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УВОД
У делу Баната који припада Југославији говоре се два српска дијалекта:
шумадијско-војвођански и смсдеревско-вршачки. Подручјс првог знатно је
просграније и обухвата северно, западне, југозападне и средишње крајеве,
док је други ограничен на југоисток. Граница пролази неточно од Панчева
и западно од Вршца. У ствари, праве граничне линије нема, будући да је
велики део села у том појасу насељен другим народима, у првом реду
Румунима. Осим тога, постоје села са говорима који чине прелаз између
двају поменутих ерпских дијалеката. Колико је нама познато, међу таква
места спадају Старчево, Плочица, Банатски Брестовац, Банатско Ново Село,
Алибунар и Маргита.1
Подручје банатских говора шумадијско-војвођанског дијалекта дуто је
око 150 км у правцу север—југ, али његова ширина на територији Југославије
скоро нигде не достиже 50 км. Ради се, дакле, о веома издуженом подручју,
које је уз то етнички сложено. Ту живе, осим Срба, који чине апсолутну
всћину становништва, и Мађари, Румуни, Словаци и (католици) Бугари.
Пред крај Другог светског рата и у годинама нспосредно после његовог
завршетка иссљсни су банатски Немци, а на њихово место дошли су
колонисти из разних крајева Југославије, чији говори нису предмет проучавања у овом раду — као, уосталом, ни говори колониста из времена после
Првог светског рата. Ван тематског круга ове монографије остају и остаци
кајкавских говора прилично малобројних хрватских насељеника у појединим
мостима (Бока, Неузина, Радојево итд.). Процеси напуштања донесених
говора и језичког уклапања дошљачког живља у нови амбијент фасцинантне
су социолингвистичке теме и ми овде скрећемо будућим истраживачима
пажњу на њих.
Припадници наведених других народа на подручју нашег проучавања
живе (односно, живели су, уколико се ради о Немцима) делом у посебним
селима, а делом у истим селима и градовима са Србима. У првом случају
нассља других народа разбијају компактност ерпске дијалекатске територије,
док други случај пружа најповољније услове за језичку интерференцију.
Највећи део ерпских насеља на нашем подручју налази се у Потисју
у појасу до на 20 км неточно од Тисе, као и дуж Тамиша, са једном
1 Говоре у Алибунару и Банатском Новом Селу испитивао је на лицу места П. Ивић.
Обавештења о говорима Старчева, Плочице, Банатског Брестовца и Маргите пружило нам је
преслушавање магнетофонских трака којима располаже Институт за јужнословенске језике
Филозофског факултета у Новом Саду. Податак о говору Маргите заснива се и на говору и изјавама
жене родом из Маргите, а удате у Иланџи, коју је П. Ивић срео приликом теренског рада у
Иланци.
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РАСПОРЕД СРПСКИХ НАСЕЉА У БАНАТУ ПОЧЕТНОМ XX ВЕКА
Израдио Милан Ракочевић по нацрту Павла Ивића
ЛЕГЕНДА
•
Ф

Насе.ъа с апсолутном већином Срба
Насеља са 30—50% српског становништва

~Г
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Већина Немаца
Већина Мађара

^
"
^-"

Већина Румуна
Већина Словака
Насеља у данашњој Румунији са мање од 30% Срба

Остала нассља

Извори:
1. Српска православна митрополија карловачка по подацкма од год. 1905. год., наклада
Саборског одбора, за Уредништво одговара Мата Косовиц, У Карловцима 1910.
2. Вогоузгку бати, Тогопгё! уагше^уе (Маёуагог5га{> уагтеј>уеј ё8 уаговај), ВшЈарсЛ 8. а.
3. МШса Маткоу«;, СеовпВДо-Ыопрк! ппсшк паасђа Уојуоете, 1чоуј бай 1966 (за идентификацију места чије је име у међувремену промењено)
Напомене:
Ради лакше оријентације читаоца означена су данашња имена насеља чија су имена у
међувремену промењена.
Ова скица има дијалектолошку намену и нема претензију да буде права етничка карта. Стога
)е српска популација третнрана нешто друкчије него становништво осталих народности.
Због претрпаности карте нису исписана имена једног дела насеља у југоисточном Банату,
ван подручја којс је предмет проучавања у овој монографији.

избочином ка југоистоку до Иланџе. Ван ових двеју територијалних формација налазе се само две сразмерно јаче скупине српског становништва, обе
недалеко од румунске границе. Прву сачињавају села Српска Црња и
Радојево, а другу Итебеј и Међа. У оба случаја реч јс о западним огранцима
формација чије је тежиште на румунској територији. Неточно од Радојева
делимично су српска села Кеча, Ченеј и Немет, а неточно од Међе — Фен>,
Нванда, Рудна, Семартон и Дињаш; села Чавош и Гад крај Тамиша спајају
ову зону са тамишким подручјем на југословенској територији. Међутим,
кад је реч о селима на румунској страни границе, треба имати у виду да се
број Срба у њима у XX веку прилично брзо смањује, нарочито откако их је
1918. године државна граница оделила од главнине банатских Срба.
Највећа група села насељених припадницима других етничких скупина
(којима у овом случају треба приюьучити и Србе колонисте, будући да се
ни они не уклапају у континуум шумадијско-војвођанског дијалекта) налази
се неточно од ерпске потиске (Јгермације, на потезу од Накова североисточно
од Кикинде до Ечке и чак Белог Блата јужно од Зрсњанина. Ова срормација
одваја Српску Црњу и Радојево, а такође и Итсбеј и Међу, од српског
становнипгтва у Потисју. Знатно јужније налази се јака скупина румунских,
словачких, мађарских и (раније) немачких села: Уздин, Ковачица, Падина,
Селеуш, Дебељача, Владимировац и, у панчевачкој околини, Глогоњ, Качарево, Јабука, Овча и Војловица.
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Скица 1 приказује стничку слику Баыата у доба пред Први светски рат,
дакле пре промена везаних за колонизацију српског становништва и одлазак
Немаца. То је стање, без битнијих промена, трајало дуже од једног столсћа. У
том периоду јс свакако завршена диференцијација српских банатских говора.
Основно занимање сеоског становништва на нашем подручју је земљорадња. По традицији, највише се гаје „жито" (пшеница) и кукуруз. У новије
време важну улогу су стекли сунцокрет и уљна репица. Воћарство и
повртарство такође су развијени; има и нешто винограда. Са земљорадњом
је у симбиози сточарство. Гаје се првенствено говеда и свиње, а много мање
овце. До недавно многобројни, коњи су у последњим деценијама углавном
замењени тракторима. Заступлено је, наравно, и живинарство: пре свега
кокоши, затим гуске, а мање патке и ћурке. Рибара је било крај река и ритова.
Велику традицију имају и занати као што су коларски, ковачки, столарски,
ћурчијски, кројачки, обућарски, берберски. Међутим, у последње време неки
од тих заната изумиру. Уз учитеље, свсштенике и трговце, било је по селима
и нешто чиновништва, углавном општинског.
После Другог светског рата увслико је напредовао процес урбанизације
села. Велики део становништва путује свакодневно на рад у оближње градове,
а и у самим селима ради све више носилаца „нових" занимања, од аутомеханичара до медицинског особља.
На подручју нашег истраживања налазе се и градови Кикинда, Зрењанин (раније Велики Бечкерек) и Панчево, који сви данас имају апсолутну
већину српског становништва. Међутим, пре Првог светског рата само су
у Кикинди (тада Велика Кикинда) Срби сачињавали више од половине
популације. У Панчеву је, прсма подацима из 1905 године,2 било око 41%
Срба (релативна већина), а у Великом Бечкереку само 31% — нешто мање
него Мађара и нешто више него Немаца. За дијалектологију је важна
чшьсница да се у све те три вароши, као и иначе у всћини панонских урбаних
насеља, знатан део становника доскора бавио пољопривредом, с којом је
напоредо ишло и чување дијалекта.
ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
а) Средњн век
За Банат, као и за целу Војводину, карактеристичне су честе етничке
промене у прошлости.
Најстарији слој компактног становништва који се може сагледати у
историјској ретроспективи јесу Словени, насељени овде у доба Сеобе народа.
Изгледа да јс ранија популација сразмерно брзо нестала с позорнице, тако
да су Словени остали као мање-више једино становништво нашег подручја.3
Гласовни ликови хидронима Тиса, Тамиш и Мориш сугерирају да су их
Словени преузели непосредно од позноантичких становника.4
2 Подаци из юьиге Српска православна мнгрополија карловачка по подацима од 1905 год., за
уредништво одговара Мата Косовац, у Карловцима 1910.
3 Етничком сликом Угарске (у њсним некадашњим границами) у време насел>аван>а Мађара
крајем IX века бави се монографија: Јапо$ МеНсћ, А /юп/о^Ыаакоп Ма^уагогхга^, Ви<Јарсз1 1926.
* Према једном распрострањеном мишљењу, губитак почетног слога у РаМззих > Тнса тумачн
се тиме што су Словени идентификовали слог па- са својнм по- у Потнсје, док се а у Тамнш •<
ЋЊсш и о у Морнш -с Мапзсиз могу објаснити само словенским гласовним променама Г>*>
ей а > о. О томе нпр. Скок, ЕРХСЈ под Морнш, Тамнш и Тнса и И. Половил, Сезс1йсН1е аег
хегЬокгоайасНеп ЗргасИе, \№с5Ьас1еп 1960, нпр. стр. ИЗ и 137.
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Следейи ело) био ]е майарски, унесен у време угарске владавине, од
кра^а IX века до средине шеснаестог.5 Словенски живал, тада )е остао у
Банату, али )е и майарски )език од самог почетка држао всома )аку позици)у.
Траговн сред№овековних Майара у топонимики су многобро)ни и захвата)у
цело наше подруч)с." Материал ко)И Йемо навести у наставку овог излагала
то недвосмислено показухе.
1) Размотрийемо прво срсдн>овскови<> станл какво се одсликава у
на]богати)0) збирци података, Милекерово) кн>изи, ко)а се тиче на^вейег дела
Баната у н>сговим границама од пре Првог светског рата, а у време до
средине XVI века.8
Грайа у то] кн>изи распорейена )с према срсдн>овсковним жупани)ама.
На)западни)а од н>их била ]е торонталска (Тогоп1а1 уагте^уе, стр. 5— 17 код
Милекера), додуше у границама далеко ужим од оних ко)е ]с имала пред
Први светски рат. Та )е административна ^единица обухватала банатско
Потише, додуше без н>еговог северног и на))ужни]ег дела, као и землиште
до близу данашн>е румунске државне границе, што значи да се сва уклапала
у подруч)е ко)им се бави ова наша монографи)а. Ту налазимо, поред осталих
насел>а, Бечкерек (данас Зрен>анин), Кикинду, Башаид, Бече), Беодру, Елемир, .]анкахид, Тараш, Торду. Ти су топоними вейим делом очигледно
ма!)арског порекла, а другим делом су такви да се не могу са знатни]ом
вероватнойом приписати словенском сло)у. Ипак, нсколико топонима сугсрира да )е такав ело) посто)ао.
Не баш ]асну индицщу пружа нам имс одавно ишчезлог села АЬгаоТака,
забележеног 1454. године у истом контексту са Елемиром и неколико других
таданиьих насела у среднем делу дананиьег )угословенског Баната. Значение
облика АЪгаоТа1уа )е „Обрадово село". Наравно, ми не знамо кад )е живео
та) Обрад нити да ли се у селу говорило словенски све до таласа ерпског
насел>аван>а у XV и XVI веку.
3 Распоред етничких скупина у Угарско) (опст у (ьеннм историдским границама) у XI веку
реконструисан )е у монографией Ыуап Кшс/яа, С/пцагпх \'01кег$сН<феп ип XI. 1аНгкип<1ег1, АгсЫушп
Еигорае Сеп1го-опепЫи, Т. IV, Сахс. 1 —4, Виааре$1 1938.
6 За ндентификаци]у старнх ма1)арскнх топонима всома су значащи радови: Кга1б Суша, Макк
Регепс, Зге^Й Ьазгк), А<Шёкок „когш" Шупеж1пк итеге/бНег Г, Ас(а иЫуег511а115 Зге§сс1егш5, Ас(а
ШЯопса Тотиз ХЫУ, З/.ерео1 1973, 1—95, II, Тоти$ ХЬУШ, и 1—48, и КлЯб Суша, 5гетроп1ок
когш Не1упе\>е1пк 1бПёпей аро1орак(а, Асш Оиютп'ОДи Иге^акта, Асш ПШопса, Тотиз 1,У, 8/срсо"
1976, 1—99.
7 Всома значаще збирке среднювековног топономастичког материала презентиране су у
делима:
СзапК! Г>:г5б, Ма%уагог51П% ЮпёпеН /ЬШгара а НипуаЛак ког&Ъап. I. Виа'арех! 1890, II. Вио'арез! 1894.
МШескег РеНх: Оё1та%уагогзга% кбгёркоп {ЫАщга, Тетезуах 1915.
Топоннми)ом Во]водине баве се, првенствено у исторн)ско) перспектнвн, радови:
1ован Ерделлновип, Трагови на]сгарщег слоеенског спор у Банту, М]с<1ег1йу зЬопн'к, РтаЬа 1925,
275—308.
Петар Скок: Топономрсгика Всуводине, у кн.. Во)водина I, Нови Сад 1939, 108—127.
8 Прегледали смо уз то и поглавл>а о Торонталско), Ковинско), Темишварско) и Крашовско]'
жупашци у Чанки)ево) юьнэи наведено) у претходно) напомени, о Ковинско] и Крашовско]
жупанИ)И у делу ОубпТу Оубгцу, Аг Агрйд-коп Ма^уагогега§ 1бг1ёпе11 {Шга'ра III, Вийарс.ч! 1987, и о
ковинско] у юьизи Резгу Рп^уез, Аг екйш гё& уаггпе%уёк1, ВиАарех! 1880. Гра1)а у тим мьигама ман>е
|е богата од оне код Милекера, у првим двема зато што )е у главном ограничена на исторИ)ске
периоде назначене у насловима, а у трепо] зато што у време хад )е писана ]'ош ни)е био познат
сав материал ко]и )е касни^е изнет на видело. Ипак смо и тамо нашли нетто корисних допунских
података.
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Ту је и име села КогаГаЬуа („козино село" или „козје село"), записано
1410.9
Године 1454. забележен је и топоним 2еп1ћс1ете1ег, који Милекер
идентификује са пустаром 5геп1-МИга југозападно од Јанкахида, објашњавајући (преводимо с мађарског): „Од Свстог Деметра постао је Свети Митра
онако као што је у Срему од Савског Светог Деметра постала Митровица"
(стр. 8). Перспектива је ту, наравно, искривљсна, али је јасно да је од
Димитрија могао постати Митар само на тлу ерпског језика. Уп. Д. Ј.
Поповић, СуБ 148.
Д. Ј. Поповић, СуБ 105, идентификујс ојконим Воао|>а580пГа1\\а „Богородичино село" (око 1441), које је тада припадало бечејском властслинству
Ђурђа Бранковића, са данашњим микротопонимом Господинцп код Елсмира
(уп. Госпођинци, мађ. Во1с1о§а520пуГа1\а у Шајкашкој).
Исти аутор сматра да данашњи потес Јоковић код Врањсва чува
успомену на село названо .1ак.)Ы'л1\\а у исправи из 1450, а које је на јсдној
мапи из XVIII в. забележено као Јакоуа». Поповић очито претпоставл>а, у
овом случају као и у претходно наведеном, да је средњовсковни запис превод
словенског топонима. Ипак се не може искључити ни могућност да су Срби
превели нскалашњс мађарске називе.
Доскорашњс село Беодра (сада у саставу Новог Милошева) забележено
је 1419. као ВееШге, 1448. као В\у1аге, 1461. и 1481. као Ве\уюгс, што све
Милекер чита као Вб1<1ге. Намеће се закључак да је б у изговору словенског
живља супституисано са е, док о потиче од л, из чега би произилазило да јс
ту било штокаваца у врсме промене л>о, дакле око 1400. године. Најзад, ту
је и село Кумане, додуше забележено први пут у XVII веку (в. ниже), али
чије ерпско име потиче по свој прилици из ранијсг времена, оудући да оно
сведочи о непосредном додиру Срба с Куманима (мађарски етноним за
Куманина је Кип).
Оволика количина индиција, од којих можда ниједна узста посебно не
представља сигуран доказ, ипак показује да у Торонталској жупанији Словени
нису били потпуно ишчезли током средњсг века, иако су тада Мађари тамо
имали солидну већину. Треба, уосталом, имати у виду да сви расположиви
подаци потичу од угарске администрације, која јс могла поиски топоним
језички прилагодити или чак провести на мађарски.
Ковинска жупанија (Кеуе уаппс§уе, Милекер стр. 17—46) обухватала
је већи део садашњег југословенског јужног Баната, залазећи донекле и у
централни, до данашњих села Белог Блата, Житишта, Торка и Итсбеја. На
источној граници те жупаније налазили су се Пардањ (= Међа), Модош ( =
Јаша Томић), Бока, Лец, Добрица и Селеуш, а затим Делиблатска псшчарадо Дубовца на Дунаву. И та се жупанија, дакле, у ислини налазила у
границама данашње Југославије, али у њеном југоисточном делу говори се
данас смедеревско-вршачки дијалект, а не шумадијско-војвођански. Фреквснција словенских назива у том пределу била је више него у Торонталској
жупанији. Ми ћемо се овде задржати на подручју шумадијско-војвођанског
9 То је, по мишљењу Милекера (н. д. 11) и Д. Ј. Поповипа (СуБ 123), хатар данашњег Сајана,
где се налаэи микротопоним Кес5ке1ёг (= козјн простор, козје пол>с; напомињсмо да су данашњи
становници Сајана Мађари). Наводимо ову убикацију са дозом скепсе будући да се Сајан налази
изван некадашњег подручја Торонталскс жупаније, у којој би, прсма исправи из 1410, требало
тражити село Кога1аКа. Наравно, значај самог податка — уколико се запета ради о локалитету
из датог предела — није зависай од преиизне локације некадашњег села.

Павле Ивнп, Жарко Бошн>аковип, Горлана Драпш

дирлекта, евснтуално и на пограничним селима са прелазним говором.
Словенскима можемо сматрати, са више или маше сигурности, следейе
топониме: Панчево (први помен 1153; мейутим, у етимологи)и и саставу тог
топонима има много не^асног), ОегеНпсг (1458; по Милекеру вероватно
идентично с потесом Дегелине у хатару Омол>ице), Добрица (1425:
ВоЪтаугуста), Драгосинци или ел. (Эга^огтсг 1458, по Милекеровом
мишл>сн>у измейу Сефкерина и Опова), МоМсга (1458 — што би, по
Милекеру, била данапиьа Омол>ица), Тпогп^е (са81шт код Панчева 1430,
чи]е име Милскер своди на ерпско *Трннште), затим хидроним Ропоисеа
Яиушз код Анонима, нотара крал»а Беле,10 )ош 1772. идентификован у
литсратури с именом речице Понмвнца," ко)а тече кроз ритове од околине
Панчева до близу Дубовиа. Милскер скрепе пажн>у и на микротопоним
ЪурЪевац код Панчева, у ко)ем он види траг ишчезлог села Згет^убг^у (=
Свети Ъурай), поменутог 1389. Иако добар дсо ових примера не да)е поуздано
сведочанство, они у сво)0) укупности потврЙУ1У континуирано присуство
ерпскохрватског ]сзика од срсдн>ег века наовамо. : — Напомснуйемо овде да
смо свесно изоставили по)едине „ерпекс" идентификации среднювековних
топонима ко]с су изнели Феликс Милскер и Душан .Г ПоповиЙ. Ти заслужни
историчари, наравно, нису били лингвисти и неке од н>ихових етимологи^а
очевидно су нерсалне.
Крашовска жупашца (Кгаззо уаппс§уе, Милскер 46—147) налазила се
неточно од ковинске. Н>сна северна граница ишла )с отприлике дуж реке
Брзавс, а неточна од изворишта тс реке на )уг планинским венцем све до
северне обалс Дунава у Ъсрдапу, насупрот данашн>см Ден>ем Милановцу.
Вейи део подруч]а те жупани]с налази се на данашн>о) румунско) територи)и,
а у Дугославир! су само вршачки и белоцрквански кра), што значи да на
нскадапльем земъишту крашовске жупани]'с нема говора шумади)Ско-во)войанског диалекта. Зато Йемо се на срсдн>овсковну топоним^у ове области
оеврнути само сумарно. Словенских елемената ту има далеко више него у
западни)им деловима Баната. Поменуйемо само нсколико топонима са
данагшье територ^е ,)угослави)е: Вршац, Га), Средиштс, .[абланка, КусиЙ,
Грсбенац, Храм (= Рам), Душьа^а, (Банатска) Суботица. Осим словенских
топонима ту срейемо и майарске, претежно у ссверним деловима жупавдц'е.
Мейутим, румунских топонима )сдва да има.
Темешка жупанща (Тетея уаппе§ус, Милскер 148—269), пространна од
досад чабро)аних, заузимала )с облает северно од ковинске и крашовске и
неточно од крашовске. С торонталском ее додиривала у пределу неточно од
Кикинде и око Црн>е. Да.ъс \с н>ена западна мейа ишла углавном дуж данашн>е
лржавне границе све до реке Брзаве и дал>е на исток и )уг вей означеном
границом крашовске жупанщс. На северу Темешка жупани)а углавном ни^е
л опирала до Мориша, тако да нпр. нщс обухвайен северни део подручна нашег
10 ОПузу Т1Уа<1аг, А(а%уагог5га$ гёщ у'та/га а ХШ-Иагага^ \е^Ы^ II, Пийарек! 1882, ПО.
11 Апслатив пошхеа цма словенску стмолот)у (в. Скок 5. V.), алн )с нс!цсан ссмантичкл однос
изме!)у тог апелатива и хидронима Понмтцр. Мутан )С уосталом и ^днос нзмс!)у средн>овековног
Ропоисеа и ерпског облика Понмвица
12 На индиректан начин подршку оваквом заклучку нуди топоним Долщ из нешто источнщег
кра)а, |угозападно од Чакова, на петнасстак киломотара у дубини румунско територи|е, а тада на
земл>ишту Темешке жупатце. Милскер (н. д. 178) бслежи облике йосИ, Оо1с>1 1333—34, ОопсЪ
1483, йо1с2 1488, Оо/ос2 1489, што прилично увсрл>иво говори о животу тог топонима у устнма
штокаваца.
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истраживздьа, од линще Бочар — Кикинда ка северу. На истоку ове области
доминира словенска и румунска топонимика, а на северу майарска. На
земл>ишту нашсг истраживаьа ту се налазило свсга неколико села: Кикинда,13
Не1пеп 1472 (ЫаёуЬеЛуп 1482, Ыа§упе1Ьесп 1484 — Хетин), РеШк! 1334—1335
(РеСЬего" 1470, = Ре1ега\ Петерда, старо име касни]е Клари)е, данашн>ег
Радо)ева), Тоте§ 1468 (= Тосег, данашн>и Нови Козарцн). Н^едан од ових
топонима очигледно ни)е словенског порекла. Ме1)утим, на том землишту
налази се и Црн>а, са несумн>иво словенском етимологи)ом. Да ли ]с она
постегала под тим име ном у предтурско доба? Место Сзогпа (изг. Чорна) из
1373, 1393, 1400, 1402 и 1453 ко]е бележи Милекер по сво) прилици нще
истоветно са нашом Црнлм. Исто важи и за обе Чорне ко)е у Темешко]
жупани)и налази Чанки. С друге стране, 1482. године поменут )е локалитет
Сзипо ри82(а „неточно од Жомбол>е" (у кн>изи ТогопШ уагте^уе, 373), а на
Лазареве) карта Угарске из почетка XVI века фигурира село Тгопа (в. ниже
под 3). Та два не баш сигурна податка узета скупа ипак ствара|у приличну
вероватнойу да ]е Црн>а посто^ала вей тада и да су Майари ььено име
изговарали у адаптираном облику Чорна. Да ]с ерпско становништво преузело
име тог села од Майара, оно би гласило Чорна (уп. микротопоним Чонград
■< Чрн град, преко майарског у хатару ерпског села Орловата, на месту насела
забележеног 1441, Милекер н. д. стр. 8). Из свсга овога произилазило би да )е
напоредо са Чорна посто)ао српски облик Чрнл или ел. (Новаковий, Српски
поме ни ци 150, има Црьнин, што претпоставла форму *Црна)а) и да )е облик
са Ц настао штокавским разво)ем на самом терену. Привлачи пажн>у и о)Коним
Балкан» (североисточно од Мокрина, данас на румунско] територи)и). На)ранщи записи упуйу)у на слоговно л, глас туй- фонолошком систему майарског
]езика: Шкап 1387 и 1391. Затим долазе облици УУа!капГаЬа („Влканово село")
1393, ^а1к 1447, уУа1капГа1\\ а 1472 и 1484, све са ал као майарском супституци]ом
гласа л (данас се село зове майарски УаШапу, српски Балкан,). Мейутим, 1488.
]с записано УокЫуа („Вуково село"). Гласовни прелаз л > о (свакако у ствари
о) показу)е да су Словени и дал»е били присутни. То потврйэде — ако )е тачна
— Милекерова констатащф ко]а следи (проводимо с майарског): „Касни)е:
Тетез-Уикоуаг (= Тамишки Вуковар), у устима народа Вукова."1* Мейутим,
оста)е чигьеница да ]е село Балкан» на територщи Румунще, т). изван подручна
нашег проучаван>а, што значи да га не можемо убро)ати у словенске топониме
са тог подруга.
2) За на)северни)и део Баната, ко)и )е у среднем веку припадао
Чанадско) жупашн'и и ище био обухвайен Милекеровом кн>игом, послужили
смо се делима: Сзапк! ГЗехзб, Ма^уагогзгад 1бг1ёпе1т{ /бШга]га а Нипуа&ак
когаЬап, I. кб1е1, Вийарек!, 1890 (Сзапашпеёуе стр. 688—717), СубгЙу Субг^у,
13 Ыа&кексп 1423, Кежкепс! 1462 (Сзапк| II, Ви4аре$1 1894, 47) у одолжу о Темешко) жупашци.
Милекер не помшье ово насел>е, очигледно сматра)упи да )е спадало у Чанадску жупани]у, ко) а
н>еговом Кингом ни]е обухвапена.
14 Милекерови подаци упупуду на присвоен придев Влкан> као иэворну форму овог топонима.
Та) закдучак нетто ман>с дасно произлази из гра()е ко)у да)у два друга аутора. Т>. Сйпки
Ма^уагопаИ^ЮПёпеЧ/дШга/гааНипуасИаккогаЬст I, Ви<1аре$1 1890, наводи на стр. 706 следепе облике
овог 0]конима; \Уо1кап 1256, 1332—37, Уа1кал 1369, \У1кап 1387, *а!кап 1438, док Оу. ОубгЯу, Аг
АгрМкоп Мавуагог&йв (бпёпей /Ыс/га/ш, Видарез! 1963, стр. 875—6, има облике 1°о1кап 1256, 1274,
\Уо1кал 1274, 1337. Зап $1ат$1а\', 51оуетку )иН V .11геМо\>еки, I Й1е1, Тигсшп.чку 8У. Магип 1948, стр. 586
сматра да су ту живели Словаци („ЗгЫЬутаН Уикап" — што )е у сукобу са хронологиям штокавске
промене $ >■ у).
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Аг Агрйд-коп Ма^уагогхга^ (0г1ёпеН /дШга/га, Виёарез! 1963. (Сзапаа'уагтебуе
833—878) Вогоузгку 8ати, Свап&й \>йгте%уе ЮПёпе(е, Вийаре»! I. 1896, II. 1897.
и Вогоузгку Зати (уредник), ТогопШ уйг/ие&уе-, Виаарез! б. г., у познато) сери]'и
Ма§уагог52а§уаппе5уе1ё5 уаго8а1 (ту ]е Торонталска жупанща вписана у н>еним
границама из доба об]'авл>иван>а кн>иге, пред Први светски рат, што значи да
)с обухвапен и део средн>овековне Чанадске жупанще )ужно од Мориша).
Од топонима из северног кута данапиьег )угословенског подручна у
Банату, само )едан, Мокрпн, могао би изгледати словенски.15 Ме1)утим,
подаци у све три наведене кн>иге слажу се у томе да \с првобитно име села,
ко)е се у изворима помшье од 1256, било Нотокгёу, што )с сложеница од
две ма!)арске именице. У кн>изи Тогоп1а1 уагтедуе наводи се (на стр. 403) да
се средином XVII века то село звало Нотокп, док се на стр. 397 помин>е
та) топоним (на основу дефтера из 1557— 1558) као Нотокпп, што )с
на]ближе данашн>ем облику Мокрнн, ко)и \с, по свему судеЬи, резултат
српског преосмишл>ен>а срсдн>овековног ма!)арског назива.
Ако се осврнемо на географски распоред 16 наведених топонима ко)И
се могу сматрати (поуздано или можда) словенским, запазипемо да се н>ихова
половина везуче за некадашн>у Ковинску жупанщу, т). углавном за )ужну
треЬину подручна нашег истраживан>а, од линщ'е Орловат — Добрица на ]уг
(од тих топонима )едино Пордан> припада не што ссвсрни)см пределу). Свих
осам осталих топонима тичу се насел>а у среднем ш^асу тога подручна (од
Беодре и Црн>е као кра)н>их северних тачака), док из северне треЬине немамо
ншедан топоним. Ако уважимо чшьсницу да понешто од наведеног матери\ъл& можда у ствари ипак нще словенског порекла, ипак )е ]асно да би такав
распоред (8: 8: 0) тешко могао бити случа^ан. Треба закдучити да )е Словена
било у нужном и среднем делу нашег подручна, али не и у северном.16 За
)езичку науку \е битно то што се словенски континуитет ни)е изгубио упркос
бро]но] премоЬи Ма1)ара у позном среднем веку.
3) На на]стари]0] штампано) географско] карти Угарске, изранено; у
другое а об)авл>ено) у треЬо) дсцени)и XVI века,18 на земшишту нашег
15 Петар Скок, Топономастнка Во}воднне, у кн.. Во)водина I, Нови Сад 1939, на стр. 124
констату)е: „Недасан ]е евршетак у имену насела Мокрнн, ако ]е од Мокро, ко]с {е наш обичан
топоним".
16 Дужни смо да додамо озбилну ограду уз сво)е етимолошке опсервашф у овом одел>ку
монографии- Наш увид у ма1)арску истори]ско-географску литературу ни)е потпун, што важи и
за нашу компетеншцу у ово] врсти етимологи)е. Уосталом, и сами проблемн су эаплетени, а
расположиви материал често ни]е деднозначан. Стога ми не инсистнрамо на по)единостима наших
анализа, али остадемо уверен» да наши заюьучци засновани на вепем бро)у случа)ева, на пример
они о различитом стан>у у разним деловима Баната, ипак одражава]у одре!)ену историйку
стварност. За потребе ове дщалектолошке монографще то )о дово.ъно.
И О словенском, тачни)е ерпском присуству на тлу )ужне Угарске у XIV веку требало би да
сведоче и два србул>ска рукописа, Бечкеречки и Ковински типик, за ко)е \е речено да по сво]
прилици потичу из )ужнс Угарске, о чему сведочи пре свега чин>еница да се у н>иховим
месецословима не помин>у ерпски ни словенски свеци (Иванка Веселннов, Трогом ерпске
прошлости, приредила Вера Лерковип, Нови Сад, Матица ерпска 1991, стр. 38). Наравно, )ужна
Угарска )е у XXV веку обухватала, осим Баната, и Бачку, Срем и по)едине пределе )ужно од Саве.
а Карта )С штампана у Инголштату 1528. године. На нм) )е радило неколнко л>уди, од ко)их
)е Лазар, секретер острогонског надбискупа, са чинно основну верэи)у. В. о томе рад Тованке Калип.
Нщсхарща карта Угарске, ТаШа Нип^апае, Зборник радова Византолошког института кн>.
XXIV—XXV, Београд 1986, 423—435.
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проучаваььа забележени су следепи о)коними ко]и се лако ндснтифнку)у с
онима ко^е знамо из других извора:
Чока, Оросламош (данас Банатско Аран1)слово), Моноштор (код
Мокрица), 8геп1еК (одавыо ишчезло, ыекад всома знача]но куманско ыасел>е
код Мокрина), Галад (код Кикиндс), Петерда (старо име даыашн>ег Радо]ева), Ил]е (код Меленаца), Бече), Бечкерек.
Ни)сдан од тих топонима ни)с словенски. Са ман>с сигурности, због
веЬих гласовних одступан>а или због локашцс ко)а не од го вара прецизно, могу
се идентификовати следепи топоними, опст несловенски:
Сента (вал>да некадашн>а „мала Сента", преко пута данашььег града
Сенте на Тиси), Тосег.
Нису словенски ни топоними Ук1ос1, §еге§паг и ВуШ (уп. село Билед у
данашн>ем румунском Банату), сви у банатском Потис)у.
Ту \е, ме!)утим, и Тгопа )з. од Темишвара, ко)а би лако могла бити
истоветна са Црн>ом (средневековый ма1)арски облик био ]с СЬогпа, т).
Чорна, в. горе). Чин>сница да }с то село уцртано сувише блнзу Темишвара
не ствара непремостиву тешкоЬу: на исто) карти има доста насел>а ко)а су
убележена само отприлике тамо где се налазе.
Нема словенског ономастичког материала ни у забележеним имснима
места у суседним кра)свима с оне стране данашн>е ма!)арске, односно
румунске границе: Сириг, Деска, Зомбор (поморишки), Чанад, Мс?) (нскадашн.е село близу Бешенова и Великог Семиклуша), С. Петер, Кеча, Бсрсгсо,
Хорогсек (некадашн>е место код Комлоша). Словснскима се не могу сматрати ни топоними Кенез (= ма!)арска поза)мл>сница из слов, кнез) и Чаково
(ако )е истоветно с локалитетом написаним Сгокуап; ту би ипак суфикс могао
бити словенски).
Знача]Но ]е да сва овде наведена топоними]а из Лазарове карте припала
северно) половини Баната, од Бечкерека на север. Са )уга, иако изузмемо
подруч)е смедеревско-вршачког ди^алекта, где су словенски месни називи
прилично добро застушьени, имамо само )сдан топоним не^асне стимолопце,
Махопв (у позном среднем веку Махопо* )е био знача)Но нассл>с за ко)с |с
недавно утвр1)ено да се налазило на месту касни)сг Алибунара).
Подаци у изворима ко)е смо преглсдали сугерира^у да )с у предтурско
доба истори]Ски Банат (= данапиьи )угословенски + данашн>и румунски део),
ко)и има углавном облик четвороугла, био етнички подс;ьсн на део с
претежно ма!)арским становништвом (север и запад) и део настален првенствено Словенима ()уг и исток). Граница )с, у на}грубл>им цртама, ишла
ди)агонално, правцем .13—СИ. Ме1)утим, у позном среднем веку у источите
кра|еве Баната увелико су силазили Румуни са Карпата. В. скицу 2.20
19 Т. На1аз1-Кип, итйеЫфЫ Ме&ечЫ ЗеШетепИ т ЗошНеаМем Нип%агу: А1Ьа КсЫеыа, Сагитт
Ег-8от1у6, Саг1гит 8от1у6, а>и1 МахопЛ. Пипраго Тигаса, 8(ис1)С$ ш Пипоиг оГ ЛиНик Ыетс111, Ви4арс$1
1976, ЫШ оу Ка1ау^а8У, 293—308.
20 У основа такву елнку садржи и карта приложена уз студи)у Ыуап Кш'сгха, Ш%ат$
УвЧсегзскфеп т XI. ^аИ^Ни^и^е^^, Агсшушп Еигорас Сеп1го-опеп1аН5 IV, Гая:. 1—4, ПисЫрсЯ 1938,
241—412, а ко)а се односи на XI век. Наравно, у детал>има лини]а )с кривудава, а нма и предела
са мешовитим становништвом — што све, свакако, од повара истори)ско) стварности бол>с него
]едноставна права лини)а разграничена.
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СКИЦА2
Шсматски приказ
распореда словенског
становништва у Банату у
XIV веку

