
ovoj crti, nego i o slaboj zastupljenosti ove pojave na širem derventskom području.
Da je zatvaranje vokala a kod jekavaca u okolini Dervente bilo frekventno kao
u zapadnoj Bosni, sigurno bi se odrazilo, kao i druge osobine, i na boju vokala a
u govoru doseljenika ikavaca, bez obzira na to koliko im ta pojava bila strana33.“
Овај подужи цитат није наведен без разлога. Ево о чему је ријеч. Грађа
која је прикупљена приликом истраживања говора Срба посавског подручја
на истраживаној зони указује на сасвим супротно стање од оног које предо25

Драгичевић 2010, 234.

26

Дешић 1976, 33–34.

27

Пецо 1975, 87–90.

28

БXДЗб 1985, 14–22.

29

Павловић 1927, 109–110.

30

Ившић 1913 I, 180.

31

Брозовић 1966, 137.

32

Халиловић 1996, 45–46.

33

Баотић 1983, 49.
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чава Ј. Баотић пошто је појава гласовне вриједности ао на мјестима гдје је у
књижевном језику дуго а једна од најбитнијих карактеристика вокалског система овог говорног комплекса, а жариште јој је управо на дервентском подручју.
Осим тога, затворенији изговор дугог вокала а одлика је свих категорија становништва: и старијег и млађег, и необразованог и образованог.
Прикупљени примјери који ће сада бити наведени свједоче да је
реализација затвореног дугог а сасвим обична било да је такво а носилац
акцента или постакценатске дужине и небитно је за гласовну реализацију
у каквом се фонемском окружењу налази. Затварање вокала а понекад долази и у позицијама кад је оно кратко, мада је број таквих случајева скоро
занемарив.
Лексеме на овом мјесту нису разврстане по зонама да би се приказала
изоглоса гласовне појаве, већ је то урађено на приложеној карти (в. карту
на стр. 220). Исто тако, због малог броја лексема у којима је забиљежено
затварање кратког вокала а, сви примјери су обједињени. Исп.: аостaол ГД,
Ми, астаола ГД, баобак Се, барикаоде Пј, баошча Тр, баошчу Ка, Босаонац Тр,
браока ГД, Браонка Тр, бригаода Се, Ваосића ГД, враота Срб, Враочеви Кор, у
гаоју ГД, глаова БД, Лу, Ра, ГИ, преко глаове ГД, Ле, БД, глаову Тр, глобaолни
Кор, губaош Кор, у пo даона Кор, даонa Кор, Тр, БД, двао ПИ, Кор, дваонест
БД, ГИ, Ле, динaор Тр, дјечaок Тр, преко Драове СЕ, ђаоцима Кор, Заогреб Пј,
заојам БД, заотвор Тр, звонaор ПИ, злаота По, игрaочке БД, имаоње Се, јао
Пј, ГД, Тр, Јовaонка БД, капилaор Кор, колaоч Кос, комaод Се, лаода Се, лаођа
Ка, лаон БД, Аг, лугаора Срђ, љекaор ГД, маојка БД, маојстору Пј, маорву БД,
митраољез Пр, млаод Кор, млаода ТР, млаода Се, мушкaорaцa, мушкаорце ГД,
Кос мушкаорци ГД, наос ТР, у нaос ГД, нерaост БД, нерaосту Пј, оваоцa БД,
опaонке Кос, паод Се, паоњ Се, Предрaог Тр, на рaод ГД, Раода Се, раодника
Пј, раодницима Тр, раож Се, раозредa Кос, на Саови Тр, саовски БД, саома
Тр, саоми ТР, саондале Ка, Свињaор Срб, Слаовке ГД, стаон Тр, стаори БД,
стваори Тр, стваори БД, ујaоке Тр, чаост Тр, шаокa Тр;
не ваољa Пј, држaоли Се, жаоо ми Се, заопaомти Кор, зараодили Тр,
о
зва ли Тр, знаом Пј, знаош Се, ГД, ишaорaне Ка, каожем Кор, Тр, клаоле, паоли
Пј, плаотит БД, Лу, плаоћaм Ка, покaоже ГД, попаолише Пј, понаошат се Тр,
припaоли БД, раоде Тр, не рaоде БД, раоди Кор, Тр, раодијо Пј, Кос, раодила
Ка, ГД, раодили Тр, раодило ПИ, раодит Кор, БД, Кос, раођa Пј, рађаоле Пј,
разваолит Тр, разговаорају Кор, раоне Тр, саораонијо Се, слаогaн Ка, снаоћи се
Тр, спаовaо ГД, спаољено Се, удaола се Се, удaоте Тр, ураоди ГД, Тр;
нао ме Тр, полаоко Тр, саодa Пј, ГД.
Кад се сагледају сви наведени примјери, долази се до сљедећег
закључка: Затварање дугог а присутно је у читавој посавској зони између
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Врбаса и Укрине. Појава је најраспрострањенија у дервентској области и у
дијелу бродске општине који је обухваћен нашом границом, веома је фреквентна и у подручјима србачке општине која су на граници са дервентском
облашћу, није занемарива ни у прњаворској зони према Дервенти, а што се
иде даље западно према Врбасу, ова појава слаби и постаје факултативна
западније од Српца.
Судећи према Дешићевој грађи, наведена појава није специфичност западнобосанских говора у посавском дијелу градишке општине уз
саму обалу Врбаса (докле се протеже наша граница истраживања), а тако
је и у дијалекатском материјалу Д. Црњак прикупљеном приликом обраде
терминологије куће и покућства у Лијевчу пољу и Жупи34, те пастирске лексике лакташког краја35. На крају, нашем истраживању и закључку у прилог
иде и грађа која је прикупљена у Кремни, селу прњаворске општине36.
Према свему до сад наведеном, може се констатовати да је појава затвореног а једна од најбитнијих изоглоса у ареалу који се овдје обрађује.
О природи ове појаве и њеном поријеклу доста увјерљивих чињеница
доноси Пецо37. Као могућност узрока појаве он, позивајући се на више извора, наводи низ фактора: страни утицај, упрошћавање старог вокалског система, психофизичке чиниоце и сл.
31. Према промјени ра > ре у три коријена: враб-, крад- и раст- простор српских посавских говора између Врбаса и Укрине припада III Ивићевој
зони38. Прикупљени материјал изгледа овако:
У свим пунктовима забиљежена је промјена ра > ре у коријену враб-:
вребац, мада није ни мали број случајева са књижевним ликом, што је и сасвим очекивано у данашње вријеме.
Кад је у питању коријен раст-, није записан ниједан случај промјене
ра > ре, али се информатори, поготову они који су живјели у сусједству с
икавцима, сјећају да су њихови преци често знали рећи рести, нарестo и сл.
Овакво стање могло се и очекивати пошто је и ијекавскошћакавским гово34

В. Црњак 2006, 307–330.

35

Црњак 2011, 199–206.

„Случајеве помереније артикулације вокала (нпр. затворенијег изговора вокала а),
на које упућују неки други истраживачи западнобосанских ијекавских говора, нисам овде
приметио“ (Драгичевић 2008, 105).
36

37

В. Пецо 1975, 92–95.

38

Ивић 1964, 383–394.
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рима запажено да се ради о секундарној појави која је донесена са простора
између Далмације и западне Херцеговине39.
Коријен крад- јавља се искључиво у таквој форми: краде, краду, покрасти, украст и сл.
32. Појава губљења вокала а није честа и карактеристична је за бржи
темпо говора. У иницијалној позицији ријечи забиљежена је само у страној
ријечи еродрoм Кор, а у медијалној позицији у: Бањлуку Се, касти ПИ,
покашћу Се, овдлена Кор.
У финалним позицијама ријечи има нешто више примјера оваквих
редукција и оне се у највећем броју јављају у сантхијским везама, а рјеђе у
појединачним ријечима:
боље ишт него ништа Тр, дођу нам ГД, доћерo нам краву ГД, ништ Се,
ГД, Кор, није то ништ СМ, нисам ништ рекла Тр;
ваљд ће знат Ка, дост дјеце ПИ, биће дост Кор, ГД, СМ, дош чељaди
Ка, нам требa Пр, нег бјеже ПИ, нек иде По, нек иду По, нек и ми знамо
Се, нек ја имaм По, нек узме ГД, Кор, туд проћи Ка, туд путом Пј, туд се
пробaци Ка, ни за чег Пр.
33. Д. Вујичић уочио је да је у говорима сјеверне Босне присутна појава
затварања вокала а у правцу е. Код старијег становништва у змијањском говору Д. Петровић запазио је да долази до „затварања сваког кратког послеакценатског а, без обзира на његово порекло, и то у распону између а и е“40.
Затварање је забиљежено и у Пиви и Дробњаку, у источној Херцеговини,
у западној Босни, Лици41 и на другим подручјима. За дервентско подручје
Баотић је навео неколико примјера таквог затварања и констатовао да та
појава „није карактеристична за говоре дервентског краја у цјелини, па ни за
икавскошћакавски“42.
39
„Derventski kraj pripada III zoni te se promjena ra u re u korijenu rast- ne može tumačiti
kao rezultat procesa koji su se odvijali na ovom području. Nju su samo donijeli ikavci doseljenici
iz starog kraja, prostora na granici između Dalmacije i zapadne Hercegovine. Mada oblici sa re u
korijenu rast- sve više ustupaju mjesto oblicima sa ra, oni su i danas frekventniji od oblika sa ra
u centralnoj ikavskoj zoni, a mogu se čuti i izvan nje, pa i dijelovima derventskog kraja u kome
dominiraju jekavski šćakavci. Njihova zastupljenost je pouzdan trag koji vodi ka porijeklu ikavskog
stanovništva u okolini Dervente“ (Баотић 1983, 52).
40

Петровић 1973, 33.

В. Вуковић 1939/39, 8–9, Пецо 1964, 33–35, Дешић 1976, 36, Драгичевић 1986, 48–49
и тамо наведену литературу.
41

42

Баотић 1983, 50.
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И грађа прикупљена за овај рад указује на то да је стање слично оном
какво је Баотић забиљежио на икавскошћакавском подручју. Замјене се јављају у ограниченом броју лексема, а и оне углавном алтернирају с ликовима из стандардног језика. Исп.:
вашер43 Кос, дугечки Пј, ПИ, По, земљене Пј, земљени ГД, Ка, катастер Тр, километер Се, метер ПИ, Аг, Ин, метерa ГД, Лу, БД, непријетеља
Кор, непријетељскoм Пр, офензива Кор, пријетељ ПИ, Кор, пријетељом
ПИ, цилиндер Аг, шивећу машину ГД;
је л де Пр, Кор, Кос, никед Пр, саде Ка, сутредaн ПИ, ćутредaн СМ.
34. Због истих случајева затварања вокала а у правцу о очекиван је и
велики број потврда за супституције а > о, али је та појава забиљежена у
врло малом броју примјера. У свим случајевима ради се о замјенама кратког
вокала а: двјесто ПИ, По, Срб, Лу, Сит, БД, Ин, По, кобаница ГД, пантоле
Срђ, пантолице БД, тристо ПИ, Тр, Се, Ми, Рас, Пр, СМ;
забовљa ГД, забовљaм се Срб, поклоњa БД, склоњали се Срб; со тим Ка.
Као што је из презентованих примјера видљиво, у бројевима двјесто и
тристо у питању су замјене аналошке природе (према сто, петсто, шестсто и сл.44), а о истој појави је ријеч и у примјеру со тим (аналогија према
с овим, с оним итд.). У облицима кобаница, пантоле, пантолице, забовљa,
забовљaм се ради се о дисимилацијама према сусједним слоговима, док се
јављања облика поклоњa и склоњали се може објашњавати како асимилационим, тако и дисимилационим разлозима.
35. Из прилошких форми у којима су појаве тзв. покретног а уобичајене
(тип: када, сада), употреба а проширила се и у форме неких прилога у
којима су јављања таквог а мање фреквентна, међу којима има и оних који
се остварују с партикулама: донеклена Кор, ГД, дотлена Срђ, БД, овдалена
Срђ, Лу, БД, овдека Пр, Ка, одавлена Ка, опета Кор, Ка, оталена Ка, Срђ,
увијека По, Ка, СМ, ГД.
Интересантно је да се у Баотићевој грађи није нашла ниједна потврда
за употребу вокала а у наведеним случајевима (в. Баотић 1983).
Само у једном пункту забиљежена је замјена вокала а прелазним гласом „шва“: казәт СМ, са ће он казәт СМ.
43
У говорима србијанског Полимља М. Николић уз вашер наводи да је чешћи облик
вашир (Николић 1991, 219).
44

Исп. Драгичевић 1986, 54.
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ВОКАЛ Е
36. Вокал е има углавном стабилну артикулацију у свим позицијама
ријечи. Одређена одступања која су овдје забиљежена у суштини су подударна са онима што су већ констатована у ранијим радовима о ближим и даљим
говорима.
Замјене неакцентованог вокала е вокалом а јављају се у неколико
домаћих и страних ријечи: бундава БД, бундаве Се, парушaње Кос, рашето
Ми, БД, Пј, фафароне Кос; прија45 Тр, Бр, Ра.
Облици рашето46 и прија47, за које Баотић каже да „su stabilizirani i
javljaju se mnogo češće od standardnojezičkih prije i rešeto“48, у овом говорном
подручју много су чешћи у стандардној форми него у наведеним ликовима.
У неколико пунктова асимилација према вокалу а огледа се само у
отворенијем изговору вокала е у правцу еа, опет чешће, али не и досљедно, у
неакцентованим слоговима: бундеава Кос, вечеара Тр49, Аг, у Деарвенти Кос,
дјетеалине Срђ, ексеар, јелеан Коб, темпеаратуру ГД;
пријеа БД, свуђеа СМ, увеаче Ка50.
37. Замјена е > и сусреће се у неким туђицама, махом романске
провенијенције: инжињер Срђ ( < франц. ingénieur), циментне 51 Кос (< лат.
caementum), гијометар Тр, цирада Срђ, циримонијa Пр.
Асимилацијом е > о добијени су ликови: очовидно ПИ и почoше ГД, а
ова појава јавља се и у облику провладo Кор.
Према тврдим основама формирао се облик сво.
У два случаја забиљежена је замјена е > у: канцуларију По, сунђур ПИ.
38. Иницијално е губи се у неколико деривата именице електрика:
летр чaр ГД, летричне Пр, летрични Ле52.
и

За сличне појаве у неким другим говорима исп. Петровић 1973, 36, Дешић 1976, 52,
Драгичевић 2007, 333.
45

„Oblik rašeto zabilježio sam na širem derventskom području i kod svih nacionalnosti“
(Баотић, 1983, 54).
46

47
Решетар сматра да је прија настало аналошким путем према облику када (Решетар
1907, 102 – цитирано према: Халиловић 1996, 59).
48

Баотић 1983, 54.

49

Баотић има само овај примјер (ibid.).

50

Исп. Петровић 1973, 36, Дешић 1976, 52, Драгичевић 2007, 333.

„U riječi ciment i je moglo biti dobijeno disimilacionim putem, ali i pod uticajem francuskog jezika“ (Халиловић 1996, 60).
51

52

В. Драгичевић 1986, 66.
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У медијалним позицијама присутне су и потпуне и дјелимичне
редукције:
а) ветринaр Се, ветринaрскoм станицoм Кор, двадестoг ГД, двадесторо ПИ, двадсетoг Пр, дјетту ПИ, матријaл По, предa њга ГД, педест Кос,
Сарaјво Кор, седамдест Пр, Тр, тридестеро ПИ, тридсет ГД, четрест
Срб, шездест ПИ, По, Кор;
шта ћмо Коб;
б) двадесет Пр, ГД, двадесете ГД, двадесетo ГД, дјетета Тр, педесет
Кос, Сарaјево Кос, тридесет ПИ, По, Пр;
нећете Пр, са ћемо БД.
У финалним позицијама ријечи редукције вокала е јављају се у
сантхијским везама:
бош сачувaј Ко, Тр, шта м брига Тр, мен су пустили ПИ;
ајд вамо ПИ, јест широко ПИ, Ка, Срђ, више путa с десило ПИ, ми смо
с играли СМ, пјесма с ори Коб;
виш нећу Пр;
те у неким појединачно употријебљеним прилозима: гор Пј, ПИ, По,
Се, Ка, ТР, дол Пј, Се, ГД, Срђ, БД, Кос, дољ ПИ, По, Се, ГД, ТР, нонд По, овд
Пј, ПИ, По, Се, ГД, Срђ, БД, Кос.

ВОКАЛ И
39. Замјене вокала и другим вокалима узрокују углавном асимилационо-дисимилациони процеси, али, изгледа, овакве промјене нису посебно
бројне.
Вокал а умјесто и јавља се у: бацикл Кор, бацикла Пј, а у нешто већем
броју заступљена је замјена и > е:
ателерију Коб, бецикл ПИ, бецикла Ка, бецикле ПИ, ГД, бецикло Кос,
бециклом ПИ, Кос, Лу, на бециклу ПИ, БД, десциплина Пр, медецини БД, месирача ПИ, месираче ПИ53, муслемани Кос, муслеманске Кос, пресилни54 рад
Пр, пресилнога рада Пр, фамелија ПИ, фамелији БД;
53

Тако је и у Мујџићима (Драгичевић 2011).

О уопштавању префикса пре- мјесто при- Пецо је казао сљедеће: „Ово је једна од
типичнијих особина нашега говора, а својствена је и говору јекаваца ове зоне [...] Мада тај,
чисто фонетски, моменат не мора бити искључен када је у питању ова појава, чини ми се
да у нашем говору то није чисто фонетски процес. Више је вјероватно да је то посљедица
поремећених односа у рефлексима јата. За ову појаву знају и херцеговачки говори, али је
тамо објашњење другачије“ (Пецо 1975, 99).
54
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ноћела55 БД, ноћели Кор, превикне се БД.
На супституцију и > е указано је и у више радова о штокавским говорима. Дешић напомиње да је ова појава присутна „у свим западнобосанским ијекавским говорима, па и у говору Змијања“56. А. Пецо слично стање
забиљежио је у источнохерцеговачком говору57, те у говору западнохерцеговачких ијекаваца58, а таквих замјена има и у Лици59.
Данас углавном преовладава гласовни лик ријечи тањир, премда се
постава тањур може чути у читавом истраживаном ареалу.
40. Због честих редукција у постакценатској позицији ријечи, вокал и
има најнестабилнију артикулацију у вокалском систему60.
Иницијално и губи се у лексемама некција и Талијaн61, које су у наведеним ликовима посвједочене на читавом простору. Овакви облици поменутих именица представљају и најчешће примјере за губљење иницијалног и у
већини дијалектолошких радова62.
41. У медијалним позицијама ријечи редукције су много бројније.
Најчешће се остварују кад се вокал и нађе у позицији поред сонанта, али
нису искључени случајеви његове редукције ни у сусједству других сугласника. Редукције могу бити дјелимичне и потпуне. Исп.:
у брдима По, велики Тр, витица СМ, владика Аг, воловима ПИ, газдарица
Кор, главицу ГД, година Пј, градовима, заједницу Пј, зеница Срб, По, Коб, Кор,
јараницу ГД, једрилица ПИ, колима Лу, кукавица Ра, кућица См, лисица ГИ,
материну По, Милутина ГД, недиља Бр, недиљом Ка, Ср, у околици Ин, омладина Ми, Ле, општина Ле, Ин, БД, пилиће Кор, прасетина Кор, преслица Ра,
родитеља БД, сланине Кор, станица Си, стожина Се, сушица ГИ, шеница ПИ,
Бр, БД;
„Kod oblika glagola noćevat najvjerovatnije se radi o ukrštanju sufiksa -iva- / -eva- / -ova-,
jer se pojavljuju i oblici noćovat“ (Баотић 1983, 61).
55

56

Дешић 1976, 55.

57

Пецо 1964, 40.

58

Пецо 1966/67, 285.

59

Драгичевић 1986, 69.

60

В. Ивић 1956, 136.

61

„Талијан је стандардна форма, врло честа у народним говорима“ (Николић, М., 1991,

203).
В., нпр., Дешић 1976, 62, Окука 1983, 46, Баотић 1983, 64, Реметић 1985, 130,
Николић, М. 1991, 203, Драгичевић 1986, 70, Халиловић 1996, 64, Козомара 2005, 30 итд.
62
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борили се ГИ, веселило се Ра, видила По, видиће Кор, видићемо Кор,
видићеш БД, возили Срб, добила БД, заратило се Кор, косијо Се, косили По,
оселила Се, отишла Аг, отишo По, производило СМ, радили СМ, Бр, БД, раселило Се, слистило По, спремили ПИ.
бешкица БД, бјеште БД, Ле, брдла ГД, волки Пр, Галцијани СМ, годна
ПИ, годне БД, годне Кор, инцијативу Ка, католкиња Се, Тр, милцијонер Се,
недљом БД, оволки Тр, орјентације Кор, пилћаре Се, половна Пр, стожна
Ин, фриждер Кос, четри Пј, ПИ, Пр, Ка, Срђ, четºсто Кор, Ка, Срђ, Аг;
видћеш ГД, Лу, видћете Пр, дођде вамо ПИ, завршло Бр, запушла Ин,
зачепла Ин, радли По, слазијо Се, не смје ГД, спремте се Срђ, таманле ТР,
убли ГД, Ле;
колко По, Ка, ГД, колко-толко Пов, неколко Срђ, толко Срђ.
Примјера оваквих редукција може се наћи у свим зонама сјеверозападног дијела херцеговачко-крајишког дијалекта, као и у осталим говорним
подручјима. Оно што је, међутим, посебно интересантно за овај говорни ареал јесте Баотићева тврдња да „ova pojava nije tako izrazita kao u nekim drugim
štokavskim govorima“63, што би према нашем материјалу значило да је то
једна од изоглоса која дијели икавске и ијекавске говоре посавског подручја.
42. Након губљења вокала и у постакценатској позицији ријечи, понекад сонанти н и л постају носиоци слога:
водеnце БД, лубеnца ГД, моlтва Тр, саnце СМ, Тр, слаnну ПИ, ткаnца
Кос, шеnцу Ин;
гуlло Аг, дозвоlли Ин, моlли Лу, подијеlла БД.
Много већи број примјера вокализације сонаната наводе Д. Петровић и
М. Дешић64. Грађа прикупљена за овај рад показује да је ситуација у српским
посавским говорима између Врбаса и Укрине много сличнија оној коју налазимо код Баотића65.
43. Најбитнија дијалекатска појединост кад је у питању судбина вокала и у овим говорима, ипак су његове редукције у финалним позицијама
облика инфинитива. Овдје су такве редукције, слободно се може рећи, скоро
Баотић 1983, 65. У прилог Баотићевој оцјени иде Ившићев рад, гдје се наводи свега
пет примјера оваквих редукција.
63

64

В. Петровић 1973, 42–43 и Дешић 1976, 66.

„Na osnovu građe da se zaključiti da redukcija vokala i u govoru derventskih ikavaca nema
ni širinu ni značaj koji ima u zapadnobosanskim govorima. Naime, elizijom vokala i, u principu, ne
nastaju konsonantske sekvence koje već nisu uobičajene u našem jeziku, a to znači da se struktura
riječi radikalno ne mijenja“ (Баотић 1983, 66).
65
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редовне66, а да ли су оне потпуне или дјелимичне, зависи од брзине говора
или неког другог факултативног момента. При биљежењу таквих редукција
честе су недоумице да ли је редукција потпуна или дјелимична, па постоји
и могућност колебања у фонетској транскрипцији. Без обзира на то, стање
је овдје потпуно чисто: редукције финалног вокала и у инфинитивним формама заступљене су на комплетној територији између Врбаса и Укрине67.
Примјери који слиједе само су мали дио из укупног корпуса прикупљене
грађе:
бит ПИ, Ра, По, Бр, бунит се Тр, ватат По, везат Лу, Ин, градит Пр,
губит Бре, доћ По, Ин, Бр, загазит Се, запалит По, запослит ПО, Се, зарадит Пр, Ка, засадит Се, зват ПИ, имат Тр, ић По, јест ПИ, мљет ПИ,
откат ПИ, вратит Пј, живит ГИ, Тр, изаћ Пр, Ин, Бр, См, имат Се, ић
Пј, калемит Пр, направит ПИ, напустит Се, напутит Се, Кор, натоварит
Ле, носит ПИ, обут Кор, обућ БД, Тр, одºжават ПИ, опрест ПИ, орат
ПИ, остат СЕ, отић ПИ, Кос, откат ПИ, Срб, отрест Се, оштрит Срђ,
парит ГД, пјеват Пр, платит ПИ, По, Се, плест ПИ, подложит ПИ, поиграт Се, поклепат Ка, попит Се, почистит Тр, правит По, Бр, пратит По,
прелазит Кор, пресвућ БД, прест ПИ, продат Ин, СМ, радит ПИ, По, Ин,
разговарат ПИ, родит Пј, роштиљат Ка, савршит ПИ, сијат Пр, сирит
Ка, сисат Срб, спават ПИ, ГД, стат ГД, троват По, туцат Срђ, удават
Слично је и у Бањи Врућици (Драгичевић 2007, 334), Кремни (Драгичевић 2008,
105), Чечави (Козомара, 2005, 32) и др.
66

Изоглоса распростирања појаве потпуних и дјелимичних редукција вокала и у
финалним позицијама облика инфинитива још није прецизно утврђена у сјеверозападној
скупини говора источнохерцеговачког (херцеговачко-крајишког) дијалекта. Како је већ речено,
распростирање ове појаве на посавском подручју између Врбаса и Укрине сасвим је јасно. И
у икавскошћакавском говору изузеци од редукција „su toliko rijetki da se mogu zanemariti, tim
prije što i kod govornika u kojih sam ih bilježio nisam mogao zabilježiti više od dva tri primjera, koja
su se kasnije javljala sa redukovanim i“ (Баотић 1983, 65). У пет пунктова са подручја градишке
општине Дешић није навео ниједан примјер оваквих редукција (Дешић 1976), а мањи
број примјера тог типа наводи Далмација, без посебне напомене и коментара (Далмација,
1997, 40), што значи да ни у најисточнијим дијеловима Поткозарја редукције финалног и
у облицима инфинитива нису битна дијалекатска црта. За тачну границу распростирања
ове изофоне потребно је, ипак, додатно истраживање. Аутор овог рада приликом боравка у
неколико градишких насеља која су територијално блиска ареалу који се овдје обрађује чуо је
готово идентичне редукције као у посавском дијелу између Врбаса и Укрине.
На крају, судећи према грађи коју је Д. Црњак скупила у Лијевчу пољу и Жупи, резултати су исти као на нашем подручју. (Премда је ријеч о раду који се бави дијалекатском лексиком, у поглављу Текстови може се наћи низ корисних појединости за прецизније одређивање
појединих изоглоса. Тако је и са појавом редукција вокала и у финалним позицијама инфинитива – забиљежене су у свим пунктовима које је ауторка обрадила (Црњак 2006, 307–330)).
67
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По, СМ, Бр, узет Пр, Ин, Коб, Срб, украст Си, уништит ГИ, По, учит БД,
чекат Тр, чистит СМ, Лу, чуват СМ, Бре, чушљат Ин, Бр;
бити По, бјежати Пј, БД, Бр, бости Кор, брати ПИ, бушити Кор, вагаи
т Ка, вадити Кор, варати Ка, викати Тр, вјеровати БД, владати Ка, водити
ГД, Бр, гатати ГД, говорити Ка, гукати Коб, давати Ка, дангубити Коб, даривати ПИ, Пј, дати Кор, БД, журити Пј, завући Пј, задати Ка, зажмурити
ГД, заиграти Ка, заћи Коб, зидати Се, зимовати ГД, играти Ка, имати Тр,
ићи Се, једити се ПИ, Бр, јести Ка, казати Ка, казивати Кор, кајлати Кос,
купити Пј, лагати БД, ладовати СМ, лајати ГД, љубити Пј, мазати По, маћи
Ин, мимоићи се Тр, мировати БД, мислити Ка, мицати Кор, млатити Кор,
морати БД, моћи Коб, муцати ГД, мучити Кос, наћи Срб, набасати Кос, набити ГД, нападати По, напасти Тр, наставити По, наудити Пр, научити Пр,
ницати Пр, носати Кор, носити ГД, нудити Ин, обути Тр, обући Тр, оголити
Се, огребати Ин, огулити СМ, пазити Ка, памтити Ка, парити ПИ, повући
Коб, показати Пр, покушати БД, полупати БД, потрошити Срб, Тр, СМ, Лу,
пустити Тр, пући БД, Аг, равнати Кос, Ин, радити Ин, Коб, Кор, Тр, рађати
Коб, развити По, развући Кос, ранити ПИ, редити Пр, рећи Ка, рибати Срб,
рушити Бр, См, сабијати Пр, савијати Бр, сазидати Пр, сакрити Пј, Ле, салити Коб, Кос, саставити Ка, ГИ, табати ГД, тећи Бр, тражити Бр, тужити
Ин, тући Пр, убити БД, Ин, Се, убости Тр, узајимати Бр, украсти Кос, ући
Коб, учепити Бр, цијепати Кос, чешљати се По, Кор, читати ПИ, См, чути Пј,
По, СМ, шалити се Кор, ГД, школовати Коб, шпартати Ин, шутати Пј, Се.
44. Финално и подвргнуто је редукцијама и у глаголском прилогу
садашњем. У грађи је нађен невелик број примјера овог глаголског облика и
у свима њима редукција је била потпуна:
берућ Лу, бјежећ Кос, гледајућ По, живећ СМ, не знајућ Ле, лутајућ
Срђ, пјевајућ БД, продавајућ БД, радећ Аг, сједећ Ин, стојећ ГД, трагајућ
ГИ.
45. Редукције финалног и остварују се такође:
а) у деклинационим формама типа: у квºг букве ПИ, кап крв ПИ, кућ
нашој ГД, оде кућ Ра, у кућ ПИ, људ су били БД, мат Ин, Срб, Ка, Бр, Се,
Коб, Кос, мен Кор, Срђ, БД, Коб, Тр, мен то није јасно По, наш звали Ка, он
били ПИ, он покрали ПИ, он се спремили ПИ, он су Ка, Ле, Лу, он су претежно радили ПИ, он то нађу ПИ, он то ураде Кор, себ Кор, БД, ГД, Срђ, Срб,
Тр, себ направи По, себ узмем По, себ чипку ГД, у соб ГД, теб ГД, БД, Бр,
Тр, Срб, на Укрин Кос, четир Тр, Аг, БД, ГД;
б) у неким тоничким и атоничким глаголским облицима:
– 43 –
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како б реко Кор, како б т реко По, за кога б гласо Пр, накупијо б СМ,
он б требали По, она б радила По, убо б на смºт По, бјеж Ка, Бе, Коб, буд
вољан Кор, код нас се звал фијакери Пр, зидал кућу Ка, нису ни знал ПИ,
имал оне сандуке Пр, јес ти Кор, раж кувал ГД, лез Тр, мол се богу ПИ, нис
дошо ГД, остав то Тр, помоз бог ПИ, Бр, пређ доље БД, ђе с бијо Лу, устан
БД, шут Тр, те
в) у појединим везницима и партикулама:
ал било снаге Пр, ал да се Кор, ал доста Кор, Ин, ал каки Ка, ал оде
ПИ, ал још га немају ПИ, ал како ће Се, БД, ал не ПИ, ал он Се, ал ради Ин,
ал тешко По, ал туј ПИ, ал шта ћеш ПИ, ил да удара ПИ, ил двије По, ил је
зоб ил је друго Пр, ил народа ПИ, ил удават По, ил шта ја знам ПИ, да л ваља
СМ, да л ће дат Пр, је л бијо Кор, Пр, је л има По, је л нако Тр, је л неће По,
је л тако Се, је л треба ПИ, је л чула ПИ, јесте л ви Кор, нит сам ишла СМ,
нит сам ја По.
О редукцијама вокала и в. и у т. 215.

ВОКАЛ О
46. Иако вокал о најчешће има стабилну артикулацију, и ови говори у
одређеној мјери знају за његово замјењивање другим вокалима, случајеве
његовог затворенијег изговора (према у), као и његово губљење у одређеним
позицијама.
У грађи за наш рад нашло се нешто мање примјера промјене о > а него
што је то код Баотића68: апатека Срђ, Кос, БД, у апатеци Лу, аперација Срђ,
Тр, конапља Кос, лабараторија Срђ;
аперисaт Тр, аперисaна Тр, Срб, аперисaта ТР, одаше;
андa Кор, Ка69.
Баотић, уз констатацију да су замјене о > а карактеристичне говорне
појединости у знатном дијелу Босне и Херцеговине, напомиње да је „teško
utvrditi u kojoj su mjeri one autohtona osobina ikavskog govora ovdje, odnosno
u kojoj su mjeri odraz situacije u govorima koji su u susjedstvu“70. На основу дијалекатског материјала из српских посавских говора између Врбаса и
Укрине, Баотићева недоумица може се довести до логичног закључка, макар у питању српских говора између Врбаса и Укрине – и говори који су у
68

Баотић 1983, 58.

И у другим говорима забиљежена је оваква или слична нестабилност вокала о. В.
Дешић 1976, 41, Реметић 1985, 136, Драгичевић 1986, 62, Пецо 1986, 50.
69

70

Баотић 1983, 58.

– 44 –

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине

623

сусједству икавскошћакавског говора у околини Дервенте карактеристични
су по оваквим замјенама вокала о.
47. Вокал е умјесто о јавља се, мада не и редовно, у одричним облицима глагола моћи: не мере Пј, ПИ, Кор, Ка, ГД, не мерем БД, не меремо Тр,
БД. Ова промјена карактеристична је за главнину говора широм штокавског
говорног подручја.
Ријетке случајеве промјене о > е у примјерима пре себoм ПИ, са себoм
БД, који су забиљежени и у неким другим говорима, у овом ареалу такође
можемо образлагати фонетским или аналошким разлозима71.
У свим пунктовима могло се чути само гроб, гробље, гробови и сл., али
се информатори сјећају да су се употребљавали и облици са -ре-72.
О облицима бројних именица и бројева на -ор-/-ер- в. т. 165 и 210.
Асимилацијом вокала о према и у сусједним слоговима формирао се
облик Инфирбирoв Коб.
48. Замјена вокала о вокалом у у положају поред назалних сугласника, дијалекатска црта карактеристична за западну скупину херцеговачкокрајишког дијалекта, овдје представља факултативну појаву. Спорадично се
јавља у свега неколико ријечи, од којих је око половина страног поријекла:
армуника По, армунике По, армунику По, вагуни, крумпиру СМ, кумпијери Ка,
кумпијерима СМ, кумпијерова златица СМ, телефуни, уни ће Кор;
нунд ГД73.
Овакве замјене мимо контакта с назалним сонантима забиљежене су у:
полупривреда Ин, чукулада БД; дуће Срб.
Као што се види, замјена о > у појава је занемаривог карактера, јер
је чињеница и да су стране ријечи већ могле бити преузете с извршеном
промјеном, дакле унесене без фонетске адаптације.
Са помјереном артикулацијом о према у записано је: вагоунима Кос,
Добoуј БД, кроумпира Ин, коунац ГД, ноуви Срб, тоурањ Ин.
49. Секундарно о записано је у облику наоковањ По. Највјероватније
је да је ово паразитско о формирано аналошки према глаголима оковати,
окивати и сл.
71

В., нпр.: Пецо 1975, 97, Петровић 1973, 38–39, Баотић 1983, 58.

72

В., Драгичевић 2007, 335.

Дешић и Драгичевић наводе низ оваквих примјера у западнобосанским и личким
говорима. В. Дешић 1976, 42–47, Драгичевић 1986, 55–57 и литературу тамо наведену.
73
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50. Потпуне редукције вокала о могу да се јаве и у појединачним
ријечима и у сантхију. Најчешће је то у иницијалним и финалним позицијама
ријечи, док редукције вокала о у медијалним позицијама готово и нема. Исп.
примјере:
а) у иницијалној позицији: ваке СМ, волики Кор, Ка, ГД, Тр, у воме Ка,
накa По, наки СМ, накoг Кор, СМ, што нo каже СМ, у ну собу По, совине ПИ;
вак Ка, вакo Ин, Кор, ГД, Пј, Тр, вамо Пј, По, воликo Кос, ПИ, нак По,
накo По, па ндa ПИ, По, СМ, Тр, и
б) у финалној позицији: свак По, Кор, СМ, Тр;
ак каже Кор, СМ, ак оћеш Срб, ен Ин, ет Ин, как неће Пј, Ин, как се
зове По, мал крува БД, нег дрво Кор, нег ишт Срђ, нег он Пј, Кор, нек садa
ПИ, онак По, Кор, сам да кажем СМ, сам да дође Пј, сам ето ПИ, сам немoј
то По, сам уђи ГД, так Пј, Кор, Ка, ГД, СМ, там Пј, Срђ, БД, СМ, Тр.
У медијалној позицији губљење вокала о забиљежио сам у: Омервићима
Кор, а у већини испитаних пунктова може се чути и ђавла и ђавола.

ВОКАЛ У
51. Од свих вокала вокал у има најстабилнију артикулацију, а
фреквенцију му, као и у низу других говора, и овдје снижавају аналошке
промјене -ну- > -ни- код глагола треће Белићеве врсте, о чему ће бити ријечи
у т. 211.
Замјењује се вокалом и који се редукује у формама: ујитру иде на посo
БД, неће до ујитру ГИ, а уз чешће случајеве јављања хаплолошких ликова
типа куруз74 и сл., спорадично се јављају и дисимилациони облици: кокуруз
Коб, См, Аг, коруза Кос, корузе Си75.
52. Прилог близу изговара се и са о и са у на крају ријечи: близо Срб,
Коб, Бр, БД, близу Срђ, Кос, Лу.
Редовно се говори: грабље, грабaљa76, а у придјеву металурушки Ко
остварује се секундарно у.
53. Редукције неакцентованог у у медијалним позицијама ријечи
остварују се у облицима неколико именица: желдац ГИ, добро јтро Срђ,
Коб, Бр, Пј, Се, о јтра ТР, у предзећу ГД, јабка БД;
74

В. т. 89.

Ова појава распрострањена је у многим штокавским говорима. В., нпр., Реметић
1985, 142, Окука 1983, 41, Драгичевић 1986, 67, Баотић 1983, 62.
75

76

Исп. Драгичевић 2007, 335.
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те у прилозима: овда По, онда Пов, Кор, БД, одда (отуда) Кор, Срђ.
Појава редукција и елизија чешћа је у сантхијским везама и при бржем
темпу говора: то с узимале ГД, јес долазили Тр, нећ ја ТР, нећ се предат Срђ,
нис дирали БД, ов кућу Тр, шта ћ причат Бре;
близ БД.
Иначе је обичније да се и овакви облици јављају са стандардним поставама: дај му воде ПИ, добро су дошли Тр, нећу ове зиме Пј, сутра ћу у
Дервенту Кос и сл.

СУПСТИТУЕНТИ НЕКАДАШЊЕГ ВОКАЛА Ѣ
54. Српске посавске говоре у међуријечју Врбаса и Укрине карактерише мање-више досљедна ијекавска замјена некадашњег вокала јат, уз изузетке који су познати главнини ијекавских говора.
Прије почетка прикупљања грађе за овај рад, било је сасвим јасно
да ће у вокалском систему Посавине најсложеније питање, као и у другим
ијекавским говорима, опет бити рефлекси некадашњег вокала јат77. Осим
тога, претпоставка је била да ће се на територији дервентске општине у
српским говорима наћи нешто већи број икавизама јер је српско становништво тог подручја имало сталне контакте са икавцима. Судећи према
стању у истраженим говорима у ближем и даљем окружењу, још се могло
очекивати да ће опет бити компликовани ијекавски рефлекси вокала јат који
је по поријеклу био дуг.

Рефлекси дугог јата
55. На самом почетку разматрања овог најважнијег фонетског питања
за испитивача ијекавских говора78, мора се узети у обзир резерва према
чињеницама које ће даље бити презентоване, а ради се о томе да је биљежење
рефлекса некадашњег вокала јат који је био дуг недовољно поуздано ако се
оно заснива на слушном утиску истраживача, што је и овдје случај.
56. Према мом запажању, веома је мали број континуаната јата у овом
говору који су подударни са стандардним, вуковским рефлексима. У читавом
корпусу нашло се само неколико примјера: бијеле Ка, двије ПИ, Пр, Кор,
Ка, Срђ, БД, СМ, Кос, обадвије Ин, сијено ГД, снијег ПИ, Срђ, цвијеће БД;
мијеша Ка.
77

„Питање о овом звуку најсложеније је у историји нашег језика“ (Белић 1999, 80).
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В. Пецо 1964, 47.
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Стандардни слијед ије долази и у случајевима кад се кратко јат нашло
у позицији испред сонанта ј79 (примјере в. у т. 62).
57. За посавски говор важи исто што сам навео и за говор Чечаве: „Нешто ранији (углавном штури) осврти на говоре у најближем сусједству Чечаве приказују рефлексе некадашњег дугог јата у нешто другачијем свјетлу
од оног у којем их ми презентујемо. Наш материјал, наиме, упућује на то да
је вокал и из првобитног дифтонга ie редукован и изгубио слоговност, те да
је други дио компоненте (вокал е) у свим позицијама постао дуг и носилац
акцента кад год је такав слог био наглашен.
Отуда, ако се занемаре изузеци, дуго јат у чечавском говору (дакле и
у посавским говорима између Врбаса и Укрине – прим. Д. К.) даје сљедеће
вриједности: Ï > ије, Ï > ије, Ï > ије. […]У свим случајевима резултат је исти а
разлика је само у акценту, који се, као што се види, остварује у дугосилазној
интонацији на компоненти е према краткосилазном акценту на вокалу и у
стандардном језику, док се дугоузлазна реализација, опет на вокалу е, јавља
према стандардном краткоузлазном е80.“ Исп. примјере за:
1) Ï > ије:
бијела Кор, бијеле ПИ, блијед Тр, бријег Аг, бријега Си, вијека Ми, вијести,
и
з јев Ка, лијеви Ка, лијево Ка, лијеву Срђ, лијепо По, пријесни Пр, ријеч ГИ, ријечи
СМ, свијет Ка, СМ, свијета Пј, у Сијековцу Се, четри-пет сијена Се, сијено Се,
Срб, слијепо цријево Срђ, слијепи ГИ, снијег ПИ, По, снијега Ср, тијело По, Пр,
тијелом По, тијеста ПИ, цвијећа ПИ, цијев Ра, цијеви Ин, цијеле ПИ, цијели
ПИ, Тр, цијело Коб, цијелу ПИ, По, Пр;
гријеше ГИ, гријешим ПИ, дијеле се ПИ, зијевa Ин, мијења Се, БД,
мијешаш ГД, ријеши Кор, сијевa Лу, стријеља га ПИ, сријељан Се;
биједно Ин, лијево Лу, лијепо ПИ, Кор, ријетко Пј, СМ, тијесно Ра.
2) Ï > ије:
биједу Пј, вијенац Ка, вриједна ПИ, вриједну Срб, вријеме ПИ, Пр, По,
Ин, глијеце Срђ, дијела Тр, дијете По, Се, Коб, ГД, Срб, БД, клијешта Се,
лијека Пј, лијепа СМ, лијепо ПИ, лијеске Тр, млијека Пр, СМ, млијеко Кос, Ка,
ГД, Нијемци По, БД, Тр одијела ПИ, одијело БД, СМ, на одијелу Се, пијесак
Се, Ка, пијеска Пр пијетла По, БД, Пријебљега Пр, ријека ПИ, у ријекама СМ,
на ријеци СМ, у свијету Срђ, свијеће СМ, свијећу Тр, цијена Ка, цријево Срђ,
цријепом Ко;
79

Исп. Дешић 1976, 101.
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Козомара 2005, 25–26.
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бијели се ПИ, закоријенити Кор, заповиједају СМ, измијенити Се,
изриједит Се, исијеку Ка, исијече ПИ, истријебит СМ, исциједи СМ, нијесам
Се, нијеси ГД, СМ, нијеćмо ПИ, Ка, нијесу, осијече ПИ, оболијевају ПИ, Пј,
одијелијо се ГД, оплијевити Тр, опредијелили се Тр, осијече Срб, помијењали Пр,
помијешали Ин, поцијепо ПИ, пресијече Коб, примијетијо Кор, приповиједали
Бр, приповиједат Срб, промијенила Кос, разриједит Се, расијеку Ка, расијече
Ка, сијеку ПИ, По, сијеци Срђ, сијече По, Срђ, снабдијевати СМ, успијевају Пр,
успијевало Се, цијепат Се, цијепо Се.
3) Примјере за Ï >ије:
Благовијести Ин, на бријег По, заповијест Тр, колијевка Аг, на сијену Ра,
и
у ср једу ГИ;
донијела Ра, замијењен ПИ, издијеле се Срђ, обезбијеђено Бр, побиједи
Кор, помијешa См, проциједим Лу, убиједи га По, умијешa се Коб, успијевa Си;
попријеко БД, увијек Ка.
Сви забиљежени рефлекси јата у којима је дошло до његовог секундарног дужења имају исте вриједности као и у претходним примјерима:
вијерници Тр, здијела СМ;
замијерa Ка, помијерат се БД, смијерa ПИ;
намијерно По.
Овакве рефлексе јата забиљежио сам још и у Станарима приликом
попуњавања Упитника за српскохрватски дијалектолошки атлас, исте
континуанте навео је Н. Рамић у говору Срба доњег Ливањског поља81, а има
их, истина у много мањем броју, у Бранешцима, Кремни и Бањи Врућици82.
М. Дешић констатовао је да је за све западнобосанске ијекавске говоре карактеристична двосложна замјена јата, док се западни и југозападни
говори одликују једносложном замјеном83. У Поткозарју је, како наводи С.
Далмација, отприлике напореда употреба једносложних и двосложних рефлекса84. За ијекавске рефлексе јата који се јављају у говору икавскошћакавског
становништва у околини Дервенте Ј. Баотић каже да се најчешће одликују
једносложношћу85.
81

Рамић 1999, 423–424.
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О томе в. Драгичевић 2003, 306–307, Драгичевић 2007, 336–337, Драгичевић 2008,

104–105.
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Дешић 1976, 109.

84

Далмација 1997, 26.
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Баотић 1983, 81.
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О несистематичности у транскрибовању ијекавских рефлекса дугог
јата у дијалектолошкој литератури – не треба посебно ни говорити. Довољно
је рећи да има случајева да један те исти истраживач биљежи у једном пункту
различите рефлексе дугог јата за исту ријеч (а да се не помињу разлике ако
је на терену већи број истраживача). Тако, на примјер, Ђуровић у прибојском
говору налази преко десет различитих рефлекса дугог јата у зависности од
тог да ли се ради о његовој дугосилазној или дугоузлазној интонацији или
пак о његовој постакценатској позицији86.
Из наведених разлога још једном напомињем: Транскрипција рефлекса дугог јата која је овдје представљена не може се узети са потпуном
поузданошћу. Остављам, ако за то некад буде прилике, да се екперименталним путем провјери стање на терену и да коначан суд.
Случајеви је-рефлексa као што су: бјели СМ, дјете Бр; замјенo Кос
нису одлика ових говора87.

Рефлекси кратког јата
58. Стање рефлекса кратког јата, за разлику од дугих рефлекса, не одступа битно од прилика у књижевном језику. Има и овдје одступања која су
карактеристична и за друге штокавске ијекавске говоре, али најчешће су у
питању замјене које прихвата стандардни језик. Исп.:
бјежања СМ, бјелац Кос, бјелица СМ, вјежбе Кор, вјежбу Ко,
вјеронаука БД, двјеста ПИ, Аг, Срђ, дјевојачка Ка, дјевојке ПИ, ГИ, Бр,
дјевојчица ПИ, ГИ, дјед ПИ, дједовина Срб, дјетињства Ин, Срб, дјеца ПИ,
По, Пр, Кор, дјеце ПИ, Ба, Коб, Ка, дјеци ПИ, Аг, дјецо ГД, Срб, дјецу Ко,
дјечица Тр, драгоцјена Ко, засједа Ка, здјеле ПИ, Ка, здјелу Ка, избјеглица
Срђ, три мјесеца Си, мјесто ПИ, Кос, мјесту Пр, мјешина Ка, намјештај
Ка, одјећа ПИ, Ка, одјеће Ба, пјенице Тр, пјесма Ка, побједу СМ, премјештај
Тр, примјер Срђ, просјечен Ка, свјеже Ка, сјеме Срб, сјемена Срђ, у сјемену
СМ, сјена Лу, Ра, Ми, См, ГИ, сјену Аг, смјена Ра, стјеница Ка, сусјетка Срб,
умјетним СМ, Ра, Цвјетан Се, Цвјетка Се, човјек Срђ;
бјежали Срб, бјежало СМ, Лу, бјежи Ко, бјежим По, бјежиш ПИ,
вјенчаваш Пр, вјеровали Тр, вјерово Кос, вјерујем Се, замјењује Лу, замјерило
ПИ, замјерит Срб, Ми, засједну Тр, избјегавали ГИ, избјегли Ко, Кос, СМ,
извјетри Се, истјерати СМ, једе Аг, Ка, Лу, Ин, Пр, Срђ, обје Тр, одмјери се
86

В. Ђуровић 1980, 271–288.

Низ оваквих примјера в. у: Дешић 1976, 104–105, Драгичевић 1980, 164–168, Павлица
1984, 372–373.
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Ка, осјетиш Ка, осјећам Срђ, објеси се Се, осјеће ПИ, отјерају БД, отјерало
БД, пјевa Си, пјевају Срб, пјешaчимо См, побјегли Ко, сједајте БД, сједат
Ка, сједе БД, сједеш Пр, сједи Срб, сједнемо Коб, сједу Ка, сјеко Ка, сјетила
се Ка, сјећаом се Пј, смјела ПИ, ГД, смјели Пр, усјеко Ср, усјекло Ка, цјепкају
Тр;
гдје Кор, ГД, мјесто њега Ми, овдје По, пјешке Пј, Коб, ГД, рјеђе Тр.

Екавски рефлекси јата
59. Говори овог краја знају за нешто већи број екавизама. Осим оних
које признаје и норма српског књижевног језика:
брегови БД, по бреговима Ин, врело Ка, времена БД, врећа Се, вреће
Коб, грешка Ка, грешке ПИ, дреновача Срђ, ждребaд Кор, мрежа Ми, неко88
Ле, Тр, Пр, Срб, неког Кор, о нечем ПИ, нешто СМ, ГИ, Ра, Лу, суждребна
Се, репа Ун, репица Ка, стрева СМ, трешња Кос, цеста См, По, Срб, црепови Ле, Аг;
зрела Ле, президат Аг, претпостављaм По, реже Бр, сазрет ГД, срели се БД, требa Ин;
горе Коб, пред њу Ра, преко себе Ми, прет кућoм БД и сл., присутни су
и екавизми типа:
бели ГД, време По, две По, Пр, Кор, дечко89 Коб, Аг, Ин, Се, Ра, зеница
Пј, Срб, БД, Ра, Лу, Аг, Ин, Коб, лекaр Кос, лекари По, ГИ, недеља БД, Ка,
Ра, Лу, обе БД, Ин, Ра, Тр, Се, БД, Лу, Бр, Ка, обезбеђење Си, оделење Си, порекло БД, последњa Пр, последњи Пр, последњу Срђ, примедбе ПИ, пример
ПИ, По, Пр, Ка, СМ, на пример ПИ, до тела ПИ, тело Пј, Ин, Ра, Тр, Се, Аг,
Лу, човек, ГД, човека ПИ, човеку Кор, човечанство ПИ;
дотера ПИ, дотерали Срђ, Ра, дотерало ПИ, Срђ, Лу, изгоре Се, Ка,
БД, Аг, изгорело Кос, истера БД, млео СМ, наследијо ПИ, Срђ, обезбедило
Бр, обећa Аг, озледијо БД, отерали Кос, отерало Коб, отерано Кос, ПИ, побегли БД, потерали Кор, ређе Ка, не сећам се БД, стрељани Лу, терали Коб,
целују Лу, Ка, Ин, Ра;
довде По, Лу, доле Пј, ПИ, Кор, ГД, Срђ, БД, Кос, Ра, лепо ГД, негде
Кор, недељно Ка, Ми, овде ГИ, Пј, Тр, ПИ, По, Кос, Пр, Се, ГД, Срђ, онде
ПИ, Кор, Срђ, Тр, одавде Кос, Тр, См, Ин, после Коб, Кос, после Кор, после
рата По, Аг.
88

Није забиљежен ниједан примјер типа њеко, њешто и сл.

89

В. Николић, М. 1991, 242.
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Из наведене грађе видљиво је да стање у основи не одступа од укупних прилика у другим штокавским ијекавским говорима – већином су ово
познати примјери, а њихова тумачења дата су већ у ранијим радовима других дијалектолога90. Према подацима које је навео Ј. Баотић, јасно је да се
могло очекивати овакво стање, па чак и много већи број екавских рефлекса
јата, јер је и у икавским шћакавским говорима у околини Дервенте записан не мали број екавизама91. Но, без обзира на њихову бројност, они ипак
представљају секундарну појаву у укупној маси случајева92.
60. Присутни су и екавски и ијекавски рефлекси типа:
превоз Се, Аг, Ин, Лу, Ми, ПИ, предлог Пр, Лу, прелаз Се, Кор, Ка, ГИ,
Кос;
пријелаз Се, Ка, ГИ, пријеклад ПИ, у Сријему Се;
пријеђем Трс, См, пријеђе Кор, Ле, пријеђемо Срђ, СМ, пријеђи Ка, Срб,
и
пр јећи ПИ, Се, Срђ, пријећу Срб;
пријеко Ка.

Икавски рефлекси јата
61. Укупно стање указује на то да је скоро занемарив утицај икаваца на
становништво православне вјероисповијести. Остаће непознаница колико
је минули грађански рат (1992–1995) утицао на став српског становништва
90
Говорећи о екавизмима у ијекавским говорима, Павле Ивић закључује: „У овом
погледу нема потпуне једнакости између говора, али ипак се ради само о ограниченом броју
лексема: обе, цеста, целивати, обећати, зеница, озледити и још понеке. […] У низу случајева
треба мислити на утицај морфологије, на старе дублете или на моменте ванјезичке историје“
(Ивић 1994, 132–133). О оваквим и сличним екавизмима тумачење в. и у: Ђуровић 1980, 294,
Драгичевић 1980, 205–206, Николић, М. 1991, 242–244 и тамо наведеној литератури.
91

Баотић 1983, 81–82.

И други проучаваоци имају мање-више сличне резултате. Веома је интересантно,
а и данас актуелно и врло реално, Дешићево тумачење екавизама у ијекавским говорима:
„Могу се поставити два питања: 1) како је информатор упознао екавски изговор? И 2) због
чега један ијекавац жели у својој средини, у своме селу, да говори екавски? Мислим да су
Крајишници (особито они старији) могли научити екавску варијанту нашег језика у војсци
или за вријеме боравка у екавским срединама, у које су долазили ради зараде, а у новије
вријеме такав изговор могу чути преко радија и телевизије и прочитати у новинама. У ствари,
ријеч је о прилагођавању другом изговору. У којим приликама Крајишник ијекавац постаје
екавац? Одговор би био: онда кад разговара са непознатом, страном особом. Зашто то чини?
Вјероватно зато што сматра да је екавски изговор репрезентативнији, отмјенији. Мислим
да се ту огледа оно што постоји у свим језицима свијета: утицај културнијих и економски
развијенијих региона и њихових центара“ (Дешић 1976, 120–121).
92
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према прихватању икавских облика и евентуално елиминисање појединих
икавизама ако су уопште били у употреби.
62. Највећи број икавизама који су присутни у овим говорима фонетске
су природе. Јављају се кад се кратко јат нађе у позицији испред вокала о <
л и сонаната ј и љ:
биљег Се, биљези Ра, гријота (грјеота < грјехота) БД, недиља ПИ,
Ра, Аг, Лу, недиље Пр, недиље ПИ, См, Си, ГИ, Лу, недиљу ПИ, Пр, Коб, Бр,
понедиљак ГД, предијо Ка;
волијо Срђ, врије Кос, живијо Кор, изгоријо Се, ијo СМ, Кос, поију ГД,
СМ, посијала Пр, посијемо Срђ, посијеш Се, преживијо Ка, пригрије Срб,
разумијеш Кор, самлијо Кос, сијала се Се, сијале СМ, сијат Пр, сије Се, Срђ,
сијем Срђ, Се, сијо Срђ, Кос, СМ, смијали се ПИ, Кор, Кос, Срб, не смијем
Кор, СМ, не смијеш БД, угрије Се, угријо Пр, умијо СМ, умрије Кос, успије
СМ ћијо ПИ;
најприје Пр, послије ПИ, Ка, СМ, прије ПИ, По, ГД, Срђ, См.
И- рефлекси изостају у: бјељиво Ка, цјео дан ПИ.
Аналогијом према броју три настали су икавизми: дви Пј, на дви Ка,
обадви Срђ.
Присутан је и скоро редовни икавизам сикира93: сикира Срб, сикире
Кос, сикиру По, Пр, Се, Ка.
Од контактних икавизама могу се издвојити само: донила ГД, разумиш
Кор, садит Се, споразумит се Бр, успива Вл;
доли ГД, БД, увик Се, Тр.
Одрични облици презента помоћног глагола бити нисам, ниси итд. скоро су потиснули конкурентске облике нијесам, нијеси и сл.
Преовлађују облици са ије у: залијевати БД, излијевa Се, салијевa Аг.

Рефлекси секундарног јата
63. И псеудојатизми се уклапају у укупно стање у штокавским
ијекавским говорима. Забиљежени су:
вјећином Ка, водијер Пр, Се, СМ, Лу, Ра, водијере Кос, дирјеци Ка,
дјетелина94 Пр, дријенак Се, жетијоцима ПИ, засјевак ПИ, кромпијер Пј,
кумпијерима СМ, кумпијерова СМ, луцијерка Се, до њијега ГД, отмјен БД,
папијер ПИ, папијера ПИ, парјенице Пј, свјештеника ГИ, Стјепањдан Кор;
93
Исто је и, нпр., у: Реметић 1970, 112, Тешић 1977, 191, Ђуровић 1980, 299, Симић, М.
1978, 45, Драгичевић 2007, 338 итд.
94

И: детелина БД, Аг.
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одријечем Тр, одријечете Тр, одријечемо Тр, одријечу Тр, сијећи БД,
стјецало се БД, стријепи СМ, умријела Ос.
Досљедно је јастријеб, коријен, коријење, кисело.
О траговима чувања јата у појединим наставцима тврдих основа в. т.
205, 206 и 210.

ВОКАЛСКЕ СКУПИНЕ
64. За вокалске скупине, у суштини, може се рећи да имају судбину
„какву имају и у главнини других српских говора у Босни“95.
1) Скупина аа < аха сажима се у а у: зрно гра Пи, гра (Гјд) Пј, сат Пр,
Се, Ле, Ми, НВ, сна Кор, БД, Тр, Пр, Се, стра (Гјд) БД;
или остаје несажета: снаа По, БД, СМ.
2) Група -ае- у бројевима од ’11 до ’19 без изузетка се сажима у е: дванест ПИ, Ин, Ле, НВ, дванестеро По, ГД, Ка, Пр, једанест Пј, Ин, Лу, Бр,
осамнест ПИ, Ми, ГИ, СМ, петнест Коб, Пј, Тр, ПИ, петнестак Кор, петнестеро Пј, Ле, Аг, седамнесто Тр, Лу, тринестеро По, Си, шеснестеро Пј.
3) Секвенца -ао-, која је у већини случајева забиљежена под акцентом,
прилично је стабилна:
Каоца Се, Каоци Ка, клаоница Срб, Срђ, у клаоници Се, наочит БД,
саобраћај По, Се, саобраћајна По;
заосто По, заостали По, почело се наоружават БД, наоружају се Тр,
наоружани БД;
наоко добар Се, наопако Бр.
Њено сажимање у a забиљежио сам у: санице СМ, Тр; а у o у: у продавоницама СМ.
Секвенца -ао- < -ахо- чува се у: страота Срб, страоте СМ.
У сантхијским везама група а-о некад се сажима у a: за ве Кор, па нда
Пј, ПИ, ГД, а некад упрошћава губљењем вокала о: за но СМ, па нда ПИ,
Срђ, Тр, па ндар БД.
И акцентована секвенца -ао < -ал добро се чува: дао ПИ, По, Кор, Ка,
Срђ, бог дао ПИ, жао ми Се, СМ, жао му Кор, звао ПИ, Пр, Срђ, СМ, знао
ПИ, По, Пр, СМ, клао СМ, пао БД, прао Пј, Кос, стао Кор, Срђ, Лу, Кос,
ткао Ка.
95

Драгичевић 2002, 209.
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4) Кад није наглашена, ако се занемаре успутни покушаји опонашања
књижевног изговора типа смисао, бјежао, ишао и сл., који се могу свуда
сусрести, скупина -ао < -ал обично се сажима у o. Исп.:
кото СМ, округо Кос, посо По, Се, Кор, Ка, сокo БД, Лу;
бацо Се, биво ПИ, бјежо По, Ин, Срб, бојо се СМ, Тр, болово Пр,
везо Аг, вјерово Кор, Срб, Лу, гласо Срђ, гледо По, Тр, Ин, Срб, довуко ПИ,
доправљо По, дошколово се Кор, дошо ПИ, По, Ми, Ра, Кор, Пр, Срђ, држо
Пј, Пр, ГД, Срђ, закло По, БД, заосто По, Срђ, запошљаво Срђ, заспо Кор,
игро ГД, изазво Тр, изрезо ПИ, имо ПИ, По, См, Кор, Пр, БД, СМ, ишо ПИ,
По, Ин, Кор, БД, јављо Кор, јауко Се, казо ПИ, класиро Ка, Кор, копо ГД,
мајсторисо БД, мого Пј, ПИ, СМ, ГИ, НВ, моро ПИ, По, Се, Кор, надо се
Се, Бр, Ра, назво Срб, нарезо Тр, нашо Се, Срб, одвајо По, одвуко Пј, одлежо
Кор, одрасто ПИ, осто Пј, По, Тр, отишо Пр, Срђ, паково Срђ, пеко Тр, Си,
писо По, Ин, Се, пито Срђ, повезо Срђ, погађо Срђ, поигро По, покро ПИ,
покушаво По, пообијо Срђ, посло ГД, Срђ, посто ПИ, пошо Кор, Срб, Тр, Бр,
Коб, препо се Кор, преправљо По, пререновиро Кор, прешо По, припињо СМ,
причо По, Кор, Ин, пришо По, пропо Пр, продаво По, продо По, БД, прошо
Кор, Кор, ГД, Тр, пуко Се, разрасто се Кор, растресо Ка, реко Пј, Ка, ГД,
свиро По, сијо Срђ, СМ, Кос, сјеко Ка, слаго ПИ, смарисо Кор, снимо Ка,
спаво Ка, станово БД, Тр, БД, требо Кор, ГД, угријо Пр, узимо По, узо Тр,
узурпиро Тр, укро БД, унишо БД, упо Се, упозно Тр, утеко Кос, ушпаро По,
чуво Тр.
У везнику као ова скупина може бити упрошћена у о96, сажета у o или
сачувана:
а) ко на чудо ПИ, ко сад ПИ, ко што је бивало Срб, ко што сам ја По, ко
што сам реко Кор, ко дјеца Пј, ко луде Се;
б) ко да је краљ ПИ, ко и ово ГД, ко кад је дјеце било СМ, ко крув Тр,
ко на гори листа Кос;
в) као дјеца Кор, као калуп ПИ, као обраница Пј, као он ПИ, СМ; као
сада ПИ, као срамота ПИ, као школовање Кор.
5) Ако се изузме њено елиминисање из облика: узели томате БД, и
упрошћавање у зувaр, група ау, без обзира на то да ли је акцентована или
није, обично се чува у већини позиција:
М. Николић не слаже се да је у питању упрошћавање секвенце ао: „За ко
претпостављамо да је добијено контракцијом, уз накнадно скраћивање вокала о“ (Николић,
М. 1991, 215). Отприлике истог мишљења је и Халиловић. Анализирајући тумачење судбине
ао из везника као у сусједним говорима, он закључује да је краћење услиједило „poslije
jednačenja i sažimanja“ (Халиловић 1996, 69–70).
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Аустралија По, Аустралију Пр, Аустрије Ин, аута Се, аутима Се,
ауто БД, аутобус Се, аутобуса Пј, аутобусом Кор, кауч БД, научне ствари
Кор, праунука Пр, праунучад СМ, Тр, праунучадима Тр, снау Тр;
заузели СМ, јауко Се, научи Срђ, научијо Кос.
6) Сажимање секвенце ее < еје редовно је у:
сведно ПИ, По, Ка, Срђ, СМ;
ђе витица СМ, ђе Додик Срђ, ђе извор Тр, ђе линија Ка, ђе његова жена
Тр, ђе он ПИ, ђе Ранка Тр, ђе тај По, ђе црква По.
7) Група -ео < -ел, с друге стране, обично се чува: дебео Се, весео СМ;
довео Ра, См, запео Срђ, јео Тр, нагео Тр, одузео Срђ, почео Кор, Срђ,
Бр, Коб, превео Кос, преотео БД, препео СМ, узео Тр, По, См, Ка, Лу97.
Њено сажимање у o забиљежио сам у само једном примјеру: узо Срђ.
8) Чува се, такође, и акцентована скупина еу: неугодно Срђ, неука СМ;
неумoран Се, неуписaни, преузела Бр.
Сачувана је и у туђици еуро Кос.
9) Група ии настала након губљења интервокалног ј редовно се
контрахује: богати Пр, БД, друкчи Се, Илић БД, кутица Тр, лоши Ка, мºшави
ПИ, најбогати Пј, најстари Кос, наоружани БД, ракицу ПИ, сиромашни
Срђ, стари ПИ, Пр, Се, Кор, Ка, ГД, старима Се, ја чи су Кор, чиница Коб.
10) Секвенцу -ио у радном глаголском придјеву, по правилу, разбија
слабо прелазно ј у међувокалском положају: бијо Ка, видијо Ин, добијо Пј,
радијо Ле, ставијо ГИ и сл.
Њено сажимање није честа појава: замијено Кос, заклоно се Се, поклоно Се, учино Кор.
Чува се и послије губљења фрикатива х у неким замјеничким облицима: њиов По, њиова См, њиову По или пак сажима у и: њиве Пр, њивoме Ка.
11) Скупина -оа- настала након губљења интервокалног ј у именици
појас зна и за сажимање: пас Се, за пaсом Ра, око пaса БД, али се јавља и
неизмијењена: појaс Ка, Пр, Ми, пот појaсом Аг.
Слабо фреквентна група -оо- упрошћава се у: коперације Кор, а остаје
у: пообијо Срђ, поотпадали Ка.
98

97
У западнијим српским говорима ова скупина је у много већем броју случајева сажета
(в. Петровић 1976, 60, Дешић 1976, 86, Драгичевић 1986, 80).
98

Нисам запазио семантичку разлику између облика појас и пас.
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Редовно се контрахују групе -оо < -ол: во ПИ, Кос, до СМ, со ПИ, на
со, на сто Кос;
убо По;
два и по По, двије и по По, до по ноћи БД, један и по ПИ, сат и по По, у
по дана Кор, четри и по Кор.
Скупина -оу- увијек се чува: самоука СМ, самоуки Ка, у Трикоу Срб;
па сам двоумијо Срђ, доуби ме Срђ, поудале се По.
12) Секвенца уа која настане након губљења х чува се уколико у хијату
нема развијања прелазног гласа: буа Се, ПИ, Ра, муа ГД, круа ГИ, БД.
Иста је судбина и секвенце -уо- < -ухо-: до Дуова ПИ, круом Се, трбуом
за круом ПИ.
Скупина -уо < -ул у глаголском придјеву радном, најчешће се контрахује
у o: загрно Срђ, метно Се, Срђ, накрено Срђ, погино Се, Срђ, покисо Пр, покрено Срђ.
Контракција изостаје у примјерима изуо се Се, чуо Кор, Срђ, СМ.
О судбини неких других вокалских скупина в. у т. 77.

ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
65. Као и у стандардном језику, и у српским посавским говорима између
Врбаса и Укрине јављају се покретни вокали а, е и у. На основу прикупљеног
материјала може се закључити да се покретни вокали појављују на читавом
простору, те да је њихова појава факултативна и нема поузданог критеријума
на основу којег би се могла објаснити појава њиховог (не)јављања у појединим
облицима. Без икаквих коментара биће наведен један број примјера гдје се
види присуство односно одсуство покретних вокала у овдашњем говору
Срба Посавине.
1) Покретно а углавном се јавља у облицима ГАјд и, рјеђе, у ДИЛмн
придјевско-замјеничке промјене, као и у ликовима неких прилога:
бабинога БД, великoга См, добрoга Ин, другoга Лу, млађима ГД, из
нашега Пр, некoга Тр, ниједнoга Лу, никогa Ра, покoјнoга ГИ, првoга СМ,
прошлoга Кор, свакoга Се, светoга Бр, свимa Кос, танкoга По, твога БД, у
тима Срђ, шеснестoга Аг;
досадa Срб, кудa Коб, некадa По, некудa Ка, садa Ми, свукудa ПИ.
Наведене форме сасвим су обичне и у ликовима без покретног а:
Босинoг Ле, газдинoг Си, дебелoг Тр, другoг Ми, жељезнoг Ин, истoг
Бр, јединoг Коб, кумовoг Срђ, лањскoг Кос, момковoг Кор, неког Ка, његовoг
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БД, прошлoг СМ, ранoг ПИ, свог ГД, старoг Ле, такoг БД, ћоравoг Се,
шестoг ПИ;
досад См, некад ГИ, откуд Тр, понекад По, свукуд Ин.
2) Покретно е јавља се у облицима ДЛјд придјевско-замјеничке
промјене и Ијд неких именичких замјеница:
будаластoме Бре, великoме Ин, грешнoме Ра, Десинoме БД, добрoме
Коб, златноме Ка, иједнoме Бр, јаднoме ГД, једнoме По, с киме Пр, његовoме
Кос, ономе Тр, првoме БД, свакоме Ра, светoме ПИ, своме Се, старoме См,
твоме По, у црвенoме Срђ, ш чиме Се, шаренoме Аг, школскoме Кор.
Наравно, и форме без покретних вокала одлика су ових говора:
беговoм Ра, великoм Ми, војничкoм ГД, гаднoм Аг, главнoм Кор, добрoм
Лу, другoм Коб, ђаволскoм БД, жеднoм Пр, иједнoм По, с ким Ле, напреднoм
Лу, неком ГИ, никаквoм Си, правoм Кос, у првoм Ин, сваком Пр, свом Срђ,
сестринoм ГИ, твом Се, у том СМ, црквенoм По, чистoм Кор, шугавoм
ПИ.
Нису забиљежени примјери покретног е у прилозима већ, кад и сад.
3) Покретно у јавља се у ограниченом броју примјера: вашему, нашему,
у понечему, свачему, свему, у свему, чему.

ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ВОКАЛИЗМУ
66. О судбини вокалног р већ је речено у т. 29. На овом мјесту напомињем
да је у положају испред вокала о < л у потпуности извршена девокализација
некадашњег º: отрo БД, потрo Се, прострo Ка, умрo99 БД, Аг, Ин, По.
Као посљедица чувања границе слога након губљења сугласника х, вокално р испред вокала о сачувало се у: Вровац По, Срб, Вровина Срб, из
Вровине ПИ.
67. Досљедно је извршена промјена l > у: вук Ра, Ка, Лу, См, Пр, вукови
Аг, СМ, ПИ, Си, Коб, вуна Ка, Ле, БД, Ин, Ле, вуница ГИ, дубина Кор, јабука
По, Кос, БД, јабуково сирће Се.
68. Судбина полугласника идентична је оној у књижевном језику: добар Пј, добра По, згодна Се, један Ин, мамац БД, просци Ка, скакaвци Аг;
јесам ГИ, нисмо Лу и сл.
69. На читавој територији говори се само: удовица Ми, унук Кор, НВ,
унука Ле, унуци Си, унучaд БД, уторак ГИ, у уторак Се, уш Ин, уши По и сл.,
99

У Чечави се још може чути и умºо (В. Козомара 2005, 34).
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а у говору старијег становништва обично и: Ускºс Срб, Кос, Пј, од Ускºса
Ка. У говору млађих нараштаја могу се чути и реализације типа: Васкºс.

Б. КОНСОНАНТИЗАМ
70. За консонантизам српских посавских говора између Врбаса и
Укрине важи оно што и за већину босанскохерцеговачких говора – да „не
зна за велика одступања од истог гласовног система у нашем стандардном
језику“100. У основним цртама, сугласнички систем ових говора одступа од
стања у стандардном српском језику у сљедећем: а) и даље је нестабилан
статус фрикатива х, б) изговор сонанта ј често је нестабилан у интервокалним позицијама и в) у процесима јотовања понекад се јављају констриктиви
ć и z. Схематски приказ сугласничког система изгледа овако:
Сонанти:

в ј
м н њ
л љ р

Консонанти:

к п т ћ
г б д ђ
(х) ф
(ć)
(z)

ч ц
џ
ш с
ж з

ФРИКАТИВ Х
71. Премда је и даље статус ове фонеме у консонантском систему веома нестабилан101 и не може се говорити о његовом знатнијем враћању у
инвентар говора српског живља у Посавини, утицај књижевног језика ипак
је дјелимично поспјешио враћање констриктива х102. Лексеме у којима се
могао чути најчешће су новији импорт у српски језик, али није необично ни
његово јављање у ријечима из којих га је, макар у већини српских говора, у
100

Пецо 2001, 613.

101

В. Ивић 1957, 159–184.

Политичка збивања од почетка деведесетих година прошлог вијека па до данас
оставила су трагове на свеукупном плану, па и на говор најнеписменијег становништва.
Засигурно би број лексема у којима се употребљава сугласник х био много бројнији да ово
није једна од језичких појава на основу које се српски живаљ идентификује и диференцира од
говора муслиманског становништва, код кога је употреба констриктива х много фреквентнија.
Често се на терену могло чути конструкција типа: „Они кажу хођа, а ми оџа“ и сл.
102
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потпуности било нестало. Нађен је не тако мали број примјера у којима се
сугласник х изговара као у стандардном српском језику:
влах По, врх Пр, грах ГД, по Грахову Пр, у Грахову Кор, кухиња Кос, у
кухињи Тр, кухињица БД, махери Срђ, механизације По, Михајло Ка, Михајла
ПИ, муџахедин Срђ, њих Кор, парохија Се, у праху ПИ, прехране Срђ, прихода Кос, прохтјев Срђ, психолог БД, рукохват Ка, сахрана ПИ, свих Кор,
у сврху Кор, сиромах ПИ, српскохрвацки Кор, страх Кор, на технику Се,
техничар Се, техничкога Срђ, техничку Кор, тих Кор, Тихомир По, хаљина
ПИ, у Херцеговини Ка, хиљаде По, хиљаде хектара По, хиљаду Срђ, хљеб
Срђ, хљеба Ка, хљебом Срђ, у Холандији Кос, хотела Ка, храна Ка, хране ПИ,
Ка, храст Пр, Хºвати По, Хºватица БД, Хрвацка По, Срђ, у Хрвацкој ПИ,
Хрвацку Кор, Ка, Хрнковић Ка, хуманости Кор, Чех Пр, шах Кор, шаха Кор,
шахиста Кор, шахове По, у Шехеру Кос.
Међутим, да процеси интеграције сугласника х у консонантски систем
говора овдашњих Срба још ни издалека нису приведени крају, показује много већи број потврда у којима се он губи:
а-де-зе Кор, ајвани СМ, ајка СМ, аљина БД, Бре, Ле, См, армуника По,
Асан паша ПИ, богати ПИ, вјештачки гнојива Кор, вр Пр, Вровац По, Вровина Срб, из Вровине ПИ, гра СМ, Коб, Кос, гра Пј, до Дуова ПИ, ектара
По, Ерцеговина Срб, ибрида Кос, ибридно Кос, иљада Пр, Кос, иљада Тр,
иљадарки Ка, иљаду ПИ, Ка, било и ПИ, вечера и чека Тр, има и Пј, По,
којекакви Кор, највише и се могло наћи ПИ, ја и знадем Срђ, на пºсте и
избројит Ка, па су и расперили Срб, ибридни СМ, Итлер По, квадратни метара Срђ, кру ПИ, Ин, Коб, Се, ГД, Кос, круа ПИ, По, БД, Тр, љеб Кос, Бре,
Вла, љеба Кос, мали По, машински алатљика Кор, од миољњача крушака
ПИ, млади По, моји ПИ, кућа муслимански Пр, нема и Пј, Пр, њи ПИ, Срђ,
њи десетак Пр, њи су два брата Пр, бране њи Ин, нек њи дође ПИ, и њи Пр,
питам ја њи По, преко њи Пр, њиов По, њиова ГД, њиове Кос, по њиовом СМ,
ови По, ови наши Срђ, у однику Кор, у отелу БД, Тр, оџе Кос, погођени Тр,
празни Пј, Rвата ГД, Rвати Пј, рвацко БД, рка стоји БД, прекрижени Пр,
свакакви По, сви остали, снаа Пр, Бре, ситни Кор, страоте је било СМ,
такви ПИ, такви било Срђ, таки је било Тр, тактички обука Кор, ти алатки Ка, ти пара Се, ти ратова По, физички послова Срђ;
ај даље БД, ајде ПИ, Пр, ајмо Срђ, Тр, ајте Кор, Ка, БД, вољела би СМ,
за кога би гласо Пр, ја би По, Ин, не би ја По, екла Срб, еклано Ка, ГД, екља
се СМ, екљат ПИ, ода По, Ин, Се, Аг, См, одали Пр, Ле, НВ, Вла, оће Пј, По,
Тр, оћете Пр, оћете ли Тр, оћеш ПИ, По, Ка, оћемо ПИ, Тр, оћу ПИ, Ин, реко
ајде ГД, реко није БД, реко то је то По, уитит БД, Кос;
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одма ПИ, Се, ГД, Тр, Аг, Ле, Ми, Ин, По, ГИ, Ра, Срђ, Кор, повр кољена
ГД.
72. Процеси укидања хијата након губљења сугласника х и развијања
секундарних сугласника у интервокалном положају, у овим говорима
изгледају овако:
1) х > Ø > в: бува Бре, Ра, Ин, Ми, бува НВ, БД, буваре Кос, дуван См,
Кос, Бр, Ми, дуванџија По, ђинђуве ГД, крув Ле, НВ, ГИ, ГД, СМ, Аг, крува
Пј, ПИ, БД, кувани ПИ, кувано месо ПИ, мува Се, Ле, Ра, ГД, муве Ми, Вл,
сув ГИ, Пр, Кор, Ин, Ле, суви БД, Ка, По, од чове ГД;
дувало Ра, кува ГД, кували ГД, куват БД, куво Коб, скува ГД, скувам БД,
Кос, поткува Ка, укуват БД;
зувар ГД, Тр.
2) х > Ø > ј: аждаја Ле, Кор, кујина ГИ, у кујини Ле, за кујину Ин, маћија
ГД, плејаније СМ, плејано Ка, плејени СМ, проја БД, Лу, проје Ми, промаја
Ка, на промаји Ми, снаја По, Кос, снаје Пр, ГД, снаји По, снајом Ин, снају По.
3) х > Ø > к: залике Пр.
73. 1) Замјене х > к присутне су у: сиромак Пр, Кºвати СМ, пароци
Кос, на сакрану СМ, сиромака СМ, сиромаци БД, тепик Бр, тепици СМ;
по зактјеву СМ, зактијевали Ка, зактијеват Кос103.
2) Један примјер супституције х > ф записан је у: куфиња Пр104.
3) Замјена х > г потврђена је у: ауспуг Се.
74. У неколика случаја појављује се секундарни глас х105: слабо је то
народ хато Срђ, курус се хруни Кор; хо-рук Кос.

ФРИКАТИВ Ф
75. Процеси реинтеграције фрикатива ф у консонантски систем ових
говора у доброј мјери су завршени. Ако се укупно стање судбине овог гласа посматра у дијахроној перспективи и упореди са чињеницама које су
овдје записане, може се са сигурношћу извести закључак да ће у врло скорој
будућности његове замјене другим сугласницима представљати секундарну
103

Сличне примјере оваквих замјена в. у: Драгичевић 2007, 343.

104

Ibid., 344 и Дешић 1976, 137.

У много више случајева секундарно х јавља се у србијанском Полимљу (в. Николић,
М. 1991, 271–273).
105
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језичку појаву106. Потврђују то и подаци изложени у радовима новијег датума о говорима у ближем окружењу107.
Сасвим је обична употреба фрикатива ф у ријечима које су у вокабулар
српског језика ушле у новије вријеме, па и у онима у којима у неким другим
сродним говорима долази до његових супституција. Исп.:
на Вакуфу Тр, географском Кор, Инфорбиро Кор, у кафане ПИ, у кафану Ка, у кафићу БД, на кафу ПИ, кифла Се, лифт По, луфт Срђ, нафта
Ка, на нафту Ка, офарбано Ка, официр Пр, Кор, Тр, парфин По, парфина
По, плафоне БД, подофицир Кор, подофицирима Кор, професор Ка, рафалом Срђ, Сеферовчани Се, Софија ГД, Софије ГД, телефон Кор, телефоне
БД, о тифуса Пр, топографски, у ћеифу ПИ, фабрике Се, фабрика БД, фазанка СМ, о фазануши По, фајерцаг ПИ, факултет Срђ, факултети Кор,
са факултетом Кор, фамилија По, фамилије По, Кор, Тр, фамилију По,
фамилију Пр, фарба ПИ, фарбом Ка, фарме Ин, фарми Кор, фебрувар Срђ,
Тр, федерације Срђ, федери Тр, фењер Се, Бре, фењере БД, Срб, фердер
(одјевни предмет) ГД, преко ферија Тр, фес ГД, фесове ГД, физички послова
Срђ, фијакери Пр, Фикрет Кос, са Фикретом Срђ, Филип ПИ, филм Ка,
филмова Ка, фин Ка, фини ПИ, По, Пр, Тр, у фирми Срђ, фитиљ СМ, фићу
Ка, флаша Кор, флашу ПИ, Кор, Пр, БД, флекс-машина Се, фока Се, фоком
Се, фоку Се, фолклор Кос, на фотељи Тр, француског Ка, фрижидер Кос,
фронт Се, фудбалер Кор, фудбалера Кор, шофера Срђ, шоферски Срђ;
зафркава Срђ, офарба ПИ, оформијо По, оформита Ка, оформито Ка,
ошарафи По, пофлашамо Тр, суфлирано Срђ, фали ПИ, По, СМ, Тр, фарба
ПИ, БД, Бр, фарбало се ПИ, фарбо Ка, фурило ПИ;
физички Срђ, фино По, Кор, СМ, уф Кор, Ка, СМ.
И у икавскошћакавским говорима западне Босне сугласник ф је стабилан глас108, а у икавскошћакавским говорима у околини Дервенте глас ф
106
У поређењу са неким другим говорима сјеверозападног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта разлике су више него примјетне (в., нпр., Петровић 1973, 67–68, Дешић
1976, 138–140, Петровић 1978, 67, Драгичевић 1986, 98–99). Ипак, мора се узети у обзир
чињеница да је у посљедњих 30–40 година дошло до смјене генерација и процеса који неминовно намећу цивилизацијске тековине. Свакако да је и у говорима који су у не тако блиској
прошлости били предмет изучавања тренутна слика сасвим другачија.
107
„Положај сугласника ф у сугласничком систему овога говора нешто је стабилнији
него у главнини других говора сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта,
али је, изгледа, још увијек прерано да се говори о његовој пуној реинтеграцији у систем“
(Драгичевић 2007, 344). „Процеси враћања и стабилизовања фрикатива ф у консонантски
систем овога говора налазе се у завршној фази“ (Драгичевић 2008, 106).
108

Пецо 1975, 241.
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„često je prisutan mada ne i stabilan u svim riječima koje ga etimološki imaju. Uz
oblike s f još uvijek su u ovom govoru češći oblici u kojima je f zamijenjeno sa v
ili p“109.
76. Супституције гласа ф записане су у свега неколико лексема.
Замјене ф > в редовно се остварују у облицима историзма вучија: вучија
Ка, вучије Ка, док се форме: вабрику СМ, каве Пј, Тр, кавено Кос, каву ГД,
СМ; потреви се ПИ, Ра, Лу чешће, али не и обавезно, јављају у оваквим
ликовима.
Супституције ф > п забиљежене су у: у капиће СМ, пудаменат Ка, Лу,
пудамент Кос, Бр.