Прстсжно словенско
становннштво
Надиран>е Румуна

АунаЬ

б) Доба турскнх осва]ан>а и турске владавнне
У XV веку обрнуо се смер етничких промена на тлу садашше Во]водине. Под притиском турских пустошен>а и осва)ан>а Срби су почели
прелазити на северну страну савско-дунавскс бартере. Место су то биле
спонтане миграци)е, али ]е било и доста организованих сеоба на инициативу
српских велможа, ко)и су од угарских крал>ева добивали простране поседе уз
задатак да бранс Угарску од опасних нових суседа. Српски феудалци су на
новодобщене земле у много случа^ева доводили Србе из Србще, првенствено
зато да би се они борили против Турака. Кад су се турске чете почеле
залетати и преко Дунава и Саве., палепи, пл>ачка]уЬи, уби)а)уЬи и одводепи
у робл»с, кренуле су мигращф ма1)арског становништва ка северу, у безбед
нее пределе угарске државе. Са надиран>см Турака, нарочито у време изме1)у
1520. и 1560. године,21 напредовао ]с и двоструки процес иссл>аван>а Макара
и насел>аван>а Срба. Пред кра) XVI века на земл>ишту данашн>ег )угословенског Баната практично више нще било Макара.22 Срби су остали )едино
становннштво, ако изузмемо муслимане и можда нешто грчких и )евре)ских
трговаца по фадовима. Етничка граница према Румунима, односно Ма^арима налазила се тада знатно неточнее и севернее него сада. Од вршачке
околине та ]с граница ншла на темишварски кра] и затим код Арада избирала
на Мориш, с тим да ]е Срба било и неточно од лини)с Темишвар—Арад,
као и на доста места северно од Мориша.
Не располажемо скоро никаквим прецизним подацима о пореклу
српских прессленика у Банат из XV и XVI века. Може се само уопштено
реЬи да су они свакако у велико] вспини потицали са подруч)а деспотовине.
О етничком стан>у у Банату у доба турске владавине обавештава]у нас
углавном турски и српски извори. ]сдан део тих извора садржи, уз топониме,
и антропониме, ко)И )асно показуху о ко]ем се етникуму ради.
1) Турски порески попис (дефтер) за панчевачку нахи]у из 1552. године23
обухвата )ужни и ]угозападни део данаииьег ]угословенског Баната. То
подруч^е сво)нм веЬим делом улази у састав територще чи]и говор опису)е
ова наша монографии ()слино ковински кра] и Делиблатска пешчара излазе
из граница те територи]е). Северну границу некадаппье панчевачке нахи]е
чини лини]а Баранда— Сакуле—Ха]дучица. У топонимии }е преовла!)ивао
словенски материал, у ко]и спада)у следеЬи о)коними:
21 Д. 1 Поповип Во/водина у турско доба, у кн.. Во)ВОДина I, Нови Сад 1939, стр. 160.
2 Д. У Поповип, н. д. 162.
23 Издан* с расправом: ТйЬог На1ах1-Кип, Кеуе СоцМу, апс! /Не Опотап Рап<;о\>а ЫаЫуеМ. у кн>.
Вегжееп 1ле ЕНшиЬе апс1 (Ьс Саисали, ВиёарсЯ. Акайёпма! Ьиас1б, 1987, 105— 151.
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Дабучица (данапиьа Забука), Ковачица, Овча, Брестовац, Борча, (Брестов Га) североисточно од Панчева),24 Црепа)а, Дебел>ача, (Дра)ковица или
ел., код Добрице?), Ха)дучка греда (данас Ха)дучица), Мала Добрица,
Плочица, Мала Омолица, Манастир Архангела Михаила (= Ворювица),
Омолица, Опахово (данас Опово, Опаво и ел.), Панче во, ПетровиЬ (=
Банатско Петрово Село ?), (Продановци или Продановица — код Добрице?),
(Седлар код Старчева).
Несловенскима се могу сматрати, са више или мале сигурности,
имена насельа:
Баранда, (Таран>ан код Панчева?), (Долн>а Надела код Панчева),
(Сч-1еЪе код Самоша?), (Регестово код Омол>ицс), Севкерин.
Велика бро)на премий словенских назива )с очигледна. Карактеристичан
]е топоним Долн>а Надела, где уз именицу ма!)арског порекла сто] и типичан
словенски атрибут, што показу]е да )е словенски говор тада господарио у
том кра)у. У исто) гра1)и налази се и знатан бро) топонима ко]и су означавали
ненасел»снс терене, „мезре". Ме1)у словенске можемо уврстити:
Дубоки мали дол (код Фердина?), Ъуковац (локаци)а несигурна),
Велика Говедаровица (код Забуке), Коручева долина ()угоисточно од
Панчева? — у словенске ]езичке елементе ту спада]у сама именица, као и
суфикс присво)ног придева, док )е антропонимска основа тог придева
не)асна), Мали Ъур1)евац (код Панчева), Ог1оу-УаЬикауа (по аутору = Забука;
творба забележеног топонима )с не)асна, али су ььеговс саставнице несумн>иво словенске), Влашка долина (код ]абуке).
Несловенском сло)у припада)у следспи називи „мезра":
Шитер-Балинта? (код Делиблатске пешчаре), Торунтал (код Сакула),
Зелдош (на место данашн>ег Качарева?).
ПремоЬ словенске топонимике и овде )е очигледна. Треба, ме!)утим,
имати у виду да се ради о )ужно] треЬини подруч)а нашег испитиван>а.
2) О етничком стан»у у на)северни]им деловима Баната под турском
влашЬу обавештава^у турски порески дефтери ко]е ]с об]авио Велич пре више
од ]сдног столепа, а ко)и се тичу разних кра]сва Угарске. За нас су овде од
интереса два документа.
Из године 1557—1558 потиче попис пореских даван>а „неверника" (ра^е)
у Чанадском и Арадском санцаку. За преко 200 насела наведено )с колико
\с купа у н>има било, а саопштена су и имена домапина, ко]а издавая у знатном
бро^у случа)ева преноси, али )ош чешЬе замен>у)е сумарном констатаци)ом
да )с становништво ерпско, ма!)арско или мешовито. Из данашн>ег )угословенског Баната, дакле са подруч)а нашег проучаван>а, помин>е се свега
24 У заграду су ставлена. имена места ко] их данас више нема. Нису уврштени релативно
малобро)ни топоними чи^а би класификащф могла бити спорка. Нису уведена ни имена насела
на земллшту смедеревско-вршачког диЦлекта, ко)а су вепим делом словенска.
25 Напомян>емо да се материал ко)и смо означили као несловенски не може увек везати за
лексеме дашишьег ма()арског юьижевног )езика. Свакако се понешто своди и на у ме!)увремену
ишчезле елементе ма!)арског вокабулара, а можда и на ]сзичке остатке Кумана и Печенега, чи)е
)с присуство на овим просторима потвр))ено у исторн)ским иэйорнма и топонимики.
26 Ьаяг1оГа|У1 Уе1к* Айа1, Мавуагоюйр хОгок Шсз(ап ск/(егек, ЕЬв 1сб1с1, Вис1арс81 1886, МахосИк
ко(е(, Вийарез! 1890.
27 Мамхйк кбич, стр. 194—276.
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десетак села (остала су припадала другим адмиыистративним )едиыицама).
Ма1)арску популаци)у имали су Велика и Мала Ъала, Тбгуаг (неточно од
Ъале), Рабе, Оросланош (данас Банатско Аран1)елово) и Кан>ижа (данас Нови
Кнежевац), док ]с становништво Чоке било „мешовито". Српски живал,
затичемо у Санаду, Моноштору (неточно од Санада), Мокрину, Семиклушу
(данас Осто]ипево) и Паде)у. Етничка граница пролазила ]с, дакле, непосредно )ужно од Новог Кнежевца и Банатског Аран1)елова. Ме1)утим на данашню)
румунско) територщи ерпска нассл>а у Чанадско) нахш'и достизала су до
Мориша и чак су га делимично прелазила. Нешто Срба било )с и у
Вашархел>ско] нахщи, чи)с )е земл>иште било цело северно од Мориша, а
дал>е на истоку, Фенлачка нахща, с оне стране Мориша, била ]с настан>ена
чисто ерпским живл>см. Срба )е било у знатном бро|у и у Арадско) нахщи,
)ош дал>е ка истоку.
Године 1582. сачшьен ]е попис пореских обвезника овчара из Чанадскс
и Фенлачке нахи)е.28 Уколико )е реч о данашн>0) ]угословенско] територи)И,
Макаре опет налазимо у Велико] и Мало) Ъали, Тервару, Оросланошу и
Кан>ижи, док су Срби обитавали у Мокрину, у оближн>ем Моноштору, у
Сенту (на Тиси наспрам Сенте), у Семиклушу и у Падежу, а изгледа и у селу
Рабе на кра]н>см северу. Чока \с, судеЬи по малобро^ним и не баш прецизно
записаним именима жител>а, и дал>е имала мешовито становништво. То значи
да \с етнички ма!)арски остао само крарьи северозападни угао данашьег
)угословенског Баната (ко] и Ье ускоро затим тако1)е постати етнички српски).
Неточно од румунско )угословс не кс границе преовладавала су ерпска" насела,
док )е Фенлачка нахи)а, дал>е ка североистоку, била настан>ена готово
иешьучиво Србима.
Знача)но ]е да )е топонимика остала скоро сва ма!)арска.Дедино место
са ерпским именом )е Е>и&о82еиа на румунско) стран» данашн>е границе
неточно од Мокрина. Осим тога уз по)сдине о)Конимс додат )е у дефтеру
српски придев Велики или Мали, што упупу)е на зашьучак да ]с средина била
углавном [езички ерпска.
Чуваке наслс!)ене ма!]арске топоними)е у насел>има ко)а су стекла
ерпско становништво вили се и из материала у монографщи Ш. Боровског
о прошлости Чанадскс жупанще. Изузетке чине )слино Дебели хат северно
од И1)оша 1562. год. (т. II, стр. 129), данас микротопоним, и две Кутине,
забележене тако!)е у друго] половини XVI века, од ко)ИХ ]е )сдна била код
Семлака у Помориш)у, а друга код Магоча око 35 км северно од Мориша
(т. II, стр. 325). Показухе се, дакле, како ]с незнатну промену у топонимщи
донела масовна смена становништва везана за турску на)езду. Знача)но )с,
ме!)утим, да нови топоними одговара)у стан.у у ерпским говорима у Банату.
Лексема хат (< ма1). На/) чес I а {с у банатским ерпским микротопонимима и
означава релатйвно издигнут по)ас зсмл>ишта, ко)и ни)с водоплаван, док ]е
.кмнна назив за ниско земл>иште кра) реке или потока. Наравно, било би
смело извлачити из оваквих штурих индицща зашьучак да су ти на)северни)и
кра)еви насел>ени из |ужни)их предела у Банату (ко)И су опет добщали ново
становништво из кра)сва ]ужно од Дунава и Саве).
28 ЕЬб к61е«, стр. 333—336.
29 Вогоухгку ваши, С:атМ магтпевуе 1бг1ёпе1е, ЕЬд кби-л, ВшЬгрез1 1896, Мазо&к Ше(, Вш1арех1 1897.
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3) Српски поменици, исписани у времену од XV до XVIII века, а
претежно у XVII веку,30 садрже податке о знатном броју ерпских нассља.
Ту су с једне стране:
Бечкерек 1623,32 Ботош, (Галад код Кикинде), Ђала, Елемир, Идвор,
Итебеј, Јанкахид, Кањижа, Модош, Санад, Сслсуш, Сенмаргита (данас само
Маргита), Сен-Миклеуш (ако је то онај у Потисју, а не онај у Поморишју),
(Сентош код Кикинде), Сефкерин, Торда, Тосиг, (Холуш код Кикинде), а с
друге стране:
Алијина вода (вероватно данашњи Алибунар), Борча, Војловица, (Јоцино код Кикинде), Кумани, Овча, Панчево, Томашевци, (Црвснка код Панчева
— или можда Башаида?), Црепаја, Црњаја (данашња Црња).
Овде је несразмера између броја несловенских и ерпских топонима
мања него у предтурско доба. Видљива је, међутим, бројна премоћ југа
Баната над средином ако је реч о српској топонимији. Однос је 7:3 ако
изузмемо Црвенку, која се не може поуздано убнцирати будући да каснији
извори знају за две Црвенке у Банату. Значајно је да из севсрне трсћине
југословенског Баната нема нијсдног српског топонима, иако ее ради
искључиво о српском становништву.
4) У годинама 1660. и 1666. настао је познати Пећки катастиг, у који
су калуђери из Пећи бележили прилоге скупљане по банатским местима. Ту
је забележено 168 ерпских насеља у Банату. Многа од тих насеља налазе
се на данашњој румунској или мађарској територији, а друга опет на
земљишту смедеревско-вршачког дијалекта у југоисточном Банату. На
подручју нашег проучавања очигледно су несловснски топоними:
Арад у Потисју (данас Арадац), (Арача неточно од Новог Бечеја),
Баранда, Башаид, Бечеј, Бечкерск, Ботош, (Визић код Нсузине), (Галад код
Кикинде), Елемир, (Зелдуш — локација несигурна), (Игснтово код Боке),
(Идварнак код Јанкахида), Идвор, Иђош, Иланча, (Иље код Меленаца),
Итебеј, Јанкахид, (Кендсреш код Сенђурђа), (Кетвил код Уздина), Лсц,
(Лудош код Јарковца), Маргита, Модош (данас Јаша Томић), (Моноштор
код Мокрина), Оросин (данас Руско Село), (Панксрек код Шурјана), Пардањ
(данас Међа), Рабе, Селеуш, Сенђурађ, (Сењанош код Крстура), (Сенкраљ
код Кумана), (Семиклуш „код Јанкахида"), (Сен Михаљ — локација нссигурна), (Сентош код Мокрина), Тархаш (данас Тараш), Тојсиг, Торда. Хетин
и (Холуша код Кикинде).
У скупину ерпских топонима увршћују се:
Велики Гај, (Градна Улица код Бечкерека), Дебељача, (Деветак код
Меленаца), Добрица, (Јоцино Село код Кикинде), (Козловац између Јабуке
30 Најважније издање грађе из поменика дао је Стојан Новаковић, Српскм поменнци XV— XVIII
века, Гласник Српског ученог друштва 42, Београд 1875, 1 — 152.
' 31 У делу Ст. Новаковипа навсденом у прстходној напомени налази се на стр. 123— 152 азбучно
сређсн прсгпсд Географска имена која долазе у поменнцнма.
32 Цифре додате уз неке од топонима у овом набрајању показују године кад су они уписани у
поменик.
33 Издање Пећког катастига дао је Светозар Матић у Гласннку Историског друштва у Новом
Саду, кн.. IV, 1931, 207—223 и 447—455, кн.. V, 1932, 72—79. Претежно на садржини катастига
заснива се чланак Д. Ј. Половила О Банату н становннштву Баната у 17 веку, Гласник историског
друштва у Новом Саду IV, 193, 194—207.
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и Црепајс), Кумани, Орлохат (Орлов хат, данас Орловат), Томашевци,
(Тополовац између Ботоша и Орловата), Торак, Црепаја, Шупљаја.
Овдс се понављају већ забелсжсни односи. Несловенских топонима има
много више него ерпских, а прстежна всћина ерпских припада југу Баната.
Додуше, однос између југа и севера (у ствари практично средине) сада је
само 8:6. Карактеристично је и то да из простора од Кикинде ка северу
немамо ниједну потврду за топонимију ерпског порекла.
На неизбежно и битно питањс у којој су мери топоними из дефтера,
поменика и Пећког катастига наслсђени из средњег века, а у којој су мери
настали у турском периоду, одговор мора бити: они несловенски несумњиво
су старији од етничке србизације области, а они ерпски су свакако делом
новији. Важно јс, ипак, да се мсђу њнма налази и известан број старијих. То
су пре свега они који су потврђсни у претходном раздобљу: Добрица,
Панчево, вероватно и Црња. Међу сачуване старије топониме можемо по
свој прилици уписати и Куманс. Мсђутим, и међу осталима мора бити
таквих који су наслсђени из старијсг времена, али тада, неким случајем, нису
били записани у данас доступним документима. Да је тако, види се по томе
што и међу несловенским топонимима има знатан број оних који се нису
нашли у изворима из доба срсдњовсковне Угарске. Подаци у тим изворима
далеко су од тога да обухватају систематски сва насеља на датом земљишту
— за разлику од турских пореских докумената, који због своје намене нису
смели пропуштати ништа. Поучан је и географски распоред ерпских топо
нима. У доба Турака готово цела облает је била етнички ерпска, али на њеном
северу ерпска насеља задржала су наслсђсна мађарска (или друга несловенска) имена. Логично је закључити, по аналогији, да је и у јужнијим крајевима
топонимија углавном потицала из ранијих времена, утолико пре што ту
етничка смена није била тако радикална као на северу.
Све што је горе речено говори у прилог мишљсњу да су се у Банату у
доба угарске владавине Словени одржали као етнички ентитет,34 иако су
Мађари тада имали јаку превагу.35 Додуше, у најсевернијим пределима
14 Јован ЕрдељановиП (Трагови најстарнјег с/ювенског слоја у Банту 286—287) скренуо је
пажн>у на мађарске географске термине које су прсузели Срби и који су ушли у микротопонимију
у атарима ерпских насеља: ат < мађ. Ш „уздигнутији потез зсмл>ишта опкољен нижим,
водоплавним", сига (<. мађ. .\п%с1) „зсмљиште редовно или прнвремсно (у време поплава)
опкољсно водом", фок или вЬк (< мађ. /ок) „јарак кроз који отиче вода из једне веће водене масс
у Другу" (додали бисмо овдс и реч анга „хумчица, обично на међи", -с мађ. кап1, као и познати
термин рйт < мађ. га). За те лексеме Ердсљановнћ је претпоставио да их је од Мађара примило
средњовековно словенско становништво у Банату, којс их је „затим предало ерпским досељеницнма с југа". То мишљење прихвата Душан Ј. Поповић, СуБ 19. Ми бисмо ипак приметили да
преузиманл географске терминологијс специфично за неку врсту псјзажа сведочи о одређеној
"предности јсзика даваоца над језмком прнмаоца на датом тлу.
35 ГЦ>себно скрећемо пажњу на топониме као Иланча (< слов. И/ювнпца), Кањижа (-с
Кънежа) и Чонград (искала село, данас микротопоним код Орловата, -с слов. Чрн град), који су
се запета изговарали у мађаризираном облику, што потврђујс чињеница да су их у том облику
прсузели Срби. То значн да ови топоними', улркос томе што имају у крајњој линији словенске
етимологијс, ипак сведоче о присуству Мађара у средњсм веку и никако не доказују континуитет
словенског становништва од средњег века наовамо. Поготову то не доказују топоними чије је
крајњс порекло такоћс словенско, али који су у ствари настали од мађарских апелатива преузстих
из словенской Идвор (< мађ. иа\аг -с слов, двор), Морохеа (<. мађ. тогоЬ>а ■< слов, мртваја),
Чока (< мал. ездка < слов, чаека).

16

Српски ди)алектолошки зборник ХЬ

Словена по сво) прилици тф било, али )с у среднем делу данашн>сг
)угословенског Баната н>ихово присуство практично извесно, док су на )угу
очигледно живели у знатном бро^у^ (дода]мо да ]с на )угоистоку, у области
данашн>егсмедеревско-вршачкогди)алекта, словенски живал, готово потпуно
господарио и пре турске на]езде). 7
Све )с ово веома знача)Но за питание прошлости ерпскохрватских ди)алеката у Банату. Найме, у )ужни]им банатским кра^евима, а донекле и у среднем
по)асу, доссл>еници из XV и XVI века затицали су сво]с сународнике, што
сугерира да су данашн>и српски говори настали у резултату укрштан>а
затечених и донесених идиома. Ова констатащп'а намеЬе питана о ди)алскту
банатских старинаца и о уделу )едне и друге компоненте у данашн>им ерпским
банатским говорима. Надамо се да пемо се на та питан>а вратити у зашьучном
поглавл>у ове монографии.
Густина насел>ености Баната у доба турске владавинс шп'е била велика.
Становништво, прорежено приликом турских пустошеаа и осва)ан>а, страдало
)е и каенще у буни крадем XVI века. Осим тога, велики део територще био ]е
под пространим мочварама.38 Слабо разви)сна полюпривреда ни)е могла обезбедити егзистенцщу неко] веЬо] популаци)и, а и здравствене прилике биле су
неповол>не.
Поткра] турског периода на)вепи део исторщеког Баната био )е нас I аььен
Србима и Румунима. Етничка ме1)а )е овога пута ишла — опет, наравно, сасвим
апроксимативно — правцем север-)уг, од Арада преко Темишвара ка Вршцу
и Бело) Цркви. Знача)ни)их одступан>а било )е на северном сектору и на
кра)н>ем )угу, где су ерпске насеобине загазиле и у простор неточно од
поменуте лишне. В. скицу 3.
СКИЦА 3

.А Мориш
\Г>?Щ'Л^--Српско
становништво

Шематски при
каз распореда ерпског становништва у
Банату у XVII веку

АунаЬ

36 Ипак, и на кра)н>ем )угу било )е и ма1)арског становништва. У панчевачком риту, на неколико
колометара од Београда, налазе се водени токови Себеш и Вмзел — додуше и такви као Сибница
и Рогозюща.
37 КшИи р1ога, КитипзЫ Ыта1зН %огоп и зус/Ы Нщргхйбке ^ео^га^е, Београд 1971, стр. 512—513,
сматра да су Румуни у неким местима у вршачком кра)у (Ритишево, Куштил., Гребенац, Сошица,
Во)водинцн, можда и Мало Средиште и Месий) старо становништво, коде де „сасвим извесно"
ту посто)ало и „под турском окупаци)ом". Ипак упоэоравамо на то да словенска имена доброг
дела тих насела (и у говору месних Румуна!) сугерира]у да су тамо пре Румуна живели Словени.
38 Старе географске карте бележе велико површине под водом. На поменуто] Лазареве.) мапи
из почетка XVI в. река Тамиш утнче у велико )езеро („5сс"), ко)е покрива вспи део пространства
изме1)у Тисе и Темишвара, и истине из тог )езера. Место Бечксрек се налаэи на острву у том
)еэеру, дутом можда око 50 км, а широком можда око 30 км (ово треба схватити сасвим
апроксимативно будупи да на то] карти )еднаке удальности у прнроди нису увек представл>ене
)еднаким размацима). На каешцим картами назначене су мочваре у истом пределу. На двема
картама из XVIII века (Д. .1. Поповнп, Су Б. прва и друга карта иза стр. 208) ) угоисточно од Црн>е
налази се натпис „ Могах! дигсН жеДсЬеп шсЫ ги котеп 151", одн. „Могаз! жекпег шсЬ( дигсЬ ги котеп 151",
дакле „непроходна мочвара". На трепо) картн, из 1776, врло прецизно су уцртане мочварне
површине, ко] с захвата) у вспи део земли шта ]ужно од лннн)С Кикинда—Петерда (данас Радо)ево)
— Кеча—Чене] па до Беге]СКог канала, а на западу до Башаида.
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в) Српске сеобе у XVIII веку
Велика сеоба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем у ствари се
није дотакла Баната, који је тада остао под Турском. Чак је забележен
прелазак знатног броја Срба Банаћана у Бачку, која је Карловачким миром
1699. припала хабзбуршкој држави.39 Банат је доспео под аустријску управу
тек Пожаревачким миром 1718.
Пустошења у том рату, исто као и она у претходном погодила су и
становништво Баната. Страдањс се поновило у следећем рату (1737—1739),
кад су Турци опет били продрли у Банат. Уобичајеним ратним невољама
тада се придружила и куга.Зна се нпр. да су у Бечкеречком округу тада од
944 пореске главе умрле 304, дакле скоро трећина.
Убрзо после Карловачког мира Аустрија је образовала Војну крајину
дуж цсле своје границе са Турском, што значи и наспрам Баната у бачком
Потисју и у Поморишју. Граничари су на том подручју били готово
искључиво Срби. Тада (1702— 1703) месном становништву су се придружили
многи досељеници из Велике сеобе, који су се дотада „налазили у привременим становима у околини Будима, Острогона и Коморана". Укупан број
војника у потиско-поморишкој граници утврђен је на 3854.41
Осамнаести век је донео Банату нове имиграционе таласе. Из сасвим
различитих разлога усељавали су се Срби и припадници других народа.
Најважнији покрети српског становништва били су последица развојачсња Потиске и Поморишке војне границе, које су остале без функције
откако је Пожаревачким миром 1718. државна граница била померена далеко
на југ. Мађарско племство тражило је да се те територије ставе под његову
власт, што је представљало драстично погоршање друштвеног положаја
граничара. Попустивши пред захтевима угарске властеле, царица Марија
Терезија је 1741. године донела закон о развојачењу Потиске и Поморишке
границе. Незадовољним граничарима јс понуђена могућност да, ако не желе
да остану у својим стаништима и постану подложници феудалаца, пређу у
Банат, који је остао под дворском управом уместо да буде издељен спахијама.
Већина граничара определила се за одлазак из Поморишја и бачког Потисја,
али су многи, уместо у Банат, отишли у једновсрну Русију, где су их населили
на југу у пределима према турској граници, са статусом сличним ономе који
су имали у служби Хабзбурга.42 Та иссљавања учинила су да Срби, који су
у пределу на северној обали доњег тока Мориша сачињавали већинско
становништво, а у североисточној Бачкој готово јсдино, у обе те области
постану мањина. Њихова места заузели су Мађари, а у Поморишју и Румуни.
Пресељеници су у Банату нассљени у крајеве са проређеном популацијом. Тада су се Бачвани из Потисја сместили у Новом Бечеју, Врањсву
(данас део Новог Бечеја), Карлову (данас део Милошева), Куману и
Мокрияу, а Поморишци у Кикинди, Башаиду и Меленцима. У Јозепову
39 Тако нпр. Алекса Ивип, Историја 346, доноси податак да је 1687. Новак Пстровип превео
из Баната у сегединску околину 4.892 особе.
« Д. Ј. Поповип, СуБ 57.
41 А. Ивнћ, Историја 346.
42 О томе Мита Костий, Српска насела у Руснји - Нова Србија и Славеносрбија, Насеља и
порекло становништва кн.. 14, изд. СКА, Београд 1923.
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(данас део Новог Кнежсвца), Беодри (даыас део Милошева), Ботошу и
Идвору настанили су ее, изглсда, и једни и други. Нска од тих места су
тада основана или су била опустела и тада обновлена. У другим случајевима
дошљаци су затекли само малобројне домороце, тако да су и ту дошљаци
постали основни слој становништва. И ерпско становништво у Крстуру,
Иђошу, Тарашу, Сенђурђу (данас Житиште), Перлезу, Ченти и Црепаји тада
је појачано придошлицама из Потисја и Поморишја. Будући да су се у тим
пределима пре тога били нашли и многи од пресељеника из Велике сеобе
1690, на тај начин је и Банат добио свој део потомака Чарнојевићевих
бегунаца. Веома је значајно и то што у многим ерпским насељима у северном
делу данашњег југословенског Баната доминира етнички слој који је у Банат
доспео тек у XVIII веку, за разлику од осталих делова Баната, где постојећи
ерпски живаљ потиче претежно из XVI века, уколико је уопште млађи од
доссл>сња Словена у Панонију.
На југу Баната аустријске власти су образовале нову Војну границу,
која је дефинитивно конституисана 1770. године. Најсевсрнија граничарска
места била су: Перлез, Орловат, Томашсвац, Ботош, Јарковац и Добрица.
Пошто су северно одатле укинуте граничарске јединицс, та црта је одвајала,
током читавог једног столећа, две области у Банату са сасвим различитим
друштвеним устројством и начином живота, Војну границу и Провинцијал,
које је народ звао Милиција и Пабрија.
Године 1774. аустријска власт је установила Великокикиндски дистрикт
(„Дишкрет"), који је обухватао десет насеља (Башаид, Врањево, Јозепово,
Карлово, Кикинда, Крстур, Кумане, Меленци, Мокрин и Тараш) и који је
добио знатне привилегије. Претежни део становништва сачињавао је ерпски
живаљ досељен приликом укидања Потиске и Поморишке војне границе. То
се подручје, заједно са још понским селом у суседству, претворило у неку
врсту етничке тврђаве банатских Срба, окружене готово са свих страна
припадницима других народа. Кад је 1779. банатски провинцијал приюьучен
Угарској, а земља, зајсдно са сељацима, распродата вслепоседницима,
Кикиндски дистрикт задржао је свој статус и своју релативну слободу.
Географско простирање Војнс границе и Кикиндског дистрикта прика
зано је на скици 4.
Ликвидација граничарских јсдиница на земљишту које је припало
провинцијалу изазвала је нове сеобе ерпских маса ка југу. По подацима у
књнзи Д. Ј. Поповића Србн у Банагу,45 Ба ранда је 1775—78 насељена Србима
из Кикиндског дистрикта, а у Ботош јс 1774. стигао нов талас Срба фаничара.
4^ Д. Ј. Поповнћ, СуБ 74 и, осим тога, у азбучном прегледу ерпских насеља у југословенском
делу Баната, под именима датих насе.ьа.
** Д. Ј. Поповип, СуБ 74 у азбучном прегледу насеља поменутом у претходној напомени. Тај
аутор најчсшће употрсб.ъава израз „из Потиске и Поморишке границе", иако су можда поискал
насељеници долазили у одрсђено село само из једне од тих двеју ранијих граничарских области.
Иначе, наше одвајањс ове групе насе.ъа од претходно наведених није сваки пут једнако поуздано.
Найме, на основу Поповићевих података стекли смо утисак да су нассљеници из Потисја и/или
Поморишја само појачали и пре тога прилично бројан ерпски живал, у датим местима. Будупи да
су ти подаци дати у врло сажетој форми, а да задатак овакве дијалектолошке монографије није
да тражи друге изворе обавештења, не можемо искључити могупност да је понеком од села из
ове скупинс у ствари место у првом списку — или обрнуто.
*5 Подаци из истог азбучног прегледа нассља.
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СКИЦА 5
'Т

Распорсд мочвара и пешчаних брегова у
западном делу Баната по карги капетана
Лудвига Киберна фон Милдена из 1783.
Мочваре

Пешчани брегови

Напомсна.
Ради ори)снтаци)е читаоца
уцртан \с известен бро) насел>а (на ориги
нално! карти убележене су стотине насо.ъа)
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Перлез и Сефкерин су 1775—78 примяли нове насељснике из Кикиндског
дистрикта. У Сакуле су 1778. дошли граничари из Кикинде, Врањсва и
Меленаца. У Ченту су стигла два нова таласа: 1768—70 „из кикиндског
округа" и 1783—84 из Ечке. Ово је уједно била и трепа, завршна етапа
миграције ка југу потомака Чарнојевићевих пресељеника.
Супротно усмерени процсс, пребсгавање из Србије под турском влашћу
на аустријску страну, трајао је стално кроз XVIII век, да би се наставио у
врсмс српских устанака почетком XIX века, углавном у виду ситних,
појсдиначних пресељавања, ос им у доба ратова, који су увек покретали веће
мноштво људи.
г) Стварање етничког шаренчла у XVIII и XIX веку
У XVIII столећу је дотад углавном компактно српско етничко подручје
у Банату испресецано новим насељима других народа. Аустријске власти
спроводиле су планску колонизацију са двоструким циљем: да се земља
гушће насели како би се повећао порсски приход, и да се раскине компактност недовољно поузданог православног становништва у осетљивој погра
нично) области. Простора за насељавање било је у изобиљу, не само зато
што су затечени Срби били рстко насељени, већ и због преношења тежишта
пољопривредне производил са екстензивног сточарства на продуктивнију
зсмљорадњу, као и због великих, успехом крунисаних подухвата копања
канала и исушивања мочвара.
Скипа 5 приказује распоред мочвара у Банату 1778. године према једној
оновременој аустријској карти. Поређсње са скицом 1 указује на високу меру
поклапања зона најјачег присуства мањинских народа са некадашњим подручјима пространих мочвара.
Најбројнији колонисти били су Немци, и то не толико из Аустрије,
колико из данашње Немачке, углавном из њених јужних и западних крајева.
Додуше, насељеници из првог таласа колонизације већим делом су се
разбегли кад су Турци 1737. године поново провалили у Банат. Мсђутим, за
владе Марије Терезије (1740— 1780) подухват је настављен са новом систематичношћу и бољим успехом. Ради илустрације навешћемо неколико
података из студије Борислава Јанкулова Преглед колонпзацнје Војводпне
у XVIII и XIX веку.*6.
Немци су насељени у Омољици 1765, у Мсленцима 1766, у Модошу
(данас Јаша Томић) такође 1766, у Масторту и Тосегу (оба села, спојена,
данас сачињавају село Нови Козарци) 1770—71, у Алибунару 1780, у
Сенђурђу (данас Житиште) 1783—4, у Накову 1784, у Црњи 1790, у
Францфелду (данас Качарево) 1791, у Шупљаји (данас Крајишник) 1796, у
Ба натеком Карловцу 1803, у Сечњу 1806, у Бочару од 1820, у Пардању (данас
Међа) 1826, у Мокрину 1829, Молину (село више не постоји) 1832,
Рудолфсгнаду (садашњи Книћанин) 1865.47 У села бокоиг, 81. НиЬег1 и
СћагкујИе неточно од Кикинде населили су се (уз Немце?) Французи из
** Нови Сад, Матииа ерпска 1961 (појсдиначни подаци лако ее налазе уз помой регистра на
крају књиге).
47 Ови се подаци умногоме не слажу с онима у књизи Д. ]. Поповнпа Србн у Банту (под
именима одговарајупих места, у азбучном реду). Неслагања у датумима за нас су од споредног
значаја, исто као и питање о томе како су тс неподударности настале, ал и вреди додатн да су, по
наводима Д. Ј. Половила, у Старчеву 1761. насељени Немци инвалид», а да су елнчни ветеран»
из Седмогодишњег рата колонизовани у Јабуци и Омољици 1765—1768. године.
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Лоренс, који су касније и римшш нсмачки јсзик и националыо ее асимиловали;
њихова некадашња три села сачињавају данас Банатско Велико Село.
У периоду 1755—60 Мађари стижу у Велики Бсчксрек (данас Зрењанин). Године 1766. они се досел>авају у Маргиту, 1773. у Мајлан, 1776. у
Торду. Насељавањс се интензивирало кал јс всћи дсо Баната доспео под
управу угарских власти и кад је зсмља била распродата вслепоседницима.
Оросламош (данас Банатско Аранђслово) стскао је својс мађарскс становнике 1782, Падеј 1784, Итсбсј 1786, Нови Бсчеј и Дебсљача 1794. Бсодра и
Чока 1796.48 Латифундисти („спаије") често су доводили на новокупљена
имања искуенс мађарскс пољоприврсднс раднике; у нсколико нассља у
северном Банату то су били одгајивачи дувана. У Црн>и су Мађари
колонизовани почетком XIX века, у Сајану 1804, у Бикачу 1817—8, у Бочару
од 1820, у Мокрину 1829, у Старом Лсцу 1830, у Сснтмиклушу (данас
Остојићево) 1831, у Јсрмсновцима 1840, у Хстину 1841, у Санаду 1859, у
Војловици 1883, у Мужљи 1890. Овс податке можемо допунитн онима из
поменуте књиге Д. Ј. Поповића: Јазово 1760, Врањсво 1786, Чсстерск 1800.
Нијсдна од двеју наведсних књига не пружа комплстну ннформацију. Нама
она, уосталом, нијс потребна. Циљ је овог излагања само да прикаже општу,
оквирну слику збивања.
Словаци су, по Јанкулову, у Арадцу од 1788, у Ковачици од око 1800,
у Пал пни од 1806, у Шандорфалви (каснијс Словачки Александровац, данас
Јаношик) од 1812, у Старом Лсцу од 1830.
Хрватс је насслио загрсбачки Каптол, који је 1801. стскао нскс поседс
у Банату. Тада су кајкавци из Туропоља доссљени у Боку, Нсузину, Кларију
(данашњс Радојево),49 а такођс и у Кечу на румунској страни границе —
свугде као мањинско становништво у датим местима.
За разлику од досад помснутих народа, Румуни су се у банатску равннцу
диссљавали делимично спонтано, без иннцијативс власти или вслепоседника.
Спуштање Румуна са источнобанатских и срдсл>ских план ина спада у типичне
миграцијс из економских разлога. У књизи Б. Јанкулова налазимо податке о
њиховом нассљавању у Алибунару, Банатском Новом Селу и Селеушу 1765,
Клеку, Јанкахиду, Сарчи (данас Сутјсска), Ечкн и Торку 1767, Глогоњу,
Омољици и Овчи 1781, Уздину 18(Ю и Петровом Селу (данас Владимировац)
1803. године.50 Румуни су радо улазили као појсдинци или мање групс у
ерпска села. Њиховој етничкој асимилацији погодовали су зајсдничка вера и
чести мешовити бракови. Отуда румунска презимсна у многим ерпским
породицама, чак и у таквима у којима данас нико не зна румунски језик. (С
друге стране, било јс и доста случајсва прстапања Срба у Румуне.) Припадници осталих народа посрбљавали су се врло ретко; од тога их је чувала
верска разлика. Таква ситуација отворила је врата структуралном утицају
румунског језика на ерпске банатскс говоре, док утицај нсмачког и мађарског
погађа првенствено лексику.
<8 Упозоравамо да књига Б. Јанкулова дајс понекад два или три сукцесивна датума (етапног)
насел>аван>а појединих народа у понеком месту; ми бслежимо само најстарији од тих датума.
4» По Д. Ј. Поповићу, СуБ.
50 И овде постоје разлике између година досељења на веде них у књигама Јанкулова и Д. Ј.
Поповића, док се подаци Р. Флоре (Румунски банатски говоря у светлости /шнгвнетнчке географије,
Бсоград 1971, 62) разликују у појединостима од оних у обе те књиге.
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Сводећи закључкс из овог летимичног прсгледа стничке прошлости
подручја нашег истраживања, можсмо рсћи да је око 1800. године то подручје
у основним цртама већ имало ону етничку физиономију коју јс сачувало до
колонизације Срба.
д) Промене у XX веку
Два колонизациона таласа у XX веку у знатној су мери изменила слику.
После Првог светског рата основан је низ нових насеља: Банатско
Карађорђево, Стајићево, Војвода Степа, Велике Ливаде итд. Њиховим
становницима, ветеранима добровољиима, оптантима и ел., раздељена је
земља одузета аграрном реформом од велепоседника. После Другог светског
рата дошли су нови колонисти, овога пута углавном на земљу која је раније
припадала Немцима, иссљеним непосредно пре тога. Нассљениии су донели
своје дијалекте, који се на новом тлу постелено мењају под утицајем
књижсвног јсзика и говора аутохтоног српског становништва.
Закључујући овај кратки осврт на етноисторију Баната, можемо констатовати да су најјаче формације несрпског живља (односно, у XX веку, и
српских колониста) настале на некад мочварном и каснијс исушеном
земљишту, које је после исушивања примило нассљсникс. Антиципирајући
резултате својих истраживања која ће бити изложена у овој монографији,
додаћемо да су се и обе знатнијс дијалекатске границе које смо утврдили на
терену — она између шумадијско-војвођанског и смедеревско-вршачког
дијалекта и она измсђу кикиндске и тамишке говорнс зоне — појавиле управо
на тим местима, дакле тамо где су простране мочварс, а затим појаси
насељени инородним становништвом, вековима отежавали контакте између
српских насел>а. Надамо се да ћсмо о томе моћи више рећи у закључку ове
монографије.
ДОСАДАШЊЕ ПРОУЧАВАЊЕ ГОВОРА
На говоре који се описују у овој књизи оевртао се знатан број аутора.
Међутим, детаљнс монографскс студијс нема. Нај више података о говорним
особинама садрже два опширнмја извсштаја (Милетић 1940. и Ивић
1949— 1950). У некима од радова пажња није усредсређена на те особине,
већ на проблем генезе шумадијско-војвођанског дијалскта. Прегледаћемо
постојећу литературу хронолошким рсдом.
1) Вук Стефановић [Караџић], Српскн рјечник истолкован њемачкнм и
латинским ријечима. У Бсчу 1818.
У предговору свог фундамснталног дела Вук истиче разлику између
два екавска „нарјечија", сремачког, где се говори легши, вртити итд., и
ресавског, са облицима као лететн, вртсти (стр. XVII). Наравно, говори којима
се ми очде бавимо спадају у „сремачко нарјечије". У Српској граматици уз
Рјечник Вук у напомени на стр. XXXVII с правом упозорава на настанак -и
у И и Л множине као одлику војвођанских говора („У Сријему, у Бачкој и
у Банату"). На неколико других места у истој граматици он бележи поједине
особине које се јављају у Бачкој, понскад и у Срему. У всћини случајева реч
је о појавама којих (бар данас) нема у Банату. Мепутим две појелиности
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наведеые у напомени на стр. ХЬУ1 и ХЫХ карактеристичне су и за Банат.
Ово важи и за Вукове констатации о неким облицима глаголских имсница
у „сремачком нар)ечи)у" (стр. ЬХУШ). Осим тога у самом речнику има преко
150 речи са ознаком да се говоре у Срему, у Бачко] и Банату. Таквих речи
у Р)ечнику из 1852. има )ош више, додуше с упрошЬеним географским
податком: „у во)в." — Вук се и у другим приликама оевртао на по)едине
особине во]во()анских говора, не издва)а)упи при том Банат, чи)с )е дщалекатске прилике познавао нешто слаби)с него оне у Срему и Бачко). Осим
тога, „погр]ешке", ко)е \с он у разним сво]им написима упорно приписивао
штетном утица^у кн>ижевника, а 1845,52 преокреЬуЬи визуру, „простоти", у
ствари су на]веЬим делом одлике во)во!)анског ди^алекатског пейзажа.
2) МНап Ке§е1аг, Д/е зегЬокгоаНзсИе ВеШип^зийм/езШскег Мипа'аПеп, Меп,
1900, КшаегНспе Акаёепне йег Мвзегаспаиеп, БспгШеп йег Ва1капсотпи88Юп,
Ьтдшзизспе АЫЬеНипе I.
Ова веома значаща кн>ига посвеЬена )е општщим акценатским проблемима штокавштине и, посебно, акцентуации трщу месних говора на догозападу (Дубровник, Прчан», Озринипи). Ме1)утим, на стр. 30 налазе се врло
тачна запажан>а о судбини послеакценатских дужина у ерпским говорима
„)ужне Угарске", т]. Во]водине. Осим тога, он на стр. 34 помюье дужину на
наставку -ама у ДИмн у Новом Саду; данас се зна да та дужина представлю
одлику и других во)во))анских говора шумади|ско-во]во(]анског дщалекта.
3) А. Белич, Диалектологическая карта сербского языка, Отдельный
оттиск го „Сборника по славяноведению" II, Санкпетербург 1905.
О шумади)СКо-во)во!)анским говорима на стр. 32—40, са незнатном
количином нових података, али са оригиналном концепциям о генези овог
ди}алекта путем мешавине косовско-ресавских и источнохерцеговачких гово
ра, донесених сеобама на ово подруч]е. У том схватан>у огледа се утица)
откриЬа Дована Цви)ипа и н>сговс школе о далекосежним променама у
саставу становништва ерпских земал>а у резултату великих миграциоцих
покрета. — У касни^им Белипевим радовима н>егово схватан>е о мешавинском пореклу шумади)Ско-во]во!)анског ди]алекта знатно Ье еволуирати.
4) МПап Ке5е1аг, Иег §1оксп>1$сИе Ша1ек1. Меп 1907. Кшз. Ак. ё. \М88.,
8спгШепаегВа1калкотпи5зюп, 1лп{гш8Цзспе АЫ. VIII.
Без новог материала о шумади|ско-во)во1)анским говорима. На стр.
14— 17 оштро одби]а БелиЬеву хипотезу о мешавинском пореклу тих говора
и указу)е на по^едине моменте ко]и су могли утицати да се * у одре!)еним
примерима рефлекту^е као и. На стр. 68 нсочекивана тврдн>а да се у изговору
образованих Срба е<Ф, нарочито кад )е под дугам акцентом, изговара
изразито шире него е настало од етимолошког е или од е.
31 Овим материалом позабавили су се А. Бел и II (О Вукоеим поглеЪима на ерпске дн}апекте и
кнмжеенн )езнк, Глас СКА 82, 1910, стр. 146, прештампано у Белипево) юьнэи Вукоеа борба за
народни н кнмжеенн ]езнк, Београд 1948, стр. 116), Л>убомир Сто]ановип (Живот и рад Вука
Стеф. КарацнЬа, Београд 1924, репринт издана Београд 1987, стр. 130) и Павле Ивип у свом
Логовору Просветиног издала Рдечника из 1818. (Београд 1966, стр. 84—86). На)важни]а )с,
ме!)утим, студща Лована Кашипа ВороЪанска лексика у Вукоеом Р}ечнику, ГФФНС X, 1967,
199—224.
52 Вука Стеф. КарацпНа и Саве Теке/ж/е пнема..., Скуп.ъсни граматички и полемички списи
Вука Ст. Караиипа III, св. 1, Београд 1986, стр. 185.
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5) А. Белип, О српским или хрватским Ьщалекгнма. Глас СКА
ЬХХУШ, 1908, 60—164.
На стр. 106— 124 полемика с Решетаровим погледима изнетим у делу
наведеном горе под 4. Белип сада сматра да )е шумади]ско-во)во))ански
дщалекат настао утшицем „)екавско-икавског" говора на скавски.
6) М. Ке5е1аг, 2ыг Рга%е йЬег сНе Сгирр1егип% а"ег зегЬо-кгоаНзсИеп й1а1ек1е.
АгсЫу Гиг з1ау15спе РЫ1о1о81е XXX, 1908, 597—625.
На стр. 615—618 настааъа дискусэду с Александром БелиЬем о генези
шумади)Ско-во)во1)анског диалекта инсистира^уЬи на свом у основи тачном
схватан>у да та) дщалекат ни^е настао мепшьем других. Овога пута од доноси
нешто новог материала из Семиклуша (данас Осто^ийево) у северном
банатском Потиру и утвр^е правило о промени фупе */' у и/, што
предстаагьа несумн»ив напредак.
7) .)ован Ердел>ановиЬ, Траговн на)старщег словенског сло)а у Банаху:
ШеДегИн ЗЬогтк, РгаНа 1925, 275—308.
Доказу^е, на основу истори)СКих извора, да су у Банату у среднем веку
„седели Срби". Мейу топонимима наведеним у Милекерово] кн>изи Бё1та%уагог52а% кдгёркоп /0Шга]2а Ердел>ановиЬ налази превагу словенских (по
нлговом рачуну 356 од 676 забележених до 1410. године), додуше преви1)а]уЬи да главнина словенских назива потиче из источног Баната, дакле из
области у ко)0) данас нема Срба. Трагове старог словенског сло)а аутор види
и у српским банатским говорима, нарочито онима на )угу. Он наводи нешто
особина тих говора, добро уочених али нестручно презентираних. Мейутим,
те особине не доказу)у н>егову — иначе у основи тачну — тезу. Н>егова
подела српских говора Дон>ег Баната ни)е без нсдостатака.
8) Дован Ердел>ановип, Знача} етнолошких пспптиванм у Во]водинн.
Летопис Матице српске 313, 1927, 116—129.
Позив на систематско истраживан>с, ко)е би поред осталог потврдило
гледиште о старини српског живл>а у Во]водини. О )езику практично ништа.
9) А. БелиЬ: ДР ДОВАН ЕРДЕЛэАНОВИЪ, Траговн на)схарщег сло
венског сло]а у Банату (из кн>иге №еёег1йу ЗЬогшк, Ргала 1925, стр. 285—308).
(Приказ.) - ДФ VIII, 1928—1929, 229-231.
Одбща тврдн>у о старини особина банатског говора („]а не видим
никакве потребе да се ишта у )езику банатских Срба приписке давноме
времену... ]език кра|а XVII в. и )ош доцнщих времена"). Износи схватан>е да
су се скавци у Банату „)ош од XIII века па све до кра)а XV" мешали с
икавцима. „Са )ужним говором источи и говор дошао )е у живл>и контакт тек
после XV века."
10) Александар Белип, Штокавски дщалекаг. Народна енциклопедща
српско-хрватско-словеначка, IV кн>ига, Загреб 1929, 1064— 1077.
Поглед и резиме на]важни]их тадапиьих знаььа о штокавштини. Набра)ан>е за)едничких особина штокавских говора и одлика по)единих дщалекатских зона. „Шумадиско-сремски (шумадиско-во)во1)ански ди)алекат)"
окарактерисан \е на стр. 1072—1073. ]едяа пасус посвеЬен ]с „во)во!)анском
ди)алекатском типу"; наведено \е неколико н>егових особина. бет уляжси.я V
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разлике измену сремских, бачких и банатских говора. На стр. 1071 аутор
об|аш1ьава да ]е „прве заметке" шумади]СКо-во)во1)аыских говора дала мигра
нта икаваца из источне Босне у Срби)у и Во)водину у XIV—XVI в. — Исти
садржа] налази се и у БелиЬевим унивсрзитетскнм прсдаван>има, вишс пута
умножаваним шапирографом у доба измену два рата и ыспосредно после II
светског рата.
11) Милош Московл>евиЙ, Дщалекхолошка карга Во]воднне, Гласник
^гословенског професорског друштва ХХ'ПП, 1938, 1044— 1074.
Рад )е написан и об)авл>сн пре пишчевих теренских истраживан>а у
Банату, тако да се тврдн>е заснива)у на успутним опсервацщама и обавештен>има из друге руке. Сумарно, не увек тачно. У ауторовим из]авама о
кановачком акценту у вейем делу Воеводине огледа се нсразликован>е
полудугог изговора ' од ' акцента. Ипак су поиске говорне особине овде првн
пут констатоване. У Банату Московл>евиЬ налази три говора: „источнобанатски" ^угоисточно од линш'е Баваниште—Вршац), ко]и он увршйу)с у
„косовско-ресавско наречье", „средн>ебанатски", истоветан с нашим
тамишким, али са северозападном границом смештсном знатно 1ужни)е него
што ]е у стварности, и „потиски", ко)и захвата остали део Банаха, али и вишс
од половине Бачке. Аутор ни)с уочио знача] Тисе као ди)алекатске фанице.
Штавише, у погледу дифтонгизаци)е ё он стан>е приказу)с управо супротним
од реалноп по н>ему се „дифтонгизовано е много изразнще чу)с" у Банату
него у Бачко). Несумн>иву вредност овог написа чини веома користан преглед
(са малим брО)ем пропуста) података о во)во!)анским говорима у рашцо)
литератури.
12) Петар Скок, Топономастика Во)воднне. У кн>.: Во]водина I, Од
на)стари)их времена до Велике сеобе, Нови Сад 1939, 108—127.
Компетентно тумачи етимологи)е знатног бро]а топонима разног порекла, пона]више словенског. Обухвапснй су и многи локалитети у неточном
Банату, вей вековима етнички румунском. Аутор разврстава словенске
називе према творбеним типовима, али се не упушта у н>Ихову временску
стратификацщу. Майарска топоними)а само ]е ман.им делом ушла у пол>е
н>сговс пажн,е. Може се уопште реЬи да ]е у овом, свакако лобром пр.ыогу,
тема више начета него обцайена.
13) Извешта] г. Бракка МилетнНа. Годшшьак Задужбине Саре и Васе
Сто]ановиЙа VII за 1939, Београд 1940, 17—36.
Аутор ]е посетио Кикинду, Мокрин, Семиклуш (сада Осщийево),
И1)ош, Башаид, Бочар, Карлово (данас део Милошева), Кумане и Падс). На
терену ^е провео око шест нсдсл>а, од тога половину у Кикинди. Извешта)
)е веома садржа)ан, )езгровит, прецизан, са релативно врло много по1сдиности. Конципован ]е чисто ди)алектографски, без интерпрстацш'е чшьснипа.
Остале су у сенци разлике измейу локалних говора. Писан као да )е гижио
да говор прикаже што занимл>иви]им, чак помало егзотичннм. У дстал>има
има пропуста, рейе грешака. Ипак ова) знача)ни рад оста|е досад на)богати|и
преглед особина )едног банатског говорног типа. На кра^у текст.
14) Извешса] г. Мнлоша Москов/ьевнНа. Годшшьак Задужбине Саре и
Васе Стфновийа VII за 1939, Београд 1940, 57—60.
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О испитивању говора југоисточног Баната, који припадају смедсревско-вршачком дијалекатском типу. Њихову ссвсрозападну међу аутор
одређује линијом Ковин— Алибунар—Вршац—румунска граница.
15) Извештај г. М. Московл>евића. Годишњак Задужбине Саре и Васе
Стојановића VIII за 1940, Београд 1941, 27—28.
О обављеном теренском раду. Посећено подручје углавном се поклапа
с тамишком говорном зоном. Сумарни подаци о говору, са свега неколико
констатованих особина. Аутор је потценио степей дијалекатске хомогености
обухваћеног предела. Он из његове целине издваја с једне стране „говор
Панчева, Црепаје и Борис", где по њему има „најмање специфично банатских
особина", а с друге стране „говор Итебеја, Петровграда (данас Зрењанин),
Елемира и Меленаца", који „припала потпуно потиском говору", при чему
„потиски" значи што и код нас „кикиндска говорна зона". Ова је тврдња
углавном тачна кад је реч о Елемиру и Меленцима, али не и у вези са
Зрењанином и Итебејом.
16) Павле ИвиП, О говорима Баната. ЈФ XVIII, 1949—1950, 141—156.
На основу теренског рада у Ђали, Српском Крстуру, Српској Црњи,
Радојеву, Фаркаждину, Томашевцу и Боки (као и у Крушчици код Беле
Цркве). Изнесене су главне особине банатских говора шумадијско-војвођанског' дијалекта и неколико одлика смедеревско-вршачког говора у
Крушчици. Утврђсне су и главне разлике међу банатским говорима који
припадају шумадијско-војвођанском дијалскту. — Понешто од материјала
из овог чланка налази се и у пишчевом извештају у Гласнику САН I за год.
1949 (1950), 485—487.
17) Павле Ивић, О говорима Баната. Гласник САН II, св. 1, Београд
1950, 129—130.
Извештај о теренском раду у Сефкерину, Ченти и Иланчи (и осим тога
у Долову и Баваништу, где преовлађују особине смедеревско-вршачких
говора). Поменуто неколико говорних особина. Исти аутор у Гласнику САН
II, св. 2, Београд 1950, стр. 314, извештава о свом раду у Милошеву, Новом
Кнежевцу, Санаду, Падеју, Кикинди, Мокрину, Куману и Меленцима (а
такође и у Гају на земљишту смедеревско-вршачког говорног типа).
18) Иван Поповић, О најновијим испитвањима војвођанских дијалеката. Зборник Матице српске, Серија друштвених наука 3, 1952, 103— 107.
Реч је о теренском раду И. Поповића, Б. Николића и Павла Ивића.
Тема је обрађсна информативно.
19) Иван Поповић, Треће лице множпне презента у војвођанским
говорима. Зборник Матице српске, Серија друштвених наука 4, 1952,
114—127.
Преглед стања у разним крајевима Војводине и покушај тумачења
наставка тога стања.
20) 1уап Ророу16, /иг ИеиИ^еп зегЬокгоаИзскеп УоЫдиапИШ. \№епег 51аУ1Лиспев Јаћгђисћ IV, 1955, 97—129.
Већи део рада сачињава преглед чињеница у вези са скраћивањем
дужина у војвођанским говорима.
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21) Павле Ивип, О неким проблемнма наше историске Ъщалектологи)е,
ДФ XXI, 1955-56, 97-129.
О проблемима везаним за реконструкцщу првобитне дщалектске слике
данашн>их метанастазичких области. Порсд осталог подробно доказиван>е да
шумади]ско-во]во))ански дщалекат ни]с ыастао мешавином, затим набра)ан>е
одлика тога дщалеката и указиван>с на чшьсницу да су многе по]сдиности,
иначе познате као во]во))анске характеристике, познате и у понским говорима
северне Србще. — Идс)с из овог рада аутор ]с саопштио 1952. године у
)сдном предаван>у, чщ'и )е резиме об]авл>ен у Гласнику САН IV (за 1952),
стр. 324. Дискусщу поводом тога предавала забележила )е у изводу Ирена
Грицкат у }Ф XX, 1953—54, стр. 396.
22) Павле Ивип, Дщалексологща ерпскохрвагског ]езика. Увод и
штокавско нареч]е. Нови Сад, Матица ерпска 1956. (Ново, углавном неизмеььсно издан>е: Нови Сад, Матица ерпска 1985).
Шумади)Ско-во]во1)ански ди)алекат стр. 66—86, од тога Во)во))ански
подди)алскат 74—79 (говори Баната 76—78, са списковима десетак за)едничких одлика тих говора и по неколико диференцщалних црта тамишког и
кикиндског говора, као и кратким оевртом на румунски утица} у синтакси и
прозодщи на говор по]единих места дуж румунске етничке границе). О
условима ко)И утичу на скраЬиван>е дужина на стр. 70—72, а на стр. 79—81
о формиран>у шумади)Ско-во)во1)анског дщалекта, ко)е аутор тумачи органским разво]см, а не дщ'алекатском мешавином. На кра^у поглавл>а анотирана
библиографща.
23) Павле ИвиЬ, 1еЪна доскора непознаю групп шеокавских говора:
говори с незамен>еним }атом. ГФФНС 1, 1956, 146— 160.
Рад садржи и нешто оеврта на особине банатских говора шумади)Сково)во))анског диалекта, на одлике месног говора Радо)ева и на континуитет
ерпског становништва у Итебе)у, потвр1)ен необичним презименом Омалев,
ко)е очигледно потиче од надимка Хомшъ, забележеног )ош 1660. године.
24) 1\апРоро\1б,81апа" ипа'Аи/^аЬеп а"ег Ег/огхсНип^ а"ег Уороа'та-Мипа'аПеп.
01е>Уе11аег51ауеп1, 1956, 148—158.
Набра]ан>е дн)алскатских типова ко]и се говоре у Во)водини, преглед
на)нови)е литературе о н>има и дискуеща о н>иховом пореклу. И. ПоповиЬ
се изражава против теорще о мешавини. Без новог материала.
. 25) Павле ИвиЬ, О говору Галнпо/ьскнх Срба. СДЗб XII, Београд 1957.
Аутор поред осталог насто)и да утврди ареале особи на говора ко] и
проучава како би могао на основу тога одредити одакле он потиче. При том
се П. ИвиЬ осврЬе на особине знатног бро)а говора, мсЬу копима и банатских,
ослан>а)уЬи се на сво) материал са терена.
26) Рау1е Ъпб: Оге зегЪокгоаИзскеп 01а1еШе, 1кге51гикШг ипс! Еп1ичск1ип%. Егз1ег
Вапа". А11%етете8 ипс1сИе §1окап>15сИе 01а1еШ%гирре, '8-Сгауеппа|»е, МоиЮп 1958.