СОНАНТ Ј
77. У т. 64 већ је скренута пажња на то да је артикулација овога сонанта
често нестабилна у интервокалним позицијама. Те „нестабилности“ алофонске су природе и не издвајају ове говоре од других мање или више сличних
говора110. До њих најчешће долази у сљедећим позицијама:
1) а + е: да је питам Се, јаје Срђ, снаје По;
дајемо Ми, даје Ра, да је било ПИ, да је добро Лу, каје се Бре, продајемо
Аг, стаје Ин; Ка, онда је наишо См, сада је лако БД.
2) а + и: Бајић СМ, у Крајини ГИ, Мајино Се;
дај им Ра, гајили Ле.
3) е + и: там у Кореји ГД;
блеји Ра.
4) и + и: по авлији Ин, у кутији Ка, новији Кос, старији По, чији су Ра.
о + е: боје Ка, које Ра, којег Ин; појели ГД, угоје се Ле; то је било Срђ,
ј
тако е то По.
5) о + и: двоји Пј, двојица ПИ, Кор, двојицу ПИ, који, тројица Кос.
6) у + и: Грујица Пр, Дујић Кор, не знам ништа о струји Ле.
78. Много занимљивију појаву представљају случајеви губљења
иницијалног ј из облика броја један и облика презента глагола јести:
едан Срђ, Срб, една едина БД, една кућа Кор, една парњача ПИ, една
шарена ПИ, то је една ПИ, едно вријеме По, едино кад не море Срђ, едно десетак ПИ, едно три Ка;
109

Баотић 1983, 87.

„Та је појава више условљена природом српскохрватског ј него припадношћу некога
говора овоме или ономе дијалекту одн. овој или оној дијалекатској скупини“ (Николић, М.,
1991, 282).
110
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едем ПИ, еду ПИ.
Већ је раније утврђено да је диференцијација сјеверозападних говора
херцеговачко-крајишког дијалекта препознатљива и по овој изоглоси111, пошто су у говорима западније скупине овог поддијалекта редукције овог типа
радикално спроведене у далеко већем броју случајева112.
Интересантно је да Баотић у говору католичког становништва овог
краја није забиљежио ниједну овакву потврду113.
79. Паразитско ј јавља се у неколико прилога: јопе Пр, Кор, БД, Бре,
Вл, туј ПИ, Бр, Лу, туј ПИ, Кор, Се, ГД, Срб, Срђ, Тр, Аг, Ми, Ра, тујка
Пр, а након редукције вокала и у постакценатској позицији, у два случаја
забиљежено је развијање слабог секундарног ј у слогу који претходи оном у
коме је редукован вокал и: окрено гујзицу Кос, јејзика Ка.
О судбини сонанта ј в. и у т. 215.

ОСТАЛИ СУГЛАСНИЦИ
80. То да се остали сугласници у овом говору у главнини случајева
изговарају као у стандардном српском језику, илуструјем навођењем једног
броја примјера изабраних методом случајног узорка:
лабав См, лаж Ко, лак ПИ, ланци Се, ласте Бр; лупат Бре, љубили се
Вл;
велик Аг, галама Лу, долац Си, зелено Ле, јелени СМ, кула ГИ, мали
Кор, пила Срђ;
астал Кос, вал Си, генерал Кор.
равнало Пр, рад По, редови Коб, руже Ка, руке СМ; реко Пј, рибали
Ми, рушило БД;
бара Тр, ватра Кос, гарава БД, добра Аг, у Задру Ра, корпе Ле, марама
ГИ, сарма Се;
бор НВ, вјетар По, другар Ка, ђубар Вл, календар Се, фратар Кос.
набијач Се, наши Ин, ново ПИ, нуђење БД; наткрит Срб, наточили
Кор, нашла Вл, нисам ГИ, не знам ГД;
Данка Ра, понос Ле; вани ГД, данас Тр, раније Ми, ситно См;
бунован Срђ, Душан Кор, стан Ин, сретан Пр; погођен Коб, скриван
Кос.
111

О томе в. Драгичевић 1986, 226.

У истом раду на стр. 89 наведен је низ таквих примјера. О губљењу иницијалног ј у
Ардалићевој грађи за говор Срба Буковице в. и: Драгичевић 2000, 92–93.
112
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Баотић 1983.
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љесковина СМ, љето ПИ, Љиља БД, љубав Си; љубакају се НВ, љубе
се Кос;
биљке Пр, виљушкар Се, каљење Срб, паљевина Бре; буљи Вл; кашље
Ле;
послужитељ По, пријатељ Пј.
његова Бре, њезино Аг, њива Ми, њиве Бр, њу Коб, њушкало СМ;
његовали га Кор;
бања Ле, горњи Се, доња Срб, ношња Ка; облања Пр, сањам га Ин,
шуњали се По;
жрвањ Си, огањ См, пањ Тр.
затвор Тр, зет Тр, зубар СМ; закуцо ГИ, заспала ПИ, зидо По, зовем
га Пр;
лоза ГД, позив Аг; дозивали се СМ, извезем Се, признали Лу;
брз Кор, воз Пј, мираз Ми; скроз-наскроз Кор.
Сава ГИ, сестре Лу, собица ГД, субота Ка; слути Бре, справља Вл,
стегло Ра;
гусле НВ, постоље Си, роспија Кос; гласам Срђ, прославили Ин; доста
Ка;
глас ГИ, понос По, спас Срб; јесенас Ка, јутрос Ин.
жабе Бр, журба Аг, жута Коб, жутица Кос; жалили се Тр, жело се
Пј, журим Си;
ражи ПИ; пожути Пр, преживили Ка, сажалим се Бре; пажљиво Вл;
лаж Ра, метеж Кор; бјеж Ле.
шапка Аг, шарена Бре, шпорети Ин, шуга Пј; шалили се ГД, шета По,
шути;
машна Лу, ношња См, поштар БД, прашина По; бушили Ка; више Ле;
кокош БД, кош Кос, олош Вл, пасош Кор, цинкарош Кос.
цар Срђ, цивили Се, цивилни ГИ, цигла Аг, циљ ПИ, цура БД; цртали
Ми;
боца Пр, мºтваци Бре, пресјецало БД, сицеви Пј; мицали се Си;
плац Ра, плашљивац ГД, старац Срђ, на чистац См.
чаша Бре, четке Коб, чинија Аг, чобани БД; частили Ми, чувамо Коб,
чујем По;
облачило НВ, почетак ГД; прочуло се ПИ, сачекали Ра, точи Ка;
огртач НВ, плач Ле, трач Вл.
ћаћа Кор, ћелав См, ћораво Кос, ћуран Ми, ћурка Се; ћелавити Бр, ћули
БД;
кућа ГИ, покриће Ин, сјећање Пр; биће Аг, плаћали ГД, прећути НВ;
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немоћ Срб, ноћ Кос, поноћ БД; синоћ Ми, прексиноћ ПИ.
џамија Тр, џезва НВ, џелати Кос, џемпер Ле, џеп Ка.
ђаво Вл, ђаци ГИ, ђон ГД, ђубраник См, Ђурђевдан Ра, Ђуро Срђ;
ђутуре ГИ;
крађа Ле, Неђо Аг, пређа Бре; нађен НВ; пронађени Кор, прође Пј;
буђ Ин, жеђ Коб; кад гођ Ле.
баба Бр, Београд Пр, брод БД, будућност ГД; блокирали ПИ, било СМ,
биће Ка;
Кобаш Коб, робија Бре, собе См, добије Аг, набраја Кос, одробијала
Тр, пробили се БД;
Богољуб БД, голуб Ра, зуб Ми, крезуб БД.
патка Тр, Петар Кос, пиле По, понос Срб, путници ГИ; пјева Ра, погаси Ле, почели Пј, пуши Се;
олупина НВ, расправа Кор споменик Ин, спужва СМ; допада се По,
испали Кос, копали Ле, купи се Ка;
поп Ин, потоп Срб, склоп Ле, топ БД, Филип Пр.
даљина СМ, дан Бр, динар Вл, Драган Бре, друг Ка; дали Тр, дирај Се,
донеси Ка, дугово Бр;
бунда Пј, вода См, гледање Ра, судови ПИ; ајде Коб, продали Бр, судило
Ле, труди се Срђ, чудила се СМ;
град БД, зид Ле, јад По, Милорад Ра, никад НВ, понекад ГД, сад Бре.
тама Бр, тесање Се, тишина Ле, торба Ин, турпија Кос; треба Срб;
тако Коб, тамо Тр, ту Ле;
бутови Ми, витрина ГИ, датум Кор, сатић ПИ; противи се Ка,
тутњи Срђ, чисти См;
врлет БД, завист Тр, кост Си, лудост Ра; почистит БД, стат Аг,
ткат БД, читат Ле.
гавран Ин, гашење ГД, губитак Пр; газили ГД, гледо Пр, губила Си;
густо Кос;
дангуба Ле, Загреб БД, магаре Срб, туга НВ, догори Ра, прегазили По;
трагом Ин;
драг Пр, луг Се, праг ГИ, траг Пј.
кавга ПИ, керови Ка, киша Ле, кућа Ин; касним Вл, кријем БД, купила
Тр; кад СМ, куда Ра;
докон Пј, закони По, мекано ГИ, Никола По; поклони Си, склањали се
Коб, туко Тр;
дугачак СМ, једнак НВ, момак ГИ, поредак Си, сладак Аг.
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ЈОШ НЕКЕ ПОЈЕДИНОСТИ
ИЗ КОНСОНАНТСКОГ СИСТЕМА
81.1. Сугласничке замјене
1) Замјена р > л спроводи се у упитној рјечци зар и у везнику јер у: зал
у другу нацију ПИ, јел ако се да Пј, јел је њега Пр, јел је школа от камена Ка,
јел они неће ПИ.
2) Супституција л > љ присутна је у: мушмуља Тр, мушмуље Тр,
породиљиште Срђ, а њ > љ у: цºномаљаст Срђ.
3) Умјесто љ јавља се л у: полопривредом Се, полупривреда Се.
4) Замјену н > л забиљежио сам у: филанцира БД, филанцират БД.
5) И у овим говорима присутна је замјена м > ч у: једноч По, Се, Срђ,
БД, Ле, Вл, Бре, Ми, СМ, Срб, Тр, једноча Кор, одједноч Тр, Се, По, Кор, БД.
6) За супституцију н > њ карактеристични су облици: рубињар ПИ,
шиња ПИ, шиње ПИ, По, Аг, Се.
7) Новијег датума је супституцуја в > д: Диком Срб, Дикон Срб (у оба
случаја ријеч је о градишкој телевизији „Виком“).
8) Супституција с > ш јавља се у: ношалице ПИ, ношани ГИ, ношаш
БД, Бр, СМ, а з > ж у: зване жемичке ПИ.
9) Уз чешће кажем – кажеш и сл., није необично ни: каје Пј, Пр, Ин, Се,
Срђ, Кор, СМ, Кос, ПИ, кајем Пј, Ра, Вл, Бре, Коб, кајемо Кор, Ка, БД, Аг,
Ми, кају Пј, Срб.
10) Замјена д > ј записана је у ријечцама да и год у: ја Пј, ГД, па ја Кос,
јашта Ин, ђе гој, куд гој Кор.
11) Ријечца год понекад гласи гођ: ђе је гођ ријека СМ, до гођ СМ, Пр,
БД, Ин, ђе гођ По, Лу, Ми, кад ми гођ пане на ум Пр, колко гођ ПИ, Аг, ђе си
гођ ПИ, што гођ треба Се, што је гођ радијо По.
12) Присутан је и општепознати ротацизам ж > р: море ПИ, БД, Ра,
Ин, Ка, Бр, Се, Аг, Ми, ГД, Лу, море бит По, морем СМ, морете Срђ, мореш
Се, морда Кор.
13) Супституције ч > ћ карактеристичне су за: москвић Пр, сендвић Пр,
на теферић ПИ, ћерпића Кор, ћерпићи Пр, ћерпићом ГД, шекерића ПИ, а џ >
ђ записано је у: суђука Срђ.
14) Обично је: Мађар Пј, Ле, Мађара Срђ, Мађарска Кор, али и:
маџарице (врста карата) Кор.
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81.2. Секундарни сугласници.
Од секундарних сугласника јављају се:
р: бресплатно Пј, бреспослена Срб; ољуштрим Кос; брез њиховога
СМ, брез родитеља ПИ, брес потребе Пј, дедер БД, па ндар БД;
н: пранђед ПИ, ринглована БД; будне Се, Срђ, опаметнијо се Пр;
доклен СМ, доклен ће По, доклен-дотлен Тр, донеклен ГД, Бре, дотлена Срђ, нонде По, Се, Ка, овдален По, Кор, Пр, БД, Кос, одавлен По, одавлен
Пр, одаклен ПИ, однеклен Кор, БД, Тр, Лу, оклен Кор, осваклен БД, отален
Ка, СМ, послијен ПИ;
в: авута Ка, јанувар Се, Кос, Ле, Бр, Ка, БД, Аг, јанувара Срђ, свирена
ПИ, фебрувар Срђ, БД, Тр, ГИ, См; отквачиш Се;
м: октомбар Ра, Ин, Ка, Лу, ГИ, СМ, октомбра Бр, Бре, Вл; послијем
ПИ;
д: булдождер Срђ, здрак Ка, Ин, Ра, Се, Аг, ГД, у здраку ПИ;
к: овдек Ка, ондакг дођу По;
т: открене Се;
ч: стражарчи Срб.
81.3. Мало је примјера губљења сугласника мимо оних које диктирају
контекстуалне околности. Таква губљења карактеристична су за сугласнике:
м: неа Кос, неа спаса БД, неаш СМ, БД; углавно добро Кор, углавно
није Кор;
н: уић Кос, уишли Кос;
в: дограђиат Пр, зуар Пј, Ра;
д: глеат Тр, БД, глео ГИ, Аг, поглеаш ПИ,
т: опе БД, СМ, Бр, Ин, Се, Ра, Вл, Бре, Кор.

СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ СКУПИНА
82. Њихова судбина и без посебних коментара препознатљива је из
примјера који слиједе:
-БД-: Авдић Кос, Авдићом Срђ; овдан БД.
бз-: зова Аг, БД, зове Ми, зовика Ра.
-бл-: табља114 СМ, табљи БД, на табљици БД, табљицу БД.
-бн-: овноћ Срб.
-вд-: довлен По, одавлен По, Пр, СМ, одавлен Срђ, одавлена Ка.
Овако је у западнобосанским ијекавским говорима и у Чечави (в. Дешић, 1976, 200,
Козомара, 2005, 39).
114
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-вј-: чојек – у свим пунктовима.
-вљ-: забаљаш Тр, растаљено СМ, састаљајући СМ, састаљам СМ.
-вн-: жрнови Кор, жрнало се Кор.
вр-: вретено Кос, вретеном По.
-вств-: здраственије Тр.
гв-: гоздена Аг, гожђе Лу.
гд-: дуња НВ, См, на дуњи Си.
гл-: глиста Бр, глисте ПИ.
-гм-: боме СМ, БД, ГИ, дабоме ПИ, Кор, СМ.
гн-: гнијездо Пј, По, Лу, Ле, гњојива Срђ, гњојиво Бр.
-гн-: сагњије ПИ.
-гњ-: јање115 ПИ, Ка, БД, јањад Аг, јањади Ин.
гр-: гунтовно Тр.
г-ц: то црквенога ПИ.
-двј-: међеда СМ.
д-гл: по главу БД.
д-д: о двије ГД, о дºвета Бр, о државе Тр, о дуката По.
д-ж: ко жене ПИ, о живота Тр.
-дз-: озовне се СМ.
д-ј: о јутрос Кос, См.
д-к: кот куће Ин, Пј, Ра, БД, Си, Коб, Тр, прет кума БД.
дл-: глијето СМ, глијеце Кор.
-дм-: одма Тр, Пј, Ин, Ра, Кос, Лу, Аг.
-дн-: у Синеју Пр, испане БД, испанем Срђ, пане По, Ка, Ин, Срђ, пану
Ин, пропане По, Тр, распане се Ка, спане Се, спану Ка, упане Пј, ПИ, Аг;
спадне ПИ.
-дс-: осијек По, оскочнији Тр, осуство Кор, постанар По, пресједник
Срђ, преставници Ка;
осијече ПИ, осијечеш ПИ, ослужијо ПИ, ослужит Се, оспаваш Се.
У мањем броју ријечи ова група остаје неизмијењена: градске Срђ,
људски По, судским Срђ, Шведску Ин.
д-с: И у сантхијским везама је слично стање: ка су дјеца Пр, ка се пропусте СМ, ка сам дошо По, ГД, ка сам ја По, ГД, ка су дошли Пј, ка свирају
По, ка су селили Ка, пре стан Кор, по сачом Ка, о стоке Кор, о стрица ГД,
са само гледам СМ, са се служе Тр, са се спремам По, са све имају Пј, са су
стали Пр, са ће бити По, пре свакога Ка, пре смºт По, пре собом ПИ.
Иста је судбина ове скупине и у неким другим говорима. В. Вуковић, 1938–39, 11,
Тешић 1977, 208 и др.
115
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-дсв-: осваклен Тр.
-дсј-: пресједник Ср, пресједништво Кос.
д-ст: отку сте ви По, ка сте дошли ГД.
-дств-: срество БД, срества Ра.
д-т: о тада Бр, о те ПИ, о тије Ка, о тога По.
д-ћ: ка ће ПИ, ка ће Пр, ка ћеш Ка, ку ћемо Пј, са ће Пј, ПИ.
-дхр-: одрани ПИ, одранила Лу, одранимо Тр, Ин, одрањени СМ.
д-ц: пре црквом Пј.
д-ч: о Черкеза Пј.
-жд-: морда ПИ, Пр, Се, Срђ, СМ.
-жј-: божи ГД, Тр, Пр, Се.
зв-: жвижди БД, Ко.
-звл-: узлачи Ка.
-зг-: мозга ПИ, Ра, Си, По, Коб.
з-з: кро затвор Тр, бе земље Кос.
-зј-: кози реп ПИ.
-зн-: знам Пр, Коб, Ле, СМ.
з-с: и Смºтића Пј, и Србије По, бе снијега БД.
з-ш: кро шуму БД, и школе Тр.
ј-ј: да је вамо ГД, мо је ћаћа Ка.
-јн: комбај Се, БД.
-јс-: швајцо Се.
-јск-: алуминиски БД, ракиски Кор.
-кв-: ваке Ка, кака је ГД, Срђ, каки Тр, каки су Пр, како ауто ПИ, никаке
Се, свакака Ка.
к-г: до год буде Ин.
-кл-: екља се СМ, екљат ПИ.
-кт: ексрат Се.
кћ-: ћер Пј, БД, ћери Пј, ћерка По;
кћерке ГД.
-лн-: окољна села Ка.
-љд-: валда Кор, Срђ, Срб.
-мб-: абуланта Тр, бобоњерка ПИ.
-мд-: седамдесет По, Кор, Се, осамдесет См, Аг, СМ.
мл-: млад Пр, Ка, Се, Тр, млада Ра, Ле, ГИ, Тр, младост По, Кос, Лу,
Коб, Ин.
-мљ-: земља Срђ, Коб, Си, Ра, Пј, земље ГИ, Тр, БД.
мн-: млого ПИ, Срђ, Ра, БД.
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-мн-: гувно СМ, осамнест116 Пр.
-мњ-: сумљив БД, ПИ, сумљиво По, ГД, БД.
-мт-: запантила СМ, запантиш ПИ, панти СМ, пантим Пј, Кор, Срђ,
пантимо По, пантите Пр, пантљив ГИ, упантијо Пр, Кор, Коб, БД, БД.
запамтијо Пј, упамтила Ка.
-нд-: комадант Срђ, одане ПИ, пудамент Ка;
командант Пр.
-нђ-: Ањђелка Срб.
-нж-: ижињер По,
-нз-: пемзије Пр, пемзије По, у пемзији СМ, пемзијонера Пр117, пемзију
Срђ, Срб;
бронза Кос, пензије По.
-нј-: некција118 Пр, Ка, Ин, Ле, Лу, Тр.
-нк-: у буњкеру Ка.
-нр-: варедно Кор.
-нс-: исан ГД, СМ, Тр, БД.
-нсп-: испектора По, испекција По.
-нстр-: иструмената По, иструменти По.
-нт-: мометално По, Се, итедант Пр.
-нтр-: концетрат СМ.
-нф-: концвикује Пј.
-пк-: клуко Срб, Бр, Ср, СМ.
-пљ-: оплаћкали ГД.
пр-: брезиме Пр, брезиме ГД.
пс-: соват БД, Тр, совати СМ, сује СМ, Тр.
-пс-: тевсија ГД, тевсије ПИ, тевсије ГД, тевсију ПИ, осујеш ПИ.
пт-: тица БД, Срђ.
-пт-: Шифтари По.
пф-: фенига Срђ.
пч-: чела Лу, БД, Ра, Пј, См, Ми, челе Ка, Аг, По.
-пч-: ковча Кос, ковче СМ.
пш-: шеница Пј, ПИ, шенице Коб, ПИ, Кос, шеницу Пр, Тр, шеничног ГД.
-пш-: љевше ПИ, СМ, љевше БД, љевшу СМ, љеше БД, најљевши СМ;
овштина БД;
116

У Станарима сам забиљежио седамлест (Козомара, 2003, 642).

117

Потврде оваквих замјена в. и у: Дешић 1976, 203, Симић 1978, 65, Драгичевић 1986,

118

Исп.: Тешић 1977, 196, Реметић 1985, 130.

118.
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љепше По.
-рк-: цикулара Бр.
-рм-: жандари ПИ, у жандарима Тр.
-рмб-: Инфорбиро Кор.
-рт-: атиљерија Тр.
-рш-: чашаф Ми, Ра.
свј-: сјетујем Тр.
-свј-: насјетовала Тр.
свр-: шврачак Ка.
-ск-: сеоцке Ка.
скр-: шкроба По.
-сл-: благословили Тр, запошљења ПИ.
сљ-: шљепоочнице БД, СМ.
с-с: но се заледи Пр.
ст-: стабло Тр, БД, Аг.
-ст-: коштоломика Ин.
-ств-: учестовала СМ.
-стм-: асма Ра, Пј, Се.
-стст-: шесто ПИ, Пр.
-сф-: асвалт Се, асвалт Срђ, асвалта Кос; асвалтирани Ка.
схв-: не сватају БД, сватит Срђ.
с-ч: ш чијом См, ш чим По, ш чојеком Срб.
т-д: педесе девете Пј.
-тк-: окад је овај шећер ГД.
-тл-: метла Лу, Кос, Ра.
-тљ-: пратљача Пј.
-тн-: метит Се, метили Тр.
-тск-: Рвацка Кор, у Рвацкој Кор, БД, свјеског Се, Хрвацка Срђ, хрвацки Кор, Хрвацку Кор;
свјетски Кор, свјетског рата Ин.
-тст-: песто ПИ, По, СМ, девесто Ка, ГД; супроставијо се Срђ.
-тств-: богастава СМ, браство ПИ.
т-т: двадесе треће ПИ.
т-ћ: ни ће кад бити Пр.
тх-: твор СМ, творић Ле.
-тцј-: поцијенити Срђ, поцијењен Срђ, поцјењујем Срђ.
т-ш: пе-шест По, ГИ.
-ћк-: воћка Ле, БД, Аг.
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-ћн-: сретна ПИ, сретни Коб, сретно Лу.
-ћњ-: воћњак Тр, воћњаци Пр, Ле.
-фт-: јевтиније По;
јефтиније Ин, Ка, појефтино Тр, појефтињује Кос.
-хб-: абаб Срђ.
хв-: вата ПИ, По, ватала Срђ, не ватам Кор;
ватани Срђ, ватат По.
фала ПИ, СМ, фала богу ПИ, По, Кор, фале СМ, фали Срђ, фали се Тр,
фалим се Кор, фатали Кор;
хвала ПИ, Срђ.
-хв-: на њему се ватило СМ, пофали СМ, да се пофалим Кор, пофаљена
СМ, пофаљено Се;
привати ПИ, сватим Срђ, увате Пр, увати ПИ, увати ме ПИ, увати
се ПИ, уватила Се, Ко, уватит Пр, Ка, БД, уватиш ПИ;
захватио Пр, захваћа Ка, похвалио Кор, похваљена СМ, ухвате га Кор,
уватише Ка.
хл-: ладан Ка, ладна Срђ, ладно СМ, ладњачом Срђ, лаче По, СМ;
лапи Срђ.
-хл-: олади се Ка, преладијо сам се По;
прехлађена СМ.
хљ-: љеб Бр, Ка, Пр, Кос, љебови ПИ.
хр-: рана Тр, ране ПИ, рану Тр, рањиво Се, растова Кор, растова Срђ,
растови По;
рани крмке Кос, не рани стоку Пр, раним По, ранијо По, ранит Пр, Кор,
Бр, раните муле Кор;
храна Ка; хранило Ин.
-хр-: сакрану СМ;
дорани По, саране Ка, БД, саранила Тр, сараним Пр, саранит Пр,
сарањиван Пр, урањивали Срђ;
прехране Срђ.
-хт(ј)-: зактјеву СМ, зактијевали Ка, зактијеваш Кос.
-чк-: мачка БД, Њемачка Се, плаћку Кор;
оплаћко БД, плаћкали Пј.
чл-: чланак Бр, Срб, ГД, чојек По, Пр, Ин, Ка, Се.
шк-: школа Кор, школе СМ, у школу Лу.
-шк-: кокочке Пр.
-шств-: друштво По, Кор, Си.
-шч-: башча БД.
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ЈОТОВАЊА
83. Резултати новог и јекавског јотовања у српским посавским говорима на истраженом простору не одступају у основним карактеристикама
од прилика које владају у сјеверозападној скупини херцеговачко-крајишког
дијалекта.
84. Резултати новог јотовања, уз нешто изузетака, у суштини су подударни са приликама које владају у књижевном језику.
1) По тзв. специјалном јотовању јотују се групе -јт- и -јд-:
дође ПИ, По, дођем По, СМ, дођемо По, дођу БД, изаћ Пр, нађемо ГД,
нађу ПИ, наиђе ПИ, наиђем По, обиђем По, обиђеш ГД, пође Ка, пођем ГД,
пођемо СМ, пођеш Се, пођу Тр, СМ, прођеш По, СМ, проћи Пр, уђемо Кор,
униђе Се, ГД, униђу Пр.
Јотовање секвенце -јд- може да изостане: појде ПИ, Кор119. Одсуство
јотовања понекад је посљедица упрошћавања другог дијела секвенце: доје
ПИ, ГД, дојемо ПИ, Кор, дојеш ПИ, изаје ПИ, наје ПИ, најем Кор.
2) Редовно је спроведено у збирним именицама на -је: весеље ПИ, БД,
СМ, Лу, весељу Тр, Аг, у гробље ГД, грожђа Се, грожђе Срђ, Бре, НВ, жиља
СМ, жиље Се, здравља Ка, здравље По, Се, здрављу Тр, кошење Срђ, лишће
Се, Вла, Ка, прољеће ПИ, По, Ка, пруће Ка, саће Ка, сјемења Ка, суђе Ра, Аг,
цвијеће Ка.
3) Тако је углавном и у облицима присвојних придјева на -ји: говеђа
По, дивљи ГИ, јањећи Лу, крављег Ка, прасећа Вл, са телећим ГД, иако нису
непознати ни ликови типа: диви и крави, а уз редовно: рођак Тр, Ле, Ра, Ин,
рођаке ПИ, Се, рођаци ГИ, Лу, Ми, Вл, може се чути напореда употреба ликова нећак Ми, Лу, Ра, Ин и нетијак120 По, БД, Кос, Ле.
4) Пошто је суфикс -и скоро у потпуности потиснуо свој конкурентни
парњак -ју у Ијд именица 4. Стевановићеве врсте (в. т. 203), записано је само:
својом смрћу Срђ.
5) Новим јотовањем понекад су обухваћени фрикативи с и з:
ćавим овце СМ, ćају се Кор;
иzутра Кор, БД, Аг, иzутра Кос, Бр, Срб, прекćутра Тр, ćутра Кор, Ка,
БД, СМ, Тр, Бре, Ин, Ра, Ми, ГИ, ćутрадан Тр, ćутредан СМ.
119

Ј. Баотић нема оваквих потврда (Баотић 1983, 106).

„Постојањем и испред суфикса -јак отклоњена (је) могућност вршења промјене“
(Рамић 1999, 328).
120
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6) Мимо контакта са гласом ј констриктив ć забиљежен је у императиву
иćкључи СМ.
7) По правилима јотовања уснених сугласника јотовање је посвједочено
у прилогу прекључе СМ, Кос.
85. Домашаји јекавског јотовања шири су него у књижевном језику, али
су много ограниченији него у говорима на крајњем југоистоку херцеговачкокрајишког дијалекта. Њиме су обухваћени сугласници л, н, д, т, с, з, и веома
ријетко ц и п, мада не сви у истом обиму и са знатним разликама међу самим
информаторима.
1) Јотовање сонаната л и н, које је прихватила и норма српског
књижевног језика, најчешће се спроводи досљедно:
жељезна Се, БД, жељезни Срђ, жељезним СМ, на жељезници БД,
жељезо Се, Ка, жљеба Се, жљебу СМ, кољена ГД, кољено БД, Тр, љеб Се,
љебови ПИ, љевшу СМ, љекаор ГД, љељци Се, љето Се, Кор, мљекара Срб,
мљечари Ка, Њемачка Кор, из Њемачке По, њемачки Кор, у Њемачкој Пр, Се,
от прољећа ПИ, прољеће ПИ, Ка, По, пунољетан Тр, сњежан СМ, Сњежана
Срб, Сњежанин Ка, хљеба Ка, Срђ, СМ, са хљебом Срђ, шљема Се;
вољела СМ, Бр, вољели ПИ, вољети ГД, мљели Кор, СМ, мљело СМ,
мљело се ПИ, Ка, мљет Ка, обољело ПИ, одлеће СМ;
доље ПИ, По, Кор, Се, Ка, ГД, љевше БД, љевше СМ, ПИ, љепше По,
Кор итд.
Појава је присутна и у формама у којима долази до краћења некадашњег
дугог вокала јат: посље По, посље Тр, потље БД, потље рата Тр.
2) Јотовање оклузива д и т спроводи се често у ограниченом броју
лексичких јединица:
ђевер Тр, ђевера Пј, од ђевера Кор, ђед ПИ, Ка, Срђ, Тр, ђеда Кор, ГД,
Срђ, ђеде БД, Кос, о ђедовој кући Тр, с мојим ђедом Ка, ђеду Кор, Тр, куђеља
ГД, куђељу СМ, Ка, за међеда СМ, Неђељко По, БД, ођећа СМ, пранђед ПИ,
Шћепањдан Кор;
виђети СМ, виђо (аор.), доћера Ра, Ин, Лу, Вла, доћерало ПИ, Кор,
доћерамо Пр, доћераш ПИ, доћеро ПИ, Срђ, иćћерам Се, ишћерало Се,
ишћерат Ка, оћерала СМ, оћерале Тр, оћерали ПИ, Пр, БД, Тр, оћерало Пј,
СМ, оћерат СМ, Кос, оћеро Кор, поћера Се, проћерај Кор, проћерани Се,
проћеро Кор, стиђела се БД, ћедо вам рећи Кор, ћела Срђ, СМ, ћела дјеца
ПИ, ћели ПИ, Се, Кор, Аг, Ра, Ми, ћело Пр, Бр, ћео Пр, Ин, СМ, Срђ, Ми, Лу,
Бре, ћерат Срђ, Кор, Бр, ћијо ПИ, По, Кор, БД, Кос, Срб, ГИ, Ра, шћели Пј;
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ђе бијјо ПИ, ђе витица СМ, ђе извор Тр, ђе је та По, ђе коса Се, ђе
линија Ка, ђе радиш БД, ђе Ранка Тр, ђе се коси Пј, ђе се нађемо Срђ, ђе су
ПИ, ђе су жене ПИ, ђе су они По, ђе ће Пр, знаш ђе су Пј, ђе ш БД, неђе ПИ,
ПО, Кор, БД, Срб, БД, ниђе Пј, ГД, СМ, Срб, свађе По, ГД, СМ, Лу, БД.
Никада се не остварује у облицима дјевојка, дјеца и сл.
3) За јотовање фрикатива с и з карактеристични су сљедећи примјери:
оćечено СМ, проćечена Се, проćечено СМ, раćечена По, ćедока Тр,
ćенара Кор;
иzест БД, иćеко Се, иćећ ПИ, Кос, иćеће По, оćекла По, оćеко По,
поćеми краву БД, проćекло СМ, проćечено Аг, Лу, Ми, раćекла ГД, ćедају БД,
ćеде По, Аг, Ра, Се, ГД, СМ, Тр, БД, ćедећ СМ, ćеди Кор, Срђ, ГД, Тр, ćедимо
ГД, Тр, ćедијо БД, ćеду ПИ, ćекла Се, ćеко СМ, ćели Се, ćест СМ, БД, ćетим
се По, ćецо дуван БД.
4) Малобројне потврде јотовања сугласника ц и п посвједочене су у:
ћепанице Срб, ћеста СМ, до ћесте СМ, ћестом СМ;
пљена ПИ, пљене ПИ.

СУГЛАСНИЧКЕ СКУПИНЕ ШТ/ШЋ, ЖД/ЖЂ
86. Забиљежени рефлекси ових сугласничких група, које су у процесима палатализације или јотовања настале од старијих скупина *st` (*sk`), *zd`
(*zg`), показују да српски посавски говори између Врбаса и Укрине у потпуности припадају тзв. штакавској скупини говора121. У њима се чак сусреће
мање шћакавизама него у неким другим западнобосанским подручјима
у којима је српски живаљ имао много мање дотицаје са представницима
шћакавских говора122. Јављају се, наиме, углавном они шћакавизми који су
резултат подновљеног јотовања. Исп. примјере за:
1) скупину шт: бостаниште БД, власништва Кор, годиште Се, Ка,
Кор, Срђ, Бре, Вла, из дворишта Ка, двориште БД, Ми, НВ, ђубриште СМ,
о земљишту Кор, кориштење Ка, косиште Се, Ка, намјештај Ка, неимаштина Ка, овштина БД, огњиште ПИ, Срђ, БД, на огњишту ПИ,
општина Срђ, у општини ПИ, Ка, поштен Срђ, пришт Ле, ГД, БД, радилиште Аг, ратиште Пј, сириште Ка, СМ, штап Пј, ПИ, Ка, штапић Пр;
вриштало се Ка, крштене Ка, крштено БД, Ра, Тр, Пј, крштавано Ка,
некрштено Ка, напушто Кор, отпуштан Срђ, поништено Се;
121

О класификацији према овој изоглоси в. Вуковић 1963, 23.

122

В. Петровић 1973, 76–77, Дешић 1976, 173–174.
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уопште Срђ, СМ.
2) скупину шћ: запушћено СМ, коришћене СМ, кршћава Тр, кршћавато
БД, напушћа Срђ, отпушћо Кор, покºшћавају Тр, пропушћа БД, пушћајте
По, пушћало Срђ, пушћене СМ;
запушћато БД, кршћен БД, раскршћа Пр, на раскршћу По.
Данас је фреквентнији лик општина него опћина, иако информатори
тврде да су њихови преци употребљавали искључиво овај други облик.
3) скупину жд: два мождана Пј, мождани Ра; звижди Ка, Бр, ГД, ПИ,
Ин, звиждим Бр, Срб, Кос, звиждимо Кор, звиждите Ле.
Није нађен ниједан примјер за скупину жђ.

МЕТАТЕЗА
87. Случајеви замјене редослиједа фонема у овим говорима показују
да нема неких битнијих посебности у поређењу с одговарајућим стањем
у српским говорима у ближем окружењу. За утврђивање једне од оваквих
изофона, у поређењу са стањем у српским говорима западније од Врбаса,
најинтересантнији су облици именица латак и нотак. Ови се облици, према
нашем материјалу, чешће појављују у источнијем дијелу ових говора (истина, што је и сасвим очекивано, са доста примјера стандардне употребе),
а идући према западној граници лагано ишчезавају и изједначују се са гласовним реализацијама у оним говорима у којима „премјештање“ фонема у
ликовима наведених именица није извршено. Исп.:
латак Пј, Се, БД, Аг, Ми, Си, латка Се, БД, латкова Пј, Кос, См, на
латку Пј, Аг, Рап, нотак Пј, Се, Кос, БД, нотака Кос, Аг, Ра, нотка ПИ, БД,
Ми, ноци Пј, Се, Кос, ноцима БД, Аг, Лу, по ноцима Лу;
и: нокат По, Ин, СМ, нокта Срб, СМ, Срђ, лакат По, Срб, Ин, Срђ,
лактова Срђ, на лактима Ин.
М. Дешић у најисточнијим пунктовима западнобосанских ијекавских
говора не наводи ниједан примјер с извршеном метатезом у поменутим лексемама123, а ни С. Далмација нема таквих потврда124, па би могло бити да је
управо Врбас приближна граница распростирања ове изоглосе. У одјељку у
коме је обрадио метатезу Ј. Баотић уопште не помиње ни нокат ни лакат125.
(Изоглосу ове појаве в. на стр. 221.)
123

В. Дешић 1976, 193–194.

124

Исп. Далмација 1997, 88 и Далмација 2004, 146.

125

В. Баотић 1983, 110.
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88. Остали случајеви метатезе слични су као у већини сродних говора
и фреквентни су у ограниченом броју ријечи, углавном страног поријекла:
бавлан Се, бавлане ПИ, барјак По, барјака ГИ, барјаци БД, инфракт
БД, имала три инфракта БД, пот паузом СМ;
и у прилошким облицима:
вод БД, ноде Бре, нои ГД, вој Пј, војка Тр, овдален По, Бр, Кор, Пр, ГД,
овдлен Пр, овдлена Кор, ондале По, Аг.
Редовно је вазда, ваздан и сл.
Биљежено је само: манастир, наћве, сав, сва.
Лексема желудац може да се јави и са извршеном: жедлац СМ, на
жедлацу БД; и са неизвршеном метатезом: желудац Срб, желуца Ка.

ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ
89. И овдје се облици именице кукуруз126 и њених деривата најчешће
сусрећу у хаплолошким ликовима: куруз БД, НВ, Срђ, Тр, Ра, Пр, Коб, Лу,
ГИ, См, куруза ПИ, ГД, Бр, Се, куруза Пј, Бре, Кор, Ка, курузара Се, Срђ,
курузе ПИ, Ле, СМ, Ин, курузи СМ, Ра, Кос, Аг, Пр, ГИ, курузним БД.
Остале потврде за губљење гласовних низова у појединим облицима
ријечи и сантхијским везама наводим без посебног коментара:
ко ће (= код куће) ПИ, БД, По, Аг, Ра, Бр,
лабаторију Срђ, Марчани (становници Мартинца) СМ, муџадини Пр,
цигару По;
ики (икакав) Срђ, Се, Ле, нег иш друго Срђ, некав СМ, некве Кос, ме ш
чини Тр, нике паре Кор, нике примједбе ПИ, нике рачунице Пр, нико питање
ПИ, ниш ПИ, Кор, Кос, штоква Ка;
задоваљајуће Кор, бро јтро БД, бра вече Бр;
ај даље БД, ај ми продај славу Пр, вићеш Тр, БД, СМ, Аг, виш По, Кос,
ГИ, Ра, јес сестра Пј, мет (метнути) ГД, мисла Тр, не мош ПИ, шта мош СМ,
насјетовала Тр, ош кући Ка, како ш Ка, колко ош По, неш ПИ, ГД, Тр, ошли
ПИ, ошо Ин, покупали (покуповали) Се, мора поник (поникнути) ПИ, Кор,
ако ш зарадит Се, ако ш то СМ, ђе ш бит БД, ку ш то говорит БД, па ш видјет
ГД, шта ш ПИ, шта ш ти Кос, Срђ, швајцо (швајсовао) Се;

126
Пецо на другачији начин тумачи губљење фонемског низа ку: „У цијелој западној
Босни имамо куруз, курузана, курузишће/курузиште и сл. Понегдје се ово објашњава
хаплологијом. Ипак ми се чини да је у питању редукција гласова, прво самогласника у па
затим оклузива к: кукуруз-кукруз-куруз“ (Пецо 1975, 250).
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друкче ПИ, БД, има ов Пр, Тр, овлен Пр, ода (отуда) ПИ, Кор, одуда
(одовуда) Срђ, оздо Се, Ка, Тр, ГИ, Ра, См, БД, оздоље ГД, озго ПИ, По, Кор,
Се, Ка, оклен Кор, По, Кос, Аг, Ми, НВ.

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ О КОНСОНАНТИЗМУ
90. Десоноризација финалних звучних сугласника, појава карактеристична за западнију скупину сјеверозападног огранка херцеговачкокрајишког дијалекта127, није карактеристика ових говора. На читавом терену
прикупљено је свега неколико потврда за случајеве:
а) са потпуном: кад гоћ иде Тр, куд гоћ пођеш СМ, кат не гледам Ка,
никут По, отут БД, сат Се.
б) са дјелимичном десоноризацијом: бродт Кор, јазс Се, ражш Пј, негк
сам радијо Кос.
91. Асимилације и дисимилације сугласника врше се по општепознатим законитостима. Већи број примјера за ове случајеве дат је у т. 82. појде
ПИ, Кор128.
92. Домашаји промјене -л > -о подударни су са стањем у већини других српских говора, што подразумијева да су на читавом терену обични
аналошки ликови именица на -лац типа: доносијоц, руководијоц; пратијоца,
старосједијоца и сл.
93. Нема палаталнијег изговора сонаната л и н у позицијама испред
вокала и.
О алтернацијама веларних сугласника в. у т. 199.

127

В. Драгичевић 2001, 85.

128

Баотић нема оваквих потврда (Баотић 1983, 106).
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III. АКЦЕНТИ

А. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТИМА
94. Српски посавски говори између Врбаса и Укрине имају новоштокавску акцентуацију, дакле прозодијски систем који чине четири акцента
међусобно различита по трајању и интонацији: краткосилазни (¾), краткоузлазни (¾), дугосилазни (¾), дугоузлазни (¾), те постакценатска дужина (–)
и неакцентована краткоћа.
И дистрибуција акцената је новоштокавска. Силазни акценти углавном
се редовно јављају на једносложним ријечима и првим слоговима вишесложних ријечи, узлазни акценти могу се наћи на свим слоговима вишесложних ријечи осим на посљедњем, који обично није носилац акцента129. Исп.:
а) бич ПИ, Грк Бре, ђед СМ, коњ БД, миш Се, прст Пј, сит Тр, чеп Бр;
вук См, глув Ин, дај Коб, ђак Аг, жут ПИ, зец Пр, ја Срђ, кључ Тр, ми Кор,
нож Лу, тај Срб, чврст Пј, џак Ка;
бацо Срђ, вјетар БД, вари се Тр, голубови Ин, доктор Аг, завјеса, игле
Срб, криви, Миломирка По, мајсторови СМ, Мишковци Ми, нагло Коб, овце
Ра, преузо БД, чува се Ле;
б) Божо По, викали СМ, величат НВ, годишњи ПИ, донеси Бр, косина
По, половина Кор, потражили См, Пºњавор ГИ, ситуација Кор, телефониро Ра, чинија Срб, ширили се СМ и сл.
95. Одступања од ортоепске норме српског књижевног језика која се
јављају у овом говорном ареалу у основи су она која су већ забиљежена и у
другим говорима херцеговачко-крајишког дијалекта130. Своде се на сљедеће:
1) Силазни акценти изван првог слога могу се срести у формама неких
ријечи страног поријекла, у домаћим сложеницама, као и у облицима генитива множине одређеног броја вишесложних именица мушког и средњег рода:
О развоју српског акценатског система в. у Ивић 1991, 109–127, и у литератури која
је тамо наведена.
129

В., нпр., Петровић 1973, 14, Дешић 1976, 208, Козомара 2005, 46–47, Драгичевић
2007, 29 итд.
130
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а) ађутант Срђ, абуланта Тр, агрегатор Тр, апатент ГД, Аустралије
По, Аустралију Пр, дипломирани По, директно Пј, диригенти Ле, иструменти По, категорије Срђ, комадант Аг, Пр, Срђ, комаданата Бр комуниста Срђ, комунисте ПИ, комунисти ПИ, комунистичка ПИ, у моменту ПИ,
парадајз Се, радијатор БД, таксиста Ка, на телевизору, тестаментом
Срђ;
б) Аустроугарска Срђ, истовремено Аг, Југославије Пр, СМ, Југославији Кор, у међувремену ГИ, пољопривреда Пј, пољопривреди По, пољопривредне СМ, пољопривредни Срђ, пољопривредник Тр, пољопривредом
СМ, православне вјере По, самопослуга ГИ, такозвани По, шљепоочница
Ра, шљепоочнице БД;
в) Далматинаца Бр, добровољаца Ин, домаћинстава Ра, (али:
домаћинстава Ка), комараца, конструкција Срђ, кукуруза Срђ, мушкараца
Ка (и: мушкараца БД), омладинаца Коб, православаца Тр, превараната Кор,
Словенаца Кос (поред: Словенаца Ра), Црногораца Пј.
За ове говоре, међутим, нису карактеристични они непренесени силазни акценти какви се могу срести у говору требавских Срба131.
2) Узлазни акценти могу се наћи на оним једносложним облицима
ријечи који су претежно формирани као резултат потпуне редукције вокала у финалним позицијама. Најчешће се у таквим случајевима јављају испред енклитичких облика, те се у суштини и не ремете основна правила
о дистрибуцији акцената, али није необично ни њихово јављање у неким
другачијим позицијама. Исп.:
да бог да Пј, он ће знат Ра, он би ми пришли См;
могло би се доћ Ка, са ће доћ Ин, па ћемо ић ПИ, није се могло ић ГД,
нис дирали БД, и онда ај тамо ГД, ајд о свом трошку ПИ;
нешто вак По, ево вак Кор, вој смо дошли Пј, вој га нашо БД, вој ми
је најбоље Срб, овд је топлије Пј, овд ми стока ПИ, так ћу казат Пр, так је
било Срђ, БД, так смо ти прошли Кос, так је то ПИ, так ме научи Срђ, Аг,
туј смо Се, туј ћу Кор.
3) Знатно су чешћа и разноврснија јављања облика појединих ријечи у
ликовима са два акцента, на шта упућују сљедеће потврде: аутопуту Кор,
добродржећи Ка, највећи Пр, Се, најгора Пј, најгоре По, СМ, најкрупнија
Бр, најмлађи По, најтврђа Пр, праунучићи Кор, српскохрвацки Кор;
131

О томе в. Драгичевић 2004, 455–456.
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најбезбједније Ми, најгласније Вл, највише Кор (и: највише По), најпрече
Пр, најтеже Пр, најцрње Пов, најчудније Си, једампут БД, невјероватно
Се, првостепено Кор, протиивзаконито По, ćутрадан Тр, такорекућ Кор.
Тако је и у називима крсних слава: Ђурђевдан Кор, Крстовдан Ка,
Марковдан БД, Никољдан Пр, Стјепањдан Кор, Шћепањдан Кор.
4) Дезакцентуација није необична у бржем темпу говора и у позицијама
кад се посебно истичу поједине ријечи: једе оно крме Пј, имам још тог брата
Пј, добра вече Бр, добар дан См, шта ти ја знам ПИ, морда је рекла ПИ, шта
ја знам ПИ, да ја њи раним По, ко што сам ја По, у Котор Варошу Пов, оне
обавезе Кор, ону земљу Кор, што но каже Се, он је на Возућој Се, како то
Кор, ко што сам причо Кор, јес ти то Кор, са том лађом Ка, између себе Ка,
то смо давно Ка, тије жица Ка, и ми гледали Ка, ко што сад Срђ, да ја не
сијем Срђ, как се јаје прода Срђ, то је сто посто Срђ, носи то СМ, как ја радим Тр, онда било Бре, овом брату Бре, оном мајстору Ле, да смо прије могли
Ра, как би се рекло Срб, данас петак ГИ, како то Се и сл.
96. Постакценатске дужине, такође, понашају се у новоштокавском
духу. Потврђује то и грађа, која упућује на то да се, у главнини случајева,
чувају у свим оним акценатским категоријама у којима су обавезне и у
књижевном језику132. Исп.:
1) бува СМ, грабаља Ин, гусака ГИ, дјевојака Аг, дана БД, ђедова Ми,
ексера Пј, жена БД, игранки БД, јоргана Кор, јаја Се, људи БД, Лу, НВ, муслимана Кор, наши Коб, ПИ, овакви Бре, Тр, См, оваца Вл, послова БД, потомака Си, сати Срб, тежака Лу, трактора Тр, такви Коб, Срђ, толики
Ра, Француза ГД, чепова Ле, шалова Ка;
2) бабе Бр, Веселке СМ, газдарице БД, дуње БД, душе Ми, жене Тр,
змије Кор, игле Ра, јабуке По, Јованке См, конобарице Пр, крушке Се, лопуже
Кос, лисице Ин, машине СМ, несреће БД, прије Пј; с Весном ГД, душом ПИ,
женом См, замјеном Тр, иглом Бр, с комшиницом НВ, метлом Срб, пругом
Срђ, руком Кор, стазом Ка, четком НВ;
3) будућност Кор, глупост ПИ, младост БД, могућност Ин, подмуклост БД, предност Ра, прошлост См, случајност Кос, стабилност Пј,
старост Тр, шкртост Аг;
4) бурад ГД, гушчад Се, јањад Вл, пилад ПИ, прасад Пр, телад Се;
132

Исп. Николић, Б. 1970, 13.
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бјежаоње БД, возање Тр, гладовање Ин, грудвање ПИ, зимовање НВ,
јадиковање Кор, копање Срб, лутање Кос, пјевање Ра, подизање Си, шарање
БД;
5) брзим Ин, болесно БД, вањски Ра, горње БД, дугачки ПИ, жилава
Вл, заједничко Лу, ивањског СМ, кружна Коб, луди Се, лањског Бре, новом
Ка, округла Срб, поноћна Ле, србачки Тр, товна БД, ћоравим Се, црвена Срђ;
6) враћат ПИ, доказано Тр, закључани Ин, окована СМ, полупани Срб,
продата Пр, растºгани БД, сликата Кор, потºпане Ми;
7) другој Аг, осма Пр, осмога Ле, прво Ка, трећи Ин, педесет и четврте Коб, шеснесто Пј;
8) гледам Ка, кажем Лу, раодим ГД; дођеш Ра, носиш Вл, простреш
ГИ; виче См, купи Срб, посматра БД; кренемо Се, напунимо Тр, одемо Ка;
боравите Ле, носите ПИ, чекате Кос; лају Кос, морају СМ, пуцају Срђ;
9) гледај ПИ, додај Аг, подај Срб, разгледај Срђ, сачувај Ра, саслушај
Ка, тргај ГД, читај СМ.
10) гледајућ ГИ, доносећ БД, живећ Пр, не знајућ Бре, пузећ Ин, ручајућ
По, сједећ НВ.
97. Међутим, као и у главнини других говора херцеговачко-крајишког
типа, у неким случајевима се не остварују.
1) Обично се губе на вокалу е презентске основе бројних глагола прве
Стевановићеве врсте уколико глаголски облици који се граде од такве основе
имају дугоузлазни акценат133: везе СМ, вуче Ле, знадем Ка, краде ПИ, опреде
СМ, помузе Ин, преде Се, растресе Ка, тресе ПИ, тресем Кор, тучеш Ка,
украдеш ПИ, али: помузе Ка, пресвучеш Кос, украдеш ГД.
2) Губе се и у већини случајева из облика презента код глагола са основом на -је: врије Кос, дајем Тр, избије Ка, изискује Се, искључује Пр, купује
ПИ, милујеш га По, обује ПИ, окружује ПИ, остаје ПИ, откује Ка, покрије
Пј, поцјењујем Срђ, пришије СМ, прокисује БД, просијеш ГД, сије Пј, не
сијем Срђ, не смијем Се, сује БД, Тр, сујеш БД, уређује ПИ, успије СМ, чујем
По, шијеш ГД, уз ријетко: сашије Ка.
„Најпре су сви говори имали ситуацију која се може свести на формулу тресем:
радим. У другој фази у севернијим млађим новоштокавским говорима настаје ситуација
која се може свести на формулу тресем: радим. У трећој фази у севернијим млађим
новоштокавским говорима настаје ситуација која се може свести на формулу тресем: радим“
(Николић, Б. 1970, 103).
133
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3) Код именских ријечи, ако се занемари потпуно одсуство старих дужина на наставку -ама у облицима ДИЛмн именица на -а – очуваних, иначе, у бројним источнијим српским новоштокавским говорима134 – процеси
неутрализације постакценатских дужина највише су захватили облике НАјд
оних именица ж. рода на -ост код којих се испред овог суфикса налази дуг
слог: глупост Срђ, могућност ПИ, опасност Кос, појединост Се, послушност См, редовност Ми, ријеткост Срђ, сигурност БД, случајност Срђ135.
4) Губљење дужина при бржем темпу говора записао сам у: божићна
Ка, бравећим ПИ, с Возуће Се, година (Гмн) ПИ, једина Тр, косаца Пј, мјесеца
Кос, омладинску ПИ, пријатан Тр, четничким ПИ;
доћеро ПИ, испадају ПИ, каје Кор, подиже (през.) Се, подругивају се
Срђ, полаже ПИ, попију ПИ, претераш ПИ, прослављају СМ;
љепше Кор, највише ПИ, најгоре Кос.
98. С друге стране, као и у бројним другим говорима, појављују се и
секундарне постакценатске дужине које Даничић није забиљежио. Тако, на
примјер:
1) Дужење вокала пред сонантом као посљедица губљења полугласника у слабом положају скоро је редовно у присвојним формама на -ин: бабин
Ин, Ра, Аг, Боркин Ле, Владин По, Госпин СМ, дедин Срб, женин Ра, Пј, Се,
њезин Лу, Кос, Вл, Коб, Тр, БД, Радин Ле, сестрин НВ, По, теткин Срб.
Без дужине записано је само: сестрин ПИ.
2) Код присвојних придјевских форми на -ов/ -ев стање је компликованије.
Грађа којом располажем упућује на закључак да су чешћи облици са дужином, премда ни јављање облика без дужине није необично:
а) братов Ка, Си, Тр, Ми, Ин, Душанов Ра, мајсторов Лу, Марков Аг,
мужев Срђ, По, његов СМ, Бре, Ин, Пј, Тр, Вл, Се, БД, БД, Аг, очев Ин, Ра,
Ка, Ле, По, Бр, Коб, Петров ПИ;
б) братов Ра, Срб, Тр, његов Вл, ПИ, Кос, Ка, Слободанов Ка.
В. Вуковић 1940, 226, Николић, М. 1972, 637 и 1991, 79–81, Станић 1982, 76,
Реметић 1985, 69–72, Николић В. 2001, 265–266, Радовановић 2006, 246 и литературу која је
тамо наведена.
134

135
У говору Тршића дужина је редовна у свим падежима (Николић, Б. 1968, 386).
У говору Баније и Кордуна дужина на суфиксу -ост јавља се ако му претходи кратак слог
(Петровић 1978, 24). Код млађих говорника херцеговачко-крајишког дијалекта, према мојим
запажањима, процес губљења ове постакценатске дужине готово је у потпуности завршен.

– 84 –

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине

663

3) Код присвојних придјева који се завршавају суфиксом -ав подједнако
често заступљени су облици са дужином, као и они без ње. Исп.:
а) балав Бре, гарав Ин, Си, длакав Кос, жилав Срб, кљакав Ка, лукав
Срђ, мутав Пј, слинав См;
б) блентав Тр, грбав Тр, клемпав Кос, коврџав СМ, крвав Кос, Се, Вл,
мутав Лу, твºдоглав Ле, ћорав БД, чупав СМ.
4) Редовне су постакценатске дужине типа: из Невесиња Кор,
Требиње ГИ, у Требињу Се и сл., које се могу чути код већине говорника
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта.
5) У 3. лицу множине аориста понекад се јавља секундарна постакценатска дужина на посљедњем слогу ријечи136: дадоше Тр, изуше се БД,
одоше СМ, одузеше Тр, поједоше СМ, уватише Ка, али је у већини случајева
стање као у књижевном језику: дадоше Бр, не дадоше НВ, дођоше Пј, Пр,
замрзише БД, наиђоше Аг, одведоше Тр, одоше БД, БД, одузеше Тр, постадоше Пр, поцºкаше ПИ, преузеше БД, рекоше БД, укидоше Кос и сл.
6) Аналошке секундарне дужине понекад се јављају и на финалном
слогу радних глаголских придјева типа: бијо Срђ, Ин, волијо Аг, ијо СМ, јео
Тр, прекрстијо се Пр, смислијо Вл, чуо Бр.
7) Честа су и дужења вокала у положају испред енклитике је: добро је док је и вако Кос, дошла је Ра, какво је стање Ин, сестра је вазда
милостивнија СМ, жена је ступ куће Ин и сл.
8) У појединим говорним ситуацијама енклитике, такође, могу постати
носиоци дужине, посебно онда кад се у реченици нађу у позицији испред
редуковане енклитике је: нашо и СМ, питај и Тр, добро им је Ка, дај јој све
БД, нема јој равне Коб, дошло се до ништа Ка, било се већ загужвало БД итд.

Б. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНAТА НА ПРОКЛИТИКЕ
99. Преношење акцента на проклитике, као и у осталим говорима
сјеверозападног огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, врло је честа
појава. Присутна су оба типа преношења акцената, а да ли ће се акценат
пренијети на проклитику, зависи од услова који су одавно познати и образложени137.
136
Баотић констатује да је то карактеристична појава за икавскошћакавске говоре у
околини Дервенте и не наводи ниједан примјер без постакценатске дужине (Баотић 1983,
113). Често јављање оваквих постакценатских дужина забиљежено је и на Змијању (Петровић
1973, 188) као и у говору Чечаве (Козомара 2005, 48).

О томе в. у: Даничић 1925, 58, Николић, Б. 1970, 33–55, Пецо 1971, 87–103, Николић,
М. 1991, 30, Белић 1999, 172.
137
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Проклитике акценат добијају са једносложних, двосложних и тросложних ријечи138. Права је ријеткост преношења са ријечи које имају више од
три слога. У читавом материјалу имам свега три потврде, а у питању је ново
преношење:
а) са четворосложних облика ријечи: у жандарима Тр, у зградицама
СМ;
б) са петосложне ријечи: у Палачковцима ГД.
100. Стари тип преношења јавља се код именица женског рода на
-а типа глава, вода и то у оним падежним формама у којима се остварују
алтернације ¾ ~ ¾ и ¾~ ¾ 139: на воду Кор, за војску Ле, у војску Срђ, за главу
См, под главу Срб, у гране Пј, под греду, Коб, на душу Бр (и у душу По), у иглу
СМ, под ноге Аг, на ноге Пр, на руке Ин, у страону Тр, на траве БД.
Код именица женског рода Даничићеве акценатске категорије ведрина ријетко се у поменутим облицима остварују силабичке алтернације ¾ ~
¾ (в. т. 139), што резултира и скромним домашајима оваквог преношења.
Забиљежио сам, ипак: на бºзину Пи, у планину Вл, на срамоту, у ширину Ми.
И са облика једносложних и двосложних именица женског рода на сугласник остварује се стари тип преношења: од глади ПИ, на жалост См, до
јесени СМ, на јесен БД, за кокоши Се, за ноћ Коб, без масти Се, од масти
Аг, бес памети Кос, у пећ Ле, у помоћ Тр, за старост Кор, кап по кап Се140.
По метатонијском типу преношења имам само: у старости По.
101. По прасловенском типу преносе се акценти и са облика именица
мушког рода које на првом слогу имају један од силазних акцената: до бога
Тр, у град ПИ, под зидом Ин, на зуб СМ, на камен БД, до лакта НВ, на лед
Ра, под лед По, за мјесец Коб, на мозак Се, под облаке, у ред ГД, за сат Ка.
Понекад се на проклитикама остварује и узлазни акценат: небу под облаке СМ, од мјесеца до мјесеца Ка, до лакта Се.
102. Као код Даничића141, старо преношење код именица средњег рода
записано је у: од злата БД, без меса Вл, у колу Ка, на мору Срб, до гºла Се,
на пољу ГИ, у бºду Коб, а ново у: на сунце Ка, у здрављу, на зло Ин, за јело
НВ, за чудо Ле, у чуду Пј, у њедрима Срђ, код говеда СМ, до кољена Ра.
И за ове говоре вриједи Даничићева констатација: „Што је реч дужа, то теже оставља
акценат“ (Даничић, 1925, 58).
138

139

Даничић 1925, 4–5 и 6–7).

140

И у говорима Поткозарја јавља се стари тип преношења (в. Далмација 1997, 52).

141

Даничић 1925, 75–76.
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Са стањем какво је код Даничића не слаже се: за јело Ин, на раме Бр,
до рамена Ка.
103. Ако се акценат преноси са облика личних замјеница142 и повратне
замјенице себе, у ГАЛ углавном је ново преношење: без вас Вл, уз вас По,
и ја Ле, до мене СМ, за мене Кос, по мене Ин, иза мене, о мени Си, и ми БД,
о нама, од нас СМ, за нас НВ, за њега Ра, покрај њега Коб, уз њега БД, код
њи Срб, о њима Се, и он Ка, за себе Гд, ко себе Кор, о себи НВ, по тебе Аг,
покрај тебе Срб.
Ипак, премда није типично за ове говоре, може се чути и: без вас, за
мене, о њима БД, за себе Се.
104. На приједлозима који стоје уз И замјеница ја, ти и себе јавља се
стари тип преношења: за мном Пр, Тр, Ин, са мном Ка, Срб, Пј, Ле, са собом Кор, Ле, пре собом ГИ, са тобом НВ, БД, по тобом ГД, а нови тип уз
замјенице он, ми, ви и они: са вама Ка, под нама См, са њима По, Коб, СМ,
са њим Срђ, Лу.
У вези са тзв. специјалним преношењем напомињем сљедеће:
а) уколико је проклитика једносложна, реализује се дугоузлазни акценат: за вас Ра, Ка, у вас Ле, за ме Ра, Ин, СМ, БД, Тр, у њи По, на њу Кос, за
се Пр, Ле, Ка, Аг, на се Бр, Се, Ин, на те БД, ПИ, См.
б) кад је проклитика двосложна, на њеном првом слогу јавља се краткосилазни акценат а на другом постакценатска дужина: преда ме, уза ме, пода
њга, међу се, пода се, мимо те, уза те.
105. Код придјевских замјеница заступљенији је нови тип преношења.
Исп.:
на којој СМ, у коју Пр, код мог БД, у нашом Срб, у нечему По, од ове Ка,
од овије Ка, и ово ГД, и онај Срђ, из оне Срђ, кроз оно Ка, у свакој По, у та
Срђ, о тога, са тоијем Кор, на том Се, на том Ка, о томе СМ, у томе, са:
и овај Пр, и оно Коб, за оног БД, у оној Се143.
106. Мали је број примјера који потврђују преношење акцента са
придјева и сви они упућују на закључак да се спроводи само метатонијско
преношење: на веће СМ, у црној бунди БД, жив и здрав Тр, на новој кући, у
вјечну кућу СМ, от прошле зиме Кор, за нову годину Ин, за Светог Ђурђа
Пов.
142

О томе в. Николић, Б. 1970, 42.

О преношењу акцената са придјевских замјеница у Срему, Мачви, Колубари, Тршићу
и Ортијешу в. Николић, Б. 1970, 107.
143
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107. Са основних и и збирних бројева преношење је старо: по два, на
два, и двије По, за осам Ка, от пет Ин, за сто Ле, на три Аг; о троје ГД, за
петеро Ле144;
а са редних ново: за други дан Бр, по други пут Пј, о шестог мјесеца Ра.
Ако се бројеви јаве у функцији проклитике, преношење се спроводи по
обрасцу: два-три Пј, По, Ра, ГИ, пе-шест Ка, Бр, Срђ.
У једном пункту чуо сам: пе-шест Пр145.
108. Кад је у питању преношење акцента са глаголских облика, највише
примјера забиљежено је приликом преношења на негацију не, а присутна су
оба типа преношења:
не би Кор, не ваља Срб, ГИ, Тр, Ле, не ваљају БД, Ра, не дође Ле, не
зна Ка, не знам Се, Ка, Срђ, СМ, Ин, Тр, ПИ, Аг, БД, не знамо СМ, не идеш
Тр, не пође НВ, не познам Срб, не преживи Си, не рече Кос, не уради Ин, не
шапну СМ;
не би Ка, Ле, Ин, Срђ, не знаде Пр, не могу Пр, не може Коб, См, Кос,
Срб, БД, Ми, Аг, Пр, не раде Ин, не ради Се, не радим ПИ.
109. Преношења са глаголских облика на остале проклитике
представљају релативно ријетку појаву: нек иде ПИ, Ра, тако и вуко СМ, и
дође По, и дођу Ин, и знате Се, и ради Срб, ни били Пр, ни знали ПИ, није
ни ишо СМ.
110. Преношење акцената са прилога забиљежено је у: за боље Ра, и
горе Тр; и вамо Ин, Ле, Аг, за послије Си, о сада СМ, о синоћ НВ, за сутра
Коб, и тамо Ка, Ле, Бре.

В. АКЦЕНАТ ДЕКЛИНАЦИОНИХ ВРСТА РИЈЕЧИ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
Локатив једнине
111. Код именица типа град које означавају нешто неживо146 основни
акценат обично се замјењује дугоузлазним: на врату Ле, по гласу Ра, у граду
144

Слична ситуација је и код Дешића (Дешић 1976, 210).

145

О ареалу ове појаве в. у Драгичевић 2007, 355.

146

Ibid., 19–22.
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Ка, Кор, по дану НВ, на зиду Ми, на листу По, у мраку СМ, на пасу Ин, на
суду Тр, у стану Кор, према трагу Се.
Са неизмијењеним акцентом забиљежено је: на брку БД, у струку Срб.
112. Именице акценатског типа враг – врага које означавају нешто живо
јављају се са неизмијењеним акцентом: о другу Коб, по керу Аг, на куму Ле,
о мужу Ин, о сину Пј.
113. Према Даничићевом типу именица бог – бога које означавају нешто неживо, у овим говорима присутна је алтернација дугосилазног у краткоузлазни акценат: у Броду БД, по крову Се, на леду ПИ, по леду Ра, у лову
Ле, по лоју Кос, у рају Тр.

Номинатив множине
114. У множини именица типа град које немају дуже облике множине
акценат остаје непромијењен: брци Бр, Се, дани Тр, Коб, Срб, зуби Ин, БД,
Кос, зраци Вл, мрави По, црви Ра.
У облицима проширене множине присутна је алтернација ¾ ~ ¾ у: бркови По, вукови СМ, гласови Кос, градови ПИ, другови БД, зидови Бр, кругови
БД, кумови Ра, листови БД, синови Срб, Ле, Ин, Аг.
115. Код именица типа пут које имају дуже облике множине забиљежени
су исти акценти као код Даничића147: кључеви Ле, БД, Ка, ножеви Кор, путеви СМ, стричеви Кос.
Овом акценатском типу прилагођени су и облици мужеви148 Ра, Лу, Пј
и вирови149 Коб, Ин.
116. У именицама типа рак, за које Даничић у номинативу множине
прописује краткосилазни акценат150, стање је доста неуједначено:
а) бегови Вл, дланови СМ, зетови По, клинови Се, плугови, сватови
НВ, цареви Кор;
б) кметови Кор, мразеви Пј, прагови ГД, срезови См.
117. Према типу лед у номинативу множине долази краткоузлазни акценат: богови ГИ, домови Ми, ледови СМ, плотови Ин, торови Се, а тако је
и у: крајеви СМ, Коб, рогови Вл, НВ, БД151.
147

Даничић 1925, 22.

148

Код Даничића је мужеви (Даничић 1925, 20).

149

Вук биљежи: вир – вира – вирови (Вук 1977, 63).

150

Даничић 1925, 24–25.

151

По Даничићу је крајеви и рогови (Даничић 1925, 24).
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118. Именице типа нећак152 добро чувају примарни акценат: бадњаци Ка,
воћњаци Кос, гаврани НВ, облаци ПИ, поздрави Ле, таласи Вл, ујаци Ми.

Генитив множине
119. Код именица са проширеном плуралском основом стање је
неуједначено153. Према расположивом материјалу не може се поуздано одредити да ли су фреквентнији облици са непомичним или повученим акцентом. Исп.:
а) вукова Пр, СМ, гласова Бр, другова Срђ, Кор, зидова БД, кумова Пј,
курјакова Се;
б) бºкова Вл, ГД, вукова Пр, голубова Ми, градова Ин, зецова СМ, латкова Аг, синова БД, сњегова Тр, СМ, стºшљенова Се.
120. И код именица овог типа које немају проширену основу присутно
је колебање:
а) динара Ка, жандара Кор, нотака Пј, пријатеља По, рођака НВ, Лу;
б) дана Вл, БД, жира Се, зуби Пј, Пов, Аг, коња СМ, мрави Ле,
пријатеља Си.
121. Обични су акценатски ликови типа: косаца Тр, ловаца Се, Коб,
Срђ, момака ПИ, просаца, Шокаца Пр и сл.

Датив – инструментал – локатив множине
122. И за облике датива, инструментала и локатива множине може се
исто констатовати као и за генитив множине – да је стање неуједначено. Исп.:
а) брковима Кос, вуковима Срђ, градовима Бре, зидовима Аг, кумовима
Ми, реповима См, сватовима Вла, синовима Тр, стубовима Пј, цвјетовима БД;
б) голубовима ПИ, зецовима СМ, зидовима Ка, курјаковима Се, кумовима
Ра, соколовима Аг.

Остале напомене о акценту именица мушког рода
123. Двосложна имена типа Бранко обично имају дугосилазни акценат
на првом слогу: Бранко Ле, Бранку Ле, Жељко Ин, Мирко Се, код Мирка См,
Рајко Коб, Срб, са Славком Пј, Станко Ра.
152

Даничић 1925, 36.

За ове говоре не би се могло устврдити да „u Gpl imenice tipa brk javljaju se pretežno sa
inicijalnim akcentom [...] a imenice tipa kamen sa finalnim akcentom [...]“ (Баотић 1983, 117–118).
153
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Са дугоузлазним акцентом имам само: Жељко Срђ.
124. Дугоузлазни акценат редовно имају хипокористици типа Раде,
Јово: Драго Ле, Драги Ра Ђуро Срђ, Јово БД, осим Јове БД, Косте По, Лазе
Пј, Љубо Вл, Миле Срб, Мили Срб, Нико Аг, Перо ПИ, Рашо Кос.
125. Кад су у питању презимена, овим говорима познат је старији акценатски тип Вукашиновић Пр, Милановић Се, али и тип са помјереним акцентом: Биљановић Тр, Ковачевић Пр и сл.
126. Главни град Србије, као и код већине говорника сјеверозападног
огранка херцеговачко-крајишког дијалекта, најчешће се изговара са краткосилазним акцентом на првом слогу: Београд Срб, БД, Бр, Тр, Ка, у Београду
Бре, Ра, а стандардни акценат забиљежен је само у једном пункту: Београд
БД.
127. Хидроним Врбас у косим падежима претежно се изговара са акцентом повученим према крају ријечи: на Вºбасу СМ, Срђ, Ле, По, Пр, у
Вºбасу Вл, Ка, Коб.
128. Уз скоро редовни облик бунар Кор, Ка, Ле, Тр, Ми, Срђ, Си, Коб,
забиљежен је и бунар Кор.
129. Алтернација ¾ ~ ¾ редовна је у: проблем Бре, Ми, ГИ, Тр, БД, Си,
Ра, програм Ка, Пр, Ле, Ра, ПИ, на програму Ка.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
130. Промјена ¾ ~ ¾ у локативу код именица типа месо154 карактеристична је у: у злату Пј, по месу Ка, по телу СМ.
Скраћивање силазног акцента у облику номинатива именица овог типа
присутно је у: саће Пр, ГД, снопље Бре, Си, Лу, суђе Аг, Бр.
На читавом терену подједнако су чести акценатски ликови гвожђе/
гвожђе, грожђе/грожђе, уље/уље155.
131. Алтернација изостаје у локативу именица типа мјесто156: на вимену Ка, према времену Кор, на грлу Тр, по житу Бр, по имену Срђ, у мјесту
СМ, на ралу Се.
154

Даничић 1925, 62.

155

До истих резултата дошао је Драгичевић у Бањи Врућици (Драгичевић 2007, 356).

156

Даничић 1925, 64.
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132. Код именица средњег рода са старим краткосилазним акцентом на
првом слогу, који се по правилу Де Сосира и Фортунатова у Нмн преносио
на други слог, стање је сљедеће:
а) брда – брда – брдима; дрва – дрва – дрвима; звона – звона – звонима;
поља – поља – пољима Коб, Се, Лу, Ми, БД, ГИ, По, НВ, Си, Кос, Тр;
б) брда – брда – брдима; поља – поља – пољима Ин, Пј;
в) брда/брда – брда/брда – брдима/брдима; поља/поља – поља/поља –
и
пољ ма/пољима Срб, Аг.
133. Акценат именица које немају стари акценат на првом слогу такође
је неуједначен:
а) ребро – ребра – ребара – ребрима; село – села – села – селима СМ, Се,
БД, Ин, Лу;
б) ребро – ребра – ребара – ребрима; село – села – села – селима Срб,
Пј, Ра157.
134. Алтернација ¾ ~ ¾ код двосложних ријечи с основом на т158 подударна је са стањем код Даничића у: дјетета – дјетету – дјететом Кос,
Срђ, Ле, ГД, БД, док је у другим облицима овог типа акценат непромијењен:
бравчету Ра; звонцета – звонцету – звонцетом НВ, Си, Ми; јајета – јајету
– јајетом Вл, Кос; јунета Кос; кумчета – кумчету – кумчетом Се, ПИ; ужетом Се, чељадета По.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА
а-основе
135. У вокативу, акузативу и дативу једнине, те номинативу и акузативу
множине именица овог типа које имају стари силазни акценат стање се, уз
понеко колебање, у основи слаже са оним код Даничића159:
а) Вјд: вило Ка, госпо Ин, душо Бр, ПИ, СМ, пријо Ле, Ин, ПИ, снашо
Срб, Ра, Пј;
б) Ајд: војску Пј, Се, главу, Ра, Ин, Ка, грану Ле, греду ПИ, Аг, душу
СМ, БД, зиму Коб, Тр, По, руку Ми, НВ, Срђ, Аг, страну ПИ;
в) Дјд: војсци Тр, глави Ка, руци Пр; греди Ле, души По, руци Коб, Вл,
страни Срђ;
157
Сличну недосљедност у дервентским икавскошћакавским говорима запазио је и
Баотић (Баотић 1983, 119).
158

Даничић 1925, 71.

159

Даничић 1925, 4–5.
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г) НАмн: војске Пј, главе Ин, гране По, греде Кор, душе Тр, зиме Лу,
руке ГД, свиње Се, БД, стране Кор, траве Се; греде СМ, клупе Вл, НВ, слуге
Ми, торбе Си.
136. Са Даничићевом промјеном типа брада > брадама160 стање је подударно у: гранама Лу, рукама Ка, Срб, Ин, Тр, али је: овцама БД, свињама
Лу, Аг, См, слугама ПИ.
137. Са стањем као код Даничића идентични су и акценатски ликови:
вода – воду, гора – гору, даска – даску, дјеца – дјецу, земља – земљу, зора –
зору, игла – иглу, коса – косу, лоза – лозу, магла – маглу, а разликује се игра
– игру, рђа – рђу161.
138. Такође, слажу се и прозодијски облици:
жаба – жаба, жила – жила, жица – жица, кућа – кућа;
буква – букава, крушка – крушака, пјесма – пјесама162.
139. Код именица типа бºзина Даничић у Ајд редовно биљежи краткосилазни акценат на првом слогу163. У овим говорима тако је само у: планину
Срб, Си, Пј, а у осталим именицама обавезно је краткоузлазни акценат на
другом слогу: бºзину По, висину Вл, дубину Тр, дужину Ра, љепоту Коб,
планину Ле, СМ, По, ПИ, срамоту Ми, ширину Лу, Кор.

Именице женског рода на сугласник
140. Слично као и у већини других новоштокавских говора, и овдје је
присутно помјерање акцента према крају у Лјд: у власти Ра, на масти Ле, на
памети Си, у ствари Кор; у жалости Лу, при кости Ин, у крви Ле, у лажи
Кос, о младости Си, по ноћи Се, на пећи Срђ, у радости СМ.
Без промјене квалитета акцента забиљежено је: при свијести Кор, по
части Кор; у жучи Срб, у немилости Пј, на студени Коб, о ћери См.
141. У Гмн редовно је узлазни акценат: болести ПИ, власти Кор, капи
Ра, кокошију См, ноћи Ра, очију Пр, ствари Ле, ћери Бр, БД, ушију Си.
142. Тако је углавном и у ДИЛмн: дужностима Коб, лажима Срб, мислима Бре, ноћима ПИ, очима Се, ријечима БД, стварима Коб, ћерима Срб,
ушима Ра, али је: лудостима Аг, областима Кор, поганима Лу.
160

Ibid., 5.

161

Ibid., 6.

162

Ibid., 8.

163

Ibid., 11.
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ЗАМЈЕНИЦЕ
Именичке замјенице
143. Акценатски облици личних замјеница на читавом истраживаном
подручју гласе:
ја/јао – мене – мени – мене – са мном – мени;
ти – тебе – теби – тебе – тобом – теби;
он – оно – њега – њему – њега – њим/њиме – њему;
она – ње – њози/њој(зи) – њу – њом – њоме – њој;
ми – нас – нама – нас – нама;
ви – вас – вама – вас – вама;
они – њи – њиа, њима – њи – њима;
себе – себи – себе – собом – себи.
Немам потврда за акценте он, мене, тебе, себе итд.
144. Облици упитно-односних замјеница јављају се са сљедећим акцентима:
ко – ког/кога – ким – киме – коме, шта – чега/чег – чим – чиме – чем/
чему.
145. Замјенице: ико, ишта, неко, нико, ништа, свашта стално имају
краткосилазни акценат, који се не мијења ни у косим падежима: иког(а),
ичег(а), неком(е), ником(е), ничег(а), свачем(у) и сл.

Придјевске замјенице
146. У акценатском систему замјеница најинтересантнију појединост
чине акценти упитно-односних замјеница који, која, које, те показних
замјеница овај, ова, ово. У овом ареалу код наведених замјеница скоро
досљедно појављује се краткосилазни акценат – како у облицима једнине,
тако и у множинским облицима. Исп.:
који – којег(а) – којем – којег(а) – којим – којем; који – који – којим(а) –
које – којим(а);
која – које – којој – коју – којом – којој; које – који – којим(а) – које –
ј
ко им(а);
којо/е – којо/ег – којо/ем – којо/е – којим – којо/ем; која – које – којој –
коју – којим(а);
овај – овог(а) – овом(е) – овог(а) – овим – овом(е); ови – ови – овим(а) –
ове – овим(а);
ова – ове – овој – ову – овом – овој; ове – ови – овима – ове – овима;
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ово – овог(а) – овом(е) – ово – овим – овом(е); ова – ове – овој – ову –
овом – овој.
Са краткоузлазним акцентом записано је: његов Срб, Срђ, овог По,
овом Пр, они Ка, По, оно Срђ, СМ, ону Кос.
И у облицима старе тврде промјене замјеница, која је у овим говорима
врло честа појава, такође се јављају краткосилазни акценти (в. т. 205).
Ако се сагледа укупно стање у радовима о западнијим српским говорима164, гдје су за ове замјеничке облике готово редовно биљежени краткоузлазни акценти, долазимо до закључка да би ово могла бити изоглоса која
дијели сјеверозападну скупину говора херцеговачко-крајишког дијалекта.
Према подацима до којих сам дошао прикупљајући дијалекатску грађу за
неке друге намјене, поуздано се може устврдити да су акценатски ликови
типа који, која, овај, ова и сл. доминантни и источније од десне обале ријеке
Укрине, те да се јављају и нешто западније од Врбаса165. О тачним границама
ове изопрозодеме, надам се, рећи ћу нешто више у неком другом раду.
147. Присвојне замјенице углавном имају сљедеће акценте:
мој, моје – мог(а) – мом(е); твој, твоје – твог(а) – твоме; његов/његов,
његово – његовог(а) – његовом(е);
свој – свога – своме;
наш, нашо/наше – нашог(а)/нашег(а) – нашом(е)/нашем; ваш, вашо/
ваше – вашог(а)/вашег(а); њиов – њиовог(а) – њиовом(е);
моји – моји – мојима; твоји, твоје – твоји – твојим/твојима; његови,
његове – његови – његовим/његовима;
своји, своје – своји – својим/својима;
наши, наше – наши – нашим/нашима; ваши, ваше – ваши – вашим/вашима; њиови, њиове – њиови – њиовим/њиовима;
моја – моје – мојој; твоја – твоје – твојој; његова – његове – његовој;
своја – своје – својој;
наша – наше – нашој; ваша – ваше – вашој; њиова – њиове – њиовој.
Обично је и њезин и њезин.
О акценту још неких замјеничких облика в. у т. 204–205.
164

В., нпр., Петровић 1973, Дешић 1976, Драгичевић 1986, Далмација 1997.