Од кн.игс наведене под 22 ова) се приручник разлику)с пре свега далеко
широм применим струк туралног метода. О шумади)СКо-во)воЬанском диа
лекту на стр. 167— 188, а посебно о во)воЬанским говорима 174— 181, од тога
на стр. 178— 181 о одликама и рашчлан>ености банатских говора. Додата )е
библиографща.
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27) М. 5уй (= Михаиле СтевановиЛ), §1окау$1а <Н)а1ека1, у саставу
одредыице ^Исхгрхкокгуаккл, Епаккэрео^а 1и§о$1аУГ|е кщ. 4, 2а§геЬ МСМЬХ,
501—506.
О шумади)Ско-во]Во!)анским говорима на стр. 504. Наведено ]е сразмерно мало ди)алекатских особина, без података о унутрашн>о) диференцщацщи
говора овог ди]алекта (изузев не баш прецизног оеврта на кановачки акценат).
Рад садржи сажету библиографщу.
28) Берислав НиколиЙ, Прнлог проучаван>у порекла шумаЪщско-во)воЬанског дщалекта. Щ н. с. XI, 1961, св. 1 —2, 44— 56.
Сматра се да ]с та) ди]алекат настао преузиман>ем икавских облика у
говоре са (тада )ош) нсзамен>сним )атом „за време среднювековне Угарске".
29) Иван ПоповиЬ, Говор ГоспоЬннаца у светлости бачких говора као
целине. Београд, Посебна издан>а САНУ СЭХХУ, 1%8.
Монограф^а о бачким говорима. Аутор се понегде оеврпе, ради
порс!)С1ьа, на сво) материал из банатских места Српског Крстура, Севкерина,
Иланче и Долова.
30) Иванка Ра|ков, Прнлог за Ъщалектолошки речник говора Мокрнна.
ПЩ 7, 1971, 187-192.
Акцентоване одреднице, прапене об)ашн,ен>ем значеша и примером у
реченици. Обележаван>е акцента, а у нетто веЬо] мери обележаван>е квантитета, ни)е увек сигурно.
31) УеИпйг М1паПоУ1с 1 Оога'апа Уикоун5, ЗгрзкоНгуШзка 1сЫка пЬагз&а,
Ыоу/1 Зад*, 1п8Ши( га Ип^юИки, 1977.
Аутори су искористили постпреду литературу о слатководном рибарству на тлу ерпскохрватског )сзика и прикупили на терену обиман материал
из 40 пунктова у Во)водини, од тога 9 у Банату, дуж Дунава, Тисе, Беге^а и
Тамиша. Из те гра1)е могу се сагледати и по)едине гласовне и морфолошке
по)авс (исто вреди и за радове наведене ниже под 36, 38 и 40). На стр. 1 —430
азбучни преглед лексичке гра1)е. На кра^у 47 географских карата (скица)
Во)водине са показаном лексичком вари)аци)ом.
32) МПогаа* Е)е81с, СгашгИе $\гЪосгоа1е &п 8аШ—Мои. Апа1с1е ЗоаеЩп йе
ИтЬа готапа 9, 2геп)ашп 1978, 101—103.
О ерпскохрватским говорима у Банатском Новом Селу. На)више пажн>с
посвеЬено ]е екавском говору старинаца. Осим познатих општих одлика
бсСйатских говора ту се констату^е и изговор А, # на месту чиу. Сасвим су
кратки оеврти на щекавске говоре колониста, „западнобосански", „лички",
далматински", „црмнички" и„паштровски".33) Слободан РеметиЬ, О незаменимом }ату н пкавнзмима у говорима
северозападне Срби]е. СДЗб XXVII, 1981, 7—105.
Оашыцупи се на сво) богата материал из северозападне Србще, где
)с открио простран ареал са незамен>еним )атом, аутор подвргава новом
разматран>у питание генезе шумади)Ско-во)во1)анског диалекта и утвр))у)е да
он нще настао мешав ином.
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34) Невенка Секулип, Збирка дщалекатских тексюва из Во}водинс.
СДЗб XXVII, 1981, 107-306.
Акцентовани тскстови, забслсжсни )ош 1952. и 1953. године, по правилу
добро. Са подруч)а нашсг проучаван>а обухвапсни су Мокрин, Кикинда,
Милошево, Башаид, Вран>сво, Куманс, Мелснци, Зроъанин, Итебе), .1аша
Томил, Ботош, Томашсвац, Чснта и Панчсво. Поиски записи давани су затим
казивачима на читаньс, при чему су забележснс варианте, ко]е ее да)у иза текста.
35) Мб, Рау1е (§1ауш геа'акЮг): Ропо1оШ орЫ згрзкоИп'аккМг/ИгуаГзкозгр$кгк, з1оуепасЫН / такеа'опвЦи догога оЬи1пасетк ОрШ51о\>еп$к1т 1т%\>1$Нскип
айавот. 5ага]еУО 1981. Акайетуа пайка Возле 1 Негсе§ОУте, РокеЬпа гга'апза
кп^ща ЬУ, Офе^еп^е ски§1уетп пайка, кл^§а 9.
На стр. 451 —457 налази се фонолошки опис говора Башаида (пункт
ОЛА 55), ра!)ен по обрасцу ко^и важи и за друге описе у то) публикации.
Аутор )е Павле Ивий, ко)и )с извршио и тсренско истраживан>с. У лингвистичком атласу Европе (А11ак Ьш^иашт Еигорае) пункт Башанд носи ознаку
29. 0. 011. У оба атласа на картама у свим досад изашлим томовнма (а надамо
се и у будупим) заступлена )е гра1)а из овог пункта.
36) Гордана Вуковип, Жарко Бошн>аковип, Л>ил>ана Нсделков, ВсувоТ]анст коларска терминологий. Нови Сад, Институт за {ужнословенске
)езике, 1984.
ОбухваЬено 113 пунктова широм Воеводине. Грайа )е скупл>ана од
старших л>уди, великим делом од занатли)а колара. Иза лсксичко-семантичке
и творбене анализе и Заюьучка следи Речник (стр. 133—218), а затим 26
скица ко]е приказу)у лексичку вари^ашцу у овом домену на тлу Во)Водине.
37) Жарко БопиьаковиЙ, Дщалекатскп сексговн из Срема и Банаха. ПЩ
21, 1985, 153-164.
Грайа из Итебе)а на стр. 161 — 164.
38) Жарко Бошн>аковиЙ, Пастирска терминологий Срема. Нови Сад,
Институт за ^ужнословенске )сзике, 1985.
Ради поре!)сн>а обухвайена су по два пункта из Бачке, Баната, Срби^е
и Босне (из Баната Итсбс) и Опово). И ту налазимо лсксичко-семантичку и
творбену анализу, затим 21 географску скицу и Речник (стр. 101 — 158).
39) Радован В. Вртипрашкн, Од луда]е феюер, Нови Сад 1985?53, 136 стр.
Песме у диалекту о тсмама из живота сел>ака у Мокрину. Аутор )е
лекар, родом Мокринчанин. Надахнут л.убавл,у прсма завича^у и саосеЙан>ем
за тешки живот сиромашног сеоског света, он насто|и да прикаже не само
та] живот, него и народни говор. У сво|е песме уноси, очигледно намерно,
веома богату ди^алекатску лексику. На кра)у (стр. 111—133) налазе се
Тумаченя мани: познатпх речи, прошнцщйлпзама, архачзама. Одредницс су
акцентованс, по правилу тачно.
Сличног су садржа)а друге две збирке песама истог лесника: Клопави
шешир, Кикинда 1987, 116 стр., и Граблевина, Нови Сад 1987, 112 стр. Ипак,
анексни речници уз те киьиге много су крайи, а на одредницама нису означенн
акцент.
53 На шьизи )е означена година 1988, ал и на стр. 116 мьиге истог аутора Клопаен шешир,
об]авл>ене 1987, налазимо лодатак да )с кн>ига Од луЪще фегьер изашла 1985. године.
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40) Гордана ВуковиЬ, Терминологий купе и покупства у Во]водпни.
Нови Сад, Институт за ]ужнословснске |сзикс, 1988.
Обухвапено )е 96 пунктова широм Во]водиис. Лсксичко-семантичка
анализа, Заюьучак, Речник, 109 скица лсксичкс вари)а1ще са по )сдним
десигнатом, 3 карте вари)аци]с значена по)сдиних лексема и 8 сводних карата
са по неколико изолекса, ко|с указу|у на разнс типове диферснци)аци)е
во)воГ)анских говора у датом домену.
41) Миливо) Попов: Речннчка гра\]а из северно* Банаха. Расковник бр.
50, зима 1987—1988, 40—61.
Речи са подробним углавном стнографским об)ашн>сн,има значена.
Место су цитирани стихови пригодних народних пссама. Ни)е рсчено из ко)их
места потиче материал.
42) Милорад Дсшип, Напомене о ерпскохрватско] овчарско] термино
логиях у }ужном Банату. Радови АНУ БиХ ЬХХХ1\\ Одел>ен>е друштвених
наука 23, Сара]ево 1989, 232—240.
Сажето изложени резултати теренског рада у Баранди, Ченти, Сакулама, Идвору и Фаркаждину. Знатна количина добро забслежене лексике из
области овчарства, увск са податком о месту где )с забележен пример.
43) Уезпа Веп6-Оик1с, ЫсШ %егтатгпй н згрзкоИпа^кот )е2\ки 5с\>епю%
ВапаШ. ЗМСФЛ XXXVII, 1990 (1991), 25—28.
Из глосара збирке Р. Вртипрашког Од луда')е фен>ер (в. горе бр. 39),
ко]и „може да се сматра репрезентативним" за севернобанатски говор,
ауторка ]е издво)Ила и етимолошки аналнзирала осам лексичких германизама,
неуочених у рани)0] литератури.
44) Рау1е Мб, §юка\'$ко пагес/е (у саставу одреднице ./с:Ис, _51р5коИг\'а{зШНгуаккозгрзЫ, кп>а(з1а Ш $грШ), ЕпаШорейуа Ли§с«1ауце 6, 2а§геЬ 1990,
67—78 (и у посебно) кн>ижици ОаНЬог Вго20У1С I Рау1е \\{с: ./е:Ис, хгрзко1т>а1хИЛт'аккохгрзИ, кг\'а($1а Ш згрзИ, 1гуас1ак 12 II ш1ап)а Епаккэреа'уе Ли§081ауце,
2а§геЬ 1988, 56—80).
О шумади)СКо-во)во1)анском ди)алскту на стр. 69—70 (у сепарату'
59—61). Наведено )е и неколико за^сдиичких особина во)во1)анских говора
овог диалекта, као и неколико посебности банатских говора. Због ограничености простора количина информашца )с знатно маша него у двема
ди)алектологи]ама истог аутора (из 1956. и 1958).
ЛИТЕРАТУРА О БАНАТСКИМ СРПСКИМ ГОВОРИМА С
ДРУГЕ СТРАНЕ РУМУНСКЕ И МАЪАРСКЕ ГРАНИЦЕ
Приликом повлачен>а граница кроз Банат измс1)у .)угослави)е и Румуни^е, односно Ма^арске после Првог светског рата остао )с ван ]угословснске
тсритори|е зНатан бро) насела у ко)Нма живи ерпска ман>ина, на)чешпе уз
припаднике других народа. Говори тих места у начелу су слични оним у
оближн>им пределима на ]угословенско) страни. Литература о тим говорима
садржи приличан бро) ^единица, али су то вспином крапи написи, са прилично
мало конкретннх података о говорима. Навсшпсмо овде, без претснзи)а на

32

Српски ди]алектолошк1! зборник ХЬ

комплетност, важнее ме!)у радовима ко)и се тичу говора шумадщско-во)во!)анског ди^алекта.
1) ЕтИ Ре1гоук1, Сгаш1 Сага$оуепИог. ВйЬНоСеса Оасоготашеч 3, Висиге§11
1935, XII + 270 стр.
Приликом теренског испитиван>а за лингвистички атлас Румуни^е аутор
)с прикупио одговоре и из Карашсва и села Гад код Чакова. Карашсвском
(крашованском) говору он )е посветио кн>игу чи^и смо ыаслов исписали горе.
По разним оделщима те кн>иге расути су подаци о по]сднним особинама
говора Гада. На стр. 225—232 налазе се одговори из Карашева и Гада на
близу двеста питала из упитника. Та )е гра1)а довольна да се сагледа основна
физиономи]а говора Гада, ко)И )е тамишког типа. Ауторово бележен>е )е
веома поуздано изузев у погледу тонске характеристике акцента (место
акцента увек )е добро одре!)ено, док су грешке у квантитету сасвим ретке).
Упаддиво )е сигурно бслежен>е ни)анса у бо^и вокала.
2) Светозар Марковип, Српски )ежк у румунском делу Баната. (Часопис) Живот (Темишвар), кн>ига за децембар 1936, 1—3.
Популарно писан чланак, са тенденциям да се бори против )езичких
„грешака". Запажен )е известан бро) особина, а за неке )с и констатован
стран и утица) под ко]ИМ су се развиле.
3) Епи! Реихма. АНази1 Нп%шзПс гошап (риЬНса! Йе... Михеш Итон готапе
зиЬ сотшсегеа 1и1 8ехШ Ри$сапи). РаПеа II (АЬЯ II). Уо1. 1, §1Ыи — Ье1ра§ 1940. 1п
ГоНо XIII + 152. — 8ир1етеШ. Тегтет сотШегаЦ оЬзсет. 5тш — 1л1фт\% 1942. 1п
ГоИо 1—10.
Дезички атлас Румуни)е. Обухвата одговоре ко)е ]е Е. Петрович прику
пио теренским радом на преко 800 питан>а, махом лексичког характера.
Уюьучено )с и неколико пунктова с (езицима националних ман>ина, па тако
и село Гад (в. горе под 1). Додуше, знатан део питан>а ни^е поставлен у том
месту. О особинама Петровичевог материала в. под 1. Напоменимо да ]с
овде та] материал дат у румунско) фонетско) транскрипции.
4) Айази1 НпдугзИс гот'т, 8епе поиа. Ешшга Асаёсгше! КсриЬПсп Рори1ага
Когшпа (Сиу). 8иЬ сИгссиа: Аса<1. ЕтИ Реичта. КеЛасЮг рппара1: 1оап Ра1ги1
(са трупом сарадника). Уо1. I, 1956, карте 1—274. Уо1. II, 1956, карте
275—622. Уо1. III, 1961, карте 623—909. Уо1. IV, 1965, карте 910—1236.
Уо1. V, 1966, карте 1237—1570. Уо1. VI, 1969, карте 1571—1850. (У
томовима V и VI у наслову сто)и гошап, а не гогшп, у складу с измен>еним
правописом).
Монументално дело, наставак издан>а под 3. Веома богата збирка
гра!)е, наравно пре свега о румунским говорима. И ту има гра1)е из ерпског
села Гада, с истим врлинама и (знатно ман>им) недостацима као у делима
наведсним под 1 и 3. На основу тих података могао бц се написати
прилично добар опис фонетике говора Гада (осим акцента). О морфологии
има много манл обавештен>а, о синтакси скоро ништа, док из лексике има
и понеко специфично зрнце поред потврда за обичне, недистинктивне
лексеме.
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5) Рау1е 1\а.Ье$Ьа1кат5те8па155ап1за'апз1езраг1егззегЬеза'иВапа1. Сегсейп
ае Ип8У15иса III, 8ир1етеп1, Сиу 1958 (= МеЪпеез ойеги а ЕтЛ Реиоум»), 227—235.
(Српска всрзи)а Балканизми у наста}ан>у у српским говорима Банаха у кн>.:
Павле ИвиЬ, О )езику некадаильем и садапиьем, Бсоград—Приштина 1990,
189—198).
О продиран>у балканизама под утица^ем румунског ]езика у српским
говорима, прстежно онима у румунском Банату (потврде потичу пона)више
из говора Банатске Црне Горе и Рекаша, ко)и не припада)у шумади)ско-во|войанском ди)алекту), али и онима у Српско) Црн>и, Радо]еву и Крушчици
на )угословенско) страни границе.
6) Виктор Веску, Румынское влияние на синтаксис сербского диалекта
в Банате. Кошапо$1аук:а I, Висиге$и' 1958, 70—72.
Удва)ан>с енклитика; губитак неких дистинкци]а у области падежа и
предлога; изменено место клитика. Нн)е речено из ко]их места потичу
потврде.
7) Чонка, Чедомир, О неким особеностнма ерпскога говора у среднем
и северном делу румунског Банаха. Нови живот III, Темишвар, 1959, св. 1.
Нисмо имали прилике да се упознамо с овим радом.
8) М. Живковип, Б. БериЬ и В. Веску, О српским и хрватским говорима
у Банату. Нови живот V, 1961, св. 2, 77—84 и VI, св. 1, 1962, 82—89.
На)важни]е особине „банатског говора", говора клисурских села, свиничког говора, крашованског говора, говора села Рекаша, говора Банатске
Црне Горе и (ка)кавског) говора села Кече. Ова] извешта) )с сачшьен на
основу теренског рада: аутори су провели на терену укупно 25 дана. За
„банатски говор", наведено )с, очигледно тачно, двадесстак особина (НЖ
У/2, 79—81). Изнсна!)у)с убра)ан>е села Соколовац и Златила у близини Беле
Цркве у ова) говорни тип.
9) Епи1 УгаЫе, 81аа"Ш асгиа/ $1 загсшИе сегсе1агп %гашгИог х1ауе Лп КериЬНса
Рори1ага Копг'та. Котапо51аука VII, 1963,55 —ТА.
Уопштено о стан.у проучаван>а и дал»им задацима. О ерпскохрватским
говорима на стр. 59.
10) Епй1 УгаЫе, РгМге азирга 1осаИ(а(Иог си %гашп з1ауе дт КериЬНса
Рори1агй КотЫй. Котапо$1аук;а VII, Висиге$и° 1963, 75—85.
Општи подаци о руским, ерпскохрватским, словачким, бугарским,
чешким и пол>ским говорима у Румунщи, о насел>има где се они говоре и о
начину како су н>ихови носиоци доспели у Румуни)у. О ерпскохрватским
говорима на стр. 79—80.
11) Эмиль Врабие, Место славянских говоров на территории РНР в
системе славянских языков и их значение для славянской диалектологии.
Котапо81аУ1са IX, Висиге$И 1963, 195—217.
Летимично набра)ан>е тих говора с нешто напомена о литератури.
Српскохрватски говори на стр. 198—199.
12) Миле ТомиЬ, Подела ерпских и хрватских говора у Банату према
изговаран>у сугласника ч, Й, ц, Ь. Нови живот, Темишвао. 1967 гв 1 8^— 86
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Аутор )с посстио сва насела са српскохрватским говорима у Румуни]и.
Према н>еговом напазу, од говора шумади)Ско-во]во1)анског /ипалекта (едино
они у Великом Семиклушу и у Дин>ашу не разлику]у ч и ^ од А и %.
13) Миле Томип, Упогреба акузатива и локатива у српским и хрватским
говорима у Банату. Кн>ижевни живот, часопис Савсза кн>ижсвника Сошцалистичке Републике Румуни]е год. 1, 1968, св. 1, 86—88.
За велику веЬину говора шумади]Ско-во]во1)анског диалекта на терену
Румунще аутор износи неочекиван податак да се у н>има употреблава „скоро
само локатив", дакле и место акузатива. Мс1)утим, у говорима у пределу
северно и северозападно од Вршца меша)у се, без икаквих правила, акузатив
и локатив.
14) МНе Топис1, Оеврге зШи1и1 чосаЫог г у/ [ Ы §га1игИе з\гЬезИ $1 сгоаСе <Нп
[ага поах(га. 8ПкШ §1 сегсе(ап 1т§\'1511се XIX, 6, Висигс§П 1968, 511 —614.
Опет на основу ауторових теренских испитиван>а свих ерпскохрватских
говора у Румуни^и. Он налази да вспина тамошн>их говора шумади}ско-во]во!)анског ди)алекта има р. али се понегде )авл>а и ър (уз чешпе или рс()с р).
15) У1с1ог Уезси, РгоЫеше1е $ЫсИегИ ^га/шНог з1гЬе$И 51 сгоа1е сИп Н.опшп1а,
Дотапозишса 17, 1970, 171—181.
Опште информации и преглед фонолошких система вокала и опструената. Библиографи)а.
16) Душан Дрл>ача, Темишварски часопис „Нови живот " о )угословснским народностима у Румунщи. Зборник радова САНУ, Нова серша ки>. I
— Етнографски институт кн.. 5, 1971, 133—137.
Помало о свако) од седам група. „Банапани" на стр. 134. Цитира Чонку
(в. горе бр. 7) у вези са )аким ма1)арским, немачким и румунским утица|ем
на ерпске говоре у среднем и северном Банату. На стр. 133—134 списак 64
насела са становништвом ерпскохрватског )езика.
17) Т>\ МПе Топйа, О стан>у ]угославистике у СР Румунщи. Научни
састанак слависта у Вукове дане 1, 1971, 63—66.
Концизан извешта) о учин>еном и планираном, са додатим прегледом
литературе.
18) Миле ТомиЬ, Српски и хрватски говори у Румунщи. Развитак XII,
бр. 4—5, За|ечар, )ул—октобар 1972, 78—90.
Сажет преглед свих ерпскохрватских говора у румунском Банату. О
новоштокавским говорима само ]едан кратак пасус. И овде аутор издва]а
„мешовите говоре" у пределу северно и северозападно од Вршца. Кратка
смотра дотадашн>их проучаван>а и списак литературе.
19) КИгсо Лусоу1С1, 5грзЫ /' Иг\га1$к\ %оуог1 1г Ж Китипуе. Иоуе 1епс1епсуе /
ро}аме. Апа1с1с 11п1уегз11а1и Висигези, ЬшЫ §1 Н1егаШп $1гаше. II 51ауе, Апи! XXVI.
1977, 5—13.
Класификаци]а говора, подаци о дотадашн>ем проучаван>у и спискови
румунских лексема ко)е су продрле у ерпскохрватске говоре у Румунщи,
углавном у раздоблу после Другог светског рата.