Краткосилазне акценте биљежио сам и у говору Чечаве (в. Козомара 2005, 58).
У говору Срба Бање Врућице „облици ових замјеница неупоредиво чешће јављају (се) са
краткоузлазним акцентом“ (Драгичевић 2007, 359). Исти аутор слично стање нашао је у
неколико пунктова у околини Дервенте (Драгичевић 2011, 225).
165
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ПРИДЈЕВИ
148. Придјеви неодређеног вида млад – млада – младо (< млад – млада
– младо166) имају исти акценат као и у књижевном језику. Овај акценатски
тип својствен је и за сљедеће придјеве: врућ – врућа – врућо, глув – глува –
глуво, густ – густа – густо, жив – жива – живо, жут – жута – жуто, јак
– јака – јако, плав – плава – плаво, скуп – скупа – скупо, слан – слана – слано,
тврд – тврда – тврдо, чврст – чврста – чврсто, чест – честа – често167.
149. За Даничићев акценатски тип здрав – здрава – здраво168 карактеристично је колебање у облицима женског и средњег рода. Исп.:
а) врела ГИ, дуга НВ, Срб, См, здрава Аг, Срб, лака Лу, СМ, лоша Пј,
нова Бре, БД, ГД, права Бр, пуна Кор, Вл, слаба Коб, Кор, ПИ, спора БД, чиста СМ; дуго БД, Ка, здраво Ле, Си, зрело Се, Ра, лако Ра, Пр, мило Тр, ново
Ми, ПИ, БД, Лу, пуно Пр, споро СМ; и
б) крта Коб, мрка Срб, нова Ка, Ле, Лу, пуна Ин, Ра, Бре, сита Пр, Кос,
слаба Се, Ра, ГИ, спора По, Тр, стара Ми, СМ, Срђ, чила Бр, чиста Ин; дуго
НВ, БД, здраво Кор, Се, ново ГД, Бр, Си, пуно Се, споро Ин, труло Ка. У облицима мушког рода, наравно, долази краткосилазни акценат.
150. Са Даничићевим типом горак – горка169 не слажу се: гојна По, кваран СМ, кратак Ра, Тр, Ин, Пј, Ле, кратка Се, Лу, БД, СМ, красан Срб,
красна Бре, сјајан Кос.
151. Од Даничићевог пара готов – готова, који је доминантан у овим
говорима, разликују се: клизав СМ, Бр, Ин, клизава Ра, ПИ, лукав СМ, лукава
Срб, Лу, очев Ка, очев Ин, Ле, Ка, Ра, По, Бр, Коб.
152. Даничићеве акценатске ликове бистар – бистра170 имају придјеви:
вјечан – вјечна, јадан – јадна, јасан – јасна, плодан – плодна, сочан – сочна,
чудан – чудна.
Умјесто краткосилазног акцента у облицима женског рода, како је код
Даничића, овдје је: витка, глатка, мрска, слатка, танка, уска.
У ову категорију иде и згодна ГД.
166

Белић 1999, 252.

167

Овако је и код Даничића (Даничић 1925, 212).

168

Ibid., 213–214.

169

Ibid., 215.

170

Ibid., 221.
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153. Из категорије одређеног придјевског вида интересантни су акценти: кисели Пр, Ка, киселог171 Пр, те придјев свети, који се приближно једнако
јавља са краткоузлазним – свети и дугосилазним акцентом – свети.
154. Са краткоузлазним акцентом изговарају се сљедећи компаративи:
боља СМ, већа По, веће По, љепше По.

БРОЈЕВИ
155. Облици броја један обавезно имају краткоузлазни акценат: један
Срб, НВ, Пр, См, ГД, БД, Си, Коб, Тр, једна Аг, Кос, Бре, Ми, Тр, БД, Ле, СМ,
једне Бр, Кор, Срб, НВ, Ка, Пј, једнијем Вл, Ин, Пј, Бр, једнима См, ГД, једно
Ин, Пр, Ра, Коб, По, једног Бре, Ра, Ми, СМ, ПИ, Ле, Тр, једнога Вл, ГИ, Кос,
Аг, Тр, БД, Лу, једној Пј, Ми, СМ, ГИ, Лу, БД, једном Кос, ГД, Ра, Се, Ка, НВ,
Срђ, БД, једноме Бр, Срб, Ра.
156. И облици бројева два, двије, три и четири у ГДИЛ (премда се не
јављају често као деклинациона врста) редовно имају краткоузлазни акценат: двају Коб, Ле, Ми ПИ, Тр, двама БД, Кос, СМ, двију Ле, Ра, ГД, двјема
Срб, трију Ле, Бре, Аг, Лу, трима172 Ка, Аг, Пр, четирију Кор, СМ, четирима
ПИ, четрема По.
157. Обавезно је пет, шест, седам, осам.
158. Бројеви девет и десет јављају се са краткосилазним акцентом и
кратком ултимом: девет, десет.
159. Бројеви од ’11 до ’19 имају овакве акценте: једанест ГИ, Ра, дванест БД, Ин, Лу, тринест ГИ, Ка, Ра, четрнест Се, петнест Вл, шеснест
БД, СМ, Аг, Тр, седамнест Срђ, осамнест Срб, БД, деветнест Ра.
160. Остале десетице имају сљедеће акценте: двадесет ПИ, Срб,
два ест ГИ, Бре, ГД, тридесет Кос, тријест Пј, Ле, четºдесет Си, четерест СМ, четрест Бр, педесет По, шездесет Коб, Ра, Тр, шездест ПИ, седамдесет Ра, Ка, осамдесет БД, ГИ, деведесет Пј, Се, Аг.
ј

161. Стотице се обично јављају са оваквим акценатским ликовима: сто
Ин, Ра, Ле, Аг, Лу, Бр, двјесто БД, Ра, Си, тристо Ин, ГД, БД, НВ, четºсто
171

Ibid., 220.

Код Маретића је двима, трима (Маретић 1963, 224), а код Стевановића двјема,
трима (Стевановић 1964, 318).
172
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Аг, Кор, четристо СМ, песто Срб, шесто Срђ, седамсто Срђ, ГИ, осамсто
НВ, девесто Бре, Пј, Аг.
162. Бројне именице стотина и хиљада редовно су биљежене са краткосилазним акцентом: стотина Ин, Ка, Кос, стотину Ми, См, ПИ, Кос, НВ,
Тр, иљада Пј, иљаде (Нмн) Ра, иљаду СМ, НВ.
Записано је: милијон Пр, БД, Ра, милијони Тр, милијарда БД.
163. Алтернација ¾ ~ ¾ карактеристична је за облике редног броја први:
прва СМ, Срб, Ле, Ка, Се, ГД, четºдесет и прва Се, прве Кор, Ка, Пј, први БД,
Коб, с првијем БД, првом По, првоме НВ.
Забиљежено је и: друга Ин, Ка, Ле, Ми, СМ, друге Ра, Ка, Ле, Аг, Се,
другијем Бре, трећа По, Ка, Ле, ГД, трећи БД, Ра, Кос, четврти По, ПИ,
пета Ле, шести Ми, См, шесто Коб, седмом СМ, Ле, осми БД, Тр, четрнести Ра, ГИ, шеснесте Се, двадесет и друге Бр, осамдесет и треће Се,
стоти Срб, Ка, иљадити Ми, Лу.
164. Збирни бројеви двоје и троје у облицима НАВ знају и за кратке и
за дуге акценте: двоје СМ, Срб, БД, троје Бр, По, Тр; двоје Вл, Пј, БД, СМ,
ПИ, троје Си, Срђ, По, ПИ, а у осталим падежима долази дуги акценат: двога Ле, Ка, двома Ин, Ми, Лу, Ка, трога Коб, По, Си, БД, трома ГИ, БД, Аг.
165. Збирни бројеви на -еро имају ове акценатске типове: четверо НВ,
Ин, петеро Вл, БД, Пј, шестеро Си, СМ, седмеро Ле, Ми, Пр, осмеро Пј,
Ка, деветеро СМ, См, десетеро Ра, једанестеро Ин, ГИ, дванестеро ПИ,
тринестеро Ра, Пј, ПИ, СМ, четрнестеро НВ, петнестеро Коб, Ле, Ин,
шеснестеро Ка, седамнестеро Лу, осамнестеро БД, деветнестеро БД, двадесетеро Срђ, Си, тридесетеро Ми, четºдесетеро Бр, По, педесетеро НВ,
шездесетеро Ра, седамдесетеро Ин, Тр, осамдесетеро Си, Ле, деведесетеро Пј.

Г. АКЦЕНАТ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
ИНФИНИТИВ
166. Као и у неким другим новоштокавским говорима173, и овдје су честа акценатска двојства код двосложних облика инфинитива који у свом саставу имају ићи: доћи Бр, ГИ, БД, Кос, Срђ, наћи Бре, Ле, ГИ, Аг, Лу, Тр, БД,
Пр, поћи Пј, Ми, Вл, прећи Ка, По, СМ;
173

В. Николић, Б. 1970, 114.
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доћи Ин, Бре, Ра, СМ, ГИ, наћи Тр, НВ, ГД, По, Коб, поћи Ле, Кос, Ми,
БД, прећи Се, Ра, Си.
Код тросложних форми обавезно је краткоузлазни акценат на првом
слогу, а на другом постакценатска дужина: изаћи По, Бр, Срб, Ле, ГД, изићи
См, Кор, Пј, надоћи Вл, БД, наићи Ми, Се, Срђ, обаћи СМ, Пј, обићи НВ, См,
БД, отићи Ин, Лу, Ра, Тр, Вл.
167. И тросложни глаголи на -нести имају краткоузлазни акценат на
првом слогу, а постакценатску дужину на компоненти е из ијекавског рефлекса јата: донијети Тр, БД, Ле, Ка, ПИ, занијети СМ, изнијети Бре, Ле, Срб,
ПИ, См, Аг, Кос, Тр, поднијети Ми, Си, понијети Кос, ГД, СМ, Ра, Коб, Ле,
пренијети БД, Тр, НВ, Ка, Ра, пронијети Пр, Ин.
168. По акценатском двојству карактеристични су и облици инфинитива на -вести и -пећи. Исп.: довести Ми, Ка, Ле, Тр, БД, Ин, Ра, извести Вл,
Пр, По, ГИ, Си, СМ, одвести Тр, ГИ, Ра, ГД, БД; привести Кос, провести НВ,
Кор, Бре; испећи Ле, Ка, Ра, Ин, Тр, препећи СМ и:
довести Ин, Ле, Ка, Тр, Ми, Си, извести По, См, Аг, ГД, одвести Ле, См,
Пј, превести Лу, Ра, Бре; запећи Ка, испећи Ми, Ра, НВ, Кос, Срђ.
Слично колебање забиљежено је и у сљедећим ликовима: дотаћи ПИ,
Ра, ГД, Тр, намаћи Коб, оплести Срб, Ка, СМ, полећи Срб, Кор, помести Бр,
Ра, См, порећ Кор, убости Вл, ГИ; дотаћи По, СМ, замаћи ГД, оплести Лу,
помести Ра, Пј, примаћи ПИ.
169. Ради поређења са стањем које налазимо код Даничића, наводим и
сљедеће:
1) Према Даничићевом венути, зовнути, оклизнути се, свирнути174,
ови глаголи 3. Белићеве врсте имају сљедеће акценте: венити, зовнити, свирнити, оклизнити се.
2) Даничићево јаукати и јаукати сведено је на јаукати.
3) Насупрот Даничићевом говорити175, овдје је превладало говорити, а
у два пункта забиљежено је и говорити Срб, Ка.
4) За разлику од бугарити176, увијек је бугарити.
5) У овим говорима само се јавља краткосилазни акценат у инфинитиву играти (се), а Даничић биљежи играти177.
174

Даничић 1925, 123–124.

175

Ibid., 148.

176

Ibid., 156.

177

Ibid., 165.
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170. Облици инфинитива понекад добијају акценат који се јавља у презенту: допустити По, Ра, напустити Ми, См, распустити Срб.
О још неким акценатским ликовима инфинитива в. т. 211.

ПРЕЗЕНТ
171. Од Даничићевих акценатских типова плетемо/плетемо, печемо/
печемо178 биљежени су само они који су карактеристични за сјеверозападну
скупину српских ијекавских говора херцеговачко-крајишког дијалекта:
бјежимо БД, Лу, бјежите ГД, Кос, видите Ле, ГИ, Тр; НВ, гонимо СМ, Пр,
Ка, држимо Ра, БД, Ин, Се, Ле, НВ, зовемо Бре, Кор, Срб, ПИ, Аг, Лу, зовете
Тр, Кос, По, имамо Кор, Си, ГД, Тр, имате Срђ, Ле, Ра, ПИ, Коб, киснемо Пј,
Ин, Кос, кунемо Вл, Се, лажемо Пр, По, Ле, ГИ, лажете Кор, Лу, печемо
Вл, Пр, Си, ПИ, плетемо Лу, Коб, НВ, познамо Ра, Ка, сазнате Ле, трчимо
Пр, НВ, учимо Пј, См, ПИ, читамо179 Си, ПИ, СМ, Аг, Ра итд.
172. Даничићев акценатски тип оплетем180 и сл. карактеристичан је по
двојству на читавом терену – јавља се с акцентом пренесеним на префикс:
доведе, Кор, донесе По, СМ, донесем Пр, донесеш Ка, загºми Ле, изведе Ин,
Ра, изнесе Пр, обере Пр, одвезе Пр, Ка, опере се Ка, пометем Срб, Ка, Ле, Ра,
понесем Ин, СМ, БД, понесемо Ин, Срб, пролетим Кор;
или акценат остаје непренесен: донесу ПИ, зацврчи Ка, изведу Тр, извезе БД, испече ГД, испечем ГД, Кос, ПИ, одвезе Пр, ГД, одвезем БД, однесу
Тр, пренесем ГИ, См, пренесу Пј, Коб, преноћи СМ, произведеш Ка181.
173. Према глаголу ићи182 облици презента имају Даничићеве акценте:
идем, идеш, иде, идемо, идете, иду.
Тако је и код већине двосложних глагола који у свом саставу имају
183
ићи – претежно се, као и код Даничића, јављају са дугосилазним акцентом:
дођем Ин, Ка, См, ПИ, нађем Ле, Пј, ПИ, ГД, Ра, пође Коб, пођем Срђ, пређе
Пр, Ка, НВ, прођем Лу, Си, ПИ, прођу БД, Кос, Бре, По.
178

Даничић 1925, 93.

179

Исп. и Драгичевић 2009, 346 и тамо наведену литературу.

180

Даничић 1925, 93–94, 113, 145.

Слична двојства јављају се и у многим другим српским говорима. Исп., нпр.,
Петровић 1973, 195, Тешић 1977, 185, Драгичевић 2009, 347 и др.
181

182

Даничић 1925, 107.

183

Ibid., 108.
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Од укупно наведеног одступање је карактеристично за глагол поћи,
који је често биљежен са краткосилазним акцентом: пође БД, ПИ, пођем ГД,
пођемо ПИ, СМ, пођеш СМ, Се, пођу 184 БД, ГИ.
174. Обавезно је: једем, једеш, једе, једемо, једете, једу185. У читавој
грађи само једном забиљежено једу Пј мора се посматрати факултативно јер
се овај глагол током прикупљања материјала могао чути на десетине пута.
175. Напоредо је није Коб, Бре См, Аг, ГИ, Ми, ПИ, Ра, Лу, Кос, НВ, Бр,
Тр, Пј, Срђ, и није: СМ, БД, Срб, Ин, Кор, По, ГД, ПИ, Кос, Ле, Ра.
176. Исто тако, уз нешто чешће нема По, Ин, Ка, СМ, Тр, Ле, ПИ, Срђ,
Ра, Бре, Си, БД, сасвим је обично и нема: ГИ, Коб, По, Срђ, Си, Ле, БД, Ра.
О још неким акценатским ликовима презента в. т. 212.

АОРИСТ
177. Акценти аориста углавном се слажу са Даничићевим, а колебања
су присутна у сљедећим позицијама:
1) Према Даничићевом оплетосмо – оплетосте – оплетоше подударно је: извезоште Срђ, одведошмо ГИ, одведоше Тр, одрекошмо се Пј, оплетошмо Бре, СМ, пренесоште Се.
Помјерање акцента на иницијални слог записано је у: закасниште СМ,
одведоште Тр, оплетоште Ка, препустише Срб.
2) Уз леже БД, ГИ, Лу и рече Коб, Ра, Се, Пр, Тр, како прописује
Даничић, једнако често се јављају и ликови: леже Бр, Срђ, Ра, Ин и рече БД,
См, ПИ, Кос, Ле, НВ.
3) Редовно је изиђе/изађе и обиђе/обађе, а код Даничића је изиђе,
обиђе186.
4) Морфолошко изједначавање 1. лица једнине аориста са другим
и трећим лицем једнине прати и уједначавање акцента у сва три облика
једнине: зажали она Пј, јао га задрма Тр, изађе ти Ин, Миле одвади Ле, подбаци му ПИ, прекину га жена Кор, ја преполови оно Тр, притисну га брига
СМ, узора комшија Срђ, уради ти брзо Срб.
У т. 214 в. још неке карактеристичне акценте аориста.

184
Са краткосилазним акцентом, али не тако често, овај глагол биљежио сам и у Чечави.
В. Козомара 2005, 61.
185

О изопрозодеми једем – једем в. у: Драгичевић 2001, 87.

186

Даничић 1925, 108.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИДЈЕВИ
178. Слично као код инфинитива и презента, у појединим облицима
глаголског придјева радног акценат се некад јавља на префиксу, а некад на
основи ријечи. Исп.: довела Ле, ГД, довели Ин, Тр, Ка, исплела Срб, превели
Коб, См, разболе се ПИ;
измакла Лу, испекли Ра, помогли Бре, исплела Коб, оплеле Срб и др.
179. Према акценатском типу погинути187 понегдје се може чути: допустили Ка, завºшили Срб, напустила СМ, напустили Се, препустили Пј.
180. У вези са дјеловањем Сосировог закона о измјени акцента, на читавом подручју важи сљедеће стање: дао – дала – дало, добијо – добила – добило, држо – држала – држало, попијо – попила – попило, почо – почела
– почело, продо – продала – продало, узо – узела – узело.
181. Увијек је искала, искали, лагала, лагали, за разлику од Даничићевог
искала, искали и лагала, лагали188.
182. Акценат глаголског придјева трпног 3. Белићеве врсте има дуг
вокал пред наставком „без обзира на то какав му слог претходи“189. Исп.:
гурнут – гурнута – гурнуто, дигнут – дигнута – дигнуто, прекинут – прекинута – прекинуто и сл.
183. Избрисане су акценатске разлике у облицима: дат – дата – дато,
продат – продата – продато, узет – узета – узето итд.
О акценту глаголског придјева садашњег и императива в. у т. 44 и 215.

187

Ibid., 122.

188

Ibid., 178.

189

В. Драгичевић 2009, 350.
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IV. МОРФОЛОГИЈА

А. ДЕКЛИНАЦИЈА
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
Вокатив једнине
184. Код вокатива именица чија се основа завршава на тврд сугласник
најчешће долази наставак -е, а код облика чија се основа завршава на велар,
испред таквог -е долази до алтернација к ~ ч, г ~ ж: боже Ле, Ра, брате
Ин, Пј, СМ, гаде Кор, Горане СМ, господине Кос, Коб, домаћине Ле, ПИ,
Драгане См, друже Бре, Аг, ГИ, Душане ПИ, куме Ка, Ра, Ле, момче Вл, Бр,
Ненаде Срб, нераодниче Кор, оче Ка, Бре, Ле, попе ГИ, радниче См, сине СМ,
ПИ, Ра, Србине Кос, Стеване Се, чојече Ле и сл.
Уз ликове Вјд момак и тетак, чији је синкретизам са Нјд сасвим обичан у овим говорима, у посебним говорним ситуацијама синкретизам се
јавља и у формама типа: врабац БД, гаров ПИ, диверзант Ра, друг190 Кор, Ле,
патуљак По, старац Ин, ћутук Кор и сл.
185. Именице са палаталним сугласником на крају основе, као што је
случај у већини српских говора, углавном имају наставак -у: Вуковићу Пј,
мишићу По, младићу Кор, Ле, ГИ, НВ, мужу ГД, Ми, Поповићу Тр, пријатељу
БД, ПИ, НВ, сјекачу Се, слабићу Коб, Станићу Ле, учитељу Ка, Аг, БД и сл.,
а са наставком -е забиљежио сам: Милоше Пј, БД, ГИ, муже Коб, Срђ, Ин,
Уроше Ра.
И у овој категорији понекад је вокатив једнак номинативу: копач БД,
Миљевић По, лупеж Си.
186. Код вокатива именица које се завршавају на -р најчешћи је наставак -е: говедаре Ле, гусларе ПИ, докторе ГИ, Срђ, ђевере Ка, Пј, Ра, СМ,
О синкретизму номинатива и вокатива једнине у личким говорима в. у: Драгичевић
1986, 128 и литератури на коју упућује.
190
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командире По, лугаре Се, мајсторе Ин, ГИ, Миломире БД, млинаре Ка, професоре Аг, Лу, секретаре Вл, царе Се, Кор, Чедомире По.
Наставак -у потврђен је у: буразеру ПИ, Ра, Ле, ГД, владару Пј, а синкретизам номинатива и вокатива у: другар, и то углавном код млађих.

Инструментал једнине
187. Уопштавање наставка -ом без обзира на основу ријечи191,
дијалекатска црта позната већини српских говора, присутно је и у овом ареалу. Осим у случајевима типа: братом Пј, Гораном ГИ, даном Се, комом
СМ, момком Тр, начином Вл, разредом По, сатом Ин и сл., који су одлика
књижевног језика, сасвим је обично и:
Авдићом Срђ, бадњом Се, белајом Срб, См, богаљом Ин, бродићом
Кос, глежњом Лу, гоничом ГД, гредељом Коб, грмаљом Кос, догађајом Ра,
ђилкошом Бр, завежљајом Бре, Аг, Ми, залогајом ГИ, значајом Кор, ПИ,
НВ, кључом По, Аг, ГД, коњом Си, Вл, Ра, копачом ПИ, кошом Тр, краољом
БД, кречом Си, Ка, СМ, лојом ПИ, Марићом Лу, Милошом СМ, мишом Бр,
Си, мјењачом Се, младежом СМ, младићом Бр, По, См, Коб, СМ, Пј, муљом
По, набојом Срб, навојом Коб, обичајом Се, обичаојом Тр, Аг, обручом Ми,
Срђ, окидачом НВ, олошом Кос, пањом Се, СМ, Бре, Петровићом Кос,
пиштољом Коб, См, Ле, пјевачом По, плачом БД, покривачом Срб, покушајом
Си, пријатељом БД, См, Кос, Ка, ГД, Ра, Вл, продавачом Коб, сјајом Ка,
скакаочом БД, случајом СМ, снопићом Се, стечајом ПИ, течајом Срђ,
Тодоровићом СМ, трагаочом Аг, улагачом Ра, учитељом Ин, Кор, Си, Срб,
СМ, ПИ, Лу, цинкарошом Пр, цºтачом Се, чајом СМ, шакашом Лу.
Тако је и у примјерима: доцом Ин, ђевером Ка, Ле, Ра, концом Бр, коцом
Ин, БД, млинаром ПИ, Вл, мушкарцом По, носом Кос, ГИ, Срб, омладинцом
Кос, оцом СМ, Се, Ми, БД, Тр, палцом Ле, См, плацом Бре, полицајцом Ра,
правцом Пр, Коб, См, свецом Ка, Аг, Кос, Лу, Пј, секретаром Кор, тјеснацом
СМ, царом НВ, Се, шамцом БД.
И именицу пут најчешће сам чуо с наставком -ом: путом Кос, СМ, По,
Ра, Ин, Ка, Коб, Тр, ГД, али је понекад и: путем По, Бре, Ка.
188. Утицај посредника који шире норму стандардног језика у доброј
мјери узима маха, па је сасвим обично и јављање стандардних ликова типа:
Васићем СМ, возачем Аг, Лу, жрвњем Кор, завртњем Коб, ковачем БД,
краљем ПИ, мужем ГИ, Ра, ГД, СМ, Ле, ножем Ин, Вл, См, Аг, Кос, пањем
191

Исп. Ивић 1985, 136.
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Се, подлагачем Ка, пријатељем Бр, По, Лу, См, Ми, Пј, продавачем Срђ,
пужем ПИ, трачем Кос.

Употреба форманата -ов-/-ев189. Проширењу формантима -ов/-ев најподложније су, као и у другим
говорима, једносложне и, рјеђе, вишесложне именице. За разлику од облика
Ијд, овдје је иза палаталних сугласника дошло до промјене о у е и готово
искључиво јавља се инфикс -ев-192. Исп.:
бичева Ра, бичеви ПИ, врачеви ГИ, Враочеви Кор, грчеви БД, жуљеви
Срђ, Кос, жуљевима Ин, зечева Пр, зечеви Ка, Ми, зечевима Тр, Бр, јежеви
Срб, кључеви НВ, Ле, Пј, кошеви Се, крајева БД, Аг, Вл, Бре, крајеви Ка, ГИ,
ГД, Ин, краљеви Ми, крижеви Кос, мишеви См, Си, Пр, Коб, Бр, мужеви Ка,
БД, Ле, ГД, обичајевима Ка, очеви Срђ, БД, сачеви ПИ, стричеви СМ, Аг, БД,
стричевима БД, трачеви Кос.
Са инфиксом -ов- забиљежио сам само: ножови СМ.
У положају иза р јављају се оба инфикса: вирови Пи, Ра, Ка дворови
Пј, лептирови Ин; бунарева ГД, бунареве Срђ, цареви ГД, ПИ, шумареви Се.
Обично је и путеви, путевима и сл.
190. Иза тврдих сугласника уопштен је, наравно, инфикс -ов-:
бродови Ка, возове По, градовима Пј, дланови Тр, дуговима ГД, ђонове
Ра, прагови Бр, рогови Бре, сватове Ин, сватови Ин, тенкови ГИ, чепови
Срђ, џепови СМ итд.
191. Од интересантних једносложних именица са непроширеном основом издвајам:
брусе Ин, брци Ка, Ле, Ра, Аг, Пј, вуци БД, ГИ, Бр, Ле, млина СМ, роге
Се, рози ГД, ПИ, См, Ин, стрица Ра, стрици Кор, Бр.

Генитив множине
192. У генитиву множине доминантан је наставак -а193: Агића Кор,
астала См, бескућника Ра, берача Ка, ваљака По, газда Ин, дана Бре, ГИ,
Слично је и у говорима србијанског Полимља, који „спадају у оне у којима влада однос
маљом/маљеви ... и ножом/ножеви“ (Николић, М. 1991, 337). Врло увјерљиво образложење
овог односа даје проф. Реметић: „ За изједначавање облика двеју основа требало је уклонити
једино разлику у инструменталу. Препрека истој тежњи у множини била је неупоредиво тежа,
јер се аналошким процесима опире -ев- у свим падежима (Реметић 1985, 227).
192

„Савремени говори Босне и Херцеговине [...] пружају доста неуједначену слику.
Истина, облик на -а је најчешћи, али не и једини“ (Пецо 2001, 219).
193
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даона Аг, дезертера Кор, детаља Кор, ексера ПИ, живота БД, жуљева Вл,
Јанковића СМ, керова НВ, колега Кос, лугара Се, магараца Срб, мишева
Бре, мољаца ПИ, налаза НВ, нерадника Ра, ножева Ин, окорака Се, опанака
СМ, Ми, По, осуђеника Тр, парова Коб, паса По, пјевача Срђ, помоћника Пр,
путника БД, Тр, рудаора БД, сватова СМ, Ка, сељака Бре, ГИ, ГД, Срба Кор,
См, Кос, Ле, становника Кор, тенкова БД, упаљача ГИ, ујака Ле, цртежа
Кор, чобана Бр, Коб, НВ, џепова Си итд.
Са наставком -и обично се јављају форме: зуби СМ, Ле, Аг, Пј, БД, људи
(на читавом подручју), метери Ка, Ин, Кос, мрави Лу, ПИ, Срђ, мраови БД,
пари Вл, Ра, Кос, Ми, См, сати Срб, Кос, ПИ, Ми, Тр, центи Ка, црви Аг,
Срђ, Ми, Коб194.
Именице гост и прст у Гмн могу имати и дужи и краћи облик: гостију/
гости, прстију/ прсти.
Нулти наставак забиљежен је у једном примјеру: сто динар ГД195.

Датив – инструментал – локатив множине
193. У овим падежима обично се јавља наставак у лику -има, а неријетко
и као -ма196. Исп.:
а) беговима ПИ, Брезовљанима Бре, воловима ГИ, ГД, голубовима См,
градовима Вл, друговима Ин, ђацима Ка, Аг, ђоновима Лу, зубима Си, косцима
Бре, крмцима Ле, кумовима Ин, лоповима По, људима Ра, младићима Ка,
орасима Ин, плановима Се, прстима ПИ, редовима Ми, рударима Кор,
Смртићима См, точковима БД и:
б) борцма Пј, воловма Се, другарма Кос, законма Кор, комарцма Кор,
круговма БД, људма Бр, Лу, овновма Ин, радовма Ле, тракторма Ми.

Појединачне напомене
194. По обрасцу промјене именица женског рода на -а деклинирају се
двосложне именице на -о или -е које имају дугоузлазни акценат на првом
слогу: Браце СМ, брки Ле, Ра, Владе Ин, Драги Ра, са Драгом Ра, Ђоке ПИ,
Слично стање је и у: Драгичевић 2011, 220. И у икавскошћакавским говорима у
околини Дервенте је црви, мрави, зуби (Баотић 1983, 74).
194

195
У неким другим босанскохерцеговачким говорима нулти наставак јавља се знатно
чешће (в. Пецо 1993, 219–220).
196
Неуједначеност у јављању ових наставака може се тумачити на два начина: 1)
остатком старијег стања из некадашњих облика на -ма, 2) посљедицом честих редукција
вокала и, по чему су специфични сви босански говори.
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Ђоки ПИ, Јове БД, Јови БД, с Јовом БД, Ле, клемпе Кос, Крсте СМ, Луји Пј,
Љубе Вл, Ники Аг, паше По, Пере ПИ, Пери ПИ, побри Кор, Раде См, Раду
ГИ, Сими Вл, Тите По, ујки ГИ, Швабе Кор и сл.
По овом типу промјене деклинирају се и све остале именице мушког
рода које се завршавају на -а: владике См, владику ПИ, вођу Ле, газди Се, газду СМ, Илије Се, Илији Се, Илију Се, интережџију Ле, Јовице Пј, колеги Кос,
с колегом Кос, комунисте Пр, комшије ГИ, комшију Ле, радише Се, Славиши
ГИ, Славишу ГИ, усташе БД, циције ПИ, шеширџији Кос итд.
Због укрштања именица -а и -е промјене, колебање је забиљежено у
деклинацији мушких имена типа Станоја197: Благоја – Благоју – Благојом
ПИ, Васкрсије – Вакрсији Бр, Драгоје – за Драгоју Ле, од Станоја – Станоје
– Станоји – Станоју СМ.
Колебање је присутно и у ликовима типа: држављан Срђ, Дервенћанин
Лу, душман СМ, Пј, душманин ГИ, Ле, Лужанин Лу, Прњаворчанин ГИ, циган
См, ПИ, БД, чобан БД, Ра, Ка, Пј и „није увијек лако одредити однос учесталости једнинских проширења с -ин и оних без овог наставка198[...]“.
И овдје влада синкретизам генитива и акузатива једнине у категорији
неживо у формама типа: има голфа ГИ, дао пет иљада за мерцедеса Ле,
купијо половног пасата См, мијењо га за џипа По199.
Именица рат биљежена је само у облицима мушког рода200.
У мушком роду редовно је биљежена и именица Дунав.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Инструментал једнине
195. У Ијд слично је стање као код именица мушког рода – ако се основа ријечи завршава на палатал, доминантан је наставак -ом:
бићом ГИ, весељом СМ, гледањом ПИ, грањом Се, Бр, жиљом
Се, здрављом СМ, Кос, знањом Кор, имањом По, образложењом СМ,
оптерећењом Ин, пјевањом По, покрићом Кор, признањом Ле, прољећом Пј,
197

Исп.: Драгичевић 2007, 367.

198

Драгичевић 1986, 135.

199

О овој појави в. и у: Козомара 2005, 69 и Драгичевић 2011, 218.

У прњаворским селима Кокори, Вијачани и Шаринци, која су јужније од истраживаног
подручја, ову именицу чуо сам и у облицима средњег рода: било рато; и онда дође рато;
рато ником не дoноси дoбро.
200
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Ле, Аг, См, прућом БД, Ми, Срђ, прошћом Коб, сјећањом Ра, стањом ГД,
трњом Ин, труњом НВ, цвијећом Ка, Бре.
Стандардни облици записани су у: обећањем Ле, обраћањем Кор,
пићем Кос, Ка, Срб, пољем Вл, Срђ, Аг, Лу.

Датив – инструментал – локатив множине
196. И овдје је ситуација приближно иста као код именица мушког
рода, дакле јављају се наставци -има и ма. Исп.:
а) брдима ГД, бурадима Се, временима Ле, дрвима Ра, дугмадима Пј,
јањцима Се, ГИ, крилима См, крмадима СМ, По, Ин, Ка, мачадима Тр,
мјестима Срђ, пољима Коб, Лу, прасадима Ми, БД, ГД, раменима Пј, Ин, См,
селима Пр, Бр, Срђ, теоцима ГИ, СМ и:
б) врелма СМ, именма Ми, крилма Бре, прасадма ГИ, теоцма По,
штенадма Ср.

Појединачне напомене
197. Ови говори знају и за једнакосложну и за неједнакосложну
промјену именица средњег рода и стање се углавном подудара са оним у
стандардном језику. Исп.:
а) брашно – брашна, брдо – брда, врело – врела, грло – грла, дебло –
дебла, дно – дна, крило – крила, мјесто – мјеста, пиће – пића, срце – срца и:
б) буре – бурета, говече – говечета, дугме – дугмета, јање –јањета,
раме – рамена, туче – тучета и др.
Најчешће је биљежено усти, премда није непознат ни стандардни лик
уста.
Именице пиле, прасе и теле имају напоредо множинске облике: пилићи,
прасци, теоци и облике колектива на -ад: пилад, прасад, телад.
Парадигма именица око и ухо изгледа овако: око – ока – оку – оком,
очи – очију – очима; уво – ува/увета – уву – увом/уветом, уши –ушију – ушима.
Именица пазуво средњег је рода, а Ијд гласи: пот пазувом.
Именица јаје има овакву промјену: јаје – јајета – јајету –јајетом;
јаја – јаја – јајима.
Именица дрво мијења се по сљедећем обрасцу: дрво – дрвета – дрвету – дрветом, дрва – дрва – дрвима. Ако означава „ono što raste iz zemlje sa
stablom i granama“201, употребљава се збирна именица дрвеће.
201

Маретић 1963, 160.
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Обично је чељаде – чељадета; чељад – чељади.
Именица подне је индеклинабилна.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -а
Вокатив једнине
198. Вокатив једнине ових именица гради се помоћу наставка -о или је
он једнак номинативу. Исп.:
а) дјевојко БД, жено Кор, Бр, земљакињо Ин, јабуко По, кућо Ле, лутко
ПИ, пријо Ле, цуро ГИ, шуго Кор; Биљо Тр, Брано Ин, Љиљо Ка, Љубо Ра,
Маро ПИ, Миро БД, Недо СМ, Петро СМ, Ружо Аг, Стано ГД и сл. са:
б) баба Пј, мама Тр, стрина Пр, ујна Срђ; Биљана Вл, Бранка Тр,
Винка БД, Драгана Коб, Жељка Ин, Здравка По, Јованка См, Мирјана ПИ,
Свјетлана Се итд.
Вишесложне именице на -ица могу имати наставак -о: кукавицо Ин, лисицо Кор, мрвицо ПИ, професорицо СМ и др. или вокатив једнак номинативу:
другарица Вл, пријатељица ПИ; Драгица По, Зорица ГИ, Милица ГД и сл., а
није необичан ни наставак -е: Душице См, мрвице ГД, професорице Кор.

Датив – локатив једнине
199. Уз стандардне алтернације г ~ з и к ~ ц типа: Бањалуци ПИ, војсци
Ра, дјевојци Ка, задрузи Ин, јабуци Лу, књизи Аг, нози Ра, у прилици ПИ, руци
ГИ, слици Ми, снази Срђ и др., у овим падежним облицима, као што је случај
и у многим другим српским говорима202, сасвим су обичне форме: бриги СМ,
у Градишки По, Пр, Ср, гуски Ле, дјевојки ПИ, См, Ка, запреги Се, крушки
ГД, мачки Пј, у Пожеги Кор, на пруги БД, тетки Си, Ср, Ми, трнки Пр, те:
Бањалучанки Кор, Браонки Тр, Данки ПИ, Душанки СМ, Јованки БД, Радојки
Лу и сл.

Генитив множине
200. У овом падежу најчешћи је наставак -а:
баба Се, Ин, Ле, глава По, госпођа Ра, дуња Срђ, живица Пј, змија Ка,
заноктица Бр, јабука СМ, Ми, куглица ГИ, кућа Се, лопата БД, лубеница
Ра, марама Коб, мјешина ГИ, направа Кор, њива Кос, олупина Лу, прича Ми,
пушака ГД, разлика Кос, стабљика По, страна Ин, трава Срђ, трудница
ГИ, слика ПИ, шљива Ка.
202

В. Драгичевић 2007, 48 и тамо наведену литературу.
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Наставак -а аналошки се проширио и на Гмн именица нога и рука, па
ови облици гласе: ногу(в)а и руку(в)а.
Са наставком -и у грађи имам и: гранати Тр, канти Ка, играчки Пј,
коки БД, марки Кос, радњи Пј, тегли Ка, ћерки ГД.
Нулти наставак забиљежен је у: годин ГД, СМ, чизам БД.

Датив – инструментал – локатив множине
201. Наставак -ама једини је у овим падежним облицима:
бригама Ин, гускама Тр, даскама ПИ, другарицама Ле, женама Ми,
Ка, Пј, завјесама БД, кравама ГД, кућама Срђ, ливадама Бре, лопатама Се,
лудама СМ, ногама Кор, оградама Бр, платама Срб, рукама По, ГИ, Ле,
стазама Ми, чизмама Аг, шумама Лу и сл.

Појединачне напомене
202. Обично је мајка, мама и мати.
Именица коса (на глави) врло често јавља се у облику множине: косе.
Именица бедра готово редовно биљежена је у облику женског рода,
док је у једном пункту напоредо бедра и бедро По, а изгледа да се у женском
роду углавном јављају и именице кила и литра.
Именице грабље и јасле деклинирају се по сљедећем обрасцу: грабље
– грабаља – грабљама, јасле – јасала – јаслама.
По придјевској промјени деклинирају се форме: на Возућој Се, Пр,
Возућу Срб, у Градишкој По, ПИ, Ра, Ле, у Иловој Тр, на Сутјеској Срђ.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
203. Ако се изузиме једини забиљежени примјер са наставком -ју, који
је наведен у т. 84, може се констатовати да је овим говорима у Ијд познат
само наставак -и: жеђи БД, кокоши Ин, лажи Ра, масти ПИ, младости ГД,
памети Пј, радости ГИ, ствари Ле и др.
Генитив множине ове именице обично граде наставком -и: лажи Кор,
ноћи Коб, ријечи ПИ, ствари Кор, Лу, ћери Ка, Си, цијеви СМ.
Обичније је кокошију, костију, ушију него кокоши, кости, уши.
У ДИЛмн увијек је наставак -има, односно -ма: костима ГД, кокошима
БД, лажима ПИ, стварима Ра; кокошма Бр, ноћма Вл.
Напоредо се говори ћер и ћерка.
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ЗАМЈЕНИЦЕ
Именичке замјенице
204. Да је промјена личних замјеница мање-више стандардна на читавом терену, већ је потврђено у т. 143–145.
1) За облике ГА мн личне замјенице они, уз обичније њи, карактеристичан је и лик њи(ј)а203: њија ће прво праосит Пј за њија Пов, Ин, Ра, Вл, Ле, од
њија Се, пет њиа Кор, без њиа БД, и њиа Пј, Кос, пред њиа БЛ, Ми, Лу.
2) И енклитички облици најчешће су подударни са стањем у књижевном
језику: да ме гледа СМ, није ме знала Тр, добро ме напати Ин, дај ми то Кор,
чувај ми је Ра, драже ми је Тр, воли ме Срб, за ме пита Се; нема те СМ, неће
ти требат Срб, сретно ти Пј; нема га одавно НВ, тукли га Тр, нека му купи
Пр; вратиће је См, удали је Кор, не треба јој ГИ; да нас не би ујела Кор, нема
нам спаса Коб; кад вас пут нанесе Ка, да вам спакујем НВ; знаош ли и БД, не
вјеруј им Ми.
Енклитички облик њ није одлика ових говора, док је облик њга сасвим
обичан: преда њга Пј, Ка, Ле, ГД, НВ, за њга Кос, Си, СМ, ПИ, БД, Ми, Пј,
По, Срђ, низа њга ГИ, Бре, Ра, См, Аг, Тр, Ле, ода њга СМ и сл.
Имам само једну потврду за енклитику ју: сатºло ју Срб.
Енклитички облик повратне замјенице себе гласи се: за се Си, Аг, Ле,
Пр, сјети се Ка, обуко се ГИ, спремам се Тр, окреће се Коб и сл.
3) Именичке замјенице ко и шта/што такође се најчешће употребљавају
као у књижевном језику. Исп.:
ко сам ти ја Ра, ко ће знат Пј, кога се плашиш Ин, ког ли чека Бре, ком
се да НВ, коме би вјерово БД, о коме причаш Кор, са ким СМ, Кос, ГД, Ра,
Коб, с ким Вла, Кор, Срђ, Ле, Пр, Бре, Ка, См, с киме СМ, См, Се, Ин, Аг;
шта ваља, шта не ваља СМ, што би добро било Пј, што сам и рекла
По, чег се сјети Ле, чега сам жељан Кор, о чем причамо По, чему би се дало
ГИ, ш чим дочекат Ми, ш чиме иде Ле.
Кад се у косим падежима употријеби приједлог, стање у промјени
замјенице ко изгледа овако: ни от ког Коб, См, Лу, Кос, Бре, Ка, Се, ни за ког
Бре, Срб, Се, СМ, ПИ, БД, ни за кога Срб, Ле, Ра, ГД, Тр, ни с ким По, Ра, Ле,
См, Срб, Ка, Ми, ни са ким Ка, ПИ, Ле, Лу, СМ, Ра, Срђ.
203
И Баотић наводи да је за икавскошћакавски говор у околини Дервенте такође
карактеристичан овај облик, а по његовој оцјени то није изворна особина, већ је резултат
контакта икаваца са сусједним становништвом (Баотић 1983, 130).
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Као и у низу других српских говора204, у упитном значењу облици шта
и што подједнако су чести: шта је данас Ин, шта ће бити Ка, шта има ПИ,
Ра, Си, шта јављају Бр, шта ти је он крив Тр, шта он мисли Се; што ме
питаш Ле, што он неће СМ, што није Дара СМ, што не узме БД, што те не
би повезо Бре и сл.
4) Облици замјеница нико и ништа имају овај тип промјене:
од никог Си, ГД, Срб, Бре, Ин, Вл, Коб, Ра, од никога Аг, Лу, Бр, Коб, Тр,
за никог Ин, Пј, Тр, СМ, за никога НВ, ГИ, См, ПИ;
ни о чег Ле, БД, Ка, ни о чега ГИ, СМ, Пј, Ра, Си, ни за што Ка, Ле, См,
Ра, ни за шта Бр, Вл, Се, По.
5) Падежни облици неодређене замјенице неко гласе: Н неко, ГА
неког(а), ДЛ неком(е), И с неким, а форму не с ким забиљежио сам у три
пункта: не с ким не прича Пј, не с ким иде Бр, може не с ким Пј.
Уз обичније нешто, јавља се, али знатно рјеђе, и облик нешта Ка, Срб,
Бр, НВ, ГИ, БД.
У облику Н сасвим је обично и свак поред чешћег свако.

Придјевске замјенице
205. Укупно стање упућује на закључак да су наставци старих меких основа превладали у облицима придјевских замјеница. Ипак, бројни
примјери који слиједе одају утисак да је промјена придјевских замјеница
по обрасцу који је карактеристичан за старе тврде основе и даље врло жива
категорија205. Исп.:
каквије/ каквије См, БД, ПИ, Ле, Ин, каквијем/ каквијем Вл, См, ПИ,
Ра, Тр, коије/ коије Ле, СМ, См, ПИ, РА, Аг, коијем/ коијем ГИ, Пј, Ле, СМ,
Кор, Кос, ГД, Вл;
некаквије/ некаквије НВ, ГИ, Ле, некаквијем/ некаквијем Ле, СМ, Срб,
Кос;
никаквије/ никаквије Ка, Бре, БД, никаквијем/ никаквијем Се, Кор;
вашије/ вашије Ин, ГИ, Кос, Аг, Ми, Коб, вашијем/ вашијем ГИ, БД, Бр,
моије/ моије Ка, Срђ, См, Ле, ГД, моијем/ моијем Бре, Ка, ГИ, Кос, нашије/
нашије По, Кор, См, Лу, Тр, нашијем/ нашијем Бре, Вл, његовије/ његовије
НВ, ПИ, Аг, БД, Ми, његовијем/ његовијем Ин, Бр, Ра, ПИ, њезиније/ њезиније
СМ, Ин, њезинијем/ њезинијем Се, См, Кос, Пј, њиовије/ њиовије Срб, См,
204

В., нпр., Драгичевић 1986, 149, Драгичевић 2007, 371, Козомара 2005, 77 и др.

Појава је позната и низу других наших говора. В. Петровић 1973, 107, Дешић 1976,
246, Драгичевић 1986, 150, Козомара 2005, 78–80.
205
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ПИ, БД, Ра, Аг, њиовијем/ њиовијем ПИ, Си, НВ, Ка, своије/ своије Кос, БД,
Срђ, Се, Ра, Бр, своијем/ своијем ПИ, Ра, По, Пј, твоије/ твоије Ле, Ра, БД,
Лу, Аг, твоијем/ твоијем Тр, Ле, Срб, Срђ, Ка, Бре;
овије/ овије Ин, Кор, ПИ, Тр, Ми, Си Бр, овијем/ овијем Ле, Си, Срб,
СМ, НВ, оније/ оније Бр, Пр, Вл, Ра, онијем/ онијем ПИ, БД, По, Ра, ГД, тије/
тије Пј, БД, ГИ, Срђ, тијем СМ, Бре, Вл, Срб, Ин/ тијем ПИ, Бр, Ин, Аг, БД.
Облици показних замјеница о тоје, ПИ, тоји ПИ, тоије СМ, тоијем
Тр, с тојом ПИ могу се понекад чути, али нису карактерна црта овог говорног подручја.
Присутна су, али не и честа, уопштавања типа: вака Ка, Ле, кака По,
каки По, нике Пр, ники По, никака Кор, никаке Се, свакака Ка, свакаки Се,
така Бр, ПИ, таки По и сл.
О облицима неких других замјеница в. т. 143–147.

ПРИДЈЕВИ
206. Као и код придјевских замјеница, и за придјеве је карактеристично
да у облицима Ијд и ГДИЛмн имају деклинацију и по старој тврдој и старој
мекој промјени, уз напомену да су и у њиховој деклинацији нешто чешћи
наставци меких основа206. Исп.:
а) брезови Аг, богати Кос, ПИ, велики Ин, Пј, Тр, великим Ра, добри
Ле, доњим Бре, дугачки ГИ, жениним СМ, живи Вл, зелени Бре, лошим Срб,
луди Пј, љепши БД, љепшим Ра, Милановим БЛ, плавим ГД, празним Срђ,
стари Ка, Ин, старим См, травничким Коб, туђим Кор, Ин, црквеним По,
шумским Се, и:
б) великије Ка, Ра, горњије Пј, данашњије БД, добрије СМ, По, Душковије
Срб, женинијем По, живије Срђ, зиданије СМ, здраственије Срб, касније
СМ, киселије ПИ, лијепије Бре, Коб, малије СМ, млађије Срб, прошлије СМ,
пустије СМ, разније Се, сестриније Ин, црвенијем ПИ, читавијем См и сл.
207. Слично као у облицима неких именица и придјевских замјеница,
код придјева с основом на палатал недосљедна је промјена о > е у Нјд
средњег рода, те у ГДЛјд мушког и средњег рода. Подједнак је број потврда
за наставке тврдих и меких основа. Исп.:
а) већо Ка, Ми, говеђо БД, горњо Ле, доњо Пј, Ра, задњо Кор, ПИ, лошо
Срб, Кор, Срђ, СМ, љетњо Пј, млађо См, првашњо Срђ, смеђо Ле, туђо Се,
шупљо БД;
О стању у неким другим западнијим говорима в., нпр., Петровић 1973, 156, Дешић
1976, 250, Драгичевић 1986, 154–155 и др.
206
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већога Ин, већом Ле, врућог Ра, доњога Ми, доњом Ле, Бре, СМ,
задњога Ра, ГД, задњо Ин, По, крајњога Пр, лошога Аг, млађога БЛ, млађоме
Тр, некадашњога Срђ и:
б) боље По, Се, веће СМ, Лу, горње Кор, Кос, данашње БД, доње Вла,
ГИ, ГД, задње Пј, Бр, Кос, лоше Пј, Бре, ПИ, млађе Се, Си, Аг, туђе Се, По;
бољега Бр, већем НВ, дебљег Ин, доњем См, задњега Ле, задњем Ле,
крављег Ка, овчијег Ка, садашњега Коб, црњега СМ.
208. Уклањање разлике између облика одређеног и неодређеног
придјевског вида у корист категорије одређеног вида карактерише и овај ареал
и – што је већ раније речено и у радовима о другим ближим говорима207 овог
дијела херцеговачко-крајишког дијалекта – апсолутно су превладале форме
придјева одређеног вида, за шта се у грађи нашао велики број потврда:
братовом Ка, грабовог СМ, ђедовом Ле, доброга Ин, доброме СМ,
жениног Пј, женином ГД, жутом Ин, здравога Ка, јасног Ра, клизавом
Аг, карактерном Лу, лиснатом СМ, масном Тр, мирисног Срб, мрвљеног
Бр, нејаснога Коб, округлом ГИ, половном Ле, пустога БД, тешкоме Си,
ћутљивом По, црнога Ра, честитом Тр, широкога Ка и др.
Облици именске промјене обично се јављају „у посебним говорним
ситуацијама“208: младу момку Кор, на добра коња ПИ, из дубока блата Се,
стара чојека ГИ, црна крува СМ, те у „случајевима кад придјеви чине
именски дио предиката“209: била сам млаода Тр, ви сте паметни БД, ја сам
задовољна Срб, Стево је богат СМ и сл.
И у овим говорима придјеви велик, јак и мал могу да се појаве у формама одређеног и неодређеног вида210. Исп.: велик стуб Ле: велики пост СМ,
јак обруч Пј: бијо сам јаки Се, мал растом По: мали прст Ин.
209. Уколико се изузму случајеви наведени у т. 64, те компаративи типа
височија Бр, височије Ле, вишља БД, вишљи СМ, строжија ПИ, строжији
Ра, за компарацију придјева може се рећи да је стандардна: бржи/ бржа,
тврђи/ тврђа; новији/ новија, старији/ старија; мекши/ мекша и др.
Декомпоновање облика суперлатива познато је и овим говорима211: нај
једна опаснија бола ПИ, нај ово је ратиште горе је нај било Пј, нај смо
пустији Пј.
207

Исп.: Драгичевић 2007, 373, Драгичевић 2011, 226, Козомара 2005, 82.

208

Драгичевић 2007, 373.

209

Козомара 2005, 82.

210

В. Драгичевић 2007, 357–358 и литературу на коју је упутио.

211

О овој појави в. и у: Петровић 1973, 109, Далмација 1997, 112.
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Од двосложних личних имена и хипокористика типа Раде, Јово, Перо и
сл. присвојни придјеви творе се искључиво суфиксом -ин: Драгин Ка, Јовин
См, Перин ПИ, Стевин СМ итд.

БРОЈЕВИ
210. Од основних бројева, као и у књижевном језику, деклинирају се
само бројеви од један до четири.
1) Бројеви један, једна, једно имају стандардну промјену: један, једно
– једног(а) – једном(е) – једним; једна – једне, једној, с тим да се понекад
деклинирају по обрасцу старе тврде промјене: од једније, с једнијем и сл.
2) Бројеви два, двије, три и четири најчешће су индеклинабилни. Уколико се, евентуално, деклинирају, њихова промјена је углавном стандардна:
два – двају – двама; три – трију – трема/ трима.
3) Број четири има форме: четири/ четир/ четри и деклинира се као
број три.
4) Присутни су облици: двјеста/ двјесто, триста/ тристо.
5) Збирни бројеви двоје, троје мијењају се по обрасцу: двога – двома,
трога – трома.
6) Збирни бројеви: четверо, петеро, шестеро итд. редовно се јављају
са суфиксом -еро, али је четворица, петорица, шесторица...
Облике осталих бројева в. у т. 157–165.

Б. КОНЈУГАЦИЈА
ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Инфинитив
211. У т. 43 речено је да се облици инфинитива готово редовно јављају
са дјелимичним или потпуним редукцијама финалног и. Пуни облици типа:
бјежати ПИ, гледати Ка, казати Ра, ломити Аг, радити Ин, сипати Ле,
тражити Тр, чистити ПИ и сл. скоро да су ријеткост у овим говорима.
Глаголи треће Стевановићеве врсте карактеристични су по промјени
-ну- > -ни-: викнити Пр, гурнити Срђ, дигнити Ле, дирнит Пј, дрекнити БД,
живнити ГД, закинит Ле, зинити Ин, кренит По, лупнит См, намигнити Вл,
одгурнит Бре, покренити Бр, притегнити Се, скинити Се, утрнит ГИ.
– 115 –
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Према глаголима макнути и такнути и њиховим композитама, честе
су реализације типа: дотакет Ле, замакети ПИ, измакет Лу, макет ПИ, намакети Ра, одмакети БД, примакет Ка, смакети Се, такет Тр.
Прилично су фреквентне и форме нагети се ПИ, Ра, Аг, Пј и сагети се
Ле, Аг, ГИ, СМ.
У облицима глагола изјести, расти, плести није забиљежено удвајање
наставака, што је карактеристика неких других говора212.

Презент
212. Форме презента углавном су као у књижевном језику.
Према глаголу моћи, 1. лице једнине презента гласи: могу, можем и
морем.
Према глаголу хтјети уравнато је: оћу и нећу.
Нешто је чешће: знам, знаш, зна... него: знадем, знадеш, знаде...
Глаголи 6. Белићеве врсте вјенчавати и обећавати сасвим су обични и
у ликовима 4. врсте: вјенчаје се Кос, Ле, Кор, обећаје Коб, обећајемо ГД, Лу.
Код глагола чија се презентска основа завршава на -и, у трећем лицу
множине презента уобичајен је наставак -е: ваде, доносе, раде и сл., а само у
једном случају записан је наставак -у: не жену се Кор.
О још неким облицима презента в. т. 171–176.

Имперфект
213. На читавом простору може се чути: бијаше, бијаше, бијеше и бјеше
и то су једини трагови чувања имперфекта у овим говорима.

Аорист
214. Аорист је врло жива категорија у овим говорима.
Због учесталог губљења финалног -х, прво лице једнине аориста јавља
се у формама типа: гурну ПИ, дођо Ра, Лу, Пр, По, завири Ин, јави По, куцну
Ра, пољуби Се, реко Бр, Се, Ин, Бре, Срђ, стиго Ле, чудо ГИ и сл.
У овим говорима честа је употреба 1. лица једнине аориста без икакве
морфолошке ознаке: не буде ја Кор, не знаде ти казат Ка, не једе ја ништа
Срђ, пође возит Кор, побјеже ти ја Пр, прође ја По и сл.
212

В. Петровић 1978, 104.
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Прво и друго лице множине аориста граде се наставком -шмо, а треће
лице множине наставком -ше: дођошмо ПИ, ГД, дигошмо Се, завукошмо Ле,
осташмо ГИ, притегошмо СМ, рекошмо Пј, НВ, стадошмо Вл; дођоште
По, изађоште ПИ, погледаште См, рекоште По, стадоште Пј, угледаште
Тр; дадоше Ин, имадоше Ка, казаше ГИ, слагаше Лу, утекоше БД.
О још неким ликовима аориста в. т. 177.

Императив
215. Форме императива углавном се граде као у књижевном језику:
враћај Тр, гледај ПИ, гледајте Ин, дођи По, донесите Срђ, куцај Тр,
лупај Ср, мјери Коб, навратите Ка, обујте се ПИ, пробај См, ради Кор, реците Кос, спакуј БД, чекај Ле, чекајте ПИ и сл.
У ликовима императива глагола типа пити, гријати, из императивног
наставка ј се редовно губи: долите Пр, загри се Ле, попи Кор, Срђ, попите
Пј, поси ГИ, сакрите се СМ, ули См, улите ГИ итд.
У облицима императива глагола који се у 3. л. мн презента завршавају
на -је, чест је наставак -ји и тамо гдје му претходи кратак вокал: броји Пј, Ле,
бројите Ин, Ка, освоји Бре, презноји се ГИ, раздвојите Ми, спојите Аг.
И овдје се формама императива неријетко додаје асеверативна партикула -де213: дајде Вл, дигниде Коб, донесиде Бр, измјериде Срб, зовниде СМ,
купиде Ле, носиде Лу, однесиде БД, поздравиде ГИ, сјетиде се По итд.

Глаголски придјеви
216. Облици радног глаголског придјева граде се, као у стандардном језику, наставцима: -о (< - л), -ла, -ло, -ли, -ле, -ла, а реализације у нешто другачијим гласовним ликовима посљедице су одређених фонетских
промјена, о чему је било ријечи у т. 64.
Слично као у говору Срба Бање Врућице214, и у овим говорима према често присутним облицима инфинитива нагети се и сагети се обично је
нагео се и сагео се, а и глаголи 3. Белићеве врсте биљежени су у ликовима:
кренила ПИ, метнијо БД, ГД, Пј, Ле, погинијо Пр, Кор, Ср, скинијо Аг.
217. Трпни глаголски придјев карактеристичан је по високој
фреквенцији наставка -т, који је у великом броју случаја потиснуо наставке
-н и -ен. Исп.:
213

О овој појави в.: Реметић 1985, 325.

214

Исп. Драгичевић 2007, 377.
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бацато СМ, бацит БД, вјенчата Си, говорито Ка, дата ГИ, забранито ПИ, запослит Тр, изрушита Ка, лијепито Ка, метит Се, минирата
Тр, мутит Ка, направит Ка, направита Тр, Пј, направито Се, напунито
См, оженит Тр, опремит Ка, опремито БД, основата Пр, остављато СМ,
пилита (= пилана) Ка, поправита По, пошљунчит Ка, правите Ка, пријавит
Пј, прикупито Ле, продават СМ, радито ПИ, рађато СМ, раните Пр, раставит Коб, сирито Ка, смијенит Се, уносита Ка.
Да су присутни и наставци -н и -ен, потврђују сљедећи примјери: добивена Ра, затровано Пј, збијена См, круњено ГИ, направљену ГД, поломљени,
попаљене ПИ, пописано Пр, потрошен Бр, Коб, скидани Тр, сломљено ГД,
сниман Ка, ударен Ле, школован ПИ.

Глаголски прилози
218. У т. 44 наведен је мањи број примјера употребе глаголског прилога
садашњег, који је жива, али ријетка категорија у овим говорима.
Остаци глаголског прилога прошлог могу се наћи једино у попридјевљеном лику бивши, а његово јављање прилично је често у формама типа:
бивша Југославија Кор, бивши муж БД и сл.

СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Перфект
219. Перфект је најчешће глаголско вријеме за исказивање прошлих
радњи и у великој мјери потиснуо је остале претериталне глаголске облике.
Гради се као у књижевном језику. У грађи се нашло мношво примјера употребе овог глаголског облика, од којих издвајам мањи број:
била сам Пи, гледали смо Ра, дошо сам Ин, знали смо Аг, имали смо
Ра, казали су Ка, копали смо Лу, крали су НВ, лупали су БД, нашли су Бре,
носала сам Бр, нудили су нам Ин, опрали смо По, пошла сам ГД, прешли су
Се, радило се Тр, сјетила се См, тражили су Коб, тргово сам Кос, угледо
сам га СМ, чекали смо је Срђ итд.
Крњи перфект сасвим је обичан у овим говорима: била добра Ле, дошо
радит Ми, живили у Дервенти См, знала пјеват ПИ, закаснили на посо ГД,
крао нафту Кор, лупали на прозор ПИ, јуче радили По, садила воће Срђ, тражили посла СМ, угледали војнике БД, чекала задњи даон Тр и сл.
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Плуквамперфект
220. Овај глаголски облик употребљава се једино у оним ситуацијама
у којима се глаголске радње не могу исказати перфектом, а због одсуства
имперфекта, у његовом грађењу учествују само облици перфекта помоћног
глагола бити. Исп.:
бијо се пропијо Кор, бијо крено на занат БД, била сам се препала Тр,
била почела долазит војска Лу, били се спремили ПИ, били смо се снашли Аг,
били смо почели узгајат краве СМ.

Футур
221. Облици футура I уравнати су без обзира на то да ли је у инфинитиву наставак -ти или -ћи. Исп.:
бићу Пј, боравиће Пр, вјероваћу ти По, гледаће Ин, даћемо Ле, знаћете
Коб, издаће га См, јавићу вам Ра, мораћемо Лу, мучићете се Аг, носићемо ГИ,
пробаћете Се, разговараћемо ГД, стаћеш Срђ, требаће СМ, учићете Кор;
доћу Коб, доћемо Пр, доћеш Ка, ићемо Срб, ићете Бре, наћете Тр,
обићемо Кор, прећемо Коб, стиће Вл.
Футур II ни изблиза није фреквентан као у западнобосанским
ијекавским говорима215 и биљежен је у ограниченом броју примјера: ако буде
знала ПИ, ако буде нашо СМ, кад буде пошо Тр, дог будем завршијо Пј, кад
буду знали Аг, чим буду наишли Лу.

Потенцијал
222. У прикупљеној грађи имам само потврде за употребу потенцијала
I, који се гради као у књижевном језику, и у свим лицима уравната је енклитика би: волијо би да дођете БД, ја би дошо ГИ, мого би ми помоћ СМ, ми би
радили Пј, ви би могли Тр, они би знали Ка итд.

ПОЈЕДИНИ ГЛАГОЛИ И ГРУПЕ ГЛАГОЛА
223. У овом дијелу рада даје се преглед глаголских облика који су карактеристични за читаво истраживано подручје. Пунктови су означавани
само тамо гдје се јављало одступање од укупног стања. Презентовану грађу
наводим без посебних коментара.
215

Исп. Дешић 1976, 270.
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Глагол ићи: инф. ић(и); през.: идем, идеш, иде, идемо, идете, иду; имп.:
иди.
Глагол изаћи/ изићи: инф.: изаћ(и)/ изић(и); през.: изађем, изађеш, изађе,
изађемо, изађете, изађу; имп.: изађи; и: изиђем, изиђеш, изиђе, изиђемо,
изиђете, изиђу; имп.: изиђи.
Глагол саћи/ сићи: инф.: саћ(и)/ сић(и); през.: сађем, сађеш, сађе,
сађемо, сађете, сађу; сиђем, сиђеш, сиђе, сиђемо, сиђете, сиђу; р. пр. несвр.:
салазијо, салазила; силазијо, силазила; и: слазијо, слазила Се.
Глагол доћи: инф.: доћ(и)/ доћ(и); през.: дођем, дођеш, дође, дођемо,
дођете, дођу; имп.: дођи.
Глагол отићи: инф.: отић(и); през.: отидем, отидеш, отиде, отидемо, отидете, отиду; и: отиђем, отиђеш, отиђе, отиђемо, отиђете, отиђу;
имп.: отиди, отиђи.
Глагол видјети: инф.: видит(и); през.: видим, видиш, види, видимо, видите, виде; имп.: види, видите; али и: през.: виђам; имп.: виђај СМ; виђи
Кор.
Глагол знати: инф.: знат(и); през.: знам, знаш, зна, знамо, знате,
знају; и: знадем, знадеш, знаде, знадемо, знадете, знаду.
Глагол јести: инф.: јест(и); през.: једем, једеш, једе, једемо, једете,
једу; р. пр.: ијо/ јео, јела; имп.: једи, једите.
Глагол донијети: инф.: донијет(и); аор.: донесо, донесе, донесошмо, донесоште, донесоше; трп. пр.: донешен, донешена, донешено.
Глагол спас(и)ти: инф.: спасит(и), несвр.: спашавати; през.: спасим,
спасиш, спаси, спасимо, спасите, спасе; трп. пр.: спашен.
Глагол имати: инф.: имат(и); през.. имам, имаш, има, имамо, имате,
имају.
Глагол куповати: инф.: куповат(и); през.: купујем, купујеш, купује,
купујемо, купујете, купују; имп.: купуј; трп. пр.: купљен и купит.
Глагол сломити: инф.: сломит(и); през.: сломим, сломиш, сломи, сломимо, сломите, сломе; имп.: сломи; трп. пр.: сломит и сломљен.
Презент глагола извинити се: извинем се, извинеш се, извине се, извинемо се, извинете се, извину се.
Глагол спавати: инф.: спават(и); през.: спавам, спаваш, спава, спавамо, спавате, спавају; имп.: спавај.
Глагол пљувати: инф.: пљуват(и); през.: пљујем, пљујеш, пљује,
пљујемо, пљујете, пљују.
Глагол давати: инф.: дават(и); през.: давам, даваш, дава, давамо, давате, давају; и: дајем, дајеш, даје, дајемо, дајете, дају; имп.: давај и рјеђе:
даји ГИ.
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Глагол бријати (се): инф.: бријат(и) (се); през.: бријем (се), бријеш (се),
брије (се), бријемо (се), бријете (се), брију (се); трп. пр.: обријан/ обријат.
Глагол заспати: инф.: заспат(и); през.: заспем, заспеш, заспе, заспемо,
заспете, заспу. Имам забиљежено и: заспим Ка.
Глагол пећи: инф.: пећ(и); през.: печем, печеш, пече, печемо, печете,
пеку; имп.: пеци, пеците.
Глагол држати: инф.: држат(и); през.: држим, држиш, држи,
држимо, држите, држе; имп.: држи, држите; свр.: задºште.
Према глаголу стигнути у једном пункту имам р. пр. итерат.: стиђиво
Кос.
Р. пр. глагола клечати: клечо, клечала.
Глагол продавати: инф.: продават(и); през.: продавам, продаваш,
продава, продавамо, продавате, продавају; и: продајем, продајеш, продаје,
продајемо, продајете, продају; трп. пр.: продат, продата, продато.
Гл. пр. радни глагола чешљати: чешљо, чешљала; сврш.: (п)очешљо,
(п)очешљала.
Глагол рвати се: инф.: рват(и) се; през.: рвем се, рвеш се, рве се, рвемо
се, рвете се, рву се.
Глагол узимати: инф.: узимат(и); през.: узимам, узимаш, узима, узимамо, узимате, узимају; и: узимљем, узимљеш, узимље, узимљемо, узимљете,
узимљу; имп.: узимај, узимајте; узимљи, узимљите.
Глагол умријети: инф.: умријет(и); през.: умрем, умреш, умре, умремо,
умрете, умру; р. пр.: умро, умºла.
Глагол прати: инф.: прат(и); през.: перем, переш, пере, перемо, перете, перу; трп. пр.: опрат, опрата, опрато; и: опран, опрана, опрано СМ.
Глагол добити: инф.: добит(и); несвр.: добиват(и), добијат(и); през.:
добивам, добиваш, добива, добивамо, добивате, добивају; и: добијам,
добијаш, добија, добијамо, добијате, добијају; трп. пр.: добивен и добијен.
Р. пр. глагола опаметити се: опаметнијо се Пр.
Треће лице множине презента глагола залијетати се: залећују се Срђ.

ПРИЛОЗИ
224. У поглављу Фонетика већ је наведен знатан број прилога чији се
ликови разликују од оних који се јављају у књижевном језику. Форме прилога који су прилично чести у овим говорима изгледају овако:
1) за вријеме: вазда, ваздан, вечерас, данас, зимус, јесенас, јуче, некад,
никад, одма, онда, понекад, послије, прије, сад, сада, саде, сутра, сутрадан,
некад, сад, тад;
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2) за мјесто: близо, близу, вамо, вод, гор, горе, десно, дољ, доље, дотле, дотлена, лијево, неђе, некуд, некуда, ниђе, ноде, нои (= ондје), овд, овда,
овдален, овдалена, овде, овдека, овдлен, овдлена, оздо, оздоље, оклен, онда,
онде, свађе, там, тамо, туда, ту(ј);
3) за начин: вак, вако, друкче, друкчије, лијепо, нак, нако, намијерно,
пјешке, ријетко, рјеђе, стално, фино, често;
4) за количину: волико, доста, једном, једноч, мало, млого, много,
пола, пуно.
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V. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
225. Из изложене грађе видљиво је да српски посавски говори између
Врбаса и Укрине припадају скупини млађих штокавских говора херцеговачкокрајишког (источнохерцеговачког) дијалекта.
По дијалекатским појединостима и по простору који захватају, ови говори припадају сјеверозападној скупини херцеговачко-крајишког дијалекта216,
о чему свједоче сљедеће појединости:
1) Веома честе дјелимичне и потпуне редукције вокала и у ванакценатским позицијама: владика, година, отишла, спремили; годна, недљом, видћеш
итд.
2) Јекавско јотовање није тако досљедно спроведено као у југоисточним
говорима овога дијалекта. Редовно се, на примјер, говори: дјевојка, дјеца и сл.
3) Имена и хипокористици типа Раде, Јово, Перо и сл. обавезно се
деклинирају по обрасцу промјене именица женског рода на -а, а присвојни
придјеви од ових имена граде се суфиксом -ин: Драго – Драге – Драги – Драгу...; Драгин...
4) Глаголски систем је упрошћен. Трагови имперфекта, на примјер,
чувају се само у облику бијаше/бјеше, а глаголског прилога прошлог у
попридјевљеној форми бивши, бивша и сл.
5)Наставак -и редован је у ДЛјд личних замјеница: мени, теби, себи.
6) Обавезни су акценатски ликови типа идемо, пјевамо, читамо итд.
226. Према класификацији проф. П. Ивића и М. Драгичевића217, ови
говори припадају источном огранку сјеверозападних говора херцеговачкокрајишког дијалекта, а изоглосе218 по којима се разликују од говора Лике,
Кордуна, сјеверне Далмације и западнијих дијелова Баније и Кордуна јесу
ове:
У бројевима од ’11 до ’19 вокалска секвенца -ае- > е: дванест, тринест...
216

В. Ивић 1985, 138.

217

Исп. Драгичевић 1986, 226–228 и Ивић 1996, 146–147.

218

В. Драгичевић 2001, 84–88.
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Замјена о > у уз назалне сугласнике није особина ових говора. Врло су
ријетки примјери типа: армуника, вагуни, уни и сл.
Облици презента глагола јести редовно се јављају у прозодијским ликовима: једем, једеш, једе и др.
227. Ако се посматрају изоловано, евидентно је да српске посавске говоре између Врбаса и Укрине карактеришу сљедеће дијалекатске појединости:
1) Као и у другим говорима херцеговачко-крајишког типа, и овдје вокалски инвентар чини пет правих вокала и вокално р. У артикулацији вокала
готово да и нема важнијих одступања која би наводила на закључак да је нарушен стандарни систем вокализма.
2) Међу најбитније вокалске одлике ових говора спадају чести случајеви
затворенијег изговора дугог а (глаова, двао, колаоч итд.), особина која је веома карактеристична за говоре са подручја дервентске и бродске општине, те
за говоре појединих насеља из прњаворске и србачке општине, и то углавном
само оних која се граниче са Дервентом. Идући према Врбасу, ова појава све
више слаби и постаје секундарна.
3) Артикулацију вокала е, о и у карактерише висока стабилност.
4) Вокалске замјене остварују се углавном у оној мјери која карактерише и главнину других сродних говора у сјеверозападним предјелима српске
језичке територије (в. т. 33–37, 39, 46–48 и 51–52).
5) Разумије се, замјене некадашњег вокала јат су ијекавске, а континуанти дугог јата најчешће су сљедећи:
Ï > ије: вијек, лијеп, Ï > ије: дијете, вријеме, Ï > ије: заповијест, увијек.
Занемарив је број контактних икавизама (в. т. 62), а број екавизама и
псеудојекавизама у границама је као у осталим ијекавским говорима.
6) Вокалске скупине имају судбину као и у већини других босанских
говора. Најопштији закључак би био да се добро чувају ако су акцентоване,
а да се сажимају или упрошћавају у ванакценатским позицијама (в. т. 64).
7) Од покретних вокала чести су а и е, док је покретно у забиљежено у
ограниченом броју примјера (в. т. 65).
8) У консонантском систему говора посавских Срба и даље нестабилан
статус има сугласник х (најчешће се губи или замјењује другим сугласницима – в. т. 71–73), док се процес реинтеграције сугласника ф у сугласнички
инвентар налази у завршној фази (в. т. 75).
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9) Као и у већини наших других говора, позиционе околности условљавају нестабилан карактер изговора сонанта ј (в. т. 77), а остали сугласници,
ако се занемаре ријетки изузеци, изговарају се углавном као у књижевном
језику.
10) Судбина сугласничких скупина претежно је онаква каква се сусреће
у главнини других говора херцеговачко-крајишког дијалекта (в. т. 82).
11) Иако скромнији него у ијекавским говорима из југоисточних
предјела, домашаји новог и јекавског јотовања нешто су шири него у
књижевном језику, па се у овим говорима често може чути и: ђевер, куђеља;
виђети, оћерала итд. У процесу јотовања настали су и констриктиви ć и z:
иzест, иćећ, оćечено, ćедимо, ćутра и сл.
12) По рефлексима старих скупина *stj (*skj) и *zdj (*zgj) говори овог
дијела Посавине у потпуности припадају штакавској скупини говора (в. т.
86).
13) Десоноризације финалних звучних сугласника, по чему су познати
најзападнији српски говори, нису одлика ових говора.
14) Метатезом формирани ликови латак и нотак представљају првенствено говорну реалност из источнијих предјела овог микрорегиона (в. т.
87).
15) Дистрибуција акцената и постакценатских дужина у духу је новоштокавских говора, а одступања се, генерално гледано, слажу са онима која
срећемо у другим сродним говорима219, па се тако и овдје силазни акценти
изван првог слога могу срести у ријечима страног поријекла, у сложеницама
и у неким облицима генитива множине:
ађутант, абуланта, радијатор; истовремено, пољопривреда;
добровољаца, домаћинстава итд., а постакценатске дужине губе код оних
именица женског рода на -ост у Н и Ајд у којих се прије овог суфикса налази
дуг слог (глупост, могућност), затим са вокала е из презентске основе прве
Стевановићеве врсте уколико глаголи који се граде од такве основе имају дугоузлазни акценат (везе, краде), те у већини случајева код глагола из облика
презента на -јем: дајем, избије итд.
16) Код личних замјеница доминантни су акценатски ликови типа:
мене – мени, тебе – теби (в. т. 143), а са краткосилазним акцентом на првом
219

В., нпр., Дешић 1976, 208, Николић, М. 1991, 24–25 и тамо наведену литературу.
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слогу обично се јављају и облици упитно-односних замјеница који, која, као
и форме показних замјеница типа: овај, ова и др.
17) По акценатском двојству на читавом терену карактеристични су облици: испећи: испећи, помести: помести, доведе: доведе, одвезе: одвезе итд.
18) Говори познају и стари и нови тип преношења акцената на проклитике (в. т. 99–110).
19) И иза тврдих и иза палаталних сугласника у Ијд именица мушког и
средњег рода уједначавање иде у правцу наставка -ом: догађајом, копачом;
весељом, прољећом и сл., док је у множини именица мушког рода које су
проширене формантима -ов-/-ев- иза палаталних сугласника уравнато -ев-:
бичеви, зечева, очеви итд.
20) У Гмн именица -а и -е промјене најчешћи је наставак -а (в. т. 192,
197 и 200), а са наставком - и на читавом подручју обично се јављају облици:
зуби, мрави, усти, црви.
21) Облици придјевских замјеница, придјева и бројева карактеристични су по промјени и старих тврдих и старих меких основа: ови/ овије, црни/
црније, други /другије, а због укрштања старих тврдих и меких основа компонента и из некадашњег јата може да буде и кратка и дуга: оније/ оније,
зеленије/ зеленије.
22) У употреби преовлађују стандардни облици придјевских замјеница,
мада се могу чути и ликови типа: каки (какав), ники (никакав), свакаки (свакакав), тоја (та), тоји (тај) и сл.
23) Збирни бројеви редовно се јављају са суфиксом -еро: четверо, петеро и др.
24) У облицима инфинитива и радног глаголског придјева глагола 3.
Стевановићеве врсте обично се остварује промјена -ну- > -ни-: кренити – кренила, погинити – погинили и др.
25) Уравнати су наставци 1. и 2. лица множине аориста у правцу -шмо,
-ште: рекошмо – рекоште...
26) Сасвим су обични ликови глаголског придјева трпног у формама:
оставито, прикупит, саставита и сл.
228. На крају, напомињемо да грађа изложена у овом раду, осим
презентовања спознаја о фонетским и морфолошким особинама говора посавских Срба са простора између ријека Врбаса и Укрине, донекле упућује
– 126 –

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине

705

и на неке појаве о којима будући истраживачи српских посавских говора
морају повести рачуна. Неке овдје регистроване појединости, на примјер,
нису могле бити размотрене на ширем плану управо због тога што недостају
дијалектолошки подаци из других српских посавских говора оног становништва које настањује предјеле источније од ријеке Укрине. Надамо се
да ће и ови говори ускоро бити описани, чиме ће и општа слика говорног
стања у српским посавским говорима, као и у нашој западнијој јекавштини
у цјелини, постати знатно прецизнија и поузданија.
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V. ТЕКСТОВИ

Инађол
Живим са сином и снајoм, унучaди. Син држи кафић у Српцу.
Одрaстo сам у сељaчкoј породици, средњег имања. У онo вријеме жии
в ло се биједно, доста незгодно. Било наш четверо, наз два брата и двије
сестре. Њи су обадвије помºле, умºле су. Једна је млађa од мене, једна је
старијa. Рат ондa ме захватијо као дијете. Отац ми ошo у резерву, вратијо се,
није заробљен.
...
Такo, живили смо от пољопривреде, стоке држaли неке и такo то.
За мене је данас теже затo што сам стар. Сијали шеницу, куруз, башту,
повºће и тако, свашта. За себе највише. Нешто мало некад се могло продат, такo да се избије којa пара. Ондa држaли свиње и такo одранили. Краве
држaли. Одрaнимо коју. Теле продaмо. И такo. Да имa пара којa. Живило се
доста примитивно. Сат прилично живи народ. Пуно кукa, а живи се боље
нек прије. И сат ко оће радит, ко море зарадит, може живит.
...
Једно вр јеме би о сам у Банату. Пар мјесеци. Вакo, некат сам ошo. Бијо
сам и у Словенији. Годину и пo данa. У жељезари радијо. То давно.
и

ј

...
Отишo сам у рат као малољетник, седамнест годинa. Мобилисaн сам.
Бијо сам онакo одрaстан, па затo сам онакo млад морo ићи. Ма, имaм причу,
имaм муку. Муку мучијо.
...
Ја не могу радит више. Ја сам три пута оперисaн за двa мјесеца. Жуч
била прсла. Једна операција, па другa операција. Па зачепила, запушила
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канaл, па ондa жуч се разлила у стомaку, па ондa чистили. Па ондa из Градишке за Бањалуку поново, трећи пут операција. Канaл.
(Гојко Вукобратовић, 1928)
Повелич
Миљевић Симеуна Бошко. Повелич, то је Србац општина. Први десети
дваје шесте. Иљаду девестo дваје шесте.
Осми у матере. Ишo сам, бијо сам чобан, из мали ногувa бијо чобан.
Било слабо онo вријеме, било нас доста, слабо смо живили. Слабо смо као
дјеца јели, пили, свегa слабо. Шкроба, курузе, пуре и будеш некад и гладан.
И такo, ондa сам бијо чобан. Едно вријеме бијо чобан. Па сам ондa почo у
шкoлу. Четри године ишo у шкoлу. Ишo сам две године, имo књиге, отац ми
умрo у педеш четвртoј години. Ка сам ја имo седму годину, отац ми умрo.
Ондa бијо без оца. Ондa, ето, у шкoлу сам ишo четри године, двије године
сам имo књиге, двије године нисам имo књиге. И ондa, ето, тако је то било,
пролазило вријеме, те школе моје, ондa кад је било вамо већ пред сами рат.
Ондa волијо сам пјесму, свирку. То сам знао и волијо. И данас имaм
иструменaтa тије. И тако, знаш, док сам ја волијо то бибљат, бијо сам добар
с омладинoм, имo сам, омладина ме поштовала и волила и ја сам такo бијо.
...
И ондa у том свему оном моме послу дође и рат. Па се зарати, па мене
у ропство. Као дијете. Пошo сестри, имo сам сестру удaну у Бајинце доље, па
сам пошo њој, била сиротиња, то је још већa. Мати послала брашна, послала
нешто гра, шта јa знам шта је послала, свегa тогa у онoј торбици. Ја носијо,
овде мост је бијо развaљен у Разбоју, рат бијо, ондa ишo вам на Врбaс, на
чамац. И у чамцу, ка сам прешo тамо у Бајинце, наиђем на патролу хрвaцку.
Не знaм, Нијемци, Хºвати, који су, у пичку материну, били. И носим ја онo. О,
каже, носи четницима, вели. Узму ону моју торбу, разбацаше, онo просуше
све, и мене... Сасма мало истукли ме, оће неки убит, једни не дају. Ја бијо
мален. Ондa сам бијо мал растом.
И ондa у Разбој, из Разбоја у Бањалуку, из Бањалуке у пичку материну,
у Загреб, и у ропство. Бијо сам у ропству двије године. У Аустрији. Двије
године бијо у ропству. Дочим, онaј, то је било ка се вамо замирило, четºдесет
и петa, онo било примирје. Ондa сам дошo, дошла војска и ослободила нас и
ми дошли кући. И такo сам бијо, знаш...
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...
Уживo нисам никада. Патијо сам се одувијек. Али, ето, здравље служи.
И ондa ка сам ја то дошo и ондa послије у ропство и ондa сам одмa, бијо мало
кот куће, ондa требa ић у вoјску. Онo мобилизација четере шесте. У вoјску за
време Тита. Ондa одем у вoјску: двије године и мјесец данa бијо у војсци. Бијо
сам добар као војник. Инaче, свађе сам бијо, нисам бијо неки проблем. Бијо
сам добар. И такo бијо двије године. И ето, радим на пољопривреди. Узореш
нешто у њиву и то је, воћа и овo и онo. Имaм јa горе, тамо сам се родијо, имa
горе шљивик, имaм кућу исто. И такo, тим сам се бавијо. Није богзнa шта
било, живот је, није бијо такo, ал живило се. Накo како се могло, такo се и
живило. Јер осми сам бијо у матере, ондa сви су то, неко неђе ошo. Један ми
брат погинo четрес треће, четврте. Бијо у војсци, погинo. Један брат, опет,
стари од мене, па ја сам најмлађи бијо, он се изгубијо за вријеме рата. Дођу
ови па праве, овaј, мисли да он зна ђе тај брат, знаш. Ђе ће он знат ђе брат.
Па је оплашен, па је ондa бијо, сметнo се бијо. Такo, онaј ми погинo, они се
одијелили, сестре се поудaле, остo ја сам.
Ондa се оженијо, имo троје дјеце, добрије дјеце. Имaм сина у Аустралији
једнoга, имa ћерку у Њемачкoј, удaла се, имa и она дјецу, унучaд. Такo. Овд
имaм овог једнoга, овд горе на спрату. Једнoга сина и снају и два, имa он
сина два. И имaм снају. И так. Овo сам купијо ову земљу шездесете године.
А бијо сам, инaче, шумaр.
...
Имaм педесет дулумa земље, дваје седам дулумa шуме имaм. Добре
шуме. Сад имa тамо, дошла и вода, ова градскa, струја... Нисам ја ни сањo да
би то могло бит; да ће доћ струја, а камоли вода. Сад имa све. Сад би ваљало
и горе бит. И так сам овде, знаш, већ боравим, и ошo сам у пензију осамдесе
треће године. У пензију сам отишo и ову сам направијо кућу седамдесете године. Земљу купијо шездесете године. И такo, знаш, да сам отишo у пензију
осамдесе треће године и било је то нешто, не могу рећи.
...
Деведесете жена ми умºла. Разболила се нешто, знаш, женске ствари.
Знаш, била онакo гојна и све, ал ето, умºла. Остo сам. Сину горе дао горњи
спрат да они буду. Ја овде сам, имaм ту собу ка дође ћерка, овде ка дође син
из Аустралије, имa. Имa тије просторијa. И такo. Животaрим.
(Бошко Миљевић, 1926)
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Корови
Ја сам вјечито кот куће биjо. Мислим, радиjо сам онo, ко што сам рекo,
послије Другoг свјетскoг рата, постојале су те обавезе као вишак радне снаге
па то је узимало онo два-три мјесеца. Прву сам као обавезу одрадијо у Србији
код Београда тамо ђе се градила та творница тешки машински алатљикa. Е,
ту сам провo два мјесеца. Ондa после сам радијо на пруги Шамац–Сарaјво,
радијо на аутопуту Загреб–Београд, радијо на пруги Брчкo–Бановићи, радијо
у Зеници тамо као раодник, нисам у руднику, радијо сам у Титовим рудницима. То су све били локaлни радови мјесец-два данa као обавезе. Такo да ти
то нико није писo у неку сврху другу, него као некo давaње хумaности према
својoј земљи и изградњи своје земље, знаш. И такo то да нисам после тогa
ниђе се одвајo на посo, нек сам радијо ту земљу, земљорадњу. Ми смо имали
тог једнoг брата што је са тим што сам рекo, што је старији од мене десет
годинa, а овaј је млађи што су њи два заједно. Па је он бијо као одвојен са неким занатом да ће он то напустит, ал није ни oн напустијо па смо се помирили
са тoм судбинoм; оба ту. Такo да је то пропала та шанса. А имo сам, радијо
сам и не знaм, можда сте чули, ал ви нисте овдлена је л?
...
И ћеo сам вам рећи, после Другoг свјетскoг рата појавијо се тај губaош
ко и је уништавo воће, лист на шуми јео и ту је организовaн бијо неки еродрoм
у Тºстенцима и тат сам радијо на том еродрoму цијелo тo љето. Ту су били
авијони неки што су прскали ту Мотајицу. Такo да сам имo прилику да одем с
тим људима, они су били и Земуна, мислим та екипа је била и Земуна раднa,
имo сам прилику да одем ш њима такoрекућ да ме они школују онолико колкo
би ја бијо способан да прихватим те њиове врсте струке. Ал ми мати, како
би рекo, она ми је мало то омела да не идем, да немa ко радит овде и такo да
нисам ошo. То ми је остало жао.
ј

...
У шкoли сам бијо двије и пo године. Бијо сам два разреда завршијо,
у трећи разред бијо пошo и то је бијо закључак ка су један путa покупиле
усташе овдa те наше родитеље, старије мислим, мушкарце све. О шеснест
годинa па до шездесет. И отерало у ту школу у Кобашу, мислим развaљена
је онa школа, направита другa, тамо су и затворили па су и ондa потерали не
знaм ђе, ваљда за Пожегу, там ђе је та клаоница била Србa у Пожеги. Али је у
међувремену док су и потоварили у вагoн, валда је, неки причају онакo, неки
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овакo, ал право ја не би могo знат, а то и нико није могo ни знат, као да је то
некакав њемачки официр ил некакав, можда неки од владa, да је спријечио то
клање људи кот кућa.
Нас, опет, дјецу мало малтретирали кад дојемо у Кобaш, на муслимaнскo
мјесто. Као Србима ми нисмо смјели ићи. И ми смо напустили школу. Онда
је то гужвaло до четºдесет и пете године. Ја сам већ прешo по годинама бијо.
У мене су уписали одмa као трећи разред оснoвнoг знања. Овде је и било
као четри само разреда те оснoвне школе. Изузетно ако је неко нешто више
учијо, то је требo ићи даље можда, шта јa знaм, морда Бања Лука и друге
ствари. Такo да нисам више.
...
Пуно ми је ваљало што сам се дошколовo ка сам ошo у вoјску. Ондa су
ме узели као у рок службе три године у шкoлу рочнo кадра, такoрекућ рочни
подофицир ондашњег звања. Е, ту ка сам дошo, та је школа као првостепено
трајала тим рочним подофицирима годину данa. А ја сам у вoјску три године.
Кад је завршена та наша партија школовaња, година та, сад остaјем двије
године као у војсци. Ал сам остo те двије годне у истoм настaвнoм центру, па
сам увијек присуствовo настави онoј и даље, рецимо, те три године. Е, то ми
је ваљало као исто, као некa врста поред тих тактички обукa, војни обукa,
којекакви, шта јa знам, свегa тог, али ми је то било и као школовaње. То
су биле, шта јa знaм, баш научне ствари о свему. О географскoм положaју,
о земљишту, о ратовима, о нападима, о оступaњима, о извиђaњу, о свему
могућем што свакoм човеку живoм требa – орјентације, топографски знакови и не знaм шта нисам, могу да кажем право, шта нисам учијо. И политику.
Нормaлно, сваки дан је било два сата политике.
(Јован Девић, 1931)
Пријебљези
Ја знам прије пемзија док је била, повећање толкo и толкo, ти знаш
да ћеш сигурно то добит. Немa говора. Да, от првoг до петoг. А са десетoга
почиње избациват и то немa, немa оног увећања ниђе што је повећaно.
Повећaна пемзија, а ниђе исплaћено није. Ал за плате њиве имa, за повећање,
колко оћеш. Шта ће њему пет иљaдa плата, а ја не могу добит пет стотинa за
пемзију моју. Некaко би се могло. Јопе би се могло некaко да...
Још сад почињу и искључиват струју, воду... Имaм пумпу моју, ја ћу,
себи напумпaм воде и имaм. И бољa него код вaс. А струја, ако немa, узет,
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узећу шпорет на плин. Имa људи који су нагомилaли па само отписује. И то
нису нагомилaли они који немају ш чим платит, него они који имају. То све
они на руководећим мјестима и њи не искључује, уопште. А сад и овaј наш
народ опаметнијо, па неће ни oн да плаћa више.
...
Млађи су највише отишли. Остали стари већинoм. Па имa и млађије,
знаш. Затекло га, такo да сад не мере отић, не дају му визу. Па и моје да је ћело
пустит, они би ошли у Аустралију. Сви. Имaм ја тамо два брата. У Синеју.
Имa, један је отишo имa, имa преко тријест и пет годинa, а један је отишo
сад за вријеме овогa рата. Ради. Па овај што је отишo сад за вријеме овогa
рата имa четри куће своје. Само, он је мајстор... Он је добар мајстор. Све.
Стварa. А онaј, онaј немa дјеце јопе никaко, онaј што је отишo имa тријест и
пет годинa. А имa капитaл. То је исто о стрица. Њи су два брата рођена тамо.
Сад је он бијо читаву зиму овде. Дође oн често. Само, он је купијо стан овде
у Српцу себи, овaј што је отишo сад за вријеме рата. Па каже он мени, само,
каже, да жена оде у пемзију (она требa да оде брзо), одмa ми одошмо вамо.
А син ће ваљда и снаа остат.
...
За старе, бивше Југославије још је горе било. Ја сам, на пример,
упaнтијo и стару Југославију. Онда је било још горе. Ондa си ишo за килу
брашна радит. И, на пример, ако неш ићи радити, жандaри убише. Туку
жандaри. Жандaри су тукли за што било. Само они нису смјели тући баш
свакога. Оног отменијoга нису смјели тући. И они виде да је младић отмен,
да је оштар, неће њега. Зна да ће га дочекат.
Била десциплина. На пример, ја сам гор ишo по брдима, ишo сам свукуда. Ми идемо и овo је сад, на пример, та њива, тај шљивик. Јабуке, крушке,
шљиве, не смијеш убрат. Кугла је у чело. Сигурно. Него се долази, на пример, изабере се кућа којa се види да је, имa највећи воћњaк, и туј се, ту ће се
одмарати и туј ће све бити, бит куфиња, бит све и ондa иде итедант тражит
тога газду и питa. Пример, да обере једну, двије. И ако он дадне, добро и јест.
Ако не дадне, немa. То је џаба. Такo је то ондa било. И ондa, на пример, ја сам
бијо рањен. Ја сам рањен ко Дервенте. А бијо сам у Шипрагама у болници. И
немa ниједнoга руководијоца да ми није дошo. А сад у мене брат стричевић
рањен, бијо у болници нешто око три, четри мјесеца, па бијо кот куће, лежo
не знaм ни колкo, нико му дошo није, ни упитo како си. Је л то војска? Није,
брате. Да бо каже, ал није. То је такo... Ондa, ђе ће комадант комaндоват с
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војскoм, он позади шездесет, седамдесет километaрa па да он комaндује с
војскoм. Немa о тог ни говора.
(Филип Грбић, 1923)
Каоци
Како се прави сир и кајмак? Ево како се правиjо. От крављег млијека.
Па правиjо се и од овчијег, ал већинoм код нaс слабо свијет овце музе. Шта
јa знадем, нијесмо то навикли на тo јел је пунo држaно стоке, кравa; онда је
већинoм крави сир се правијо и правијо се са сириштом оним. Ка се свиње
покољу па се желудац онaј опере и оструже се и стави се у литру-двије воде,
и он се туд укисели. Посоли се, мислим, добро и он се ту укисели и с оним,
ка се помузе крава, па онакo свјеже млијеко наспе се то. Сведно овo сат што
имa „маја“, овo што се зове у продaвницама, то је о тога, то је такo правит
овaј, о тога желуца свињскoга. Ондa опет ка се то потроши, опет се туј доспе јер то се осуши па се послије откисели у млакoј води и стави се у флашу
ил у, биле су оне тегле земљене. Не знaм знаш ти шта су тегле земљене? Да,
да, е, ћупови. Само мањи ћупови, и ондa се ту то стави ка се онo потроши,
опет се ту наспе овогa, не знaм како се звало, сириште, да, да, сириште, са
сириштом, и велике су карлице биле, дрвене. Туј се млијеко поткувa и ка се,
буде млако, ту се тим залије и мијешa се док се не усири, не угруди. Ондa
ил се, неко је правијо мрвљени сир, само је то бијо фин сир, мастан, а неко је
правијо, замотавo у кºпе, па правијо вакo сирцеве у квадре и сушијо и такo
се то трошило.
Ондa су биле посебне зграде у којем сир тај, бјељиво било. То није
било шпајзoвa ко садa, нег били звани мљечари. О дºвета направито и са
оним тесaним, и ту се поставе те, сведно, гледo си ти преко телевизије, свакa,
сваки сир имa свој лопaр звани, дрво четвртастo, и на тo се тај сир поклопи
и развије се из оне крпе и туј се поклопи и опе друге и метне се на велики
камен. И то ка се оциједи, ондa се фино посоли и просуши и ондa га мош
слагат ђе оћеш. То су биле посебне полице, туј није свак улазијо. Ту је улазила само та домаћица што је сирила. То је била моја бака. Она је ту улазила.
Ондa је било, снимaн је тај кајмак кувaни са ти дрвени карлицa и так била
је једна качица такo величине, дрвенa, и обручеви јoј били ови жељезни. И
ту је сипaн тај кајмак, метaн, и била је, дрвенo исто, вак волика је та, тај ћуп,
та, не знaм ни јa како је звано, толикo је то и доље је била вак округлa даска
на томе, прикуцaна ексером, и со тим је мутит путер. Со тим дрвеним. Ка
се накупи та качица, то буде са три-четри карлице оне, то се увече разаспе
ка се краве помузу, поткувa се па се ондa разаспе, и то се олади. Ујутро се
– 134 –

Фонетске и морфолошке особине српских посавских говора између Врбаса и Укрине

713

сними тај кајмак и стави се у тo, ондa се то мути, мути и ка се, овaј, пусти
сурутку около, ондa се зна се да је путер. Скоруп зват. Право је скоруп тај
кувaни кајмак, а кисели кајмак и звани кајмак. Са киселoг млијека што је
сирито киселo млијеко, мислим што се, музле се краве и послије па се и сипало у тегле, те исто, у те ћупове, па се киселило, па снимaт исто кајмак са
то киселoг млијека. И со тим је сирито исто. То се кувало слаткo млијеко и то
киселo састављало се и исто правијо се сир. Ал је већина свијета правилa са
тим сириштем сир.
(Софија Голубовић, 1936)
Срђевићи
Оћу да кажем, прсти нису сви једнaки, те и људи. Имa што не требa и
готово. Изгласa се. Ево сад, баш макар мало да се нешто дотакнемо избoрa.
Ја не знaм садa за кога би чојек гласo. Није ми никaко, не море ми бит јасно,
не море, није мени, нег никоме. Не ваљa ни једно ни другo. Не знaм за кога
би гласo, али опет ако, ја знам по неким прописима, ако чојек не гласa, да
он море бид да није држављан. Није обавеза. Па била је то обавеза. Била
ј
е обавеза. Мени је речено усмено такo. Усмено ми је речено такo. Ја знам
Мађара који немa право гласа, да је отпуштaн из армије педесете године ка
сам ја служијо војску. Добро сад, прође то, промијени се закон, ко знa како
ј
е то све, ал ја рачунaм да је обавезан чојек да изиђе. Па ја знам некадa су
коњи ватaни па стар чојек или жена уноси се, вози се на изборе па притисне
прстом ил, шта јa знам, такo потпише да будне, да дадне глас. Добро сад,
постоји могућнoст да је блаже, да је мекше. Само, немa ту гласа, глас би бијо,
кад би мене се питало, каки је глас што сам ја први пут гласo. Онo су гласови, ондa, овo садa није. Овo садa море папира написат ђе год оће, колкo год
оће метнит у који год оће џеп и убацит испод рукава или шта ти јa знам нешто, они махери који су способни, убацит и казат, ево, море педесет гласoвa
убацит па да побиједи. Дај ти мени једну куглицу гумену што сам ја њу нека
држo у руци и мени објашњавају онa комисија ка требaм гласат, овo ти је та
кутија, ово ти је та, и колкo имa њи, толкo имa кутијa. Саставим прсте и у
сваку кутију гурaм руку. Дужан сам у последњу кутију кад извучем руку да
опружим прсте да се види да нисам однијо куглицу кући. То је бијо глас. И
сад нас, рецимо, четри-пет сједи, ја сам бијо дежурo и кот кутије, и тo знам,
дигне се кутија, овaмо, ако је потребно, нешто зашити, да куглице не бјеже.
Преброје се куглице и то се строго остављa, запише се, па се ондa остaвљa.
Такo једна, такo све и једна. То је за мене глас. А овo каже: неважећи. Па
добро, може чојек погријешит да буде неважећи. Никo чудо није. Море пре– 135 –
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крижит све. Не зна се које. Море убацит да није ни гласo. Премотa. Не знa
се ко је. А шта море у куглици? Баш ништа. Сто постo тачно. Је л такo? Сто
постo тачно. Рецимо, Петровић Петар имa сто куглицa. Молим те лијепо, записник – сто куглицa. Онaј имa хиљаду, онaј, колкo имa – имa, толкo му се и
пише. То је глас. Другa ствар: ево мени никaко није јасно кат колега колегу
бирa за таке ствари, а обадвa не ваљају. То ми не море сјест у глaву. Ај ти,
шта мислиш кад би бијо чист папир па да се изиђе међу нарот прије гласaња,
па кога ћемо кандидоват? Ајмо овог и села, ајмо оног, ајмо оног, ајд онaј,
онaј завршијо, онај је правник, онaј инжињер, онaј адвокaт, овaј ово... Па такo
нешто поставит. Да село каже и свoг села. Па такo сва села. Па ајмо изабрат
најбољега. А овo овакo садa: како ја могу, како ја садa могу изић на изборе
кад ја знам да они не ваљају? Не могу. Как ја то могу? Кад ја знам да они не
ваљају. Ка се они фале како... Не море, чојече, ја не знaм. Је л ви радите за
паре? Колкo год имaте, немојте ми говорит, мене не интересује, колкo год
имaте, увијек је мало, али море се живит. Ал не могу да сватим, једна особа,
није битно, ја је нећу именоват, каже: ја немaм, ал ја морaм имат. Да му дјеца
сат потроше више него кад буде имo плату, кад буде радијо, кад буде као и
ви у рангу. Питaм се одакле? Па не море, не морете ви садa у Бањалуци и
шкoле извућ двије иљаде марaкa да имaте, ил три, ил шта јa знам већ коликo.
Не знaм, не улазим у тo; да имaте пет, мени не сметa. Ал затo кажем.
...
То је још једно, хтјео сам нешто рећи, ако имaте ики додир, је л ви радите у Бањалуци, знате ли у пошти, нормaлно пошта, Крејић Драгољуба? То
ми је брат. Он је на контроли. Ако би нешто имали, морете само њему рећи:
бијо сам код вашега брата Миловaна.
Он је рањен у рату, у ногу, скоро да му је пребијена, ударијо га авијoнски
метак, вакo у кoст, али је он способан, добар, надa се.
...
Знате ли Стојковића, овогa Бошка? Што је министар, за овог техничкoга,
како га зову. Стојковић Бошко. У Бањалуци он живи. Ето му куће. То је Бошкова кућа. То је један, његoв је стриц, не знaм је л рођени, мислим да јест
рођени, Стојковић Бошко, имaм јa књигу, ако оћете да вам је донесем.
(Миловaн Ђукић, 1930)
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Србац
Имaм четри сина и двије ћери. То су ми живи. И такo. Један је у
Словенији, двојица су у Холандији, један је бијо у Београду, зарадијо пемзију.
Овo је снаја, да, и син. Они су дошли сад мало на одмор. Овo ми је ћерка,
горе имa исто, ту је удaта. Сњежана. Весна? То је унука. То је од мoк
Синише. Она ми је унука. А ћерку имaм горе, Ањђелку. Ту је она близу. Морем довикат.
...
Па шта смо радили? Радили већинoм пољопривреду. Сточарство. Чували стоку, копaње, жели, свашта радили. У шкoлу нисам ишла. А то ми је
најжалије што нисам. Дође ти писмо, не знaш прочитат. Морa други читат,
други писат и такo. Већинoм су мушки ишли у шкoлу, а женске, то је држaта
стока, пољопривреда. Није могућнoст било. И такo па нисам. Муж ми умрo
прије шез годинa. Он је бијо. Он је четри разреда, ал је с одличним. Бијо бистар чојек право. Он је двајес трећо годиште.
...
О, па сад је пуно друкчије. Пуно је друкчије, бољи су услови нек што
су били, брате. Немa туј шта рећи. За све. Још сад није ко што је било. Били
услови. А сад, већ је, све је ослабило до краја. Немa посла, дјеца овa младa
немају ништа, брате. То је гадно.
...
Ма, било, знаш како. Сијaто ланови, туцaто, они ланови. Прело се, ткало се. А људи су ишли у поље. Па ишле су и жене у поље, само, ето, у дрва –
то су ишли људи, и орат, косит... Све је то рађено заједно. Ондa је било једно
вријеме: ако неш опрест и откат, ондa не меш ни обућ ништа.
Држaли коње, краве, свиње. Сијало се оне раж, шеница, зобп, курузи,
кромпир, гра. Све је сијaно. Све је ручно рађено и такo.
...
Нисмо ми, онaј, о политици причали ништа. Затo мен син и вели ако је
нешто, немoј ништа, мама. Нећу ја. Знаш како, сједим бреспослена па узмем
овo (плетем јa и са пет игалa), узмем овo по једну иглу, забовљaм се. Сад не
еклaм. Забављaм се с тијем, знаш. Останем. Мало упaлим телевизор, нешто
погледaм и такo. Мало радијо, мало... И они тамо себи, они гледају своје, ја
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своје. Јел не могу све гледат и млади и стари. Имa Дикон, имa рвaцкa, имa
Бањалука, имa Босна и Ерцеговина, имa све то.
Зорка Ђукић (1926)
Стари Мартинац
Било је нас у породици, било је, нас је било, дванестеро мајка моја родила, такo да је нас одранила десетеро. Двоје, ја и нијесам запaмтила. И такo,
живили смо, ето, средњим животом. Није то било се богато, ал није се било
баш толикo ни сиротиња. Већинoм сиротиња је прије била. Данас већ то такo
није. И било је добрије временa. Ко је знао и умијо, па добро је живијо. Сам
прошлије временa док сам ја била дјевoјка, теже је било. Све је било теже.
Било је, није то било ни богаства. Били су људи поједини богати, ал било је
много сиромакa. Сиромака који су се мучили и патили и зарађивали комaд
хљеба на великoј патњи. Пошто није било нике машинерије да помaже, већ
је све ручно се радило, биле су патње. Ал ето, живијо је свијет. А бијо је весео.
Било је се веселу, пјесма је била на свакoм корaку. Није питало што имa, што
немa, углавнoм пјесма и весеље, то је било увијека на првoм мјесту. А данас
већ то није такo. Онo, свијет живи прилично добро, не мерем се потужит да
је лошо. Ал како се слабо, мореш рећи не уживaш док немaш некoг весеља.
Само гледaш онaј телевизор и у тo бељиш и ништа, нит се чује пјесма, ништа. Прије је било весело срце, па што ти имo, што не имo. То је тачно. А
данас већ, увијек свак је нешто стужен, сваком нешто фали. Није правда, и
јест. Моремо и тo рећи да имa непрaвде колко оћеш. Па нарот се не слaже с
тијем. Па ето такo, шта ћеш, морaмо се борит да се живи боље. Шта моремо.
Не мере друкчије. Сад имa непрaвде. То да се море поправит, то би најбоље
било. Ондa би било добро за све. А вакo, мало теже. Прије је било, радило
се све, земља, и патило се и радило, ал весело је било. Орaли, копaли, жели,
косили. Све је рађено ручно, ал никоме тешко није било. Све је то с весељом
радило. Дог зора, ти видиш ђе иду. Ако иду копат у поље, пјесма ори. Ако
иду ис поља, такo исто. И увијек је пјесма била и некo весеље, па није питало
каква је била ођећа. Каква је, да је, али углавнoме весело је срце било. Како је
некад било, како је садa. Коликo је то прије било весело, какво је то весеље,
све било расположено. Сад је свак се нешто смркo и стужијо и нешто му
тешко, а тешко иде, тешко иде. Непрaвда је, знаш, па право се не рaди, па
није нико задовoљан.
...
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Лисицa је било увијек. А јој, носиле су кокоши војка. Близу нас. Ђе овa
кућа, ту је била другa кућа. И никад они немају кокошију. Све однесе. Ја сам
првa на реду. Ја сам вој првa била увијек. Носила је, питaј бога колкo однесе.
Ал јеби га, належе исaн па ето, буде и мени и њoј. Било, било. И сад имa
колкo ти бог оће. Џабе, ево имa војка ловац. Мијодрaг. Он је добар ловац, он
је лугaр. Добар ловац што бит море и он иде и убије он често. И по двoје некад убије, ал џабе, не мере се то истријебит. Имa и.
Немa орлoвa, ја за орлове не знaм уопште.
Зецoвa имa. Немa баш толикo ко што знало је бити. Сам срне сам видила ја ове године. Једанпут виђaм ја тујка горе, поглеђа – срна. И ја повика
мало, она продужи, кад још једна за њoм. Одоше горе. Други дан опе такo.
Имала ја сијено туј па морa да су дошле сијено... Било је то ладно па морда
су дошле да једу сијено. И такo њи више путa виђaм. Имa срнa. Имa мој зет,
имa на нашoј земљи горе, ми дали земље, па он је посадијо воћњaк – све
поједоше. Преко жице пријеђе и поједе све. Ал не смију и тући. Не туку и
такo. Забрaњено, да. Сад знају зецови појест гадно, опустит гра ка се посије.
Ал ето, немa са такo баш да такo поију ко што су знали некадa. Нема такo.
...
Па јест насељено, прилично је насељено. Само, мој синко, силне су
пусте куће. Ево колкo је пустије кућa откад сам ја војка, откад смо ми вој.
Колкo имa да никог немa, да је пуста остала. Доста кућa. Па немa, помºло.
Млађи отишли, старији остали па помºли. Остале пусте куће. Ошло је то.
Ево видиш ове године и лањске године, знаш, мало-мало па смртни случaј.
Стално идемо на сакрану. Имa пустије доста, имa.
(Петра Добºњац, 1922)
Сеферoвци
Косијо сам навелико ручно. Косијо сам на три краве и двије јунице и
два коња. То требa накосит. А сад, сад не могу. Сад једва накосим, док је
било овo, док није изгорило, крмцима. А косијо сам по читави даон и скор и
по читаву ноћ. Знао сам косит. И то сам саом косијо. А бијо сам и јаки ондa.
Јао увече морaм чим мраочак веђ док видим, косу средим и ондa мало ако
оспaовaш или ако се мјесец роди, ондa распаоли. И кат свањивa ако је коса се
затупила, откивaој и опет настави.
Е, имaмо алaот, имa алaот за откивaње. Онo се зове клепац, а имa ено,
нонде, видићеш кат пођеш како то изгледa. Онo је водијер. Морaш имат
о
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водијер, морaш имат унутра у њему воде и то је увијек бољa вода кад је мало
студена. Ондa имa један комaт клипе, проćечена, и завучеш мало крпе. То се
зове мазалица. Ако ш да намажеш косу да буде мокра, знаош. Ондa оштриш.
То све имa своје. Па морaш имат, као косац, своју торбу. Да пођеш кад идеш
у њиву, да метнеш алaт у торбу. Не мош носит у рукама. Морaш носит чекић,
клијешта, морaш носит пањ. Паоњ се направи округал и то се убије у земљу и
то ти је за откивaње косе на њиви. А јао откивaом кот куће на паоњу.
Узимали смо у тºговинама, али се то бирa. А и наручивали смо озгo из
овогa, из Мркоњића. Ми смо наручивали, то је мало ко могo наручит, ко је
имo какву пушку иза рата, па смо слали горе па он направи, од једне цијеви
направи двије косе. То су биле добре косе. Мркоњићке косе.
Ја имaм ову што сам, пребијо сам, некaоко ка се заратило, ја пребијем и
није било туј ни ковача мометaлно. Јао одем у тºговину и добра. Овa комшиница некидaон купила па јој јао насађивo. Не ваљaо.
Онo је косиште. Онo се зове, једна гор ручица, онo се зове горе за руку
ручица, онo се зове баобак, онo ђе се држи. Такo ми кажемо овде. А онo
је доље ђе буде, пета је онo доље ђе коса, онo жељезо. Онo се зове пета.
Покашћу јa вама шта је пета.
...
Имало је овде, било је и коњa и волoвa. У, па ја двајез годинa у шуми
ра ди о с коњима. Кола сам правијо и та сам кола потрo, дрвенa. Имaом овa
гуменa, чим су почели, покаозала се гуменa кола, јао сам направијо. И дaнданас имaм та кола. Имaом јaо и коња још у штали. И сад имaом коња.
Онo ђе се вежу коњи? Руда. Ондa имaш ти двије врсте руде. Имa руда
за комoте. Она имa на себи бар двао лаонца, ти се не скидају. Имaм ту руду,
извадим и метнем у кола да ми не сметa. А имaм и огºлицу на њoј, имaо онaој
кајиш, по једнoга прежем. А док сам имo двао, ондa нисам. Сат пошто држим
једнoга... И њега би требo продат.
Онo је кладица. Онo ми зовемо кладица. Имa доље, морa бити јаки лаонац. Па јао сам са градине слазијo с теретом док смо киријaли. Ако ш зараодит,
ако ш накo џабе.
Имa свакаки именa – Дорат, Цвјетан, Мишко; јао сам имo и Цигана. Црн
бијо и ондa било ми, ја неђе међу муслиманима и шта јaо знаом, незгодно ми
викнити ил неђе – Цигане. А он се научијо и такo неће, обазре се кад јао на
њега друкчије вичем, он се обазре и гледa у мене. Ондa јао на њега мало вакo,
а само мало му реци, он је добар.
о

ј
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Кобиле исто – Цвјетка, Мишка, шта јa знaом, имa разни именицa. Имa и
Цура и Доруша и шта јaо знаом. То су претежно ка су вакo млаоде, ждребaод,
па ондa изабирa се како ће се назват. Неко назове Цура, неко Мишка, неко,
ма разније именицa.
...
Каце н јесам прави о, каце нисам, и да сам, нисам имo времена, ђе ћу
ра дит ка сам раодијо у шуми тај посo. Прави се, од растове даске дугу сам
цијепo. Ту дугу знаом цијепат, дугу сам цијепo, ал каоцa нисам правијо. То нисам правијо. Каоцa нијесам правијо. Што се тиче вак себи – држалицу за виле,
за сикиру, све онo. Ма имo сам све онo што требa сељаоку, тежаоку. Све што
гоћ требa. Ен и дaн-данас имaом једно три тестере, оне што се некад вуку
ручно.
и

ј

о

(Илија Пеулић, 1923)
Печенег Илова
Па ето такo, није то ни било какве обуће како је се могло узети. За рата
није ни било такве да се купи, ал било је некви опанaкa купит, знам, звани
кундураши. Кожни опaнци, добри, јаки били. Не меш и подерат кад и се
купе, ал, ето то, није било за неђе однијет баш. А кад је снијег, па имали
смо исто опaнке. То се носило неке зване неке чарапе, па омотавало се као
глежњaци звани, шта јa знам. Такo да не дoје снијег до ноге. Али, ево, да су
дјеца била и здрава, па било је и који одају боси па нису никад ишли доктору.
Живило по сто година.
Па било је то, било је то, ал се доста и доносило и села, позаимало о
дјеце, није тo имo свако, није могo имат свако. Сиротиња, било је то и сиромашно. Ал оде се, донесе се, оде се... Донијет и села, каје, севaп је дати, па,
каје, нек обуче. А са то неко не би дао да обуче да је не знaм шта туђе. Неће
да. А прије је то так било.
Па било је и ципелa, ал су то ципеле – било мало бољи људи који су
били богати. То није могo свако купит. То су, ципеле су биле ондa скупе. И
то ондa се замјерило сељаку да он обује ципеле, да се среди он. Одмa би му
рекло: још ти требa само амбрела. (Амбрела је кишобрaн, ал то је се звало
прије, знаш, каје, оћеш амбрелу да ти купим. Као сунцобрaн. Ал то је сад као
кишобрaн, а званa амбрела.) Па ципеле су биле, било је именa, дабоме, имaш
ти ципеле прије које су радите са дрвеним клинцима – направи шустер, није
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ниједнoг ексера ударијо, све је то, дрвени они клинци, не би је могo откинити
тенк. А сад откине, немa везе што је жељезо.
...
Па јели смо свачега, само ништа добро и лијепо; ондa се такo нису дјеца
поштовала као садa. То је ај дјеци шта било, дјеци нек имa да увати у кашику
зрно гра, то је супер било. А није било да му купује воћа или шта ти јa знам,
да га замишљa, да га одрaни као дијете, да буде одгoјно и да буде васпитaн.
Само дијете, дјеца се нису смјела јавит. Прије мрака оћерали, ајде спават.
Одемо тамо у зграду, не меш ти спават, шта ћеш, побијемо се.
Па добро, нијесмо ми били гладни. Само дјеца ко дјеца. Не меш ти
и
ув јек, дјеца ћела да еду. Ал било је то неки и звани и оброк, није то било
увијек да погледaш дијете да једе и нуткa га, де, оће ил неће. Није.
Било је дост дјеце. Било је у људи који имa петнестеро дјеце па њему
кад умре двоје, троје, то је њему било: о, каје, бог дао, бог и узео. Каје, баш
добро, сад, ево, остало је колкo требa и шта јa знам.
...
Па било је ко је имo погаче, није то било погаче, то је било од славе до
славе погаче. Није то свако имo погачу, да еде погачу задовoљно ко данас.
Једе се куруза, ражевa погача, није било ни ражеве погаче. Било дост чељaди
у кући, није се могло. Није то.
Ма какви сок, било пиваша. То су пили сви и јели, то је пивaш бијо ка
се шљиве испеку, покупе па испеку се, па ондa онo остане, онaј ћоп, па се
направи пивaш. Ондa се то једе от прољећа до Дуoвa тамо, уцºвa се пивaш.
Ал ништа, жене то само кажу добро је то, ништа не значи, то је само наточи
и замºви оне курузе, жућка и једи. Ал дјеца била здравијa нек садa. Били
млого здравијa.
Куруза се је највише јела затo што није могo свако имат шенице. Шеи
н ца је се сијала у добре земље, а није било то прије вјештaчкoг гнојива па
ондa надºмају гнојива. Сад кад би посијo по путу, она морa поник кад имa
тога гнојива. А прије, бирaне су парцеле па није имo добар газда, није имo
по двјеста, триста килa шенице кад оврше. Немa. Лоше земље биле. А другa
ствар, то се и чувало мало, шпарало, доста је чељaди па се то морало мало
и шпарат. Па била је то патња. Није то било ни машинa, није то, прије су,
вршило, ручно се окретало, била машина па ручно окреће да врше као. Ондa
послије је то мало-мало изишло, знам то, сјећaм се као дијете, машина зове
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се „гебле“, па ндa коњи вуку, окреће се, па се, ето, мало почело све боље и
набоље, па ево сад изишло само што не испадају печени љебови.
Љеб се пекo на огњишту, званo огњиште, а то су били, ту да се направи неки па се убaци клада от педесет центи, овaј, убaци се клада па гори по
цијелу ноћ. И туј се на томе огњишту пекло, то је, било је сач, саџaк па је некa
тенџера се звала за преснац ка се пече и пита.
(Борко Малешевић, 1933)
Пјеваловац
О селу? Пусто дијете, немa ниђе ништа. Ниђе немa горе од нашег. Бандере ове дрвене. Само упане кад вјетар пири. Неваљало. И кућa што је се
направило неће се да врате. Не знaм. Није добро, ето. Каје, биће боље. А кад?
Све је лоше. А лошије се нам спремa.
Ја сам се овде родила. Пантим. Било добро. Боље нек садa. Оћерало
људе ове добре и богате, мог оца и такo још људи и побили. А нас, ми нисмо
ниђе бјежaли. Војске седам ишло, дијете – Черкези, двоји четници Дражини,
Цºногорци, домобрaни. Партизани ка су дошли, ондa је добро било. Вој пуна
аовлија, све и један лонац каве попише. Један носи крме, један пече курузе,
дијете. Не дa један другoм јест. Не знaм. А сад је – ја тебе напала, ти мене,
ето. Није друкчије рат почo. Шта ћу ти рећ друкчије кад је такo. Не ваљaо. Ку
ћемо? Гор високо, доле тврдо. Свакоме. Не знaм.
...
Не држим са ништ. Кокоши – и њиa је лисица покупила. Ма имa ко
пљеве. Как неће бит у овoј пустињи.
...
Прилично. Имa мјешовито. Само мање је било тамо кућa него у нaс.
Имa пар, вратило се. Имa пар наши људи. Ма, нај смо пустији и најгори,
кајем ти, нај овo је рaотиште горе је нај било. Преко Саве, они су пуцали па
су својије више побили нек што су наши. Они на том брду, наши на овом.
Неваљало тo све.
...
Па сијела и прела било је, дијете; играло коло задњи путa кад је мој,
наше сељaчкo, син ишo у вoјску и кад је се женијо. Више никад није то игра– 143 –
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ло. Немa наши обичaјa... Rвати још држе. Он дођу и Загреба и прате своје, а
наши слабије. Немa нико, дијете, немa млаодежи.
Па окупљало се. Док није била школа направита, онда у нашoј штали.
Великa. Приредбе, прела. А ка се школа направила једна, другa... Кад је се
мој Зоран родијо, педез девете, овa првa гор направита. Баш се он родијо,
маојстори неки били. А овa није давно направита. А пролази све, и у кући
немoј бит, она прође. Ђе се, каје, башта коси, ракија се проси.
...
Само сам ја овд Недић у Пјевалoвцу. Немa више. Имa и доста. Ал доста
и умºло. Умºло доста свијета, помºло.
Прошлoст је добра била. И рађале године. И све. А садa немa ништа, све
затровaно. Шприцa. Једе онo крме, једеш ти њега. Здравије се било. Са дјеца
оболијевају о шест годинa. Ондa немaш ништа причат. Те несретне болести.
...
Ко море, неће. Бабе не могу родит. Са пºвачићима дају све бресплатно
да иду. Ал не рaођa нико.
Не знaм, дијете, шта да кажем. Да је добро, најбоље је било, и мира и
живота добра, ал га немa. Неког нешто пече.
Заједно је то одрaсло све, комшије. Слагали смо ми се добро, немa шта
и
рећ . Пут имали бољи неки, да ђавo не нанесе ту биједу.
...
Ако ћеш варени, кувaш млијеко. Ондa метнеш мало маје и сириш. У
старa добa биле тенџере земљене велике. Дрвенo суђе, земљенo, не дрвенo.
То је суђе јако добро и чисто. Па скувaш, па укиселиш сир слатки. Па сириш.
...
Биле дрвене, дијете, парјенице се звале. О дрвета, дрво утешеш. Туј се
лукш ја скувa и запариш и ондa переш.
и

...
Играли се ко дјеца свакa. Није ко саодa било ни игрaчки ни бациклa.
Билo је, али није било такo. Са све имају. Чувaш говеда и игрaмо се пириза.
Пала је дугечки штап, а пириз мали, дрво.
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...
Није било трактoрa. Отац могo узет сто трактoрa, ал није било. Није
било. Све ручно радило. Сије се, копa... Па јао сам, нисам имала ни дванест
годинa, брат нас упише у заједницу, пољопривредну задругу. Дванест годинa
– плуг држим, орем. Косили ручно. Мој отац косијо, знаш ђе су Бошковићи.
То је мени ујaк бијо Бошковић Коста. По сто косацa коси тамо, по оним барама ђе се сат коси. Ко имa добру косу, добро и коси, ко немa – не мере.
...
Не знaм шта да вам причaм. Да је мира само, најбоље. А како је било,
више вратит се не море. Да се мој син вратијо, мислила сам... Немa. Тринестa
година. Неста, каје, села, неста стари обичaјa.
Борка Недић (1934)
Тºстенци
Не би јао лежaола да је он имo годинa, да је бијо пунољетан. Не би
лежaла нимало. Јебo он оца. Да извинеш на изрaзу. Него, они, једно седамосам путa сам такo њега и ударила. И све с то модрице вамо доље. От кукoвa
па доле. И престане он.
И они мене пријaве милицији. Они мене позову, ја одем тамо, они мене
испитају. Ја све каoжем онакo како је било. И ондa фино предају на суд.
Предају, сине, на суд и одем јао. Питају мене јесам ли. Јесам. Јао каојем како
ј
е било. Да је он мене први и да је он мене изазвo и такo. Имaш ти ćедока?
Имaм. Метнем ја једну комшиницу одмa. И не да ић кући, одмa у заотвор. У
Дервенти, знаош. Док не дoђе онa жена па да је они саслушају, па да јаo не
би дошла кући па се са њoм договаoрала нешто, шта јaо знаом. Лежим јао.
Имa там соба женскa. Дошла она. Они њу саслушају. Опет они мене изведу.
Испитају мене. Је л накo како сам јао рекла? Каоже jест. Е сад мореш ић кући
па се бран са слободе. Да не идеш у затвор. Јао кући. Дође даон да ја морaм
ић издºжават казну. Јао се спакујем. Ондa сам зваола ту ћерку што је, они,
умºла. Чојек остo кот куће. И одем јао. Бијо је „ћиро“. Возијо. Возић „ћиро“.
У Олово ће он мене. Хан Пијесак. Горе сам јао издºжаовала казну. Ови... И
морaм ићи у заотвор.
И, мој сине, јао, они, дођем горе. Ту се радило. Шума се сјекла. Онo
потље рата изграђивало се мостови, куће, то је три машине, он дан-ноћ режу.
А момци довлaоче са брдa, праве, неко с трактором, неко некaко. И ја тујка.
Одем ја у прву смјену. Дошла сам у овa доба. Јао навикла раодит добро, мој
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сине, ко ко своје куће. Ја сам даску носила. Мушки носе оне рогове и оне
греде. Теже мало. Имa нас свакакви тамо. Так ја раодила, радила и одморила
се. Шта м брига. Ја сам, они, одморила се и преспавала. Гледo они стражaор,
гледo они ко је тамо бијо наодлежан как ја раодим. Кад мене ујутру, зове мене
полиција у станицу. Штао је, реко, сад, боже мој. Нисам се ћела ни јављат,
нисам ништ рекла, нисам, ништа нијесам крива. Ја сам чувала, знам шта мене
море снаоћи. Јован му било име томе. Командир бијо. Шта је, драоги Јоване,
шта сад, је л опета та некa дошла порука да ја не ваљaом? Није, каоже. Звао
сам јао тебе би л ти напустила посo да не рaодиш горе, да ти раодиш у кухињи.
С куварицама. Имa тамо куварица, имa главнa и имa још једна и ти, имa један
пословођа што набављa оне, како су га зваоли, економ, како ли. И, реко, мени
је сведно, како ви рекнете, ја могу и тамо, а могу ић и вaмо, јао сам дошла да
издºжим казну своју поштено и мени није важно ђе ћу раодит. Ја каојем јао ћу
понијет стваори своје, и ја пријеђем, и тамо сам ја четри мјесеца била, радила,
није било тешко, само што ја нијесам могла онo јести, мој сине. Клала се ондa
стока: козе, овце, све, све, све. Раонили се раодници. Кидале се, онo, козе, шта
јa знаом. Таманиле. Јој, ја сам тјела само уља мало и круа, варива оногa, јао
сам га кувала и пребирала. Али нешто ми онo... Кад је жижљив гра, жижљив,
ал они не дају пребрат да буде чисто. Само нек имa више раодницима. Знаош
ти, нис то све били затвореници, нек су туј били и бригаоде, људе гонило ко
бајаги на добровoљни раод. Ал каки, ђе ће, ко би ишo раодит џабе. Осваклен
имa бригаодa. Ка се то сјати у ресторaн... Нешто га примитивно направило.
То засједну, каки, ко сто сватoвa. Такo ја, мој синко, такo ја преживим некaко
и јa то.
Тамо упознaла сам се са женама, цуре долазиле, са села долазиле за
паре, и ондa ш њима се упознaла и оне мени донесу сира, донесу кајмака,
донесу ми свакакве домaће раоне и ја такo преживила за јело. Издºжaла своју
казну. И оставили они мене, мој синко, да ја останем и даље да раодим у
кухињи. Упрaовник заотвора каже: остан ти, Зорка, па ти раоди, ти с добра
раодница. Реко, имaм и дијете, а имaм и чојека. А здрав чојек, имa једно четерест
и пет годинa. Вакo он у ме погледa: Зорка, немoј бити увријеђена шта ћу јa
теби рећи. Ти немaш, каже, чојека. Како, реко, немaм чојека? Он да је чојек, он
би дошo два-три пута, четри пута за четри мјесеца. Да види ђе његова жена,
шта његова жена раоди, у каквој је она средини, како се ти понaшaш, јеси ли
ти вијерна, јеси ли ти поштена, јеси ли ти... Све oн мени, знаош. Признaм,
реко, да ми чојек није дошo. Тата ми је мој долазијо двапут. А дијете донеси.
Нека дјетета с тобoм. Не могу, мој синко. Каже, воли своју кућу, воли чојека,
воли дијете, воли своје село, свој народ. Шта ћу јао горе. У забити. Ко у шуми
тамо ђе сам ја била. Добар је, вакo, и народ, пријaтан. Каоже, ти сад мореш
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ић, ал кад год дођеш, мјесец ће те даонa чекат твоје мјесто. И ја покупим оне
стваори, што реко, стварчице, и кући. И так сам ја завршила тај заотвор.
(Зорка Гибаница, 1925)
Барица Доњa
Дјеце нијесмо имали. Имo волове, краве, држo свиње, живaод, такo. Воловима се орaло, брнaоло, сијала машина овa, жело српом курузним, брао
ручно куруз, ето такo радили. Волијо земљу раодит.
Нисам мајсторисo. Само земљoм.
...
Ми смо мислили оће ли бит рат ил неће. Реко, шта јa знаом. Нико
приговoра није направијо, нико ништа. Наос паор остало. Неки нису ћели
бјежат. Јопе они дођу, обилазе. Ајте. Јао одем, жена остане. Опе дођем, а она
каже: нећу, јао сам женско. И шта ћу, ја одем. А њу одвезем Миленку у Дервенту. Била у Дервенти и нешто опет пусти. Не би тамо нико ни остo о Србa.
Она остала у Дервенти. Била, била једна жена Хºватица, имала пет синовa.
Добро се пазила с мојoм женoм и с овoм Дујићевoм женoм и так.
...
Ишли ми у шкoлу дјеца, пјешке. Бијелa торба, књиге, перница била,
није ко сад – олoвка, писaољка. И била налив-пера. Имали смо ми таобљу
ону. Маолу табљицу. Већинoм олoвкама писали. Али је било нешт друго
по табљици што се пише. Али је била таобља, великa школскa. На тo питa,
одговaорaш и пишеш.
...
Овде сат све по једно-двоје у кући. Све стари. Немa никог млаодoг, све
отишло. Тешко је мени и отић. Ево, овде овo двоје, син у Њемачкoј. Тамо три
куће, све по једно. Ја саом. Овa баба овд умºла. Овaј овдаоле Драого ошo доље
у грoбље жени. Онa кућица онде пуста, немa ниђе нико. То је било Младена
Маорковића, он је, у Бањалуци живи. Он је психолог.
...
Све је то погорило у рату. Само остали зидови. Немaм сад ништ. Имaо
кл јешта, имa, нашo и сикиру једну, имaом и тестерицу маолу. Неко имa моторке сад. Сад ови добро живе који су вриједни, раоде, имају ауте, имају телефоне, телефоне у кући, у џепу, у рукама, имају. Све оде у грaд, сви оће да
и
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живе, да раоде, у кафићу, у отелу... Оће све на асвaлт. Бољи живот, добри
живот, ниједан се неће вратити из грaда.
...
Оболијо сам. Слаб. Боли ме кољено, не могу раодит. Овд боли ме прст.
Би о у Добoју два мјесеца, бијо у болници, аперисo главу. Ишo на контролу,
сам ишo у Бањалуку, па сам ишo на контролу у Београд. Жена била мјесец
данa у Добoју у болници, па ондa дошла кући, па ошла у Београд, у Бањалуку
у болницу. Била на операцији. Дошла кући, разболила се и умºла. Двајеш
четвртo годиште. Била жена вриједна, способна.
ј

...
Немa ђе узет овд ништ. Немa тºговине, немa крува. Имa горе у Горњoј
Барици. Не мерем ићи. Мика иде у Дервенту па ми узме крува и шта ми требa.
Врећа крува двије марке у Дервенти. Имa лијепoг крува. Штета бацат наки
крув лијеп. Одмa ујутру не ваљa, а мени ваљa девет даонa. Шта ћу, морaм јест,
а не знaм себи укуват. Никад нисам кувo кру. Поједем јаја, поједем парадајиз,
један, не могу ни тo јест, мало сланине. Слабо кувaм. Некад скувaом. Кад
не знaм направит. О сестре ћер, у Броду живи, немa посла, плате немају,
не добијају. Маојка имa нешто пензије па она мени донесе некад нешто. Ка
дође, донесе крува, донесе со, донесе пиво, флашу.
(Мирко Секулић, 1919)
Горњи Детлaк
Јао сам имала јараницу. Сиротиња била. Доста дјеце у кући, а нијесу никад ништ имали. А имала сестру није се дуго удaола. Имала је сигурно преко
тридсет годинa. Ошла једнoм стаорoм чојеку. Она је долазила код мене кад јао
чувaм говеда. Јао везем, плетем, она дође. Она ка доје нам на раод, она гледa
теби а доље купи. Она узме, требa један, а она два. А немaо кот куће. Они, јао
не знaм да л су икад заклали крмка. Можда за Божић. Ма, то је била сиротиња.
Кући нашoј дођу, снијег је до кољена, само сукнене чарапе. И оздo из гаја нашег, имa сокaок, они пјевају до куће наше. У чарапама. Пјевају. Иду. Носе и
поклон. Оће и раосола купуснoга. Јер у нaс је било доста наос, па великa каца.
Такo се метне купус. А они јадници мало па поију, па немaо. Па дођу за раосол.
...
Јао сам имала три оне снаје. Ниједна није знала плести. Јао сам исплела круну краљеву ко Софије, њој новчаник. Круна краољева. Ето, колкo сад
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видите, јао сам исплела исту од овогa. Од оваки. И отићу донијет сам док
могнем. Донијећу па да виде овд, знаш. Рекo ми је онaј човек што је снимo.
Реко, ја сам исплела круну краољеву код моје сестре ка сам јао с удала. Би л
ти мени, Даоро, дала да ја носaм па ћу јао теб вратит?
Паре туј буду, ту имaо апатент, ту имaо све, новчаник је то. Толики,
круна, великa. Кад јао све исплетем то. Јер је конац то. То се све низало и
плело, рет по ред. А ко ми је то укаозо? Витина сестра Јовaонка, што је била
у Палачкoвцима удaта, она је исплела. И она је мени то даола, таој почетак,
па сам и јaо исплела. Исто ка се родијо Вукашин, исплела јој та тетка, Витина
сестра, малoме јастучић. Јао сам исплела одмa и јaо себ. Ено га и данас даон.
Јао сам изнијела па да види се коликo годинa има – шездесет и шест-и седам
томе јастучићу.
...
Четeрест сватoвa дошло за мене. Али сам се украла од оца. Али нијесам
се украла, мислим да није нико бијо. Била моја снаја Риста, бијо Милан
покoјни, мој стриц, биjо Мирко, Видосавин брат. Били у сватовима. Све је
то изишло сад ђе је Зорка Славкова. Нунд ће сватови доћи, а ја ћу оздoље,
он ће доћи за мене, њи неколикo, покупит моје стваори, обит тарабе. Јао сам
крос тарабе... Нисам јaо на вратнице смјела отић. Отац спаовa у соб. Отац и
мајка, па виде на прозор. Наш је кијер тамо, а до њијега је мој прозор. Његoв
прозор ђе јаo спаoвaoм. Са требa проћ тудa на вратнице. Вамо су вратнице иза
куће. Великa авлија била. Нас је било деветнестеро чељaди у кући. Није тo
мало. Четир су жене. Знају браћа. Не смију рећи. Отац имo пиштoљ. Рекo, ако
опази, да б ме убијо.
…
Туј било њи деветеро сирот ње. У један понедиљак умºла маојка, а у
други отац, тој сиротињи покoјнoг Неђе. Њи деветеро остало. Идем јао питат
Милке, што је била у Пере Ковачевића, ти знаош Милку. Идем питат Милке би
л она мени даола, имa њи три цуре, би л дала једну о цурицa мени да забовљa
моју Слаовку. Каоже: Даринка, коју би ти? Реко: Па, јао би Петру. Каже: Немoј
Петре, љута је Петра, каоже, де ти Миљу, Миља је мирна. Ош ти, Миљо, ић са
мнoм? Каје: Оћу. И ја примим Миљу. И Миља је са мнoм дванест годин била.
Она ће доказат да л смо икад јe ударили чвокoм за дваонест годинa. Никад.
Она је била послужна. Можда неђе и погријеши, ал сам толикo била... Не би
је ударила немa паорa. Јао сам оплакала Милошевића. Он мени није ниш, он
мени није ниш дао, он мени није ниш донијо, нит ме је о чега ослободијо, ал
ми, било ми га је жао што га пате. А камоли да јао Миљу ударaм. Ето Миље
и
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живе жене. Ето, упитaјте њу како је она код нaс проживила. Јер су, сиротиња
је се патила, немa, немa краве, немa шта обућ. А ми смо имали...
(Даринка Тешендић, 1921)
Костреш
Било је глаoди, било је жеђи. Ондa сам остo од осам годинa.
Ја сад имaм седамдесет четри. Саом. Имaм четри сина. Двије ћери.
Једна је у Броду, једна је у Заогребу. Свак своју кућу имa, а јао имaм кућу.
Жене немaм.
...
Да ти каожем о раду. Како је се прије раодило, како је се прије живило,
како је прије маорва била. Прије је свијет имo волове. Знаош шта је во? Волове, коње, краве, крмке, овце, козе. Све је тo држo свијет. И радијо. Сијo се
лаон, сијала се конапља, сијo се куруз, сијала се шеница. А сад неће да сије ни
куруза ни шенице. Неће да ради. Све оће да живи, а неће да ради. А како? Не
мере се живит на начин ако ти нећеш имати каквoг прихода. Маорве не меш
држат ако неш имат курузa и шенице. Е, ондa млађарија неће радит. Дај му
посo и с посла кући. Мало ручa, око дјетета... Једно роди, неће више. И не
мереш ти то унић у трaог уопште.
...
Каква је прије ношња била? Народнa ношња. То је било милина погледат. Ево, дан-данас кад играју фолклор. А данас, ево, оће ново на готово и
ондa. Па прије ткало: па поњаве, па рубине, па гаће, па све од лана. А данас
оће сам да купи готово и немa о тог ништа.
...
Све се сијало, све се раодило, радило се даон-ноћ. Дан-ноћ се раодило.
На прело се ишло. Куру се брао ручно и ишло се на парушaње. По тријестчетерест људи, женa, цурa. Перушaње до пo ноћи. До један сат послије пола
ноћи. Игрa коло, тресе, јеби га. Шаргија. Удри. Пиће, колачи, меса. Све је то
такo. Бијо је прије живот добар. Само они сат кажу: Нисте ви знали ништа.
Како сад јао нисам знао раодит? Раодијо седамдесет годинa, а сад да не знaм
раодит? Ја сам знао све. Паметнији сам од бога. Ја сам мајстор, от куће. Да
сам се осигураовo, имo би нешто, јеби га. Помоћи никакве немa. Ни о Црвенo
крста ни о социјaолнoг. Ниоклен, ни от ког. Нит ко долази мене питa да л сам
жив ил нисам.
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...
Траове се косиле, отаве се косиле, дјетелине сијaне. По три-четри пута
ваљa косит детелину. Сад неће да косе никaко. Ево сад у нaс све њиве зарaосле
у шуму. Немa, нико ништ не рaди. Ја имaм, имaм тријест и пет дулумa. Ал то
ј
е сат све у шуми. Све шума. Е то сам се патијо. Ја сам овд живијо, на двa и пo
дулума земље двадесет годинa сам живијо. И туј сам одранијо шестеро дјеце,
школовo и отпремo како ко стиђивo. Све сам, ко велики газда. Нисам јао стидијо
се никога. Синове женијо. Двојицу оженијо у рату, а ону двојицу оженијо прије
рата. Најстари ми син педе седмo годиште, а најмлађи седамдес првo. Па раде
у предузећима. Тројица. Кот привaтникa раоде. Осигурaни су.
...
Да сам знао, не би правијо ове куће. Направијо џабе. Овде исто. На
овом мјесту. Добијо донацију и ондa направим. Баш све лети на нaс. А нек
лети, ал није то правилно да оставиш свог родитеља самoг, а отић от куће. Да
никогa немa.
...
Скувaм, спремaм, перем, све јaо раодим сам. Ја перем сам себи. Спремaм
себ сам, нема туј жене. Спремим себ јело, кувaње, вариво, питу, колaоч. Нисам се тијo оженит на вријеме и јеби га. Имo сам једну ка сам бијо у Дервенти.
Дољ сам бијо осам годинa. Петoг априла ми смо отишли. Ма све је гробље
то било. Јеси видијо оздo ка си ишo, јеси дошo асвaлтом? Овде је било још
најгоре.
(Станимир Плавшић, 1933)
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Dragomir Kozomara

PHONETIC AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE POSAVINA SERBIAN SPEECHS BETWEN THE VRBAS
AND THE UKRINA RIVERS
Summary
1. The paper researches phonetic and morphological characteristics of the
Serbian speeches in the Posavina region, placed between the Vrbas and Ukrina
rivers, which belong to the group of younger Stokavian speeches of the Herzegovina-Krajina (Eastern Herzegovian) dialect.
According to the dialectal specificities and the areas they include, these
speeches belong to the northwestern group of the Herzegovina-Krajina dialect,
which is established according to the following characteristics:
1) Very often does one encounter the existence of a partial and total reduction of the vowel и in the non-accented positions: vlàdika, godina, оtišla, spremili;
godna, nedljom, vidćeš etc.
2) The Yekavian yat assimilation was not done as consistently as it was done
in the southeastern speeches of this dialect. For example, it is common to hear one
say: djevojka, djeca etc.
3) Names and hypocorisms of the types Rade, Jovo, Pero etc., are obligatorily declined according to the pattern of female nouns ending in -a, and possessive
adjectives derived from these nouns are formed with the suffix -in: Drago – Drage
– Dragi – Dragu...; Dragin...
4) The verbal system is simplified. For example, the traces of imperfect are
kept only in the form of bijaše/bješe, and of perfect participle in the deadjectival
form of bivši, bivša etc.
5) The ending -i is regularly found in the second person singular of personal
pronouns: meni, tebi, sebi.
6) The accent links of the types: idemo, pjevamo, čitamo, etc. are obligatory.
2. According to the dialectological classification, these speeches belong to
the eastern branch of northwestern speeches of the Herzegovina-Krajina dialect,
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and the isoglosses which one uses for differentiating them from the speeches of
the regions of Lika, Kordun, the north Dalmatia and the western parts of Banija
and Kordun, are the following:
1) In numbers from ’11 to ’19, the vocalic sequence -ае- > e: dvanest,
trinest...
2) The replacement of о > u next to nasal consonants is not a characteristic
of these speeches. The examples of the type armunika, vaguni, uni and the like,
are very rare.
3) The present forms of the verb jesti are regularly found in prosodic forms:
jedem, jedeš, jede etc.
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Сања Зобеница