Павле Ивнй, Жарко БоциьаковнЬ, Горлана Драгин

35

20) Мир)ана Чешлар, Из лексике Иванде (румунски Банах). Прилози
проучаван>у )сзика 19, 1983, 107— 148.
На стр. 107 неколико фонетских, морфолошких и лексичких особина.
Сам речник детали и и врло користан, ал и без егземплификащце. Одреднице
акцентоване, скоро увек поуздано.
21) Миле ТомиЬ, Антропонимща Срба и Хрваха у Румунщн. Ономатолошки прилози V, 1984, 243-312; VI. 1985, 121-183.
Драгоцена, додуше неакцентована, збирка имена, надимака и презимена
из свих насела у Румунищ где се говори ерпскохрватски. У уводу (ОП V,
251 —257) општи преглед и класификашца говора. На стр. 254—255 „новоштокавски говор", т). говор шумади]Ско-во]'во1)анског ди)алекта, са списком
насела. Вепина тих места, по нашим обавештен>има, припада кикиндско]
говорно^ зони, али у оним ]ужни]им говор )е тамишки. Аутор бележи и
„мешовите говоре" у селима Чаково, Дснта, Дежан, Ъир, Га), Овсеница,
Парца, Рудна, Ссн1)ура1), Сока и Толвади)а, ко)и се „карактеришу присуством
и староштокавских [= смедсрсвско-вршачких] и новоштокавских ^езичких
особина". Ови говори заслужу|у посебну пажн>у. Треба раз^аснити у ко)0) су
мери они стварно мешовити и да ли ко]и од н>их ипак припада сасвим
одре!)ено тамишком, однесно вршачком говорном типу. На стр. 248—250
дата }с опсежна библиографща.
22) Ргеша§ 81ерапоу1с, А Тахопотгс БезспрИоп о/ (Не В\а1ес1з о/ЗегЬз ат1
Сгоа1$ т Нип%агу, Виаарез(, Акас1ёгша1 Клайб, 1986.
Аутор )е на терену проучавао све штокавске говоре у Ма1)арско]>и
поделио их у десет скупина. .1сдну од н>их назвао \с Тпе 8егЫап01а1ес1ог'Вапй1
апй 1пе Тгап5-Т152а Ке§юп (стр. 104— 116). Ту су обухвапени севернобанатски
говори села Сириг, Сентиван и Деска код Сегедина и н>има слични поморишки говори у Чанаду и Батан>и. Ови се говори )асно везу)у за кикиндску
говорну зону у ^угословенском Банату; аутор ]е ипак нашао у Чанаду и
Батан>и и понеку тамишку особину. Бслежен>е )е поуздано; )едино се у вези
с акцентима каткад )аве непрецизности.
23) У1с1ог Уезси, СгашгНе зТгЬезИ з/ сгоа1е йт Котама, у кн>.: №со1ае
5агаташ1и (уредник), 01а1сс1о1о$>1са, Висиге$и 1989 (ишуег511а1еа (Ип Висигс^И,
5ос1е1а1еа ае §Шп(е П1о1о§1се сип ЯериЬНса 5осш1|51а Поташа), стр. 227—234.
Нисмо имали прилику да се упознамо с овим радом.
О РАДУ НА ОВСМ КН>ИЗИ
Основу за ову монографи)у дала ]с дщалектолошка гра!)а ко|у \е Павле
Ивип, )ош као студент Београдског универзитета, одн. затим асистент
Института за ерпски )език САН, скупио крадем четрдесетих и почетком
педесетих година у разним местима у Банату.
У фебруару 1948. године Павле ИвиЬ, ко)и )е веЬ имао нешто теренског
искуства стеченог у раду у селима ]ужно и )угозападно од Београда, посетио
)е свог при^атела из рани)их времена землорадника Ъоку Томина у Српско)
Црн>и и искористио ту прилику за бележсн>с говора у том месту (16— 22.
фебруара) и суседном Радо)еву (Клари)и; 23—27. фебруара).
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У лето 1948. академик Александар Белић, тада и директор Института
за српски језик САН, организовао је систематско истраживање војвођанских
говора. На терен су упућена двојица стипендиста поменутог института. У
Бачку је пошао Иван Поповић, а у Банату је наставио да ради Павле Ивић.
Он је посетив Српски Крстур 4—9. августа 1948, Ћалу 10. августа, Врањево
(данас у саставу Новог Бечеја) 11. августа, Томашевац 22. септембра,
Фаркаждин 23. септембра до 2. октобра и Боку 4—7. октобра 1948. (изостављамо овде податке о местима на подручју смедеревско-вршачког дијалскта). Тада је настао привремени прекид терснског рада да би се написали
дипломски радови — И. Поповића о бачким говорима и П. Ивића о
банатскима. П. Ивић је поред осталог срсдио сав прикупллни материјал по
језичким проблемима и унео тако сређсну грађу у посебне свеске. Крајем
јуна 1948. одбрањсна су оба дипломска рада. Ивићев рад под наело вом О
говорима Банаха обухватио је, на 179 рукописних страна, осим разноврсних
уводних информација, оеврте на посебне дијалекатске ситуације у неким
дсловима Баната (југоисток, Радојево) и поглавл>а о преношењу акцената на
проклитику и о стању квантитета иза акцента.
Из те прве фазе рада произашао је и чланак Павла Ивића О говорима
Банаха, објављен у Јужнословенском филологу XVIII, 1949—1950, на стр.
141 — 160. Међу најважнијс резултате изложено у том раду спада разликовање једног севернијег и једног јужнијег говорног типа на зсмљишту банатских
говора шумадијско-војвођанског дијалекта. П. Ивић је касније, нпр. у
Днјалекхологији српскохрвахског језика, објављеној у Новом Саду 1956, на
стр. 77, увео називе „кикиндски" за севернији тип и „тамишки" за јужнији.
Ти ће се називи употребљавати и у овој монографией.
У пролеће 1950. теренски рад је настављен јсднодневним групннм
екскурзијама млађих лингвиста у поједина села у Банату, Бачкој и Срему.
Те јс експедиције организовала и технички остварила САН, која је и иначе
финансирала сав теренски рад. У Банату су тако посећени Сефкерин 11.
марта 1950, Чента 4. априла и Иланца 14. априла (а такође и Долово и
Баваништс), у Бачкој Бегеч и у Срему Стари Бановци и Чалма. Осим И.
Поповића и П. Ивића, који су учествовали у свим тим екскурзијама, у по
једној, две или три од н>их узели су учешћа и Берислав Николић, Милка
Ивић, Ирена Грицкат, Олга Банковнћ и Љубомир Михаиловић.
У лето 1950. Берислав Николић је укључен у тим одговорних за по
један део Војводине и примио се проучавања говора Срема. Било јс
планирано да сва три истраживача докторирају на монографијама о говорима
„свог" дела Војводине. П. Ивић је поново посетио Српску Црњу 2 —4. јуна
1950. и Радојево 17— 18. јуна. Осим тога он је радио у Итебеју 4— 16. јуна,
22—26. јуна и 27—29. јуна, у Житишту 20. јуна и Међи 26—27. јуна. У јесен
исте године био је у Милошеву 17. октобра, у Новом Кнежевцу 18. и 19.
октобра, у Санаду 19. и 20. октобра, у Кикинди 23. октобра, у Мокрину 24.
октобра, у Куману 25. и 26. октобра и Меленцима 26. и 27. октобра.
54 Из те активности произашлн су, поред осталих написа, чланци П. Ивипа О говорима Банаха,
ЈФ XVIII, 1949—1950, стр. 141—156 и Б. Николића О говору Срема. ЈФ XX, 1953—1954, 273—274
као и монографије (дисертације) Б. Николића Сремски говор, СДЗб XIV, 1964, 201 —413 и И
Половила Говор Госпођннаца у светлости бачких говора као целине, Посебна издања САНУ
СЭХХУ, Београд 1968, 248 стр.
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Почетком пролейа 1951, он ]с обишао Перлез 12— 13. марта, Елемир 14.
марта, Зрен>анин 15—16. марта, Црепа)у 16— 17. марта и Алибунар 23.
априла. Тако )е створена обимна збирка материала, ко^а \с обухватала 15 (не
увек до кра)а испун>сних) свезака формата А4 од по 200 страна и ко]у )с
требало обрадити у дисерташп'и.
Информатори од ко)их )е потицао материал по правилу су припадали
кругу пол>опривредника, по могуйности што ман>е изложених утица|у
кн>ижевног |езика, што значи ман>е школованих и ман>с начитаних (у
Во^водини }е вей тада било тешко найи неписмене). Кад год )е то било
могуйе, П. ИвиЙ )е тражио по)единце ко)и живо прича]у и уз то има]у добру
артикулацщу. Материал )е прикупл>ао на^чешйе у слободним разговорима
о темама ко)е су ее првенствено тицале живота у времс н>ихове младости
(народни обича]и, пол>опривредни рад, забаве младог света итд.). Ипак, ако
се иска важни]а гласовна или морфолошка по)единост нще спонтано по]'авила
у неком месту у оваквим разговорима, ИвиЙ )е прибегавао импровизованом
упитнику, увек поставл>а)уЙи питана тако да не поменс тражену реч, Т). да
не сугерира одговор (тако на пример, нще питао „како зовете секиру?", вей
„како зовете оно чиме цепате дрва?", уз одговара]уЙи гест). Било )е у плану
да се та грайа допуни из )ош понеких места у Банату, а по потреби и у вей
посейеним местима, уколико се покаже да из некога из н>их недостачу подаци
о по^единим важни]им проблемима. Наглашавамо да }е сав матерщал записиван
руком (магнетофона тада нще било) и да ]е записивач бележио и везане текстове
кад би наишао на доброг информатора вол>ног да казусе у перо.
На сверим путован>има П. ИвиЙ ]с имао прилику да сретне, на]чешйе
у пограничним селима, и жене родом из места на друго] страни границе, а
удате у там селима. ВеЙина тих жена удала се )ош пре Првог светског рата,
у време док ни)с било границе ко]а ]с касии)с ометала комуникаци)у. Грайа
добивена од тих информаторки, махом на заобилазно поставлена питана,
сасвим )е ограниченог опсега и у ово] монографи)и )с употрсбл.ена веома
обазриво, будуйи да )е дугогодишн»и живот у ново) средний увслико изменио
Н.ИХОВ говор. Ипак се, пажл>ивом анализом података тако добщених, по
правилу могла успоставити слика основних одлика говора н>ихових родних
места, нарочито онда кад су н>ихова обавештен>а, или сам н>ихов говор,
показывали разлику према говору места у ко^а су се оне удале. Често )е. било
корисно упоредити информации ко]е су потицале од две^у особа родом из
истог села, нарочито ако су оне биле удате у разним местима у ]угословенском Банату. Било )е и случа^ева да жене ройене у разним селима у данаши>о|
Румуни^и, а удате у исто место на ово] страни границе, да]у податке ко)И
указу^у на разлику измейу н,ихових родних говора. По правилу су ти подаци
били у складу са географским положа)см ньихових завича)а. Из целог тог
материала произашао ]е заюьучак да се изоглосс природно продужу)у прско
границе, Т). да характеристике оностраних говора углавном одговара]у
особинама на)ближих говора на ово] страни. Прецизирайемо да се овде ради
о следейим местима у Румуни^и: Чавош, Гад, Рудна, — Иванда, Дин>аш, —
Кеча, Чене), Немет, — Семпетер, Найфала, и о селу Дсски код Сегедина у
МаЙарско]. Ос им тога П. ИвиЙ )е у Паде)у срео човека из оближшег Потиског
Св. Николе (данас Осто^ийево), ко)и се ту затекао у неко) посети. Показало
се да се говор тог села не издва)а из ди)алекатског пе)зажа околине.
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Међутим, иако је посао био тако далеко одмакао, П. Ивић је 1951.
прскиыуо рад на дисертацији о банатекпм говорима. Пошто га јс књига
Миленка Филиповића Галипољскн Срби била заинтересовала за јсзичке особине те необичне етничке групе, он је још у лето 1950. проучавао њен говор у
Пехчеву и наставио јс рад у лето 1951. Привучен егзотичним особинама тога
говора, а нарочито његовим чувањсм незамењсног јата, он је решио да промени
тему докторске дисертације. Александар Белић је то прихватио и у јануару
1954. теза о говору Галипољских Срба била је одбрањсна, с тим да ће се рад
на монографии о банатекпм говорима наставити чим ее П. Ивић врати из
Лајдена у Холандији, где је 1953—54. држао лекторски курс ерпскохрватског
језика на универзитсту. Мсђутим, у јсссн 1954. он јс изабран за доцента на
новооснованом Филозофском факултету у Новом Саду. Наметнуле су се нове
обавезе. Године 1956. изашао је Ивићев уџбсник дијалектологнје, а 1958.
проширено и прерађено немачко издањс тс књиге. У оба та нздања ннје било
одељка о чакавском и кајкавског наречју и он је кренуо на новс терснс, да тамо
попуни крупне празнинс које су постојале у научним знањима о тим наречјима.
Школску годину 1960—61. провео је у Њујорку као професор— гост на Колумбија универзитету. Тада почиње и његово бааљсње инструменталним проучавањем српскохрватских акцената у коауторству са И. Лехисте. Следила су нова
путовања и нови ангажмани. Банатски матсријал, чија је обрада захтевала више
година рада, остајао је да чека. Додуше, он се у више наврата и проширивао.
22. септембра 1955. Ивић је још јсдном посетио Ченту, овога пута заједно са
псљским славистом академиком Витолдом Дорошсвским. У јуну 1956. Ивић
је, на дијалсктолошкој екскурзији коју јс организован румунски академик Емнл
Петрович, имао прилику да се задржи сат-два у темишварском кварту Мехали,
где су од давнина Срби живели у сразмерно јакој скупини. Током шсздссстих
година П. Ивић је за потребе Дијалектолошког атласа ерпскохрватског јсзика
попунио упитник тог атласа у Фаркаждину и Меленцима и део упитника у
Банатском Новом Селу, а 13. марта, 25. марта и 28. марта 1972, као и 25. и 26.
марта 1973. радио је у Башаиду попуњавајући упитник Општссловенског
лингвистичког атласа.
Време је пролазило, а П. Ивић је имао све више обавеза, поред
осталог и на припремању неколико књига које је сукцесивно објавио
коауторски са другим истраживачима, и којс су управо због тога имале
приоритет у његовим радним плановима. Све је већа била опасност да ће
обимни банатски материјал остати нсобрађсн и нсобјављсн. Истовремено
је вредност тога материјала расла, будући да је он забележен у доба пре
увођења телевизијс у Југославији и пре почетка урбанизацијс војвођанског
села и одговарајућих промена у менталитету и говору сеоског света.
Имајући све то у виду, новосадски Институт за јужнословенске јсзике, на
иницијативу професора др Драгољуба Пстровића, понудио је помоћ око
ексцсрпције грађе из свезака и њсног сређивања. П. Ивић је прихватио
понуду и у радни план Института уведен је 1979. године пројекаг „Српскохрватски народни говори". Задаци око ексцерпције били су додсљсни
асистенту Жарку Бошњаковићу, а ускоро затим и асистенту Гордани
Драгин. Они су, по инструкцијама П. Ивића, ексцерпирали податке из
његових теренских свезака, а затим су га класификовали. Као образац
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послужио )е начиы на ко)и )е он у сво)е време био класификовао гра()у из
првих посейених места, припрема]у11и сво) дипломски рад.
Да би се посао што брже привео кра)у, одустало се од иде^е о
допунским истраживаььима. Ипак, преслушан )с и ексцсрпиран низ касетофонских трака ко)е су чланови Института за ]ужнословенске )езике
снимили у Банату око 1980. године, углавном припрсма)уйи сво]е радовс
о лексици по)сдиних заната и области живота у Во)водини. У погледу
обима и квалитета грайе било )с крупних разлика мсйу тим снимцима.
Преслушаван>е и транскрипши'а тог материала били су задатак П. Ивийа,
с ко]им су у низу случа)сва заодно радили Жарко БопльаковиЙ, односно
Гордана Драгин. Тако су сада у нашем материалу заступлени и додатни
локалитети: Борча, Баранда, Добрица, Конак, Нсузина, Орловат, ]аша
ТомиЙ, Шур]ан, Арадац, Банатско Аранйслово и Дсска. Подаци из тих
места учинили су гушйом мрежу потврда за понеку од важни)их ди)алекатских по)ава. Понекад се указала и могуйност да се прецизни)е одреде
неке изоглосе. Осим тога, добивсна ]с и ман>а количина допунског мате
риала из рашп'е обухвайених пунктова: Црспа)с, Ссфкерина, Боке, Житишта,
Итебе]а, Зрен>анина, Српске Црньс, Новог Бечс]а, Башаида, Кикинде и
Ъале. Ти су подаци углавном потврдили налазе П. ЙвиЬа из доба око 1950.
У пролейе 1993. П. ИвиЙ ]е добио прилику да преслуша снимке говора
Чене^а и Сенпетера у румунском Банату. Казиван>е старших жена из тих
места снимиле су Бил>ана Марий (Ч\) и Ма^а Ра]ков (Сп) као сво)е
семинарске радове из ди)алектологи)е на Одсску за ]ужнословенске )езике
Филозофског факултета у Новом Саду. ИвиЬ )е преслушао и траку са
говором |едне жене ройене у Вар]ашу, а удате у Сенпетеру, али ]е у ова)
рад одатле укл>учено само неколико примера за ко)е смо, на основу склона
свих околности, заюьучили да несумн>иво припада)у вар)ашком говору. П.
ИвиЙ )е такойе преслушао снимке казиван>а две]у старших жена ко^е вей
пола столейа живе у Темишвару, а од ко]их )е )една роПсна у Сенпетеру,
а друга у Рудни, а затим провела део детин>ства и рану младост у Гаду.
Ту грайу нисмо употребили у овом раду, али ]с она изванредно поучна са
социолингвистичког гледишта. И после толико времена проведеног у
истом граду, говори тих две)у жена остали су знатно различити. Обе оне
сачувале су, с невеликим изменама, говоре сво)их завича)а.
Ж. Боииьаковий и Г. Драгин ексцерпирали су две кн>иге писане
говорима села из ко)их иначе нисмо имали матери)ала: Ш)ошка хроника
.|ована Ъурйулова, Кики ида 1951 (текст )е писао ссл>ак из И1)оша око 1949.
године) и Село Сакуле а у Банату Зорана Петровийа, Нови Сад 1986. П. ИвиЬ
]с ексцерпирао три кньижице песама ко]е )е на свом родном мокринском
говору испевао др Радован Вртипрашки (в. скрайенице наслова).
Скица 6 приказу)с географски распоред насел>а из ко)их потиче грайа
за ову монографи)у.
Ексцерпци^а и срейиван>е матери]ала нису ишли жел>сном брзином због
многобро^них других обавеза Г. Драгин и Ж. Бопиьаковийа. Ипак, године
1989. та ]е фаза била углавном завршена и почео \с рад на анализи података
и писан>у концепта и редигован>у текста ове монографи|е. Те ]е послове
обавио П. ИвиЙ, а коначну техничку форму текста дали су Ж. Боииьаковий
и Г. Драгин.
Скице (географске карте) у ово) кн>изи райене су по нацрту П. Ивипа.
Скицу 1 израдио )е г. Милан РакочевиЙ, скицу 5 мр Милорад ^нковий, а
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основу за на^вепи део осталих скица г. Игор Кронаветср. Аутори ове кньиге
им и овом приликом срдачно захвал>у]у на труду. Податке о географском
распореду ]езичких по)ава уносио ]с у скице мр Ж. БопиьаковиЬ.
Одре1)у)упи обухват овог рада, одлучили смо се да у н>ему обрадимо
само типичне банатске говоре шумади)Ско-во]во1)анског дщалекта. БудуЬи
да )е гра!)а ионако огромна, морали смо оставити за неке каснще прилике
говоре Алибунара и Банатског Новог Села, с елементима прелазности према
смедеревско-вршачком говорном типу, као и веома особени говор Радо]ева,
поникао у дубини румунског дела Баната." Уношен>е података о особеностима тих говора знатно би проширило обим ове монографи)е и нарушило
би равнотежу општс слике.

О ДЕЗИЧКО] СИТУАЦЩИ У БАНАТУ ДАНАС
Социолингвистичка проучаван>а не спада|у у оквир наше теме. Она
заслужу)у да им се освете пособии, систематски напори уз примену одговара^уЬих метода. Овде пемо се ограничити на два-три општща успутна
запажн>а, чи)с би провсравгиьс и евентуална разрада спадали у задатке
будупих истраживан>а.
Током последних 45 година, откако ]с почео теренски рад П. Ивипа у
Банату, мьижевни )език )с учинио крупан корак унапред. Ман>е-вишс
неизменен традиционални дщалекат био }е тада главни инструмент општен>а
у сеоским срединама, а сада )е све теже напи „доброг информатора", дакле
по)единца у чи]ем говору има само мало наноса из кн>ижевног )езика. Почшьс
се ширити круг л»уди ко]и тим (езиком добро влада|у, додуше с „регионалном
бо)ом". Задржава)у се, найме, чак и у граду оне тешко ухватл>иве, у писму
нсобележене дщалекатске особине као што су ни]ансе у реализации акцената, распоред сачуваних и скраЬених послеакценатских дужина, бо]а вокала и
деталей у изговру неких консонаната. Посебно истичемо да у банатским
градовима ни]е дошло до формиран>а градских ди)'алеката као што су они у
Дубровнику или Загребу, па и Вран>у или Пирогу, ко)и утичу на бол>е чуван>е
сеоских говора у околини.
Док ]с пре неколико деценща у банатским градовима било читавих улица
и чак квартова са претежно руралним обележ)има, сада }с и само банатско село
у соцщалном, па и ]езичком погледу у знатно) мери урбанизовано.
Во)водина важи за више]езичку средину и у том смислу што има
много по]единаца ко)и говоре на]ман>е два )сзика. Ме1)утим, сада ]е ме1)у
Србима дво)езичност или више^езичност далеко ре1)а него нпр. почетком
овог века, када ]с, првенствено ме!)у школованим л>удима, добро знан>е
немачког и/или ма))арског ]езика било нормална по)ава. После многих
децени]а живота у средний са школством и администрациям на српском
)сзику, л>уди има]у далеко ман>е прилике и све ман>е потребе да савлада)у
я На говор Радо)ева осврнуо се сасвим укратко П. Ивий у чланцнма О говору Баната, ^Ф
XVIII, 1949— 1950, стр. 145, 1еЪна доскора непозната група иаокавскнх говора: говори с
незаменгеним )атом, ГФФНС I, 1956, стр. 156— 157, и Ьез ЬаЧсатзшез псаззагАз йапз 1езраг1егз зегЬез
<Ы ВапаХ, Сегсс1ап Ле \\п&>юИ& III, 1958, ЗирНтеШ: Мё1ап§ез оГГеПз а ЕтП Ре1гоУ|<л, стр. 229, 230, 233,
234.
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друге )сзике осим свог матерн>ег и оних ко)и ее уче у школи као страни
)сзици. Овим су погоГ)сни статус и употребна вредност, па и сам инвентар
тупица у ерпско) во]во()анско] средний. Наравно, у ино^езичним ман>инским
амби]'ентима стан>с ]е сасвим друкч^е. Велики део припадника тих етничких
за]едница више-ман>е добро влада ерпским ]езиком, разуме се поред свог
матерн>ег.
Неколико техничкнх напомена о овом раду
1) Термин „банатски говори" употребл>аваЙе се као скрайеница место
„банатски говори шумади)Ско-во]во^анског ди^алекта".
2) Дщакритичке ознаке ко)е прсцизира)у изговорнс нн)ансс по)единих
вокала и консонаната употребл>аваЙе се редовно у одехыдима текста где се
обраЙУ1У одговара)уЬе гласовне по]аве. Иначе Йе се те ознаке изоставлати
ради лакшег штампан>а и бол>е читл>ивости кн>иге. Тако се може десити да
не ги пример )сдном буде написан са е, а други пут са обичним е, или са ш
исаш итд.
3) У рейим случа^евима упростили смо из техничких разлога транскрипцщу у цитатима, увек на такав начин да се не оштети информативна вредност
податка.
4) Кад о неко) по]ави располажемо подацима о говорима са друге стране
државне границе добивеним од жена удатих у )угословенском Банату, ко^е
су ту живеле децени)ама, што сман>у)е изворну вредност податка, уз имена
мьихових завича]них села бипс ставлена звездица, нпр. *Дтьаш. Исти знак
ставл>апе се уз скрайеницу В (дакле *В), за Вар)аш, село о чи]ем говору смо
црпли 1)бавсштен>а исюьучиво са снимка причан>а )едне жене тамо ройенс, а
удате у Сенпетер.
5) Кад ]с то потребно, допун>аваЙемо сво)у грайу оним што нуде
Петровичева кн>ига у вези с говором Гада, студила Предрага Степановийа о
штокавским говорима у МаЬарско), речнички прилози Иванке Ра)ков из
Мокрина и Мир|ане Чешл>ар из Иванде и сличай материал расут по другим
публикашцама. Наравно, кад )с реч о веома раширеним и добро познатим
по]авама, читаоце Йемо поштедети излишних оеврта. Сразмерно рейе Йсмо
цитирати врло садржа]ни извешта) Бранка Милетийа о севернобанатском
говору и збирку текстова Невенке Секулий, управо зато што су ту подацн
о банатским говорима концентрисани у вейо] количини, тако да се не могу
сматрати затуреним, док би с друге стране н>ихова детал»ни)а ексиерпцща
оптеретила шьигу.
6) Насто]аЙемо да обавештеи>а о распростран>ености по)единих по)ава
у другим дщалектима сведемо на неопходну меру. Цил> ове монофафи]е Н1це
да утврди ареале свих феномена ко)и се у н>о) помин>у. Истичемо, мейутим,
да су многи такви ареали утврйсни у студи)И Слободана Реметийа о
централношумадщеким говорима.
7) Догайало се да се у нашо) грайи найс по више ]сднаких примера из
истог места. Из практичних разлога, првенствено зато да бисмо упростили
посао око обимног матери)ала ко^и смо обрайивали, а и да бисмо растеретили
текст ове кн>иге, ми смо наглашавали ко)им бро]ем примера располажемо
само онда кад ]е било посебних разлога за то. Иначе ]е просто навойен
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пример, као да )с само ]едан. То значи да су ваше збирке потврда за по]едине
по)аве често богатое него што би могло изгледати на основу бро^а наведених
примера. Напоминаемо и то да смо у многим случа^евима, избегава]упи
преопширност, редуцирали егземплификаци)у за обичне, обилато документоване феномене.
8) На]зад, потребно )е нагласити да )е ова монографии оставила
нетакнуте читаве области )сзичкс структуре: вокабулар, супституцщу гласова у поза)мл>сницама, ономастику, творбу речи, морфолошке и лексичке
по]единости акцентуашне. У збиркама теренске гра!)с ко)има располажемо
налази се и доста података о тим )езичким доменима. Ме1)утим, како се
н>има обично посвечу посебне студите, они овде нису обухвапени, утолико
пре што )е ова монографи]а и без тога релативно врло обимна.
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Мнхаровип и Вуковип.
Леке, ри барства

Вслимир Миха)ловип и Гордана Вуковип, Српскохрвакка
лексика рибарства. — Нови Сад, 1977.

Моско&ъевип, Поц.

Милош С. Москоал>евип, Ацценатски систем поцерског
говора. — Библиотека 'ужнословенског филолога, кн>. 1,
Београд, 1928, стр. VIII + ПО.

Л>. Недел>ков, Кап

Лэи.ъана Неделков, Прозодщске особине говора села
КаЬа. — СДЗб XXX, 1984, 267—356.

Б. Николип, Кол.

Берислав М. Николип, Колубарскн говор. — СДЗб, 1969,
кн,. XVIII, 1—71.

Б. Николип, Мачва

Берислав М. Николип, Мачвански говор. — СДЗб 1966,
кн,. XVI, 179—313 + карта.

Б. Николип, Срем

Берислав М. Николип, Сремскн говор. — СДЗб, 1964, кн».
XIV, 201—412 + карта.

Б. Николип, Тршип

Берислав М. Николип, ТршиИки говор. — СДЗб, 1968, кн..
XVII, 367—473.

Б. Николип, Ос нови

Берислав М. Николип, Основн мла^е новоштокавске акценгуацн/е. — Библиотека 'ужнословенског филолога, Нова
серща, кн>. 1, Београд, 1970, 7—122.

М. Николип, Гороб.

Мирослав Николип, Говор села Горобнла (код Умсичке
Пожеге). — СДЗб 1972, кн,. ХГХ, 616—746.

Новаковип,
Српски ломеници

Сто)ан Новаковип, Српски поменицн XV—XVIII века. —
Гласник Српског ученог друштва ХЫ1, 1875, 1—152.

М. Павловип, Срет.

Миливо) Павловип, Говор Сретечке Жупе — СДЗб, 1939,
кн,. VIII, стр. 1—352 + карта.

Р. Павловип, Рача

Радослав М. Павловип, Облици деклинацще и кон)угаци)е
у говору подручна Раче Крагу}евачке (с посебним оевртом
на акцент). — СДЗб, 1982, кн,. XXVIII, 7—61.

СДЗб XVII, 1968, стр.
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М. Ре1С 1 С. ВаЩл. Кес. Пипу

Кестк ЬаёЫН Вищеуаса. — N. 8а<1 — ЗиЬоНса 1990.

Е. Петрович, Караш.

Епн! Ре1тоУ/\с'\,Огаш1 Сага^оуепИог. — ВгЫши-са Пасоготате]
3, Висиге?и 1935, XII + 270.

Псцо и Милановий, Рее.

Ас им Пецо и Бранислав Милановий, Ресаескн говор. —
СДЗб XVII, 1968, 241—366 + карта.

Пешикан, Староцрног.

Митар Пешикан, Староцрногорскп среднюкагунскн и
/ъешанскн говори. — СДЗб XV, 1965, стр. VIII + 294 +
карта.

Пижурица, Колашин

Мато Пижурица, Говор околине Ко/шшнна. — Титоград
(ЦАНУ, Посебна издала, кн.. 12. Од)сл>ен>е ум)етности,
кн.. 2), 1981, стр. 251 + карта.

Д. Поповий, СуБ

Д. }. Поповий, Србн у Банту. — Посебна издала САН
ССХХХИ, Београд 1955.

И. Поповий, ОезсЫсЫе

1уап Ророугё, СевсЫсЫе а"ег зегЬокгоаЧзсНеп ИргасНе. — \\Чс8Ьа(1еп 1960.

И. Поповип, Госп.

Иван Поповий, Говор Госпо^инаца у светлеет бачкнх
говора као целине. — Посебна издан»! САНУ кн.. СйХХУ.
Одсл>ен>с литературе и (езика, кн.. 21, 1968, стр. 248.

И. Ра)'ков, Мокрин

Иванка Райков, Прилог за дн}алекюлошкн речник говора
Мокрнна. — ПШ 7, 1971, 187—192.

С. Реметий,
Незамен>ено )ат

Слободан Реметий, О незамепеном ]а/у и нкавнзмима у
говорима северозападне Срби}е. — СДЗб XXVII, 1981,
7— 105 са картом.

С. Реметий, Шум.

Слободан Реметий, Говори цетралне Шумадще. — СДЗб
XXXI, 1985, 1—555 (са 28 карата).

Ке5е(аг, Ве(опип(>

МНап Кс$е(аг, Р>е зегЬокгоаЧхсНе ВеЮпип% 1И(Ыел1ИсНег
Мипа'аПеп. — Меп (Ка^егМсНс Акаск-пис йег \У|$8еп$спаПеп.
8спгШеп (1сг Ва1капсопнт55к>п Ып§1ши$спс АЫпсНип^ 1),
1900,4°, 222 ступца.

Ке1е1аг, §1ок.

МПап Кс$е(аг, йег ИокауисНе Ош1ек1. — Мен (кавсг1и.-пе
Ака&пйе Лег \№$$еп$спаПеп. ЯсЬпИч, Лег Нл]капкопттх1ои,
I ,ш§ш5115сЬс АЫеПип^ VIII). 1907.4°, 320 стубаца са две карте.

ЮА2.V I—XXIII

К/есшк Нпа1\ко%а Ш згрзко^а]сака. Ыа *ууе1 \/А'Л)С ^А2^. —
ТаегеЬ, 1880-1976, кн.. I— ХХШ.

РМС I—VI

Речннх ерпскохрвагскога кнжжевног }езика. Матица ерпска. Нови Сад 1967-1976.

Речник САНУ
(РСАНУ) 1—14

Речник ерпскохрвагског княгжевног и народног }езика. —
Српска академида наука и уметностн — Институт за
ерпскохрватски )език, Београд 1959—1989. кн.. 1 — 14.

Г. Ружичий, Пл,евл>а

Го)ко Ружичий, Акценагски систем пл>ева/ъског говора. —
СДЗб III, 1927, 113—176.

Н. Секулий, Текстови

Нсвенка Секулий, Збирка дщалека! ских тсксгова из Во]водине. — СДЗб XXVII, 1981 107—305 + карта.

Р. Симий, Левач

Радо)е Симий, Леяачки говор. — СДЗб XIX, 1972, 1—618
+ карта.

Р. Зкок, ЕКНЗЛ

Ре1аг 5кок, Еито/о^ухН г]сстк /т-аккоца Ш згрхкоца )с21ка.
— 2артЬ 1971-1974, к^. I— IV.

Станий, Уск. акц

Мнли^а Станий, Ускочки акценаг. — СДЗб XXVIII, 1982,
63—191.

Павле Ивип, Жарко Бошн>акови11. Горлана Драпш
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М. Стано)евиЙ, Тимок

Марин ко Стано)евип, Северно-тнмочки Ьщалект — СДЗб
II, 1911, 360—463.

М. Стевановип, "йаков.

Миханло Стевановип, Ъаковнчкн говор. — СДЗб XI, 1950,
IV + 1—152.

Стевановип, Пип. акц.

Михаило Стевановип, Систем акцентуацще у пнперском
говору. — СДЗб X, 1940. 69—184.

М. Стевановип,
Савремсни

Михаило Стевановип, Савремени српскохрватски ]език.
Граматнчкн снстеми и кн>нзкевно]езнчка норма. — Бсоград 1975, ыь. I, стр. Х+653.

Стевовип, Гружа

Игрутин Стевовип, Шумадщскн говор у Гружн с особмтнм осврюм на акценте. — СДЗб XVIII, 1969, 401—635 +
карта.

Р. 81ерапо\'1с, Нип§.

Ргсс11а{> $и рапт 1С, А Тахопоюк ОезспрИоп о] {Не Ош1ес1з о/
ЗегЬз апс1Сгоа1з1п Нип%агу. — Вш1аре8(, Акас1ёт1а1 киайо, 1986.

Н. 81пес11ег-Тетрз, Ел. Ьгпп».

Шк1сдег<1 81леЛ1ег-Тетра, ОемзсНе ЬеИп-я/дПег Ш 8егЬокгоаИзсИеп. — Всг1т 1958.

М. Тсшип, .ГЬешт.

Милосав Тешип, Говор Лештанског. — СДЗб XXII, 1977,
159—328 (са картом).

В. Томановнп, Лепетане

В. Томановнп, Акценат у говору села Лепетана (Бока
Которска). — }<Ь XIV, 1935, 59-143.

М. Томип, Радим.

Миле Томип, Говор Раднмаца. — СДЗб XXXIII, 1987,
303—474.

М. Томип, Свиница

Миле Томип, Говор Сеннччина. — СДЗб XXX, 1984,
7—265.

О. Н. Трубачев, ЭССЯ

Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. 1 — 19, Москва 1974— 1993.

"Ьупип, Б)слоп.

Драго 'йупип, Говор Б)елопавлиНа. — СДЗб XXIII, 1977,
стр. IX + 226 (са картом).

К. Р1огн, Ы}а[. ргоШ

Ка<1и Пога, ЭуЫскШоШ рго/Н гитшнМк ЫтаькИ/ %оуого
\гзаско$ р<м1гис/а. — 1^оу| 5ас! 1962.

Ртка I ^аЦ Утк.

В. Ника 1 А. Ьсуа!, Н/лчтЫ екаузкг %т>оп )и%огарайпо оа"
Утко\~аса. — Ка(1»у| Сеп1га га /пагЫУсш гас! — Уткоусь
РохеЬап опкак. 2а§гсЬ 1975, 5—131.

Надгоуюз, ' 'П§. Е1еш.

Ьа5г16 Ш(1гоу|С8, Ь'п^апзсНе Е1етеМе т БегЬокгоаИзсНеп.
ВисЬрЫ 1985.

М. Игам с I Р. §1типоУ1С

М. Нгах1с, Р. 5|типоУ1с I К. СМезсп, Сака\лзсИ-с1еи1!сИез
1.ех1коп. 1—111, Кб1п ипй ОДеп 1979, 1981, 1983.

Сои
СзапУ I, II

Станка ЕХггзб. Ма%уагог$га% 1дПёпеН /5Шга;га а НипуаЖак
когаЬап. 1 Вис1арс81 1890, II Ви4аре$1 1894.

Чешлар. Иванда

Мнр|ана Чешлар, Из лексике Иванде (румунски Банат).
— ПЩ 19. 1983, 107—148.

§1типсИс, 1то|.

Ма(е ^тчиполс, Соуог 1шо1зке клуше < Векуе. — ^с1а АЫиВШ ХЫ. Ос^с^слде дгиЛуеиЖ пайка, 26, Зага^еуо 1971, стр.
219 + карта.

8сЬпееиеш, Э'ч й. ЬеЫт

ЕУтипй :>сппее\уе18, О/е ЛеШзсИеп ЬеНпм'бг/ег 1т ЗегЬокгоаНзсИеп ш кикиг^езсЫсЫЬсКег Х/сА/. — Вег1т, 1960.
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Арадац
Банатско Аран1)елово
Баранда
Бока
Борча
Башаид
Добрица
Деска
Ъала
Елемир
Житиште
Зрсн>анин
И1)ош
Иланца
Итебе)
]лшл Томип
Кикинда
Кумане
Конах
Ме1)а
Меленци
Милошево
Мокрин
Радован В. Вртипрашки, Од лудар феььер. —* Нови Сад, 1985.
Р. В. Вртипрашки, Клопаен шешнр. — Кикинда, 1987.
Р. В. Вртипрашки, Граблеенна — Нови Сад, 1987.
Нови Бече)
Неуэина
Нови Кнежевац
Орловат
Паде)
Перлез
Панчево
Сакуле
Српски Крстур
Санад
Сенпетер
Сефкерин
Српска Црн>а
Томашевац
Фаркаждин
Црешца
Чента
Чене)
Шур)ан

ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ
1. Из области акцентуацијс у овом раду ће се размотрити само појаве
од приншшског, структуралног значаја. Прсглед појсдиначних чшьеница о
акцентима у морфологији и лексици остаје за другу прилику.