ИЗ ЛЕКСИКЕ ИСТОЧНЕ ЛИКЕ
(ДОЊИ ЛАПАЦ И ЈОШАН)
ПРОПРАТНА БЕЛЕШКА
Овај рад представља делимично скраћену верзију дипломског рада
одбрањеног на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду 1998. године. На то што сам се приликом израде завршног
рада определила за једну овакву тему пресудно је утицао овај догађај:
„Има ли неко од вас бабу с оне стране Дрине?“ – било је питање које нам
је на једном часу Дијалектологије српскога језика поставио проф. Драгољуб
Петровић.
Наравно, ја сам се јавила јер су моје бабе из Лике, иако се више не налазе „с оне стране Дрине“, већ су, нажалост, доживеле да поделе судбину оних
десетина хиљада људи који су у безличној, тужној, чинило се бескрајној,
колони успели да дођу у Србију.
„Немојте да дозволите да вам бабе умру пре него што забележите како
причају управо оне које нису ишле у школу и које су цео свој живот провеле
у истом месту. Све што вам кажу драгоцено је и вредно пажње, а кад оне
умру, полако ће нестати и говор којим се говорило...“
Погодиле су ме те речи и, пуна горчине и бунта због ситуације у којој
су се нашли моји најмилији, почела сам да, први пут, слушам своје баке.
Мене, којој македонски језик није стран (рођена сам у Штипу), чакавштина и ијекавица блиске (двадесет година сам живела у Пули), после десетак
година учења италијанског и енглеског језика, обузела је жеља да научим,
колико је могуће забележим и другима приближим лички говор.
Ово, иако може да изгледа наивно, бар у почетку није било једноставно
остварити јер бабе нису разумевале шта ја тражим од њих, а мени је све што
би рекле било интересантно: прaвa е чепºкалица, вaјe нeшто тотºљa; eст
uсoван и aрум; uнaј се uшмuргa, па упºцa; лeти зa њiм; крaтки ми пeртели
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на зaслану; закaлaјдe ми јoш зeру јuвe у плaдањ... Бабе су се чудиле eсам ли
се јa зeру пошарuметла от тoлкијe књiгa и шкoла кад записујем све што
оне кажу. Након дугог и стрпљивог објашњавања због чега је потребно да говоре управо онако како умеју, а не да улепшавају кад их слiмaм на касeте и
да само од њих зависи кад ћу дипломирати, бабе су увиделе да је то озбиљан
посао, а после тога све је ишло лакше.
Бележила сам све речи које су ми биле непознате, све што ми се чинило
занимљивим, било из области духовне или материјалне културе. С намером
да прикажем карактеристике тога говора, зашла сам, не и исцрпила, јер би то
било немогуће и у раду много већег обима, у следеће области:
– Човек: делови тела, породица, друштвени живот,
– Кућа и предмети у кући,
– Ратарство и воћарство,
– Домаће животиње,
– Природа: земљиште, воде, природне појаве.
Податке добијане од својих бака, говор Дuњeг Лaпца, упоређивала сам
са говором Јoшана, а својим информаторима (што је само формални назив за
њих с којима сам се толико зближила током неколико месеци свакодневног
дружења да би сваки други назив био топлији) обећала сам да ће им имена
бити наведена у књигама, где ће их генерације студената сретати. Испуњавам
дато обећање на овоме месту јер је то, осим велике захвалности, најмање
што могу да за њих учиним: Милка Узелац (Доњи Лапац, рођ. 1930), Милка Зобеница (Доњи Лапац, рођ. 1920), Боја Радаковић (Јошан, рођ. 1933) и
Ђуро Радаковић (Јошан, рођ. 1921).
Припремајући рад за објављивање, делимично сам изменила првобитну верзију текста, и то тако што сам ранији Увод заменила овом Попратном белешком, изоставивши притом навођене дијалекатске појединости
које су представљале својеврстан краћи опис истраживаног говора. Ово
последње учинила сам због тога што данас о говорима личких Срба, посебно оних из источне Лике, постоје бројни дијалектолошки радови, међу
којима и они који поменуте дијалекатске појединости разматрају подробније.
Међу такве спадају, на пример, студија Богдана Ластавице Korenički govor
(Nastavni vjesnik XIV/10, Zagreb, 1905–1906, 752–765), која представља
први дијалектолошки рад специјално посвећен оном новоштокавском идиому којим говоре Срби у Лици, затим три обимнија рада проф. др Милана
Драгичевића: Рефлекси јата у данашњим личким говорима (СДЗб XXVI,
Београд, 1980, 147–233), Говор личких јекаваца (СДЗб XXXII, Београд, 1986,
7–241) и Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља (СДЗб LVI, Београд,
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2009, 277–371), као и једнако вредне студије др Драгана Павлице О говору
околине Удбине (СДЗб XXX, Београд, 1984, 357–424) и Творба именица у
говору Срба југоисточне Лике (СДЗб LIII, Београд, 2006, 1–187).
Списак тзв. техничких скраћеница и симбола којима сам се служила
при обради појединих одредница наводим уобичајеним редоследом:
аугм.
– аугментатив
в.
– види
вулг.
– вулгарно
гл.
– глагол
дем.
– деминутив
ж
– женски род
зб. им.
– збирна именица
им.
– именица
јд.
– једнина
м
– мушки род
мн.
– множина
несвр.
– глагол несвршеног вида
пеј.
– пејоративно
погрд.
– погрдно
прил.
– прилог
свр.
– глагол свршеног вида
супл.
– суплетивно
р. прид.
– радни придев
трп. прид. – трпни придев
уч. гл.
– учестали глагол
фиг.
– фигуративно
хип.
– хипокористик;
* – реч постоји са истим значењем у Речнику српскохрватског
књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности (РСАНУ);
(РСАНУ–) – реч не постоји у наведеном речнику;
(РСАНУ~) – реч постоји у наведеном речнику, али у другом значењу;
(Ј) – реч постоји код говорних представника Јошана, али не и Доњег
Лапца;
(ДЛ) – реч постоји код говорних представника Доњег Лапца, али не и
Јошана.
–3–
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РЕЧНИК
А
aбер м ’глас, вест’. – Гoдина цјeла iмa, а ни aбера oд њега.
aборат aборта м ’нужник, заход’. – Кaко uни нaмa uс кућу нaпраvли
aборат, кuд га њeсу зeру одмaкnли.
aјам aјма м 1. ’део коњске запрежне опреме за вучу који се ставља коњу
око врата’. . ’огрлине, огрљци који се стављају коњима око врата у вршају’.
– Рaздерa се oвaј aјам, мoраћу га кºпти.
aјaт ајaта м ’засебна зградица уз сеоску кућу, остава’. – У ајaту смо
дºжaли варeнику, бaсу, мaст и свu рaну.
ајaтић м дем. од aјaт. – U кући нeмaм вiшe бaсe, нe знaм iмa ли е и зeрe
у ајaтићу.
ајмeкати aјмeчeм, несвр. и уч. ’јаукати, кукати’. – Штa uнa жeна нaкo
aјмeчe, да јој нiје ко uмрo?
ајмeкнити aјмeкнeм свр. према ајмeкати. – Ајмeкнo кo да му је пo рuкe
oдгризa, а сaмо га зeру за рuкaв дoватијo.
aјнцuк -uга м ’мушки зимски капут’. – Сјeћaм се да су стaрi љuди
облaчили нeкве ајнцuге кат пoђu на сaјам. (РСАНУ–)
алaмуња ж и м погрд. ’брзоплет, несмотрен, непромишљен човек’. – Вiдe
алaмуњe, млaтi ки полuдијo, ко да е oт пo пaмeти.
aљина ж 1. ’мушки сукнени огртач који су обично носили пастири’. – Aљине
су ти бiле прoсте, њeсу iмале ни кољeре ки капuти. (РСАНУ~). 2. ’хаљина’.
– Нeкат су жeне нuсле кiкље, нiје бiло aљiнa ки дaнас.
аљiнац -нца ’кратки, сукнени мушки капут’. – Нeмa вiшe нaкијe aљiнaцa
ни брeвeнaцa ки нeкат.
aљиница ж дем. од aљина. – Кuпла сам цuрици љeпу aљиницу, мiлi Бoже,
ал ће се весelти кат вiдi.
aљиnчица ж дем. од aљиница. – Ђe сте нaшли нaкu мaћu aљиnчицу, нeмa е
кoлк зeрица.
aмпрак м ’запршка’. – Вaрен је грa, мoрaм нaправти aмпрак да га зaпржiм.
(РСАНУ–)
aнђец м ’хеклани део у средини тканог столњака’. – Нaјљепшi су aнђеци
бiли на стoљњaцима у мoe свeкрвe. (РСАНУ–)
aнђo -ела м ’анђео’. – Дoбро дјeте и љeпо ки aнђo.
aран aрна -о ’крупан, снажан, јак’. – Вiдe бºкe што е aран, мoгa би вoла
зa рeп вuћи.
–4–
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aрати aрaм несвр. ’харати’. – Aрали Талијaни Лiкoм, па нам зaтo и oстало
њiовијe рјeчi.
aрум, -а, -о ’силан, снажан, јогунаст (обично о човеку)’. – Пuшти га врaгу,
тaј е aрум. (ДЛ)
aруман, -мна, -о в. aрум. – Eст oвa твoја aрумна, нe би јa ш њoме iмa
пoсла. (Ј)
Б
бaба ж 1. *. – Грoтe, uнa бaба подјетiњла. 2. ’родитељева мајка’. – Мoји
дјeт и бaба су, бoме, тeшко жivли, мuчли се цјeлoг живoта. 3. ’(обично у
множини) уређене хрпе ситније истуцаног камења за насипање путева’. – Од
рaнe зoрe тuцa бaбе. Дuњeла му у пoднe жeна за uжину у пiвскoј бoци мљeко
и u кеси пaлeнтe, а uн јaдан, кад је тo вiдијо, зајаoкa: „Бoже мoј, кaко ћу
удрoбити!“
Изр. нaџак-бaба ’груба, дрска, зла баба’. – Свeкрва ти прaвa нaџак-бaба,
сiлна, свeму uна госпoдaрi.
бaбац бaпца м ’чврста, држећа старица’. – Вiдe бaпца, oвa ће стo годiнa
догuрати.
бабeтина ж аугм. и пеј. од бaба. – Uнa мoја бабeтина у свe се пeтљa.
бaбiља ж ’особа која иде на бабине’. – Eно е лeжi u бабинама, пo цјeлi
дaн јој дoлазe бaбiље.
бaбине ж пл. тант. *. – Eно се порoдла uнa Мaрина снaјица, мoраћемо нa
бабине.
бaбица ж 1. дем. и хип. од бaба. – Мoја бaбица ми свaкi дaн мјeсi колaчиће.
2. ’особа која указује помоћ при порођају’. – Мoја се ћeр uчла за бaбицу. 3. ’мали наковањ на коме се клепће, тј. откива коса’.
бабuрина ж аугм. и пеј. од баба, в. бабeтина. – Вiдe бабuринe стaрe, ки
вјeштица.
бабuскара ж аугм. и пеј. од баба, в. бабeтина. – Кaкa е uнo бабuскара, нa
врaга е нaлика.
баглaма ж ’шарка на вратима, прозорима и сл.’. – Шкрiпe врaта, пoдмажи
баглaме.
бaдњaк м *. – Мoрaм uсјећи бaдњaк, suтра е Бaдњi дaн.
бaзати бaзaм несвр. ’ићи без циља, скитати’. – Тaј би пoваздaн бaзa по
сeлу, а нeш га вiдти u пољу.
бaјта ж ’помоћна зграда у дворишту, обично дрвена, са земљаним подом,
у којој се пече печеница или ракија’. – Нuси им свoдак u бaјту, eно и oшли
пeћи печeницу.
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бaјтица ж. 1. дем. од бaјта. – Штa ће ти нaкo мaла бaјтица, нe мере u њu
трoе љuдi стaти. 2. ’колибица’. – Бiле су и нeкве бaјтице по пaшњaцима, па
смо u њи uлазли кат је пaдала кiша.
бaка ж хип. од бaба. – Нaјбољe вoлiм свoјoј бaки.
бакaлaр -aра м ’врста рибе која се продаје осушена’. – А за Бoжић смо
јeли бакaлaр, дuнесu нeкi Далматiнци сa мoра, а, бoме, бiјo скuп. (Ј)
бaкaнџа ж ’дубока ципела поткована бруквицама и понекад окована
металним плочицама’. – Штa си сaде oбo тe бaкaнџе, нiје ти дoста што си
свu зiму бiјo u њима. (РСАНУ)
бaкица ж дем. и хип. од бaка. – Мoја бaкица мeне uвјe пoљuбi у чeло кат
пoђeм спaвати.
бaла ж (обично мн.) ’слуз из уста и носа’. – Дaјдe ми тaј рuпчић да му
oбришeм тe бaле.
бaлaв, -ава, -о 1. ’који пушта бале, слинав’. – Oбриши се, вiдe кaкi си
бaлaв. 2. ’млад, незрео, неискусан’. – Јoш је бaлaв, а oће да се жeнi.
балавaдија ж зб. погрд. 1. ’балава деца’. – Балавaдијe u њi, а свe eдно
дрuгoм дo ува. 2. ’неозбиљан, млад свет’. – Uчитељ им прiчa, а балавaдија
врaжјa нiшта нe слушa.
балавaндер м погрд. ’незрео и неискусан младић’. – Мaни се тoгa
балавaндера, нiје uн прiлика зa те.
бaлавац -aвца м 1. ’онај коме иду бале из носа’. – Бaлaвче eдан, oдлази
кuћи и oбриши тe бaле. 2. погрд. в. балавaндер. – И тo тeби, вeлiш, прaвi
мuмак, ел нe видiш да е бaлавац.
балaвти бaлaвiм несвр. 1. ’испуштати бале’. – Прелaдијo се, па сaмо
бaлaвi. 2.’незрело говорити, брбљати’. – Не балaви кад нe знaш o чем се
рaдi.
бaлавица ж 1. ’балава девојчица’. – Нaдe рuпчић, oбриши тaј нuсић да нe
будeш бaлавица, а тaкa љeпа дјевoјчица. 2.’млада, неискусна девојка’. – Вeлe
да oће да се жeнi нeкoм бaлавицoм.
балaвко м в. бaлавац. – Вiдe мaћoг балaвка, гoљaн и бoшaн пoваздaн.
бaлaвче -ета с (зб. мн. бaлавчaт) 1. ’балаво дете’. – Бaлaвче мaлo пoваздaн
oдa бoсо. 2. ’млада, незрела особа’.– Бaлaвче eдно, i тi би у прeло.
бaлега ж ’животињски измет’. – Ђe су рoгље да пoкупiм бaлегу, да нe
газiмо пo њoј?
балeгати -aм несвр. ’избацивати из себе балегу, измет’. – Штa пuштaш тe
кравeтине да ти пo дворiшту балeгајu!
балeтина ж аугм. од бaла. – Нe мерем се брaнти от oвe врaжјe балeтинe iз
носа, нiкaко е iшћерати.
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бalти бaлiм несвр. в. балaвти. – Нeмoј тuдa да ми бaлiш, брiши нuс!
бaнак бaнка м ’сто од тешког дрвета (у радионици) на којем се блања’.
– Мeтни тu дaску тaмо на бaнак, кaшњe ћу ти облaњати. (РСАНУ~)
бaра ж ’коза са шарама по лицу’. – Вoлiм што е бaра, мoрем је лaко
пoзнати, нeмајu двiје тaкe.
барoци м пл. тант. ’дугачки зулуфи’. – Стaрi су љuди нuсли дuгачкe
сoлупе, звaли и пoклепoрти или барoци. (Ј) (РСАНУ–)
блuдәти блuдiм несвр. ’мазити’.
бобuљица ж в. бoба. – Вiдe га, eво му се лiце oсuло нeквијeм бобuљицами.
Бoжић м ’Божић’. – Suтра ћу клaти печeницу за Бoжић.
бoме прил. ’богме’. – Бoме е oвaј лiст нoћас oпa от вeликoга мрaза.
бoта ж 1. ’груда неког врло густог јела (обично паленте)’. – Дaјдe ми oвu
бoту пaлeнтe да прiсмучiм кuпус. 2. ’кврга, чворуга’. – Iзашла ми нeква
бoта нa рамену, тaкo стoјi iмa већ нeколко гoдiнa.
бoтица ж 1. дем. од бoта (1). – Oстала eдна бoтица пaлeнтe, нeће е нiко,
бaцићу је у спiрине. 2. дем. од бoта (2). – Кaкa ти е тo бoтица на рuци, ел
мºтвa кoст ил штa е?
бoчљевина ж ’укосо, с бока’. – Eно сњeк пaдa с бoчљевинe, бoрi се јuк и
бuра. (РСАНУ–)
бoшaн, -а, -о ’бос, босоног’. – Штa ћу јaдна, oде ми дјeте јoпe бoшaно u
шкoлу.
брaв м (мн. брaви) ’сваки поједини комад стоке (за овце и козе)’. – Oће ли
ти бiти дoста трi брaва за Бoжић?
брaва ж *. – Мoрaм звaти брaвaра да ми мeтнe дрuгu брaву.
брaвaр м *. – Мoраћу брaвaру да ми нaправi јoш eдан кљuч.
бравaрија ж ’браварска радионица’. – Бiјo сам двaпuт oд јутрoс у
бравaрији, ал њeсам нaшa брaвaра.
брaветина ж ’браветина; бравље месо, овчетина’. – Бoме сам се нaјo
брaветинe.
бравeтина ж аугм. од брaва. – Мeтнo ми нeкву бравeтину на врaта от
пецaнe, штa ће ми тoлкa.
брaвица ж дем. од брaва. – Iмали нeкве кувeрке и брaвице нa њима, и
кљuчић бiјo да се закљuчајu.
брaвче -ета с (зб. им. брaвчaт) дем. од брaв. – Сiтна нeква oвa брaвчaт.
брaда ж (ак. брaду и брaду; мн. брaде) 1. *. – Ел му uнo рaшљаста брaда?
2. ’длаке на том делу и са стране лица’. – Њeсам га вiдијo, eно га, вeлe,
пuштијo брaду.
–7–
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брaдавица ж 1. ’мањи округао израштај на кожи’. – Нe мере плeсти, јoпe
јој iзишле брaдавице. 2. ’избочени врх на дојци’. – Дoбрoга дјeтета, чiм вiдi
брaдавицу, oће да пoсe.
брaјо м ’најстарији девер’. – Брaјe њeсам ни uпaнтла, oдмa нeкaко кат смо
се мi uзeли, uн је oшa у Амeрику. (РСАНУ~)
брaт м (супл. мн. брaћа) 1.а. *. – Вoлi га ко да му е рoђенi брaт. б. ’мушкарац у односу према лицима у другој линији сродства (~ од стрица, ~ од
тетке и сл.)’. – Тo му је брaт от стрiца, а eднaки су ко да су рoђенi. 2. ’средњи
по старости од три девера’. – Брaцoм смо звaли нaјмлађoк, брaтом срeдњoк,
а брaјoм најстaријoг дјeвера. (РСАНУ–)
брaтван м ’плићи бакрени или емајлирани суд четвртастог облика за
печење хлеба, пита и сл.’. – Пoдмажи брaтван да iскрeнeм крuв да се пeчe.
(РСАНУ–)
брaтика м хип. од брaт. – Брaтика мoј, дoђи свoјoј сeји.
брaтити се -iм се несвр. 1. ’братимити се’. – Бiли су i прије вaјe скuпа,
а сaде, кат су се брaтли, нiђе eдан брeз другoг нe идu. 2. ’називати кога
братом’. – Њi двa се брaтe кад гoт се нeђе срeтнu.
брaтић м ’братић, братов син’. – Iмaм двa брaта и свaкi пo двa сiна, па
кад ми брaтићи дoђu, aјмe мoк вeсeља.
брaтичина ж ’братичина, братова кћи’. – Тeтки дoшла њeна брaтичина и
нiко јој вiшe нe требa.
брaто м хип. од брaт. – Фaлi га канда нiко нeмa брaтe нек uна.
брaцо м 1. хип. од брaт. – Милiна глeдати како љuбi свoг мaћoг брaцу.
2. ’најмлађи девер’. – Док се нiје ожeнијo, брaцо је uвјe бiјo uз мене.
бºвнара ж *. – Eво ми сaв лiјеп oпаде с oвe мoe јaднe бºвнарe.
бºвно с (мн. бºвна, ген. бrвaнa и бºвaнa) *. – Iшa сам трaжти чoека да ми
oтешe бºвна, пoчo сам прaвти кuћу.
брдaшце и брдaшце с дем. од бºдо (1). – Лeти зa њoм, oшла е преко uног
брдaшца.
бºдило с (ген. мн. бºдiлa) ’брдило’. – Рашiри бºдила да мeтнeм бºдо u
њи.
бºдина ж аугм. од бºдо (1). – Вeлiш бºдо, нiје тo бºдо, нег бºдина!
бºдо с (мн. бºда, ген. бºдa) 1. *. – Oдошмо прeко брда у прeло. 2. с (мн.
бºда, ген. бºдa) ’део ткачког разбоја с густо поређаним жицама између којих
су провучене нити основе, те се њиме сабија потка’. – Пuкa ми зuбац на бºду,
нe знaм кo ће ми га замјenти.
брдoвит, -а, -о ’у коме има брда, где су брда’. – Eст, вaлa, oвa нaша Лiка
свa брдoвита.
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бревeнац -eнца м ’мушке ткане панталоне, од колена до чланка уске’.
– Стaрi су љuди нuсли нeкве лaче, бревeнце, прекo њi нuсли натiкаче.
(РСАНУ–)
брежuљак -љка м дем. од бријeк. – Нaгнa вoс преко брежuљка, па
превaлијo.
брeзова ж ’крава која је шарена по бутовима’. – Брeзова мoре бiти и жuта
и црвeна, ал сaмо да су јој бuтине шарeне.
брeма ж ’пљоснат дрвени суд за воду (око десет литара)’. – Трeбала би
iзрибати uнu брeму, нusћу suтра кoсцима вoдe.
брeновати -ујeм несвр. ’увијати косу, коврџати’. – Њeсам брeновала кoсе,
кaкe су ми ки слaма. Вoлiм код љeпe цuрe вiдти брeноване кoсе.
брeстiк -iка м ’брестова шума’. – Нiје кoд нaс бiло чuдо брестiкa, тек
пoнекојe дºво.
брeстић м ’брест’. – От сuвoга брeстића бiће дoбријe дºвa за печeницу.
брeстов, -а, -о *. – Усјeци брeстовијe штaпa да прaвiм лoтре, oвe ми се
скºшле.
брeстовина ж ’брестовина, брестово дрво’. – Вeлe да е од брeстовинe
дoбра грaђа зa кућу, ал је кoд нaс бiло мaло брeстiћa.
бријeк -eга м (лок. брјeгу, мн. брјeгови) ’брег, мање брдо’. – Aјд зa мнoм
прeко брјeга, бºжe ћемо стiћи.
брiса ж ’оно чиме се нешто брише, гумица’. – Нeђе сам изгuбла брiсу,
кaко ћу брeж њe u шкoлу.
бºк м (мн. бºкови и бºци) *. – Eно га, пoваздaн сјeдi и сuчe бºкове.
бркaјлија м *. – Aјме, вiдe га кoлкi су му бºкови, прaвi е бркaјлија.
бºкат, -а, -о *. – Стaрi љuди вeлe: „Чuвaј се ћoсава чoека и бºкатe жeнe.“
бºкеша ж ’брката жена’. – Eси ли му вiдла жeну, гaдна нeква, бºкеша.
(РСАНУ–)
бºко м в. бркaјлија. – Eли uнaј бºко твoј ћaћа?
бºља ж ’последња, слаба ракија’. – Uномe пијaндури и бºља е дoбра.
бºсlти бºслiм несвр. ’брзо, неразговетно говорити’. – Вaјe нeшта бºслi,
нiшта је нe мерем разuмјети. (РСАНУ~)
брuктaш -aша м ’новчаник’. – Нeђе сам тuријo брuктaш, плaтћу ти suтра.
(Ј) (РСАНУ–)
брuнза ж ’изливено, округло звоно светле боје, ставља се кравама око
врата’. – Прeкиnла ми крaва кaиш са брuнзe, нe знaм сaде кaко ћу јој јoпe
мeтnти.
бuбрек -ега м (ген. мн. бuбрeгa) ’бубрег’. – Eси чuo да су Јoвинoм мaлoм
iзвадли eдан бuбрек?
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бuвaч -aча м ’бухач; инсект, кукац који скаче као бува, храни се листом
купуса’. – Мoрaм опрaшти кuпус, пoеде га бuвaч.
бuгаºти бuгарiм несвр.’бугарити; јадати, нарицати’. – Њeсам мoгла
слuшати кaко жeне нa грoбљу бuгарe за uнијeм младiћом.
бuдәти бuдiм несвр. 1. ’будити’. – Штa ме бuдiш, нeмa јoш шeс сaтi. 2. в.
блuдти. – Чiм зaплачe, uни га нuсајu, сaмо га бuдe, па ће iмати мuкe ш њiме.
(Ј) (РСАНУ~)
буђeлaр -aра м в. брuктaш. – Дeбo му буђeлaр, па му тi вјeрuј да нeмa
пaрa.
бuкара ж ’дрвени суд из којег се пила вода’. – Стaрi љuди вeлe да је
нaјслађe бiло нaпти се вoдe из бuкарe.
бuква ж *. – Aјмо пoсјећи uнu бuкву у гaју, iмаћемо oд њe трi мeтера
дºвa.
бuквaр -aра м 1. ’школска књига за почетнике у учењу писмености’. – Кат
сам јa iшла u шкoлу, њeсмо iмали тeке ки дaнас, нек пiсaљку, пeрaљку и
бuквaр. 2. ’букова шума’. – Aјд у uнaј бuквaр вишe кућe, усјeци кoјi бuквић.
буквeтина ж аугм. од бuква. – Ћiјo сам uсјећи uнu буквeтину, ал iзглeдa
да е свa гњiла.
бuквић м ’млада буква’. – Вiдла сам рaван бuквић, iћу га uсјећи да
пoдбочiм oвaј oгранак.
бuков, -а, -о *. – Бuкова шuма кoд нaс се звaла бuквaр.
бuковина ж ’буковина’. – Грaђа зa куће нaјвишe се сјeкла од бuковинe.
бuнaр -aра м *. – Iди закaлaј вoдe са бунaра.
бuра ж ’јак ветар (обично праћен кишом или снегом)’. – Пiрi бuра већ
трi дaна, нe мерем нiкудa.
бuран, бuрна, -о ’јако ветровит, пун буре, невремена’. – Свu нoћ пaдa
бuран сњeк.
бурлiјати -aм несвр. ’преметати, комешати’. – Сiпaј тo мљeко љeпо,
нeмoј пo њему бурлiјати.
бuсeн м ’ископан комад земље заједно с травом’. – Кoлкi су бuсeн извalли
кат су oрaли и нaкo га oставли нa њиви.
бuсeње с зб. им. од бuсeн. – Мoрaм iћи стuћи uнo бuсeње пo њиви, па ћу
сiјати кuрузе.
бuт бuта м (мн. бuтови) ’део задње ноге изнад колена код животиња’. – Дунeси ми двјe киле мeса, ал uзми од бuта.
бuтина ж ’бутина’. – Скºкала сам се, свa ми бuтина помuдºла.
бuтић м дем. од бuт. – Осјeци им сaв бuтић от печeницe кат пoђu кuћи.
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бuца ж (ген. мн. бuцa) ’гумена чизма’. – Aјме дoбријe бuцa, мoре на сaјам
u њима, а не u шталу. (РСАНУ–)
бuцати бuцaм несвр. 1. ’букати, правити буку (о говедима)’. – Нe мерем
гunти свoја гoведа uнијeм, бuцаће ми вoлови. 2. ’растурати, разметати
роговима’. – Iди oћерaј uнe вoлове да ти нe бuчu сјeно.
В
вaбти вaбiм несвр. ’вабити; дозивати живину’. – Кад вaбiмо кoкоши,
вiчeмо: пи, пи, пи... Вaбнидe и да нe идu u жито.
вaздaн прил. ’цео дан’. – Вaздaн сјeдi и чeкa га.
Изр. пoваздaн ’по цео дан’. – Пoваздaн плaчe, нe знaм штa ћу ш њoме.
вaљуга ж ’мања клада или пањ на којима се цепају дрва’. – Eно ти тaмо
вaљугe, па нa њoј цјeпaј, штa ми тuдa гoјaтiш. (РСАНУ–)
ваљужeтина ж аугм. од вaљуга. – Шта ће ти oвa ваљужeтина прeт кућoм,
свa сaгњiла вeће. (РСАНУ–)
вaљужица ж дем. од вaљуга. – Iдeм нa тoј вaљужици кoјu љuшчицу тeсnти.
(РСАНУ–)
вaмiлија ж ’фамилија, породица’. – Рeци ми iмa ли uчитeљa у вaшoј
вaмiлији?
варeника ж ’млеко’. – Нaмузла сам пuну крaљачу варeникe, бiће мљeка.
вaрiво с 1. ’кувано поврће’. – Нeмaм мeса, свaрићу кaквoк вaрiва. 2. ’количина намирница потребна за припремање оброка’. – Iшла би скinти eдно
вaрiво грa, нeмaм шта дрuгo зa ужину. (РСАНУ~)
вaºти вaрiм несвр. ’кувати’. – Крuв смо кuвали, а варeнику вaºли.
вaрићaк м ’дрвени суд за жито; житна мера’. – Iди нa пот и дунeси двa
вaрићaка брaшна.
вeриге ж пл. тант. ’ланац над огњиштем на којем виси котао’. – Окрeни
вeриге нaд ватру и мeтни варeнику да се вaрi.
вeс вeза м ’шара, украс извезен на тканини’. – Мoрaм uзeти uнaј њeн
пeшкiр, љeп је вeз нa њему, па да i јa тaкi извeзем.
весelти се весeлiм се несвр. ’веселити се, радовати се’. – Весeлi се што
ће га дјeт повeсти на сaјам сa собoм.
весeљaк -aка м *. – У uнoј кuћи свi весељaци, кoд њi се uвјe oрi пјeсма.
вeсeље с *. – Кaкво е кoд њi вeсeље, да им се сiн нiје ожeнијo?
вeсти вeзем несвр. *. – Кат сам јa бiла млaда, цuре су вeзле пешкiре и
спрeмале зa удају.
вeчера ж *. – Eво сам дјeци колaчiћa умјeсла за вeчеру.
вeчерати -aм свр. и несвр. *. – Aјте u кућу вeчерати, oлaдi се oвo јeло.
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вијoрати (се) -aм (се) ’вијорити (се)’. – Сњeг, бoме, вијoрa кад га бuра
пoћерa.
вiлaш м 1. ’ован с виластим, извијеним роговима’. – Чuвaј се uногa
вiлaша, тaј је oпaсан, aјам. 2. ’уображен човек’. – Вiдe вiлaша, мiслi да му
нiко нiје рaван. (Ј) (РСАНУ~)
вiле вiлa ж пл. тант. ’дрвено рашљасто оруђе са три рогља, за набадање
сена, сламе’. – Uзми i тi eдне вiле, iдeмо кuпти сјeно.
вiлен, -а, -о ’суманут, махнит, несташан’. – Нeмa нiђе вaкo вiленe дјeцe
ки u нaс.
вилenти вилeнiм несвр. ’махнитати’. – Ал дaнас oвa дјeца испрeт кућe
вилeнe ко да е сaм ђaвo u њи uшa.
вiлица ж ’вилица, чељусна кост у коју су усађени зуби’. – Вaдијo ми uнaј
oкрљак, рaстeгa ми цјeлу вiлицу.
вiтица ж ’венчани прстен, бурма’. – Кuпли вiтице, сa ће и свaдба.
вiтлић м ’витао, направа за намотавање предива’. – Мeтни тaј кaнчo на
вiтлић и смuтaј у клuпко. (РСАНУ~)
вјенчaвати (се) вјeнчaвaм (се) несвр. према вјeнчати (се). – Кoлкa се
пuта uна вјенчaвала и рaстаљала, тo нiко нe знa.
вјенчaница ж ’венчаница, венчана хаљина’. – Нe пaнтiм јa да су нeкат
цuре нuсле вјенчaнице кат су се вјенчaвале.
вјeнчаница ж ’основна греда поврх зида на коју су постављене остале
попречне греде’. – Трeбали би скuпти двa-трi чoека да нам дiгнu oвu
вјeнчаницу.
вјeнчати (се) -aм (се) свр. и несвр.’венчати (се)’. – Uнaј је iстi пoп вјeнчa
i мoк ћaћу. Њeсу се вјeнчали, а eво већ двјe године жiвe скuпа.
влaка ж ’велико оборено стабло које се вуче’. – Eво oвaј пoгодан сњeк,
aјмо дoвuћи eдну влaку за вoловима, бiће нам мaло дºвa зa зiму.
влaс ж и м ’предиво вуне, кудеље и сл. састављено од дугих влакана’. – Мoрaм од влaса oпрести дрeтвe, трeбаћe ми да зaкрпiм џaкове.
вoја ж ’дуг танак штап помоћу којег се тресе воће с високих стабала’.
– Iдeм uсјећи вoју од љeскова прuћа, трeбаће ми кад бuдeм трeсла шљiве.
(РСАНУ–)
вoћaр -aра м ’место засађено воћкама, воћњак’. – Дoбријe јaбuкa u твoм
воћaру.
вº вºа м (мн. вºови, ген. вºoвa) ’врх’. – Вeлi да на вºу uнe плaнинe бuдe
дo пo љeта сњeга.
врaкnти врaкнeм свр. ’ударити, ошамарити’. – Врaкнo га шaкoм u глaву
и oвaј се извºнo. (РСАНУ~)
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врaнац -нца м ’коњ црне длаке’. – Мiлi Бoже, ал је бiјo цºн ки uгарак
uнaј врaнац, нiје му бiло рaвна. (ДЛ)
врaт м (лок. врaту). – Uкoчијo ми се врaт, нe мерем мºдnти.
врaтило с ’дрвени ваљак на разбоју око којега се омотава пређа’. – Попuшти зaдњo и стeгни мaло прeдњo врaтило.
врaтина ж аугм. и пеј. од врaт. – Дeбелe врaтинe u њега, ки у кºмка.
врeћа ж (ген. мн. врeћa) ’овећа дужа кеса од кудеље, вуне, платна, синтетике и др. која обично служи за спремање и ношење жита’. – Гuнiм u млин
oвијe пeт врeћa.
врећeтина ж аугм. од врeћа. – Кoек ће ти врaга тoлкa врећeтина?
вºжaв, -ава, -о ’који је пун вржева’. – Штa си кuповa oвe вºжавe дaске,
нeш и мoћи облaњати.
врјeћи вºшем трп. прид. вºшен, -а, -о несвр. ’врећи’. – Suтра ћу врјeћи
жiто, iмаћу шeс вºшиoцa.
вºснiк -iка м (мн. вºсници) *. – Тo е мoј вºснiк, скuпа смо u шкoлу iшли.
вºсница ж ’врсница, вршњакиња’. – Нiје uна мoја вºсница, стaријa је двјe
године.
вºтa вºтла м ’врт, башта’. – Нeмa oђе, ал iмaм јoш кoјu глaвицу u вртлу.
(РСАНУ–)
вºцати вºцaм несвр. *. – Не млaти тoм мaшoм, eво свe вºцa.
вºцnти вºцнeм свр. ’врцнути’. – Вºцnла ми жiшка на кiкљу, па ми
изгoрла.
вºчковaн, -а, -о ’коврџав’. – Мoја цuра iмa љeпе, вºчковaне кoсе.
(РСАНУ–)
вºш вºжа м (мн. вºжови) ’чвор у дрвету’. – Iспилaли смо дaске, штa
ћемо ш њiма, свe од нeквијe вºжoвa.
вºшaј м ’снопље жита за једну вршидбу’. – Вeлик вºшaј, тeшко ће га
кuњи прoгазти.
вºшак вºшка м дем. од вº. – Гunла сам блaго u пашу гoре на вºшак, iмa
дoбрe трaвe.
вºшидба ж *. – Бaш су врuћи дaни, пoгодни за вºшидбу.
вºшиoц м ’човек који врше жито’. – Мoраћу врјeћи жiто, а нeмaм
вºшиoцa.
вºшлaк -aга м (мн. вршлaзи) ’дугачка и дубока дрвена кутија, сандук
без поклопца, у којем је стајало жито’. – Eно ти жiта на пoду, пuн вºшлaк,
дунeси ми eдан вaрићaк. (ДЛ)
вºшчић м дем. од вº. – На uномe вºшчићу iмa љесaкa, iћемо брaти
љeшнiке.
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вuк м (мн. вuци и вuкови) 1. *. – Вiјu вuци свu нoћ. 2. (обично мн.) ’учесник у свадбеној поворци, на свадби’. – Кат сам се јa удaвала, бiла пuна кuћа
вuкoвa.
вuна ж *. – Шiшали смо oвце, мoрaм зaсјеºти вuну, па ћу е прaти.
вундaмент м ’фундамент, основа, темељ’. – Uдаºли дaнас вундaмент зa
кућу.
вuнен, -а, -о *. – Кo ти е oплеo тu вuненu мaју?
вунiца ж ’упредена вунена влакна различито обојена’. – Мoрaм кuпти
вунiцe да oплетeм чaрапе.
вuрак вuрка м ’отпилани део дрвета’. – Uзмидe сiкиру и iсцјeпaј вuрaкa,
нeмaм цјeпанiцa, uтрnће ми се вaтра.
вuрчић м дем. од вuрак. – Тaнкијe вuрчiћa, нe требa и цјeпати, стaће u
ватру.
вuчија ж ’дугуљаст и пљоснат дрвени суд’. – У вuчијама смо сaмо вoду
нuсли из зiдaнијe бунaрa; нaпунiмо вoдe, мeтнeмо тaпuн да се не прoљeвa,
uпртiмо на лeђа и нuсiмо.
вuштaн -aна м (мн. вуштaни) ’подсукња од платна са украсном чипком
која је вирила испод сукње’. – Вiдe љeпe eклaнe шпiцe нa том твoм вуштaну.
(РСАНУ~)
Г
гaврaн м 1. *. – Вeлe, кат вiдiш гaврaна, бiће злo. 2. в. врaнац. – Нeће ти
мoј гaврaн лiпсати кi твoј лiсац. (Ј)
гaдан, гaдна, -о *. – Пuшти ме, нoћас сам гaдно сaњaла.
гaј гaја и гaја м *. – Iдeмо u гaј по шuшањ.
галaма ж ’вика, граја, бука’. – Извiридe кaкa е тo јoпe галaма u дворiшту.
галamти гaлaмiм несвр. ’галамити; гласно говорити, дерати се’. – Вaјe се
нeшта дeрњa и гaлaмi.
галaмџија м ’човек који галами’. – Eст uсoван uнaј галaмџија, јoпe гaлaмi.
гaнак гaнка м ’ходник на улазу у кућу’. – Њeси се трeбa изuвати. Жeно,
дунeсидe му цiпеле из гaнка.
гaндија ж ’врста летње сандале с гуменим ђоном и кожним каишићима’.
– Чiм су му кuпли гaндије, бaцијo е свoе стaрe oпaнке. (РСАНУ–)
гaњати (се) гaњaм (се) несвр. према гunти. – Штa гaњaш тe oвце, пuшти
и да пaсu.
гaргаша ж ’направа за чешљање и извлачење вуне; даска с ручком и
металним зупцима’. – Ал се збiчaла, мeтни е у гaргаше.
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гаргaшати -aм несвр. ’чешљати, гребенати вуну’. –Uзми гaргаше, па
гаргaшaј зeру с нaми, нeћемо шaлe завºшти.
гaрiн м ’црномањаст човек’. – Цºне кoсе, цºне oчи, прaвi е гaроња ил,
што би мoја бaба рeкла, гaрiн. (Ј)
гaроња м в. гaрiн. – Нe мере жuћија нiкада бiти љeпшi од гaроњe.
гaтара ж (ген. мн. гaтaрa) *. – Вiдe гaтарe, вaјe нeшто чaрa.
гaтати гaтaм несвр. *. – Мoрa да е uнa гaтара гaтала и нaметnла нa ме.
гaтре -a ж пл. тант. ’део ложишта пећи: гвоздене решетке’. – Рјeтке ми
гaтре, па ми iспадa свa вaтра крoзa њи. (РСАНУ~)
гeгaљка ж ’љуљашка’. – Iмa у сeлу eдна гeгaљка, дјeца се пoваздaн нa
њoј гeгајu.
гeгати (се) гeгaм (се) несвр. 1. ’вући се, ићи лењо, тешко, с муком’. – Вiдe
кaко се uнaј чoек гeгa. 2. ’љуљати се на љуљашци’. – Дјeт им свeзa uже на
oрас, па се гeгајu.
гeге гeгa ж пл. тант. ’врста дечјих панталона које су расечене позади’. – Обuцидe мaћoм пiшоњи oвe гeге. (РСАНУ~)
гeрда ж ’гвоздени клин који се при вучи забија у балван’. – Гeрда се зaбијe
у бaлван, зaвeжe се лaнац зa њу, па се вuче за вoловима кuћи. (ДЛ) (РСАНУ–)
гeрма ж ’квасац’. – Њeсмо uвјe iмали гeрмe ки дaнас, нек oстаљали
квaсац за sутрaдaн.
глaва ж 1. *. – Свe јутро ме бoлi глaва. 2. ’ум, разум, памет’. – Тaј iмa
глaву. 3. ’живот’. – Плatће свoјoм глaвoм. . ’проширени горњи, крајњи део
нечега (ексера и сл.)’. – Кaко ћу uдаºти oвaј чaвa кад нeмa глaвe?
глaват, -а, -о *. – Кaко е гaдно uнo дјeте, нeкво глaвато, а мaтeр му љeпа
жeна.
главeшина ж пеј. ’човек од положаја и угледа, старешина’. – Дјeд му е
бiјo нeква главeшина у oпћини.
глaвина ж аугм. и пеј. од глaва (1). – Мaлi чoек, а вeлику глaвину iмa.
глaвица ж 1. дем. и хип. од глaва (1). – Бiстра oвa мaлa глaвица, нe мереш
је прeваºти. 2. ’заокругљени део неких биљака’. – Трeбаће ми двiје глaвице
кuпуса. 3. ’врх планине, брега’. – Вeлик сњeг на вºу глaвицe.
главoбоља ж 1. *. – Eно е у крeвету, већ је трi дaна мuчi главoбоља. 2. фиг.
’брига’. – Нe знaм штa ћу oд њега, сaмо ми главoбоље зaдaвa.
главoбoљан, -љна, -о ’главоболан’. – Главoбoљна сам, чeсто ме бoлi
глaва.
глaвоња м 1. пеј. *. – Кoлкi е uнaј глaвоња, iмa u њему стo кiла. 2. погрд.
в. главeшина. – Вeлe да му е ћaћа нeкав глaвоња у Гoспићу.
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главuрина ж аугм. и пеј. од глaва (1). – Кoлкa му е главuрина, нe мере
мeтnти кaпу нa глaву.
глaдnти глaднiм несвр. ’гладнети, постајати гладан’. – Јuтрoс сам слaбо
рuчa, пoчo сам вeће глaдnти, нeћу шaлe дoчекати uжину.
глaдница ж и м ’гладница, особа која много једе’. – Њeсам знaла да си
тaкa глaдница, uвјe нeшто iштeш јeсти.
гладoвати глaдујeм несвр. *. – Uнa јaднa дјeца глaдујu, а ћaћа им пoпијe
свe што зaрaдi.
глaт глaди ж ’глад’. – Кºчe ми црјeва oд глaди, тeшко чeкaм да дoђeм кuћи
да што пoјем.
глaша ж хип. од глaва (1). – Дoђи да ти бaба љuбi тu пaметнu глaшу.
глaшица ж дем. од глaша. – Uнo дјетeњце љeпо, да му сaмо вiдiш uнu
цºнu глaшицу.
глoгиња ж (ген. мн. глoгiњa) ’плод глога’. – Вiдe дoбријe глoгiњa на
oвомe глoгићу.
глoгињица ж дем. од глoгиња. – Eно и, вeће пoчeле црвenти глoгињице.
глoгић м ’глог’. – Ал је цвјeтa oвaј глoгић, бiће чaја.
глoгов, -а, -о *. – Мoј је дјeт iмa глoгову шљaку да се пoдбaчa.
глoговина ж ’глоговина, глогово дрво’. – Eно от uнe глoговинe мoре бiти
дoбар рeцељ за кoсу.
гљeто с ’длето’. – Нaђидe ми гљeто да прокoпaм зeру oвo врaтило.
гмaјина ж ’општинска земља’. – Пригрaдли сeби гмaјинe, ал шuтe.
гнuј гнuја м ’гној’. – Плiк му е пuкa, eно му цuрi гнuј, нe мерем глeдати.
гнuјaв, -ава, -о ’гнојав’. – Кaкi му е гнuјaв пºст, кaд му се бºжe тoлкo
загнuијo?
гнuјити -iм несвр. ’гнојити, разбацивати ђубар по њиви’. – Мoрaмо
гнuјити uнu њiву да сiјeм кумпјeре.
~ се ’гнојити се’. – Eно му се рaна пoчeла гнuјити.
гњiјo, гњiла, -о *. – Бiле u нaс нeкве цºнe крuшке, јeли и сaмо кат су
гњiле.
гњiти -јeм несвр. *. – Штa нe јете oвe јaбуке, eно и вeће пoчeле гњiти.
гoба ж ’грба’. – Вiдe кoлкu гoбу iмa на лeђима. (Ј)
гoбaв, -ава, -о ’који ма грбу на леђима, грбав’. – Eст јaдан гoбaв, грoта
глeдати u њ. (Ј)
гoбавац -aвца м пеј. ’грбава мушка особа’.
гoбавица и гoбовица ж пеј. ’грбава женска особа’. – Бабeтина uнa, гoбовица,
мoрa да е нeква чаратaница. (Ј)
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говoруша ж ’друга кафа која се понуди гостима, в. дочeкуша и испрaтуша’.
– Бiла ми uнa јeзичка, сјeдла трi сaта, пoпiла и говoрушу, па се запрiчала,
јeдва е јa испрaтушoм iшћерa. (Ј) (РСАНУ–)
гodновати гoднујeм свр. и несвр. ’оста(ја)ти, провести, проводити негде
годину или године’. – Гodновало е на тaвану, забoраvли смо нa њ. (РСАНУ~)
гојaтити гoјaтiм несвр. ’чинити нечистим, прљати’. – Oдлази oталeн, штo
тu ђeљкaш тu цјeпаницу, штo ми кuћу гoјaтiш! (ДЛ)
гoљaн, -а, -о ’слабо обучен’. – Eно га нiс пuт iдe гoљaн и бoшaн.
грa грa м ’грах, пасуљ’. – Мoрaм iћи чuпати грa, сазoријo е.
грaбiк -iка м ’грабова шума’. – Нaјближe ми е дoћи у Бiровачу пoпријeко,
крос uнaј грaбiк.
грaбић м ’граб’. – Ал је oвaј грaбић рaван, мoраћу дoћи uсјећи стoжину да
сaдеђeмо сјeно.
грaбље -aљa ж пл. тант. *. – Мoрaм нaправти нuвo грaбљiште за oвe
грaбље.
грaбљiште с ’држак у грабаља’. – Скºшло ми се грaбљiште на oвијeм
грaбљами, мoрaм uсјећи дрuгo.
грaбов, -а, -о *. – Нaсјекла сам грaбовијe грaнa, па ћу прaвти мeтлу да
oчистiм двoрiште, eво је пuно шuшња.
грaбовина ж ’грабовина, грабово дрво’. – Дoбрe грaбовинe, мoрала би
uсјећи дºжалицу да нaсaдiм мuтику.
грaбти -iм несвр. 1. ’грабити, отимати’. – Iмa свoе, а грaбi њeгово. 2. ’сакупљати (сено)’. – Uзмидe тe грaбље и aјде с нaми грaбти сјeно.
грaдина ж ’брдо с којег се пружа поглед на околину’. – Изiђидe нa тu
грaдину и вiдићеш кaкво е врјeме у Гoспићу. (РСАНУ~)
грanти грaнeм свр. ’засијати, појавити се (о сунцу и месецу)’. – Вечeрас
је oблaчно, мјeсeц ће кaснијe грanти, нe знaм кaко ћу у прeло.
грaнова ж ’крава са крупним шарама’. – Брeзова ти е uнa што е по нuгама
сaмо шарeна, а грaнова е свa.
грањiвати грaњiвaм несвр. од грanти. – Eно сuнце по вºовима вeће
грaњiвa, дaнас ће бiти љeп дaн.
грaораст, -а, -о ’пегав и осут приштићима’. – Нe мере бiти љeп, брaте,
кат је нaкi грaораст. (РСАНУ~)
грaша ж ’овца с пегицама по лицу’. – Кaко да е зoвeм нег грaша, вiдiш
кaко јој је лiце грaорасто.
грaшљив, -а, -о ’пегав’. – Ђe тoгa грaшљивoг нaђе, прaвi е жuћија!
(РСАНУ~)
гºдан, гºдна, -о ’голем, велик, огроман’. – Штa си се намuсуријo, кaкве
су те гºднe мuке снaшле?
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грeбeн -ена м ’справа с гвозденим зупцима којом се гребена, чешља вуна,
конопља, кудеља’. – Дaнас сам извлaчла влaс от кoнопљe на грeбeн.
гребeнати -aм несвр. ’чешљати гребеном’. – Мoрaм трaжти грeбени, па
ћу suтра гребeнати кuчине.
гºк гºка, -о ’горак’. – Гºка ми кaва, дaјдe ми цuкра.
гºлат, -а, -о *. – Eст гºлат, свe се oрi кад зaпјевa.
гºлiћ -iћа м ’сужени горњи део боце’. – Кат је oтварa бoцу, oдбијo е
гºлiћ, нeмoј пiти iз њe, пoсјећеш се!
гºло с (ген. мн. гºлa и гºлa) 1. *. – Uватијo га зa грло и пoчo гuшти. 2. ’ждреона дупља’. – Зaпo му зaлогaј u грлу. 3. фиг. ’глас’. – Iмa љeпо гºло. . ’животиња’. – U њега трiста гºлa и тo му нiје дoста, кuпијo јoш стo овaцa.
грoктити -iм несвр. ’гласно певати дубоким, снажним гласом’. – Iмa
дoбро гºло, eно га грoктi, свe се трeсе. (РСАНУ~)
грoта ж 1. ’грехота’. – Грoта рeћи, ал бoљe да uмрe нег да се нaкo мuчi. 2. (при
сажаљевању) ’мука, јад, невоља’. – Грoто јaднa, штa ш сaт? (РСАНУ~)
грuмила ж ’хрпа камења и отпадака сакупљених на једном месту’. – Не
бaцaј тu, вiдiш да смо чiстли, нuси, бaци i тo у грuмилу. (РСАНУ–)
гuбица ж 1. ’уста човека’. – Вiдe га кaко је оклeмбесијo дuњu гuбицу.
2.’уста и ноздрве животиње, њушка’. – Нe знaм штa јој је, eно јој се гuбица
јoпe трeсе.
гuвно с ’гумно, вршана’. – Oчисти вечeрас гuвно, suтра ћемо врјeћи.
гuжва ж 1. ’карика, веза од уплетеног или упреденог прућа, сламе и сл.’.
– Мoрaм усuкати гuжву да сaпнeм oвe љeсе да и вјeтар нe нусi. 2. ’метеж’. – Кaкa е тaмо гuжва, штa ће нoлкi нaрот испред њiвe кuћe?
гunти гuнiм несвр. 1. ’терати испред себе (о стоци)’. – Гuни тe oвце u
пашу! 2. ’приморавати, присиљавати’. – Гuнi је да рaдi, а uна нeће. 3. ’возити, управљати нечим у кретању’. – Ел знa твoј чoек да гuнi кoла?
гuшњaр -aра м ’густ шибљак или шума’. – Aл је нiкa uнaј гuшњaр бuковi,
нe мереш прoћи крoзa њ. (ДЛ)
гuшћaр -aра м в. гuшњaр. – Iзгребaла се ка да е у кaквoм гушћaру бiла.
(Ј) (РСАНУ–)
Д
дaшкалица ж ’загонетка’. – Знaдеш ли uнu дaшкалицу: „Рuњaв Мaте uзјa
нa те?“ –Тo е бiљац!
двiзац -сца м (ген. мн. двiзaцa) ’ован или јарац од две године’. – Uнaј
вiлaш јoш је млaт – двiзац.
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двiзица ж ’овца или коза од две године’. – Uнa мoја бјeлеша, uна ти е
двiзица.
дeрњати се -aм се несвр. пеј. ’викати, дерати се’. – Uнa се њiва дјeца
дeрњајu пo дворiшту, нeмaм мiра.
дeкица м дем. и хип. од дeко. – Дeкице мoј, штa си ми се тaкo згuријo, да
те штa не бoлi?
дeко м хип. од дјeт. – Мoрaм iћи по дoктuра, бoлестaн ми дeко.
дeла узв. ’деде(р)’. – Дeла, урaди тo кaко си рeкa.
дeрати дeрeм несвр. *. – Eно, oбјесијo јaње нa шљиву, па га дeрe.
~ се 1. ’викати продорним гласом’. – Штa се дeрeш, чuјeм те. 2. ’дречати,
плакати’. – Нuсајu је пoваздaн и јoпe се дeрe.
дeрiште с *. – Чiјe е oвo дeрiште што се пoваздaн дeрњa пo дворiшту?
дiвaн -aна м ’разговор’. – Дoђи кoд мене uјутру на кaву и дiвaн.
дивanти дiвaнiм несвр. ’диванити, причати’. – Кoлкo се јa сјeћaм, слaбо
е тaј с кiме дивaнијo.
дивaнџија м ’разговоран човек’. – Ђe су се сaмо нaшли: uна нaкa
чепºкалица, а uн дивaнџија, нiкадa uста не склaпајu.
дивјaкиња ж ’јабука или крушка која расте у шуми’. – Кат iдeмо u шуму,
дuнесeмо пuну тoрбу дивјaкiњa, мeтнeмо u сламу да ужuтe и зiми и јeдемо.
дiдо м хип. од дјeт в. дeко. – Нaјвишe сам вolла свoга дiду, прiчa ми е
свaкe прiче.
дiзга ж ’сено скупљено у редове по дужини њиве’. – Oстале нам трi
дiзге сјeна, њeсмо стiгли да и скuпiмо у нaвiљке. (РСАНУ~)
дiјати дiјaм несвр. ’дисати’. – Uнaј дјeт тeшко дiјa, сaмо кашљuкa и
пљuцкa.
дiка ж и м (вок. дiко). – Uн ти е нaша дiка, нeмa тaквoк у цјeлoј Лiци.
дiкуља ж ’крава са белом пругом по хрбати’. – Мeтнидe брuнзу oко врaта
uнoј дiкуљи.
дiљка ж в. дiзга. –Пoкисле ми дiљке, мoраћу и рaзгртати. (ДЛ)
дiпле -aлa ж пл. тант. ’народни музички дувачки инструмент који се
састоји од две цеви са рупицама’. – Uнi мuмци љeпо свiрајu у дiпле, да и
сaмо чuјeш.
дiпlти дiплiм несвр. ’свирати у дипле’. – Кат iдu блaгу, мuмци дiплe,
а цuре пјeвајu.
дiчaк -aка м ’дечак’. – Дiчaк је, нaкo, кад нiје ни мuмак ни дјeте.
дичaчина ж аугм. од дiчaк. – Eст aрума uнa твoја дичaчина, свa дјeца
бјeжe oд њега.
дичaчић м дем. од дiчaк. – Пaметнe глaвицe у oвогa дичaчића.
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дјeвeр м ’девер’. – Трi сам дјeвера iмала и свa трi вolла eднaко.
дјевeруша ж ’младожењина сестра; девојка која прати младу на венчање’.
– Бiло е вeликo вeсeље кад ми се брaт жeнијo, а јa им бiла дјевeруша.
дјевoјчица ж ’девојчица’. – Чiјa е oвo слaткa дјевoјчица?
дјeдица м дем. и хип. од дјeт. – Јaднi дјeдица, сaв се пoзгуријo.
дјeдовина ж 1. ’имање наслеђено од дедова’. – Uнe свe њiве тaмо што
вiдiш, свe е тo мoја дјeдовина. 2. ’завичај, домовина’. – Далeко е oстала
нaша дјeдовина, нaша Лiка.
дјeт дјeда м 1. ’старац уопште’. – Вiдe јaднoг дјeда ђе е зaспa пoт шљивoм.
2. ’родитељев отац’. – Јoво ми е бiјo дјeт пo ћаћи, а Мiлан пo матери.
дјeте дјeтета с 1. (зб. мн. дјeца) ’дете’. – Тaј ти е бiјo, и uвјe ће oстати,
дјeте. 2. ’син или кћи у односу према родитељима’. – Uчи га тi, и твoе је
дјeте.
дјeти дeђeм, гл. им. дeђaње, трп. прид. дeђaн, -а, -о несвр. и свр. ’скупљати,
скупити сено у пластове’. – Тi бaцaј гoре, а јa ћу дјeти.
дјетињaрија ж ’детињарија’. – Тaј вaјe нeкве дјетињaрије iзводi.
дјeтињаст, -а, -о ’детињаст’. – Гoрi е од дјeтета: јa му прiчaм, а uн се
смiје, е бaш је дјeтињаст.
дјeтињi, -a, -o ’детињи, дечји’. – Дaћу ти, iмaм јa тe дјeтињe рoбицe,
нeмoј нiшта купoвати.
дјeтиwти се дјeтињiм (се) несвр. ’детињити се’. – Прeстани се дјeтиwти.
Знaш ли кoлкo ти е гoдiнa?
дјeтiњство с ’детињство’. – Мi смо iмали, бoме, тeшко дјeтiњство;
рaдло се, iшло блaгу, мaло е кo iшa u шкoлу.
дјeчина ж аугм. и пеј. од дјeца. – Кoд њi uвјe пuна кuћа дјeчинe.
дјечuрлија ж аугм. и пеј. од дјeца. – Aјме, бaлавe дјечuрлијe, o њима нiко
брiгу нe водi.
дo дoла м (лок. дoлу; мн. дoлови, ген. дoлoвa). – Плoднијe дoлoвa u нaс,
милiна и је глeдати.
дoбрuшан, -шна, -о ’добродушан’ *. – У мoe кuншијицe дoбрuшна дјeтета,
сaмо спaвa, вeлi uна да нiкад нe плачe. (РСАНУ)
дoгнати дoренeм свр. ’гоњењем присилити кога да некамо дође, дотерати’.
– Нeш сaм мoћи дoгнати, чeкaј да ти пoмогнeм да тa дºва дoренeш.
догunти дoгунiм несвр. према дoгнати. – Двaпuт сам iс шумe догuнијo
дºва на oвијeм кoлима.
догuрати дoгuрaм свр. 1. – Сaв сам се зaмазa док сам им пoмогa да
догuрајu u дворiште. 2. ’узнапредовати, стићи’. – Дoклeн си тi догuрa сa
шкoлoм. 3. ’доживети’. – Тaј ће догuрати стo годiнa.
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дoдјати -aм свр. ’досадити’. – Дoдјала ми с тiјeм свoијeм дaшкалицами.
дoјити -iм несвр. – Нiје ми oд јутрoс дoјено дјeте, мoрaм га сaде дoјити.
дoктuр м ’доктор, лекар’. – Мoраћу iћи дoктuру, бoлi ме рuка.
дoлина ж ’долина; веће или мање удубљење између брегова’. – Eно i,
сaнкајu се низ дoлину.
долiнак -нка м дем. од дoлина. – Нeмa нiђе вaкo љeпа долiнка ки шта е
oвaј нaш.
дoлиница ж дем. од дoлина. – Нiје ти тo бaш нeкa дoлина, тo е мaћa
дoлиница.
дoрета м ’коњ тамноцрвене боје’. – Рiђaн ти е, нaкo, свјeтлијi, жuћi, а
oвo ти е дoрета. (РСАНУ–)
дoтупaван, -вна, -о ’паметан’. – Кoјa би се дoтупaвна uдaла зa њ. (ДЛ)
доћерaвати се -eрaвaм се несвр. и уч. према дoћерати се. – Штa се тoлкo
доћeрaвaш, кo да ш u сватове.
дoћерати -aм свр. ’дотерати’. – Дoћерали ми oвaј бaлван прeт кућу, а сaв
гњiјo.
~ се ’дотерати се, уредити се’. – Ал се oвa цuра дoћерала, нe дa нa се
глeдати.
дoчак дoчка м ’ограђени део земљишта’. – Iмали смо дoчак изa кућe, u
њега oвце сагunли љeти, њeсмо обрађiвали тaј дoчак, u њему iмали нeколко
вoћaкa.
дочeкуша ж ’прва кафа којом се понуде гости, в. говoруша и испрaтуша’.
– Жeно, свaридe дочeкушу, eво нам гoстi. (Ј) (РСАНУ~)
дoчић м дем. од дo. – Uшле ми oвце у дoчић и пoјеле кuпус.
дрaгица ж ’најстарија од три заове’ *. – Кат iмa снaја трi зaове, најстaријu
зoвe дрaгицoм. (РСАНУ)
драмoсер м вулг. ’тврдица, циција’. – O тогa драмoсера пaрa у зaјам нeш
дoбти.
дрaмчти -iм несвр. ’просјачити, тражити’. – Е, вaлa ми е дoдјa, вaјe
нeшто дрaмчi.
дºвaрница ж ’место уз кућу где се слажу дрва’. – Прoпала ми дºвaрница,
па ми кiснu дºва, мoраћу пoпраљати.
дрвeњара ж ’дрвена кућа’. – Склeпa нeкву дрвeњару u шуми да се iмa ђe
склonти oт кишe.
дºво -ета с. – Кoe е oвo дºво, ел јeла ил смрeка?
дºвце -ета с ’ситно исцепано дрво’. – Дoдaјдe ми кoјe дºвце зa ватру.
дрeнiк -iка м ’дренов шумарак’. – Iди гoре у uнaј дрeнiк, нaкупи
дрeнiћa, тaмо и мoрa бiти.
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дрeнић м 1. ’дрен’. – Цвјeтали дрeнићи, oде зiма. 2. ’плод дрена, дрењина’.
– Мoј рoде нaјбољe вoлi рaкију од дрeнiћa.
дрeнов, -а, -о. – Усјeцидe ми eдну дрeнову мuтку, да нuсiм зa блaгом.
дрeновина ж ’дреновина’. – Нe знaм штa се uнo прaвло од дрeновинe, ако
нiје бºдо за ткaње.
дрeњина ж (ген. мн. дрeњiнa) *. – Бaба прaвi пeкмес од дрeњiнa.
дрeњиница ж дем. од дрeњина. – Кoцикнe су oвe дрeњинице, слaба ће
бiти oд њi рaкија.
дрeњинов, -а, -о *. – Нaкупла сам дрeњiнa, бiће десeтак лiтaрa сoка, а
дјeца нaјбољe вoлe тaј, дрeњинов.
дрeтва ж ’одебљи конац који нарочито употребљавају обућари за шивење
обуће’. –Трeбаће ми јoш дрeтвe да зaвршiм oвe oпaнке.
дºжалица ж ’држало’. – Мoраћеш ми истeсати нuвu дºжалицу за сiкиру.
дºктати дºкћeм несвр. ’имати дрхтавицу, трести се, подрхтавати’. – Eно
га, дºкћe o студени.
дрuња ж (обично мн.) ’дроња, прња, рита, крпа’. – Бiла oђе нeкa бaба,
јaдница, нa њoј свe нeкве дрuње, дaла сам јој uнu свoју мaју.
дрuњaв, -ава, -о ’дроњав, одрпан, поцепан’. – Јaднa uнa дјeца, дрuњава и
бoшaна oдајu по oвoј зiми.
дрuњавац -aвца м ’дроњавац, одрпанац’. – Бiјo ми на врaтима нeкав
дрuњавац, нeква гºднa сирoтиња.
дрuњавица ж ’дроњавка, одрпанка’. – Бiла е тo цuра из дoбрe кuћe, ал
oшла за нeкву пијaндуру, eно е сaде ки кaква дрuњавица oдa кроза сeло.
дрuњо м в. дрuњавац. – Uнaј дрuњо свaкi дaн у бiртији, свe е пaре пoпијo.
дuд дuда м (мн. дuдови, ген. дuдoвa). – Uномe нaшом дuду u дворiшту
iмa стo годiнa.
дuдић м 1. ’дуд’. – Кoлкi е iзрaстa uнaј дuдић, нe меремо га oбрати брес
лoтрe. 2. дем. од дuд. – Uнaј дuдић изa кућe ми се пoчo сuшти. 2. ’плод дуда’.
– Aјме, слaткијe дuдiћa, прoвaјдe. (ДЛ)
дuдовина ж ’дудово дрво’. – Смeтa ми oвaј дuдић, мoрaм га пoсјећи, а нe
знaм штa би o тe дuдовинe.
дuдук м ’врста пастирске свирале’. – Дuвa пoваздaн u тaј дuдук, прoби
uши.
дuдум м ’глупан, који не уме ништа да ради’. – Ћeри мoја, eст дuдум oвaј
твoј, дiжeм рuке oд њега. (ДЛ) (РСАНУ–)
Дuови Дuoвa м ’Духови; хришћански празник’. – U Лапцу бuдe свaкe
гoдинe сaјам за Дuове.
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дuрати -aм несвр. ’трпети, постојано подносити’. – Бoлi ме, кaко нe би
бolло, ал штa ћу, дuрaм.
Ђ
ђaвo -ла м 1. ’враг’. – Кaкi е ки цºнi ђaвo. 2. фиг. ’обесна, несташна,
немирна особа’. – Uнaј мaлi ђaвo нiђе нeмa мiра.
ђавoлак -лка м дем. од ђaвo (2). – Вiдe мaћoг ђавoлка кaкi е uсoван.
ђавoлица ж ’несташна, обесна женска особа’. – Oвa ђавoлица се uвuкла u
кућу, uзeла двiје јaбуке и утeкла.
ђeљкати -aм несвр. ’стругати (ножем)’. – Uзo дºвце, ђeљкa нuжићом,
прaвi зuпце за грaбље.
ђuбар ђuбра м ’ђубре, гнојиво’. – Дaјдe ми згºтaч да згºнeм oвaј ђuбар у
ђубрeнiк.
ђубрeнiк -iка м ’место на које се баца ђубре, ђубриште’. – Мoрaм вoзти
ђuбар нa њиву, вeлик ми ђубрeнiк.
ђuлић м ’украс од вунице; лоптица са ресама (обично на капама)’. – Кат
сам јa крenла u шкoлу, бaба ми оплeла стрuницу и мeтла нa њу ђuлиће. (ДЛ)
ђuлица ж в. ђuлић. – Бaба им оплeла кaпе и мeтла шaренe ђuлице, да си
вiдла тoг вeсeља. (Ј) (РСАНУ~)
Е
eклалица ж ’игла за хеклање’. – Нe знaм ђe сам тuºла eклалицу, сaд нe
мерем eклати.
eклати -aм несвр. ’хеклати’. – Бaба eклa пoваздaн, нe знaм штa ћу от
тoлкијe стoљњaкa.
Ж
жaр м *. – Мeтnдe дeбљe дºво нe би ли дo јутра oстало и зeрe жaра.
жaрати жaрaм несвр. ’ложењем ватре и разгртањем жара јако загревати’.
– Штo њeси жaºла oвu вaтру, eво се uтрnла.
жвiжда ж ’звиждук’. – Пoзнa сам га по жвiжди. (ДЛ)
жвiждәти жвiждiм несвр. ’звиждати’. – Нeмoј ми тu жвiждәти, uши ми
прoби!
жвиждuкати жвiждућeм дем. према жвiждәти. – Пoваздaн кoсi и
жвиждuкa.
жвiжnти жвiжнeм свр. ’звизнути, произвести звиждук’. – Жвiжни
дoбро, нe би ли чuo да дoђe кuћи.
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жгaрица ж ’језгра (ораха, лешника)’. – Кaкi су oвo oраси кат је вaкo гºка
жгaрица oд њi?
ждeрати ждeрeм несвр. пеј. ’халапљиво и много јести’. – Ал oвi твoји
кºмци ждeрu, нiкaко и нарanти.
ждºкљaј м вулг. ’гутљај’. – Дaјдe ми eдан ждºкљaј рaкијe.
ждºкnти ждºкнeм свр. ’на брзину прогутати, попити’. – Нiје iјo, сaмо е
зeрицу варeникe ждºкнo.
желuдац -uца м *. – Свe би рeкла да ми е iструнo желuдац.
жeна ж 1. *. – Ал је врјeдна uнa жeна, нeмa јој пaра нaдалеко. 2. ’супруга’.
– Јoвина жeна и мoја су блiзнице, њeси тi тo знa?
женeтина ж аугм. и пеј. од жeна. – Кoлкa е uнa женeтина, мoре свoк чoека
под рuкoм нuсти.
жeнидба ж *. – Eно се uнaј њiов мaлi рaзрaстa, зрiјo за жeнидбу.
жeнiк м ’младић зрео, стасао за женидбу’. – Uнaј жeнiк пoшa цuру
прoсти, па зaбасa и uпa u локву!
жenти (се) жeнiм (се) несвр. ’женити (се)’. – Кuншија нoћас жeнi сiна,
бiће вeсeља. Пuшти га, нiје тaј зa те, вeћ се двaпuт жeнијo.
жeница ж дем. и хип. од жeна. – Eст мaла uнa жeница, ал вaљa бoту злaта.
женскaдија ж зб. од жeна (1). – Бiла ми е сiнoћ пuна кuћа женскaдијe,
прeле, плeле и цјeлu нoћ пјeвале.
жeнскiћ -iћа м 1. ’човек пискутавог гласа’. – Зацenли смо се от смiја:
нaкi чoек, а кат oтворi uста – прaвi жeнскiћ! (ДЛ) (РСАНУ~). 2. ’човек
који има особине жена, који је стално у друштву жена’. – Нeће ти тaј u лoв с
љuдима, тaј ти је жeнскiћ!
жентuрача ж аугм. и пеј. од жeна. – Срeте ме на пuту uнa жентuрача,
тeшко се бeнe рјeшi.
жeравица ж ’жеравица’. – Запрeћи тu жeравицу да suтра iмaм вaтрe.
жерaтак -тка м дем. од жeравица. – Нагºни жерaтак и мeтни пeку да се
грiјe, сaт ће ми крuв докiсати.
жeталица ж ’женска особа која жање’. – Јuчe сам iмала жeталице, пoжела
сам свu шeницу.
жeтаoц м ’онај који жање’. – Кoд нaс су мuшкi вeзали, мaло е бiло
жeтаoцa, бaш eдан мoј кuншија бiјo, тaј е бiјo жeнскiћ, вaјe жeнскe пoслове
рaдијo, сaмо да бuдe са жeнами.
жeти жeњeм, трп. прид. жeвен, -а, -о несвр. *. – Шeница се жeњe, а жiто
кoсi.
жiгати жiгa безл. несвр. ’пробадати, севати (о болу)’. – Јoпe ме жiгa
глaва.
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жiто с *. – Рoдло ми жiто oвe гoдинe ка нiкат.
жiшка ж ’честица која искаче из материје која је усијана или која гори,
варница, искра’. – Нe жaрaј мaшoм, вºцnће ти жiшка на кiкљу.
жiшчица ж дем. од жiшка. – Uтрнu ми се вaтра, нeмa ни жiшчицe.
жлiца ж ’кашика’. – И жлiце и зјeле, свe бiло дºвенo.
жличeтина ж аугм. од жлiца. – Дaла ми нeкву жличeтину, њeсам двaпuт
зaватијo – прaзан плaдањ.
жлiчица ж 1. дем. од жлiца. – Дoвати ми uнu мaћu жлiчицу да нaрaнiм
дјeте. 2. ’удубљење између грудне, прсне кости и трбуха’. – Бoлi ме у
жлiчици.
жљeп жљeба м (мн. жљeбови) 1. ’жлеб, удубљење на земљи или стени’.
– Кoлкo е кiшe нaпадало, чiтав жљeп нaправло на зeмљи. 2. ’издубљена
коритаста бразда у дрвету’. – Плiтак ми жљeп на врaтилу, нe мере ми стaти
шiпка. 3. ’олук’. – Aјмо мeтnти жљeп на oвu стрeву, да нам вoду oдбијe
испрeт кућe.
жмaра ж (обично мн.) ’чварак’. – Њeсам нiшта спрeмала, uзми тiјe
жмaрa, па јeди.
жмiгавица ж ’женска особа која жмига’. – Uнa њiва цuра е жмiгавица, нe
знaм кaко ће се uдати с нaквијeм oчима. (РСАНУ–)
жмiгaљ м ’мушка особа која жмига’. – Кaко uнaј јaднi жмiгаљ глeдa, свe
нeшто жмiгa, нe мреш од грoтe пoгледати u њ. (РСАНУ–)
жмiгати -aм несвр. ’брзо кретати очним капцима, трептати’. – Нeшто му
с oчима нiје у рeду, сaмо жмiгa.
жмiра ж ’игра у којој један играч тражи другог жмирећи’. – Aјмо се
iграти жмiрe, рeцидe им да дoђu вaмо.
жмiºти жмiрiм несвр. ’жмурити’. – Жмiри, нeмoј шкiљти ни глeдати
док ти нe речeм.
жмiркати -aм несвр. и уч. према жмiºти ’трептати очима’. – Слuшa и
сaмо жмiркa uнијeм свoијeм oкицами.
жмiркати се -aм се несвр. ’играти се жмире’. – Дунeсидe рuбац да му
зaвeжeмо oчи, нe вјерујeм јa да uн жмiрi кат се жмiркaмо.
жњiра ж (мн. жњiре) ’платнене везице, пертле’. – Зaжњiрaј дoбро тe
жњiре, сaтраћеш се нeђе.
жњiрати жњiрaм несвр. ’везивати пертле’. – Мaлi е uн, јoш нe знa сaм
жњiрати цiпеле.
жºвањ жºвња м ’ручни млин’. – Eднoм рuкoм oкрећeш жºвањ, а дрuгoм
по зeру убaцујeш.
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жºвнати -aм ’млети (на) жрвњима’. – Нe мерем свaºти пaлeнту кад ми
њeси жºвнa ни зeрe кuрuзa.
жuјица ж ’врста ситне жуте крушке’. – Дјeца нaјбољe вoлe јeсти oвe
жuјице, кат су слaтке и мeкане. (РСАНУ~)
жuјка ж ’кокош жутог перја’. – Eно ти u дворiшту и жuјкi и шaркi, па
бiрaј.
жuљ жuља м (мн. жuљи) *. – Жuљи му се на длaновима загнuјили.
жuљaв, -ава, -о ’жуљевит’. – Длaн му сaв жuљaв, па ти рeци да нiшта нe
рaдi.
жuна ж ’овца жуте боје лица’. – Бoљe нек је и жuна нег рoга, штa фaлi!
жuпа ж ’супа, јуха’. – Нiкадa њeсмо вiкали – узвaри зeру јuвe, нег жuпe. (Ј)
жuћaн м ’који има жуту косу’. – Eдан брaт гaроња, eдан жuћaн, ђe тo iмa?
жuћија м в. жuћaн. – Прaвi е жuћија: жuте му и кoсе и брaда. (Ј) (РСАНУ–)
З
зaбаlти (се) зaбалiм (се) свр. ’пустити бале, испрљати се балама’. – Eво
се сaв зaбалијo.
забaсати -aм свр. ’изгубити пут, залутати’. – Бiла тoлкa мaгла да сам
зaбасa кат сам се врaћa ис прeла.
забºсlти зaбрслiм несвр. ’почети брзо и неразговетно говорити’. – Aе га
тi разuми кад нaкo зaбрслi. (РСАНУ~)
зaватрити -iм свр. ’запалити ватру, планути’. – Пренeси жeравицe, па
зaватри и на uнaј крaј.
завијoрати -aм свр. ’почети вијорити, завијорити’. – Нoћас ми свu пºтину
зaвијорaло, мoрaм свe јoпe кiдати.
зavти зaвијeм свр. 1.’завити; увити, омотати’. – Зaвiјдe ми eдан цiгaр.
2. ’певати у различитим тоналитетима’. – Кат uн зaвијe пјeсму, милiна га
слuшати. (РСАНУ~)
загнuјити се зaгнујi се свр. ’загнојити се’. – Нiје ћiјo iћи дoктuру, па му
се рaна загнuјила.
загојaтити -oјaтiм свр. ’упрљати, довести у неред, закрчити’. – Пuно ми
двoрiште нaпадало лiшћа, свe ми загојaтло, мoрaм га чiстити.
~ се ’упрљати се’. – Oбuкла му чiстu рoбицу, кaт се бºжe загојaтијo? (ДЛ)
загојаћiвати (се) -aћујeм (се) несвр. према загојaтити (се). – Вaјe нeшто
дoвлaчi u дворiште, загојaћујe га, а јa мoрaм зa њiм чiстити. (ДЛ)
загºњaч -aча м ’огртач’. – Дaјдe ми тaј загºњaч и шuбару, oдо у прeло.
(РСАНУ~)
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зажмiºти зaжмiрiм свр. ’зажмурити’. – Зажмiри дoбро, нeмoј шкiљти,
да oвo сaкријeм.
зажњiрати зaжњiрaм свр. од жњiрати. – Eси ли вeће зажњiрa, штa
кiлaвiш с тiјeм!
заiњати -aм несвр. и свр. ’узвитлати иње’. – Пiрi бuра, зaињaло, нe
мерем глeдати. (РСАНУ–)
зајunти (се) зaјuнiм (се) свр. ’понашати се као јуне; узјогунити се,
заинатити се’. – Зајuнијo и oће пo свoм, а нe мере uвјe кaко је зaмислијo.
закaлати -aм свр. ’захватити, заграбити’. – Aе на бuнaр, закaлaј зeру
лaднe вoдe да се uмијeм.
заквaчати -aм свр. ’затворити врата помоћу квачанице’. – Заквaчaјдe
врaта, лaдно е. (ДЛ) (РСАНУ–)
закекeтати се -eкећeм се свр. ’закикотати се’. – Штa си се тoлкo зaкекетa,
штa је тaкo смјeшно? (РСАНУ–)
замeсти зaметeм свр. ’затрпати, завејати’. – Aјмо uњeти uнo сјeно у пoјату,
замeшће га нoћас.
зaмuмчити се -iм се свр. ’замомчити се’. – Сјeћaм се кат је бiјo клaпчић,
а вeће се i uн зaмuмчијo и глeдa зa цурами.
зaнуктица ж 1. ’заноктица’. – Пuни му пºсти зaнуктiцa. 2. ’запаљење
испод нокта’. – Нiје ти тo кокoшињaк, тo су зaнуктице.
зaова ж *. – Iмала сам трi зaове: најстaријu сам звaла дрaгицoм, срeдњu
мiлoм, а нaјмлађu сeјoм.
зaпaнтити -iм свр. ’запамтити’. – Зaпaнтијo сам јa тeбе дoбро!
запарiпати се -a се свр. ’заиграти се (за коње)’. – Зaпарипa се uнaј мoј
врaнац, uтекa ми u поље, нe мерем га uватити док се дoбро не iзигрa.
зaплакати -чeм свр. *. – Прaвi е плaчо, за свaкu ситнiцу зaплачe.
зaпретати и запрeтати -ћeм и -aм свр. 1. ’пепелом прекрити ватру, жар’.
– Дeдe, зeру зaпретaј вaтру. 2. ’жаром и топлим пепелом затрпати што’. – Aе
зeру зaпретaј кумпјeрa док iмa вaтрe.
зарiгљати -aм свр. ’ставити риглин на врата, затворити, закључати их’. – Зарiгљaјдe дoбро врaта, нек лuпa, нeмoј га пuштати. (РСАНУ–)
зaрука ж 1. ’веридба’. – Дoлазили мuмак и њeгови кuћи њeнoј на зaруку.
2. ’поклон (обично новац) којим се заручује девојка’ (РСАНУ~);
Изр. прimти ~, врaтити ~. – Нeшто се свaдли и цuра врaтла зaруку, вeлi
да нeће зa њ.
заручiвати (се) -uчујeм (се) несвр. и уч. према зарuчти (се). – Тa се
трiпuт заручiвала и uвјe врaћала зaруке, eно е oстаде стaрa цuра.
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зарuчти (се) зaрuчiм (се) свр. ’заручити се, верити се’. – Прoљетoс се
зарuчли, скoро ћемо и u сватове.
зaручнiк м ’вереник’. – Uнaј што сјeдi дo њe, тo јој је зaручнiк.
зaручница ж ’вереница’. – Oстa е стaрi мuмак, вeлe, кат је бiјo млaт, iмa
е зaручницу, ал uмрла и uн нiје ћiјo дрuгe.
зaсељак -eљка м ’заселак, сеоце’. – Зaсељак ти е, нaкo, пo трi-чeтрi кuће
пoдалеко от сeла.
зaсјеºти зaсјерiм свр. ’прати острижену овчију вуну док се не испере од
своје природне масноће, сјере’. – Мeтнидe тu вuну u шкап да е зaсјерiмо, па
ћемо е гаргaшати.
зaслан м ’прегача, комад платна који жене, обично старије, носе поврх
сукње’. – Крaтки ми пeртели на зaслану, па га њeсам мeтла.
зaстaвница ж ’попречна даска у кревету (код главе и ногу)’. – На стaријeм
крeветима бiле висoке зaстaвнице пoвр глaвe и кoд ногu.
зaстoрањ -рња м ’оно чиме се пуна врећа с врха застре да се може лакше
завезати’. – Мeтnдe зaстoрањ нa врећу и свeжидe је, iдeмо u млин.
зaтиoк м ’потиљак’. – Uдарi се от oвu грeду у зaтиoк, свe ми се зaвртi.
зацenти се зaцeнeм се свр. ’заценити се, изгубити дах смејући се или
плачући’. – Uзми тo дјeте у нaрамак, вiдiш да се јaдно зацenло от плaча.
зачeшљати (се) -aм (се) свр. *. – Зaчешљa се кaнда га е крaва лiзала.
зaчина ж ’јело направљено од старог хлеба преливеног прокуваном
водом, млеком и младим сиром’. – Мeтнe се бaсe, слaкe, мaсти и uлијe вoдe и
зeру варeникe и кат се прoкувa, зaлијe се на сuвi крuв. Тo смо звaли зaчинoм.
заштºкљати се -aм се свр. ’јурнути, побећи’.– Зaштркљaле ми се крaве
и oшле у тuђu лiводу.
збiјати збiјaм несвр. ’сабијати, сводити на мањи обим’. – Збiјaј бoљe,
бiће чвrшћe ткaње.
збiти се -јe се свр. ’скупити се приликом прања’. – Aјме, збiјo ми се шoс,
сaв се шћiпијo, тјeсан ми, мoгу га бaцти.
збiчати се -a се свр. ’замрсити се, запетљати се (о овчијој вуни)’. – Свa се
збiчала, нeћемо је шaлe изгаргaшати. (РСАНУ–)
звјeзда ж ’звезда’. – Њeсам нiкадa вiдла звјeзде кат се прољeвајu.
зглoп зглoба м (мн. зглoбови) анат. ’зглоб’. – Бoлe ме нeшто зглoбови,
мoрa да ће прoмјена.
згrnти згºнeм свр. ’згрнути’. – Iдeм згrnти uнaј шuшањ с пuта на грuмилу.
згºтати -ћeм несвр. и уч. према згrnти. – Згºћeм свaкi дaн и јoпe пuна
штaла ђuбра.
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згºтaч -aча м ’врста оруђа, слично мотици, служи за згртање ђубрета’.
– Ђe ми е згºтaч, eно јoпe пuна штaла бaлегe и пiла.
згuºти се згuрiм се свр. ’погрбити се, повити леђа’. – Кoпaла трi дaна,
eно се свa згuºла.
здeпаст, -а, -о *. – Нiје тo што е сaв нeкав здeпаст, нeго е тaј мuмак и
нeдотрпaн.
здeпсати се здeпсaм се свр. ’угојити се’. – Кат се ожeнијo, здeпсa се ки
кºмак. (РСАНУ–)
здјeла и зјeла ж ’здела, чинија’. – Сјeћaм се, свi сјeдли у огњeници око
стoлицe и јeли ис eднe здјeлe.
здјелeтина и зјелeтина ж аугм. од здјeла и зјeла. – Uспe зaчину у нeкву
здјелeтину, пoдјeлi нам жлiце и јeди, нe пiтaј!
здјeлица и зјeлица ж дем. од здјeла и зјeла. – А дјeца iмала мaћu стoличицу,
пoбошка iсто јeла што ис кaквe здјeлицe.
здuћти се здuћiм се свр. ’погурити се, седети или стајати спуштених
рамена’. – Здuћијo се на uномe штoклину, огºнo кoжuн, вeлi да му е зiма.
(ДЛ) (РСАНУ–)
зeкaн м ’коњ зеленосиве боје’. – Вeлiм ти – нiје тo сiвац, прaвi е зeкaн,
вiдiш ли сaт?
зeмучка ж ’земичка, хлепчић од белог пшеничног брашна’. – Сјeћaм се,
ка дјeте, нaшок вeсeља кад нам бaба кuпi зeмучке.
зeпсти зeбем несвр. *. – Обuци кaпuт, нeмoј зeпсти, eво вeће дºкћeш o
студени.
зeра ж (у прилошкој служби) ’сасвим мало, трунчица, мрвица’. – Вoлiш
ли ме и зeрe?
зeрица ж дем. од зeра. – Нe мерем дiјати кoлкo сам се нaјела, ал мoрaм
uсuти јoш зeрицу.
зјaка ж и м ’зјакаста особа’. – Вiдe uнe зјaкe, бaзa oт кућe дo кућe да јој
шта не прoмакнe.
Изр. вaтати зјaке ’зјакати’. – А шта би uна рaдла, вaтa зјaке, тo јој је пoсa.
зјaкаст, -а, -о ’који зјака, улудо проводи време’. – Нeш њeга нaћи ни u
пољу, ни u кући, тaј ти е зјaкаст, вaјe е нeђе у сeлу.
зјaкати -aм несвр. ’улудо проводити време, зијати’. – Штa тu зјaкaш, aе
кuћи нeшто рaди!
зјanти зјaнeм свр. и несвр. ’зијати, зинути, бленути’. – Штa си зјaнo?!
зјeница ж ’зеница’. – Кад нeко нeшто дoбро пaзi, рeчe се да е пaзi ки
зјeницу oка.
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злaтова ж ’крава светложуте длаке’. – Грaнова ти е iмала шaре, а злaтова
бiла жuта.
злaтуља ж в. злaтова. – Iмали смо eдну злaтуљу и двiје мeдове, па и
прoдaли.
зºна ж в. грaша. – Тo ти е eдна: грaша и зºна.
зºцало с ’огледало’. – Uзми зºцало да вiдiш кaкi си мuсaв! (Ј)
зºцати -aм несвр. ’усмеравати светлост на некога помоћу малог зрцала,
огледалцета’. – Нeмoј ми ту зºцати, oчи ми квaрiш! (Ј) (РСАНУ–)
зuбац зuпца м *. – Нe мерем гаргaшати, искрiвли ми се зuпци на гaргаши.
зuблица ж ’ситно расцепљено дрво’. – Aе от uнe цјeпаницe исiтни зuблiцa,
да кaшњe нaложiм вaтру. (РСАНУ–)
зuп зuба м ’зуб’. – Зuби му свi нeкви кºљави, тaј нiкад нiје бiјo код
зубaра.
И
iжђикати -aм свр. *. – Вiде е, кат си тi тaкo iжђикала?
избалeгати (се) -aм (се) свр. ’пустити из себе балегу’. – Гuни и oталeн,
избалeгаћe ми се прeт кућoм.
избeчти iзбeчiм свр. ’широко отворити, разрогачити очи’. – Избeчијo
oчи и блeнo u ме.
~ се (на кога) ’погледати широм отворених очију и искривити лице’. – Кaкi
е рoглав и гaдан, још кат се избeчијo, а мi u плач.
изблaњати -aм, свр. ’блањајући истањити, истесати’. – Њeсам дoбро
iзблањa, а и нe мерем бoљe от oвијe вºжoвa.
избoбати се -aм се, свр. ’осути се приштићима по лицу’. – Uнaј мoј мaлi
eно се сaв избoбa, нe знaм штa ћу ш њiм. (РСАНУ–)
извeсти -зем свр. *. – У oвијe нeколко дaнa, извeзла сам трi пешкiра.
изглaдnти iзгладнiм свр. ’изгладнети’. – Кaко сам изглaдnла, iмa ли
iшта гoтово да пoјeм?
издuрати -aм свр. ’истрајати, издржати’. – Знaм да ти нiје лaко, а штa
ћеш, мoрaш издuрати.
iзеклати -aм свр. ’исхеклати’. – Кaт си бºжe uнaј нoлкi стoљњaк
iзеклала?
iзјелица ж и м в. глaдница. – А брaте, oвe iзјелицe, uвјe нeшто жвaкћe!
измeсти -тем свр. ’издвојити масноћу из млека бућкањем’. – Врaтћу ти
стaп кат јa измeтем.
изрanти iзрaнiм свр. ’исхранити’. – Oвце су ти, бoме, дoбро iзрaњене,
дoбро си и зiмuс рaнијo.
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iње с *. – Штa ш на вaни? Eво ти кoсе пuне iња.
искaљати (се) iскaљaм (се) свр. ’испрљати (се)’. – Кuт си тi iшa кат си
се тaкo искaљa?
iскењкати се -aм се свр. према кeњкати. – Кaт ће се eднoм iскењкати и
зaспати, да нe слушaм тo њeно кeњкaње.
исклeпати iсклепћeм свр. ’наоштрити ударајући чекићем’. – Нiје ми
дoбро iсклепaна кoса, мoраћу е јoпe oдњeти ковaчу да е пoправi.
искрiжати iскрiжaм свр. ’изрезати на кришке’. – Iскрiжaј тe кумпјeре,
па ћемо пeћи пoлa за вeчеру.
испарiпати се -a се свр. ’изиграти се, искакати се (за коње)’. – Eно се
uнaј мoј врaнац дoбро iспарипa и дoшa сaм кuћи.
iсплакати (се) -чeм (се) свр. *. – Oткат плaчe, oће ли се вeће iсплакати?
испрaтуша ж ’трећа кафа, која се понуди гостима пре него што крену
кући, в. дочeкуша и говoруша’. – Свaºла јој јa и испрaтушу, а uна сјeди, па
сјeди, eдва oшла. (Ј) (РСАНУ–)
испрoсти iспросiм свр. 1.’добити прошењем као просјак’. – Бoме е oвaј
сирoмaк дaнас дoста испрoсијo: и грa и кумпјeрa и свe штoшта. 2. ’добити
пристанак девојке (за удају)’. – Нoћас су дoлазли кuћи Јoвинoј и испрoсли
њiову цuру.
истeсати iстешeм свр. *. – Зiђu кuћу, па су iстесaли кaмeн за ћoшкове.
истрљuшати -aм ’добро очистити трљањем’. – Истрљuшaј дoбро тu мaју,
нeћеш је шaлe oпрати.
исфaлти (се) iсфaлiм (се) свр. ’исхвалити (се)’. – Oш ли се вiшe исфaлти,
слuшaм цјeлi дaн тeбе и твoе фaљeње.
iсцифрати -aм свр. ’испеглати и уредити’. – Кaко сам те iсцифрала,
мoреш на сaјам. (РСАНУ–)
исцјeпати iсцјeпaм свр. ’насећи довољну количину (дрва)’. – Iшла би
исцјeпати eдан нaрамак дºвa, нeћу iмати за кoнак.
iсцјепкати -aм свр. дем. од исцјeпати. – Нaкупла сам oвијe дaшчiцa да
и iсцјепкaм, штa ће ми oђе смeтати.
iшћерати -aм свр. ’истерати’. – Iшћерa га ћaћа iс кућe, eно га oшa кoт
теткe.
Ј
јaбука ж *. – Рoдла ми uнa јaбука, мoраћу подбoчти oгрaнке да се нe сломe.
јaбуковача ж ’ракија од јабука’. – Iскрiжaј свe oвe јaбуке што су oпале и
мeтни u кацу, бiће дoбре за јaбуковачу.
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јабучeтина ж аугм. од јaбука. – Iмала сам нeкву стaрu јабучeтину, твºдачу,
eно е сuшi се, кaко и нeће, кoлкo јој је гoдiнa.
јaбучица ж дем. од јaбука. – Eно рoдла uнa мoја јaбучица, а нiје кoлк
зeрица.
јaвoр -ора м *. – От јaвора смо прaвли прeслице, тo ти е дºво лагaно, а
твºдо.
јавoрић м 1. ’јавор’. – Iдeм нaћи eдан дoбар јавoрић за кoсiште. 2. дем.
од јaвoр. – Вiдла сам мaлијe, рaвнијe јавoрiћa, мoраћу и uсјећи за зuпце за
грaбље.
јaлов, -а, -о 1. ’узалудан, некористан’. – Тo ти е, брaте, јaлов пoсa, џaбe
рaдiш. 2. ’који не може имати порода’. – Њeсу iмали дјeцe трi године, па су
љuди говoрли да му е жeна јaлова.
јaловица ж ’жена или женка животиње која не може имати порода’. – Вeлe,
да е знa да му е жeна јaловица, нe би е ожeнијo.
јaње -ета с (мн. јaњци) ’јагње’. – Мoрaм полuчти јaњце да нe скaчu по
oвцама, искaљаше им вuну.
јaњетина ж ’јагњетина’. – Нeмa бoље рaнe от пeченe јaњетинe.
јaњећaк м ’ограђени, преграђени део стаје у који су одвајани јагањци од
оваца’. – Мoрaмо пригрaдти јaњећaк да мeтнeмо u њ јaњце, скaчu по oвцама,
нe мереш и умiрти.
јaњешце -ета с дем. и хип. од јaње. – Дoђидe u шталу да вiдiш како се
uнo јaњешце iгрa по јaњећaку.
јaњти (се) јaњi (се) несвр. ’јагњити (се)’. – Дoгнала сам oвце кuћи,
iзглeдa да ће се eдна јaњти.
јaњчић м дем. и хип. од јaње. – Ал су ми oвi љeпи јaњчићи, штeта и је
прoдати.
јaрина ж ’јагњећа вуна’. – Бoме, љeпа јaрина, мeка ки дuша. (РСАНУ~)
јaсле јaсaлa ж пл. тант. *. – Њeсмо га нiђе мoгли нaћи; кат јa u шталу – uн
u јаслами. O врaжјi мaчак!
јaужна ж ’обед између ручка и вечере, ужина’. – Јaужну су жeне нuсле
копaчима у пoпаснa дoба. (РСАНУ–)
јeдар јeдра, -о ’добро ухрањен, дебео’. – Кaкi е јeдар, сaв се здeпсa, eно
и пoдваљак iмa.
једiнак -нка м хип. од једiнац. – Тo е мoј једiнак, љuбi га мaјка.
једiнац -нца м ’једини син’. – Iмали eднoк сiна, једiнца, па i њега
изгuбише у oвомe рaту.
једiница ж 1. ’једина кћи, она која је једино дете’. – Дuго њeсу iмали
дјeцe, нaјкашњe дoбијu ћeр, једiницу, eно е вeће цuра. 2. ’бројка којом се
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обележава број један’. – Ел uнo на крaју пiшe једiница, нe видiм дoбро.
3. ’најнижа оцена у успеху, недовољан’. – Из матемaтикe је дoбијo још eдну
једiницу. . ’издвојени део целине који има одређену самосталност’. – Бiјo
кuвaр двјe године у једiници, у партизaнима.
јeзичка ж ’женска особа која много прича’. – Вiдe јeзичкe, вaјe нeшто
тотºљa.
јeла ж *. – Eно е, тaнка ки јeла.
јeлaр -aра м ’јелова шума, јелик’. – Aјде у јeлaр, усјeци рaжањ.
јeлић м дем. од јeла. – Кaко – ђe? Eно ти u шуми јeлић до јeлића.
јeлов, -а, -о *. – Вaкe јeловe шuмe нeш нiђе нaћи.
јeсти јeдем, р. прид. iјo, јeла, -о несвр. *. – Oткат сјeдiш за стoлом и још
њeси iјo!
јeтика ж ’јектика, плућна туберкулоза’. – Вeлe да е uмрo от јeтикe.
јeтрва ж *. – Бiле u кући нaс трi јeтрве, свaка по oсмицу бiла плaнiнка,
тaкo се мјeњале.
јeчам јeчма м *. – Дoбро ми е рoдијo oвe гoдинe, iмаћу дoста јeчма.
јeчмен, -а, -о *. – Iмa ли и зeрe још јeчменoк крuва?
јoпe прил. ’опет’. – Јoпe е прoсo варeнику пo себи.
јuва ж в. жuпа. – Тo њeсам нiђе вiдла: вiше вoлi јeсти јuвe нек мeса!
Изр. ћoравa јuва ’супа без меса’. – Њeсмо uвјe iмали мeса, вaºли смо,
бoме, ћoравe јuвe!
јuжан, -жна, -о ’мекан, који нанесе ветар југо (за снег)’. – Бuран сњeк је
твºт, а јuжан је мeк.
јuрцати -aм несвр. ’јурити (без циља)’. – Сјeди oђе, кuт вaјe нeкут јuрцaш?
К
кaблић м ’кабао дугуљаста дна у којем се држи баса (око десет литара)’.
– Бaса се прaвла са слaкoм и мeтала у кaблиће, oстаљала се зa зiму, па се јeла
са пoлама. (ДЛ) (РСАНУ~)
кaжипuт м ’кажипрст’. – Oвo ти е пaлац, oвo кaжипuт, па вeликi, прстeњaк
и нaјкашњe мaћi пºст.
кaјзерица ж ’врста ситне, ране крушке’. – Сaсuле ми се кaјзерице, мoрaм
и пoкупити, а нe знaм штa ћу ш њiма тoлкијeм.
кaлати -aм несвр. ’грабити, захватати воду (из бунара или неке посуде)’. – Зaвати јaчe, мoреш тaкo кaлати дo sутра, вiдiш да е вoдe тек нa дну штeрнe.
кaлача ж ’велика кашика за захватање хране, сипача, кутлача’. – Закaлaј
ми још пo кaлачe јuвe. (РСАНУ–)
кaљaв, -ава, -о ’прљав’. – Вiдe га кaкi е кaљaв, ко да се трi дaна нiје прa.
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кaљати (се) кaљaм (се) несвр. ’прљати (се)’. – Штa се џaбe кaљaш пo
томe блaту!
кaмeн -ена м (мн. кaмeње) *. – Чuвaј, бaциће кaмeн нa те.
камeнит, -а, -о ’каменит’. – Uнaј пaшњaк сaв камeнит, штa нa њ ћeрaш
oвце?
кaменица ж ’зидани суд у који се сливала вода са олука, као кроз филтер,
и даље цевима пролазила до бунара или штерни’. – Чiстa кiшница је бiла у
штeрнама, пºво е сa жљeба iшла до кaменицe, па тек uндa цјeвима дo штeрнe.
(Ј) (РСАНУ~)
камeнчина ж аугм. од кaмeн. – Ако дoватiм oвu камeнчину, па те свaтiм
њoме, вiдићеш Бoга свoга.
камeнчић м дем. од кaмeн. – Eно ти дoбријe камeнчiћa за пiљaње.
кaница ж ’широки, ткани, украсни појас; део народне ношње’. – Мeтнo и
кaницу, па се сaв кiнђuрi. (РСАНУ–)
кaнта ж ’већа лимена посуда’. – Кaнта е стaјала на бунaру, ш њoме смо
кaлaли вoду.
кaнтица ж дем. од кaнта. – Кaнтица бiла iсто лiменa, iмала зaклопац
и поврaзац зa шта се нuсла. U њoј се нuсла варeника, мљeко, јuва и свaшта.
кaнтрiга ж ’дрвена столица с наслоном’. – Слumла ми се oвa кaнтрiга,
нeмaм нa шта сјeсти. (РСАНУ~)
кaнчo м (мн. кaнчови) ’намотана пређа скинута са рашка, предмета
за намотавање’. – Дaнас сам дoста oпрела, пuн рaшак, бiће дoбар кaнчo.
(РСАНУ–)
кaпак кaпка м 1. анат. *. – Нaтекa му љeвi кaпак, нe мере глeдати нa
око. 2. ’поклопац, заклопац’. – Oстa ми кaпак oт штука oтворен, aе се iспни,
лaкшњe ћеш нeк јa узa шкале, па га затвoри.
кaплaјна ж ’обао цреп на врху крова’. – Пoкºли смо кuћу, још сaмо да
мeтнeмо кaплaјне пoвр шљeмена. (ДЛ) (РСАНУ~)
кaпула ж ’црни лук’. – Крuпна ми кaпула oвe гoдинe, нiкад ми тaкa нiје
бiла.
капулeтина ж аугм. од кaпула. – Iмaм капулeтинe, мoрем је продaвати.
кaпулица ж дем. од кaпула. – Сiтна ми oвa кaпулица, мoрем је oставти за
сјeме.
кaр кaра м 1. ’брига, невоља’. – Вuк му подaвијo пeт овaцa, вeликi кaр
јaднoме чoеку. (ДЛ) 2. ’гомила дрва сложена у редове, кладња’. – Слoжено
ми пeт кaрi дºвa, мoрaм и прoдати.
кaрбине ж пл. тант. ’ручак и окупљање после сахране’. – Uмрo uнaј
Мiлкин дјeвeр, oшли свi на кaрбине. (Ј) (РСАНУ–)
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кaселе ж пл. тант. ’справа направљена од две упоредне мотке спојене
попречним даскама, служи за ношење цигле, малтера и сл.’. – Дaјдe, мeтни
мeљтe у кaселе, да нuсiмо мaјсторима.
кaца ж ’ваљкаст дрвени суд отворен с горње стране, шири при дну’. – Мoрaм
oпрати oвu кaцу, suтра ћемо брaти шљiве и мeтати u њу.
кaчица ж дем. од кaца. – Мoрaм промјenти oбрuч на oвoј кaчици, па ћемо
мeтати кuпус да се кiселi.
кaшљати кaшљeм несвр. *. – Дoдaјдe ми пљuцу, eво ме кaшљeм ки
сiпљив.
кашљuкати -aм несвр. дем. према кaшљати. – Oвaј дјeт вaјe пoмало
кашљuкa.
кaшњe прил. ’касније, после’. – Дoћу кaшњe кo тебе, нe мерем сaде.
квaка ж (ген. мн. квaкa) *. – Отвoридe врaта, мaсне ми рuке, да нe мaстiм
квaку.
квaсац -сца м ’комадић теста остављен да докиса за следеће мешење
хлеба’. – Oстаљали смо кuмадић тјeста, квaсац, и дрuгi дaн јoпe с тiјeм
квaсцом кuвали крuв, нiје бiло гeрмe ки дaнас.
квачaница ж ’врста дрвене кваке на вратима старих кућа’. – Iмали смо
нeкве квачaнице на врaтима и uзлић нa њима, па кат oћеш да и oтворiш, сaмо
повuчеш зa тaј uзлић. (ДЛ) (РСАНУ–)
квºчаст, -а, -о ’прћаст’. – Слaткoга дјeтета, вiдe што iмa квºчаст нuсић.
(РСАНУ~)
кeба ж ’врста кратког ножа на склапање’. – Не млaти тoм кeбoм, свaтићеш
нeкок.
кекeтати се кeкећeм се несвр. ’кикотати се’. – Зацeнли смо се от смiја
кaко се uн кeкећe. (РСАНУ–)
кeња ж ’девојчица која кењка’. – Кeња мaћa, нiје се нек пробuдла, нaмa
кeњкa.
кeњица ж дем. од кeња, -о. Свe по зeрицу кeњкa, кeњица мaћa.
кeњкaв, -ава, -о ’који често кењка’. – Тaкo кeњкава дјeтета нiђе њeсам
вiдла.
кeњкавац -вца м ’дечак који кењка’. – Да ми е вiдти кaкi ћеш тi бiти
мuмак кат си тaкi кeњкавац.
кeњкавица ж в. кeња. – Вeликa дјевoјчица, а uвјe кeњкa и цмuлi, кeњкавица
eдна.
кeњкати -aм несвр. ’плакати непрекидно монотоним гласом (о деци)’. – Eно
га, пробuдијo се, чuјеш кaко кeњкa.
кeњо м в. кeњкавац. – Чiм нeмa бoцe uзa се, нaмa кeњкa, кeњо мaћукнi.
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кiдати -aм несвр. 1. *. – Нeмoј тo зuбима кiдати, uзми нuжице. 2. ’избацивати ђубре или снег (чистећи стају или цесту)’. – Њeсам двa дaна кiдала
ђuбар испот крaвa, мoраћу сaде.
кiка ж ’перчин (обично код девојчица)’. – Uшмuргa се, пoвuкa је зa кику
и uтекa, а uна oстала плaчuћи.
кiкица ж дем. од кiка. – Eст слaтка, мiлi Бoже, вeзали јој кiкице, па
сaмо мaшe глaшицoм.
кiкља ж ’широка, набрана сукња’ *. – Грoта зaслан мeтати на вaкo љeпу
цiговaну кiкљу. (РСАНУ)
кинђuрти (се) кiнђuрiм (се) несвр. *. – Кuпли јој нuвe стрuне, па се
пoваздaн кiнђuрi.
кiта ж 1. ’букет цвећа’ *. – Нaбрaла кiту цвјeћа и нuсi бaби. 2. ’украс од
нити или реса, везаних једним крајем, на женској торбици’. – Љeпшe су кiте
от цјeлe стрuницe. (РСАНУ)
кiтина ж пл. тант. ’високе, разгранате гране; крошња’. – Вiдe кaко е
сњeк сaвиo uнu кiтину, eно ће се скºшти. (РСАНУ–)
кiша ж *.– Нiје кiша, нег нeква сoлика, мaждi већ двa дaна.
кiштра ж ’дрвени сандук, обично с поклопцем’ *. – На пoду е стaјала
вeликa дºвенa кiштра, u њoј смо жiто дºжaли. (РСАНУ)
киштрeтина ж аугм. од кiштра *. – Кoлкa ми е uнa киштрeтина на пoду,
кoлкo гoд нaспeм жiта, нiкaко е нaпуnти. (РСАНУ)
кiштрица ж дем. од кiштра *. – Кiштрица стaјала кoт пећи, u њoј
стaјале љuске зa ватру. (РСАНУ)
клaда ж ’одсечен, одрезан дебео комад дрвета, дебео балван, трупац’. – Што
ми довuкоше oвu клaду прeт кућу, јa јој нiшта сaма нe мерем.
кладeтина ж аугм. од клaда. – Вiдла сам u шуми нeкву кладeтину, свa от
вºжoвa, нe би се нiкaко мoгла исцјeпати.
клaк клaка м ’вапно, креч’. – Размuти клaка да uкречiмо сoбу.
клaмпа ж ’железна кука којом се састављају греде и слични предмети’. – Кaко
би тi кuћу прaвијo кад нe знaш клaмпу uклaмпати.
клaмпати -aм несвр. ’састављати две греде клампом’. – Uмијeш ли тi
дoбро клaмпати, нeмoј да нам се срuшi.
клaпац -пца м в. дiчaк. – Вiдe клaпца, чiјi ли је нaкo пaметaн?
клaпчић м дем. од клaпац. – Мoја кuма iмa трi клaпчића, љeпи ки јaбуке.
клeмпан м ’онај који има клемпаве, спуштене уши’. – Uн клeмпан, а жeна
му чuкаста, на кoга ће им дјeца бiти нaлика.
клeнић м ’клен’. – Мoрaм u шуму трaжти клeнiћa за рeцељ.
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клeнов, -а, -о *. – Клeново е дºво твºдо, нe дa се шaлe рaзбти кад га
цјeпaш.
клeновина ж ’кленово дрво’. – Твºда oвa клeновина, рuке ме забoљеше
док сам нaсјекa нaрамак дºвa.
клeпaв, -ава, -о ’клемпав’. – Eст гaдан: клeпaв, а бoме и рoглав.
клeпаст, -а, -о в. клeпaв. – Грoтe, љeпо дјeте, ал iмa клeпасте uши.
клeпати клeпћeм несвр. ’ударцима чекића исправљати рез, оштрицу
чега’. – Тuпа ми кoса, нe мерем ни мaнти, њeсам је клeпa.
клeпац -пца м ’чекић којим се клепа, откива коса’. – Не вaљa ми oвaј
клeпац, нeћу шaлe поклeпати кoсу.
клeпeт м оном. ’звук, лупа која настаје ударањем чим тврдим о што
тврдо’. – Кoлкo у uнoј пoљани iмa овaцa кат се чuјe нaкi клeпeт.
клeпка ж ’четвртасто, лимено звоно које се ставља овцама’. – Крaви
мeтнeмо брuнзу, кuњу прaпoрце, а oвцами, бoме, клeпке.
клeпчaр м ’ован предводник’. – Тo ти е oван: iмa клeпку oко врaта, па кuт
uн – свe oвце зa њiм.
клeти се -ем се несвр. ’заклињати се’. – Нeмoј да се клeтеш, вјeрујeм ти
и вaкo, нa рјeч.
клiзати (се) -aм (се) несвр. *. – Залeдла се uнa бaра, aјмо се клiзати.
клiчак -чка м ’дрвени клин за затезање сапона на разбоју’. – Мeтнли смо
сaпоне, дoдaјдe ми клiчак, да i њега мeтнeм. (РСАНУ~)
клuпа ж 1. *. – Сјeди порeд мене на клuпу. 2. ’дрвена направа која је
служила за прање веша’. – Iмали смо клuпу сa трi нuге, гoре дeбелa дaска –
нaгнuта на пºвu нuгу да се сљeвa вoда. Нa њu мeтали вeш и тuкли прaкљачoм.
(РСАНУ~)
клупeтина ж аугм. од клuпа (1). – Кo ти е склeпa uнu клупeтину, нe мереш
је помaкnти.
клuпица ж дем. од клuпа (1). – Дјeд нaправијo uнуцима мaћu клuпицу за
сiђaње, па се зa њу oтимајu.
клuпко с *. – Фaлиће ми eдно клuпко вuнe да ти зaвршiм рuкaв.
кљuч кљuча м 1. *. – Ђe е кљuч да закљuчaм врaта) 2. ’оруђе за
причвршћивање, одвртање, завртање врата и сл.’. – Дaјдe ми кљuч да ти зeру
зaтeгнeм тoчак. 3. ’гвоздена кука којом се чупа сено или слама из стога’. – Ђe
си oставиo кљuч, трeбa ми да начuпaм сјeна. (РСАНУ)
Изр. бaцти, пребaцти ~ ’досегнути степен кључања’. – Пuшти сaмо да
бaцi кљuч, па мaкни сa ватрe.
кључaница ж в. квaчаница. – Iмала сам дuго кључaницу на врaтима от
пoјатe. (Ј) (РСАНУ~)
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кљuчина ж аугм. од кљuч (1). – На пецaни iмали нeкву кљuчину, па кат се
зaглaвi, нe мреш шaлe iзвадти.
кљuчић м дем. од кљuч (2). – Сјeћaм се, iмала бaба нeкав кувeрак и
брaвицу нa њему, па га кљuчићом затвaрала.
кoба ж 1. ’дрвени суд у којем се држи и носи кисело млеко или сир’
*. – Мoрaм iћи нaћи uнaј зaклопац от кoбe, па ћу нuсти бaсу на кuпљeње.
(РСАНУ) 2. в. гoба *. – Вiдe кoлкa јој је кoба на лeђима, нe мере се iсправти.
(ДЛ) (РСАНУ)
кoбaв, -ава, -о в. гoбaв *. – Кaкa је јaднa бaба кoбава, сaгnла се до цºнe
зeмљe. (ДЛ) (РСАНУ)
кoбавац -aвца м в. гoбавац. – Јaднi кoбавац, нe мере oдати брес шљaкe.
(ДЛ) (РСАНУ–)
кoбавица ж в. гoбавица. – Uнa бaкица, кoбавица, обoљела, вeлe да нeће
још дuго. (ДЛ) (РСАНУ–)
кoбица ж дем. од кoба *. – Кoбице су чoбани нuсли сa собoм, бaсe или
мљeка u њима. (РСАНУ)
кoвeрта ж ’коверат’. – Кuпи ми eдну кoвeрту, трeбаће ми да нaпiшeм
брaту у aрмију пiсмо.
ковeртина ж аугм. од кoвeрта. – Дuнесе ми пoштaр нeкву ковeртину, нe
знaм ко ми е тo пoслa.
кoвeртица ж дем. од кoвeрта. – Ђe си кuпијo тu мaћu кoвeртицу?
кoвчек -ега м ’велики дрвени сандук с поклопцем у којем се чувала
постељина, одећа и сл’. – Кат су се удaвале, цuре иs кућe гuнле пuне кoвчеге
рoбe у мiрaс. (РСАНУ~)
кoжuн -uна м ’капут од овчије коже с руном с унутрашње стране’. – Нeмa
зiмe зa ме, вiдe кожuна.
кoза ж 1. *. – Мaло е кo кoд нaс дºжa кoзе. 2. ’врста лимене пећи’. – Кoза
е бiла на чeтрi нuге, iмала трuмбу, одoзгo су iмале пo двa кoла. (РСАНУ~)
кoзaљка ж ’игра удвоје у којој се повлаче зрна пасуља или каменчићи’.
– Uзмидe грa од мaтерe, па ћемо нaправти кoзaљку да се кoзaмо.
кoзати се кoзaм се несвр. ’играти се козаљке’. – Нaцртaјдe кoзaљку да се
кoзaмо кад нiшта нe рaдiмо.
кокошiњaк -iњка м 1. ’кокошји гној, ђубре’. – Дoбар, бoме, oвaј
кокошiњaк зa ђубар. 2. ’загнојено месо око нокта’ *. – Њeсу јој нiкад нuкти
бiли пuни кокошiњaкa ки сaде. (РСАНУ)
кoлац кoца м (мн. кoци, ген. мн. кoлaцa) ’краћа мотка зашиљена с једне
стране’. – Uзмeш двa кoца, тo ти е кoље, завuчеш под нaвиљак сјeна, uватe
двoе и нuсe.
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кoлaч -aча м *. – Кaквијe е свe бiло колaчa на свaдби, нe знaш кoјi ш
пºво прoбати.
колaчић м 1. дем. од кoлaч. – Дaјдe ми још eдан колaчић, штo си и тaкo
сiтно iзрезала. 2. ’врста колача; уштипак’ *. – Умјeсидe колaчiћa за вeчеру.
(РСАНУ)
кoлеша ж ’коза са црним, смеђим и белим шарама’ *. – Дрaжa ми е oвa
кoлеша нег дeсет бјeлeшa. (РСАНУ)
кoловoс м ’траг од колских точкова’. – Прекo њивe вoзли ђuбар, па
нaправли кoловoс.
кoље с зб. им. од кoлац. – Нaјбољe кoље за нaвiљке је от љeсковoк или
јeловoг дºвета.
кoљeвка ж ’колевка’. – Мeтнu га у кoљeвку и љuљајu док нe заспe.
кољeвчица ж дем. од кoљeвка. – Штa ће ти у нaрaмку, мeтни га у
кољeвчицу, зaспаће.
кoљeр кољeра м 1. ’овратник’. – Сaмо су капuти iмали кољeре, aљине
њeсу. 2. ’појас око сукње’. – Попuстићеш ми зeру oвaј кoљeр, тјeсан ми шoс.
кољeрић м ’манжетна на рукаву’*. – Пaло ми нeђе пuце са кољeрића.
(РСАНУ)
кoпа ж ’плетена папуча подшивена кожом’. – Нaзuјдe тe кoпе, прелaдићеш
се! (РСАНУ~)
кoпeрта ж ’ткани прекривач од разнобојне вуне’. – Ма iмaм и бiљaцa, ал
ми љeпшa oвa кoпeрта што е шарeна. (РСАНУ~)
копeртица ж дем. од кoпeрта. – Жeне су ткaле и мaлe копeртице за дјeтињe
љuљушке. (РСАНУ~)
копiлaћ -aћа м ’ванбрачни син’. – Кaко е сaзнa да нiје њeгов сiн нек
копiлaћ, нi с кiм не дiвaнi.
кoпiле -ета с (зб. мн. кoпилaт) ’ванбрачно дете’. – Oстала е стaрa цuра,
нiје се нiкaко удaвала, жiвла сaма са свoијeм кoпилетом, а uнaј њeн, ка
мuмак, ал ис дoбрe кuћe, нiје кaшњe ћiјo да чuје ни зa њу, ни за дјeте.
копilти се кoпiлiм се несвр. ’рађати (за неудату жену или девојку)’. – Вeлe
да се uна и пºво нек се uдaла копilла.
копiлица ж ’ванбрачна кћи’. – Нaкi мuмак, па да копiлицу uзмe за жeну,
а штa ћеш, кад нeће нег њu.
кoпица ж дем. од кoпа. – Оплeла бaба мaћe кoпице, тaмaн зa ме.
кoпnти кoпнiм несвр. ’копнити, нестајати са тла, топити се (о снегу и
леду)’. – Кoпнi – прaвa е шаромeтина: нeђе iмa, нeђе нeмa сњeга.
кoпuн -uна м ’особа склона свађи, љутњи, тучи’. – Вiдe uногa кoпuна
кaкi е uсoван, са свaкiм oће да се тuче. (РСАНУ~)
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копunти се кoпuнiм се несвр. ’љутити се без разлога, мргодити се;
свађати се’. – Штa се нaмa кoпuнiш, кaкi си uсoван, нe мере се с тoбoм ни
дивanти. (РСАНУ~)
копuнчић м дем. од кoпuн. – Кат си бiјo мaћi, кaкi си бiјo копuнчић,
вјeчито се дeрa и плaкa. (РСАНУ~)
коричaнац -нца м ’нож с корицама’. – Eси uзo коричaнац да се нuжaмо?
кoса ж ’пољопривредно оруђе’. – Кuпијo сам јuчe кoсу, suтра ћу нaмa iћи
кoсти.
кoсац кoсца м ’косач, онај који коси’. – Ош iмати дoвoљно косaцa да
пoкосiте свu uнu лiваду?
кoсе ж пл. тант. ’коса, власи’. – Iмa љeпе, брeновaне кoсе дo пo лeђa.
(РСАНУ–)
кoсидба ж *. – Oставла сам нaјбољe јaње за кoсидбу.
кoсiште с ’држак, држаље косе’. – Јuче сам прeбијo кoсiште кoсeћи.
кoст кoсти ж *. – Кaко се стaњијo, кoсти му iспале.
Изр. мºтвa кoст ’израслина под кожом (обично на руци)’. – Искoчила ми
мºтвa кoст изa шакe.
кoсти кoсiм несвр. ’косити’. – Скuпла сам пeт косaцa и oшли су кoсти.
кoчeт ж ’дебела и оштра длака (свињска, телећа или козја)’. – Чeтке
њeсмо кuповaли, нек и прaвли от кoчeти.
кoчић м дем. од кoлац. – Uдаридe дoбро кoчић да прiпнeм крaву.
кoш кoша м ’плетена кошара од прућа, служи за ношење сена’. – Вiдe
iмa ли кoјi прaзан кoш да дuнесeм сјeна кuњима.
кoшуља ж 1. ’део мушке одеће’. – Искaљa ти се кoљeр на кoшуљи. 2. ’део
женске одеће из два дела: горњи, ткани – кошuљац и доњи – крiло’. – Скaлaла
све сa себе, oстала у кoшуљи. (РСАНУ~)
кошuљац -љца м ’горњи, ткани део кошуље, в. кoшуља (2)’. – Фaлi ти
eдно пuце на кошuљцу. (РСАНУ~)
крaва ж *. – Ђe ми е крaљача да iдeм мuсти крaве?
кравeтина ж аугм. и пеј. од крaва. – Кoлкa ми е oвa кравeтина, а дaвa двјe
литре варeникe.
крaвица ж дем. од крaва. – Oвa ми се крaвица облiзnла, нe знaм кaко ће
и пoдигnти.
крavти (се) крaвiм (се) несвр. ’кравити се; одмрзавати, отапати се’. – Uњeла сам oвaј вeш, смºзa се нoћас, eво се пoчo крavти, свe ми вoда пo кући.
Сњeк се крaвi, сaмa бљuзгавица пo дворiшту.
крaљача ж ’дрвени суд за млеко (при мужи крава)’. – Дaјдe ми крaљачу,
iдeм мuсти крaве.
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крeвет м *. – Uнo изнад глaвe на крeвету се звaло uзглaвница, а нiзбрдо
бiле зaстaвнице.
кревeтак -тка м дем. од крeвет. – Бiли нeкви вeликi крeвети, испoд њi
стaјали дјeтињi кревeци.
креветнiна ж ’креветна опрема, постељина’. – Iмали нeкве дºвенe
кoвчеге, u њима дºжaли креветнiну.
крiва ж ’штап који је на доњем крају савијен попут српа, служи за
чобанску игру крiвaње’. – Мuмци су прaвли нeкве крiве, от дºвета, нaкo
кuке, oтешu окрuглице и тaкo су се крiвали сa тијeм крiвами.
крiвати се -aм се несвр. ’играти се кривама’. – Кад мuмци бuдu кoд
блaга, усјeче свaкi сeби по eдан штaп кoјi iмa нa дну кuку, тo се зoвu крiве.
Нaправe од дºвета окрuгло и eдно дрuгoме тo дºво крiвами бaцајu, тaкo се
крiвали, ки дaнас лoптoм.
кривoшија ж и м ’особа искривљена врата’. – Жeна му ћoпеша, а uн
кривoшија, ђe су се сaмо нaшли!
крiжа с пл. тант. анат. ’крста’. – Обuцидe пºслук, чuвaј крiжа.
крiжати крiжaм несвр. ’резати у кришке’. – Uзми нuжић и крiжaј oвe
јaбуке, пuшти дuње, јa ћу њi, твºде су зa те.
кºкати кºкaм несвр. вулг. ’халапљиво јести’. – Вiдe га ал кºкa ка
парiпина.
кºкаче ж пл. тант. ’велики, збијени зуби’. – Кад нeко iмa натoварене зuбе,
рeчeмо да iмa кºкаче. (РСАНУ~)
кºљaв, -ава, -о ’крњав’. – Јeде бaба, бoме, дoбро с oнијeм кrљавијeм
зuбима.
кºма ж ’храна за стоку’. – Iмaш ли кºмe зa зiму?
кºмак кºмка м 1. *. – U стaрa дoба смо говoºли прaсац, а сaде кºмак.
2. погрд. ’човек који много једе’. – Вiдe кºмка кaко се јoпe набuбa, кaкi је
дeбo!
кºмача ж *. – Uнa мoја кºмача опрaсла десeтеро.
кºмeљ -eља м *. – Uмiј се, пuне ти oчи крмeљa.
крмeљав, -а, -о 1. ’с крмељима у очима’. – Нiје се uмијo, сaв је крмeљав.
2. ’који је без снаге и воље’. – Пuшти ме, сaв сам крмeљав, њeсам дaнас нi
за шта.
крмeљати -aм несвр. ’вући се, ходати без снаге, с муком, малаксало’. – Нiшта нe рaдi, сaмо крмeљa пo дворiшту. (РСАНУ~)
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кºметина ж ’крметина, прасетина’. – Набuбa се кºметинe, вeлi да му дo
sутра нe требa јeла.
крoшња ж *. – Oвa лiпа iмa вeлику крoшњу, дoбра ладoвина пoд њoм.
крoшњаст, -а, -о ’који има велику, бујну крошњу’. – U дворiшту сам
iмала крoшњаст oрас, ал свeгa ми га вјeтар скºшијo.
кºпан м (ген. мн. кºпaнa) ’простирка саткана од крпа’. – Мoреш јoпe
прoстрјeти кºпан, eво сам oпрaла пoт. (РСАНУ~)
кºпље ж пл. тант. *. – Од љeскова прuћа нaправe се гuжве за нuге и рuке
и нe мере се uпадати u сњeк, тo су ти кºпље.
кºтол м ’плетена корпа у којој су стајале кашике’. – Eно ти жлiцe у
кºтолу, вiдiш ли га, вiсi више стoлицe у нuглу. (Ј) (РСАНУ–)
крuв м (мн. крuви, ген. крuвa) ’хлеб’. – Дaјдe ми јoш eдну шњiту крuва.
крузaна ж ’чардак у којем се држи или суши кукуруз, кукурузана’. – Iдeм
oчистити крузaну да мeтнeм u њу кuрузе.
крузaница ж ’дрвени сандук у којем се млаћењем одвајало зрно од клипа’.
– Изaспи врeћу кuрuзa у крузaницу и дoвати ми млaтац да и скрuнiм.
крузoвина ж ’њива са које је обран кукуруз’. – Преoри крузoвину да на
прoљеће пoсијeмо шeницу.
крузoвница ж ’хлеб од кукурузног брашна, кукурузница’. – Oшa u шуму
сјeћи дºва, а њeсам му iмала нiшта спрeмти зa јаужну, сaмо зeру крузoвницe.
крuна ж ’кокош са круном, ћубом на глави’. – Бiло u мене и крuнa и
крунaшa, нe бoј се.
крuнaш -aша м 1. ’петао са круном, ћубом на глави’. – А uнaј твoј крuнaш
ми нaпадa свe кoкоши. 2. ’човек густе, коврџаве косе’. – Вiдe крунaша, мaлa
му шuбара. (Ј) (РСАНУ~)
крunти крuнiм несвр. 1. ’крунити; дробити, ситнити, мрвити’. – Штa
крuнiш тaј клaс, нiје још сазoријo. 2. ’одвајати зрње са кукурузног клипа’. – U
стaрa дoба кuрузи се крunли у крузaници.
крuничица ж дем. од крuна. – Љeпе су ми и шaрке и пiргастe, ал гaдне
oвe крuничице.
крuпа ж ’град, туча’. – От oвe крuпe нe видiш пºст прeд оком.
крuшка ж *. – Бiло кoд нaс нeколко вºстa крuшaкa: кaјзерице, бaтлаче,
жuјице, мeдњаче...
Изр. цºнa ~ ’мала, округла, једе се кад сагњи, обично се од те врсте
правила ракија’. – Iмаћу oвe гoдинe дoста рaкијe, рoдле ми цºнe крuшке.
крuшкица ж дем. од крuшка. – Бiле су пo шуми нeкве сiтнe, дiвјe
крuшкице.
– 42 –

Из лексике источне Лике

775

крuшковача ж *. – Кoјu ћеш: iмaм шљiвe и крuшковачe, прoвaј кoјa е
бoљa.
крушчeтина ж аугм. од крuшка. – Рoдла ми oвa стaрa крушчeтина, нe знaм
кaко ћу је сaбрати.
крuшчина ж аугм. од крuв. – Кoлкi ти е брaтван кад је вoлкa крuшчина?
крuшчић м дем. од крuв. – Штo си uкувала вaкo мaлi крuшчић, јa би га
сaм мoгa пoести.
кºшан, -шна, -о ’који је лепог, складног стаса; наочит, снажан’. – Бiла
сам на збoру и вiдла кºшна мuмка.
кºшти -iм несвр. ’кршити, ломити’. – Нeмoј кºшти грaне, бeри љeпо тe
трeшње!
кuвати -aм несвр. ’месити’. – На Бoжић смо uвјe кuвали чeсницу, u њu
мeтали дiнaр.
кuвер м ’дрвени, правоугаони ковчег, димензија –– cm, који се може
закључати, момци су у њему носили ствари кад су ишли у војску’. – Кaнда iдe у Амeрику, а не u вoјску: нaтрпaли му ствaрi, нe би стaло u пeт кuвeрa,
а нe у oвaј eдан. (РСАНУ~)
кувeрак -рка м 1. дем. од кuвер. – Спaковали смо му сaмо uнo шта мoре
стaти у кувeрак, ал штa ти е тo. (РСАНУ~). 2. ’мањи дрвени сандук у којем
се обично држала кафа, шећер и сл.’. – Дºжaла бaба кaву у кувeрку, па кат
iзгубi кљuчић, нe мере дo њe.
кuглов м ’врста колача од брашна, млека, јаја и шећера, печен обично за
Божић и славе’. – Кад бaба iспечe кuглов, свa кuћа мiришe.
кuдрaв, ава, -о ’који има коврџасту косу’. – Кuдраве јој кoсе ки у oвцe.
кuђеља ж ’мера предива – смотак вуне који може да стане на преслицу,
кудеља’. – Дaјдe ми тu кuђељу да прiвeжeм на прeслицу, да опрeдем за
прiглaвке.
кuзoв -oва м ’суд од коре младог дрвета (обично за јагоде, купине и сл.)’.
– Свºнo ми дјeт кuзoв, па ћу suтра пoњeти u шуму, нaбрати u њ јaгoдa. (ДЛ)
кuја ж 1. ’женка пса’. – Дoбријe штeнaцa у oвe кuјe. 2. фиг. и пеј. ’женска
особа рђавог морала’. – Тu кuју u кући свoјoј вiшe нeћу да вiдiм!
кујeтина ж 1. аугм. од кuја (1). – Рeцидe oвoј свoјoј кујeтини да нe лаје на
дјeте, eно се зацeнo от плaча. 2. аугм. и пеј. од кuја (2). – Uнa кујeтина свaкu
нoћ у кафaни с љuдима.
кuјин, -а, -о ’који припада куји’. – Ђe ти е uнa кuјина пaдела, да јој uспeм
oвo зeру варeникe?
кuјица ж 1. дем. од кuја (1). – Нeмaм ја кујeтину, мал кuјицу. 2. в. кeба. – Дoдaјдe ми кuјицу да oвo прeрежeм. (РСАНУ~)
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кuка ж *. – Iмaш ли кaкву кuку да oбјесiм oвaј пºшут?
кuкица ж 1. дем. од кuка. – Зaкачи тu, зa тu кuкицу. 2. ’украсна копча
на чарапи’. – Мiлi Бoже, љeпијe кuкiцa и спuњiцa нa тијeм натiкачами.
(РСАНУ~)
кuм м *. – Кoд нaс ти е eдан чoек и кºштенi и вјeнчанi кuм.
кuма ж *. – Дaвно е кuм uмрo, ал се кuма кaшњe нiје удaвала.
кuмати се кuмaм се несвр. 1. ’поздрављати се с ким називајући се кумом’.
– Кuмајu се кад гoт се вiдe, а њeсу кuмови. 2. уч. од кумoвати ’обнављати
кумство генерацијама’. – Iмa вeће пeт кoљeнa кaко се uни кuмајu.
кумaшин м хип. од кuм. – Њeсам прoшa, а да ме нiје uставијo мoј
кумaшин и пoзвa на рaкију.
кuмић м 1. дем. и хип. од кuм. – Кuмића вoлiм ки брaта. 2. ’дете које је кум
крстио’. – Вiдe oвок мoк кuмића, прaвa мuмчина, а кo да сам га јuчe кºстиo.
кuмица ж 1. дем. и хип. од кuма. – Вeлiш да нe знaш мoју кuмицу? Тo е
жeна oд мoк кuма Мiћe. 2. ’женско дете према своме куму’. – Пoрaсла, бoме,
мoја кuмица, eво е вeће цuра зa удају.
кумoвати кuмујeм несвр. *. – У сuботу ће кºстити мaлoк, па ме звaли
кумoвати.
кuмпјeр -eра м ’кромпир’. – Дунeсидe кумпјeрa ис ајaта, па ћемо пeћи
пoлa.
кuмство с *. – Нaше кuмство трaјe још от шuкундјeдa.
кuмуна ж ’махуна, боранија’. – И кuмуне се нeкад вaрле ки скрiшке, ал
јa и њeсам вolла.
кuмуша ж 1. ’клип са којега је окруњено све зрње, кукурузина’. – Дунeси
кoрпу кuмuшa, дoбре су зa ватру. 2. ’суве стабљике са којих су обрани зрели
клипови кукуруза’. – Iдeм пoжети кuмушу да дaдем крaвами.
кумuшаља ж ’жена која комуша кукурузе’. – Iмала сам сiнoћ дeсет
дoбријe кумuшaљa, свe смо стiгле окумuшати.
кумuшати -aм несвр. ’одвајати, чистити кукурузне клипове од стабљике’.
– Стiгли ми кумушaчи, iдeмо кумuшати нe би ли зa видла oкумушaли.
кумuшaч -aча м 1. ’мушкарац који комуша кукурузе’. – Њeсу се још
скuпли кумушaчи, нeћемо шaлe дaнас завºшти. 2. ’заоштрено дрвце помоћу
којег се одваја комуша од клипа’. – Нaправи пeтнaјст кумушaчa, iмаћемо,
бoме, пoсла.
кuмче -ета с (зб. мн. кuмчaт) в. кuмић (2). – Нe би oвo свoе кuмче пoзнa да
га ђe срeтнeм, кoлкi е пoрaстa.
кuнац кuнца м ’конац’. – Кuпидe ми кuнца да зeру eклaм.
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кuнупља ж ’конопља’. – Кoлкa ми е oвa кuнупља рaзгранaта, iмаћу oд њe
лiтру сјeмена.
кuнупљiште с ’конопљиште; место где је посијана конопља’. – Мoраћу
oвe гoдинe нагнuјити кuнупљiште да ми бuдu бoљe кuнупље.
кuншија м ’комшија, сусед’. – Iмала сам дoбрoк кuншију, тaкi ми ни
брaт нe би бiјo.
кuншијица ж ’комшиница, суседа’. – Нiје кoд мене стaп, eно га кот
кuншијицe.
кuрус -уза м ’кукуруз’. – Eно i u бaјти, крuнe кuрузе.
кuрушчић м дем. од кuрус. – Одвoјићемо oвe сiтнe кuрушчиће за кºмке.
кuтлача ж в. кaлача. – Вeлi да се нaела, а uзeла сaмо eдну кuтлачу грaа.
кuчина ж (обично мн.) ’кучина’. – Мoрaм iћи кuпти прeље да ми прeдu
кuчине.
кушuнел м ’јастук’. – Нe мерем нiкaко зaспати ако ми нiје мeкaн
кушuнел, нaкo, пuн пeрја. (ДЛ)
кушuнела ж в. кушuнел. – Кушuнеле што и је мoја бaба прaвла бiле пuне
пeрја. (Ј)
кушuнелић м дем. од кушuнел. – Мeтни ми oвaј мaћi кушuнелић u тu
љuљушку.
Л
лaбрња ж в. гuбица. – Не шукeтaј, зачeпићу ти тu твoју лaбрњу!
лабºњати -aм несвр. вулг. ’брбљати’. – Uнa чепºкалица јoпe нeшто
лабºњa.
лaја ж ’црна овца’. – Вiдe мoe лaјe, мoреш је пoзнати нaмa међу oвијeм
жuнами.
лaјати -eм несвр. 1. *. – Uнaј нaш цeко лaјe по свu нoћ. 2. вулг. ’псовати,
говорити ружно о некоме’. – Ел тi тo јoпe лaјeш, дoбро сам чuо штa си рeкла.
лапºдати и лапºндати -aм несвр. ’блебетати, причати глупости’. – Uнa
њeгова жeна сaмо знa лапºдати, пoваздaн бaзa по сeлу.
лaставица ж 1. ’ласта’. – U јесeн лaставице oдлазe, а на прoљеће се врaћајu.
2. ’део челног кућног зида који се завршава у виду троугла, забат’. – Oткиnла
ми се eдна дaска од лaставицe, па ми нaметe сњeга нa пот.
лaтeрна ж ’светиљка, фењер’. – Понeси лaтeрну кат пoђeш у прeло.
лaче лaчa ж пл. тант. ’хлаче, панталоне’. – Пºво се говoºло панталuни, а
кaшњe и звaли лaче.
лeдина ж ’ледина’. – Крiвали се на лeдини, па се нaкупли травeтинe.
ледiњак -њка м ’мали комад ледине’. – Iмa ли змiјa у uномe ледiњку?
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лeр м ’учитељ’. – Дoшa е нuвi лeр u шкoлу. (Ј)
лeрица ж ’учитељица’. – Нiје нам лeрица прeгледала зaдаћу. (Ј)
лeричин, -а, -о ’који припада лерици’. – Пuшти тu, тo е лeричина књiга.
(Ј) (РСАНУ–)
лeров, -а, -о ’који припада леру’. – Бio сам у лeровoј кuћи, сaм жiвi. (Ј)
(РСАНУ–)
лeтити -iм несвр. 1. ’летети’. – Кoјa е uнo тiца што нaкo висoко лeтi)
2. ’трчати’. – Вiдe мaлoк, лeтi ки вјeтар. (РСАНУ~)
лeтка ж ’железна шипка на чекрку на коју се натакне цев када се суче’.
– Uзмидe лeтку и насuчи ми нeколко цјeвi пoткe. (ДЛ) (РСАНУ–)
лигuрати се -aм се несвр. ’возити се на лигурама, сањкати се’. – Пa сњeк,
па се пoваздaн лигuрајu. (ДЛ)
лiгуре ж пл. тант. ’врста саоница направљених од дрвета’. – Нaправијo
ми дјeд лiгуре, aла ћемо се лигuрати! (ДЛ)
лiјеп м ’креч, малтер’. – На бºвнаре се пºво мeљта, нaбаца мeтала, па
uндa пo томe лiјеп, ал је, нe бoј се, чeсто oпадa. (РСАНУ–)
лiпсати -aм свр. ’уморити се, задихати се’. – Лeтијo чuдо, па лiпсa, eно
га, нe мере мaкnти.
лiса ж ’овца с црно-белим пегама по лицу’. – Кaко да ти вeлiм, лiса ти
е нaкo лiсаста по лiцу.
лiсаст, -а, -о ’који има црно-беле пеге по челу и лицу (обично за овце)’.
– Јoпe ми е нeђе зaбасaла eдна oвца, uнa лiсастa.
лiсац лiсца м ’коњ жуте длаке’. – Нeмa љeпшeк oд мoг лiсца.
лiстер м ’врста сјајне, глатке и лагане вунене тканине’. – Нaправијo ми
шњaјдер одјeло од лiстера.
лoј лoја м *. – Зaклала сам дебeлу oвцу, истoпла пeт кiлa лoја.
лојaница ж ’лојена свећа’. – Oставидe зeру тoгa лoја, трeбаће нам зiмuс
за лојaнице.
лoкати лoчeм несвр. 1. *. – Uспидe зeру варeникe мaчки у чaкицу да лoчe.
2. фиг. и пеј. ’прекомерно пити’. – Вiдe uнe женeтинe, ал лoчe рaкију.
лoква ж *. – Uнa пoт кућoм нaшoм звaла се лoква Ђuкића.
лoквица ж 1. дем. од лoква. – Изa кућe iмaмо eдну мaлu лoквицу. 2. ’мала
удубљења, јамице на образима’. – Кат се смiје, још је љeпшa збок uнијe
лoквiцa. (РСАНУ~)
лунчaница ж ’ткана торба четвртастог облика са четири ручке, за ношење
посуда са храном’. – Eси ли мeтла рuкатку у лунчaницу да нuсiм кoсцима
јeсти?
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лoтра ж (обично мн.) ’бочна ограда на колима у облику лестава’. – Мeтнидe лoтре на кoла, iдeмо по сјeно.
лuбура ж ’дубоки дрвени сандук без поклопца’. – Дунeси ми ис uнe
лuбурe eдно вaрiво грa, па ћу мeтnти да се вaрi.
лубурeтина ж аугм. од лuбура. – Oстало ми зeру грa нa дну uнe лубурeтинe,
нiкaко га дoватити.
лuбурица ж дем. од лuбура. – Iдeм oдњeти oвe шпiце од масiрачe у uнu
лuбурицу да се сuшe.
лuжњaк м ’крпа која се ставља преко корита када се лужи рубље’. – А
лuжњaк смо мeтали да нам лuкшија нe идe u веш. (РСАНУ~)
лuжти лuжiм несвр. ’лужити, прати у лугу’. – Њeсмо iмали прaшка, нек
с лuкшијoм лuжли вeш.
лuкшија ж ’смеша луга и воде којом се прао веш’. – Мoрaм прoсијати
лuга да нaправiм лuкшију, па ћу прaти прaње. (РСАНУ–)
лuнац лuнца м ’лонац’. – Кат iдeмо на пoдушје, свaк нuсi по лuнац
кuпуса, грa ил нeшто, па тo тaмо јeдемо, тaкi е бiјo oбичaј.
лuћeрда ж ’импровизована, примитивна светиљка састављена од
стаклене боце, фитиља и петролеја’. – Ђe си мeтнo лuћeрду, дaјдe ми е вaмо
да е oбјесiм, смºкло се. (РСАНУ~)
лuч лuча м ’светиљка’. – Нe видiм прeсти, смºкло се, а нeмaм лuча.
Љ
љeвача ж ’колач од јаја, сира и скорупа, печен испод пеке’. – Дuњeћу ти
јa слaкe, па нaправи дјeци љeвачe да се нaјu. (ДЛ)
љeска ж ’шиб и грм из пор. бреза чији је плод лешник’. – От oвe љeскe
нaправићемо дoбро грaбљiште.
љeстве -aвa ж пл. тант. ’лестве, мердевине’. – Кaко мoре бiти iстo: љeстве
су ти с гaзiштима, а лoтре с кoчићима.
љeшнiк ж ’лешник’. – Нaкупидe љeшнiкa, трeбаће ми за тoрту.
љuбова ж ’крава беле главе и врата’. – Ако iмa бјeлу глaву, зoвeмо е
љuбова, а iмa и љeпијe.
љuљати (се) љuљaм (се) несвр. *. – Нaвикa да се љuљa, разблuдли га,
пuшти тi њeга нек кeњкa, зaспаће.
љuљкати (се) -aм (се) несвр. дем. према љuљати (се). – Пoмало га љuљкaј,
нe би ли зaспa.
љuљnти љuљнeм свр. према љuљати. – Кuт се пºво пробuдијo, љuљни га
још зeру нe би ли јoпe зaспa.
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љuљушка ж ’већа колевка’. – Iмa u соби кољeвчицу за мaћo дјeте и
љuљушку за oвo стaријe.
љuпина ж ’љуска, опна којом су обавијени плод, семе биљке, јаје и сл.’. – Нeкi су и љuпине от јaјa бaцaли у спiрине кºмцима.
љuска ж ’део дрвета који се одвоји, сљушти приликом тесања, цепка’.
– Натeши ми љuсaкa от цјeпаницe да лaкшњe пoтпaлiм вaтру.
љuшчица ж дем. од љuска. – Нaкупи ми uнијe сiтнијe љuшчiцa, eво ми
се uтrнu вaтра.
М
мaгла ж (мн. мaгле, ген. мaглi) *. – Бiла мaгла, па сам зaбасa.
маглoвит, -а, -о *. – Кат је тaкo маглoвито, нiшта ми се нe рaчi рaдти.
маглuштина и магlштина ж аугм. од мaгла. – Кoлкa е маглuштина, пaзи
кaко вoзiш!
мaждǝти -iм несвр. ’ситно падати (за кишу)’. – Oвa кiшица пoваздaн
мaждi, нiкaко да прeстанe.
мaја ж ’дебели плетени џемпер’. – Eво ти вuнe, оплeти ми мaју, ал нaкo
сiњаву.
мајeтина аугм. од мaја. – Штa си oбuкла тu стaрu мајeтину, вiдiш да се
свa скeсала.
мaјка ж ’свекрва’. – Iмала сам дoбру мaјку, вaјe смо се слaгале.
мaнит, -а, -о ’махнит, луд, бесан’. – Бјeж oд њега, вiдiш да е мaнит, још
ће те чiме опaтрnти.
мaтeр ж ’мајка’. – Нe мерем с вaми, бoлесна ми е мaтeр.
мaтичaр м *. – Пºво рaта е пoп вјенчaвa, а кaшњe сaмо мaтичaр.
мaтичaрка ж *. – Кат сам се јa вјенчaвала, бiла е мaтичaрка uнa Дaница
Мaјкова.
мaтрuн -uна м ’болест желуца’. – Вeлe да е uмрo од матрuна.
мaћа ж 1. ’телесна мана, деформитет или болест код човека’. – Ни дoктuри
њeсу знaли штa му е, кaкву е мaћу iмa. 2. ’пега, мрља’. – Штa си кuповa oвe
јaбуке, вiдiш да iмајu мaће.
мaћан, мaћна, -о ’оштећен маћом, пегав’. – Свe oвe крuшке што су пaле,
сaт су мaћне.
мaћија ж ’маћеха’. – Њeсам вјeровaла да ти мaћија мoре бiти ки мaтeр
док се мoј ћaћа нiје ожeнијo и дoвo нам u кућу тu жeну, а сaде ми е ки мaтeр.
мaша ж ’ватраљ, ожег’. – Дoдaјдe ми мaшу да зaпретaм вaтру.
мaшица ж дем. од мaша. – Вeликa мaша је за oгњiште, а мaлa, мaшица, за
шпaркет.
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мeблин м ’ормар’. – Oставидe кiкљу у мeблин. (РСАНУ–)
мeдњача ж ’врста крупне, слатке крушке’. – Бiле u нaс нeкве крuшке,
слaтке ки мeт, па и звaли мeдњачама.
мeдова ж ’крава тамножуте боје’. – Злaтуља нiје вaкo жuта ки мeдова.
мекoта ж ’њива, ливада на којој је претходне године сејано жито’. – Пuшти крaве на мекoту да се напaсu љeпe трaвe. (РСАНУ~)
мeљта ж ’смеша направљена од угашеног креча, вапна, песка и воде,
малтер’. –Зaмјeшaј још мeљтe, фaлће нам зa плочу.
мeрима ж ’мерино овца, меке коврџаве длаке и квалитетне вуне, осетљива
на зиму и болести’. – Мoрa да е тo вuна од мeримe кат је вaкo мeкана.
мeсти мeтем несвр. ’издвајати масноћу из млека бућкајући’. – Зaбавi се
дивaнeћи, а мoрaм варeнику мeсти.
мeтати мeћeм несвр. ’стављати, смештати, полагати на неко место’. – Штa
ми тo тu мeћeш, сaмо џaбe гoјaтiш.
мeтер м 1. ’метар’. – Кuпла сам трi мeтера плaтна, па ћу нuсти шњaјдеру
да ми сaшијe кoшуљу. 2. ’направа за мерење дужине, дуга један метар’. – Нeђе
ми се загuбијo мeтер.
мeтiљ -iља м *. – Oвце ми јoпe дoбiле мeтiљ, iмaш ли прaшка?
метiљав, -а, -о 1. *. – Uнe мoе oвце јoпe метiљаве, eно i сасuшле се.
мeтnти мeтнeм свр. према мeтати. – Мeтни нa стo, штa га дºжiш.
мeч мeча м ’врећа која није пуна, па се може завезати’. – Гuнiм u млин
пeт врeћa и eдан мeч.
мiјuр -uра м ’мехур’. – Дaјдe ми iглу да прoбuшiм oвaј мiјuр нa прсту.
мiлa ж ’старија од две заове’. – Двiје сам зaове iмала: мiлu и сeју.
мiлеша ж ’коза жуте длаке’. – Гaдне су ми свe: ил мiлеше ил бјeлеше,
нiђе кoлeшa. (РСАНУ~)
мiлитaр м ’војник у некадашњој Војној крајини’. – Мoј ти е дјeд бiјo
мiлитaр кат су Њeмци бiли, пaнтiм јa тo. (Ј)
мiрaс -aза м ’мираз, имовина коју девојка кад се удаје доноси мужу од
својих родитеља’. – Кат се кoјa цuра удaвала, у мiрaс гunли пuне кoвчеге
рoбe, креветнiнe, блaга и штoшта.
мiшица ж ’део руке од рамена до лакта, надлактица’. – Дo лaкта ти е изa
шакe, а дo рамена мiшица, тaкo се кoд нaс рeчe.
мјeсeц м 1. ’Месец’. – Нeмa нa небу ни звјeздa ни мјeсeца. 2. ’период од
тридесет или приближно тридесет дана у календарској години’. – Њeсам га
вiдијo већ трi мјесeца.
мјeсечина ж ’месечина’. – Нe требa ми фeњер, свe се вiдi от oвe мјeсечинe,
кo да е дaн.
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млaдa ж *. – U стaрa дoба, млaдa нiје iмала вјенчaницу, нек је облaчла
штa е кoјa iмала.
млaдиoци м пл. тант. ’младенци, млади брачни пар’. – Дaвно њeсам вiдла
вaкo љeпе млaдиoце.
млaдјaк м ’млад Месец, млађак’. – Кат је Мјeсeц ки сºп, вeлiмо да е
млaдјaк, ако е цјeлi, тo е кoд нaс uжба.
младoжења м *. – Нaће се вaљда нeђе младoжења и зa њу.
млaтац -aца м (мн. млaци, ген. млaтaцa) ’предмет у облику тољаге, за
млаћење кукурузних клипова док се не одвоји зрно од комуше’. – Дјeде,
нaправићеш ми eдан лагaнијi млaтац, oвaј ми јuчe рuке одвaлијo.
млiн млiна м *. – Гuнiм oвe џaкове u млин.
млiнaр м *. – Eдан чoек из нaшoга сeла бiјo млiнaр, uвјe смо њeму гunли.
мљeко с ’кисело млеко’. – Искрeни oвo мљeко u кесу да се iсцјeдi за
бaсу, а сuрутку пoдaј кºмцима. (РСАНУ~)
мuдар мuдра, -о ’модар’. – Кo те тuкa кат си тaкo мuдар?
мuжа ж *. – Iмaм чeтрi крaве, бoме, дoста пoсла око мuжe свaкo јuтро.
мuзика ж 1. ’музика’. – Кaкa е uнo мuзика, кaнда су свaтови. 2. мн. ’усна
хармоника’. – Кат iдeмо у прeло, мuмци нuсe мuзике, па свiрајu. (РСАНУ~)
мuмак мuмка м ’момак’. – Извiридe да вiдiш кºшна и љeпа мuмка.
Изр. ~ (или цура) oд ока ’наочит, лепо развијен младић (или девојка)’.
– Стeвин мaлi iзрaстa, eно га бiће тo мuмак oд ока.
мумкoвати мuмкујeм несвр. ’проводити момачки, бећарски живот’.
– Свaкu нoћ oдa по прeлу, дoклe ће тaкo мумкoвати?
мумчaдија ж зб. ’момчад, момци’. – Скuпла се мумчaдија, па се uмећu кo
ће дaљe бaцти.
мумчeтина ж аугм. и пеј. од мuмак. – Oвa мумчeтина aрума, iшчупa би
рeп кoбили!
мuмчина ж аугм. од мuмак. – Eст, брaте, кºшан, прaвa е мuмчина!
мuмчǝти се мuмчiм се несвр. ’момчити се’. – Uнaј твoј још се нe знa oд
бaлa oтрати, а пoчo се мuмǝчти.
мuмчић м дем. од мuмак. – Uнaј кoјi е пaћuшан и жaлостaн, вeлiмо му
да е мuмчић.
мумчuрина ж аугм. и пеј. од мuмак. – Вiдe uнe мумчuринe кoлкe су му
сaмо ножuрине, кo му мoре нaћи oпaнке!
мунтaвати мuнтaвaм несвр. ’продавати нешто испод цене’. – Нeмoј још
тo мунтaвати, мoреш дoбти i вишe, па ће ти бiти жa.
мuнтати -aм свр. од мунтaвати. – Кaквoк сам кuња мuнтa на плaци,
тaквoк ћу тeшко нeђе нaћи.
– 50 –

Из лексике источне Лике

783

мuрва ж в. дuдић. – Дјeца се нaедu мuрвe, па им бuдe мuка. (Ј)
мuргица ж ’назив за велику шарену кокош’. – Iмала сам нeкве мuргице,
ал њeсу ћeле нuсти блiзу кuћe, нек uвјe трaжле нeкво тºње. (РСАНУ~)
мuºти мuрiм несвр. ’бојити у црно’. – Жeне су сuкно мuºле у кoри от
јaсeна да бuдe цºно.
мuсти мuзем несвр. *. – Нaмa пºвo јuтро кад дoђe, млaда iдe мuсти крaве,
да вiдe знaде ли.
мuтати -aм несвр. ’мотати’. – Прiвати ми oвaј кaнчo да мuтaм на клuпко.
мuтика ж ’мотика’. – Мoрaм oдњeти кoме да ми пoоштрi мuтику, сa ће
кoпaње.
мuчати -iм несвр. ’не говорити, ћутати’. – Тa гuбицу не зaтварa. Мoреш
ли тi зeру мuчати?
мuш мuжа м ’муж’. – Њeсам знaла да јој је тo мuш – кaт се uдaла?
мушкaрац -рца м *. – Uнaј мaлi сјeче дºва ки прaвi мушкaрац.
мушкaрачина ж ’жена која има особине мушкараца’. – Uнa мушкaрачина
нe знa жeнскијe пoслoвa рaдти, ал зaтo дoбро кoсi, нe бoј се; и сјeче дºва, и
пiлa, и цјeпa, дeђe вoзове и штoшта.
мушкaрчић м дем. од мушкaрац. – Дoбро ти е тaј мaлi iзрaстa, eво га
вeће прaвi мушкaрчић!
Н
набiјaља ж ’женска особа која набија лан или конопљу’. – Јuчe сам iмала
пeт набiјaљa, до дeсет сaтi смо набiјале.
набiјати нaбiјaм несвр. и уч. према нaбти. – Suтра ћу набiјати кuнупље,
мoрaм трaжти набiјaље.
нaбти нaбијeм свр. 1. ’набити’. – Нaбла сам пuну пoјату слaмe. 2. ’истуцати (конопљу, кудељу)’. – Eси ли нaбла свe свoе кuнупље, трeбала би i мени
стuпа.
набuбати нaбuбaм свр. разг. ’научити напамет, без разумевања’. – Свe е
брeз везe набuбa, сaд га uпiтaј нeшто o томe, нeће знaти.
~ се вулг. ’најести се’. – Eно се uнaј тºбоња набuбa, нe мере ни дiсати.
набuцати се нaбuцaм се свр. ’изморити се бучући’. – Набuцали ми се
вoлови дaнас на uнoј лiвади, eно се сaде умiрли.
нaвиљак -љка м *. – Бiће дoбар стoк, iмa дeсет нaвиљaкa.
наeрти нaeрiм ’усмерити поглед у једном правцу’. – Наeријo oчи u њeн
пeнџер и нe мрдa. (РСАНУ~)
нaести се нaјем се и нaедeм се свр. ’најести се’. – Вeлiш да се брeз мeса
нe мере нaести, а јa се, бoме, нaјo.
– 51 –

784

Сања Зобеница

наждeрати се нaждерeм се свр. в. набuбати се. – Нaждерaле ми се крaве
лiста от кuпуса, бoјiм се да ће им нaшкодти.
нaзути нaзујeм свр. ’назути, обути’. – Дaјдe да нaзујeм oвe бuце, па iдeм
u шталу.
накaрати (се) нaкaрaм (се) свр. ’погодити, задесити невоља; намучити
се’. – Uшле ми кuншiјске крaве, пoеле сaв кuпус, бoме ме накaрало.
накекeтати се -eкећeм се свр. ’накикотати се’. – Прeстани вiшe, eси ли
се нaкекетa! (РСАНУ–)
нaкитити -iм свр. 1. ’украсити накитом’. – Uнu свoју цuру нaкитли
дuкатима да се бoљe uдa. 2. ’лепо, китњасто испричати или написати’.
– Милiна га слuшати, кaко е сaмо нaкo нaкитијo прiчу. 3. ’опити, напити’.
– Oшa с uнoм пiјаницoм у бiртију, па i њега нaкитијo.
~ се 1. ’ставити на себе накит’. – Нaкитила се са стрuкама и oшла на сaјам.
2. ’опити се, напити се’. – Нaкитијo се, па се завaлијo у uномe шљивaру и
зaспa.
накрeсати нaкрешeм свр. ’насећи, нарезати’. – Нaкресaла сам бuковијe
грaнa, нuсiм јaњцима да бºстe.
~ се разг. в. нaкитити се (2). – Ал се uнaј мoј кuншија нaкресa, цјeлu нoћ
вiкaрi окo кућe.
накºкати се нaкrкaм се свр. вулг. в. набuбати се. – Бoме се накºкa, вiдe
му стомaчинe!
налiзати се нaлiжeм се свр. 1. *. – Сјeћaм се, дaвали дјeци кoцке шeћера,
па се нaлiжu. 2. разг. в. нaкитити се (2). – Eно се uнaј налiзa, iшћерa жeну
и дјeцу iс кућe.
нalти нaлијeм свр. ’налити’. – Нaлiјдe ми вoдe у брeму да нuсiм кoсцима.
~ се в. нaкитити се (2). – Рeкa да нeће пiти, ал џaбe, јoпe се нaлијo.
налoкати нaлочeм свр. ’мало полокати, лочући загадити’. – Нaлокaла ми
мaчка варeнику, сaт је мoрем прoсuти кºмцима.
~ се 1. ’заситити се лочући’. – Нaлoкa се мaчак, свu варeнику пoпи. 2. пеј.
в. нaкитити се (2). – Eси ли се јoпe налoкa?
наљeвати (се) нaљeвaм (се) несвр. и уч. према нalти (се). – Цјeлi дaн им
нaљeвaм вoдe у кoрито, а eво га јoпe прaзно.
нaмет м ’наслага навејаног снега, смет’. – Бiло е нaмeтa дo трi мeтера.
нaметnти нaметнeм свр. ’наметнути; враџбином навући на кога неку
несрећу’. – Чаратaница нaметnла нa блaго, па нeмa варeникe.
намигiвати -iгујeм несвр. и уч. према нaмигnти. – Uнaј мuмак с eднoм
iгрa, нa другu намiгујe.
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нaмигnти нaмигнeм свр. ’намигнути’. – Мuмак u колу iгрa, преко кoла
нa цуру нaмигнu.
намiгуша ж ’женска особа која радо намигује, кокетира; жена лаког
морала’. – Вiдe uнe намiгушe како кoло вoдi, а дo њe се мuмци вaтајu.
намuсуºти се намuсурiм се свр. ’намргодити се, намрштити се’. – Кaкi
си гaдан, штa си се тaкo намuсуријo?
намутaвати -uтaвaм несвр. и уч. према намuтати. – Дaјдe да ти јa тo
намuтaм, кaко си пoчeла, тi би тo трi дaна намутaвала.
намuтати -aм свр. ’намотати’. – Oснова се намuтa на врaтило. –Нaмутaна
прeђа скiнuта са рaшка ти е кaнчo.
нaна ж в. мaтeр. – Нiје ми нaна u кући, oшла е кот кuншијицe на кaву.
нaпитати -aм свр. ’нахранити мало дете’. – Нiје га нег нaпитала, вeће
зaспa.
нaпти нaпијeм свр. ’напити’. – Нaпiла се обoица: i oн, а нaпијo, бoме, и
uнок свoг зeта.
~ се 1. ’угасити жеђ’. – Дaјдe ми да се нaпијeм вoдe. 2. ’постати пијан,
опити се’. –Кaко се нaпијo, нe знa штa дiвaнi.
напуђiкати -aм свр. ’наговорити некога на неко зло’. – Напуђiкaјдe ћeну
нa њ!
напuтити нaпuтiм свр. ’напутити, наговорити’. – Uн ме напuтијo да ти тo
рeчeм.
нaрамак -aмка м 1. ’количина чега колико се може на руку наслонити
и понети’. – Сaмо што сам oвaј eдан нaрамак дºвa дuњeла, свa ми се мaја
нaсuла пiљевинe. 2. ’наручје’. – Кaко јој је дјeте uсoвно, а пoваздaн јој у
нaрaмку.
нарanти нaрaнiм свр. ’нахранити’. – Мoрaм нарanти кºмке пºво нек
пoђeм u поље.
нaратак -тка м (мн. нaраци) ’плетена папуча’. – Бaба ми исплeла још eдне
нaратке.
нарoљати нaрoљaм свр. 1. ’засути, нагомилати’. – Нарoљало сњeга прeт
шталoм, мoрaм га iћи кiдати. 2. ’изродити’. – Кoлкo uнaј нарoљa дјeцe, а
нiђе нiшта нeмa.
~ се вулг. в. нaкитити се (2). – Дoшa ми u кућу, нарoљa се, па нiкaко
oтiћи.
нарuкача ж ’врста женске торбице са украсним ресама’. – А uнe нарuкаче
што су и жeне нuсле, бiле љeпшe нек oвe дaнас. (Ј) (РСАНУ–)
нaсaнкати се -aм се свр. ’насањкати се’. – Eсте ли се нaсaнкали вiшe,
вaздaн се сaнкaте!
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натeсати нaтешeм свр. ’истесати у довољној количини’. – Iдeм натeсати
пuну кiштру љuсaкa, да iмaм нeколка дaна.
натiкача ж ’мушка чарапа украшена везом’. – Мoј е дјeт iмa натiкаче са
кuкицами и спuњицами, прaвe.
нaуснице ж пл. тант. ’кратко подрезани бркови, само у ширини носа’.
– Uнaј мoј кuншија iмa нaуснице ки Хiтлер. (РСАНУ~)
нафaлти нaфaлiм свр. ’нахвалити’. – Нaфaлi свoју снaју, вiшe ми дoдјала, кo да јa нe знaм кaкa е.
нaфaљдати -aм свр. ’наборати, набрати тканину’. – Нaфaљдaј ми бoљe
oвe кољeриће око рuкu. (РСАНУ–)
нацјeпати нaцјeпaм свр. в. исцјeпати. – Нацјeпала сам пuну дºвaрницу
дºвa, iмаћу и свu зiму.
нaцјепкати -aм свр. дем. од нацјeпати. – Дuњeла сам нaрамак грaнчiцa
да и нaцјепкaм нa ватру.
нaцмуlти се нaцмулiм се свр. према цмulти. – Штa јoпe цмuлiш, oћеш
ли се eднoм нaцмуlти!
нашљoкати се нaшљoкaм се свр. в. нaкитити се (2). – Бio кот кoтла ђе се
пeчe рaкија, па се нашљoкa, тeшко га кuћи oдвuкли.
нeва ж ’јетрва у међусобном ословљавању’. – Iмала сам eдну јeтрву,
eдна дрuгu нeвoм звaле.
нeдотрпaн, -а, -о ’приглуп’. – А eст oвaј твoј нeдотрпaн, нe мереш му
нiшта докaзати. (ДЛ)
нeдотупaван, -вна, -о в. нeдотрпaн. – Тoмe фaлi нeшто у глaви, бaш је
нeдотупaван.
нeтјaк м ’нећак; сестрин син према ујаку’. – Дoћe ми сeстра и зeт и
нeтјaци, па, eно, жeна прaвi тoрту.
нетјaкиња ж ’нећакиња; сестрина кћи према ујаку’. – Сeстрина мaлa, uнa
мoја нетјaкиња, пoшла u шкoлу.
нетјaкињица ж дем. и хип. од нетјaкиња. – Дoђидe, нетјaкињице мoја,
свoме uјaку.
нетјaчић м дем. и хип. од нeтјaк. – Жeно, дaјдe још eдну рaкију, eсам ли
дoбијo дaнас нетјaчића ил њeсам.
нiти ж пл. тант. ’део ткачког разбоја кроз који се провуче основа да би
се регулисало ткање’. – Пuкла ми eдна жiца, дoдaјдe ми е кроз нiти да е
uвeжeм.
нuгa нuгла м (мн. нuглови) ’угао’. – Eно га тaмо у нuглу.
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нuжати се -aм се несвр. ’играти се ножевима; бацати ножеве са циљем да
се забоду на одређено место’. – Дунeсидe uнaј свoј коричaнац да се нuжaмо.
(Ј)
нuжице -iцa ж пл. тант. ’ножице, маказе’. – Дaјдe ми нuжице да зeру
скрaтiм oвe пeртеле.
нuздрва ж ’ноздрва, носница’. – Затвoријo лaбрњу, па пuштa дiм кроз
нuздрве.
нuкат нuкта м ’нокат’. – Дoдaјдe ми нuжице да осјeчем нuкте.
нuктић м дем. од нuкат. – Штa тoмe дјeтету не сјeчеш нuктиће, iзгребa
се сaв по лiцу.
нuс нuса м ’нос’. – Ако ме нuс нe варa, бiће кiселoк кuпуса.
нuсат, -а, -о ’носат’. – Eст, брaте, гaдан: eм рoглав, eм нuсат.
нuсина ж аугм. и пеј. од нuс. – Кoлкa му е нuсина, трeбa му кºпан да е
oбришe.
нuсић м дем. од нuс. – Љeпа ки лuтка: цºне oкице и мaћi нuсић.
нuсоња м погрд. ’носоња’. – Прaвi е нuсоња, вiдe му нuсинe кoлкa е.
нuш нuжа м ’нож’. – От нuжeвa iмaм eдну кuјицу и двa коричaнца.
нuшња ж 1. ’ношња’. – Нiје што е нaша, ал нaјљепшa е лiчкa нuшња.
2. ’одећа’. – Љeпа нa њoј нuшња, да си е сaмо вiдијo.
Њ
њeдра њeдaрa с пл. тант. ’недра; груди, прса’. – Стeгa слiку на њeдра и
плaчe.
њiва ж *.– Чiјa е uнo њiва што е нa њoј нaкo дoбро жiто рoдло?
њивeтина ж аугм. од њiва. – Сaмo тºње по oвoј њивeтини, нe знaм штo
е не uзорu.
њiвица ж дем. од њiва. – Вiдiш кaко е мaла oвa њiвица, а нa њoј uвјe
нaјбољi кумпјeри.
О
обaздирати се -eм се несвр. ’обазирати се’. – Дoћерa се, iдe кроза сeло и
свe се обaздирe да л га нeко глeдa.
облiзnти се oблiзнeм се свр. ’родити, донети на свет близнад’. – Ћeр ми
се облiзnла, eто, двoе uнучaди одeднoм дoби.
oбојак oбoјка м ’комад дебље тканине, обично сукна, који се улаже у
обућу’. – Лaдно ми, бoме, у oпaнцима, дaјдe ми uнe oбoјке.
oбрас -аза м 1. ’образ’. – Црвeни му oбрази o студени. 2. фиг. ’част,
поштење; осећање стида’. – Кaко е iмa oбраза дoћи.
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обºван м ’човек густих, великих обрва’. – Ћoсaв чoек, а нaкi обºван.
oбршпица ж ’највиша грана на стаблу’. – Кoлкa е oбршпица на oвoј
бuкви, iмаћу вoз дºвa.
оглaвнiк -iка м ’део опреме (улара или узде) који се ставља коњу око
главе и за који се онда води’. – Прiватидe ми кuња да му мeтнeм оглaвнiк
нa глaву.
оглaдnти oгладнiм свр. ’огладнети’. – Бio сам u шуми, sјекa дºва цјeлi
дaн, бaш сам оглaднијo.
оглeдало с *. – Нa шта си нaлик, штa си тo oбuкa, ел нeмaш оглeдало?
огледaлце -а и -ета с дем. од оглeдало. – Ђe е uнo мaћo огледaлце, oћу да
се брiјем, нe мерем брeж њега.
оглeдати се oглeдaм се несвр. *. – Ошiшала се, па се сaде пoваздaн oглeдa.
огњeница ж ’кухиња с огњиштем насред просторије’. – Свa чeљaт жiвила
и јeла и спaвала u тoј eднoј сoби, огњeници.
oграда ж 1. *. – Eно i, мeћu oграду окo кућe. 2. ’ограђен део плодне земље
(вртић, повртњак)’. – Aјд у oграду, ишчuпaј двјe-трi мºкве.
oградак -тка м ’каменито брдо, камењар’. – Не гuни блaго u тaј oградак,
iмa змiјa.
одбаћoкати -aћoкaм свр. према баћoкати. – Јuчe сам се сврaћала кoт
тебе, а тi већ нeђе одбаћoкала.
одрiгљати -aм свр. ’скинути риглин с врата, отворити, откључати их’.
– Њeсам мoгa uћи, врaта бiла зaригљaна, забoравла и је одрiгљати.
ожenти oженiм свр. ’оженити’. – Ожenли сiна, нeмa трi мјесeца, а eво
сaт вeлe да се рaстa.
~ се ’оженити се’. – Кат се uнa њeгова цuра uдaла, uн се нaмa ожeнијo, i
тo uзo њeну другaрицу.
oјаwти (се) oјањiм (се) свр. ’ојагњити (се)’. – Eно ми се oјаwла uнa
лaњскa двiзица.
oка ж ’дрвена посуда одређене запремине; стара мера за течност,
запремину и тежину (, kg)’. – Дунeсидe ми јoш eдну oку жiта.
oко с *. – Iмa цºне кoсе и цºне oчи.
Изр. сљeпo ~ ’слепоочница’. – Штa се дºжiш за сљeпe oчи, да те не бoлi
глaва?
окумuшати -aм свр. ’окомушати; очистити, одвојити клипове од
стабљике’. – Вiдe кuрuзa, нeћемо и шaлe окумuшати.
окопilти се окoпiлiм се свр. ’окопилити се, родити (за неудату жену
или девојку)’. – Вeлe да се окопilла, а њeсам ни знaла да е бiла кuљава.
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oкрљак oкrљка м (мн. oкrљци, ген. oкрљaкa) ’окрњен, одломљен зуб’.
– Мoрaм зубaру да ми iзвадi oвaј oкрљак.
oлидба ж ’претерано дотеривање, лицкање, кинђурење’. – Uна и њeна
oлидба, пoваздaн стoјi ус шпiгло, oглeдa се, доћeрaвa се, па кат oдe у сeло,
нe дa нa се глeдати кaко е љeпа.
olти се oлiм се несвр. ’дотеривати се, уживати у властитом изгледу,
лицкати се’. – Дoћерала се и љeпо oбuкла, нeкве стрuке мeтла oко врaта, па
се oлi.
oлица ж ’особа која се оли’. – Uнa твoја ћeр прaвa oлица, нiшта нe рaдi,
сaмо се доћeрaвa и oглeдa.
oмач м ’јело од теста у облику плочастих комадића печених и зачињених
машћу’. – Oмач су жeне у рuкаткама нuсле кoсцима зa ужну. (ДЛ)
омoºти oмoрiм свр. ’оморити; обојити у црно’. – Ош iмати дoста кoрe да
oмoрiш oвo мoе сuкно?
oпанак oпaнка м *. – Мoј е дјeт uвјe нuсијo oпaнке.
опaтрnти опaтрнeм свр. ’ударити, ошинути’. – Нeмoј да те опaтрнeм!
– мoја е бaба uвјe говoºла, а мi бјeш iс кућe.
oпута ж *. – Трeбаће ми јoш oпутe и тeркијe да зaвршiм oвe oпaнке.
oпутaш м (мн. опутaши) ’врста опанака: доњи део од телеће, а горњи од
овчије коже’. – Прaвли нeкве опутaше, тo смо нuсли, нiје бiло цiпeлa ки
дaнас.
oпћина ж ’општина’. – Днoпоље, Oравац, Бiровача, Нeбљуси, Дoљaни,
тo е свe бiла лaпачкa oпћина.
oрас м ’орах’. – Iмaм u дворiшту дoбар oрас, ал ми нeшто нiје рoдијo.
oрасовина ж ’ораховина’. – Iмaм дoбрe oрасовинe, мoраћу стo oд њe
нaправти.
oрле м ’орао’. – Лeти вaн, eно ти oрле oднесе кoкoш.
oрoс oрoза м ’дивљи петао’. – Бiла сам u шуми и вiдла oрoза.
oрцати (се) -aм (се) несвр. ’правити неред (за децу)’. – Изaђте тaмо u
дворiште, па се тaмо oрцaјте, тuдa ми сaмо прaшину пo кући дiжeте!
oсјевина ж (обично мн.) ’мекиње, трице’. – Нaкупидe oсјевинe да нaрaнiм
кoкоши.
oсјeн м ’сенка која настане заласком сунца’. – Кaко вiдiш рaдти, пa oсјeн.
oсмица ж ’временски период од осам дана’. – Мoрaм oвe oсмицe oтiћи да
вiдiм мaтeр, бoлесна е.
oснова ж ’уздужне нити кроз које се проткива потка при ткању’. – Изабeридe вuнe за oснову, па да пoчнeм с ткaњем, прoђе ми дaн.
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отаљiгати -aм свр. 1. ’с муком одвући’. – Кaко си мoгa тo тeшко сaм
отаљiгати? 2. ’с муком обавити неки посао или без воље, на брзину’. – Eсте
ли i тaј пoсa oтаљигaли?
отвoрило с ’калуп за прављење сира’. – Мoрaм oпрати отвoрило, да мeтнeм
u њ oвaј сiр да ми се цјeдi.
открavти (се) oткрaвiм (се) свр. ’откравити; одмрзнути, отопити (се)’.
– Iдeм uњeти uнu лoпату да ми се oткрaвi кoт пећи, па ћу кiдати сњeк.
отрunти се oтрuнiм се свр. ’донети на свет тројке (за жене и животиње)’.
– Снaја ми се отрunла, а већ iмa двoе дјeцe!
oћува м ’очух’. – Кат им је мaтeр uмрла, нiје прoшло двa мјесeца, oћува
и oставиo, вeлe да се јoпe ожeнијo, да е uљез нeђе у Корeници.
ошпuºти се oшпuрiм се свр. ’ојагњити се (за једногодишњу овцу)’.
– Uнu oвчицу што се ошпuºла нe пуштaм с oстaлијем.
П
пaдела ж ’земљани суд’. – Пaделе се мeтале на трoнуге, навuче се жaра, u
њима се вaрила варeника ил прaвла зaчина.
пaзуво с ’пазух’. – Нuсi нuвине пoт пазувом.
пaла и пaла ж ’штап којим се у игри, палању, одбацује лопта’. – Лeти
кuћи по клiс и пaлу да се пaлaмо.
паламuдти -aмuдiм несвр. ’лагати, измишљати (изговоре)’. – Штa ми тu
палaмuдiш, рeци поштeно!
пaлати се пaлaм се несвр. ’играти се пале: заобљена дашчица (клiс)
удара се дрвеним штапом (пaла)’. – Мuмци су iмали нeкве дºвенe пaле, па
се пaлали ш њiма.
пaлац пaлца м 1. *. – Eно га јauчe, слoмиo пaлац. 2. ’стара мера за дужину’.
– Тaнак, нeмa u њему трi пaлца.
пaлeнта ж ’тврдо скувана каша од кукурузног брашна, качамак’. – Мi
смо iмали нeкав гвoзденi кoтлић, u њему кuвали пaлeнту, тo нам је бiла
глaвнa рaна.
пaљак пaљка м в. кaлача. – Дaјдe ми пaљак да uспeм јuвe.
пандºкnти пaндrкнeм свр. вулг. ’умрети’. – Лeти, бºжe, зoви дoктuра,
eво ће пандºкнти!
пaнта ж ’греда која спаја рогове на кровној конструкцији’. – Спuшти ми
uнe кuке с пaнтe дoље, нiжe, да oбјесiмо пoсјек.
панталuни м пл. тант. в. лaче. – Oшa на сaјам, а нa њему сuкненi
панталuни и нuвa aљина.
пaнтити -iм несвр. ’памтити’. – Пaнтiм јa кат си тi бio мaћукнi.
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пaрац пaрца м в. вºснiк. – Кo би рeкa да смо тi i јa пaрци.
пaрип м в. кuњ. – Iмали смо двa дoбра пaрипа, ал и мoрали прoдати.
парiпати се -aм се несвр. ’скакати, играти се, ђикати (за коња)’. – Њeсам
га дuго пuштала, па се сaде парiпa, нeш га шaлe uватити.
парiпина ж аугм. и пеј. од пaрип. – Oвa ми се парiпина пo дворiшту
пaрипaла, свe ми двoрiште iскопa.
пaрица ж в. вºсница. – От свiјu мoијe пaрiцa, Мaра ми е нaјбољa дрuга.
пaрлати се -aм се несвр. в. дeрати се (2). – Дјeте ми се свu нoћ пaрлало,
њeсмо oка склoпли.
пaсати -aм свр. 1. ’проћи’. – Кoлкo е врeмена пaсало да га њeси вiдла)?
2. ’попустити, уминути (о болу)’. – Пaсa ме зuп, нeћу ни iћи зубaру.
пaсторак -oрка м *. – Тo ми е мaћија, а вoлi ме ки рoђенoк сiна, а штa
сам јој јa, пaсторак.
пaстoрка ж *. – Uдaле ми се и ћeр и пaстoрка, дoбро се uдaле.
пaстoрче -ета с (зб. мн. пaсторчaт) *. – Пºвa жeна от oвог мoк чoека uмрла
и oстаvла ми пaстoрче, а свoe дјeцe нaс двое кaшњe њeсмо ни iмали. – Жeна
ми довeла двoе пaсторчaди, а iмали смо кaшњe јoш двa сiна.
пaтока ж в. бºља. – Жeне су пaтокoм цaкла прaле.
пашaнац -нца м *. – Жeна ми iмала eдну сeстру, а њeн мuш, тaј мoј
пашaнац, сa мнoм u шкoлу iшa.
пaшњaк м *. – Пригрaдли сeби гмaјинe за пaшњaк.
пaшо м хип. од пашaнац. – А uнaј њeгов пaшо, од млaђe свaстикe чoек, му
дoђe брaт o теткe.
перiљак-љка м ’сунђер, крпица за прање посуђа’. – U стaрa дoба, oпaрaмо
кумaдић пешкiра и тo нам бiјo перiљак, ш њiме сuде прaли.
пeртел м ’везица, узица’. – Мaлi ми пeртели, нe мерем зaслан свeзати.
пeрчiн -iна м (мн. перчiни) ’дуга, густа везана коса код девојака или
жена’. – Мaћiм цuрицами вeжu кiкице, а цuре, бoме, iмајu дuге кoсе, нuсe
перчiне.
пeтњaк м 1. ’каљ на зиданој пећи’. – Зiдали пeћи од нeквијe пeтњaкa.
2. ’земљани лонац за гајење цвећа, саксија’. – Iспa ми пeтњaк из рuкu, ал
сaмо зeру пuкa, eно јoпe цвјeћа u њему. (Ј)
петрeуље с ’петролеј’. – Uтрнће се лuћeрда, прiлiјдe зeру петрeуља.
пeтровача ж ’назив за јабуку која сазрева о Петровдану’. – Мaло е кo кoд
нaс iмa тe рaнe јaбуке, пeтроваче.
пeћина ж ’пећина’. – Вeлe да iмa дuoвa у uнoј пeћини.
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пецaна ж ’помоћна зграда у дворишту у којој се обично пече печеница
или ракија, са бетонираним подом (за разлику од бaјтe, у којој је земљани)’.
– Eно i у пецaни, пeкu рaкију.
печeница ж ’печено прасе (на ражњу)’. – За Бoжић смо uвјe пeкли печeницу:
прaсе на рaжањ, па на пријeкладе, па oкрећи!
пeшкiр -iра м *. – Дaјдe ми пeшкiр да се oбришeм.
пешкiрић м дем. од пeшкiр. – Eно ти uнaј пешкiрић за лiце.
пiждºти пiждрiм несвр. ’пиљити, продорно гледати у кога’. – Штa
пiждрiш u ме?
пијaндура ж и м погрд. ’пијаница’. – Пијaндуро eдна, oш ли се iкад
дoзвати пaмeти?
пiјаница ж и м ’пијаница’. – Вiдe uнe пiјаницe, кaт се бºжe нарoљa, нiје
нек свanло.
пiло с ’животињска мокраћа’. – Њeсмо трi дaна чiстли пiло, мoрaмо га
изнuсти по шљивaру.
пiљак пiљка м ’заобљен или округао каменчић’. – Нaкупи пiљaкa, па
ћемо се пiљати.
пiљaр м ’трговац који продаје своју робу на тезги’. – Вeлi uнaј пiљaр да
е oд јутрoс прoдa трi џaка кумпјeрa.
пiр м в. свaдба. – Прaвли пiр, бiло стoтину пiрџiјa. (Ј)
пiрга ж ’пиргаста, шарена домаћа животиња (обично кокош)’. –Iмала
сам јa пiргастe кoкоши, свaкoк пeрја нa њима бiло.
пiргаст, -а, -о ’који је прекривен разнобојним перјем, шарен (обично
за кокоши)’. – Uвјe сам дºжaла пiргастe кoкоши, љeпшe и је глeдати пo
дворiшту.
пiргaш -aша м ’пиргаста домаћа животиња (обично петао)’. – А iмала
сам eднoк пиргaша, кaкi е тaј бiјo uсoван, њeси му смio прiћи, нaмa скaчe,
oће u очи.
пiрти пiрiм несвр. ’дувати (о ветру)’. – Пiрi бuра и сњeк вијoрa.
пiрџија м в. вuк (2). – Прeд јутро се пiрџије нaкресaле, вeсeље и пјeсма
бiли до зoрe.
пiтати -aм несвр. ’хранити мало дете’. – Ако нeће пoсати, а тi га зeру
прoвaј пiтати.
пiти пiјeм несвр. *. – Вiдe uногa, пiјe рaкију кaнда е вoда.
пiћа ж ’храна за стоку, крма’. – Пiћа ти е слaма и сјeно iзмјeшано.
пiшуља ж 1. ’мало женско дете које још мокри у пелене’. – Пiшуљо
мaлa, јoпe си свa мuкра! 2. погрд. ’женско дете, девојчица’. – U њега трi
пiшуље вeће, а жeна му јoпe нuсeћa, oћe сiна!
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пјaн, -а, -о ’пијан’. – Нe мере oдати, eно га пјaн ки зeмља!
плaдањ -дња м ’тањир’. – Уклaди ми зeру јuвe у плaдањ.
плaкати -чeм несвр. *. – Кат oдeм, нeмoј плaкати зa мнoм, еси чuла!
плaнина ж ’планина’. – На вºу плaнинe још iмa сњeга.
плaнiнка ж ’домаћица која је задужена за обављање свих послова у
кући’. – Нaс двије јeтрве, свaкa eдну oсмицу бiла плaнiнка: тa е uндa кuвала,
мјeсла крuв, мuзла крaве, спрeмала пo кући, а дрuгa iшла u поље. Тaкo се
мјeњале свaкe oсмицe.
плaта ж (ген. мн. плaтa) ’плахта’. – Плaте су жeне iсто ткaле, от пaмука
и кuчинe.
плaтица ж ’даска или сто прекривен плахтом на који се полаже мртвац у
кући’. – Спрeмaј плaтицу, дoктuр вeлi да нeће још дuго. (ДЛ)
плaтица ж дем. од плaта. – Ткaле су жeне за дјeцу, за љuље дјeтињe,
нeкве мaћe плaтице.
платuрина ж аугм. од плaта. – Дaјдe ми кaкву платuрину, сaмо да бaцiм
прекo себе, врућiна ми.
плaца ж ’пијаца’. – А пiљaри и тºчкиње су uнi што прoдајu рoбу на
плaци. (Ј)
плaч м *. – Чiм спoмeнu њeгово iме, uна нaмa u плач.
плaча и плaчка ж ’плачљива женска особа’. – Вiдe плaчe, пo цјeлу нoћ
не прeстаје плaкати.
плaчкеша ж погрд. в. плaча. – Плaчкешо eдна, нiје те срамoта плaкати,
вiдiш кoлкa си!
плaчко м ’плачљива мушка особа’. – Штa плaчeш, њeси вaљда тi плaчко
ки oвe пiшуље.
плaчкоња м в. плaчко. – Дaјдe бoцу плaчкоњи да се uмiрi, eно се зацeнo
от плaча.
плaчкуља и плaчкуша ж в. плaча. – Кaкa си бaлава, oбриши се, плaчкуљо
eдна!
плaчљив, -а, -о *. – Плaчљивoг дјeтета, дeрњa се по свu нoћ.
плaчљивац -вца м в. плaчко. – Кат је бio мaлi, бio плaчљивац, а бoме,
бiјo гºлат.
плaчљивица ж в. плaча. – Њeсам нiђе вiдла тaкe жeне: пoваздaн плaчe и
aјмeчe, прaвa плaчљивица.
плaчњава ж ’велики плач’. – Aјмe, дaнас плaчњавe на сaрани, њeсам
дaвно тaкu вiдла, грoто јaднa.
плeсти плeтeм несвр. *. – Плeтe ми бaба нeкву мајeтину већ трi мјесeца,
нiкaко да зaвршi.
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плeћа ж (мн. плeћа) ’плећка’. – Жiгa ме пoт плећoм.
плiк м в. мiјuр. – Загнuијo му се плiк, мoраће код дoктuра.
плoвати се плoвaм се несвр. ’играти се плочастим каменчићима; правити
’жабице’ на површини воде’. – Нe мерем нaћи љeпe плoчицe да се плoвaмо,
вiдијo би тi кoлкo жaбiцa нaправiм.
плoт плoта м ’ограда од плетеног прућа’. – Огрaдли бaшчу плoтом од
љeскова прuћа.
плoчица ж 1. дем. од плoча. – Дoбијo злaтнu плoчицу. 2. ’плочаст каменчић’.
– Љeпe плoчицe за плoвaње.
пљuвати пљuјeм несвр. *. – Нeмoј ми тu пљuвати, изaђи вaн.
пљuвaчка ж *. – Нeмoј гuтати тu пљuвaчку, eво ти пљuца.
пљunти пљuнeм свр. ’пљунути’. – Пљuнo ме uнaј клaпчић, чiјi ли е?
пљuца ж ’плитка посуда с лугом у коју се пљувало, пљуваоница’. – Дoдaјдe дјeду пљuцу, јoпe кашљuцa и пљuцкa.
пљuцкати -aм несвр. према пљuвати. – Eво ти пљuцe, па u њu пљuцкaј!
пo (у именичкој служби) непром. ’пола, половина’. – Вeлi да ће се врaтити
зa пo сaта.
поaрати пoaрaм свр. ’похарати, уништити, опустошити’. – А uсташе ђе
прoђu, свe поaрајu.
пoбошка прил. ’с бока, са стране’. – И дјeца су јeла кат и вeликi нaрот,
само пoбошка сјeдли.
повeзача ж ’танка марама којом су жене покривале главу, а преко ње
везивале другу – рубац’. – Зiми су жeне нuсле нeкве повeзаче, па прекo њi
рuбац.
пoвоскi, -a, -o ’који је подмазан’. – Кuншија ће стiгнти прiје нaс, њeгова
су кoла пoвоскa.
пoвршица ж ’смрзнут, тврд снег по којем се може ходати’. – Кат се дoбро
смºзнe, iдe се по пoвршици, нe требајu ти кºпље.
подбaчати (се) пoдбaчaм (се) несвр. и уч. према подбoчти (се). – Кoлкo
су шљiве рoдле, одлuмће се oгранак, мoраћу га јoпe подбaчати.
пoдбoчањ -чња м ’штап, комад дрвета, рашљаст с једне стране, којим
се што подбача’. – Мoрaм iћи u шуму uсјећи пoдбoчањ, eно ће ми се uнaј
oгранак одлuмти.
подбoчти пoдбочiм свр. ’подбочити, подупрети’. – Eно ми се сјeно
накрivло, мoрaм га чiме подбoчти.
~ се ’подбочити се, ослонити се руком о што’. – Штo се uнa жeна нaкo
подбoчла, o чем uна мiслi.
пoдвеза ж *. – Лaбаве ми пoдвезе, спaдајu ми чaрапе.
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пoдвољак -oљка м ’подваљак’. – Нiје uн тaкo дeбo, ал iмa вeлику глaву
и пoдвољак.
подјетiwти -eтињiм свр. ’подетињити’. – Мoја бaба скрoс подјетiwла.
подмијuрти (се) -iјuрiм (се) свр. ’покрити се мехурима, подмехурити
се’. – Пuне јој рuке мијuрa, кaко јој се тaкo подмијuºло?
пoдница ж ’даска којом је што попођено’. – У стaријeм кuћами бiле дo пo
сoбe пoднице, а oт пo зeмља.
подoјити пoдојiм свр. *. – Eно ти дјeте кeњкa, зaспаће бoљe кад га
пoдојiш.
пoдочњaк м (обично у мн.) *. – Цºнe јој се пoдочњaци, а и нaдули се,
бoме от плaча.
пodти пoдiм несвр. ’подити, стављати под’. – Кiша е, нe меремо на вaни
нiшта рaдти, aјмо oвu сoбу пoдти.
подuмјeнта ж ’темељ; прва, почетна греда у коју су укопавани дрвени
стубови, а између њих слагана брвна’. – Eво ми oвa подuмјeнта сaгњәла,
мoраћу трaжти љuде да ми е прoмјeнe.
пoдушје с ’обредно гошћење после погреба на успомену умрлога’. – Кo е
нeкоме oд рода или кoга бoлi сºце, тe жeне uндa бuгарe. Тaкo до пoднe бuдe,
до eдан сaт, uндa дoлазi нaрот тu, на пoдушје. (ДЛ)
пoзгуºти се пoзгурiм се свр. ’погрбити се’. – Штa е uномe дјeду кат се
нaкo пoзгуријo?
пoјата ж ’шупа за сено’. – Iмa ли ђe дјeцe да iдu чeпати сјeно у пoјати,
да убaцујeмо?
поклепaвати -eпaвaм несвр. 1. ’клепањем оштрити’. – Штa тoлкo
поклeпaвaш тu кoсу! 2. ’упадати коме у реч, не дозвољавати му да доврши
мисао’. – Тaј лaбрњу не зaтвaрa, вaје поклeпaвa дрuгe.
поклeпати -aм 1. ’клепањем наоштрити’. – Ђe ми е клeпац да зeру
поклeпaм кoсу? 2. свр. од поклепaвати (2). – Нiје мoгла вiше слuшати
њeгово шукeтaње, па га е пoклепaла.
пoклепoрти м пл. тант. ’дуги и широки зулуфи (до врата)’. – Стaрi су
љuди нuсли пoклепoрте и дuгачкe бºчине.
покoсти пoкосiм свр. ’покосити’. – Свu сам лiваду покoсла што сам
iмала.
пoла ж (обично мн.) ’кромпир пресечен на два дела, посољен и печен у
пећници или под пеком’. – Дaј тi мeни слaнинe, бaсe и пoлa, пuшти колaчиће!
пoлaпан, -пна, -о ’похлепан’. – Eст пoлaпно oвo дјeте, њeсам нег мeтла нa
стo, вeћ грaбi сeби.
– 63 –