ОСОБЕНОСТИ ИЗГОВОРА АКЦЕНАТА
2. Акцентуација банатских говора шумадијско-војвођанског дијалекта
у начелу је новоштокавска. Тачније, у већем делу тамишке зоне она је
претежно новоштокавска (о томе у т. 3), а у кикиндској зони и мањем делу
тамишке потпуно се уклапа у слику стања нормалног на новоштокавском
подручју. То значи да се разликују четири штокавска акцента и да је
пренешење акцента извршено у кикиндској зони у огромној всћини случајева,
а у тамишкој у већини случајсва. Иако у свсму томе нема ничег ндрбичног,
ипак управо прозодијске особине стварају, више него ишта друго, онај
особени утисак којим се банатски говори, исто као и други војвођански,
разликују од осталих ерпскохрватских дијалеката. Разлике у том правцу
познате су и лаицима и упадљиве су до подсмевке. Истовремено, оне спадају
у ред оних црта које се могу појавити само дугам развојем кроз столећа.
Њихов је лингвистички значај толики да оне чине једну од најизразитијих
одлика ових говора.
На жалост, те одлике досад нису прецизно дефинисане. Наравно, није
чудо што их не умеју дефинисати људи-из народа, па ни они који их успешно
имитирају или карикирају, ал и је карактеристично да ни наша дијалектологија засад не располаже описом тих особености. Реч је, найме, о појавама на
субфонематском нивоу језичке структуре. У "основи „исте" фонолошке
,. Јиницс реализују се на друкчије начине. Будући да се ради о тешко
ухватљивим феномен има везаним за тонску висину, интензитет и трајње
звука, дакле за варијацију квантитатйвну и релативну, а не за апсолутне
контрасте,56 у овом случају просто слушање говора не може задовољити
потребе науке. Неопходно је инструментално испитивање банатских, и
уопште војвођанских акцената. Засад недостају проучавања која би била
посебно посвећена том предмету, али је он ипак, маргинално, додирнут у
извесним истраживањима чији је циљ био да се утврди стање у српскохрват56 О томе Р. 1\1с,Ыа1игеагк1/ипсиото/1Иерго50сЧсрНепотепат1ап^иа^е1, Ро11а1лп§ш$(1саХХП/3—4.
1988. 229—237.
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ском юьижевном ]езику. Нсколнко коауторских радова Илсс Лсхистс и Павла
Ивипа садрже резултате ннструменталних мерсиьа новоштокавских акцената
и периепционих тестова н>нховог распознаван>а на материалу синтстички
припремлених гласова. 1 1о)единцн ко)И су изговарали, однисно распознавали
акценте били су из разних делова новоштокавског подруч)а, а ме1)у н>има и
Во)во})ани. У складу с тсмом истраживан>а, били су то искл>учиво школовани
л>уди, тако да н>ихов изговор и н>ихово )сзичко осепан>е не представл^у
непосредно ди]алскатско стан>е. Ипак, запаженс су одрс^енс разликс ко)с
сто]е у )асно] корслаци)и са н>иховим регионалним порсклом. Ти ее налази
не могу сматрати подацима о народним говорима, али ]с велика вероватнопа
да Ье их углавном потврдити будупа истраживан>а заснована на изговору
самих носилаца ди|алската. Битна )с чшьеница да су резултати ннструмен
талних мерен>а и перцепционих тестова ме!)усобно у складу, а и )сдни и
други одговара)у акустичном утнеку кор! се стиче пажливим слушанием.
Налази у поглсду во]'во!)анских говора своде се на две тачке:
1) За дистинкщцу измену узлазних и силазних акцената одлучан )'с
тонски однос измену акцентованог вокала и оног у следспем слогу. Найме,
код узлазних акцената ова| други ]е знатно виши од акцентованог, док код
силазних акцената акцептован» вокал тонском виенном нзразито надмаша
вокал слога иза акцента. Код кратких акцената ово \с довол>ан и готово ]единн
дистинктивни чинилац. Стога )е могупа, и често се )авл>а, претежно узлазна
тонска лини)а у вокалу под " , а понекад и претежно силазна у вокалу под '
акцентом.57 Мс1)утим, код дугих акцената и тонско кретанл у самом
акцентованом вокалу игра врло знача)ну улогу.
2) Размера тра)ан>а вокала под дугим акцентима и оних под краткима
овде )е ман>а него у другим кра)евима. Она се обично крепе од 1.5 до 1.7
према 1, а практично никад не достиже 2: 1. Ман,а размера овде ни]е плод
неког крапег изговора дугих акцената — просечни темпо говора )е спор59 и
сви су акценти обично бар онолико дуги као другде — него одрс!)сног дужен>а
57 Р. IV!*; 1 1. Ье1ш1е, РпШ... ЗФЛ VI, 1963, 36—49; II ЗФЛ VIII, 1965, 81—87, 91—94. Рспюналнс
разликс у реализацией акцената огледа]у се у не)сднаком прагу перцепци)е при разликован>у
силазних и узлазних акцената. О томе: I Ье1ш1е апо" Р. Мс, Сео%гарЫса1 уапаЧоп т 1Не регсериоп о{
8егЬосгоаИап зНог1 ассепН. Рареге Гог 1Ье V Соп§гс$8 оГ8ои1леа81 Еигорсап 81иШе8, Ве^аА;, 8ер1етЬег 1984.
Со1итЬш, ОЫо, 51аУ1са РиЫвЬеге, 1984,277—283. Напомин>смо да су готово сви резултати поменути
овде у напоменама 57—60 изложени и у юьнзи И. Лехисте и П. Ивипа Н'оЫ апс! Зетепсе Ргозт/у
т ЗегЬосгоаИап, СатЬгЫус. Мазз. апс! Копает 1986.
ЯР. 1У1С I I. ЬеЫ81е, РпЬп ... ЗФЛ VI, 1963, 49—58; II ЗФЛ VIII, 1965, 81—87. 91—94.
59Тога су понекад свесни и носиоци говора, или бар носиоци суседних ди)алеката, ко) и радо
помин>у како у вепем делу Во)водине л>уди „отежу" кад говоре. Карактеристична )с опсерващн'а
ка)у )е П. Ивип чуо у Крушчнци код Беле Црквс, на кановачком подруч^у смедеревско-вршачког
ди)алекта: „Ми кажемо тдчак брже него они н>ино гдчак." Опажаььа о спором говорном темпу
налазе се у оба ди)алектолошка приручника П. Ивипа: Дщалеюолоща ерпскохрватског ]езнка .
Нови Сад 1956, 74 и П\е!егЪоЬоаи$сЪепО\а1ек1е, 174. Та су опажан>а затим потпр1)ена инструменталним мерсн>има и огледа)у се нпр. у знатно вепем тра);иьу дугих и кратких акцентованих вокала
у изговору новосадских говорника проучаваном у радовима П. Ивипа и И. Лехисте него у изговору
л>уди из западннх делова српскохрватскс )сзнчке области, описаном у кн>нзи Ы«агОа Гш. х-!1-а ТЬе
КеаЪгсАют о/ 5егЬо-Сгоа1юп АссепИ ш ЗеШепсе ЕгтгоптеШ!, НатЬигё 1973. (Упозоравамо да су са
Перселовим резултатима упоредиви само подаци о изговору оних новосадских суб)еката ко)И нису
спикери на ради|у; улраво мерек>а И. Лехисте и П. Ивипа показуху да су спикери развили навику
крапег изговора, упор. ЗФЛ VIII 89).
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кратких, пре свега ' акцента.60 Тиме је, наравно, повсћана и размера измсђу
трајања акцентованих и нсакиснтованнх кратких вокала.
Није тешко уочити логичку везу измсђу особина под 1 и 2. Найме,
знатно већа тонска висина давала би послеакценатском слогу знатно већу
проминенцију, тј. он би се осећао као носилац акцента да није тако изразите
проминенције акцентованог слога по трајању. Чињеница да је вокал под
кратким акцентом близу 1,5 пута дужи од кратког вокала у слогу који следи
пресудна је за утисак да онај први носи акценат, мада га друга надмаша
тонском висином.61 Показује се, дакле, да се утисак пренесеног акцента може
постићи разним средствима. О генези те ситуације засад је тешко судити.
Може се помишљати на то да јс новоштокавско преношење у војвођанским
говорима млађе него, на пример, у херцеговачким, или на то да је Војводину
захватио тек крајњи изданак таласа преношења, те да оно у ствари није у
потпуности ни нзвршено: раније акцентовани слог задржао је већу тонску
висину. Долази у обзир и претпоставка да су носиоци војвођанских говора
под утицајем споља, нпр. у додиру с нассљеницима из динарских крајева,
примили новоштокавску акцентуацију у начелу, али су је остварили
друкчијим средствима: на претходни слог је пренесено тежиште трајања
вокала, а не тежиште тонске висинс. Ту би, наравно, трсбало имати у виду
и проблем трајања акцентованих вокала у ерпским екавским говорима са
углавном старијом акцентуацијом, тј. у смедеревско-вршачком и косовско-ресавском дијалекту. Ако би се показало да је и тамо размера по трајању
између кратких акцентованих и кратких неакцентованих вокала већа него на
штокавском западу, то би дало вероватноћу претпоставци да је та особина
одавно позната и војвођанским говорима, што је могло допринети друкчијој
„интерпретацији" акценатског преношења. Другим речима, тиме би се
објаснило зашто се као главни физички корелат акцентованости тзв. узлазних
акцената јавило њихово дуже трајањс, а онда и зашто је тон у слогу иза
узлазног акцента могао остати знатно виши од оног у прстходном, акцентованом вокалу а да се ипак оссти као нсакцентован. Самим тим било би
схватљнво и зашто се као физички корелат дистинкције између двеју врста
акцената учврстио различит тонски однос између акцентованог и слсдсћег
слога. Наравно, све су то хипотезс којс захтевају проверу, пре свега на основу
прецизних података о свим говорима о којима је реч.
Утисак о дужем трајању кратких акцентованих вокала огледа се у
појсдиним примерима којс јс П. Ивић приликом тсренског рада означавао
знацима " за полудуги узлазни акценат и " за полудуги силазни:
а) Бджић БА, живот БА, кукуруз О, лбнац Ч, Милан Пе, дхац Ит Т
Нз, бџак Ба, трбу СЦ, хула} Мо, Ускрс БА, шаран Сф, о дуда Сп, дца Сф, ни
60 Р. ЪИ М. Ьепыс, РгИоп... II, ЗФЛ VIII, 1965, 89. Псрцепшюни тест описан у раду И. Лехисте
и П. Ивипа МегасИоп ЪеЫ'ееп Топе ап/Ј <2иапИ1у /л БегЬосгоаЧап. Рпопе1и:а 28, Вахе! 1973, показао је а)
да су кратки акценти дужи код Војвођана него код осталих испитаника, и б) да је акценат код
Војвођана осетно дужи него ". Експсримснгалним резултатима Ивипа и Лехисте претходили су
аудитивни утисци П. Ивипа: .Дуги акценти одлично чувају свој квантнтет, а кратки узлазни
изговара се нешто брже него у Бсограду. Понегде он прелази у полудуги узлазни, и то у свим
положајима." (О говорима Банага, ЈФ XVIII, 1949— 1950. 143). „Изговор ' акцента, а донскле и "
на војвођанском терену често је полудуг." {Днјалексологија, 1956, 74).
61 П. Ивнп, Српскохрвагска акценгуација: чипеннце н тумаченл, у књизи О језнку некадашњем
и садашњем, Београд— Приштина 1990, стр. 264.
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плац Ч, кдн>п О БА, решето Сф, селу СЦ, коса БА, родбина Ит, сестра БА,
жену БА, сестру Мо, машйном СЦ, ташне Ъ,
тебе Сц, н^га О, прекб н>е Ит, ни н>>> 3, код нас СЦ, код м>и Ит, дд н>н
СЦ, >* го/ лЬнац СЦ, кйквп Ит, кйкво Пд, гйки Ит,
боси БА, свети СК, по ндвим БА, уени СЦ,
педёсет Т,
]ёсъм НК, <5йу Цп, кдеш СЦ, >'ч;<ш Ит, 6рй;а Ф, »0?не О, наемще Мо,
нй/е СЦ, пбп СК, се7)и СЦ, држу Т, накр]у СЦ, ла ее смСф Мо, часгу Ит,
чйгу Ит, вбло Мо, доведи СЦ, сабщен Ит, покривёно Ми,
далёко Ил, /уче Ит, одондмад 3, длег СЦ, огдич Ф, бадава Пе, ддбро
О Ч, гйко Т Ч Ф, }едйред Т;
трговац СЦ, БбжиНа Бд, кукуруза А, памука Сф, чдвека СЦ, дборн Ит,
тбчкови Ъ, чёповп Ит, цёпови БА, гбетщу Ф, прстима Ил, кбппта Ит, вечера
Ч, дёвд]ка Пд, крмача Ч, лёбара Ит, рйкща О, дб цркве Сп, девочку *В, сушара
Ит, тёрзща Ит, ббгпн>е БА, од куделе Ит, йс куЛс СЦ, сестре Ъ, од сушице
БА, рйки}е БА, йвлщу Сн, кбмару О, >* ку/гу СЦ, мйраму Ф, у нёдел>у Ч, ни
сламу Цп, тулузнну О, дёвб]ке СЦ, ]арёбице Ъ, кдмши]е Ит, кбшуле Т Ф Бш,
лубёнчце Сф, пйпуче Ит, фйбрике Пе, дёцама СЦ, Нёвёнкнн Пд,
одмдрнти БА, вечерам О, не" волем Бд, нйтерам БА, пдсе]ем А, не"
чу/ел< Ми, бдлу]е БА, вбтф СЦ, купу]е О, нйтёже Ит, бстане Сф, прнпушава
СЦ, рйзгрНе Сф, го се сйставн Бш, не" греба СЦ, урани Бд, дблази СЦ, пббегну
Ит, пбкосу Ит, дбнёНу СЦ, па се покретише Ил, пбмого О, прдсио СЦ,
рбдщо О, дбпало БА, бстала Ч, помддрила СЦ, рбднла БА, сустала БА,
шумели БА, метили Ъ, ослоббдили БА, бгншли А, пбмисли БА, пбчисти Сп,
винограда Ит, винограде О, кбмширма СЦ,
осгаллмо Ж, угрщемо СЦ, йрлучеду Ит, нйруково Ит, бставио Ч, утувио
Ми, зйгледало ]Т, заббравнла Ит, убрисала СЦ, нймешНено 3, нйселуена Ч.
фруштуковали О.
б) #а сгар Ит, сасвйм црне Бш,
кур]йк Е, за луй)» Е, лле*в_у БА, краве Ш, гако Ит, >7«о сгара Ит,
не ^нал< Ме, нё]дем 3, сегим Ит, нё}деш 3, бйеш О, йлш М1), носи БА,
гели Бш, зцтра Т,
]абуку Бд, на страну Е,
]алаве Ш, матора Ит,
нё}демо Ми, купнмо Ш, паримо ]Т, пдпио 3, добила О,
напо/ье Ит.
Чу)с се, мср)утим, и ' акценат остварен на начин ко)и представлю прелаз
према * акценту. У терснекс бслежнице записивана )с комбинашка знакова
и * , „троструки" ", а ми Йемо овде из техничких разлога те примере
репродуковати простим '
бицикл Бч, бостан Бд, ]ёксер ]Т, калуп Нз, новац Бч, лосо Ш, сокак Сп,
гочак Дб, кок>е Дб, кукуруз Дб Бч Бд, бициклом Ш, чело Ит, решето Бд,
шилёже Дб, бдрба Бч, опанак Нз, пдклопац Ко, вдлове Дб, музара Дб,
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му/ьара Ко, нёдела ]Т, плёвара Ко, унук Бк, пднлве ]Т, косачице }Т, натёгаче
Ко, полици}а Бк, ро%акин>е Бд, Нушакпнм Дб, Словакин?е Ъ, тулузине Ко Ш,
тулузнном ]Т, граб/ьевнна Дб,
дна Ш ]Т Бд Бч, нтёму Бч, мо)ом ]Т, мёни Сп,
девёхнщет и по кпла М1),
/ёдна Нз, свечано ]Т, црвёно Дб Ш, црквёна Нз, шарёне Ки,
лёлси Бч, мирииш Ш Цп, смё}е Ш, уда Нз, цвёга Дб, држу Бд, идеду
Сп, не вала М1), забдравим Ш, ЬсврНем }Т, закачи Дб, испере Нз, испадне
Бд, не .може Ж, окопа Дб, очисти Нз, пдтще Дб, шапуНе ]Т, чупамо ]Т,
вёчерамо }Т, ддчекамо Л", дошо Бк, игро Л, дего Л, дошла Нз, ишла Нз,
йшли Л, разбдло Бд, ндНила Л, дегала Нз Л*, имали Л Бд Бч, носили Ки,
пдеекли }Т, полджпо Л, мобилмсо }Т, дондсило Дб, кдеило се Дб, мёНало
Л, изгорела Ил, дгкачио Нз,
толико Бч, оволико Нз.
По]ава )е, изгледа, на|чсшЬа у местима где у близини има румунског
становништва и свакако ]е настала под утица^ем румунског (езика. Обе
констатащце поготову важе за дал>у етапу истог процеса, спорадични изговор
" место ' акцента:
БджнН Л Цп, ]Ьзик Цп, нбга Нз, Ьца Ш, посла Ит, теле Дб, вода Ит,
кукуруз Л, веНйна Л, дублйне Ил, виноград Л, дётету Л, у БеЬграду Ит,
}аловин>е Ил, рамунпка Ит, из Америке Цп, до зёл<л>е Цп,
пртёни Ко,
уёдан Ит, уёдно Ит, педёсет Пе, осаледёсет Бд, евдамдёсег Л,
донесем Ит, пренёсем Л, разумеш Нз, донёсе Ил, мирйши Мо, одвёде
Ш, удари Л, улазу Ш, полёгло Дб, повезли 3, уддмила Нз, Ьсетнли Бч, пзволте
Нз, уштро]ен Дб, оперемо Л,
поштёно Нз, гЬтово Дб, ЛЪ/ас Цп.
Упор, и язв, изо, йзеле, жени, донесем поред облика са ' у изговору
жене из *Дин>аша у Румуни]и.
Знача]но )е да ]е по^ава чешпа у материалу снимленом током послед
них година него у грайи ко^у )е око 1950. забележио П. ИвиЬ. То )е, дакле,
по)ава ко)а напреду^е. Ипак, бро) таквих примера оста^е врло низак у
пореЙен.у с огромним мноштвом потврда за нормалан изговор ' акцента.
Овде поготову важи малопре1)ашн>а констатацща о )авл>ан>у промена у
непосредном суседству румунског живл>а. У говору темишварских Срба
практично ]с прсовладао " акценат место ' . П. ИвиЬ )с 1956. године записао
у темишварском кварту Мехали, где ]с ерпско становништво било релативно
концентрисано:
кот куНе, учити, родител>и, нёмачка, по погодби, науч'имо, младоженм,
испрдсила, занатлще, позове, шарёно итд., поред ретког ч'утуром, ишо,
снромашнии;
пешкнр, напред уз пёшкпр.
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трговца, венчание, латински, последим, ч'етрдёз дёвете, не памгим,
сачувам, онамо али и дёво}ке (двапут), сёллчку.
Уосталом, у том су говору и дуги акцента захвапени дубоким променама.
Поред примера као оде „овде" или свёч'а, тамо се налазе и такви као
живили са неизразитим дугим акцентом, затим такви као било, стране Г]д,
кума именица ж. р., па и такви као казали. прдта, балови, чика Сима, сукна,
нйсам. Кра]н>а тачка процеса оличена )е у облицима типа шётнм, 1ованович',
гнгйздо, лЪтюв, са скрапеним акцентом врло сличним румунском акценту.
Исто тако и "акценат, ко]и ]е П. Ивип бележио у примерима као кум и шест,
може се скратити у полудуги (средн>ег роста) или чак кратки {жут\. Наравно,
и све ове промене проузроковане су утица)ем румунског )езика.6"
Слична по]ава забележена )е и у Иванди, такойе у румунском Банату:
„И у акцептуации се осепа та) утица], нарочито код мла!)их говорних
представника ко^и су изразитще изложени зрачен»у стандардног румунског
]езика. Та) утица] врло често доводи до разаран>а тонских опозици)а и у дугим
и у кратким слоговима: глава, рука, пуловер, лё^а, Иван^анин, трава, млада
ад]., сама; мошка, лопата, говорим, читам, разумем, ударно, победило. У
вези са овом по^авом могло би се, уз то, примстити да ее у односу
мошка!мошка ради, у ствари, о простом скспираторном акценту: мотика ".
(Чепиьар, Иванда 109).
У примерима била }ёдна ВлЦина Бч, било е тёшка живота ИТ, скрапен
]е ' акценат. Такав изговор овог радног придева, ко|и обично не носи
тежиште информацще у рсченици, ни]'е редак у Банату. Стица^ем околностн
ексцерпшф наше грайе дала ]с само ове две потврде. Уп., ипак, и А имо
)ёдну синовнцу, била }е мала Ч], А }а сам знала ову, била ми }е комшиница
з башНом Ч), затим било Ит Е, све са полудугим акцентом, као и сличне
примере купила „купила" Ш, купно ]Т.
Наш ]с утисак да се бачки и сремски говори шумади^ко-во^войанског
дщалекта углавном слажу с описаним стан>ем — наравно, с изузетком
поменутих спорадичних по]ава щс треба приписати румунском утица)у. Ипак,
очигледно ]е да има и разлика, као што их свакако има и унутар самих банатских
говора. Те Йе се разлике мойи поуздано утврдити само инструменталним
мерен>има на добро припремъсном материалу. Ипак Йсмо засад, уз дужну
резерву, поменути да нам се чини да су описанс во]воЙанске одлике на|изразитще у северном Банату (у кикиндско] зони), а на]ман>е изразите у Срему.