796

Сања Зобеница

полoкати пoлочeм свр. ’похлепно лочући попити, испити све’. – Свaºла
сам цeки скрoп, eно е свe пoлокa.
пoљана ж *. – Iмa, eно, свaкаквoга цвјeћа на uнoј пoљани.
пољaнак -нка м хип. од пoљана ’мала пољана’. – Iграјu се и гaњајu по
пољaнку.
пoљаница ж дем. од пoљана. – Лeжaли и зaспaли на пoљаници, а ми се
пiтaмо ђe су!
пoље с (ген. мн. пoљa) ’обрађен и засејан комад земље, ораница, њива’. – Eно
смо ти свe iзорaли, ош штa сiјати u пољу дoгодинe?
пoмрчина ж ’помрачина’. – Нек ђaвo нaђe пuт по oвoј пoмрчини.
помuдºти пoмудрiм свр. ’помодрети’. – Рuке му помuдºле o студeни.
пoмусти -uзем свр. *. – Чeкaј да помuзем крaве, па ћу i јa u поље.
пoнитити се -iм се свр. в. пoзгурти се. – Вiдe ал се uнaј јaднiк пoнитиo,
нe мере oдати брeс шљакe.
пoпара ж ’јело начињено од старог хлеба, попареног и замашћеног’. – Прiје нек oдeмо блaгу, јeдемо из вeликe здјeлe пoпарe ил зaчинe, нeмa дрuгoк!
поплeћaш -aша м ’велика хеклана марама која се носила преко леђа,
огртач’. – Нe требa ми кaпuт, дoста ми е oвaј поплeћaш.
пoсати пoсeм несвр. и свр. ’сисати’. – Кaко е пoсала, тaкo е зaспaла.
пoсјек м ’свињче, говече које се закоље за зиму и месо од њих’. – Вaрћу
кuпус, скiнидe зeру пoсјека и дунeси кумпјeрa.
пoстoлница ж ’подна греда у кући, изнад подрума у којем је била стока’.
– Улeкњујu нам се oвe пoднице, мoраћемо мјeњати пoстoлнице, сiгuрно су
сaгњiле. (ДЛ)
пoт пoда м 1. ’под’. – Oбриши пoт да мeтнeмо кºпане. 2. ’строп, таваница
на старим кућама од греда и дасака’. – Зaчадиo ми пoт, мoрaм га прaти. 3. ’таван’. – На пoду смо сuшли слaнину и пoсјек, дºжaли жiто и свaшта.
пoтка ж ’попречне нити које се уткивају у основу при ткању’. – Бiће ти
дoбра пoтка за ткaње от oвe вuнe.
потпoдти пoтподiм свр. ’потподити, ставити под’. – Iмaш ли дoста
дасaкa да и oвu сoбу пoтподiш?
потпuтити пoтпuтiм свр. в. напuтити. – Нe би се сaм тoгa сјeтијo да га
нeко нiје потпuтијo.
потрaгљив, -а, -о ’који јури (туђе) жене’. – Гuни га врaгу, тaј е потрaгљив!
(Ј)
потрaгљiвша м ’човек који јури за женама, женскарош’. – Њeси лuда да
њeму вјeрујeш – тaј ти е нaјвећi потрaгљiвша у сeлу. (Ј)
пoћерати -aм ’потерати’. – Пoћерaјдe тe кoкоши да нe идu u вртa.
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почiвати пoчiвaм несвр. ’гасити се, нестајати (за звезде)’. – Звјeзде с
вeчери грањiвајu, а прeд јутро почiвајu.
пошарuметити се -iм се свр. ’постати збуњен, пореметити се’. – Чiм њu
вiдi, нaмa се сaв пошарuметi.
пошљoкати пoшљoкaм свр. вулг. ’испити, попити’. – Кaд је бºжe свu uнu
ракијeтину пошљoкa?
прaкљача ж ’даска којом се туче, млати веш при прању’. – Млaтi uнoм
прaкљачoм по вeшу, дuшу ће му iзвадти.
пракљaчати -aм несвр. ’млатити веш пракљачом’. – Штo тaкo јaко
пракљaчaш, испaраћеш тo.
прaмeнка ж ’врста овце оштре вуне која виси у праменовима’. – Дaј ми
eдну мeриму, дaћу ти двiје прaмeнке зa њу.
прaнбаба ж ’прабаба’. – Кад је мoја мaтeр бiла нuсeћa сa мнoм, uмрла е
прaнбаба, eто, нiје јaдница дoчекала свoе пºвo праuнуче.
прaндјет -еда м ’прадеда’. – Прaндједа сам uпaнтла, бiло ми е пeт годiнa
кад је uн uмрo.
прaпорац -oрца м (обично у мн.) *. – А на кuњскe aјмове мeтнeмо
прaпoрце, па звoнe.
прaсац -сца м *. – Кaко ти е нaкo дeбo прaсац, чiме га рaнiш?
прaсе прaсета с (супл. мн. прaсaт) *. – Утeкло ми eдно прaсе, нiкaко га
uватити.
прaсица ж ’прасица’. – Iмaм прaсицу, нiје ми скoтна, бiће дeбљa нек
прaсац.
праuнук м *. – Мoја е прaнбаба дожiвла да вiдi пeт свoијe праuнuкa.
праuнука ж *. – Пaзла е праuнуку дo смрти свoe.
праuнуче -ета с (зб. мн. праuнучaт) *. – Жiвла е стo годiнa, вeлe, iмала
двaнaјст uнuкa и трi праuнучета.
праuнучић м дем. од праuнук. – Нiје прoшло двa мјесeца кaко јој се
праuнучић рoдијo, бaба uмрла.
праuнучица ж дем. од праuнука. – Бабeтина стaрa нiје нiког вoлила, нек
свoју праuнучицу, свi се тoмe чuдли.
пºга ж ’пржени јечам који се меље и служи место кафе’. – Њeсмо uвјe
iмали кaвe кi сат, него пºжли јeчам, пºгу прaвли.
прдaчина м вулг. ’ружан, стар човек’. – Вiдe стaрe прдaчинe ђe се u цуру
зaгледa.
Прeводница ж ’звезда Даница’. – Глeдaј тaмо, uнo ти е Прeводница, uна
прeводi Влaшчиће.
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преглaдnти прeгладнiм свр. ’прегладнети’. – Кoлкo сам се умoриo и
преглaднијo, нe мерем сaде ни јeсти.
прeгршта ж ’прегршт’. – Eл ти дoста трi прeгрште брaшна?
прeђа ж *. – Eно е, намuтaвa прeђу на рaшак.
прeјести се прeјем се свр. *. – Нe мерем ни зiнти кoлкo сам се прeјo.
преждeрати се прeждерeм се свр. пеј. в. наждeрати се. – Бoме сам се
прeждерaла, нe мерем се прeгнти.
прeкладе прeклaдa ж пл. тант. ’гвоздена направа на ногарима на коју
се наслањају дужа дрва на огњишту’. – Кuт си мeтала oвo тeшко дºво на
прeкладе, па се вaтра згuшла.
прекумuшати -aм свр. в. окумuшати. – Eси ли тi прeкумушaла кuрузе?
прeлада ж ’прехлада’. – Чuвaј се тi, мoре и прeлада бiти oпaсна.
прелaдти се прeлaдiм се свр. ’прехладити се’. – Штa шмºчeш, њeси се
вaљда јoпe прелaдијo?
прelти прeлiм несвр. ’ићи у прело, забављати се’. – У њiовoј се кuћи
свaкe вeчери прelло, iскупe се мuмци и цuре, бuдe пјeсмe и шaлe дo пo нoћи.
прeло с ’вечерњи састанак сеоске младежи ради обављања неког посла
или ради забаве’. – Нa тијeм нaшијeм прeлима uвјe се пјeвало, свe се oºло.
прeља ж ’жена која преде’. – Њeсам ти јa нeкa прeља; глeдала кaко дрuгe
прeдu, па i јa пoчeла.
прерanти прeрaнiм свр. ’прехранити’. – Нeћу прерanти блaго, iмaм сaмо
зeру сјeна.
прeслица ж ’преслица’. – Шпiчица у прeслицу, прeслица у шврaчицу, а
шврaчица iдe у врaтило.
прeсти прeдем несвр. 1. *. – Мoја е снaја oд мене свe наuчла: и прeсти, и
ткaти, и плeсти, и свe. 2. ’испуштати звукове ниског тона (за мачке). – Угњeздијo ми се у крiлу и прeде.
преудaвати (се) -uдајeм (се) несвр. и уч. према преuдати (се). – Удaвала се
и преудaвала, нe зна ни сaма кoлкa пuта.
прeудаја ж *. – Дојaдла ми вiшe и uна и прiча о њeнoј прeудаји.
преuдати (се) -aм (се) свр. *. – Њeсу вolли зeта, па ћeр зa другoга прeудaли.
прeумити -iм свр. ’заборавити, сметнути с ума’. – Сјeћaм се да си ми
рeкa, штa ћу кат сам прeумијo.
прeчкaш -aша м ’дебели, вунени прекривач за кревет, обично шарен’.
– Oвaј прeчкaш ми е љeпшi от биљaцa, вiдe сaмо шaрa нa њему. (Ј)
прeша ж ’журба, хитња’. – Кaкa е прeша, кuд лeтiш?
прiглавак -aвка м в. нaратак. – Вeлики ми oвi прiглaвци, мoраћеш ми
исплeсти зeру мaњe.
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прiлика ж 1. ’прилика’. – Дoћу кoт тебе пºвoм прiликoм. 2. мн. ’услови
живота, околности’. – У кaквијeм се нeкадa прiликама жiвло. 3. ’онај који у
свему одговара, који је пар коме (обично о удавачи и младожењи)’. – Нiје тaј
прiлика зa те, вiдiш кoлкo е стaријi.
прiлога ж ’дебље дрво на које се при ложењу ватре наслањају ситнија
(на огњишту)’. – Наслaжидe љuске ус прiлогу и запaли вaтру. (ДЛ)
приложeтина ж аугм. од прiлога. – Кaко си uвuкa вoлкu приложeтину u
кућу, нe мерем прoћи окo ватрe. (ДЛ)
прiложица ж дем. од прiлога. – Кuд ми дoнесе вaкo малeну прiложицу,
нe мерем нiкво дºво нa њu ослonти. (ДЛ)
присмuчти прiсмучiм свр. ’појести што уз хлеб или умачући хлеб у
јело’. – Iмa ли штa да зeру прiсмучiм ил ћу мoрати сuвoк крuва?
прiторак -oрка м ’тор направљен поред куће за овце или прасад’. – Uћерaјдe oвце ис прiтoрка u шталу, нoћас ће кiша.
прјeснац и прјeснац -aца м ’колач начињен од сира и јаја, печен под
пеком’. – А мi, нaкo глaдни, навaли на uнaј врuћ прјeснац и по шoљу
варeникe, мiлi Бoже, ал смо тo вoљели. (Ј)
пºња ж (обично мн.) в. дрuња. – Пoкупидe тe пºње да и нuсiм запaлти,
да ми тuдa не смeтајu.
пºњaв, -ава, -о в. дрuњaв. – Мeтнo нa глaву нeкву пºњавu капeтину и oшa
у сeло.
пºњавац -aвца м в. дрuњавац. – Јaднi uнaј пºњавац, нeко му дa нeкву
стaрu капuтину и тaкo матрaкa кроза сeло.
пºњавица ж в. дрuњавица. – Uнa пºњавица пiждрi u ме кад гoд прoђeм
тuдa.
прњeтина ж аугм. од пºња. – Скuпла сам, eно, пo ајaта прњeтiнa, па ћу
дaти прoсјaцима кад нaiђu.
пºњица ж 1. дем. од пºња. – Нeмoј бaцати тe пºњице, трeбаће нам да шта
oбришeмо ш њiма. 2. ’дечја одећа’. – Oстало е мeни пrњiцa oд мoг мaлoг,
дaћу тeби кад рoдiш.
пºњо м в. дрuњо. – Јaднi uнaј пºњо, нaкi пºњaв сaмо oдa oт кућe дo кућe.
провиђaвати (се) -iђaвaм (се) несвр. ’видети кроз што, провидети се’.
– Eво се зeру пoчeло провиђaвати, сaт ће и свanти.
прогaтати прoгaтaм несвр. ’мало гатати, прорицати, погађати’. – Прoгaтaј
ми сaн, нeшто сам гaдно сaњaла.
прожaрати прoжaрaм свр. од жaрати. – Ђe си мeтnла мaшу да зeру
прoжaрaм вaтру?
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прolти прoлијeм свр. ’пролити’. – Пaзи кaко нuсiш тu кaнту, прoлћеш тu
вoду пo себи.
~ се ’угасити се, нестати (за звезде)’. – Eно се јoш eдна звјeзда прoлiла.
прољeвати прoљeвaм несвр. и уч. према прoлти. –Нeмoј ми тuдa
прољeвати, eсам ли мaлоприје oбрисала.
~ се несвр. и уч. према прoлти се. – Свaкe вeчери глeдaм кaко се звјeзде
прољeвајu.
прoносак -ска м ’прво јаје које снесе млада кокош’. – Вiдe кoлкi е
прoносак от oвe пiргастe.
прoпланак -aнка м *. – Oдали смо крoс шуму и одмaрали се на eднoме
прoплaнку.
прoсац -сца м *. – Iдu прoсци прeко поља, јoш се нe видe, ал се чuјe њiва
пјeсма.
прoсјaк м *. – Uнaј сирoмaк, прoсјaк, жiвi от uногa шта му љuди дaдu.
просјaкиња ж *. – Грoта е глeдати, uнa просјaкиња дјeте у нaрамак и
прoсi.
просјaчти прoсјaчiм несвр. ’просјачити’. – Iдe просјaчти, а нeће да се
uватi мuтикe.
просмијaвати се -iјaвaм се несвр. ’разведравати се (о времену)’. – Цјeлo
јuтро тмuрно, а eво се сaде зeру просмiјaвa.
прoсти прoсiм несвр. 1. ’молити, тражити милостињу’. – Iдe пo кућама
и прoсi. 2. ’(девојку) тражити пристанак за брачну заједницу’. – Oшли у
Корeницу прoсти цuру, ал је њeсу испрoсли.
прошкaпати прoшкaпљe(м) несвр. ’поквасити ситним капљицама, мало
пошкропити’. – Eво ми кiша прoшкaпљe нa пот, мoрa да ми е нeђе цiгла
пребијeна.
прoшња ж 1. ’просјачење. – Дојaдиo ми вiшe uнaј сирoмaк и њeгова
прoшња. 2. ’просидба, прошење’. – Скuпла се рoдбина мuмкова, oдоше кoт
цурe у прoшњу.
прoштац м (ген. мн. проштaцa) ’даска, летва као део прошћа, ограде’. – О
тaнкијe, љeсковијe грaнa нaправiмо проштaце.
прoшће с зб. им. од прoштац ’ограда око куће састављена од вертикално
постављених проштаца и две попречне даске (жиоке)’. – Окo кућe бiло
прoшће, а uлазли крос стрuгу, скiнeш гuжву и uђeш.
пºпнаст, -а, -о ’који се лако мрви, расипа; прхак’. – Штo си нaправла вaкo
пºпнасту пaлeнту, знaш да јa бoљe вoлiм бoтасту.
пºси пºсi ж пл. тант. ’прса’. – Нaдуле му се пºси, oће да пuкнe.
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пºскуља ж ’врста плаве, ситне шљиве’. – Кoлкo е рoдла oвa пºскуља, свe
пoпадаше, а нe знaм штa би oд њi кат су сiтне, сaмe шпiце.
пºскуљица ж дем. од пºскуља. – Лaни сам oвu пºскуљицу усaдла, eно е
вeће рoдла.
пºст м *. – Пºсти му uвјe нaтекнu од врућiнe.
прстeњaк -aка м ’прстеник’. – Oшта ти е тaкo помuдријo прстeњaк?
пºтина ж ’пртина, угажен пут у снегу’. – Мi кiдaмo пºтину, а изa нaс
вијoрa и зaмећe.
пºтиница ж дем. од пºтина. – Iшла би у прeло, ал ми е слaба пºтиница, па
се бoјiм забaсаћу u сњeг.
пºтити -iм несвр. ’носити, теглити’. – Штa тo дјeте uвјe пºтiш у нaрaмку,
oдвaли ти рuке.
пºшут м ’осољен и осушен свињски бут, шунка’. – Кaкa шuњка, њeси тi
прoвa лiчкoга пºшута!
пuница ж ’пуница, ташта’. – Кад је тaст uмрo, пuницу смо мoрали довeсти
сeби.
Изр. млaдa ~ ’супруга жениног брата’. – Жeнина мaтeр ми дoђe стaрa
пuница, а шурјaкова жeна – млaдa пuница, тaкo е тo кoд нaс.
пuњава ж ’поњава; грубо откан простирач’. – Прoстри пuњаву да рeдимо
жiто.
пuпaш -aша м ’биљац који има пупице – нити које нису до краја извучене’.
– Пупaшима смо звaли uнe биљaце што су iмали пuпице, кa рuпице. (Ј)
пuпица ж (обично у мн.) ’вунене нити од којих је сачињен биљац, с оба
краја увучене’. – Iзвuкле ми се нeколке пuпице, дaјдe ми iглу да и нaмa
увuчем. (Ј)
пuтар пuтра м ’маслац’. – Жeне су од варeникe и слaкe прaвле пuтар, у
стaпу.
пuтити пuтiм, гл. им. пuћeње несвр. ’наговарати (обично на зло)’. – Сaмо
тi њeга пuти, свe ћу јa рeћи ћaћи!
пuтић м дем. од пuт. – Oвијeм пuтићом uвјe iдeм у прeло.
пuце -ета с (зб. мн. пuцaт) ’дугме’. – Нeђе ми пaло пuце с капuта, мoраћу
дрuгo мeтnти.
пuштати -aм несвр. и уч. према пuштити. – Да њeси пuштала oвце,
пoешће ми кuпус!
пuштити пuштaм свр. ’пустити’. – Мoрaм пuштити крaве да iдu u пашу.
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Р
разавiјача ж ’дугуљасто, ваљкасто, глатко дрво којим се тањи, развија
тесто при мешењу; оклагија’. – Дaјдe ми тu разавiјачу да рaзавијeм тјeсто за
пiту.
разблuдти рaзблuдiм свр. ’размазити’. – Пoваздaн кeњкa, разблuдли га,
нaвикa да га нuсајu.
разбuдти рaзбuдiм свр. 1. ’разбудити’. – Њeсам се јoш разбuдијo, мoрaм
се јoпe umти. 2. в. разблuдти. – Нe ваљa дјeте чuдо разбuдти, пuшти га нека
плaчe, слaђe ће зaспати.
развјенчaвати (се) -eнчaвaм (се) несвр. и уч. према развјeнчати (се).
– Кaко пaнтiм, oвaј е iстi мaтичaр и вјенчaвa и развјенчaвa.
развјeнчати (се) -aм (се) свр. ’развенчати, развести (се)’. – Iшли код
мaтичaра у Гoспић да и развјeнчa.
рaзговoран, -рна, -о ’који радо и лепо прича, говорљив, речит’. – Кºшан
и uредан мuмак, а да чuјeш кaко е рaзговoран!
разгºnти рaзгrнeм свр. ’разгрнути; размаћи, растурити унаоколо оно
што је згрнуто, скупљено на гомилу (жар, пепео, снег)’. – Разгºнидe зeру
жaра да се не uтрнe вaтра.
рaзгртати -ћeм несвр. и уч. према разгºнти. – Кu ћеш тuдa крoс сњeк,
вiдiш да сам рaзгртo, eто пºтинe.
разљeвача ж в. кaлача. – Uзмидe јој тu разљeвачу, вiдiш да прoсипa,
uспи јој тi. (Ј)
размiтити рaзмiтiм свр. в. разблuдти. – Нeмoј му свe пuштати,
размiтићеш га.
рaјтoзне ж пл. тант. ’врста мушких панталона од дебелог сукна, уске од
колена наниже’. – Кад дјeт пoђe на сaјам, обuче рaјтoзне и гuњ.
рaкија ж *. – Eднe смо гoдинe iмали чeтрeс кoтлoвa рaкијe.
ракијeтина ж аугм. од рaкија. – Oвi љuди uвјe пјaни, сaмо iдu oт кућe дo
кућe, а пuно сeло ракијeтинe.
рaна ж ’храна’. – Пoле и бaса су прaвa лiчкa рaна.
рanти рaнiм несвр. ’хранити’. – Eво, рaнiм oвu пiлaт, дoбро и рaнiм, ал
нeшто слaбо рaстu.
распeчти рaспeчiм свр. ’разрогачити, широм отворити (очи, уста)’. – Распeчијo uста oд ува дo ува.
рaспорац -oрца м ’распон, пречага уз разбој која служи за равномерно
одржавање ширине ткања’. – Пoмјери рaспорац да нe сuзiш ткaње.
рaстiк -iка м ’храстов гај’. – Пuшти кºмке у рaстiк да се нaједu жiра.
рaстић м ’храст’. – U тебе, бoме, дoбријe рaстiћa, iмаћеш чuдо жiра.
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рaстовина ж ’храстовина’. – Iмaм дoбар рaстић, пoсјећу га и от рaстовинe
пoднице нaправти.
рaчти се рaчi се несвр. ’имати воље за нешто’. – Нeшта сам крмeљав,
дaнас ми се нe рaчi кoсти.
рaшак -шка м ’мотовило за пређу, рашљасто с једне стране’. – Фaлi ми
пaр вретeнa да iмaм пuн рaшак.
ºбaт ж ’хрбат; леђа, хрптењача’. – Iмали смо вoла, дiкоњу, iмa е бјeло
по ºбaти.
ºвати се ºвaм се несвр. *. – Uшмuргa се, вaљда е ћio да се rвa ш њiме,
ал га е oвaј eднoм свaтијo, па е упºцa.
рeза и резeна ж ’уска гвоздена плочица којом се затварају врата с
унутрашње стране’. – Кат iдeмо спaвати, мeтнeмо uнu рeзу да нам нiко нe
мере u кућу.
рeцељ м ’рукохват на дршци косе’. – Мoрaм нuсти мaјстору да ми мeтнe
рeцељ на кoсiште.
рeшт м 1. ’затвор’. – Uбиo чoека, eно га u решту. . ’казна: остајање после
наставе у школи’. – Нiје јoпe напiсa зaдаћу, па га е учитeљица oставла u
решту.
рiбић м ’мишић на длану око палца’. – Помuдријo ми от uдaрца цјeлi
пaлац и рiбић.
рiглин м ’гвоздена полуга која је служила за затварање врата’. – Кат oћеш
да зарiгљaш врaта, сaмо провuчеш рiглин крос uнe кuкице.
рiза ж (обично у мн.) ’женска везена чарапа’. – Цiговaна јој кiкља, па
кат oдa, вiдe јој се рiзе.
рiнглoв -oва м ’врста калемљене, крупне шљиве’. – А дјeца се нaедu
зeленијe ринглoвa, бuдu, нaкo, кiсели, љeпи, па и кaшњe бoлi стoмaк.
ºка ж (обично у мн.) в. дрuња. – Мoрaм укºчти oвe ºке пo кући, дoћe ми
гoсти.
ºкaв, ºкава, -о в. дрuњaв. – Uнaј мoј кuншија uвјe ºкaв oдa пo дворiшту.
ºкан м ’човек непримереног понашања, неотесан, груб’. – Нeмoј се тi
обaздирати нa њега, вiдiш да е тo нeкав ºкан. (Ј)
рoга ж 1. ’овца која има рогове’. – Прiпази се oвe рoгe, нeмa uна џaбe
тoлкe рoгове! 2. погрд. ’жена која је намргођена, љута’. – Намuсуºла се uнa
њeгова рoга, стрa ме пoгледати u њу.
рoгеша ж погрд. в. рoга (2). – Oстала стaрa цурeтина, кo би њu и uзo кад
је нaкa рoгеша.
рoглав, -а, -о ’разрок, зрикав’. – Кaкi е oвaј рoглав: eднiм oком глeдa у
пaлeнту, а дрuгiм у зaчину!
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рoгље рoгaљa ж пл. тант. ’виле, рашље, обично са четири метална рога,
за чишћење ђубра’. – Дaјдe ми рoгље да пoкупiм бaлегу.
рoгобaтан, -тна, -о ’свадљив, прост, неотесан, суров’. – Зaпo ки сiвоња,
вiдe га кaкi е рoгобaтан.
рогuшти се рoгuшiм се несвр. погрд. ’љутити се, мргодити се’. – Uнa
мoја мaјка се вaјe нeшто рoгuшi, нiшта јој нiје по вoљи.
рoде рoдe м ’свекар’. – А рoде ми бio дoбар, свe свoе снaје вoлијo.
рoзгати -aм несвр. ’певати испрекиданим гласом који као да подрхтава’.
– А на прeлу, кад мuмци стaнu рoзгати, па кoјi ће бoље, а мi и цuре сaмо
слuшaмо. (Ј)
рoса ж *. – Uватла се рoса по трaви.
рoсан, рoсна, -о *. – Нiје нек свanло, а мoј рoде сјeдi прeт кућoм, вeлi,
нaјбољe вoлi рoсно јuтро.
рoскати -aм несвр. и уч. ’помало росити, кишити’. – Дoдјала oвa кiша:
рoскa, па стaне, тaкo већ трi дaна.
рoсти -iм несвр. 1. ’росити’. – Маглuштина рoсi по мoкрoј зeмљи. 2. ’кишити падати у ситним капљицама, сипити’. – Сoлика по зeру рoсi и прoшкaпa.
ºпа ж ’хрпа, гомила’. – Iмaм ºпу ђuбра, нe знaм кaко ћу е одaгнати нa
њиву.
ºскавица ж ’хрскавица’. – Нiје ти тo кoст, тo е ºскавица.
рuбац рuпца м ’марама’. – Мi, бaбе у Лiци, њeсмо нuсле шaренијe, сaмо
цrнијe рuбaцa.
рuкатка ж ’мањи земљани суд у којем су се кувала јела’. – У рuкатками
зeмљанијeм смо вaрли јeла, на oгњiшту.
рuлина ж 1. ’оно што се одбије, што отпада при блањању, блањевина’.
– Iдeм oчистити uнu рuлину окo бaнка, да нe газiмо пo њoј, свu ми сoбу
загојaтли. 2. ’љуска црног лука’. – Нaкупiмо рuлинe и u њoј кuвaмо јaја за
Uскрес.
рuњaв, -ава, -о ’длакав’. – Iмa љuдi, па бuдu по пºсима рuњави.
рuпчић м ’марамица’. – Нe знaм ђe ми е рuпчић да oбришe нuс.
рuчак рuчка м ’први дневни оброк, доручак’. – Uјутру, кат uстанeмо, бiло
е за рuчак зaчинe, крuва и варeникe, нiје бiло штa дрuгo.
С
сaжrвнати -aм свр. ’самлети (на) жрвнима’. – Кoлкo си ми дuњo кuрuзa,
тoлкo сам ти сaжrвнa.
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самoток м ’маст која капље са печенице док се пече’. – Кaко oкрећeмо
печeницу, тaкo самoток кaпљe у свoдак.
сaмче -ета с (зб. мн. сaмчaт) ’једино дете или младунче донесено на свет’.
– Кaко е бiла крuпна oвa oвца, мiсlли смо да ће се облiзnти, а uно – сaмче!
сaндук м *. – И грa, и јeчам, и кuрузе, свe смо дºжaли у сaндуцима
дºвенијeм.
Изр. (мºтвачкi) ~ *. – Спрeми плaтицу и сaндук, uмрo је.
сандuчина ж аугм. од сaндук. – Кат скрuнiш свe кuрузе ис крузaнe, мeтни
и у oвu сандuчину.
сандuчић м дем. од сaндук. – Oстало е зeру јeчма у uномe мaћoм сандuчићу
гoре на пoду.
сaнице ж пл. тант. ’саонице’. – Пoзнa се кuт смо лeтли сaницами.
сaничице ж пл. тант. дем. од сaнице. – Нaправe љuди сaничице кoлк зeрица,
за мaћu дјeцу.
сaнкати се -aм се несвр. *. – Нaпадало сњeга, suтра ћемо се сaнкати.
сaнке сaнкi ж пл. тант. в. сaнице. – Бuран сњeк, бiће дoбар за сaнкaње,
oдо јa по сaнке.
сaпeти сaпнeм свр. 1. ’везати (обично коњу предње ноге)’. – Мoрaм
му сaпeти нuге, да нe одe кuдa, кo би га uватијo. 2. ’спојити делове одеће,
закопчати’. – Сaпнидe ми oвu блuзу, бoлi ме рuка.
сaпињати -eм несвр. и уч. према сaпeти. – Iмaм мiрна кuња, а њeсам га
нiкaко сaпињала.
сaпон м 1. ’уже за сапињање’. – Дунeсидe ми сaпон да прiвeжeм крaву.
2. мн. ’два ваљка на којима стоје стативе (о разбоју)’. – Размaкни јoш зeру oвe
стaтуве да мeтнeмо сaпоне, да се не рaзмичu.
сaти сeм несвр. ’сисати’. – Eво ми дјeте сe, нe мерем сaде iзaћи.
сашаптaвати се -aптaвaм се несвр. и уч. према сашaптати се. – Мuмци
се у прeлу сашаптaвајu кoјi ће кoјu цuру прaтити кuћи.
сашaптати се сaшапћeмо се свр. ’договорити се, споразумети се’. – Eсте
ли се вaс двое вeће сaшаптaли, oткад вас чeкaмо!
свaдба ж *. – Бiла вeлика свaдба, трi дaна трaјала.
свanти свaнe свр. 1. ’сванути’. – Uстaј, eво сaмо што нiје свanло! 2. (некоме) фиг. ’ослободити се мука’. – I теби ће вaљда eднoм свanти!
свањiвати свaњiвa несвр. и уч. према свanти. – Eво, вeће свaњiвa,
мoрaм се дiзати.
свaстика ж ’свастика’. – Нiје се јoш бiјo ни рaзвјенчa од жeнe кад је
пoбјегa с њeнoм сeстрoм, свaстикoм свoјoм, eно и сaде, вeлe, жiвe у Гoспићу.
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свaт м (мн. свaтови) 1. ’учесник у свадбеној поворци; гост, званица на
свадби’. – Кат су жenли сiна, бiло е трiста свaтoвa на свaдби. 2. мн. ’свадба’.
– Кат смо iшли u сватове, нuсли смо бoцuн рaкијe и прaсе на рaжњу, тaкi е
бiјo oбичaј.
свaтити -iм свр. 1. ’схватити, разумети’. – Eси ли свaтијo штa ти е рeкa?
2. ’ударити кога’. – Свaтијo га шaкoм и рaзбиo му нuс.
свeкар м *. – Мoј ти е свeкар бiјo прaвi чoек, а свeкрва нa врaга нaлика!
свeкрва ж *. – Мoрaм пoраnти да свeкрви кaву свaрiм.
свекрвeтина ж аугм. и пеј. од свeкрва. – Свекрвeтина зaкључaла aјaт и
oшла у сeло, а јa нe мерем до крuва, штa ћу дјeци дaти јeсти!
свeкрвица ж дем. и хип. од свeкрва. – Ус тaнбуре се пјeвало: „Свeкрвице
гºбавијe лeђa, бaцићу те прeко дeвет мeђa...“
свiтњaк м ’врпца којом се везују гаће’. – Нeкат смо љuдима u гаће шaренe
свiтњaке увлaчле.
свoдак -тка м ’коритасто издубљено дрво или лимена тепсија која се
ставља испод печенице кад се пече да у њу капље маст’. – Ђe ти е свoдак?
Нiје у пецaни, а трeбa да пeчeмо печeницу. (ДЛ)
сводјeница ж в. свoдак. – Uнaј самoток кaпљe у сводјeницу, а мi крuва, па
смuчи. (Ј)
сeја ж 1. хип. од сeстра. – Нiје бiло љeпшe млaдe од мoјe сeјe кат се
удaвала. 2. ’најмлађа заова’. – Дрaгицу њeсам вolла ки сeју, ки рoђенe сeстре
смо бiле.
сeјица ж дем. и хип. од сeја. – Сeјо, мoја, сeјице, ал си ми љeпа.
сeпет м ’кошара, корпа од прућа (за ношење цепаница, кукуруза и сл.)’.
– Uнa мoја мaлa нaтрпaла пuн сeпет дºвa, па нe мере пoдигnти.
сeрежaн м ’жандарм у некадашњој Војној крајини’. – Нeкадa су бiли
милитaри и сeрежaни, тaкo им вiкали. (Ј)
сeстра ж 1.а. *. – Iмaм eднoг брaта и двiје сeстре. б.’кћи очевог или
мајчиног брата или сестре’. – Тo ми е сeстра от стрiца.
сeстрић м ’сестрин син’. – Дoшли тeтки њeни сeстрићи.
сeстрица ж дем. и хип. од сeстра. – Дoбиo Мaне сeстрицу, мoраћемо нa
бабине.
сeстричина ж ’сестрина кћи’. – Јa мoјoј тeтки дoђeм сeстричина.
сiђати сјeдiм несвр. ’седети’. – Јuтрoс кат сам iшла u Лапац, сiђaли су
на uнoј клuпи, а eно и јoш uвјe тaмо сјeдe.
сiкира ж ’секира’. – Пoдaј ми сiкиру да iдeм нaсјећи дºвa.
сiкирица ж дем. од сiкира. – Eси ли ми пoклепa uнu сiкирицу? Uна ми е
најпогoднијa.
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сiн м 1. *. – Iмa eднoк сiна i трi ћeри. 2. хип. ’кћи према својим
родитељима (обично кад немају мушке деце)’. – Тo е мoј сiн: љeпа нa матeр,
а бiстра нa ћаћу!
сiнак сiнка м хип. од сiн. – Нuсiм oвo мoме сiнку.
синoвац -вца м ’братов син стрицу’. – От oвок eднoг брaта iмaм двa
синoвца, а o другoк двiје сiнoвке.
сiнoвка ж ’братова кћи стрицу’. – От uногa брaта што е у Зaгребу iмaм
двiје сiнoвке, а јa нeмaм ћeрi, па и мoја жeна вoлi, сaмо чeкa да дoђu к
нaми.
синoвчић м дем. и хип. од синoвац. – Eдан брaт ми дoбијo сiна, да вiдiш
тог мoг синoвчића, нeмa га колк зeрица.
синoвчица ж дем. и хип. од сiнoвка. – Брaте мiлi, њeсам пoзнa дјeте,
пoрaсла, бoме, oвa мoја синoвчица!
сiнчина ж аугм. од сiн. – Мoја сiнчина oшла u вoјску, цјeлo сeло га
iспраћало.
сiнчић дем. и хип. од сiн. – Ел нaрaстa твoј сiнчић, iмa ли му трi мјесeца?
сiњaв, -ава, -о ’сивкаст, од мешане црне и беле овчије вуне’. – Ђe ти е uнa
нuвa сiњавa мaја?
сiпа ж ’астма, сипња’. – Јoпe кaшљe, гuшi га сiпа.
сiпљив, -а, -о ’који пати од астме, сипње’. – Пoваздaн кaшљe, кaнда е
сiпљив.
сiпти -iм несвр. ’сипити; ситно и тихо падати (о киши)’. – Кiша сiпi
свu нoћ, милiна спaвати.
сiћ сiћа м в. кaнта. – Искaлaјдe ми eдан сiћ вoдe.
сјaњна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи јагње (о овци)’. – Iмaм
дeсет овaцa, свe су ми сјaњне.
сјeдок м (мн. сјeдоци, ген. сједoкa) ’сведок’. – Тi си ми сјeдок да е uн
мeне пºвi свaтијo.
сједoчти сјeдочiм несвр. ’сведочити’. – Вeлe да ће мoрати iћи нa сuд
сједoчти штa се дeсло.
сјeра ж ’овчији зној и нечистоћа у неопраној вуни’. – Свa сe вuна збiчaла
у oвoј сјeри.
сјeрaв, -ава, -о ’који је умазан сјером’. – Прiватидe oвo, јa нe мерем, eво
ми рuке сјeраве.
скaлати (се) -aм (се) свр. ’скинути одећу’. – Скaлaла се u гаће, чeкa те да
јој дuнесeш aљину.
скeсати се -a се свр. ’развући се, отегнути се (за одевне предмете од
тканине или вуне)’. – Uнa мaја ми се свa скeсaла, зaтo е нe нусiм.
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скeчати се -a се в. збiчати се. – Стaвидe е бºжe u шкап да се зaсјерi, eно
се свa скeчала.
склaмпати -aм свр. ’саставити греде клампом’. – Кaко су склaмпали,
бiће дoбро ако се нe срушi.
склeпати и склeпати -aм свр. ’урадити на брзину, лоше, како било’. – Склeпa ми е тaру на брзiну и oшa свoiм пoслом, а тi се Мaро сат мuчи кaко знaш!
скoзна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи плод (о кози)’. – Скoзна
ми oвa бјeлеша, ширoка е, мoрa да ће се облiзnти.
скoтна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи плод, бременита (о
животињама)’. – Бедeвија ми е скoтна, мoрaм је бoљe рanти.
скрiшке -жaкa ж пл. тант. ’врста јела; чорба од кромпира’. – Нaкрiжa
се кумпјeрa и uлијe вoдe и тo се скuвa. Пoсљe се мaсти зeру рaскрaвi, мeтнe
брaшна и нaправi aмпрак и сaспe u тe кумпјeре. Тo се звaле скрiшке.
скºкати се скºкaм се, свр. 1. ’пасти (одакле)’. – Пeнтрa се нa шљиву, па
се скºкa. 2. погрд. ’нагло се удебљати’. – Кaт се uнaј нaкo скºкa, а бio мºшaв.
скрoп скрoба м ’каша од воде и кукурузног брашна’. – Свaри зeру скрoба,
да нaмажeм прeђу да ми се нe крпi.
скрunти скрuнiм свр. ’скрунити; одвојити зрње с кукурузног клипа’.
– Eсте ли скрunли свe кuрузе?
скºшти скºшiм свр. ’скршити, сломити’. – Eно е свe грaне скºшијo док
је oбрa шљiву, врaжјe пoмоћи oд њега!
слaка ж ’масна материја која се ухвати на површини невареног или
охлађеног проврелог млека; скоруп’. – Крiшка крuва, oзгo слaкe и зeру
цuкра, љeпшe от кaквијe колaчa.
слaма ж *. – Мeтнидe зeру слaмe пoт краве, бiће им тoплијe.
слaмарица ж ’навлака напуњена сламом на којој се лежи’. – Aјде, кумuшaј
кuрузе и дунeси кuмушe за слaмарицу.
смандºљати -aм свр. в. склeпати. – Смaндрљa uнu зaдаћу и uтекa.
~ се в. скºкати се. – Смaндрљa се uн дoбро нис uнo бºдо, eно га лeжi, сaв
је мuдар.
смeтличaрка ж ’лопатица за смеће’. – Дoдaјдe ми смeтличaрку да и oвo
oднесeм на грuмилу.
смлaта ж и м ’блесав, глуп човек’. – Вiдe смлaтe, пoваздaн тu сјeдi и
зјaкa.
смрeка ж ’четинар из породице борова’. – Нaђидe ми смрeкe, трeбаће ми
за дuгу.
смрeкин, -а, -о *. – Смрeкине грaне су зелeне цјeлe зiмe, ка и бoрићеве и
јeлићеве.
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смрeковина ж ’смрековина’. – Трeбаће ми смрeковинe за шiмлу.
смрeшкати (се) -aм (се) свр. ’наборати (се)’. – Свa јој се кoжа на рuкама
смрeшкала, ки у кaквe бaбe.
смuчити смuчiм несвр. ’јести хлеб с другом храном’. – Oдрежи ми јoш
зeру крuва да смuчiм oвo грaа.
снaа и снaја ж ’снаха’. – Iмајu снaју, uмјетна е, свaкi пoсa знa рaдти.
снaјица ж дем. и хип. од. снaја. – Iмајu дoбрушну и мiрну снaјицу, нeш
oд њe чuти гaдну рјeч.
снaјка ж хип. од снaја. – Њeсмо нек uшли u кућу, а снaјка већ iзносi
рaкију и прiстаљa кaву.
снaша ж в. снaјка. – Снaшо, бi ли свoме рoди свaºла кaвe?
сњeжан, -жна, -о ’снежан’. – Бoме е дaнас сњeжан и тмuран дaн, нiђе ми
се нe дa iћи oт пећи.
сњeжина ж аугм. од сњeк. – Нaпадала вeлика сњeжина, нeћу шaлe iскидати
до пoјатe да дuнесeм сјeна.
сњeжити -iм несвр. ’снежити’. – По вºовима вeће пoчeло да сњeжi,
мoрaмо спрeмати дrва.
сњeжiћ -iћа м дем. од сњeк. – Нoћас пa мaлi сњeжiћ, пoгодан за лoвце,
oстајe лaко зeчјi трaк.
сњeк -га м (мн. сњeгови) ’снег’. – Кат сњeк пaдa с бoчљевинe, вeлiмо да
се бoрi јuк и бuра.
сњeшко м ’снешко’. – Oвaј е сњeк јuжан, пoгодан дјeци да прaвe сњeшка.
сo сoли ж *. – Мeтнидe јoш зeру сoли у јuву.
Изр. вaгати, трaти ~ ’врста игре: пребацивати један другог преко леђа’.
– Вaгали смо сo, свe ме рuке забolле и лeђа ми се укoчла.
сoклин м ’кратка чарапа’. – Навuци сoклине и прекo њi нaратке.
сoлика ж ’падавина у облику ситних, ледених куглица’. – Нe пiрi вјeтар,
ал сoлика, бoме, трuсi.
сoлуп м (обично мн.) ’зулуф’. – Стaрi су љuди нuсли дuгачкe сoлупе.
сoрцати (се) -aм (се) свр. ’срушити (се)’. – Сoрцaла се дºва u бaјти.
спiрине ж пл. тант. ’сплачине, помије’. – Бaцидe и oвe кумпјeре што су
нам oстали у спiрине, пoјешћe кºмци, нe бoј се.
спºдати се спºдaм се несвр. вулг. ’исмејавати кога’. – Нe спrдaј се вiшe
ш њiме, eно се намuсуријo, сaмо што не зaплачe.
спрдaчина ж ’спрдња, подсмех, шега(чење)’. – Oд њi нe мереш нiшта
пaметно чuти, сaмо кaкву спрдaчину.
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спºцати спºцaм несвр. и свр. 1. ’досађивати, зановетати’. – Дoдјa ми,
спºцa свº мене свo јутро. 2. в. склeпати. – Спºцa uнu зaдаћу и oшa вaн с
дјeцoм.
~ се ’нагомилати се, накупити се’. – Свe ми се спºцало, нe знaм штa ћу
прiје. (Ј)
спuница ж ’врста украсне копче на чарапама’. – Натiкаче у љuдi бiле
вeзене, iмале кuкице и спuнице.
срзaвати се сºзaвaм се несвр. ’смејати се непрекидно, али тихо’. – Uнi се
кeкећu, oвi се вeће зацenли от смiја, а јa се свe пoмало сºзaвaм.
сºп м *. – Нe знaм ђe сам oставла сrп, а мoрала би iћи жeти шeницу.
стaбел -а -о ’стабилан, чврст’.
стaлац -лца м ’направа која придржава дете у усправном положају док не
научи стајати и ходати’. – Штa га нuсaш, мeтни га у стaлац, пºво ће проoдати.
стaп стaпа м ’узак и висок дрвени суд у коме се млеко и павлака бућкају,
мету, да се одвоји маслац’. – Скuпла сам слaкe да мeтнeм u стап за пuтар.
стапaјача ж ’штап с колутом којим се бућка, мете млеко и др. у стапу’.
– Трeбa би ми твoј стaп и стапaјача, скuпла сам слaкe.
стaтува ж ’статива; једна од гредица у ткалачком стану на којима је
смештено вратило’. – Размaкни стaтуве да мeтнeмо сaпоне.
стeрати стeрeм несвр. 1. ’простирати, стављати (веш преко чега да се
суши)’. – Стeрaле су жeне вeш по плoту да се сuшi. 2. ’стављати на површину
чега, бацати што по чему’. – Мoрaм iћи стeрати oвaј шuшањ пoд oвце.
стјeна ж ’стена’. – Iмa eдна пeћина пот uнoм стјeнoм.
стјeњ м ’врпца или фитиљ у свећи или светиљци која, натопљена лојем
или уљем, запаљена гори’. – Натoпидe стјeњ лoјем и мeтни у лојaницу.
стoжина ж ’колац око кога се садева у пласт пожњевено жито, слама или
сено’. – Њeсу iмали чuдо сјeна, свe сaдјели око eднe стoжинe.
стoк стoга м ’садевен пласт сламе, сена око стожине’. – Iмаћемо кºмe
свu зiму, eно дeсет стoгoвa.
стoљњaк м ’столњак’. – Дoћe ми гoсти, па сам мeтла нa стo uнaј eклaнi
стoљњaк што ми е мaтeр iзеклала зiмuс.
стрaна ж 1. *. – Тaмо сам ти га мeтnла, с uнe стрaнe кuћe. 2. ’део од врха
до падине брда; пашњак на том делу’. – Гunли смо блaго тaмо u стрaну, бiло
љeпe трaвe.
стрeва ж ’стреха; крај крова који прелази спољне зидове куће,
надстрешница’. – Oтпa ми жљeп са стрeвe.
стрiко м хип. од стрiц. – Стрiко, зoвнидe стрiну да дoђe на кaву.
стрiна ж *. – Вiшe вoлiм стрiну от ћiћe, uна ми uвјe мјeсi колaчiћa.
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стрiц м *. – Свa трi стрiца ми се по двaпuт жeнла!
стºњiште с ’њива са које је покошено жито’. – Нe дaј блaгу на стºњiште!
стрuга ж 1. ’отвор, пролаз на дрвеној огради око куће, капија’. – Отвoридe
стрuгу да uћерa кoла. 2. ’размак међу зубима’. – Iмa стрuгу међу зuбима, а нe
фалi му ни eдан зuп, нег нaкo.
стрuгaв, -ава, -о ’редак (за зубе)’. – Зuби му свi нeкви стрuгави и кºљави.
стрuжица ж дем. од стрuга. – А бiле и мaћe стрuжице, тaмо ђе нaрот
uлазi.
стрuка ж (обично мн.) ’огрлица’. – Кaкe су ти тo тoлкe стрuке oко врaта?
стрuница ж ’ткана женска торбица’. – Стрuнице бiле љeпе, iмале кiте и
рeсице, тo свe жeне прaвле. (ДЛ)
стuпа ж ’справа за набијање лана и кудеље’. – Iди пiтaј кuншијицу да ми
дaде стuпу да нaбiјaм кuнупље.
сuкненi,-a,-o *. – Шiли се сuкненi капuти и сuкненi панталuни зa зiму,
мuгли су љuди iћи u сњeк.
сuкно с *. – Iмaм сuкна, шiћу кaпuт чoеку.
сuрутка ж *. – Однeси тu сuрутку кºмцима нек пoпијu.
сuтан м ’сутон, сумрак’. – Вaтa се сuтан, вaљa спрeмати кoнак.
сuшица ж в. јeтика. – Прелaдијo се зeру, а свi нaмa окo њега ко да iмa
сuшицу.
S
suтра прил. ’сутра’. – Ош iћи suтра сa мнoм u Лапац?
sутрaдaн прил. ’сутрадан’. – Позaјmла сам стaп и нaмa га sутрaдaн мoрала
врaтити.
Т
тaбула ж ’дрвено крило на прозору старих кућа и стаја које се могло
отварати и затварати’. – Затвoридe тaбулу, бiће нам тoплијe, ел нe видiш
кaко пiрi oтuдa.
табулeтина ж аугм. од тaбула. – Uнa ми се табулeтина нa штали oткинла,
мoрaм нaћи нeкога да ми е прiбијe, смºзнће ми се oвo блaга.
тaбулица ж дем. од тaбула. – Нe знa се ел им мaњi uнaј ајaтић ил тaбулица
нa њему, нiшта се нe видi.
тaван м *. – Пºво смо говoрли пoт, а кaшњe тaван, на нoвијeм кuћами.
тавaнак -нка м 1. дем. од тaван. – Нeмам ђe јa тo мeтnти, iмaм нeкав
тавaнак, нe мере тo гoре стaти. 2. ’пољана, пропланак’. – Пuшти oвце да се
напaсu на тавaнку.
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талaјати -aм несвр. ’млатити, млатарати (рукама или ногама)’. – Eно uнe
бенeтинe: iдe цeстoм и талaјa рuками.
тaпuн -uна м ’дрвени запушач на бачви, бурету и сл.’. – Iспa ми нeђе
тaпuн с бaчвe кат сам сiпa рaкију, нe мерем га нaћи.
тaра ж ’разбој, ткалачки сто’. – Iди позaјми тaру да oткaм кºпане.
тaст тaста м *. – Тaст ми е бoлестaн, вeлi дoктuр да ће мoрати у бoлницу,
нe знaм кaко ће пuница сaма.
тaчке тaчaкa ж пл. тант. ’ручна колица с једним точком’. – Мeтнe брaта u
тaчке, па га гuрa пo дворiшту.
твºдача ж ’врста касне, ситне јабуке’. – Твºдаче сaзорe у кaсну јeсeн, али
су стaбеле, мoгu бiти свu зiму, до прoљећа.
тeлaр -aра м ’рам, крило прозора’. – Мoрaм oдњeти мaјстору тeлaр да
мeтнe цaкло.
тeпик м (мн. тeпици) 1. ’тепих’. – Iзњeла сам тeпик да га oперeм, нeмa
кaквијe мºљa нiје бiло пo њему. 2. ’ткани комад који се прибијао на зид
изнад кревета као украс’. – А жeне ткaле и тeпике, глeдале шaре eдна o другe,
па кoјa ће љeпшe.
тeпсија ж ’плићи емајлирани округли суд за печење хлеба, пита и сл.’. –
Ел се iспекa крuв, да мeтнeм и кумпјeре u тu тeпсију да се пeкu?
тeркија ж ’дебља, равна кожна трака’. – Oпуте су се препрeдале,
усукiвале, а тeркије бiле, нaкo, рaвне, мoгле се кaнџије oд њi прaвти.
тeсaр м *. – Тeсaр, тo е чoек што тeшe грaђу зa куће, кo би дрuгi бiјo.
тeсати тeшeм несвр. *. – Кoлкo сам тeсa, мiслиo сам да ћу iмати љuсaкa
бaр за двa дaна.
тeта ж ’стрина’. – Бiли нам сiнoћ, сврaћали, ћiћа и тeта, aјмe, ал им се
мaћi Мaрко oбрадовa!
тeта ж ’назив за старију жену уопште’. – Iди кот тeта Мaрe, пiтaј е iмa
ли зeру кaвe да ми uзaјмi.
тeтак тeтка м *. – Вeлi тeтка да е тeтак oшa нa Удбину на сaјам, нiје кoт
кућe.
тeтица ж дем. и хип. од тeта. – Њeсам нiђе вiдла да дјeте вiшe вoлi
тeти нек ћiћи, свe јој тeпa: тeтице, мoја!
тeтка ж *. – Вeлe да нiје бiло љeпшe цuрe у сeлу от мoe тeткe, мoгла е
бiрати за кoек ће се uдати.
тeткица ж дем. и хип. од тeтка. – Мoја тeткица ђе гoт пoђe, пºтi i мене
сa собoм.
тeчо м хип. од тeтак. – Мoји тeтка и тeчо нeмајu дјeцe, па uвјe нaс вoдајu
ђе гoт uни iдu: и нa мoре и свuдa.
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тiтра ж ’дрвени штапић који се баца при титрању (у игри)’. – Iмали смо
тiтре, па и бaцaли uвiс, тaкo се iграли.
тiтрати -aм несвр. *. – Штa uнo тaмо тiтрa на вoди?
~ се (чиме) ’бацати дрвене штапиће, титре, увис и дочекивати их’. – И
мuмци и цuре се тiтрали кoд блaга, па кo ће бoљe.
тiца ж ’птица’. – Тiце ми пoедоше свe кuрузе нa њиви.
тичuрина ж аугм. и пеј. од тiца. – Кaкa е uнo тичuрина, ел oрле?
тiшљaр и тiшљeр м ’столар’. – Eво ће ми мaлi u вoјску, мoрaм тiшљaру
да му нaправi кuвер.
тишљeрaј -aја м ’столарска радионица’. – Мoрaм сврaтити кот тiшљeра у
тишљeрaј да вiдiм ел ми завºшијo мeблин.
тiштук м ’шток; оквир на вратима или прозорима’. – Сaгњијo ми тiштук,
мoраћу прaвти нuвi.
тјeсан, -сна, -о ’тесан’. – Тјeсне ми бuце, нeћу и шaлe iзути.
ткaља ж *. – Мoја бaба нiје знaла eклати, ал је бiла нaјбољa ткaља у сeлу.
ткaти ткaм несвр. *. – Њeсу свe кuће iмале тaру, ал су, бoме, свe жeне
ткaле.
тмiна ж *. – Пожuри, вaтa се сuтан, а нeмa нiђе мјeсeца, бiће тмiна, па
мoремо забaсати.
тoља ж в. пaла. – Штaпину нeкву нaђu, тoљу, и клiс, па се тoљајu кoд
блaга. (Ј)
тoљати се тoљaм се несвр. в. пaлати се. – За тoљaње ти трeбa тoља и
клiс, нaкo зaђељaн, и мoреш се тoљати. (Ј)
топoла ж *. – Кад нeмa бoљeк, усјeци топoлу за дºва зa зiму.
тoр тoра м ’ограда у коју се затвара стока, обор’. – Дaне oставијo oвце у
тoру, вaљда нeће вuци нoћас нa њи.
тотºљати -aм несвр. ’причати много и неповезано, говорити глупости’.
– Uнa чепºкалица вaјe нeшто тотºљa, а јa ти њu нiшта не разuмијeм.
трaље трaљa ж пл. тант. ’врста носила од прућа, обично за изношење
ђубра’. – Пeт трaљa ђuбра бiло, eдва iзњeли.
трaп трaпа м ’јама у земљи, наткривена, у којој се током зиме чува
кромпир, репа и друго поврће’. – Iшла би iшчистити uнaј трaп, па да мeтнeм
oвe кумпјeре u њ.
тºбоња м ’онај који има велики трбух, стомак’. – Бoме се uнaј тºбоња
набuбa, тaј нeће oстати глaдан.
тºбу -ува м ’трбух, стомак’. – Aјме, кoлкi тºбу iмa uнaј чoек, кo би њeга
нарaнијo.
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трevти трeвiм свр. 1. ’случајно наићи, набасати на некога или нешто’.
– Зaбасaла крoс шуму и бaш нa њ трevла. 2. ’погодити, згодити (при гађању,
бацању)’. – Трeвијo сам га кaменом u глaву.
~ се ’десити се, догодити се’. – Бaш се трeвло да i oн бuдe oђе кат је uна
дoшла.
трeница ж ’јелова даска (којом је обложен под куће)’. – К врaгу вi и вaше
квaшeње, сaгњише ми трeнице!
трeска ж ’ивер, окресина, отпаци при цепању’. – Iдeм нaкупти uнијe
трeсaкa око вaљугe, па ћу мeтнти u ватру.
трeћaк -aка м ’ован или јарац од три године’. – Гuнiм трећaке нa Удбину
да и прoдaм.
тºкља ж (ген. мн. тºкaљa) ’притка, мотка’. – Мoрaм iћи uсјећи тºкaљa
за oвaј грa.
тркљaнац -нца м ’врста пасуља који пушта вреже уз тркљу’. – Рoдијo ми
дoбро грa тркљaнац, мoгла би га вeће и брaти.
тºн м (супл. мн. тºње) *. – Угºдиo ме тºн u рuку, свe ми се загнuило.
тºновина ж ’трново дрво’. – Кaко е твrда oвa тºновина, нe би е врaк oсјекa.
тºнчина ж аугм. од тºн. – Iдeм oсјећи uнu тºнчину да навuчем нa стругу,
да ми не uлазe крaве u штету.
тºнчић м дем. од тºн. – По uнoј мoјoј њiви пoрaсли тºнчићи, мoрaм и iћи
покoпати.
тºњaк -aка м *. – Uшле oвце у тºњaк, нe мерем и iшћерати.
тºњина ж ’трњина’. – Тºњина рaсте на цºнoме тºњу, љuди е мeтали у бoце
с рaкијoм.
трoнуге -uгa ж пл. тант. ’гвозден троножни подметач, оквир на коме стоји
котао, лонац за кување када се пристави на ватру; саџак’. – Мeтни лuнац на
трoнуге и подгºни жaра пoдa њи да uзвaрi тa варeника.
трuмба ж ’пећница, рерна’. – Eси ли iзвадла кумпјeре ис трuмбe, мoрали
би бiти гoтови.
трuпа ж в. вaљуга. – Eно ти сiкирe нa трупи, насјeци дºвa.
трuпац -пца м ’одсечени део стабла, дебели балван, пањ, труп’. – Aјмо с
вoловима, нe би ли кaко uнaј трuпац дoгнали кuћи.
трuпчина ж аугм. од трuпац. – Нeћемо мoћи онoлкu трuпчину ис uнe
дoлинe iзвuћи.
трuпчић м дем. од трuпац. – Aјмо препiлати uнaј трuпчић u двa вuрка, па
ћемо мeтnти дaску нa њи, да нам бuдe за сiђaње.
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Ћ
ћaкнuт, -а, -о ’сулуд, луцкаст, будаласт’. – Да њeси тi зeру ћaкнuт кад не
разuмијeш штa ти вeлi?
ћaћа м ’отац’. – Oће ћaћа да ме жeнi, а јa би јoш да бaћoкaм по прeлима!
ћeвкало м ’пас који ћевка’. – Oвaј мaћi ћeвкало дoдјa ми са свoијeм
ћeвкaњем.
ћeвкати -aм несвр. ’испрекидано и често лајати, штектати (о псу)’. – Oвaј
мoј цeко по свu нoћ ћeвкa.
ћeмер м ’широки, кожни појас на мушким панталонама са преградом за
новац’. – Мeтнeм нuвце у ћeмер и нe мислiм нa њи.
ћeпица ж ’мала, округла капа с репићем на средини, беретка’. – А кад нiје
бiло лaдно, љuди су нuсли нeкве ћeпице.
ћeр ћeри ж ’кћи’. – Iмaш ли тi ћeр, нек ти uна пoмогнe, тi се мuчiш, а
uна прет шпiглом пoваздaн.
ћeрати -aм несвр. ’терати’. – Ђeрaј тu мачкeтину iс кућe!
ћeрка ж в. ћeр. – Ћeрка ми oшла u Лапац, а сiн јoш спaвa, штa ти трeбајu?
ћeркица ж дем. и хип. од ћeрка. – Ћeркице мoја, i тi би у прeло, бoме ћеш
сaчекати кoјu гoдину!
ћiћа м ’стриц’. – Мoј ћaћа iмa двa брaта, тo ми дoђu ћiће: ћiћа Нiно и
ћiћа Дрaго.
ћiћко м хип. од ћiћа. – E мoј ћiћко, кaш ми се жenти да i јa дoбијeм
стрiну?
ћiћо м в. ћaћа. – Нeкi су ћaћу ћiћoм звaли.
ћoпaв, -ава, -о ’који ћопа; хром, шепав’. – Uнaј ћoпавi се, бoме, iспo нaвр
бºда.
ћoпати -aм несвр. ’храмати, шепати’. – Eдна му нuга крaћa, па јaднiк
ћoпa кат oдa.
ћoпеша ж ’ћопава жена’. – Њeсам знaла да му е жeна ћoпеша, јa свe
мiслила да е бoлi нuга, па ка зeру ћoпa.
ћoпо м ’онај који ћопа’. – Грoта глeдати у uногa ћoпу кaко се мuчi.
ћoсaв, -ава, -о ’којему не расту бркови и брада’. – Скрoс ћoсaв чoек: нeмa
ни длaчицe на лiцу.
ћoсо м ’онај који је ћосав’. – Ни бºкoвa, ни брaдe, прaвi е ћoсо.
ћoћка ж ’врста јела од кромпира и млека’. – Вaкo, пºво свaрiм кумпјeрa,
скaшiм и, па пoлијeм варeникoм. Eто, тo се звaла ћoћка. (Ј)
ћuба ж ’истакнуто перје на птичјој глави’. – И гoлuп iмa ћuбу, iсто ка и
кoкoш.
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ћuбаст, -а, -о ’који има ћубу’. – А uнu ћuбастu кoкoш крuничицoм зoвeмо,
кaко би дрuкчијe.
ћuбица ж дем. од ћuба. – Кaко ми е бiло жa uнe с ћuбицoм кад ми е oрле
шчeпa прeд нусом.
ћuп ћuпа м ’земљани бокаст суд с ужим грлом’. – У uнијeм зeмљанијeм
ћuповима смо чuвали мeт, мaст или јaја.
ћuћа ж ’импровизована, примитивна светиљка направљена од плитке,
лимене посуде, лоја или масти и фитиља’. – Дoћe нам мuмци у прeло, а
нeмaм нiшта запaлти нек ћuћу.
У
uвала ж ’удолина, удубљење са стрмим странама, смештено међу два
брда’. – Uвала ти е кoд нaс ка нeкa лeдина међу бºдима.
uвалица ж дем. од uвала. – Тi вeлiш – uвалица, а јa лeђа iскрiвi нuсeћи
док се њeсам iспo.
uвати се uвaм се несвр. ’надати се, веровати, уздати се’. – Нiје ми се
јaвиo, ал се uвaм да ће дoћи.
uвoр м ’креста у петла’. – Iмaм пјeвца с вeликiјем uвoром, милiна га
вiдти.
uгарак uгaрка м 1. ’комад запаљеног, делимично изгорелог дрвета’.
– Мaлi, дoватидe ми uнaј uгарак да зaпaлiм лuлу. 2. ’остатак делимично
изгорелог дрвета, огорели комад дрвета’. – Мoрaм јoпe лoжти вaтру, oстали
uгaрци, а вaтра се uтрnла.
угaрчић м дем. од uгарак. – Eно на oгњiшту јoш eднoк угaрчића, јoш се
нiје угaсијo.
uгљeн -ена м ’жар, жишка’. – Дaјдe ми uгљена, пренeси вaмо, eво ми се
uтrнu вaтра.
Изр. жiвi ~ в. uгљeн. – Жiвi uгљeн, тo ти е жeравица, жaр.
Изр. мºтвi ~ ’угашен жар’. – Мoрaм скuпти мºтвoк uгљена, oдњeти
ковaчу да ми пoклепћe мuтику.
uгнати -aм свр. ’(силом) утерати, сатерати’. – Eси ли uгнa крaве u шталу?
угonти uгонiм несвр. и уч. према uгнати. – Штa чeкaш, вiдiш кiшe,
угoни тo блaго.
удaвати (се) uдајем (се) несвр. и уч. према uдати (се). – Удaвала се и
рaстаљала трiпuт, нiкi јој нiје по вoљи.
uдати (се) uдaм (се) свр. *. – Ћeли е њeни uдати у дoбру кuћу, ал uна
пoбјеже с uнiм свoијeм сиромaком.
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uдова ж ’она којој је умро муж, удовица’. – Млaда oстала uдова с двoе
дјeцe кат јој је чoек пoгинo.
удoвац удoвца м *. – Штa ће, сaм, oстa удoвац с трoе мaлe дјeцe, мoрa се
јoпe ожenти.
Изр. жiвi ~ ’човек који се разведе од жене’. – Пoбјегла му жeна, вeлe да
се и прeудaла, а uн oстa жiвi удoвац.
удoвица ж в. uдова. – Uнa, пoкoјнoг Јoвe удoвица се uдaла.
uжба ж ’пун месец, уштап’. – Бuдe мјeсечина ки дaн кад је uжба.
uжина ж ’оброк око поднева, ручак’. – Iди зoвnти кoсце, гoтова е uжина.
uжинати -aм свр. и несвр. ’(по)јести ужину, ручати’. – Сaт сам дoбро
uжинала кuпуса и кумпјeрa, мoрем бiти дo ноћи мiрна.
uжºвнати -aм свр. в. сaжºвнати. – Ако oћеш пaлeнтe, uжºвнaј кuрuзa.
uзглaвница ж ’горњи део, горња табла кревета уз коју лежи глава’.
– Сaгњiла ми oвa uзглaвница, oстаћу брес крeвета.
uзица ж ’плетени повој којим су жене повијале децу’. – Њeсу бiле пeлене
ки дaнас, нe бoј се, нек тe aљинице, тo дeбелo и с тiјeм замотaвале дјeцу и
јoпe от вuнe uнe uзице, па и повiјале.
uзлић м ’комадић ужета’. – А на кљuчаници бio uзлић, па uватiш зa њ и
oтворiш врaта.
ујaгmти uјагмiм свр. ’ујагмити; отети, уграбити’. – Тeшко сам uјагmла
нeколко јaбuкa од дјeцe, свe пoедоше.
uјaк м *. – Мoја е мaтeр iмала двa брaта, ал јa њeсам uпaнтла ни eднoк тoг
мoек uјaка, uмрли млaди.
uјко м хип. од uјaк. – Мoј uјко iмa eднoк сiна и нeмaм рођeнијeк o тог
брaта.
uјмен, -а, -о ’редак, с великим размацима (за зупце и сл.)’. – Кад вºшемо,
трeбајu нам uјменe грaбље да iзгребeмо слaму.
uјна ж *. – Oвa мoја uјна сaде дoђe мaћија мoјoј брaћи oд ујaка.
uјо м хип. од uјaк. – Вoлiм кад нам дoђu uјо и uјна, uјо се uвјe с нaми iгрa.
уклaдти uклaдiм свр. ’усути, сипати’. – Uзмидe разљeвачу и уклaди ми
зeру тe ћoравe јuвe.
uклaмпати -aм свр. в. склaмпати. – Uклaмпали лoше uнe грeде, свe се
трeсе.
uкувати -aм свр. ’умесити’. – Uкувала сам јuтрoс трi крuва, дoћe ми
гoсти.
улекњiвати (се) улeкњујeм (се) несвр. и уч. према улeћи (се). – Eно ми се
крoв на ајaту пoчo улекњiвати.
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улeћи (се) uлекнeм (се) свр. ’слећи се, удубити се, повити се (о терену)’.
– Пoднице у ајaту се улeкnле, бoјiм се прoпашћу дoље у подрuмчић.
uљес uљеза м 1. ’уљез’. – Нiко га нiје звa, а uн се ка uљес uшмuргa, сјeо
и слuшa шта мi прiчамо. 2. ’мушкарац који после женидбе живи у кући жениних родитеља’. – Uдaла се, па довeла i њега, uљеза, u кућу.
умeтaљка ж ’камен за уметање’. – Нeмa дoбрe умeтaљкe, aјмо трaти сo.
умeтати се uмећeм се несвр. ’надметати се у бацању камена’. – Нaђидe
пoгодну умeтaљку да се uмећeмо, да вiдiмо кo ће дaљe.
uнук м *. – Iмaм двa uнука и eдну uнучицу.
uнука ж *. – Uнa мoја uнука вeће u шкoлу iдe, а uнук – мuмак зa вoјску.
uнуче -ета с (супл. мн. uнучaт) дем. и хип. од uнук и uнука. – Iмaм пeтеро
uнучaди, а нaјбољe вoлiм нaјмлађoме.
uнучић м дем. и хип. од uнук. – Да вiдiш мoк uнучића колiкi е, већ му
е трi мјесeца.
uнучица ж дем. и хип. од uнука. – Мeтнo дјeт uнучицу на кoљена и прiчa
јој прiчу, а uна сaмо глeдi uнијeм oкицами и слuшa.
uпрта ж ’конопац, каиш који држи торбу или ранац на леђима’. – И uнe
вuчије, што смо вoду u њима нuсли, iмале uпрте: мeтни на лeђа и нuси!
uпртити -iм свр. ’упртити, понети (на леђима) терет’. – Помoзидe ми да
uпртiм oвu тoрбу на лeђа.
упºцати uпrцaм свр. ’побећи, умаћи’. – Uшмuргa ми се u кућу, uзo ми
нuвце и упºцa. (Ј)
урanти uрaнiм свр. ’ухранити’. – Нeмoј и јoш продaвати, сaчекaј да и јoш
зeру бoљe uрaнiмо, бoљe ћемо и прoдати.
урenти uренeм свр. в. uгнати. – Прiчекaјдe да uренeм блaго, па мeтни
зeру кºмe u јасле.
ускопunти се -oпuнiм се свр. ’наљутити се, намргодити се’. – Штa си се
јoпe тaкo намuсуријo и ускопuнијo?
Uскрес м ’Ускрс’. – Suтра е Uскрес, нашaрала сам јaјa, дјeца се нaјвишe
весeлe кад eдно дрuгoме тuцајu и oтимљu.
uсoван, -вна, -о ’љут, пргав, свадљив’. – Ал је uнaј мaлi uсoван, дeрњa се
пo кући, нiкaко да прeстанe са свoјoм вiкoм.
uстра ж ’метални ножић за бријање’. – Тuпа ми uстра, дoдaјдe ми белeгију
да е нaоштрiм.
uтмuргати се -aм се свр. ’кришом се увући, ући крадом’. – Кaт си се тi
uтмuргa да те њeсмо oпазли? (Ј)
uтрnти (се) uтрнeм (се) свр. ’утрнути (се), угасити (се)’. – Uтрни тu
лојaницу, iдeмо спaвати. – Вaтра се uтрnла, iди кот кuншијe по кoјi жерaтак.
– 86 –

Из лексике источне Лике

819

uћерати -aм свр. ’утерати’. – Uћерaј и вaмо, iмa мјeста у бaјти.
учeпти uчeпiм свр. ’стати некоме на ногу, очепити, згазити’. – Eво ми
пºст нaтекa кaко ме учeпијo.
uшмuргати се -aм се свр. в. uтмuргати се. – Uвјe се тaкo uшмuргa да
нiко нe знa ни кaд је uшa, ни кaд је oшa.
ушuљати се uшuљaм се свр. в. uтмuргати се. – Знa е да дјeт спaвa, па се
ушuљa u кућу. (Ј)
Ф
фaжoл -oла м ’пасуљ ’. – Сјeћaм се да е мoја бaба uвјe фaжoл звaла, а дјeд
би вiкa: „Пuшти фaжoл, дaј ти мeни грa!“ (Ј)
фalти (се) фaлiм (се) несвр. ’хвалити (се)’. – Фaлi се да uнa њeна крaва
дaвa по дeсет лiтaрa варeникe нa дaн.
фalти фaлiм несвр. ’недостајати’. – Eто ти нa томe капuту фaлi eдно пuце.
фaљда ж ’фалта, бора, набор (на тканини)’. – Кuпла сам нuвu кiкљу на
фaљде.
фaљдати -aм несвр. ’борати, набирати (тканину)’. – Штo њeси фaљдала
тu кiкљу, бiла би љeпшa.
фeњер м *. – Iмала сам дoбар фeњер, uвјe га нuсла у прeло.
фундaмент м в. вундaмент. – Uдаºли фундaмент јoш лaни и вaјe нaкo
стoјi. (ДЛ)
Ц
цaкa цaкла м ’стакло’. – Пuкa ми цaкa на пeнџеру, мoраћу га замјenти.
цaкло с в. цaкa. – Кaко су љeне цuре у oвoј кuћи кат су цaкла вaкo пºљава.
цaрза ж ’широка, набрана, ткана сукња’. – Испот тiјe цaрзa и oзгo мeтали
шлiнге или eклaнe шпiце, нaкo да се зeру вiдe.
цвiргелић м ’петлић’. – Uнaј цвiргелић прaви копuнић, јaчi от кaквoг
вeликoга.
цвiргелица ж ’назив за малу кокош’. – Eно ми uнa мaлa цвiргелица
излeгла чeтверо пiлaди.
цвјeтко м ’назив за коња црвене боје са белом белегом на челу’. – Мeтли
му прaпoрце oко врaта, па ти е нaш цвјeтко прaвi љепoтaн.
цвºњка ж ’веома мала количина нечега, мрвица’. – Нeмaм нiђе ни
цвºњкe мaсти.
цeкица м дем. од цeко. – Uнaј њiјев цeкица по свu нoћ ћeвкa.
цeко м ’пас’. – Што сам iмала дoбрoк цeку, нiкудa нiје лuтa.
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цeста ж (ген. мн. цeстa) ’пут који није асфалтиран’. – Тo е нeкад бiјo
кoловoс, а сaде е прaвa цeста.
цiговaн, -а, -о в. нaмрешкaн. – А шпiца од вуштaна вiºла испот цiговaне
кiкљe.
цiцвара ж ’густо кувано јело од брашна, масла и сира’. – Мeтнe се бaсe
и мaсти и uлијe вoдe и тo прoкувa. Тu се uспe кuрузово брaшно да се дoбро
зaгuстi и пeчe се дoклeн нe будe љeпо жuто, пºпнасто. Тo ти е цiцвара, за
Бoжић смо е спрeмали.
цјeпаница ж ’цепаница’. – Дунeсидe eдан нaрамак цјeпанiцa да нaложiм
вaтру.
цјeпати цјeпaм несвр. ’цепати (дрва)’. – Дoћe ми сuтра двa чoека цјeпати
дºва зa зiму.
цјeпкати -aм несвр. дем. од цјeпати. – Да ми е кaкa мaћa сiкирица да
цјeпкaм по зeру, нe мерем с oвoм, oдвaлi ми рuке.
цмuла ж ’женска особа која цмули’. – Рaзблuђена, прaвa е цмuла, нe знa
нiшта дрuгo нег цмulти!
цмuлaв, -ава, -о ’који цмули’. – Кaкo е oвo твoе дјeте цмuлаво, а мoе нiкат
сuзe нe пуштi.
цмuлавац -aвца м ’мушка особа која цмули’. – Вiдe цмuлaвца, док му
нeшта рeчeш, нaмa плaчe.
цмuлавица м в. цмuла. – Кaкa си бaлава, цмuлавицо eдна, штa јoпe цмuлiш?
цмulти и цмulти цмuлiм и цмuлiм несвр. ’цмиздрити, плакати без
воље, размажено, пренемажући се’. – Пuшти е нек цмuлi, рaзблuђена, па oће
да се нuсa.
цмuло м в. цмuлавац. – Вiдe њeга, цмuлe, а сeстра му прaвa дјевoјчица.
цoкља ж в. кoпа. – Цoкље су ти бiле ки шлaпе, сaмо су одoздo iмале гuму
ил кoжу.
цºвeн ж ’црвена боја неба’. – Eно одoздo цºвени, бiће кiшe.
цuкар цuкра м ’шећер’. – Нe мећи чuдо цuкра у кaву, бiће прeслатка.
цuкрица ж ’тврди бомбон’. – Дјeд ми бiјo на сaјму и дoњo пuну кeсицу
цuкрiцa.
цuња ж (обично мн.) в. дрuња. – Кат су на нeком нaкo свe нeкве цuње,
вeлiмо зa њ да е цuњaв, дрuњaв. (Ј)
цuњaв, -ава, -о в. дрuњaв. – I uн, нaкi цuњaв, oће u сватове. (Ј)
цuра ж ’девојка’. – У њiвoј кuћи двiје цuре зa удају.
цурeњак -њка м хип. од цuра. – Нiје вiшe дјeте, iмa јој пeтнaјст гoдiнa,
прaвi, бoме, цурeњак!
– 88 –