ФАКУЛТАТИВНО НЕПРЕНЕСЕНИ " У ТАМИШКО.1 ЗОНИ
3. Поменута особеност тамишке зоне (из ко)е се у овом поглсду
издва)а)у Ф, Ч и Пе, места на н>сном западном рубу) огледа се у факултаТим се утица)ем бави П. Иви(1 у чланку Валкаипзмн у насш)ан>у у ерпскнм говорима Банат,
у кн>. О 1езику некадашн>см и садашн>ем. Београд— Прнштина 1990. О акцентуации у говору
темишварских Срба в. стр. 191 и 193.
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тивном чуван>у непрснесеног " акцента у затвореном крарьем и у унутрашнлм слогу (увек уз услов да претходни слог ни]е био дуг):
а/гйр Ил Дб, астал Ко .1Т Ж Т, Беге] Ит Ж, бедемар ]Т, бензин Бч,
бо]тар Бч, бунар Бк Ит О, вагон Нз, ветеринар Бч, во]нйк ]Т Ж, га}даш ]Т,
говедар Бч, детектив Ит, дуван Ж, дуШн Нз Ж О, Ьутураш 3, егедуш Ил,
еклера) Нз, жарач Ко, жилет Бк, занаг Ил Нз, играч Нз, инвалид Ил Нз,
ннжшьер Ил, канал Ил, канап Бк, капетан Сф, капитал Ил Бч, калуг Бч,
колач Ко Ш .1Т Ж, комлдв Цп, концентрат Ш, коейч Дб .ГГ, крова] Цп, кромпйр
Нз ,|Т Цп Бч, лека/> Нз Бч, лугар Бч, лудак Бч, магазин Нз Ит, марр Нз,
МаЩр Ж, Мацар Бч, младиН Бк, можданйк Сф, мотор Бч, олтар Л\
опшивач 3, офнцйр Ш .]Т Бч, пакет Бк, пандур Ит, папйр Ит, паприкаш Бк,
пастйр Ж, пастув Бч, пасу/ь Бч, пенал Бк, пер}ар Ил Бк, Петроварадйн III,
пешкйр Ко Бк, полица} )Т, роваш Бч, роштшь Ит, рукав Ил, Румун Ж, салаги
Бч, свинар Бч, секретар Бк Ит, селлк Ж Бч, серсан Ш, Сефкерйн Ил, сланйк
Ко III, Слободан Ит, сокак Бк Нз III .1Т Ит Ж Цп, стомак Бч, суЬенйк Бк,
танмр Ко Ж тшшьера] .|Т, кушак Ж Бч, факултёт Бч, фудбалёр ]Т, чиновник
Бк, чокай» Ко, чувар .Ц, шешйр Бк Бч, шифонер Нз Ж, штафйр Бк Нз Ш О,
зинздв Ж;
ов2/ Бк Бч, он2/ Ил Т, овог Ил Бк О, од оног Ил, од огдг Бк .1Т, он/ш
спаи]и Бч, с овЯ/и Чёдом Сф, с онйлс Бк, с огйм Ко Бк Нз 3, с овом Бк, с
огдл« Ил, н ого/ Бк;
у'едан Ил Дб Бк Т Бч, нщедан Бч, }едана]с Бк, )едндг Бч, с )еднйм
адвокатом Нз, са )едном жёном Ил, на ]еднд] Ил, осамна]с ,|Т Нз, седамнцс .1Т;
дознам Бк, донесём Бк, затечём Нз, зовём О, идем Ил Нз Ш О, кунём
Бк, однесём Бч, очитам Бк, седйм Бк Нз Сф, учйл« Нз, не вал&ш Ил, донесёш
Бч, однесёш Ил, продаш Бч, седйш Бк, чупаш Бч, копа] Ил, немо} Ил Ит;
данюм Бк, напрёд Дб Бк .ГГ Сф, ноНдм Бк, опег Бк Ж;
блага}ник Ж, живинарник Ко, натарош Бо Сф, одборннк Ил, окупатор
Бк, понедельник Бк, посланик Ил, уфтдрник О, магарца Бк, кукурузом Ж,
опанци Бк, Власщу Бк, госгй/у Ит Ж Цп, обд)ке Ьк, опанке Ил Нз Ит Бч,
багрёмле ДТ, игран* Бк, иман>е Бк, кестён>е ]Т, копан* Ж, корён>е ]Т,
огшиите Ко Бк Ит, оран* Бк Нз, свануНе О, таблица множена Ж, с орана
Ил, лре по]ёна Дб, до свануНа Бк, Баранда Ж, Босйл>ка Ит, дево]ка Ил Бк
ЯЖО Цп, Десант О, Иванка О, комшйнка Ш, когарка Нз Ко Бк, лекарка
Нз, мунпцща Ж, назарёнка Цп, Невёнка Ш, Радд}ка Бк, свесшъка Ит, селанка
Цп, Сто]анки Ит, циновка 3, швалёрка Ил, /го Десднке Ил, ис Француске Ж,
Велйнки Ш, Иванки О, дев'д)ки Ит, девд}ку Ил Бк .ГГ М1) Ит Ж Цп, игранку
УТ 3, у Кикйнду Ш. кокдшку Бк, котарку Нз Ит, олдвку Ж, повдрку Ж, у
Словенцу']Т, Лубйнка (В|д) Ш, Босанке ]Т, другарйца }Т, девочке Бк Нз
М1) Ит Ц» Бч 3, игранке ]Т, кокдшке Ит Бч, колечке Дб, котарке ]Т О, носил*
Ш, селанке Т, честйтке Нз, у шерпёнке ]т,
овдга Ил Бк, ондга Сф, од огога Ил, овамо Бк III |т,
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овдга Ил Бк, ондга Сф, од охога Ил, овамо Бк Ш ]т,
бакарни Ил Бк, босански Ж Бч, другарски Бч, игебе/'ски Ит 3, }органскн
Нз, мошорйнски Ж, орачкп Ж, пазарни Ш, пешадйнски ]Т, поко]ни ]Т Сф,
резервни ]Т, румунски Ил Ж, селмчки Дб Ж, сокачки Ит, француски Ж,
последн>ег Нз, капиталним Дб, на парадннм Ко, вечернее Нз, домаке 0,}есен>е
Т, комшйнско III, кудё/ъно ]Т, купдвне Ко, купбвно Сф, ма]дрско одело Бч,
недел>но Нз, селачко Бч, село спайнско Ж Бч, банацка Ил, }есен>а Бч,
машинека станица Бч, покЩна ГГ 3, последим М1) Ж, словенска Ит, археску
Ит, библйнску Нз, оендвну школу Ит, селмчку Бч, словенску Нз, арвацке Бс,
спайнске земля Бч, важнщи Цп, маенщи Сф, схарщн Ил Бк ГГ Ж 3, схарпрг
Бк Нз Ш, крупнще Бк, схрогще 3, влажнща ]Т, крупнща Бк, схарща Бк Ж,
ранщи гЬднна ]Т,
дееехе Нз, девехнЩсхе Ил М1), десехе 3, десехо Бк Ж, десётог Дб,
}едана)схе 3, осамнщете Нз ДТ Ж, седамнЩсхе Нз .1Т, чехврхи Ж Бч, чехврхе
Нз ГГ, чехрнЩсхе М1),
добивал» Нз Ж, загн>урим Ит, занимам Ж, заракйвам 3, изакем }Т 3,
избирам Ш, испеглам Нз, изрёкам Ж, исцелам Ш, мнмдчем Ж, наймем Бч,
напишем }Т Ж, наплатим Бч, не марнм Ш, обЩем ]Т, об}асним Ит, одвцам
3, одевал* Ит, окренем Бк, охйднем Ил Нз Ш .1Т Ит Бч Сф Бд 3, опишем Ж,
пазарим Ш, познщем Нз, полубнм Ш, пофалим Нз, проповёдам Нз,
прошёхам Ж, прохолмачим 3, разговорам ]Т, евршавам ГГ, секирам Бк,
увагилс Ил ДТ, >о»сйвал< Ит, упалим ]Т, упанхим Ит, уплахим Бч, шпекулйрам
Ш, шхудирам Ш, добщаш Бк, занимаш Ил, искалиш Бч, испрйчаш М1),
нараниш Ж, одговараш Бч, окреНеш Ит, познщеш ]Т Ит, ламагисеш ГГ,
поручиш ]Т, пребацйваш }Т, приповёдаш М1), проповедаш Бк, сараниш Бд,
укалмш Ж, бекари Бч, везйва Дб ,1Т Цп, дарйва Бч Ш, дешава 3, не дб#е .ГГ,
дозволава Бч, докаже Ж, донеейва Ж, завеже Сф, заврши Сф, загрне Ил,
задужи Бч, закачйва Цп, залепи Ит, замеси Ш Сф, замешка Ил, занйма ]Т,
запали Бч, запита Ш, затвара Ил, зацепи Дб, иза^е Дб Ж, избегава Бч, твадп
Дб Бк Нз Ит, извести Ш, извлачи Бк, изврача ]Т, изврне ]Т, изгледа Бк Ит
4, изл>уби Ж, измени Бк, измена Бк, измлати Ил, нзраЪйва Бк, изручи Бк,
исмещва Ж, испита Ш, испитйва .1Т, корйсхи Ил, лицихйра Ил, нагрди Ил,
надгледа Бк, наддке Ш, назначи М1), наведи Ит, намагарчи Бч, наплати Ж,
напйше ГГ Ш, нарёди Нз, насади Ил, насакйва Сф, наерне Бк, обйЬе Бк,
об)асни Ил ГГ, обраЩва Бк, одговара Нз .1Т, одели Сф, одмотава Ш, ождребн
Бч, окади Цп, окрене Ш, ДТ, окреНе Ко Бк Ит Ж Цп, окула Ит, опршьа Бк,
опроси Бч, оеврне Ил, осуши Бк ДТ, отецйва Ж, отйдне Бк Ж отпйше Ил,
одскаче Бк, повеже Ж 3, погаЬа ]Т, подрлл Бд, позна')е Бд, по]авн Нз,
показйва Ил ГГ, поквари Нз Бч, полупа Ж, пол>уби Ж, попева Ж, попушка
Ш Ж, послужи Цп, посхрада Ит, превахи Нз, преврне Ил Ко Ш Бч, прегледа
]Т, преказйва Ил, преповеда Ит, прнвлачи }Т, пробуди Ш Ит Сф, провал>йва
Бк, продаже Цп Бч, продужйва Ил Бк, промала Ж, пронаЬе Т, проповеда
Ж, проракйва Бк, расхерйва Сф, рахоейлм Ил, раширн Бч, саран>йва Бд,
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спасава ]Т, убрадн Бч, увати Ко, удЩе 1Г, умеси. Ж, унапрёди ]Т, упали Бк
Ж, уради Ш, уреди Ит, ускаче Ж, успева Бч, усуди Ж, утамани Бк, честита 3,
штудира М1) Ж, заварйву Ит, зай^у .1Т, заливу Ит, занесйву Ит, запалу Ит,
избйру Ш, изваду Ж, изпЬу Бк, навлачу Т, назйву Бк, намйру Нз, обраду Ил,
окрёну Ж, окрёНу Цп, осуду Ил, отёжу Ил, отйдну Бк, опту Нз, поврату Ил,
погашу Ж, познцу М1) Ит, по/ьубу Ш Ж, лолеешу Ж, промену Ил, прекопаву
Ит, разгруву Ил, раширу Дб, убЗые Бч, увагу Ит Ж, угушу Бч, довуко Ит,
завуко Нз, истуко Ил .)Т, узели Бч, узмйте Ит, немоте Ил Ит Ж, задужен
Сф, излизан Ит, испёглан Ит, обращен Ит, саранян Нз Ит Бч, умешан Ил,
венчано }Т, пребрана Ит;
доцнще Ил, недёл>но Ил, каснще Ил Дб Ит, одавно Бк М1) Сф, ранще
Дб Ш Сф, друкчще ]Т, старее }Т, овамо Бк Ж Бч, одатле Сф, онамо Ит Ж;
желёзнпчар 3, понедельника Бк, пилиШрницн Ит, ]еван^ёли}е Нз,
блага}ница Бч, бнкаршща Ко, дивйзи]а Бч, истдрща .)Т, комёндща Ит,
муннцща Бч, ола)ннца ]Т, повд]ница Ил, Сицйлща Ж, Терезща Бк, фамйлща
Бк, чуварница }Т, ШурЦанкинм Ш, ис продавнице Ш, фамили)е Бч, батёрщу
.1Т, исторщу Бк Ит, ка^оницу Бч, ола]ннцу }Т, продавницу Нз Т, у Румунщу
Нз, Словенцу ]Т, фамйлщу Бч, чуварницу .1Т;
забуннмо ]Т, заградимо Ит, задужимо }Т, замёснмо Бк 3, изводимо
]Т, изй^емо О, измёсимо О, нзручимо Бк, набщамо .1Т, наврнемо Бк,
наранимо Бк, насадимо Бк, наса^ивамо Бк, одрлсовлмо .1Т, обарамо ]Т,
одранимо Бк, окадимо О, отйнемо Нз, побркамо 3, поЬсмёвамо Ил, полйвамо Бк Ит, пол>убимо Ит, посвлачимо Ит, преврнемо Бк, преручамо Ит,
промшьамо Ж, процёдимо Ж, соцйлммо Ит, увашмо Нз Ит, укадимо Ж,
упалимо ]Т, запишете Ит, излечите Ш, отйднете Ко, офарбате Ит, пожурите
Ж, раздужите Сф, затёжеду Ит, намёшЬаду 3, нашараду Бк, насадиду Ил,
отиднёду Ж, покажеду Ит, покланлду Бч, запантио Бк, упантио Ит Ж,
запантила Ко, васпитани Ж, загулени Бч, избйрани Нз, издубл?ени Бк,
клазиранн Ко, обгра^ени Ил, побушени Бк, повёзанн ]Т, помёшани Ш,
порублуени Сф, довршено Ко, забран>ено Ил, заглавлено Цп, затуплено Ит,
исключено Ит, испеглано Ж, исписано Ит, карирано Нз, навалено Ит,
написано Ш, одгра%ено Бк, отёгнуто Ит, ошйшано Бк, побушено Бк, повёзано
.1Т Бч, подавлено Бк, покварено Ил Бк, помешано Нз, раскрёчено Ж,
углавлено Ко Цп, уписано ]Т, урёЬено ]Т, утёгнуто Ж, довршена Ко Бч,
завёзана Нз, затуцана Бч, написана Ш, наслагана Ж, одрёшена Ит, одушевле
на }Т, окрёнута Ж, ошйшана Ит, покварена Бк, потрошачка Бк, прегра!)ена
}Т, сазйдана Ил, убачена Ко, убра^ена Ж, увёзана Ж, избушене Дб, изра^ене
}Т, искдкане Нз, покварене Ил Бк.
БудуЬи да )е преношен>е ~ обичыо у целом шумади]ско-во]во()анском
ди)алекту, наводимо само мали део одговара)упих потврда за прсношен>е
акцента:
&:л2л Ко О, бакрач Ко, бунйр Бк, бу^ак М1), вд)нйк Нз, држач Ко,
калач Цп, комлдв О, крпар Ит, лавдр Ко, пасул? Бд, салаш Ко, серсан Цп,
сланйк Ко Ш, гигам Ко, фитшъ Ко, фртйл» Ко, ^ваг Ж, оыбл* Бк, рукдм Бд,
трскдм Бк:
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днбг Бк, койм Бк, моим Бк, двйм Бк О, са }ёднйм Нз, сво]д} Бк;
]ёдан Дб Нз;
идём Бк, }ёсам Бк, лежим Бк, лолсйл* Бд, удал* О, видйш Ш, печёт О;
напрёд Бд, ноНбм Бк, о/тег Бк;
каптал Бд, папрйкаш Бд, парипаш Бч, сирдмак Бк;
}еданй)с Ш Бч, веНиндм Бк;
уфтдрник Бд, опанци Нз, ручкдва Бд, огн>йште Бд, окршье Ит, с вёнчаюа
Бд, до свануНа Ит, Йланча Нз, котарка Ко, котйрку Нз, дёвд]ке Нз, пирйниа
Бк, фиранге Ко, обд)ке Бк;
бёНарска Бч, волуска Цп, парадннм Ко;
чётврти Ит М1}, чётврта Бд;
]ёсён>е Т, оданде Бо, последней Ж, р'анще Бд, старин Бк;
дёсётог Дб;
изй^ем Бк, дтйднем Бк, дсушнш Бд, дцёдиш Бд, прдвлачиш Бд,
прдцёдиш Бд, диванп Бч, дода]е Бк, изглёда Бк, измлйтп Бк, повала се Бд,
пддрла Бд, попрала Бк, промене Бк, прёскаче Ж, не ради Нз, убради Бч,
укадн Цп, урёди Бк, избушу Цп, пдквару Бк, >>ваг>> Бк, дбуко О, нёмд]те Ш,
пдцёпан Бд;
уфтдрником 0, }угослави]а Ит, кдмшйнице Бд, луда}нице Бд;
аргёлашки Бч;
изводимо Ш, истрёсамо Бк, послужнмо О, уватнмо Бк, донёсЕнаду О,
кдстйраду Бк, пздублено Ит, поделено Бд, укдченога Бк.
Природно )с што се могу чутн и облици с нспотпуним извршеним
преношен>ем, дакле са Решетаровим и Ившнпевим „двоструким акцен
том":63
Бабин буиак Ж, коминар Ж, лёкар Нз, салаш Ил, сефёрйн Ил, црквёнмк
Ит, с о^ол! Ил, водом Ит, с о/тш Ил, йдеш Бд, прочита] Ш, }ёдндм Бк;
на дгнзйшгу М1), кдкдшка Ит, Радд]ку 3, дёвЪ)ке Ит 3, у правди Сф,
Власн]у Ж гдещу Бд, бакарне Ит, чстрнЩсте Бк, вдлщем Ит, иза^ем Ш,
заи!)еш Сф, па се йскдка 3, ЬкреНе Ж, прёврне Ит, да се уради }Т, уваги Ит,
издгщу се 3, _увагу се Ил, наша сам Ж, распита] Ил, сачува] Боже Бд,
пдвёзано Бд, кдмшпница Бд, покварена Ит.
Значащо |е да нема примера са сачуваннм "на отвореном кра)Н>ем слогу,
таквих као лосо или люгЗ. Говори се увск:
посо Ф, вдде Ф, од желе Сф, 6"ре зёл«л>е Т, преко руке Бо, кратки кола
Ч, з десне Пе, од дге Бо Ф, не вала 3, држп Ит.
63 МИап Кс§с(аг, Ве1опип^ 11. 16, ЗДсрап 1у«к5, Розау., Кай 196, 152—153. Поссбан рад, са доста
библиографских оеврта, посветила 1С ово) проблема! ици Невенка Гошнп: О такозеаном деоструком
акценту у ерпскохреатскнм говорима, у кн>иэи Црногорскм говори. Резултати досадашн>их
испитиаиьа и дал>и рад на н>иховом проучаван>у, уредник Ьвто Миловнп, ЦАНУ, Научни скупови
12, Титоград 1984, 233—236.
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Очнгледно )е овдс сегмснтална структура крарьсг слога релевантна за
прсношсн>е " акцента, као што )е у по]сдиним говорима, нпр. у деловима
Црне Горе, релевантна за преношен>е " акцента.64
Увид у наведене примере указу)е да \е чуван>е " чешпе у источни^им и
)ужни)им местима него у онима на западу, односно северу тамишке зоне.
Та) однос можемо илустровати статистичким прегледом примера скинутих
са касетофонских снимака говора Ба ранде на западу и Шур^ана на истоку те
територи)е. У Бд смо набросали:
НЕПРЕНЕСЕНИ "
унутрашн.и слог
6
затворени кра)Н>и
1
укупно

7

ДВО.ЩИ АКЦЕНАТ
3

3

ТИП ' "
67
8
75

Однос измену нспренссених и пренесених акцената ту )е, дакле, скоро
1:11. Готово тачно супротну слику нашли смо у Шур]ану (где смо, додуше,
исключили примере из говора Ъире Ощкова, ко] и )е скоро цео сво) рад ни
век провео у општинско] служби у разним банатским местима):
НЕПРЕНЕСЕНИ "
унутрашн>и слог
89
затворени крарьи
23
укупно

112

ДВСЦНИ
2

ТИП ' "
10
2

2

12

Размера измену примера с нспренссеним и пренссеним акцентом ту ]е,
према томе, знатно преко 9: 1.
Такав однос има гсографску логику. Северозападно од тамишке
зоне налазс се кикиндска зона и Бачка, где ]е новоштокавско преношен>е
у начелу доследно остварено, док на истоку тамишка зона суседу)с са
смедеревско-вршачким ди)алектом, у ко)ем )<г акцентуаци)'а претежно
стара. Другим речима, на периферии ареала новоштокавског преношсгьа, та] ]е процес непотпуно остварен.
Природно ]е и што се места ко)а се издва]а)у из тамишке зоне
доследним преношсн>см " налазе на н>ено) западно) ивици. Изнена!)у]с,
ме1)утим, чшьеница да ]е стан>е )сднако с оним у тамишко] зони на!)ено и у
неким местима у централном Срсму,65 дакле у пределу опкол>еном говори64 В. нпр. М. Рсшстар. Ве1опипц 12 (акцснат ]езйк алн не и сестра).
Р. 1уИ, 1>че аксепюШке тп-аШ /г Игста, 8(и(Не8 т Нопог оГ Ногасе О. 1.ши. оп 1Ье Оссазюп оГ Ыз
$1хиб1л ВйпЫау 8ер1. 12, 1978, 1'аП 2, 165; реЩка, }е$еща, Лхй/еу... фогйшфк, койс..., са двоструким
акцентом 1$рпса), ргёЬааз..., сас из села ]аска под Фрушком Гором северно од Руме (где су нпак
бро;нн)е форме као рёсйгка или реи ел хко). Из суседног села Врдника Невенка Секулип, Збнрка...,
има примере као Албашцу 28У, си/а се 290, Француску 291, милигар 292, полупане 292, растужнм
293, мо]нм 293, поеЩницу 293, помажемо 295, добро \е 295, пзаЦе 295, пае/ьку 295, асталско 295,
рударекм 296x2, копач 296, еозач 296, деееге 296, 297, )у<осло«енску 296, помазке 297, Слободанка
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ма са доследно новоштокавском акцентуациям. Генеза тс пс^аве н^е )асна.
Наравно, н>ено раз]ашн>аван>е не спада у тематски оквир овс монографи)е.
Ипак, запазипемо да ]е ово )едан од рстких примера дисконтинуираног ареала
неког феномена у српским говорима Во)водине.
По)сдиначни приме ри забележени од жена ро!)ених у румунском
Банату, а удатих у селима на |угословенско) страни границе, потврр,у)у
присуство непренссеног " и у неким селима у Румуни)и: не морам, оейнемо,
поред не кажем, шёшйр *Гад, охежу, девЩка, преручамо. Беге), бунар
*Дин>аш, девд]ке *Рудна, девехнщехе, чехрнщехе *Чавош. Да )с ова] материал
поуздан у општим цртама, види се по томе што )е порва потвр!)ена управо
из предела где )е очеку)емо из географских разлога. Додапсмо сведочсн>е
Живковипа, Берипа и Вескуа, Нови живот У/2, 1961, 79: „што се више
спуштамо на )уг (нарочито у селима Сока, Дента у централном типу...),
наилазимо на све више случа)ева старих акцената."
У великом делу тамишке говорнс зоне, углавном у источни)им и
]ужни)им местима, непренесени " се често изговара као полудуги акценат:
зароб/ьенйк Бч, колач' Ш, офнцйр Бч, сланйк Ш, сокак Ш, )едан Бч,
продаш Цп,
госхщу Цп, прещу Бч, девд)ка ]Т, другачйрг Ш Ж, богаташка Бч,
комшйнска Бч, друкчщн Ш, селачким 3, напреднща Бч, ептнща Ш, схарща
Дб Ш, каенще Ш Ит, ранще М1), на"]просхщп Бч, нщроЪенщп 3, нщехарщи.
.1Т, насадим Ш, по/ъ$бим III, похурчим Бч, упр/ьаш Ит, назша Ит, напйше
}Т, оладн 3, проЪще Ил Ит Бч, увахи Ш, нзбуба] Ил, овамо Мл, Ит Ж, енрома
]'е Ил, хаки }е Ил,
]угослави)е Бч, схарйпма Ш, изводимо .1Т, охйднехе Ко,
унаоколо Ф.
По)ава ]с обрппыша чшьсницом да у истом положа)у нема кратког
силазног акцента, па према томе ни опозици)е " : " , ко|а би доприносила
чуван>у пуне дужине " акцента. На исти начин треба схватити и спорадичаы
изговор " место " у исто) категори|и примера у истом ареалу:
госхщу Нз, волуске Нз, маенщи Сф, памехнщи ]Т, схарщи Ил Нз ТГ
Бч, схарщог Нз, лошще Нз, схарща Нз Ш Сф, чехврхи ]Т, чехврхог Нз, овамо
Нз, доцнще Ил, друкчще ]Т, каенще Ил Дб }Т, ранще Нз Ш Сф, схарще Дб
Нз ]Т, напреднща говеда Бч, )ефхинще Сф, другачще ]Т, мушкараца Нз,
схарщима Ш.
297 (наравно, уз облике с комбинациям ' " ). Осим тога у н>сним текстовима има и доста примера
као легий/сге 289, ко)и, судепи по н>еном об)ашн>ен>у на стр. 1 14, има)у двострум! акценат (дакле,
= пёгшусте). Примери ове друге врете )авл>а)у се, додуше у ограниченом бро)у, и у н>ено) гра!]и
из Земуна, Добановаца, Голубинаца, Руме и Лапарка (из Добановаца потиче и пример гвозденЛк
254). — Додапемо да се у теренско) гра!)и П. Ивипа забележено) 1950. у Бегечу кра) Дунава у
]ужно] Бачко] налазе примери размашЬЯеа! (с Ивипевим упитником), к'/кд е, деед]ка и дЪдоеа, уз
далеко бро)НИ)е облике као упйлено или шарашки. То, наравно, нн)С дово.ъно као докаэ о
факултативном чуван>у нспренесеног
(или бар двоструког акцента) у Бегечу, али )е, с друге
стране, мало вероватно да се сваки пут ради о грешкама при бележен>у. Подава захтева дал>е
истраживан>е.
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Са крарьсг истока испитиваног подручна имамо неколико примера као
Мйто Ш, свйн>е Ш, евршпмо ]Т, где ]с скрапиванье погодило " акценат у
првом слогу. Природыо ]с закл>учити да иза скрапиван>а тога акцента сто)И
утица] румунског )сзика.
Кад иза речи са " акцентом на отвореном крарьем слогу долази
енклитика, та) слог поставе унутранльи, што омогупава факултативно чуваше
непренесеног акцента: ова ]е лёпа Цп, овд }е Ил, кон су Ил, ко]ё су Ил, какви
]е Бк .1Т Ит, каквй су Ил, каква сам Бк Ит, каква }е Ил Бк ДТ Ит, каквё су
Сф, бо]й се Ил, кречн се Бк, пошд сам Бч, познд га Ил, прошд }е Ил, тако
}е Ил Ит Сф Бч, тако то )е то Сф, тако се сме Ил Дб, такд су Бч, тако би Бо,
донесёш га Бд, донесё га Ил, заплетё се Сф.
На први поглед изнена!)у]у прймери са нспрснссеним " испред енклитике на кра]н>ем вокалу речи ко]и ]с нскад носио * акценат (а не " ): жене
су ткале Бк, за мене е тёшко Ж, од мене сте Ж, од тебе бн се Сф, тебн сам
поклонно Ж, она е Бк Ит, они. ме ранили Ж, онё су Ил, сирома /е Ит, дошла
сам Нз }Т, дошд уе Ж, прошло га }е Ит, ишлй су Бк Ит Бч, дошлё су Нз,
июле су Бк, прошлё су године Т, прошло }е Бк, воло би Ж, дошли би Сф,
добро сам Нз, добро }с Ил Бк Ит, добро се Бч, добро би било Ж, зелено )е
Ит, затекла сам Нз, далеко }е Ит.
По)ава поста)е )асна ако имамо у виду да се у таквим примерима у
вепияи во)воГ)а неких говора факултативно развила аналошка дужина (в. т.
62). Далим делован>ем аналоги)е по обрасцу два : два )е II ова /е створен ]с
однос дошла : дошла }е II дошла )е, т). доби]сни су акценатски ликови типа
дошла }е.
Структурално поре!)сн>е акцентуацп)с у вепем делу тамишке зоне са
класичном новоштокавском показу]е да )е инвентар )единица (акцената) исти,
а да се разлика тиче дистрибуцще )еднс од тих ]едииица, " акцента, ко]и се
овде ]авл>а не само у почетном слогу, него (факултативно) и у унутрашн>ем
и затвореном кра)ньсм
Факултативно непренесени " у унутрашн>ем слогу у Чене\у
За. Говор Чене)а у Румуни]и, чи)и )е касетофонски снимак допро до нас
тек 1993. године, издва^а се посебном ситуациям: тамо се )авл>а непренесени
само у унутрашн>им слоговима, и то доста често, изгледа не ре!)е него
комбинашка ' + ~ у одговара)упим примерима:
а) венчан>е, прстён>е, Велйнка, девЩка, девд]ки, кокдшка, зароди, иза^е,
опо]ава, отвара, отидне, упали, штудира, зараду, зарадпду, приповёдаду, да
се прдачу, разговараду, да се удешаву, честитаду, опшьена;
б) покойника, дёвд]ка, до дёвд]ке, девочки, ми девд]ке. Румунка, из ушщу,
дарйва, дкрёне, дсвётн, припдвёда, украси, укрути, не вёже, не каже,
подвйкнемо, засвйраду, не врагу.
Наглашавамо да у Ч] нема примера са чувашем " акцента у затвореном
кра)н>ем слогу.
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Чене^ски говор у ствари )е граничим говор кикиндске зоне, а „компромисна" ситуашца у вези с непренессним "акцентом да^е том говору обележ]е
прелазности.
Знача)но \с да се иста ситуаци^а )авл>а у говору Радо)ева, села на
)угословенско) територн^и, ко)с ни)с обухвапено овом монографиям. И та)
говор спада ме!)у ивичне говоре кикиндске зоне. Ни)е исключено да изоглоса
обухвата ]ош понеко село на земшишту Румунще. О старини овакве стилизаци)е односа тешко ]е закл>учивати, тим пре што не знамо ]есу ли преци
становника Радо)ева, ко)и су се у XVIII веку доселили из Дармате североисточно од Темишвара, донели оданде такву стилизаци)у, или се она
уобличила тек у садашн>ем н>иховом станишту.
ДодаЬемо да у Сенпетеру, а по свему судепи и у Вар)ашу и Сараволи,
нема трагова непренесеног " . Исто важи и за оскудни материал П. Ивипа
из Темишвара, забележен 1956. године.
Ареали факултативног чуван>а непренесеног " у по)единим положа|има
приказани су на скици 7.
#
СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПОЧЕТНОГ СЛОГА ПРОТИВНИ
ОПШТИМ ПРАВИЛИМА АКЦЕНТУАЦЩЕ
4. Независно од описаног системског ограничена новоштокавског
преношен>а у веЬем делу тамишке зоне посще у банатским говорима, како
у тамишко) зони тако и у кикиндско], примери са " и " ван почетног слога
под посебним условима, ко]и махом делу)у и другде на новоштокавском
подруч]у.
У знатном бро^у сложених речи — именица, заменица, прилова, бро)ева,
прилога, предлога, везника — граница измену саставница понаша се као
препрека преношсн>у:
землюрадннк66 Ил Бк (5) Цп Бч Ф (5) Бш СЦ СК (5) БА, 1угославща
Бк (5) Ф (4) Ит Цп Бч СК (4), ]угославще Бч, 1угославщп Ф (4), ]угослави]о
Сн, под Зугославщом Ил, у 5угославн]п Ч, али и ]угославща Ф (1) А СЦ СК
(1), Зугослйвще А, ]угославщу А Сп, из користо/ьуб/ъа Бч, землюраденика
Ит, пробтъеска Ми Сн СК (уп. т. 111);
НовосЩаннн Бш, Новоса^анн Бч, по/ъопрйвреднйк Ми, полюпривреда
Ф Ме СЦ, по/ьопрйвреду Бч, о полюпрйвредн Ме Сн, полюпривредом СЦ,
Аустроугарска Ф.
ко]екд Ф, ко]ешта Ил Бк Ит Ки Ъ, ко]едй Бк Бч;
понёкн Бк Ит Ж Бч Ми СК, понёка 3 Е НБ, понёке НБ Пд, понёшто
Ит Сф Т>.
православии Сн, свесосавски дом Ит, светосавска слава Е, светосавско]
Ит, добровольно Бк Бч Сн СК, сгародревне Сн;
првоклаенн Сф Ф НБ НК, првокласне Ит, првокласпо Ит, пунол&тан НК;
66 У СК, Ф, Бк и СЦ П. Ив)1п ]с 1943. и 1949. године анкетирао по пет пнемених мештана да)упи
им да читаду примере из овс и неких других категори)а. Резултати анкете покаэани су горе и бипе
и да.ъе приказивани на исти начин, нпр. ]у?ослаен)а (4) према 1угослПкну\ (1).
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полюпривредан Ж, по/ъопрйвредни Бш, троугласта ДТ, троуголно Мс,
машинобраварски Мо;
веройсповедни Ит;
два]естрёНога уула Ф;
досад Бк, али и досад Бк, нзван сёла Ит Е, забаг наспрам забота Е,
наспрам светлила Мо, наспрам врата Мо, уёдна наспрам друге Пд, насрёд
Бк Ч, насрёд врша]а Ил Ф, насрёд авли]е Ит Бд Ки НК, насрёд капще Ме,
насрёд н>иве Ит, насрёт пута Бк Ит Мо, насрёт ку]не Бк Ф, насрё черге Бк,
окром М1) Сф, ни/е она «шла нигдн окром у цркву М1), окром на врата Не
д изйЬе Пе, ниси упймтпо окром Пашнног: Е, окром тог Ф, осгЬи гога Бк Ф
СЦ, осйл< нтёгове плате М1), осыл* л«ёне М1), осйле нёделзв Ит, осим нас Ф,
осйл* ги путова Ф, осйл< кочщаша Ф, осйм во}ске Ф, осйм шго слео пдслали,
)ош смо донёлн Е, не слеш да идеш осйл* луга Е, огкад сал« Бк, огкад постои
парщ'а Сп, огкад су Бк Ит, откад /е Бк А СЦ СК, улеро уе огкад Ит, откад
се Ит Бд, откад га знам Ж, откад Сф Ф 3 СЦ, откад ]е нёстало СФ, откад су
изишла Ф, откад )е наша нумера Пс, откад }е дувйн скушьи 3, откад вас нисам
вйднла Бш, откад ]е устала НБ, откат су две млине Ж, откат смо мн Е, откра}
врата па до пёНке Мо, покра} сёла Мо, сасвйм Ф Ч Е Ж, укрЩ воде Бк,
_у/гра/ Бёгещ Ит, укра/ л«ора Ч, укрщ роглм Е, укрй/ сёла Е, усрёд воде Бк,
усрёд Сф, папак СК („кад неко пита шта сам то урадила, а )а кажем: папак,
ако сам урадила" = па шта смета; уп. и Милетип, Кик. 30);
будзашто Т Ф, вероватно Бк (3) Ф (3) СЦ Пд СК (5), поред вёроватно
Бк (2) Ф (2), дакако Ил М1) Ит, донёкле Ил Ит СЦ, ко}екако Ж, меЬусобно
НК, невероватно Ъ, нимало 3, откако Ит Е, откако сам ]а запантно Ф, откако
]е света Ф, откако пантим Км, откако смо Мо, понЩвише Нк, понёгдп Пд,
понёкад Бш, потпуно Км, уопште Бк Ф СК;
благоврёмено Км, у меЪуврёмену СЦ, прековрёмено Ит;
изнаоколо Ф, унаоколо Ж Ф 3.
Важно ]е подвупи да се у скоро свим наведеним примерили доследно
изговара непренесени акценат. Очигледно )е сваки пут у питан>у )унктура,
фонолошки релевантна морфолошка граница. Другим рсчима, носиоии говора
осепа)у наведене примере као синтагме, а не као лексичке )сдинице. При том
друга, наглашени део сложенице сво)ом ссмантиком захтсва да акценат буде
на н>сму. Значарю ]& да су свс наведене имсницс и придеви скорашн>е кььишке
творбс, увек са сложсничким спо^ним вокалом о. Можда )е та околност
допринела изговору " акцента на трспем слогу прилога вероватно, тако1)е
преузетог из кн>ижевног ]сзика: испрсд -ватно {ко\ъ се може асоцирати са
глаголом вататн) сто|и облик веро-, сличай елемснтима као землю-, 1уго-,
полю- у наведеним имсницама. Посебну пажн>у привлачс везници осим и окром,
у ко]Има се о- осеЬа као прсдлошко-прсфиксална морфема. Изглсда, уосталом,
да )с возник осим у свом разво)у полазспи од лика освЪн прошло кроз фазу
оевнм, где )е -сейм интерпретирано као облик замешше сав, сличай ономе у
прилогу сасвйм.
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У погледу описанс по)аве баыатски говори се у начелу слажу са многим
другим новоштокавским говорима,6 па и са ]езиком Вука Караципа. При
мере ко)е набра)а Т. МаретиЬ на основу другог издала Вуковог Р^ечника
ми Ьемо овде распорсдити по врстама речи, да би се ]асни]е оцртао
паралелизам са нашом градом:
зломйш/ъеннк, злопогле^а, ранораннлац,
ко}нгЬд, щнгодер,
очевиднп, очнглёднн,
]единодушно, сво]ево/ьно, ко]егдё, ко]екЬд, ко]екако, ко]екуд, колнкогод,
нзврх, уврх, посрёд, сасрёд,
дану.
И у усмено) верзщи данапньег юьижевног )езика обични су многи од
облика ко)и су забележени у Банату. Иски од н>их су у наведеном изговору
прилуъени управо из тог извора.
Ми у горнлм списку нисмо навели примере са -год, какве бележи Вук,
зато што се по данашн>ем правопнеу такви облици пишу као две речи, а не
зато што н>их не би било у Банату. У нашем материалу нашли су се: ко год
]е ддшо Цп, ко год ]е бдлово А, ко гЬЬ Ацпна Ми, кон гЫ) Ми, што год им
на уста дд^е Ф, што год 3, што год се /е Бш, што гЫ) тн пдтребу]е Ме, што
гЬЬ тн трёба Сн, што гЫ] н>нм трёба Сн, што гЫ) НК, колко гЪд Ит Бд, колко
год шла роддва А, колко год /3 пангнм А, како гЪУ) СК, дн гЩ Ит Ф, дн гЪд
шла дёво}йка Ф, дн гЩ Е, дн гЩ /е било Ми, дн гЫ) пдииьу Сн, дн гЫ) се
ддгодн НК, кад год доведу Ит, кад год изйЪу 3, кад гот су Ч, кад гЪЬ Е,
докле год нма Бд, до гЪд 3, до гот су држалн Е, до гЪТ) Пд СК, као гЫ) Сн,
ко год гдлубови Е.
Наравно, кад веза са -год има нсодре1)ено значение, и у Банату се
изговара ' акценат на слогу испред -год: штдгод СЦ, дигоЬ Ки Ми Сн БА,
ЪкгоЬена Ме.
Уосталом, и класификаци]а примера као откад или досад зависи од
правописних решен>а, ко)а могу бити различита. Све то показу|с колико )с
67 П. Ивип, Ди)ал. 1956, 68 за шумадн)ско-во)Во1)ански ди)алекат (обухвапене су не само
категори)е иэнете овде у т. 4, вей и оне из тачака 5—7), 131 (источнохерцеговачки ди]'алекат). Том
предмету посветио ]е знача)ан рад \УШет Уегтеег, Ыоп-тШа1/ЫНпц ассепЧ /л Ыео-§1окапап аЧЫеОз,
ЗМСФЛ XXVII—XXVIII, 1984—1985, 143—149. У том чланку налазимо обнле паралела из
посто)еЬе дщапектолошке литературе. Тамо изнетом материалу, несумн>иво довол>ном да се
прпнципски осветли проблем, може се додати )ош много других потврда из разних говора.
Поменупемо овде само оне из РопоЫИк орйа: ]угославща у ]скавском говору Мале Ператовице
у северно) Хрватско) (Д. Брозовип и П. Шимуновип, стр. 368), 1угослаещн, полупрйвреда и
по/ьопривреда у Осладипу изме1)у Вал>ева и Лознице (П. Ивип и С. Реметип, стр. 480),
зем.ъорадннх, по/ьопрйереда, полопривреЪнйк у Криво) Ри)ецн код Ужица (С. Реметип, стр. 515).
Податке из литературе набра)а и С. Реметип, Шум. 44; ту су обухвапенн и примери са " акцентом
на ултнми (тип сасвйм) из говора смедеревско-вршачког и косовско-ресавског диалекта. Дода]смо
да )е П. Ивип забележио облик сасвйм и у ерпском говору суботичког предграЦа Александрова,
као и у селу Батан.» у ма!)арском Помориицу.
68 Маге!»!, Сгатайка2 108. М. Стевановип, Савремени 161. има кпапи "тгчг «у™» „г.....»-..
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понашан>е народы их говора независно од правописних норми, односно, колики
су те норме ствар конвсншпе ме!)у струшьацима. У нашем случа)у, банатски
говори има]у знатно строжа мерила него писаки кн>ижсвни )език у поглсду тога
ко)и Ье се морфемски спо) прихватити као сложенный, т). као )една реч.
У поздравнма се често две речи слива)у у ]едну акценатску целину.
Ако \е при том наглашена друга реч, по)авл>у)е се непрснесени акценат ван
првог слога, нпр. добар^дан Ф НБ, лубим^руку Ф. Уп. и добар дан кумо,
добар дан Бд, очигледно у нешто бржем темпу. Ипак се говори добар вече
Ил Ф Е, добро )тро Ф Ч Мо.
По свему судеЬи ови други поздрави су изворни народни69, док су такви
као добар дан и /ьубнм руку примл>сни из града у релативно новике време,
вероватно у XIX веку. Са таквим односом може се упоредити непренесени
акценат у кн>ишким сложеницама са спо]ним вокалом о (тип полюпривреда).
Без обзира на насто]ан>а и илуще нормативне граматикс, говорна всрчи]а
кн>ижевног (езика делу)е као генератор силазних акцената ван почетног слога.
5. Силазни акценат може се напи у средний речи и неком аналогиям
у деклинации70: Далматйнац, Гмн Далматинаца према односу врабац:
врабаца, ЪурЪйна, В)Д ЪурЩно према односу Нада: Надо.
абонйраца Мо, богомд/ьаца Ф (2), Далматинаца Бш, Ерцеговаца Бш,
завршетака СК (2), Итебе]аца СЦ, ]апанаца НБ, омладинаца Бо (5) Ф (3)
СК (2), Србщанаца А, Црногдраца Бк (5) Ф (3) Бш СК (3), сукнёраца СК,
баба-ЪурШно СК, затим Гмн кабаннца Ит, кобашца Бш, чиновница СЦ.
Ипак, шце редак ни изговор с пренесеним акцентом:
богомд/ьаца Ф (2), добровольца Мо, завршетака СК (3), омладинаца
Ф (2) СК (1), омладинаца СК (1), омладинаца СК (1), Србщанаца Ф,
Црндгдраца Ф (2) СК (2), водёнйца СК.
6. У резултату елизще последн>ег е у бржем изговору десетичних
бро)сва од 40 до 90 акценат доспева у последн>и слог. При том се ' обично
претвара у " :
триес четрес Ит, четрдёс година Ил Ж Сф, четрдёз година Ф, четрдёс
крмача Ф, четрдёс крета НБ, четрдёс ланаца Ч, четрёс три Ф, четрдёс пет
Цп, четрдёст осам Ит, четрдёст дсме Ш Ж Ч Е, педёз година Ит, сто педёст
година Сф, четрдёс педёз година Ж, педёш чётир НК, педёст и пет Ф, педёс
кила Т, педёс процената Сф, шездёс година Ж, шездёст година НБ, шездё
седма гЬдина 3, шездёст и чётир Ф, шездё шест Сн, шёстд шездёз динара
Сн, шездёс форинт Ки, седамдёс три Ъ, седамдёст и чётир Ф, седамдёс пес
Бч, седамдёс шест Ит Км, сто седамдёст и шест кила Сн, седамдёст и осам
НК, седамдёст дсме Ки, седамдёс трёНе Ме, сто седамдёст шьада Ми,
седамдёст кила Ч, седамдёз гради Мо, осамдёз две Ки, осамдёс три године
69 М. Станий, Ускочки акценат, СДЗб XXVIII, бележи на стр. 101—102 овакве поздраве и оеврйе
се на паралеле из других говора.
70 В. напомену 67.
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Ме, осамдёс чётврте Мо, осамдёст и пет Бд, осамдёст и шее Ч, осамдёст и
седам СЦ, деведёст Ч, деведёст две године Ж, деведёст и чётпр СК, деведёс
пете Бк, деведёшез година НК, деведёсе-дал< година НБ, деведёс дсме Ч,
деведёст дсме Ф, деведёз дёвег Ж, деведёз дёвёти Е, деведёст ланаца Ч.
Тако и чегрдёсг и дёвёте у гра))и П. ИвиЬа из Бегеча у )ужно) Бачко).
Уп. и т. 13.
7. Зыатаы бро) релативно скорашн>их поза)мл>сница из страних ]езика
тако!)е има силазне акценте ван почетног слога (али, на)чсшпе не на
отвореном кра]н>ем слогу):
емигрант Бч, забушант Ит, комадант Ит, командант Сп, Ки Мо СК,
комадант Ф, провищнт Ф, трафикант НБ, шпекулант Бш, аЬутанту Ит,
емигранти Ит Бч, команданта Ми, матуранти СК, музиканти Чу,
агент Бш, патент Ф, президент Бк, прзедёнт Ит, студент Ф (1) Бо, агента
Бч, лсамёягу Ит, референту Сф, документа Цп, документе Ит, с документами
СК, али и студент Бк Ф (3) СК, фундамент Ко;
колониста Ил СЦ, колонист Бк Ит Ж Т, комунйета Ит Бч Ч Ф Ч) СЦ,
}ёдног вёлнког комунисте Ч], резервиста Ф, социалиста Бк Ч Ф, империа
листа Бк Ф, инфантристе Ит, али и комунисти СК (5);
биланс СЦ, афтобус Нз, бецйкл Ил, бнцйкли Бч, дщалёкт НК, параграф
Ил, профёкт Ж, парадщз Т Ф, парадще Бч Бд, дщалёкат Бч, парада]за Ф, с
параЩсом Бд (али и парада]з .1Т Бш, парада]з 3 Мо, парада^ А), кукуюёшКе
Ме;
штафир Бч, делегат М1), инжин>ер Ж, инцин>ер ]Т, секретар Бч,
ветеринар Бч, окупатора Сп, телевизор А Бш, али и телевизор Бд;
гаранту]еду Цп;
амбуланту ]Т, дактилографкин>и Бч;
пропаганда Бч, експедицще Бч, у Македонии Бч, церемонще Бч, али
и преко н>ене теритдрще М!);
интелнгёнтан СЦ, интересантан Мо, бордо Ф, апсолутнн Сн, федеративни СК (1), али и фёдеративни СК (2), Тодорёску Пе, Брбдцулов Мо;
апцолутно Км, дирёктно Ъ, интелигёнтно Ме, интересантно Ит НК,
стопроцентно СЦ;
Рекло би се да овамо треба приюьучити и реч брбонм БА „ко)И воле
много да прича". Ме^утим, ми нисмо могли напи у румунским речницима
лексему од ко)е би ова потицала. С друге стране, реч фалоса „хвалисавац"
71 Тахо и у Бачко): Ъщалёюа Бсгеч (бслсжен>с П. Ивипа из 1950), параЪа)з Тител (с касетофонског
снимка). Дода)емо нетто потврда из РопоЫкИг ориа: штуЫнт, гелевнзи)а у Осладипу у северозападно) Ср6и)И (П. Ивип и С. Рсмсти!), стр. 480), рефереш, командаш у Леснику у неточно)
Херцеговини (Д. Вурший, стр. 509), шпеку/юнг, реферёш. командант, телеензща у Криво) Ри)еци
код Ужица (С. Реметип, стр. 515). Поза|МЛ>енице могу имати акценте ко)н иэлаэе из оквира
нормалне дистрибуции акцената у многим )езицима, на пример у македонском, полском,
немачком И турском.