Из лексике источне Лике

821

цурeтина ж аугм. и пеј. од цuра. – Вiдe цурeтинe, врaг је oдњo, кaко се
вeће не uдaвa.
цuºти се цuрiм се несвр. ’цурити се; постајати цуром, девојчити се’. – Бiла
ки кaкi дичaчић, а сaде се, бoме, пoчeла цuºти.
цuрица ж дем. од цuра. – Сплeли јој кoсе у кiкице и oбuкли нuвu aљиницу,
љeпа цuрица ки лuткица!
цурiчак -чка м хип. од цuрица. – Врaжiј uнaј цурiчак, вiдe тi њe кaко
лeтi за лoптoм, ки кaкi дiчaк.
цuричица ж дем. од цuрица. – Мoја снaјица рoдла цuричицу, нeмa е кoлк
зeрица, ни трi киле нeмa u њoј.
цурoвати цuрујeм несвр. ’проводити безбрижан девојачки живот’. – Ако
кoјa oстанe да се не uдa, тa, бoме, цјeлi жiвот цuрујe.
цuца ж в. бaла. – Вiсi јој цuца iз нуса, oбришидe јој нuсић, eво ти рuпчића
на кревeтићу.
Ч
чaвa чaвла м ’чавао’. – Дaјдe ми eдан чaвa да прiбијeм oвu дaску.
чaкица ж ’мањи плитки суд, посудица’. – Мoрaм нaћи кaкву чaкицу, да
uлијeм мaчки зeру варeникe да пoлочe.
чаратaница ж ’жена која чара; врачара, гатара’. – Нe вјерујeм ти јa нiшта
тiјeм чаратaницами и њiовoм чaрaњу.
чaрати чaрaм несвр. ’бавити се чаролијама; гатати, врачати’. – Бјeж ми iс
кућe, нeш тi мeни тu чaрати!
чарoбија ж ’смотуљак који доноси несрећу’. – Млатaрa uнoм чарoбијoм,
јoш ће кaкво злo нaметnти нa ме!
чвºкнuт, -а, -о в. ћaкнuт. – Глeдa штa му је, нe знa да е uн тaкав пo себи,
зeру чвºкнuт.
чељaде -ета с (супл. мн. чeљaт) 1. *. – Бoме, љeпо и пaметно uнo чељaде,
чiјe е дa е! 2. мн. ’укућани, чланови породице’. – У uнoј кuћи десeтеро
чeљaди, кo би и тoлкe нарaнијo!
чeпати чeпaм несвр. 1. ’газити кога или што ногама’. – Чeпaј бoљe тo
сјeно, стaће и oвaј нaвиљак. 2. ’стајати коме на ногу’. – Зацenли смо се от
смiја: uна га чeпa испот стoла да прeстанe шукeтати, а uн јoш вiшe, нaмјeрно.
чепºкалица ж ’жена која много прича, брбљивица’. – Uнa мoја свeкрва
прaвa чепºкалица, вaјe iдe зa мнoм и нeшто ми тотºљa.
чепºкати -aм несвр. 1. *. – Oћерaјдe uнu кoкoш да не чепºкa пo вртлу.
2. фиг. ’брбљати’. – Нe мерем вiшe слuшати uнu женeтину и њeно чепºкaње.
чeсница ж ’чесница’. – Дaјдe ми кoјi дiнaр да мeтнeм у чeсницу.
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члaнак -нка м 1. ’зглоб (на руци или нози), обично глежањ’. – Нaтекa ми
члaнак на нuзи, гaдно сам стaла, сад нe мерем мaкnти. 2. ’мерна јединица;
као део палца’. – Iмa ли u њему трi члaнка?
чoек м (супл. мн. љuди) 1. ’човек’. – Вeлiм јa – тo е прaвi чoек! 2. ’муж,
супруг’. – Uмрo јој чoек и uна се кaшњe нiје удaвала.
чuдо с (у прилошкој служби) ’веома много, сила’. – Бiло чuдо љuдi на
свaдби, са свiјu стрaнa дoшли.
чuка ж ’овца или жена с малим ушима’. – Uнa прaмeнка, чuка, јoпe
зaбасaла у тºњaк. (ДЛ)
чuкаст, -а, -о ’који има мале уши (за овце или женске особе)’. – Нaбреновала
кoсе, па пoкºла uши јер је чuкаста, па е вaљда срамoта. (ДЛ)
чuласт, -а, -о в. чuкаст. – Ђe су се нaшли: uн нaкi клeмпaв, а uна чuласта! (Ј)
чuнак чuнка м (мн. чuнкови) *. – Дaјдe ми пuну цјeв да мeтнeм у чuнак.
Џ
џaк џaка м *. – Дорeни ми двa џaка брaшна кат се бuдeш врaћa.
џaња и џaњарика ж ’врста шљиве чији је плод округао, црвенкасте боје’.
– Јoпe се нaјo џaнарiкa, па сaде нe мере јeсти. (ДЛ)
џaчина ж аугм. од џaк. – Кoлкa е oвa џaчина, нe мерем је сaма помaкnти.
џaчић м дем. од џaк. – Нe знaм ел ми oстало пo џaчића грa, мoраћу кuпти
у нeђељу.
Ш
шaјтoв -oва м в. брuктaш. – Стaрi љuди су мeтали пaре кo у ћeмер, кo у
шaјтoв.
шaка ж *. – Бoме ме дoбро лuпијo шaкoм u глaву, свe ми се вºтi.
Изр. изa шакe ’подлактица’. – Oвo oт шакe дo лaкта зoвeмо изa шакe.
шaл м 1. *. – Uзми пºво кaпу, шaл и рукaвице, па мoреш нa сњeк. 2. ’прекривач ткан од овчије вуне, обично за прекривање воза жита’. – Принeсидe
шaл да пoкријeмо вoс, oдошмо u млин.
шaлe прил. ’лако, као од шале’. – Нeћемо, бoјiм се, шaлe тo завºшти.
шaнтaв, -ава, -о в. ћoпaв. – Кат oдa, нaкo, зaнусi нuгу, канда е шaнтaв.
шaнтати -aм несвр. в. ћoпати. – Грoта вiдти, шaнтa, јaднiк, а ћiјo би да
пoлетi ка i другa дјeца.
шaнти шaнeм свр. ’шапнути’. – Дoђидe aмо да ти нeшто шaнeм, да нiко
нe чује.
шaпaт шaпта м *. – Кaкi се uнo чuјe шaпaт пот пeнџером у oвa дoба нoћи?
шaпnти шaпнeм свр. в. шaнти. – Eси чuo штa сам ти шaпнo?
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шaпталица ж ’она која шапће’. – Кaкa е uнa твoја снaја шaпталица, пuна
кuћа чeљaди, а uна с нeвoм свoјoм у нuглу нeшто шaпћe.
шaптати шaпћeм несвр. *. – O чем вaс двије тaмо шaпћeте, кaжте глaснијe
да i мi чuјeмо.
шaптaч -aча м ’онај који шапће’. – Вiдe uнијe шаптaчa, вaјe се нeшто
сашаптaвајu.
шаромeтина ж ’место где је само понегде окопнио снег, па је земљиште
остало шарено; прошарица’. – Кат кoпнi, па нeђе iмa, а нeђе нeмa сњeга, тo
ти е шаромeтина.
шврaчица ж ’део ткалачког прибора: дрвена дашчица с прорезом у
средини која се ставља у вратило’. – Мeтни прeслицу у шврaчицу, па да е
стaвiм у врaтило.
шeбaв-, ава, -о в. ћoпaв. – Eно се и uнaј шeбавi oженi и љeпа му, бoме,
млaдa.
шeвaрка ж в. кaлача. – И кaлача, и кuтлача, и разљeвача, и шeвaрка, тo ти
е свe eдно, свaкaко се дивaнло, а тi пiши кaко oћеш. (Ј)
шeница ж ’пшеница’. – Пoсијала сам дoбар кuмaд њiвe шeницe.
шeниченi, -а, -о ’пшенични’. – Шeниченi се крu кuвa само кад дoлазe
нeкi гoсти.
шiба ж ’врста слатке јабуке’. – Iмали смо и нeкве шiбе, кoра им бiла
шарeна, са цºвенијeм и жuтијeм прuгами нiзa њи.
шiљек м (мн. -ези) ’јагње од годину дана’. – Uнaј шiљег нам је љeтошњi,
нeмa ни гoдину дaнa.
шiљeш -eжи ж зб. мн. ’млади овнови и овце’. – Пoћерaјдe и вaмо да ми
нe идe шiљeш u тaј тºњaк.
шiмла ж зб. ’дашчице (обично борове или букове) за покривање крова’.
– Нeкат су се кuће, бºвнаре, шiмлoм покрiвале.
шiшати -aм несвр. 1. *. – Вiдe кoлкe су ти кoсе, штo се нe идeш шiшати?
2. ’стрићи (овце)’. – Iмaш ли дoбријe нuжiцa, с oвијeм нe мерем шiшати
oвце, тuпе су.
шкaле шкaлa ж пл. тант. ’лестве са ширим газиштима (обично у кући)
за пењање на таван’. – Aе ми iсправи oвe шкaле да дuнесeм пoсјека с пoда.
шкалeтине ж аугм. од шкaле. – Тeшке oвe шкалeтине, њeсам и сaма кaдра
спuштити.
шкaлiн -iна м ’газиште, попречна даска на шкалама’. – Нeмa ми eднoк
шкалiна, тeшко ми корaцати брeж њега.
шкaлице ж дем. од шкaле. – Aе ми спuшти uнe шкaлице да сaђeм u трап
по кумпјeрa.
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шкaп шкaпа м ’дрвена посуда за прање веша’. – Шкaп је бiјo, нaкo,
oкрuгa, дºвенi, са стрaнa iмa рuчке да се uватi зa њ, нaлијe се вoдe u њ и
тaкo се прaло прaње.
шкaпић м дем. од шкaп. – Нeмa ми uногa шкaпића, мoрa да га е нeко oдњo,
а трeбa би ми за прaње.
шкaре шкaрa ж пл. тант. в. нuжице. – Дoдaјдe ми шкaре да осјeчем oвe
кuнце што вiсe.
шкaрице ж дем. од шкaре. – Iмaш ли кaкве шкaрице да осјeчем нuкте?
шкiљaв, -ава, -о ’који је зрикав, разрок’. – Мuмак јој шкiљaв: eднијeм
oком глeдa u њу, а дрuгијeм u другu цuру!
шкiqти шкiљiм несвр. 1.’шкиљити; гледати полузатворених очију’.
– Сuнце ми iдe u очи, зaтo шкiљiм. 2. ’зрикаво гледати’. – Aјме, ал гaдно
глeдa, свe нeкaко шкiљi.
шкiп шкiпа м ’дрвени суд, корито’. – А дјeца uзмu шкiп, па се сaнкају
u њему.
шкiпић м дем. од шкiп. – Ено uзeла да кuпa дјeте у uномe шкiпићу.
шкрiња ж ’мртвачки сандук’. – Нeкат су љuди сaми прaвли шкрiње кад
нeко uмрe, а кaшњe кuповaли сaндуке, сaндуци се звaли тi uзимaнi.
шлaпа ж (ген. мн. шлaпa) в. кoпа. – Нa, нaзuјдe тe шлaпе, прелaдићеш се,
па eто врaга!
шлaпан м ’човек који незграпно, необично хода’. – Вiдe шлaпана, oдa кo
да iмa двiје љeвe нuге.
шлiнга ж ’комад платна на коме су извезене рупице, претходно намерно
просечене’. – Нaјљепшi uкрaси бiле су нам шпiце и шлiнге’.
шлiнгати -aм несвр. ’украшавати везом просечене рупице на платну’.
– Жeне су eклале, вeзле и шлiнгале, свe су знaле рaдти.
шљeме -ена с ’врх крова’. – Дiгa ми вјeтар шљeме сa кућe.
шљiва и шљiвка ж ’шљивовица’. – Свaкo јuтро кат uстанeм, пoпијeм
чaшицу шљiвe. – Сврaти се кoд мене кат се бuдeш врaћa из дºвa, па ћемо
пoпти по eдну шљiвку.
шљiва ж *. – Рoдле шљiве oвe гoдинe, бiће рaкијe.
шљiвaр -aра м ’шљивик’. – Iмала сам дoбар шљiвaр пoт кућoм, бoме е
бiло рaкијe, и по дeсет кoтлoвa, i вишe.
шљивeтина ж аугм. од шљiва. – Посјeци oвu шљивeтину, па усaди млaдu,
oвa е већ стaра.
шљiвица ж дем. од шљiва. – Ал је uнa мoја шљiвица пoрaсла, нa годину
мoре дaти рoт.
шљiвовина ж ’шљивовина’. – Нeкат су бuкаре, што се iз њi пiла вoда,
прaвли от шљiвовинe.
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шљiвовица ж в. шљiва. – Јaкe ли шљiвовицe, јeдва е пoпи.
шљoкати шљoкaм несвр. ’пити, опијати се’. – Uнa жeна шљoкa рaкију
бoљe нек iкав мушкaрац.
шњaјдер м ’шнајдер, кројач’. – Мoрaм кот шњaјдера, звa мe да дoђeм
прoвати.
шњaјдерица ж ’шнајдерка, кројачица’. – Кaко гoд зaмислiм, мoја ми
шњaјдерица тaкo сaшијe.
шoдер м ’шљунак’. – Мoраћемо дoгнати јoш шoдера, фaлиће нам, вiдiш
кoлкi е вундaмент.
шoс м (лок. шoсу) ’уска сукња (какву обично носе старије жене)’. – А
жeне нuсле шoс, па прекo њега зaслан.
шпањuлица ж ’врста јаког, тешког грипа; шпански грип, шпањолка’. – Нe
мере нiкут, eно га лeжi, iмa шпањuлицу.
шпaркет м ’штедњак’. – Прегoºла ми трuмба у шпaркету, нe знaм кaко ћу
крuв испeћи.
шпiглин м дем. од шпiгло. – Угрaдијo ми мaјстор на прeслици шпiглин,
да се oглeдaм док прeдем.
шпiгло с в. зºцало. – Пºво смо вiкали шпiгло, а пoсљe и зºцало, ал тo
ти е свe eдно.
шпiца ж 1. ’коштица, семенка неких биљака’. – Пaзи да не прогuтa шпiцу.
2. мн. ’хеклани део који се пришивао на пешкире, плахте или подсукње као
украс’. – Вiдe ал iмa љeпе шпiце на вуштaну.
шпичeтина ж аугм. од шпiца. – Вiдiш тi кoлкa е oвo шпичeтина, зaмало
ми се дјeте нe удaвi.
шпiчица ж ’део ткалачког прибора: клин који се ставља у преслицу’.
– Iмaш рuпице на прeслици да мeтнeш шпiчице u њи.
шпuре -ета с ’јагње једногодишње овце’. – Нeмa ми нiђе oнок шпuрета,
нiје га вaљда вuк oдњo.
шпuºти се шпuрi се несвр. ’јагњити се (за једногодишњу овцу)’. – Шпuрi
ми се uнa oвчица, мoрaм прiпазти нa њу.
шпuрица ж ’једногодишња овца која се ојагњила, ошпурила’. – Uнa
шпuрица нeшто слaбо дoјi свoе шпuре.
штaла ж ’зграда, стаја за стоку (обично за коње и говеда)’. – Завiридe u
шталу iмa ли сјeна u јаслами.
штaп штaпа м *. – Uзмu нeкав штaп, па се пaлајu ш њiме.
штaпина ж аугм. од штaп. – Нeмoј да сaд дoватiм uнu штaпину, па те
млaтнeм!
штaпић м дем. од штaп. – Eно се сaм зaигрa, цºтa по зeмљи с нeквијeм
штaпићом.
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штeнбiљ -iља м ’печат’. – Кaко е oвa кoвeрта дoшла, нeмa нiквoк
штенбiља.
штeрна ж ’бунар у којем је кишница’. – Нeмa кiшe, прaзна ми штeрна,
нe знaм штa ћу.
штoклин м ’столица без наслона’. – Нuсiм тiшљaру oвe штoклине да ми
пoправi, нeмaм нa шта сјeсти.
штрaмац -мца м 1. ’душек пуњен вуном’. – Iшчешљaла сам вuнe, мoрaм
нaправти штрaмац, гoла ми кревeтина. 2. ’решетка изнад јасала’. – Нaправи
штрaмац нa јаслама да стaнe вiшe кºмe.
штрiк -iка м ’конопац, уже’. – Нeкат су вeш преко плoта прoстирали,
нiје бiло штрiка.
штºкљати се -aм се несвр. ’јурити, бежати (за говеда)’. – Вeликa врућiна
дaнас, па мuве ујeдајu гoведа, а uна се штºкљајu, нeћу и шaлe скuпти.
штuк штuка м (мн. штuкови) ’соба на спрату, у поткровљу’. – Oдо гoре u
штук да се нaспaвaм, тaмо е ладoвина.
шћiпти се -iм се свр. в. збiти се. – Нiје ти се шoс шћiпијo, нек се тi
здeпала!
шuба ж ’врста женског капута, постављеног крзном’. – Зiми су љuди
нuсли aљине, а жeне шuбе.
шuбара ж ’велика, крзнена капа (обично од јагњеће коже)’. – Натaкни тu
шuбару нa уши и нeмa зiмe.
шuкати шuкaм несвр. в. тотºљати. – Нe шuкaј кад нe знaш штa е бiло.
шукeтати -aм несвр. и уч. према шuкати. – Пoваздaн сaмо шукeтa, нe
мереш је заuставти.
шuкнuт, -а, -о в. ћaкнuт. – Да нiје uн зeру шuкнuт кад нaкo шукeтa?
шукuнбаба ж ’прадедина или прабабина мати, чукунбаба’. – Јa сам, вeлe,
дoбiла iме по мoјoј шукuнбаби Мaри.
шукuндјет -еда м ’прадедов или прабабин отац, чукундеда’. – Oвu е iстu
зeмљу i мoј шукuндјет oрa.
шuкура ж в. бºља. – Uватите i тe шuкурe, па ћемо кuвати мјесто чaја кат
се прeлaдiмо.
шuре -ета м хип. од шuрјaк. – Бiли смо i прије дoбри, а eто, сaд ми е
шuре, па смо јoш блiжi.
шuрјaк -aка м ’шурак, женин брат’. – Oстали смо сiнoћ дo касно кот
тaста, бiли и шuрјaк и млaдa пuница, запрiчали се, па нiкaко oтiћи.
шuшањ шuшња м ’опали суви лист’. – Дунeси шuшња и прoстри пoд блaго.
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ТЕКСТОВИ
Зoвeм се Мiлка Узeлац. Рoђена сам пeтнaјстi едaнaјстoк iљаду дeвесто
трiдесeтe гoдинe у сeлу Бiровача, oпћина Дuњi Лaпац. Па, штa ћу да кaжeм,
у дјeтiњству штo сам рaдла и кaко е uндa бiло; бoме, бiло нас је u кући,
бiло нас је дoста, десeтеро је бiло што дјeцe и стрiц и стрiна... Тaкo, нeко
је iшa oвцами, нeко гoведима. Свaкo јuтро, бoме, дiзали нас зoрoм, нeмa ти
тo: u шeс сaтi, у сeдам. Нaправe нам рuчак uјутру, зaчинe се нaправi и крuва
uнок јeчменoк испoт пекe, нaдробe нам, или нeкат пaлeнтe јeдемо, нiје бiло,
бoме, нiшта дрuгo да се јeде. Тoрбу нам мeтнu и мi, јaдни, uнu тoрбу на лeђа.
Бiле нeкве дºвенe кoбице, тaкo од лiтрe и мaњe, па тu нам мeтнu мљeка, по
eдну uжину крuва и uндa мi iдeмо u стрaну. Чuвaмо блaго у стрaни и тaкo,
кат iзгладнiмо, јeдемо. Нaс пo двое, пo трое, гuнe скuпа тo блaго. Вoлове
iмали, крaве. Вoлови бuчu, бoдu се, а мi uндa нe дaмо. Тo се oрi пo шуми
од бuкe од вoлoвa. Iмaмо eдну лoкву гoре, зoвe се Бoбиновац. Тu и нaпојiмо,
па и јoпe врaтимо u шуму. Uндa, кад је врућiна, uни се штºкљајu. Iмали смо
eдан гaј, звa се, чeкaј, забoраvла сам кaко се звa... прiбоић. Тu и сaренeмо
u тaј прiбоић, uндa мi се пeњaли по бuквами, штa сe тo рaдло: пoјемо uнo
мљeко ис uнијe кoбa, па мeтнeмо кaшику, па бурлiјaмо, eдно дрuгo тaкo
зeзaмо пoваздaн. И бiло тiјe нaшијe имeнa: нeкад гuнiмо у Кoсицу, нeкат
у Кaмалину, нeкат u Лисине, нeкат у Кaлиновачу, кaко кaде. Бiло из дрuгoга
сeла догunли су блaго, oтuдa ђe сам се јa uдaла, o тијe Узелaцa. Oтuдa дoђe
мумaкa, цuрa, дoренu блaго, тaнбурице нuсли мuмци. Мuмци и цuре се uндa
упознaвали, а нaс дјeцу сaмо ћeрали да врaћaмо блaго, сaмо да њeсмо ш
њiма.
А iмала сам eдну што сам ш њoме нaјвolла гunти гoведа, ал uна iмала
брaта, па кат uн пoђe, мiлi Бoже мoe мuкe. А кад јa uндa извiрујем, iду
преко нeкoг бºда њeзине крaве. Најпºвa iдe гoлубова, бјeлa, кaнда е сaд
глeдaм, па цºљeнка, па мºкуша, па кад вiдiм да iдe Мaра, тa мoја другaрица,
aјмe, мoк вeсeља! Мi смо дºжaли и вoлове, uнaј дiкоња кoлкo ми е сaмијe
рuбaцa са глaвe пoјo. Јa лeтiм зa њима, uнo кат се заштºкљајu, а рuбац пaнe
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и uн пrвi нaђe рuбац него јa. Кoлкa сам пuта дoшла кuћи, мaтeр ме псuје: Ђe
ти e рuбац? А ђe је, пoјo дiкоња!
Мaрине и мoе крaве нaјбољe се слaгале, вaљда смо нaјвишe гunле скuпа,
њeсу се бoле, а кaквијe iмa, тeкaр и заштркљaвајu uнi ђaволи мuшкi, вiчu:
„Oштr, oштr!“, а uни uндa на свe крaјеве, нe мереш и шaлe сaбти.
Па, бiло u тoј Кaлиновачи, када oдeмо, тu су бiлe и кuће. Iмали смо eдну
кoлибу, па кад је кiша, мi бuдeмо u тoј кoлиби. Тu су сiјали и кuрузе, па тu
вaздaн пºжiмо кuрузе тe, а нeква бiла бaба Смиљaна, uвјe нас псoвaла, ал
нас нiкад нiје мoгла uватити, кo би нaс uватијo... тaкo е бiло, штa ћемо.
Дoђeмо кuћи uвечe, дoчекa нас вeчера, бoме, грa и кuмуне и скрiшке, тa нaша
рaна. Тo е бiло. Љuди рaдли u пољу, oрaли на вoловима, сiјaли јeчам, жiто,
шeницу, кuрузе. Крuв се пeкa пот пeкoм, јeчменi крu, а шeниченi се сaмо
кuвa кат се iшло у свaтове ил нa бабине, нiје бiло бјeлoга ки дaнас. Јeдiно
бiле нeкве зeмучке, а кат oдe бaба u Лапац, па кад нам дuнесe зeмучку, мiлi
мoј Бoже, нaшoга рaја...
А u кућами бiла пo двa крeвета, i тo бuдu uнi нeкви вiсокi, мoрa си на
клuпе, бiле нeкве клuпе iспрет тiјe крeвeтa, нiје се мuгло iспeти брeс тијe
клuпa. А iспот крeвeтa нeкви мaлi кревeци бiли, тu су дјeца лeжaла u тијeм
кревeцима. Uндa су бiле љuљушке ђе дјeца вeћa бuдu, а кољeвчице ђе су бiла
мaлa дјeца јер бiло е uндa дјeцe, рaђало се, нe бoј се, свaкe гoдинe по eдно.
Кад рoдe дјeцу, uндa се от кuчiнa oткају aљинице. Нiје бiло пeлeнa, нек тe
aљинице, тo бiло дебeло, нaкo, ка мeкано, с тiјeм замутaвале дјeцу и јoпe от
вuнe uнe uзице, па кат су повiјале дјeцу, а нuге замuтајu, дјeца се повiјала,
вiшe oт пo гoдинe, стeжe им и нuге и рuке. У кољeвчице мeтнu сaмо зeру
слaмe, зeру се прoстрe пo тoј слaми и тu мeтали дјeте. Нaправi кошuнелић
мaлi и пoкријe се плaтицoм. Iсто се и плaтице ткaле, нiшта се нiје uзимало.
Ткaле се плaтице, ткaле се и нeкве копeртице и бiљчићи, свe за дјeцу. Тaкo
се тa дјeца одгaјала, љuди им нaправe стaлац, вaљда и је нeко iмa врeмена
нuсати, мeтнu и u тaј дºвенi стaлац док не проoдајu. Здјeлицу искoпајu нa
томe стaлцу, па uндa кат се вaрi грa, дaјu дјeци зºнца да се iграјu, тaкo, њeсу
и чuдо блuдли ни нuсали...
Свa чeљaд бiла u тијeм нaшијeм огњeницами: и јeли, и спaвали, и свe.
А јeли су са стoлiцa, бiла стoлица, oкрuглa, од дºвета и мaћi стoчићи,
трoнужићи. Свi сјeдeмо око тe стoлицe, али пoбошка дјeца, пoбошка вeликi
нaрот. Дјeца су iмала мaлu стoличицу. Uндa, бiла uнa дºвенa здјeла, uспe у
здјeлу, и жлiце су бiле, сaмо жлiце, нiје бiло плaдaњa, плaдњи се звaли,
али, бoме, нiје бiло, мoрда пoнекi за пoсјек. Тaкo се јeло iс тe здјeлe са
жлiцами. А гoведа су нам лeжaла у пoдруму пoт собoм: гoре нaрот, а дoље
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гoведа, а за oвце, јoпe, бiле овчaрице. Uндa су iсто жeне мuзле крaве, и oвце
се, бoме, мuзле. Вaриле су тu варeнику у мјeденијeм кoтлићима на oгњiшту,
па су кiсеlле тu варeнику; дºвенi стaп бiјo, uско, нaкo, дугaчко, тu се мeтнe
тa варeника, нaкупe и слaкe, па су мeле. Бурлiјa се гoре-дoље и бuдe мaсло,
uндa су с тiјeм, њeсу ни iмале нeк с тiјeм, зачiњале су жeне грa, зачiњале
кuпус, скрiшке, мeтале у зaчину и тaкo се жivло...
Сiјале смо кoнопље, па и чuпaли и стeрaли на рoсу, uне се пoкиселe на
рoси, па смо iмали стuпу дºвенu u њoј и набiјале: eдна се iспнe нa ступу и
нaбiјa и тo се све смeкшa. Пºво се грeбенaле, па прeле. Кат се oперu, uндa
смо вaºле тu прeђу у лuгу, тu смо е дoбро кuвале и вaºле, uндa изaперeш, па
снoвaле, па навiјале, па ткaле. O тогa су шiле и кoшуље љuдима, нiје бiло
нiшта от плaтна, свe тo бiло, рuчнi рaдови и свe сuкненo. От овaцa кат
oшiшамо вuну, oперeмо и опрeдемо и uндa су жeне мuºле. Oдu u шуму, па
цºнoга јaсeна нaгuлe кoрe, uндa у eдну кaчицу тoгa мeтнu и тu су uне нeкaко
мuºле, бaш јa њeсам, ал сам глeдала кaко е мaтeр мoја. Дoђe тo цºно и тo су
ткaле, сuкно се звaло, тo сuкненo опрeдu и oткајu, а uмuрe u тoј кoри. O тогa
сuкна шiле капuте, ки сaд мјесто oвијe јaкнa и бuндa бiли капuти и aљине.
Aљине су нuсли пастiри блaгу, гoведaри, тo се звaле aљине, а капuти, тo су
ка љuди нuсли кат су iшли на сaјам, мaло мудeрнијi бiли тi капuти. Жeне
су нuсле цaрзе, и uне се вaљда ткaле, тe цaрзе. Uндa се вуштaни нuсли испот
тiјe цaрзa; oздo мeтли eклaне шпiце или кuпли шлiнге, тaкo да се зeру вiдe
испот тiјe цaрзa. Жeне су нuсле и нeкве шuбе: uнuтра бiла вuна oвчијa, бiле,
бoме, тoпле. Свe бiло сuкненo, тaј рuчнi рaт, нiшта се нiје uзимало.
Ткaле су цuре и жeне iсто од вuнe; опрeдu и препрeдu, па су шaрале,
фaрбале у нeколко бoјa. Ткaле су кoпeрте, на крeвете мeтале, па тeпике, изнад
крeвeтa мeтнeмо тeпике, свaкијe шaрa знaле, па кo ће љeпшe. А јa кат сам
пoчeла, uндa већ uзимали вунiцу, па ткaли са вунiцoм. За стoлове смо iсто
ткaле, uчетврт, па ткaле и пешкiре, и кºпане. Uндa су цuре и вeзле; вeзле су
плaте, пешкiре за мiрaс кат су се удaвале, тaкo се кiтe с тiјeм вeзенијeм
пешкiрима. И шлiнгале су: прoбијu се рuпице, па се окo њi шлiнгa, обaмећe.
Свe су тo цuре рaдле, eклале су шпiце нa тe пешкiре што су ткaле и спрeмe,
бoме, трiест, чeтрeс пешкiрa, кат се удaвале, тo се кiтли кuњи. Кат iдu на
вјенчaње, uндa су мeтали тe пешкiре, кo ће љeпшe, а нaјљепшe iдe на кuма.
Вeзенi мoрa iћи, iсто тaкo на дјeвeра и дјевeрушу и на стaрoга свaта. Тo
дoђe uјaк од младoжењe, uн је стaрi свaт и uн мoрa iмати љeпi пeшкiр нa
себи. Тaкo се тo кiтло, тaкi е бiјo oбичaј; кад дoђe младoжења по млaдu, свa
рoдбина од цuрe њeга нaкитi пешкiрима, uн и нe мере вuћи, кoшuљa, свe му
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oко врaта мeћu, кад дoведe цuру, скiдајu тo сa њега, нe могu шaлe ни скinти.
Eто, сад мoрем о свaдби и oбичaјима...
Кад ми е бiло дјeвојачкo прeзиме, звaла сам се Драгiчевић. Бiла сам
дoста љeпа цuра, јa мiслiм, ал млaда. Тaј мuмак што е дoшa да ме uзмe, дoпa
се мoијeм рoдитељима и мeни. Тaкo, прiмiм зaруку, uндa бiло тaкo: зaруку
ти дaде и за eдно пeтнaјст, мјeсeц дaнa, мi рeчeмо да ће бiти свaдба. Кат су
дoшли пo ме, дoшло е њi пeтеро, тaкi е бiјo oбичaј да су мeне сaкºли. Мeне
eдна мoја стрiна на тaван oдведе и сaкријe ме. Дoшли су, зaсјели гoсти, а и
мoијe бiло дoста, сaт пiтајu ђe је млaдa – цuра, пiтајu ђe је цuра, њeсам јoш
бiла млaдa. Oвi нe дајu, трeбa плaтити. Дoведu eдну – нiје тa, дoведu дрuгu
– нiје нi тa, тaкo су пe-шeст дрuгијe цuрa довoдли јер је бiла пuна кuћа
мoијe другaрiцa, пјeвале су, iграле, а гoсти су бiли u соби. Нaјкашњe, кад је
мeне тa мoја стрiна довeла, uндa е кuм плaтијo, мoрa е кuм плaтити, нeмa ти
тo. Сјeднeм јa uндa тaмо iзмеђу кuма и дјeвера. Јoпe бiјo oбичaј, завuкu се
iспот стoла и iзујu ми eдну цiпелу. Uтече јoпe тa мoја стрiна, врaжијa нeква
бiла, ал сaд: бoса цuра, нe могu је вoдти, дaј цiпелу, ал јoпe трeбa плaтити.
Дuнесu uни цiпелу eдну, па нiје тa, па свaшта тaкo iзводe, па трi-чeтрi пuта
дuнесu што кaквe uнe oбућe и нaјкашњe плaтi дјeвeр или кuм, забoраvла сам
кo е плaћa. Тaко е тo бiло вeсeље, а нaјкашњe се кaва пiла кат крeнемо и тaј
кuм мoј и дјeвeр и дјевeруша, свaкi е мeтнo по eдну шoљу u џеп, тaкi е бiјo
oбичaј. Чaк и дaнас сам iмала eдну шoљу o тогa за uспомену, oстала ми е
тaмо кoт кућe.
Кат су ме тaмо довeли, гoре е пuна кuћа дoчекала, вuкови, звaли се вuкови,
тaј нaрот. А eдна е учитeљица бiла у сeлу, uчла е дјeцу и тaкo су знaли да ће
тu вeчe бiти вuкови, да ћу јa тu дoћи, тa дјeца њeсу iмала мјeста око тe
огњeницe кoлкo е тu бiло нaрода, него и је пoпeла гoре на пoт, па су одoзгo, с
пoда, глeдали. Тu се нaмa uватло кoло око вaтрe, тaкi е бiјo oбичaј; нaјпрво
се прoведe млaдa око вaтрe и трi пuта се мoрa сјaрnти вaтра, uгaрци uнi
од вaтрe. Uндa, oдe млaдa u собу, тaмо сјeдi, а oвi дрuгi iграјu око вaтрe,
пјeвајu: „Oј, дјeвере, шeбава ти млaдa, шeбава ти, нe мере iграти“. Е, uндa
дјeвeр iзведe млaдu и u коло, а uнi дрuгi мuмци ћaпe дјeвера, па нaд ватру,
па га тoбош пaлe, дaј рaкију, па iзнесu бoцу рaкијe и uни пuштe дјeвера.
Uндa пaлe кuма, јoпe за лiтру рaкијe, мoк свeкра пoчeли пalти, а uн се ћaпијo
за вeриге, па се гoре oбјесијo – тo е смiј бiјo. Sутрaдaн су дoшли мoи, свa
мoја рoдбина, довeзли су мoју рoбу и iшли смо на вјенчaње. Бiли смо млaди
oбадвое: тaј мoј мuмак iмa осaмнaјст гoдiнa, јa седaмнaјст. Uнaј што нас
је вјенчaвa рeкa: „Дaнас сам двoе дјeцe вјeнчa“, кoлкo смо мi бiли млaди.
Пºво се u цrкви вјенчaвали, а јa њeсам јер uндa вeће и нiје бiло. Кaшњe,
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врaћa се јoпe кuћи, тi се свaтови врaћајu, тu се јeде и пiјe, пeчe се прaсе,
бiло и јaњaцa, нe бoј се. Тaкo тo вeсeље по дaн и нoћ. А млaдa uјутру кат се
дiгнe, нaјпрво је дoчекa свeкрва и нaјпрво се ш њoме мoрa пољuбти, uндa
свeкар и тe што бuдu тu, бuдe тu, нoћi, дoста свaтoвa, ш њiма се пoљuбi. E,
uндa млaдa uзимљe крaљачу и iдe у пoдрум, дјeверуша ш њoме, iдe мuсти
крaве, да вiдe знaде ли мuсти крaве. Кад дoђe u кућу, трeбa, ко iмa псa, нaмa
млaдa мoрa нuсти псu рuчак – да вiдe oће ли пaс на млaдu: ако нeће на млaдu,
е, uндa ће млaдa тu oстати, ако oће, uндa ће млaда пoбјећи, врaтити се. Тaкo е
тo бiло кат сам се јa удaвала.
Бiли смо тaкo eдну гoдину, дрuгe гoдинe oселiмо у Слaвoнију, тaмо смо
бiли eдну гoдину, њeсмо мoгли, врaтiмо се. Штa ћу, свeкрва ми бiла дoста
бoлесна, а јa бiла млaда, нiшта њeсам кoт кућe рaдла, бiле мaтeр и стрiна
ми. Нiт сам кuвала крuва, нiт сам спрeмала јeсти, кo се нaдa да ћу се јa јoш
uдати. Ал, дoбру сам iмала свeкрву, uна ме uчла кuвати. Нiје тo бiло ни
лaко uкувати ни крuв; тo се кuвa цºнi крuв од јeчма и от шeницe. Трeбало е
дoбро нaтрати, на нeквoј се дaсци кuвало, а нiје га бiло лaко. Кат сам пºвi
uкувала, uн је бiјo твºт; кoд нaс се рeкло: да га е нiз брдо тuрnти, нe би се
рaзбијo! Нaмa е мoј свeкар рeкa: „Зaшто е твºт?“, а мoја свeкрва oдбла: „Е
тaкo, нe мере uвјe бiти дoбар, јa сам га кuвала“. Uна нiје ћeла ни рeћи да сам
јa кuвала тaј крuв, кoлкo е uна бiла дoбра жeна...
Бiли су oбичaји и за Бoжић; кад нам дoлазi Бoжић, uндa се пoстло. Пoстло
се бoме, пo трi нeђеље, по oсам дaнa, нe знaм, кaко кaде, срјeда и пeтак uвјe
се пoстијo. Кад дoђe Бaдњi дaн, свi пoстe, и дјeца, свaк. На Бaдњi се дaн
клaле печeнице, клaла се брaвчaт, oвце. Uнда, uвечe, нuсли смо свјeће кат
се угunло блaго u шталу и двoе стoјe са свaкe стрaнe, дºжi по eдну свјeћу
и тaкo uренeмо oвце, а тaкo iстo uренeмо и гoведа. Uвечe iдeмо u кућу, а
гaзда кuћe iдe по слaму и нuсi нaрамак слaмe. Uнесe u кућу и кaжe: „Дoбро
вeчe, дoбро нам Бaдњi дoшa!“ и тaкo мi рeчeмо и uн мeтнe uнu слaму пo
стo, сјeдeмо јeсти грa, а дјeца iдu пo стo, па бuчu. Бuдe дјeцe дoста, бiло и
је uндa, нe бoј се, па свu uнu слaму рaшћерајu испот стoла. И свјeћу пaлiмо
за вeчеру, па дa, uндa тaј грa oстанe uвечe, не пeрu се сuди. Uјутру, кo се
дiгнe нaјпºвi, нuсi тaј грa, мaжe вoловима врaтове и крaвама вiме с тiјeм
грaвом. Uндa се врaћaмо u кућу, јoпe uзимљeмо uнe свјeће и пuштaмо блaго
крoс тe свјeће нa воду да iдu. Uјутру смо рaно пeкли печeнице, на пoдранак
се дiзале пeћи тe печeнице, њeсу се uвечe пeкле, нек uјутру; од двaнaјст сaтi
се дiгнeмо и дo дaна се пeкu, а њeсу се нaчињале до пoднe. Uндa на пoднe
кuвала се цiцвара, кuвa се кuпус, јuва, мeсо, а жeне су кuвале на Бaдњi дaн
по трi, по чeтрi, по пeт крuвa – јер трi дaна се њeсу кuвали крuви. Тaкo, на
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пoднe бuдe uжина тa, свi сјeдeмо oколо, а весeлe се дјeца Бoжићу, нaјпрво се
јeде цiцвара: гaзда нaјпºвi uзимљe дºвенu жлiцу и рeчe: „Eдна жлiца, eдна
тiца“, и тaкo свi рeдом iдeмо и тaкo свi мoрaмо рeћи дoк нe дoђe жлiца јoпe
код гaздe. Uндa лuмiмо чeсницу; жeне uкувајu вeлику чeсницу, u њu мeтнu пo
двa, пo трi дiнaра, uндa тo лuмe двoе, па кo нaђe дiнaр, тaј је срeтан. Тaкo
јeдемо uнo дрuгo шта iмa, а нaјкашњe oдe гaзда и осјeче плeће от печeницe.
Uндa се oгuлi uнo плeће тaкo да гaзда гaтa на плeћу јер iмa нeкa рuпица, па
су тaкo гaтали тi стaрi љuди, гaзде што бuдu oт кућe. А, тa слaма, uна се нe
дижe, трi дaна uна бuдe u соби. Ни сuди се не пeрu, по дaну тo свe стoјi на
стoлу. Трeћi дaн тeкaр, пoкупiмо тu слaму и oставiмо. Uндa, кад бuдe Мaлi
Бoжић, uкувa се кoлaч, са чaшoм се нaшaрa, па рaно uјутру, тaкo, кат свaњiвa,
дiжu нaс дјeцу. Дiгнu дјeцу и iдe гaзда и нuсi тu слaму и тaј кoлaч. Iдeмо
на гuвно, тaмо ђе се вºло, тaмо iмa eдан стoжeр дºвенi. Uндa дјeца рaспu тu
слaму око тoгa стoжера, а гaзда oткинe мaло колaча тoгa, мeтнe на стoжeр и
кaжe: „Oвo тiци богoмолици, кoјa Бoга мoлi да нам жiто рoди“ – и тaј кuмaт
колaча oстанe нa томe стoжеру, а мi uндa врiштiмо пo тoј слaми, лeтiмо и
врiштiмо, тo свe сeло чuјe, uјутру, тaкo, oткат свaњiвa нa тaј Мaлi Бoжић...
За Uскрес iсто се пoстло, дa, Вeликi пeтак и жeне iдu кoприве брaти,
кuвајu пaлeнту, грa не зачiњајu. Uндa се шaрала јaја на Вeликi пeтак: жeне
окo ватрe, нaложe вaтру на oгњiшту, па рaскрaвe вoска у uнијeм чaкицами
лiменијeм, uндa шaрајu тa јaја. Пiсaљке нaправe дºвенe и с тiјeм пiсaљкама
пiшu тa јaја, свaшта пo њима пiшu, а сuботoм и кuвајu у кaпули, от кaпулe
uногa пeрја и uнe рuлинe натºпајu и uнђе скuвајu. Бuдu црвeна, љeпа, шарeна, а
дјeца се весeлe тoмe, дјeлe тa јaја, тuцајu се кo ће вiшe, и нeмa, чiм рaзбијeш,
uнaј нuсi, нeмa љuтeња.
А пºво Uскреса бiла Цвјeтнa нeђеља. Сuботoм iдeмо брaти цвјeће, uнo
жuтo, нaберeмо по eдну пaделу тoгa цвјeћа и uвечe се мeтнe тo u воду и јaје
се мoрa мeтnти u тo цвјeће. Uјутру се пºво дaна мoрaш umти с тiјeм цвјeћом,
тaкo да бuдeш цјeлo љeто љeп и бјeл. Умiвала се и дјeца, свaк мeтнe uногa
цвјeћа и uмiвa се, па кo пºвi – uјагмi тo јaје и пoјe...
А кад дoђe Свeтi Ђuрађ, uндa смо мoрали пºво сuнца дiзати се, вeжeмо
на кaкву вoћку прeт кућoм кoноп и uндa се iдeмо гeгати. Е, кaжe: кo се гeгa
пºво сuнца, њeга нeћe љeтoс бoљети лeђа кад бuдeмо кoпaли. А мi, uндa,
дiжeмо се свi и iдeмо на гeгaње, прiгeгaмо се, па нас нeћe бoљети лeђа...
А oбичaји кат кo uмрe: ако uмрe uвечe, uндa су iшли, сјeдли љuди и жeне
тaмо по свu нoћ. Свјeћа се uпaлi, мјeњајu тe свјeће и пaлe и uјутру се uндa
одрeђујe кo ће iћи кoпати рaкве, а жeне, uне, бoме, uјутру бuгарe јер по нoћи
се нiје бuгаºло. Кo е нeкоме од рoда или, штa јa знaдем, кoга, што uни рeкли
– 100 –

Из лексике источне Лике

833

– бoлi сºце, тe жeне uндa бuгарe, тaкo тo бuдe до пoднe, до eдан сaт, uндa
дoлазi нaрот тu на пoдушје. Дuносe, кuвале жeне у рuкатками дºвенијeм,
па дuнесu на пoдушје кuпус кiселi или скрiшке от кумпјeрa, крuв или тaкo
што. Свaкa кuћа тaкo дuнесe по лuнац и крuв и по лiтру рaкијe. Кат сaрaнe
тoгa мртвaца, врaћајu се u кућу, пoстаљајu и јeдu тo што су дuњeли, eто, тaкi
е бiјo oбичaј.
Uндa, кат се дiзало жiто: љuди су са кoсoм кoсли, рuчно. Жeне су кuпле
и uндa се дјeло. Усјeкu стoжину од бuквe, нaкo, и uндa uдарe љuди и жiто
сaдеђu и тo се звa плaст. А шeницу су жeне iшле жeти сºпом: скuпi се до
дeсет жeнa, звaле се жeталице, дuнесu u поље јeсти, дuнесu бaсe и колaчiћa
iспекu, вoдe дuнесu у брeми uнoј дºвенoј и тaкo се u пољу и јeло. Љuди су
uндa вeзали, прavли су uже от шeницe, вeзали су uнe снoпове и iсто се дјeло –
тo се звa стoк, от шeницe и тaкo тo бuдe u пољу кат се свe дiгнe. Кат се вºше,
iдe се uјутру рaно, нaвозi се на гuвно, uндa се вºше са кuњима. Iмa нaсред
гuвна стoжeр дºвенi, тu се свeжe кoноп и uндa се тu мeтнe тo жiто око
тoгa стoжера нaокрuк. Uведu се двa кuња, iмa кuка, па се заквaчa за кuњскe
aјмове, е uндa се тi кuњи ћeрајu пo томe жiту, тaкo се тo вºше жiто. Eдно,
пeторо-шeсторо нaрода око жiта, прeврћe тo жiто, изгрaбљaвa слaму – бiле
грaбље uјменe, па се ш њiма изгрaбљaвa нaјпрво и кат се свe iзгребe, uндa
се тo жiто збiје насрeд гuвна са лoпатама. Мeтле се нaправe од грaнa и uндa
се превiјало рuчно: љuди бaцајu на вјeтар са лoпатoм дºвенoм, а жeна нeкi
uмјет свeжe, сaмо чiстi uнo жiто сa тијeм uмјетом, тaкo се тo жiто вºло.
Uндa се унuсло u кућу, мјeºло се са вaрићaком. Бiјo вaрићaк дºвенi од
дeсет кiлa, мјeºло се по квaрту. Чeтрi вaрићaка се uспe – тo бuдe квaрта и
uндa љuди нuсe нa пот и oстаљајu тo жiто. Тaкo е тo бiло.
Кoсло се. Iшло се u шуму кoсти лiводе пo шумама. Нuсле жeне, uндa су
жeне нuсле uжину кoсцима гoре кат кoсe. Кuвa се oмач – от шeницe се рaзавијe,
па се uно oсuшi и тo се скuвa, uнe плoчице се нaправe, сaмо мaло мaсти се
зaчинi, тo су нuсли. Нuсли су кiселo мљeко у кoбама дºвенијeм, прaвли
кoбе, тaкo од лiтру, лiтру i пo. И кuпло се uндa тo сјeно u шуми; iдu пoсљe
кuпиoци, uндa се дјeло u шуми iсто тe стoжине, uдарало се и дјeло, кат се тo
свe, uндa су љuди вoзли кuћи. Бiле су стaје, пoјате се звaле, па су мeтали u
тe пoјате, тaкo су зiми рanли тo блaго; нuсли у нeквијeм кoшевима, оплeти
свe од грaнa тe кoшеве и рanли тiм сјeном, тaкo се тo жiвло. Крuв се кuвa
o тогa жiта кат се овºше. Uндa су гunли u млин; бiјo млiн на вoду, вoденi
млiни бiли, uндa се o тогa јeчма кuвa крu и крузoвница се кuвала кuрузова,
па се, бoме, свaкu вeчe крузoвница пeкла, грa се кuвa и тo су јeли. А шeница,
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шeница се сiјала, ал се, бoме, мaло јeла, сaмо се пoгаче прaвле кат се iдe нa
бабине, кат је Бoжић, кат су кaкве слaве, а јeчменi се крuв iјo и крузoвнице...
Бiло е пo шуми тiјe рaзнијe лiвoдa ђe се тo кoсло и тiјe вºoвa: eдна
се звaла Ћuма, eдна Пoдићи, Тiчево, Кaлиновача, Кaмeнско – ђe смо кoсли.
Uндa су лoкве бiле пo шуми: eдна се звaла Бoбиновац, eдна Јaдова, eдна
лoква Ђuкића, па Кaлуђеровац, Грaдина, Јeловац... Бiло е тiјe лoкaвa јер
нiје бiло uндa вoдe ни кaквијe iзвoрa, нiшта. Бунaри бiли, ал рјeтки, са
зiдом сaмо, са кaменом озiдали тe бунaре. Бiло, мoрда пoнекi, што се звaле
штeрне, iсто зiдaни oколо. Oталeн су жeне нuсле вoду, iмале су вuчије,
тaкo, дугaчке, нe знaм eсу ли iмале мeтер нaокрuк, тo се звaле вuчије. Жeне
су iшле нa тe бунaре и u тe вuчије су љeвале вoду и uндa оплeти, uнu uзицу
оплeти, па на лeђа мeтнu тu вuчију и тaкo су на лeђима нuсле тu вoду кuћи.
Тaкo су и прaле, свe нa тијeм лoквами, нiје бiло вoдe...
А кaко су жeне прaле прaње: бiјo кoтa, па нa ватру, на вeриге oбјеси uнaј
кoтa, нaлiј вoдe и кат uскувa вoда, uлијu, uспu лuга. Скiнu тaј кoтa да се
стiшa, uндa тo што се стiшa јoпe прoцјeдe у шкaп. Uнaј лuк прoспu, а uнo
што се збiстºло врaтe у кoтa и uндa тu мeтнu прaње и тu се кuвa. Кат се
тo iскувa прaње, uндa нaлијu вoдe u тe шкaпове, па шмuрајu у чeтрi-пeт
тiјe шкaпoвa и oцјeдe. Бiла је uндa клuпа и uнo дeбелo и вeликo – плaте
ил кoшуље од љuдi, тo мeтнu нa тu клuпу, па прaкљачoм тuкu, пракљiчајu
тaј вeш. Тaкo се прa: aмо га шмuрајu крoс тe вoде, oцјeдe га и ш њiме на
плoт. Нiје бiло ни жiцe да се прoстрe, нeго по плoту uномe што се од грaнa
oплетe, тaкo су стeрaле и тaкo се мuчле тe жeне.
Бiло кoд нaс, брaте, вoћкe, шљiвa, тo е нaрот iмa, вeликe шљивaре, свe
бiле плaве шљiве, дoбре шљiве. Бiло е јaбuкa, бiло е крuшaкa, јaбuкa е бiло
дoста вºстa: бiле нeкве што се звaле твºдаче, па звaле се eдне пeтроваче,
па eдне шiбе, а бiло и пo шуми што се звaле дивјaкиње, тo су бiле сiтнe
јaбуке. Uндa, бiле и крuшке дiвјe, па кат сaгњијu, кaко е тo бiло љeпо за
јeсти! Крuшaкa смо iмали цºнијe, крuшaкa дuгачкијe – звaле се бaтлаче,
iмали смо дoста вoћкe.
О шљiвa смо пeкли рaкију, и от крuшaкa смо цºнијe пeкли, кaко е тo
бiла дoбра рaкија! Јoј, кoлкo е нaрот iмa тe рaкије – бiло е љuдi по стo
кoтлoвa. Iмали смо i мi кoтa, па кад дoђe јeсeн, тo е бiло вeсeље кат се
пeчe рaкија. Шљiве смо мeтали у дºвенe кaце, прaвле се од дuгe, тo су љuди
прaвли од дuгe јeловe; oдu u шуму, па осјeкu бaлван од мeтера и исцјeпајu
дuге. Гunли кuћи и сuшли, тo су блaњaли са блaњoм и прaвли oбручове, тo се
прaвло нaокрuк, uнe кaце. Днo се сaмо дoље мeтнe, тo се нaслaжe у пецaну,
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тu стaвљaмо пo двa џaка и тu uндa uђe eдан чoек са бuцами uнiм дuбокијeм,
па тo пoчeпa. Кат се дoбро скuмi, uндa пeчeмо.
Eднe гoдинe нiђе њeсу бiле рoдле шљiве нек кoд нaс, u нашoј кuћи – ел је
нaша кuћа бiла пoбошка, на eднoм брдaшцу. И, тaј мoј пoкoјнi мuш јaвi да
ћемо пeћи рaкију, а кроза сeло свaк кaжe: „Мiлане, кад бuдeш пeкa – дoћемо“
– тo е цјeлo сeло дoшло, трiдесeт је љuдi бiло. Знaш, о свaкoга се кoтла
одљeвало по пeт лiтaрa рaкијe. Кaкa е тo бiла пјeсма, кaкo е тo бiло вeсeље,
тo нiкадa нe мерем забoравти... Бiло је љeпо, свe до oвогa нaшoга, цºнoга и
нeсретнoга рaта, кoјi нас је свe упропaстијo...
Штa дoчекашмо: свe свoе сaде oстаљaј; и кuће, и штaле, и блaго сaмо смо
пuштли, и жiвот и свe, свe. Aуте нaрот чaк oстаљаo, љuди бiли на пoложaју,
нiје iмa кo вoзти, свe се oставло – сaмо мeтни u рuке uнo врeћицe и uнo рoбe.
Кo е iмa трaктoр и кoме е нeкi стaрi чoек бiјo, тaј је нeшто и нaтрпa, бaрем
нeшто креветнiнe и нeшто рaнe, али штa ћеш тi кад је нaс ус трaктoре по
десeтеро, по двaнaјстеро у трaктoрима! Бiло у нaшoм сeлу eдно шeс-сeдам
трaктoрa што е iмa кo вoзти – i тo дјeца. Мoја ћeрка, бiјo јој мuш на пoложaју
и дјeте јој eдно од двaнaјст гoдiнa до Бoснe, до Пeтрoвца вoзло трaктoр. Тaкo
да нaс сeдмеро u том трaктoру бiло и тo нас дјeте вoзло. Бoме, тeшко, брaте,
бiло, тaкo да смо јaдни пuтовaли oсам дaнa. Гoрiва нiје бiло. Чeкали пo двa
дaна и двiје нoћи да нам uлијe на пuмпама. Тo е гuжва бiла, кuт свe, тu нас
тuкли авијoни по јaднијeм uнијeм колoнами. Нaрода из нaшoга сeла, нaшe
oпћинe, eдно сeдмеро е пoгиnло o тијe авијoнa: чeтверо дјeцe и трoе вeликијe.
Из дрuгијe сeлa јoш i вишe и је пoгиnло. Тaкo смо јаднiци пuтовaли и мuчли
се. Oсмi дaн дoшла сам aмо. Свi смо пoбјегли, свe смо oставли. Пoсљe смо
чuли да су нам свe попalли: и кuће, и штaле, блaго су нам свe oдагнaли. Свa
нам је љeтина, свe oстало u пољу: и кумпјeри, и кuрузи, жiто њeсмо дiгли,
свe нам је oстало. Штa ћемо сaт и кuт ћемо, нe знaм. Пaтiмо се oвдa по
Сºбији, кo iмa свoга, јoш нeкaко, ал кo нeмa... Oћемо ли се врaћати, oћe ли
нас ђe смјeстити... Нaјгорe зa нас стaрe, aјде, млaдi ће се нeкaко и снaћи и
запoсlти и забoравти, ал, бoме, мi стaрi нe меремо. Тaмо смо мi вјeк iзвiли
и тo нe меремо забoравти нiкадa, пuстu Лiку нaшу...
КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА
Драгичевић, Милан (): Рефлекси јата у данашњим личким говорима, Српски
дијалектолошки зборник XXVIII, –.
Драгичевић, Милан (): Говор личких јекаваца, Српски дијалектолошки зборник
XXXII, –.
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Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
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XXX, –.
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Sanja Zobenica

FROM THE LEXICON OF EASTERN LIKA
(DONJI LAPAC AND JOŠAN)
Summary
The dictionary provides a part of lexical treasure collected from relevant
informants from Donji Lapac and Jošan.
It also complements the findings about Lika type of speech, well known to
science due to the efforts of our prominent linguists, primarily Professor Milan
Dragičević, Ph.D.
The vocabulary presented here makes a valuable contribution to already
known basic phonological, morphological and syntactic features of the speech.
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ТЛЕ И ТЕЛО У СВЕТЛУ ИСКУСТВА С БОЈАМА
У ГОВОРУ СТАРОПЛАНИНСКОГ КРАЈА*

Апстракт: У раду се указује на чињеницу човек бојом именује свет око себе,
али и себе самога. У раду ће бити разматрани називи где боје учестувују у номинацији
простора и тла који човека окружује и називи који се односе на здравствено стање
људског организма. Оно се може очитовати бојом (изгледом) појединих делова
људског тела. Даје се систематизација стечених сазнања, указује се на учешће назива за боје у топонимији и микротопонимији, али и назива који показују која боја
прати одређене промене у телу и на телу човека. Региструје се способност говорника да језичком сликом представе биолошке чињенице људског живота.
Кључне речи: српски језик, народни говори старопланинског подручја, називи за боје, именовање тла, здравствено стање организма и боје.

УВОД
Тема рада су дијалекатске лексеме које су мотивисане неком од основних боја: бела, жута, црвена, црна, плава, модра, зелена. Обојеност простора
или неке површине представља јак перцептивни утисак те се боје у лексици
налазе у свему што нас свакодневно окружује: земљишту и конфигурацији
тла, биљном и животињском свету, јелу и пићу, а односе и на сам изглед
човека.
За ову прилику осврнућемо се на лексику мотивисану бојом везану за
тле и изглед човека старопланинске области, географски гледано, а лингвистички гледано за лексику тимочко-лужничког поддијалекта призренско-тимочке говорне зоне.
Старопланинско подручје (источна Србија) обухвата планинске пределе дуж српско-бугарске границе, десно од Тимока, а на сектору од реке Височице (у пиротској општини) на југу до Вратарничке клисуре, близу Зајечара,
на северу. Цело подручје настањено је Србима православне вероисповести,
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уз присуство малог броја Рома, који су углавном билингви и више смештени
у самом Књажевцу него у планинским селима, док на крајњем југу овога
подручја има села са припадницима бугарске народности, чији језик припада истом дијалекатском подручју као и српска насеља (Богдановић 2015b).
Говор Старопланинаца је специфичан јер припада групи периферних и веома архаичних српских говора који су накнадно претрпели и одређене балканистичке утицаје.
Навешћемо неке карактеристичке црте које овај говор управо диференцирају у односу на савремени српски стандардни језик.
У фонетици најкарактеристичније су следеће црте1:
– експираторан акценат (дрво, човек);
– присуство полугласника у вокалском систему (дьн, сьн);
– присуство вокалног л (слнце, слза, влна);
– стари глас јат се свуда доследно замењује са е (несьм, стареј);
– јавља се глас s (дз) (sид, бронsа);
– чува се финално л (бел, цел, работил);
– промена к, г + е, и у ћ, ђ (руће, нође);
– замена старих група *tj, *dj у ч, џ (ноч, меџа).
У морфологији неке маркантније црте биле би следеће:
– именице I Стевановићеве врсте у ном. мн. имају наставак -е (волове,
козаре);
– именице I Стевановићеве врсте у ном. мн. имају наставак -је (мужје,
црвје, Тимочање);
– заменице имају неке посебне облике који су резултат посебног
језичког развоја локалног система или су пак резултат неких гласовних промена (није, вије, оније);
– показне заменице јављају се са партикулом (овија човек, оваја деца);
– јавља се аналитичка компарација придева (помлад, подобар);
– јавља се употреба члана, добијају га све именске речи (људиви, женеве, децава);
– глаголски систем се такође раликује од стандарда (нема инфинитива,
многи глаголски облици имају другачији лик у односу на стандард);
– разлика постоје и у синтакси, лексици.
* Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког
простора (бр. 178020), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Владе Републике Србије.
1
Богдановић 2015б: 15–54.
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*
У карактерисању људског тела употребљавају се називи за основне
боје: бела, црна, црвена, румена, плава, модра, зелена и жута, али њихова
семантика је врло специфична када се односи на човека и разликује се од истих тих придева када означавају колоритну датост уопште.
Назив “људске боје“ први пут у нашој лингвистици спомиње академик
Милка Ивић2 у својим лингвистичким огледима скрећући пажњу на посебну
употребу придева за основне боје када су људи у питању.
,,Под `људским бојама` подразумевају се овде оне колористичке датости које могу бити својствене људском бићу – његовој кожи, његовим косматим деловима, његовим очима, његовим ноктима.“3
Та условно речено посебност састојала би се у чињенице да се у
материјалном, визуелном смислу речи једна иста колоритна датост, тј. њен
назив, битно разликује када се односи на предмет и када се односи на човека.
У примерима типа:
Сукња је плава;
Милица је плава; то нису две исте колоритне датости и сваком говорнику српског језика је јасно да плава сукња има боју сличну боји ведрог неба, а
да је Миличина коса заправо боје зрелог жита, дакле жута.
Проф. Милка Ивић (Ивић, М. 1995: 28–29) наводи да су ,,...колористичка детерминација људи и ствари два различита феномена...“ те се зато и
може рећи:...Сукња је плава. Коса (јој) је смеђа, још и: Сукња је плаве боје.
Коса (јој) је смеђе боје, а не може: *Милена је плаве боје, а Васа смеђе боје.
него једино: Милена је плава, а Васа смеђ.“
*
Боја као материјална реалност присутва одређених хемијских елемената у предметима и природним објектима, и као психичка реалност која се
дефинише као утисак што га на човека, посредством чула вида остављају
осветљени предмети, може се изучавати са различитих аспеката, а нас овде
занима само лингво-културолошки приступ. У најкраћем он би се могао сажети као: увид у опсег и карактер употребе речи којима се означавају боје
за именовање а) тла, и б) за индикацију промена у стању људског организма. Социјално окружење у коме се ове функције језика испитују јесте говор
Старопланинаца − житеља западне стране Старе планине (источна Србија),
2

Ивић 1995: 42.

3

Ибид: 47.
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који се у дијалектолошкој науци именије као тимочко-лужнички тип призренско-тимочке дијалекатске области.
Сама реч боја је турцизам (tur. boya)4. У старосрпском језику са тим
значењем је постојала реч маст (maz-ti, са првобитним значењем ,,boja
puti, boja uopće“5) и мастити ,,бојити“, од које у народним говорима источне србије постоје остаци попут машћевина, оно што је (пређа или тканина)
спремљено за бојење, што треба да се масти или по тимочко-лужничком –
мьсти, мастило, затим умашкал се ,,упрљао се, уфлекао се“ и сл., али и
шире познати израз ,,пребојен различитим мастима“. У другим језицима са
значењем ,,боја“ постоје адекватне лексеме: color (енг.), colore (итал.), farbe
(нем.), barva (слов.), цвят (буг.), цвет (рус.), chroma (грч.), farve (дански),
spalva (литвански) итд.
А) БОЈЕ У ИМЕНОВАЊУ ТЛА
Може се посматрати учешће назива за боје у стварању термина
земљописне функције, имена конкретног простора (микротопонимија), а
може се потражити и пронаћи и нешто назива за боје у ојконимима, именима насељених места.
Најпре ојконими. Подручје које имамо у виду има села: Црвење, Црни
Врх (у народу, сходно дијалекатским карактеристикама локалног идиома:
Црни Вр), а томе типу мислимо да припадају Жуковац и Жлне,6 у којем видимо основу жлтн- и чињеницу да су Црвење и Жлне суседна села и да у
настајању ових ојконима може бити значајан моменат и девергенција у изгледу тла на којем су замештена.
Карактер имена имају, разуме се, и топоними, иако су они чешће на
удару било стандардизације, било корекције у томе духу (када се Дел и дел
(планинска коса) задржавају у говору, али претварају у Део/део у катастру).7
За пример узимамо обимну студију с пребогатом грађом Ономастика
Заглавка Јакше Динића (в. Литературу). Тамо налазимо:
4

Шкаљић 1966: 146.

5

Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili stpskoga jezika, II, JAZU, Zagreb 1972.

Реч је скоро дежурни пример употребе вокланог л, које због природе ојконима, односно њиховог званичног статуса, није прешло у у. Птица жуна, којој се обично приписује настанак Жлна, у овом крају се зове жлна или жлтарка.
6

7
О разликама у службеној и народној микротопонимији, подручја блиског старопланинском (Сврљиг и околина), имамо рад Слађане Степановић Николић Службена и народна
микротопонимија Сврљига, Прилози културној историји Сврљига, књ. 2, Сврљиг 1992.
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Село Алдинац: Бела бара, стр. 90, Зелен град, 92, Мрћин трап, Мрћина
падина 94, Црвени град, 95, Црвени камен, 95.
Берчиновац: Рујак, Рујиште, 126;
Горња Каменица: Жлти камен, Забел, 1;
Горња Соколовица: Црвена река, Црвени брег, 166;
Доња Каменица: Модро бучје 212;
Дрвник: Писаница 132;
Жуковац: Жуковачка река, Жуковска воденица, ~ река, ~ ћуприја, Зеленика 244-245;
Локва: Бели брег, Бели повит, 268;
Причевац: Белешева падина 295, Црни дол, Црно трње 298;
Радичевац: Бели брег, 310, Забел, 312, Црвењача, Црничи, 316,
Репушница: Тьвна чаршија 331;
Старо Корито: Бела њива, 341, Црвени брег, Црна река 343;
Трговиште: Жуковска падина, Зеленика 355;
Штитарац: Бело дубје, 378, Сињи брег, Црновршање 380;
Штрпци: Бела ливада, Бељчичка мала 390, Црни вр 392.
,,У Заглавку смо забележили 3 710 топонима“, обавештава аутор (Динић
2004: 40), а према њима, наш узорак од 40 микротпонима узет, за анализу,
чини једва нешто преко 1%.
Могло би се поставити питање: зашто је удео боје у именовању простора (микротопонимија) овако скроман, а један од могућих одговора могао
би бити у следећем размишљању.
Истина је да је сва природа, као све на свету у некој боји, али је
код простора то специфичан случај. Сваки део земљине површине, иначе компонован од многих реалија различитог облика и састава, у некој
је колористичкој перспективи. Али ту треба разликовати оно што је пред
посматрачем, те ће, очекивано, најчешће бити предмет комуникације, и
оно што је на удаљености од њега. Истина је да је цвеће, лаички речено,
најколоритније, али се његова боја већ на удаљености он неколико десетина метара не разликује. Другачије је то са истуреним облицима тла на
удаљености где ће доминирати нека од тамнијих боја која покрива и гуши
све друге појединачне колоритне вредности. Други моменат је што највише
боје простору омогућава тле и растиње. Како је растиње променљиво, нестално, сезонско, одређено вегетативним периодима, није погодно за име
које иначе значи неку трајну карактеристику.
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Отуда су шуме или ливаде зелене, а што су удаљеније или што су
загаситије боје лишћа, онда и модре (Модро бучје), а врхови и долине црни –
тамни. Тако је и на нашем простору. Тле и стене већ могу имати и неку другу
боју – жуту, сиву, белу. Водене површине приказују се оку у зависности од
околине, од дубине воде, или од неба који се на тој површини огледа.
Па ипак, и овако мали узорак омогућава нам неке закључке.
1. Називи за боје употребљавају се и за обликовање микротопонима у
рејону Старе планине (западна страна планине и побрђа, будући да источна
страна припада Народној Републици Бугарској, као део масива који се продужава далеко на исток).8
2. У творби забележених микротопонима, изведених директно или секундарно (в. ниже) учествују називи за боје: бела, црна, мрка, сиња, модра,
жута, зелена, црвена, те рујна и тьвна.
Топоними: Бели брег х 3, Бела бара, њива, ливада, Бело дубје, Жлти
камен, Сињи брег, Црвени брег, камен – несумњиво долазе према квалитету
тла које обележава његова боја; као и Црвењача, или Црна река (текућица из
рудног тла);
Бели повит, Бело дубје од колористичких вредности фитонима (павит
– ,,павит бијели Glematis vitalba), дуб), Црно трње (црни трн – Prunus spinoza)
(Симоновић 1959, на одг. местима), као и Зеленика,
док би изглед, настао на удаљености објекта од посматрача (и творца
микротопонима) кумовао онимима: Црни врх, дол.
Не би било несхватљиво да се место са евентуалним остацима неке
грађевине, којој се више не зна имена, именују према тлу (Црвени град), или
према биљном покривачу тла (Зелени град).
Секундарни микротопоними били би они настали од већ постојећих
онима, за нас значајних утолико што и за њихов настанак претпостављамо
неку везу са називом за боје. То су: Мрћин трап, падина према личном надимку Мрка; заселак Црновршање према називу досељеника из Црног Врха;
Белчичка мала, према фамилији Бељчичи, а назив фамилије су и Црничи, затим све изведенице од ојконима Жуковац, или оне изведене од фитонима руј.
Забел је термин власничке терминологије. Он означава међу шуме, која је
8
Разуме се, тамо је, преко планине, бугарски језик, али наука учи да су суседни говори, с обе стране државне границе, врло блиски, па би проучавање питања боје и простора
(топонимије целе планине) било врло занимљиво, и у ономе што би било слично, и у ономе
што би било различито.
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настала задељаним, забељеним граничним стаблом, по посебном поступку.9
Писаницу видимо као синоним за нешто шарено у простору.10
За потпунију слику истраживаног феномена послужићемо се записом
о стању у Сврљишкој котлини, суседној Заглавку, за коју имамо потпуне податке у: Богдановић 2005: 88. Тамо налазимо следеће микротопониме настале на основу боје (изостављамо скраћенице атара, које се могу видети у
назначеном издању):
,,Бела: ~ вода, ~ земља, ~ ливада, ~ река, Белава, Веле воде, Белешина,
Бели брег, ~ камен, ~ каденац, Белило, Белински трап, Бели поток, Белица,
Беловина, Белоиње, Бело камење, Бел пут, Белутак, Белутје, Белчићи;
жута: Жути камен;
зелена: Зелени вир;
модра: ~ стена, Модро бучје;
румена: Рујак, Румењак;
сиња: Сиња вода, Сињи вир;
црвена: ~ бР, дувка, ~ крушка, ~ стена, Црвени брег, ~ дол, камен, ~ поток, ~ пут, ~ типац, Црвењача;
црна: Црни вр, ~ брег, Црнољевица, Црно трње.“ (Богдановић, 2005 :
88).
Блискост инвентара сврљишке и заглавске микротопонимије је у
структурном смислу очигледна, уз мале неподударности броја примера који
представљају једночлане деривате од ознака за боју: сврљишки терен, рецимо, има: Белаву, Белешину, Белицу, Белило, Румењак, Црнољевицу и сл., док
Заглавак има Зеленику, коју у Сврљигу немамо, и поред чињенице да је зелена боја простора, као и другде, доминантнија у односу на друге површине.
Имамо утисак да у заглавској микротопонимији нису искоришћене све
могућности тла означеног бојама, које видимо у земљописној терминологији
југоисточне Србије. И овде ћемо се послужити књигом проф. Богдановића
Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије. Да наведемо само
неке ознаке тла: бела земља, бела кал, белило, белица, гарак, пепељуша,
сивьц, црвениц, црвеничина, црепуљача ,,црвенкаста земља погодна за израду црепуља“, а вероватно и то није све (Богдановић, 2008).
По усменом обавештењу проф. Недељка Богдановића, руководиоца пројекта Културно и језичко наслеђе Старе планине, међу утврђују власници суседних парцела тако што се
једна парцела шуме ограничи тиме што се скине кора (око пола метра по дужини, у висини
очију) са последњег, граничног стабла и то са спољашње стране. Дакле, на забељеној страни
је суседова парцела.
9

10

Писана бука у неким атарима преводи се на ,,буква шарена стабла“.
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У творбеном смислу (и код једночланих и код вишечланих топонима),
нема појава значајних за нашу тему.
Б. БОЈЕ КАО ИНДИКАЦИЈА ПРОМЕНЕ
У ЉУДСКОМ ОРГАНИЗМУ
О здравственој култури овога подручја имамо рад Гордане Живковић
(в. литературу). Тамо налазимо више обавештења о медицинској нези у прошлости.
Старопланинци су дуго били без праве медицинске неге. У Књажевцу
је отворена прва болница 1838. године11 и у њој је радио и боленике лечио
Гојко Марковић „родом из села Добрње у округу Пожаревачком. Он је 1813.
године био заробљен и одведен у Смирну и Александрију и предан тамо, неком грчком ећиму, где је он практично лечење научио...“. „Лечио је живиним
препаратима, прашковима од цикорије, пилуле за чишћење а примењивао је
и кађење“.12
Гордана Живковић даље наводи да је нова болница подигнута 1849.
године и да је у њој радио прави лекар, доктор Мачај. Али, иако је долазак и
рад доктора Мачаја био известан помак у здравственој култури, мештани су
и даље наставили да се лече биљем и лековима животињског порекла и да
верују да су болести дело нечистих сила и последица магијских радњи.
Иако недовољно просвећени у здравствно-медицинском смислу, људи
тог краја су знали да разликују здрава и болесна стања људског организма.
Та разлика је била битна јер је одлучивала и да ли треба нешто учинити или
не. У разликовању та два стања неуким људима су као индикација стања
служили: општи изглед неке особе, изглед дела тела, боја људских излучевина и сл. Боја тена, коже, боја дела тела које боли су одлучивали да ли треба
тражити помоћ или не.
У даљем тексту ћемо навести боје које карактеришу здрав изглед и боје
које карактеришу неко нездраво стање и то на примерима дијалекатске лексике овог краја.13 Затим ћемо упоредити то стање са лексиком коју су забележили дијалекатски речници ове зоне: Речник пиротског говора Драгољуба
Златковића (скраћено РПГ), Тимочки дијалекатски речник Јакше Динића и
Речник тимочког говора Љубише Раковића Кожељца.
Наш је задатак
да се бавимо језичким реалностима, те нам је здравствено стање само под11

Живковић 1999: 640.

12

Тихомир Ђорђевић, према: Живковић 1999: 640.

Грађу са терена добили смо од осталих истраживача пројекта Културно и језичко
наслеђе Старе планине, на чему им остајемо захвални.
13
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лога за уочавање, регистровање и опис лексике, док опис самог здравственог
стања излази из оквира нашега рада.
Боја здраве особе
Здрава особа има ,,своју боју“ и она је за остале чланове породице, или
уже заједнице (комшилук, село, школа) уобичајена.
Здрава особа се обично не дефинише по боји, иако је јасно да је по
боји тена неко црн (ако је тамније боје од уобичајене), жена је: црнка,
плавка, бела,14 па то може бити и у говору жаргонског типа: гаравуша,
плавуша, плавотиња, или пак као надимак, како је та боја изразито друкчија
од уобичајене: белача, жлтача, риџа.
Боја здраве особе је на нивоу идеала, а идеал телесне лепоте у овом
крају је бело и румено, какве су најчешће девојке и младе невесте.
У збирци свадбених песама сврљишког краја Бела лоза, наилазимо на
песму намењену скоро доведеној снахи, чији почетак гласи: ,,Ој Моравко,
ћери моја // зашто си ми жута бледа“, а онда се ређају могући разлози: зла
свекрва, зла јетрва, зли девери, зликав војно, па и ,,змеј који не даје да се с
миром иде на студенац по воду“. (Богдановић, 2015: 83).
Поремећај стања организма и боја
Лексика којом се карактерише нездраво стање организма знатно је
богатија од оне по којој се карактерише здраво стање.
Кад наступи нека промена у организму, обично као реакција тела на
спољашње или унутрашње процесе, јавља се и промена боје, што је, ако се
то догађа на видним деловима тела, приметно за суживотнике.
Постоје у језику довољне могућности да се то што се наметне оку и
означи речју или изразом.
1. Општи изглед човека (са негативном конотацијом) обично је последица промена у крвотоку, тако да је основна индикација која се уочава на
промени боје да човек:
побледи: бледеје (бледети) (РПГ I, 58), бледијат (потпуно бео, веома
бео) (РПГ I, 30), бледужњав (бледуњав) (РПГ I, 58);
помодри: модреје (постојати све више модар, добијати болесничку
боју) (РПГ I, 459), модрељан (особа болесног и ружног изгледа) (РПГ I, 459);
поцрвени: црвенеје се (руменети се од стида, радости, болести,
узбуђења) (РПГ II, 557); црвењак (пеј. мушкарац црвен у лицу) (РТГ, 607);
14

Акценат је експираторан и бележи се знаком / ' /.
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позелени: зеленеје (1. добијати све израженију тамножуту боју, болесничку боју; 2. бити јако узбуђен (љут, уплашен)) (РПГ I, 308), жлт-зелен
15
(који је позеленео од једа, љутине) (РПГ I, 200) ;
пожути: жлт (жут) (Млого си станула жлта у лице) (РПГ I, 200),
жлтља (онај који је жут у лицу, онај који је болестан) (РПГ I, 200), жлтна
(болешљива жена) (РТГ I, 126);
поцрни: црн-жлт (који је тамножуте боје коже) (РПГ II, 560).
Тежина општег стања организма мери се у оквиру процеса: губи природну боју – добија неке неприродне нијансе (од жуте до црне).
Најблаже је кад се изгуби природно стање крвотока, па се појави бледило, односно тен слабије изразитости. То Старопланинци једноставно дефинишу попут овог исказа: ,,Препраји се, побледе, па капка крв у њег нема“.
На много теже опште стање организма указују нијансе жуте, плаве, зелене
па све до црне.
Све те боје организма реферишу на неку загаситу, тамнију нијансу од
природне боје тена и коже која указује да није реч о препланулој кожи или
вишку пигмента, већ болесном стању организма које се манифетује мат и
загаситом бојом тела уопште. И што је нијанса ближе црној, стање је теже.
На блажи поремећај у организму упућује црвена боја, која може имати
и позитивну конотацију (црвенко је леп и румен мушкарац (РПГ II, 557)),
али чешће има негативну конотацију и упућује да је реч о одређеном, негативном емотивном стању (црвеније се (стидети се) (РПГ II, 556).16 Жута и
зелена могу упућивати на негативна емотивна стања, бес и љутину, али се
могу односити и не нездраву боју тене болесне особе.
,,Нездрав“ односно са промењеним здравственим стањем организма,
човек и пожути, па и позелени (од беса и сл.).
Разуме се, овде се јавља и питање дефиниције стања, будући да
није искључено да дотична социјална заједница неке нијансе плавог (модрог) доживљава као ,,зелено“, односно да се и код других боја појављује
помућеност. Овај крај познаје не само бело него и белужњаво, побелело,
избелело; црно, поцрнело, зацрнело, потьвнело, па још дескриптивно (да
15

Из техничких разлога акцентовано вокално л, и полугласник ь , означава се болдом.

Додуше, систем ових ознака чини се да може бити и овакав: црвенеје ,,постаје црвен
сам од себе“ – црвени од стида, а црвије се ,,одаје црвену боју“, зрачи црвено. Кад, рецимо,
нема доброг вина за славу, али има неко које и није најбоље, домаћина спасава пословица:
,,Нека се црвије оно (тј. вино) , а не ја!“ (Према разговору са студентима из старопланинског
подручја).
16
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узмемо облике женскога рода): избелила (настала, постала бела), избледела
(убледела), ограисала (= као опаљена, опрљена) итд.
За наше разматрање боје као индикације промене у организму важно
је приметити да је људима позната промена боје у складу са интензитетом
промена у организму (или на телу). Рецимо, кад се удари неки мишићни
део, кожа поцрвени, постане љубичаста, место поплави, помодри, а завршна,
најтежа фаза је да поцрни. Разуме се, може се ићи ка оздрављењу, па да се
од степена модрине (плавила, плаветнила, сињевине), иде ка све отворенијој
нијанси, док кожа сасвим не заздрави, уколико не остави трајни траг, као
неку месобојну флеку.
Преглед значења по бојама
Бео, блед.
Белоклепав, беломујес, беломуав је човек светле пути и светле косе
(РПГ I, 52),
Придевом блед казује се ослабљен интензитет боје здравља, због чега
се најављује поремећај: побледело = убледело, пребледело = нагло променело боју, од страха или од изненађења; бледуњав,
Жут има увек негативно значење. Та боја нам казује да је неко постао
бескрван, побледео, ужутео: ужутел – од дугог боловања; пожутел – од
брзог боловања; станул жут ко мртавьц, ко восак, ко големо цвеће; оболео
од жутица (од жлтицу), кад га боли жлчка;
Жлти жлтују – црвени путују (црвени јесу здрави, али јесу и болесни, некад више, што значи интензивније од оних који ,,на дуго“ жутују,
истрајавају у болести).
Зелен се семантички понаша као и жут и увек негативно квалификује
човека. Интересантно је да у говору овога краја срећемо једно значење које
није негативно (значење позеленел – оседео). Ово значење уједно представља
и одступање од стандардног језика, где се за оседелог човека никад неће
рећи да је позеленео, али коњ може бити зелен и тада се управо мисли на
неку сивкасту боју17. Позеленел још значи избледео од изненађења, од страха; од изнемоглости. Када човек зеленеје, то под један значи да добија све
израженију тамножуту, боленичку боју, а под два да је јако узбуђен (љут или
уплашен) (РПГ I, 308). У шаљивом значењу: ко да је јел зеленци (нека врста
тврде крушке).
17

Ивић 1995.
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Плав се јавља и са позитивним значењем плавушко (леп мушкарац
светлијег тена и косе) (РТГ II, 124), плавојћо (плавојко, плаувшан) (РПГ,382)
али и са негативним плавко (знак болести на телу) (РТГ II, 124).
Сињ значи отворено плав: сињетине = модрице; сва му грбина од
сињетине (после туче);
посињела онај нога па се надула.18
Модар, модро.
Помодрело је ударено место. Место где се јавља модрица. Модар је и
набој на стопалу, који се зове модрьц.
У овом крају не постоје плаве очи, већ модре очи. Такво је лице модро,
а надимак Мoдрокоц (модроокац!). Ако су изразито модре да обележавају
цело лице, такво се лице назива модруљан, а жена модруља или модруљана.
Кад упре поглед у нешто, онда је ,,измодрил“.
Дакле, овом се бојом обележавају и особине које се не тичу здравља и
нездравља организма, али има и оних које управо то обележавају.
Постоји претња: ,,Кад те изударам, има да те сву омодрим“ – начиниће
јој модрице, биће од боја (од тепање) у модрицама.
Румен има увек позитивно значење и одлика је здравља, али и лепоте
младог бића. Зацрвила се у лице. У дијалекатким речницима значење румен
се везује за другу основу: црвеншьк (црвенкаст, који је руменог лица) (РПГ
II, 557). Та бледоцрвена боја одраз је здравља, а јача нијанса је израз болести
(повишене температуре, кардиоваскуларних проблема и сл.).
Црвен углавном означава интенивнију нијансу коже и индикатор је болесног стања: поцрвенел, зацрвил се, зацрвила се па че пукне, – од темепратуре (има ватру, уватила га огњица); црвије му се у око = пукао му капилар.
Црвено је и одлика психичког стања (црви се = стиди се; зацрви се = узбуди
се; прецрвенела = огуглала на нешто од чега би требало да се стиди).
Црно је обично знак врло озбиљног здравственог стања често физичког, али и душевног, емотивног: поцрнео, претпео неку промену у телу (болест, туга, изненађење, страх): станул црн како углен: поцрнела ко земља;
земљосан, препраил се у лице.
18
За сличну ситуацију код стоке имамо запис из села Жлна, где се за оболело виме
животиње каже да посивеје. Од усов: ,,На овцу посивеје виме. Утврди се, боли. Троношка
столица обрне се упоље. Сас први крај: Сту, ступи, назад се врни! и тека три пути, и пипне
се оној виме, и пројде.“
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Одређивање здравственог стања човека по боји са творбеног аспекта
разликује:
1. Деривате под којима се мисли на речи добијене у процесима
афиксације:
1а. суфиксације: белијат (потпуно бео), белина (беоњача), плавко (знак
болести на телу), модретина (модрица, убој), модрељана (плавоока жена и
особа са помодрелом кожом услед болести)...
1б. префиксације: побледеје (бледети, побледети)...
2. Композите: белоклепав (који је светле пути и светле косе), риџоваклес
(тамносмеђ), белотрепав (човек белих трепавица),....
3. Лексеме добијене конверзијом: црвен (црвенило, румен)...
Систематизација позитивних и негативних назива
у којима се човек карактерише по боји
Тен +
Тен –
Коса
Очи
Кожа +
Кожа –
Емот. стање +
Емот. стање +
Антр. тип

Тен +
Тен –
Коса
Очи
Кожа +
Кожа –
Емот. стање +
Емот. стање –
Антр. тип
19
20

Бео

Блед

Сед

Црвен

Риђ

Румен

Плав

Модар

да
да
да
не
да
да
не
не
да

не
да
не
не
да
да
не
не
не

не
не
да
не
не
не
не
не
не

да
да
да
не
да
да
да
да
да20

не
не
да
не
не
не
не
не
да

да
не
не
не
да
не
да
да
не

да
не
да
да
не
да
не
не
да

не
не
не
да
не
да
не
не
не

Жут
не
да
не
не
да
да
не
не
да

Зелен
не
да
не
да
не
не
не
не
не

Сив
не
да
да
да
не
не
не
да
не

Црн
да
да
да
да
да
да
не
да
да

Црномањаст
не
не
да
да
не
не
не
не
да

У значењу светао тен.
Уколико се узме у обзир композита: црвенокожац.
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Легенда:
Тен +: кожа лица здравог изгледа, тј. са позитивном конотацијом
Тен –: кожа лица нездравог изгледа, тј. са негативном конотацијом
Коса: боја косе
Очи: боја очију
Кожа+: кожа, пре свега, откривених делова тела: руке, ноге, врат и сл.
здравог изгледа, тј. са позитивном конотацијом
Кожа –: кожа, пре свега, откривених делова тела: руке, ноге, врат и сл.
нездравог изгледа, тј. са негативном конотацијом
Емотивно стање +: радост, узбуђење и сл.
Емотивно стање –: бес, љутња, завист, пакост и сл.
Антрополошки тип : обележја четири основна антрополошка типа:
беле, црне, жуте и црвене расе.
Да: могућа семантичка реализација, нпр. очи могу бити модре.
Не: није могућа семантичка реализација, нпр. коса не може бити модра.
Када неко има бело лице, то може значити да је светлога тена, али човек
побели у лицу када му позли, када је болестан, када се емотивно потресе и сл.
Придев црвен у вези са изгледом коже лица или других делова тела
може имати позитивну и негативну конотацију:
а) благо зацрвенела кожа може бити израз здравља;
б) црвенило у лицу може бити и знак прехладе, али и неке озбиљније
болести.
С друге стране, када је кожа румена, то је увек знак здравља, снаге и
виталности организма.
Неко може бити плавог тена, тј. светлога тена али никако *модрога
тена. Коса може бити плава, али не може бити модра, а када је кожа плава
или модра то је увек негативно значење, јер је последица ударца, нагњечења,
промрзлине или слично.
Када неко поцрни, то може имати позитивно значење ако му је кожа потамнела услед излагања сунчевим зрацима, али ако поцрни у лицу, тј. потамни а није се излагао сунцу, то има негативно значење, јер је одраз нездравог
стања организма.
Нездрав је и онај који: посиви, позелени или пожути у лицу.
Боје у функцији људских боја, тј. у вези са човеком могу имати и позитивне и негативне конотације (придев бео, црн, црвен), а могу имати и различите домене употребе, нпр. придев плав има шири домен употребе као
људска боја него придев модар.
– 14 –
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Назива који негативно квалификују човека има више, јер оно што је
позитивно и добро није маркирано и не треба га посебно истицати, а оно
што је негативно јесте нека промена стандардног, очекиваног стања и треба
је санирати.
Називи неких болести такође су изведени од назива за боје: црвени ветар, црни приш, жлтеница, модрьц, уз по неку дијалекатску модификацију
у фонетском инвентару (-шт > -ш; жлт м. жут; -ьц према -ац).
Резултати процеса у организму: бледило, црнило, избљује зеленило,
појавило му се жутило; остале му; сињетине.
Међу лековитим травама има и оних које се именују по боји: бели слез,
жути раван, зеленчица трава (Живковић 1999: 646–648), жута равуника.
Називи за оболеле према некој болести која се означава бојом:
модрељана ,,жена с местимично помодрелом кожом услед неке болести“
(Рајковић 2014: 278).
Закључне напомене
1. Човек лако уочава обојену површину, али је визуелни утисак
обојености несигуран и непоуздан, јер зависи од осветљености дате обојене
површине, угла под којим светлост пада, од удаљености обојеног простора
или површине и сл.
Боје су присутне у именовању простора: воде, земље, ливада, река али
тих назива нема много (од 3710 топонима из пописа Јакше Динића, издвојено
је око 40 или нешто више од 1% где се јављају боје).
2. Боја везана за човеково тело показује се као добар индикатор здравсвеног стања у ситуацијама када је стручна медицинска помоћ теже доступна.
Боја у карактеризацији човековог здравственог стања има обично негативно значење, јер свака израженија обојеност човекове коже или делова тела,
представља одступање од уобичајеног стања. Тако човек може да побели,
пожути, позелени, поцрвени, помодри, поцрни у лицу и телу. И што је боја
загаситија, стање човека је теже. За кожу и тен је једино добра бела боја у
значењу светлог тена и румена боја када се односи на лице и образе. Тамне
боје имају могу имати позитивно значење само када се односе на очи и космате делове (косу, бркове).
Човек жели да бојом означи како спољашњи свет који га окружују, тако
и свој изглед и стања у коме се налази, али варљивост и непоузданост визуелног утиска обојености често га ограничава у томе.
– 15 –
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Прилог (казивања).
,,Кад удариш нокат, он прво поцрвенеје, па помодреје, па ако бере гној,
он пожутеје, побледеје па се отвори и истече бело гнојиште“.
,,Оче да се зацрви у лице од работу, али оче и од пијальк“ (аналогно:
Када винце удари у лице!).
О пијаницама ,,Рећиџије (они који пију ракију) поцрнеју, а винџије све
црвењаци, па подбули“.
,,Зажарило се у образичи, а челце му гори“ (о детету кога је захватила
ватра).
,,Сьв помодрел од зиму“.
,,Кад му уснице помодреју, тој му не ради срце добро“.
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Тле и тело у светлу искуства с бојама …
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Мирьяна К. Илич

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК В ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯХ ГОВОРА
СТАРОПЛАНИНСКОГО КРАЯ
Резюме
В работе рассматриваются прилагательные, обозначающие основные цвета в сербском языке: бео, црн, плав, модар, црвен, румен, зелен и жут, при помощи которых характеризуется как природа, так и
человек, его здоровая внешность или какая-либо форма физического,
душевного и эмоционального недуга. Отмечено, что человек при помощи цветообозначений часто описывает как окружающий мир, так и
состояние своего организма. При этом цвет чаще всего указывает на
нездоровую внешность или состояние организма. Также отмечается,
что некоторые прилагательные, такие, как плав и румен, обычно связаны с описанием здоровой и желаемой внешности человека, тогда как
другие, такие, как зелен и жут, связаны с нездоровой внешностью.
Ключевые слова: сербский язык, народные говоры старопланинского края, цветообозначения, топонимы, микротопонимы, состояние здоровья организма и цвета.
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