68

Банатски говори: Основно одлике акцентуашце

Ч, Нмн фалЪсе Ч очигледно ни)с поза)Мл>еница и по)ава мсди)алног " у н>о)
помало )с загонетна.
Укл>учиван>е материала са " у тамишко) зони могло би изглсдати
неумесно )ер тамо и иначе има примера са тим акцентом ван почетног слога.
Ипак, наводимо и ту грайу будуйи да ]с у ню) фрсквенщиа нспренесеног
акцента далеко вейа него код осталих речи, а и зато што таквих примера у
страним речима има и у кикиндско) зони.
Добар део овог материала има акценат прсузет из (езика одакле потиче,
по правилу немачког, преко ко)ег су на^чешЬе приманс и речи латинског
порекла. И сама чин>еница да за поза)мл>снице не важе иначе нормална
ограничена акценатске дистрибуцще има сво]е паралеле у немачком. Треба
ипак истапи да се ту налазе и примери као категорща и телевизор, непознати
немачком )езику, бар са наведеним акцентом. Очигледно )е био пресудан
изговор тих речи у кн>ижсвном )езику, односно у ^езику фада. Уосталом, из
таквих )е извора примл>ен на]вепи део осталих речи са изнесеног списка.
Само за мали део тих лексема (парадщз и сл.) долази у обзир непосредно
прсузимаьье од некадашн>их немачких насел>еника у Во)водини. За релативну
хронолопцу збиван>а знача)но )е да мейу наведеним примерима нема турцизама. Све изгледа тако као да су дога1)а;и ишли слсдспим редом: прво,
преузиман>е поза)мл>еница из турског; друго, новоштокавско преношен>е;
трепе, улазак речи из немачког )езика, и уопште речи западног порекла.
Треба напоменути да у Итебе)у посто)и неколико породичних надимака
необичне творбе и делимично с румунском етимологирм, а са " акцентом
у средини речи: Бокала, Капала, Клом6а)а, Пепёла, Потлдга, Пуляка,
Тарата, Чаклода,72 уп. и присво)не придеве у разним облицима: Бакалина,
Калалини, Пепёлини, Потлогину куНу, Пуллкини, Таратини, Чаклддинн и сл.
Судепи по непренесеном акценту, ти су налимий млайи од новоштокавског
прсношен>а и давили су се тек када )с оно престало деловати као жив гласови и
закон. С друге стране, ни|е без знача]а чин>сница да се надимак Пепсла налази
у итебе^ском црквеном протоколу из XVIII века. Нема разлога за претпоставку да се та) надимак тада изговарао друкчще него данас. То сугерира да
]е тамо у XVIII веку процес преношен>а акцента из средине речи био
завршен. БудуЬи да се у истом положа^у " акценат и данас често чува, треба
заюьучити да )е однос ударен: урЩен стар на)ман>е два столеЬа.
Природа наших примера с непрснесеним акцентима изнесених у
тачкама 4—8 сведочи да се не ради о сачуваним архаизмима, веп о
секундарном разводу. Кад би били у питан>у остаци старине, пред нама би
се налазиле фонетске, а не лексичке категори|е са чувашем старог стан>а.

ИЗМЕНА АКЦЕНТА ПОД ДЕЮТВОМ РЕЧЕНИЧНЕ ИНТОНАЦИШ
8. Два момента из области реченичне интонаци)е могу вратити пренесене акценте на н>ихово првобитно место.
72 Сгеван Ъапип, Надимци н презимена у Српском Игебе}у, Т\Щ 6, 1970, 231— 236, наводи, у
азбучном реду своде (неакцентоване) гра!)с, све ове надимке: Бокала, Булака, Колола, Кломбща,
Пепела, Потлога, Тарата, Чаклода.
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Извссним емоционално обленим речсницама такав емфатички нагласак
аще |ачу експресивност: 73
]едва Нз Ит Цп, ]едва сам Ит Ф, ]едва вучеду Сф, }едва се дигне Бк,
}едва сам дошла Ит, /едва сам ]а оно Ме, )едва }е дчо Пе, ]едва смо схйглн
Ф, ]едва чека Ит М1}, ]едва чёкахе Ил, /едва чёкалп Бк, /едва смо чёкалп ]Т,
)едва смо оданулп Ф, /едва панхим Ф, }едва сам уродила НБ, али и /едва СК,
/едва чека Сн, /едва чё«у Ъ, /едва чёкалп Бк, /едва, /едва повучемо СК,
саман Бч Ф НБ СК Ъ, дакаем Ми, добро су роЬавалн Ф,
изёл* ги СЦ, шел* вал* иглу Ф, }ебём хн лёба Бч, /ебел* хн матер Бч 3,
/ебел* га Ит, /ебел* /е Км, /ебел* му Бч Км, /ебел* му махер Т, )ебе-м-у-свёца
Км, /ебел* хн сунце 3, )еб~еш му махер Ми, )ебеш /е у дупе Бч, у'ебЗ ге дгац
Цп, сачува} Боже Км Ки Сн.
Понеким упитыим реченицама силазни акценат ван првог слога да)с
упитну интонаци)у и делу^е као признак интерогативности:
]еси л урадно Ф;
чде л шхдгод Ф, оНу л хи касхн Ит, оНу л се прёварихи Пе, оНелмо у
схдг /ел у комару Е, оНелду Ме.
9. Упитна интонашца и иначе потиску^е акцснатски врхунац од почетка
речи ка н>еном кра)у. Два су начина на ко)и се то оствару)е.
На месту силазног акцента може се ]авити узлазни:
виш како мо] охац прахио хд Бч, видиш нягова пушка /е чйсха Чк, хо
доЦе хако, видиш Ит, ёхо видиш Цп, ёидиж да се осушно НБ, видиш Ш М1)
3 СЦ, Душане вйдйш хн цёо воздух пун нечего Км, ёхо видит Км, видиш
Ил Ме Сн, вйдихе СК, вихе Бк Ит Ж Т Ф Пе Км СЦ Бш Мо Пд НК СК,
вихе како нще мйран Цп, ёхо вихе Сн, вихе како /е две године Ки, вихе да
мённ нйшха нще Мо, ёво вихе Сн, вихе, хд су сндпови НК, видйхе Т Км Сн
73 В. напомену 67. Потврде за таман има|у н ]. Вуковнп, П-Др. 109. Реметип, Крива Ри)ека (код
Ужица), ФО 515. И. Стсвовип, Гружа 103. У колашинском краду )'е забележено гйман (Пижурица,
Колашин 19). В. Томановип, Лепетане 104, наводи и нешто примера сасвим различитих од
банатских.
74 И овде се може навести доста паралела, али, изглсда, из ареала ко)И (едва нешто превазилази
границе шумади]ско-во]вог]анског диалекта. За Бачку нам по)аву потвр!)у)е наш касетофонски
материал из Мартоноша: видите (у питан>у); йскупнлй смо се, вйднш; ими л, )'ел да, ]Ьлте.
Половил, Госп. 234. има: Може л у Бедграду тако купит. У Срему )е Б. Николип забележио его
вйдйш „]едино у емфази" (стр. 303), ею виш 317. Из Поцерине имамо облик вйдиш ли
Москов-ъсвип, Поц. 105, а из Бранковине у Вал>евско] Колубари ЪвО виш Б. Николип, Кол. 10. За
Београд В. Томановип у )сдно) дигреси)и саопштава, очигледно веродосто]но, облике истина и
молим (Лепетане 102). У Гружи ее, прсма И. Стевовипу, изговара ЪНу, ЪНеш, ЬНе, ЬНемо, ЬНете,
ЬНе, али упитно оку ли, ЬНеш лн, ЬНе лн, ЬНемо ли, ЬНете ли, ЬНе ли (Гружа 622). У Великом Селу
код Београда, на зсмл>ишту смедеревско-вршачког ди)алекта, П. Ивип \е забележио МЬжеш ли
да ми набавнш! — Сасвим посебно сто|И податак са супротног кра)а ерпскохрватског ]езичког
подруч)а: „Ц иргаит гесешсаша шо2е 1ой)ск11!11акш11агцсС!;а5|1а/.поинп1ои.1суош(1оЫпи/1агп1акссиа1:
Саоетор6}1ротЪо. „Ро^" >та оуфс иг1агш аксепаС" (}о&\р№ЪаI\^Кагт^е$ш^^шпоx^оVепзIакауа1е1ииа
па рЫиоюки Ып, СДЗб IX 1940, 97). Напомин>емо да )е реч о говору Водица, чи]И фонолошки
систем у начелу не познаде тонске опозищде.
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БА СК, видите како сад Ки, видите ей то Ит, его видите Ми, Тако и виге
сад, забележено од жене родом из *Нсмста у Румун1н'и.
вдлёш ли НК, воле л да се разговора Сн, воле л НК, волёмо л НК,
вдлёлмо се Е, волёлте Бш, знаш шта раду с дви краставци Ж, Ймам /а
кастролу? - Ймам! Сн, имам ту млаПи НК, имаш тй динар ситан НБ, не
пита имаш тй Бк СК, имйш волу А, имаш Цп Е СЦ, имаш ]абука *В, имаш
кдга Ки, имаш к/ьуч од стана Ъ, ими л бува Ф, ими л кдга Ф, ими л колеба
Ж, ими л тамо воде Сн, да вйдн ими л штдгод за Цёстн Сн, ими л БА СК,
ими л кои НК, пйту ималмо лёба Мо, имамо л НК, имймо шёНера Ит,
ималте цигйре Ки, йматс л Е (али имйл кои човек НК), )ёл М1) Ит Сн Пе
СЦ Ки Мо БА, ]ёлда Ф Мо СК, нёл СЦ, нёлда СЦ, кнд. }ёлте, посо не
дозвдл&ва Ме, /ёлге Бк 3 НК СК, /а морам да свё платим, ]ёлте Км, мислй
л се Бобина мати уцрнити Ъ, можё л НБ, не би тй мдго йНн ей мном данас
Мо, дНёш тй за н>ёга Т, Лазо, ЬНеш пити сока БА, ЬНёш да дд1)ем Ъ, дНёш
да ми даш Км, питали ЬНё л да се уда Ит, дНё л нёНе Ф. ЬНё л зрёти скоро
Ме, ЬНё л да ддИе Ъ, пада л киша Ки, сёНаш се Пд Ки, сёШ ли се Ъ, трсбате
ли мббу Мо, трёба л вам вруНе воде Сн, чу}ёш Стёво ]Т, чу'}ёш НК, молим.
(на телефону, ни)е добро чула) НК, ко с тн Ки, шга ли )е Ж, шта ли ]е то
било Пд, шта ги }е Бк Ф75, шта Не ти Мг) Цп Ит Мо, шта Не ми Ит Ф, шта
75 Такви су примеры бележени у разним деловима новоштокавскс ди)алекатске области, тако
нпр. штд Нр мённ дукат Б. Никол ип, Кол. 51, штд Не мене сапун С. РсметпЬ.Д/флскатскн текстовм
нз Жабара код Тополе, СДЗб XXXII, 1986, 509, шта вн }е Емилн]а Мнловановип, Прн/юг
познавангу лексике Златибора, ПГП 19, 1983, 16, шта тн }е Г. Ружичип, Пл>евл>а 176, шд су П. И вир..
Гал ип. 36, шта }е, штд бй, шта Неш мн, шта бнде }. Вуковип, Акценат говора Пнве н Дробнмка
374, 376, шта би добра, то е у другдга Вуковип, П.-Др. 109, Ндуе, Но се1с. Но й }с у Дубровнику,
Кс$с1аг, Ве1отшп%, 202, 210, На сех. \ш си и. На й)е ММаз. МоМаг 97, Пд й }е. Но сев Милас, Трпан> 7У,
штд Ну тн р (у околини Славонске Пожсге) Н. Рончевип, ,М1то" и „шга". Наш |сзнк V, св. 5—6,
1937, 135— 151, Па)е (Ма{зса та1а), На си (ВапоусК 81ач. Вюо", РпуЫш), Пасет! (ВеЬппл), Но И ($1Сс)
Ившип, Пос. I 161, Пд]е.Пд1еЫЛ (и Ма§1са таМ) Кмс. Ро5. II 135, ЯП се 1еЫ ягош <1е\д)ка (у Бебрнни),
Ившип, н. д. 136. Веома )с значадно да ова по)ава долази и у варн|антама с непренессним акцентима,
наравно у одговара]упим ди)алсктима: шта му ]е (у Вучитрну), Елезовнп. Кос. I 179, А што Ы
МИ, Шта Ну тн Исто, стр. 337, По ятЪ, По сё}. По фё — <1и фё, ко фё — <1а фё. По сёиг. По /;"/<■ (и
Ргсапр) Кс1е(ах, Ве1. 202, што Ну]оЦа?, што Не Томановнп, Лепет. 103, Пахатуагпа/и (ВаЫпа Огс<1а),
Пазат^арйА оскЯгд (Гундинци). Па р (Стризиводна), На ей (Липовац, Сичс, Бабина Грсда), Па сё
ти (Мачковац, Каннжа, Градиште, Жупан>а) итд. Кмс. Роз. 1 161 (ту Ившип истиче да и славонсю!
граматичар из прве половине XIX в. И. А. Ьрлип нма облике као По сё/е. По %,а]е); Па 1це (Сегпа)
Л. Оор1с, Ог1о1отс1ааксепа1, Ыа&(аУ1и ч^смик XVII, 1909, 433, Насё1е (5^ М1капочс|), Па зй пи пиЬгёк1с
Ьа (УоЛта) р1пка 1 &иа1, Утк. 106, бе хТ ти аЪ (Вгаг), М. Нгах1е 1 Р. §шшпоу1С, СП1. I, 1979, х«г.
XXIV. Мейутим, у Банату постоде блиске паралеле само за некс од ових примера, и то за онс у
ко)има се иза шта/што уланчава|у две енклитике. Увид у изнесенн матери)ал сугерира да )е ареал
такве ситуаци]е прилично широк. Рскло би се да он углавном обухвата говоре на зсмл>ишту Срби)'с,
али то питан»е захтева дал>е проучаван>с, а пре свега нише гра()е. У вези с тим занимл>ива )с опаска
]. Гопипа, и. м., о томе да славонски Посавцк има)у такав акценат у везама са две енклитике, али
не и у везама с )едном: Па а /е. али Оа}е1о (с друге стране, упор, ниже у ово] напомени ейгзат из
истог говора).
Ос им тога, у разним кра)евима решетровани су више-ман>е истородни примерн у другим
синтагмама, тако:

Павле Ивип, Жарко Боильакпвнп. Гордана Драгин
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Не вам Ф, шта Не нам СЦ СК, шта Не му Ми, та шта Не н>им бркоеи НБ,
шта ли ]е то било Пд, шта Не мн шталог код немом кднм Сн, шта Не мн
мдмак Ит, шта Не го Мо, (али и шта Не та] да ради Бш, шта Немо Мо НК,
шта Неду с нама Мо, па да шта НК), не бп го мдго иНи са мном данас Мо,
ди ]е ]е Ф, дй )е га Ф, али и дй мн }е Ф, ди ]е га Ит, како (= молим) Ф Ки
Ми, како ли Ит, а/ (= молим) Сн Ки, а] (= молим) Ки, 'я/ (изговорено
назално) Ки, да СЦ. Потврде за а) у Ки налазимо и код Н. СскулиЬ, Текстови
120 и 121.
Пада у очи да се у наведсном материалу по]авльу)С узлазни акценат и
на )едносложним1рблицима.
У облику знаш промена тонске карактеристикс акцента прапена )е
н>сговим скрапиван>ем:
знаш девд]ко Бк, знаж дй смо бегали Бк, знаш како )е Бк, Бйо код
Бранка, знаш Бк, Знаш како }е Бк, знаш шта Ш, знаж ди ]е шпитшь Ит,
знаш го Ит, знаш шта раду Ж, све дво дстало. знаш Цп, знаш онда само тн
мене сети Цп, Ьскрен млого, знаш Бч, знаш кад сам остала А, знаш како ]е
то страшно Км, жйвио сам добро, знаш како Мо, знаш го шта }е то Мо,
знаш. коме БА, прёчани, наш Бч.
Кратки силазни акценат са првог слога може се у питан>има заменити
* или "акцентом на другом слогу, кор! може бити унутрашн»и или затворени
кра)н>и (дакле никад отворени кра)н>и):76
ко бй пометан, та н остаде Вуковип, П.-Др. 109, кЬ]с (у Дубровнику), Кс5е1аг, Ъештащ 202, ко се
поз, ко сг 1е ИсйуЛ\\ао Мишпоук-. ^ак пароЖгиё}и Ро1рса, РоЦКЯа хЬогшк II, /.аргсЬ 1971. 167, ко зат,
кд^е, ко ее, /ко й}е, ко /Г_/> 1у31<5, Ровау., Као" 196, 161, /ко %Ъ}е и Сегт, Гопип. н. м., — гека)е аа «ш
Ьуа, КЫе аЪ сердтос у Пол>ицама, N. МИтгипче н. м., г/а я %а уХауо §1типс1лс, 1то1. 21, да сам, дй
си, да е под Дурмитором, Вуковип, Акцент говора Пиле и Дробилка, СДЗб X 374, айу'е у
Дубровнику, Кеяе1аг, Ве1отт% 202, да ш (= можда) у Лепетану, Томановнп, н. д. 103, дй сн, да
у'е, дй смо, дй ае, да су Ивип. Галип. 35—36, аазат у Цсрни, Сори н. м., КекО)е,аЪсетиаЪ1, Шё,
аиее %а оа\ан, итд. у разним другим местима у славонско) Посавини, 1умс, Рочау., Ки<1 196, 160,
ако Не Вук Р)ечник, ако Не Елсзовнп, Кос. I 8, Посто)с, уосталом, и разно друге комбинашке, с
ограничением ареалима, тако нпр. /я На, га како у Мостару (АЯ/а?, н. м.), акд сам, ако ]с. кеда \е
(= кад )е) (Ивип, Галип, 35), какЬси Маскоуас, 81. ЦгосЦ ВаЫпа Огс<1а у Славонско) Посавини (1умс,
н. м.), у'о 6и И кап у околини Винковаца (Ртка I §с^а1, н. м.), ако Не у Ускоцима, Станип, СДЗб
XVIII 102, ако Не?, оНу ли, оНеш ли? , оНемо ли?, }есам ли, )есу ли, знаш ли, знате ли у Лепетану
(Томановнп, н. м.), ко Носе, Но Ноеез у Дубровнику (КеяеСаг, ВеЫпип% 210).
76 Блиске паралеле налазимо у говорима косовско-ресавског дн)алекта: Вндиш колика сн
сурепщка Елезовип, Кос. II 286, Има ли шго од алмна? Йма уедай типа» минтан II 322, ОНете л
га омйеат. ОНемо ли да се омнеамо II 28, оНеш ли мусйфйре'! II 548 (напоминаемо да у изменим
реченицама презент ових глагола има)у коренски акценат: вйднш, има, оНеш); ОНе л' да доНс Р.
Симип, Левач 47, ОНеш раки)у, ОНеш ли, ел нёНеш, оЩ- л, оНемо л, 49. Знача)но \с да су чак
захваЬени глаголи они неги код ко|ИХ )с ова по)ава у Банату на)обични]а. Уп. и односе дНу, ЬНеш
итл. према ойр ли, оНеш ли итд. и )еоам, )есн итд. према )есам ли, ]еси /ш итд. у говорима северно
Старе Црне Горе (Пешикан, Староцрног. 40). Тре'а, мейутпм, нагласити да су ван Баната типови
вйднш и ендйш у комплементарно) днетрибушци, Т). да ее првп )авл>а у говорима с новом
акцентуациям, а други на земъишту стари)е акцентуаци]С. На том зсмл>ишту, али ван круга
ерпских екавских говора, забележени су и примери као знате (теренске белешке П. Ивипа) у
Иванкову код Винковаца, зри Л/ннДуЛ.'оЛ (= хопеш ли), гча й.яиНсй у Прчан>у (Ке$е1аг, Ве(опип§
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видиш ту твЬ)у шупу Ф, имаш Ит, имаш вёдро Ф, можеш да сведочиш Ф,
да видим имам сигни Бш, видиж да си Бк, имаш волу - имам А,
имаж брйсу Сн, имаш сигни Км, имаш цнгаре Сн, имал вд/ьу Е Ме, има
л ]Ъш Ки, има л кдга Ми Ме, има л млого в6)ске Мо, има л ту кр'еча Мо,
има л чётир сата Е, има л штдгод Сн, има л Е, )ёлил Ит Ф, можеш тп Бш,
можеш д<5Аи /сод л«ёне Км, лю;ис2ш то да читаш Ф, молсеш га ти курталисати
Ф, оЛеш ме )ел нёНеш М1), оНеж да ми бидеш дево'}ка Ит, оМш се уаснити
Ит, оНёж д идеш Ж, оНёж да му шушнем Ф, оНеж да ги дал< Ф, оНёж да
ти продам Км, оАёш Км Мо, оНёш ли СЦ, оА? л дёвд]ка пдНи Ме, оЛе л з
дтог момка Сф, пита] Павла оке л да се брща Ф, оНё л пдНи Ме, не знам
оНе л мЬНи Сн,
оНелмо у стог ]ел у шмару Ф,77 оНёлмо Ит Ф, ималте 3 СЦ Пд, каште
можёлду живши Ми, оНелду завришти М1),
колкд Сн.
Забслежени приме рн одговара^у ономе што )С у фонстским истражнван>има И. Лехисте и П. ИвиЬа означено као инверсна тонска кривула.78
Знача)но )е да )е овде по)ава фонологизирана тако да )с акценат речи битно
изменен под утица^ем реченичне интонаци]е. Тако нпр. реченица Видиш дну
куНу може бити само из]авна, док )с Видиш дну куЛу обавезно упитна за
)езичко осепан>е носилаца диалекта. Исто тако, вйте )с обичан императив, а
вите )е питание „да ли видите?", уз благу императивну нюансу скрстан,а
пажае. По]ава има крупан типолошки знача). Нормално )е да рсченична
интонаци)а модифику|е тонску кривул>у речи, али ш]с тако обично да се
акценат речи замсн>у)с ентитетом ко)И, на плану акцентуашце речи, с н>им
сто)и у опозици]и. Овде се баш то догодило и у томе }с типолошки знача)
по)авс. Н>у )е, уосталом, изискивала околност да се издавна и упитна форма
у овом говору тако често не различу фонемским саставом, будупи да упитна
партикула л(и) изосгпце у многим случа^свима.
Поближе разматран>с материала показухе да се акценат мсн>а под
интонациям питан>а углавном на глаголским облицима или на упитно)
заменици, ре1)е прилогу. Да се тежиште интерогативности налази на упитно)
речи, |асно )е по себи. Ме!)утим, то се тежиште налази и на глаголским
облицима из наше збирке примера. Ти облици често долазе без икакве упитне
речи (партикула ли ]е изоставл>ена: оНёш?, вите?), а у другим случа^евима
праЬени су редуцираном формом партикуле л-<лн, ко)а, будупи неслоговна,
ни^е способна да на себе прими упитну интонаци)у, тако да се она оствару)е
на предикату, чи)а реализащца и )ссте предмет питан>а. Знача)но )с и то да
се од глагола ту- по)авл>у]е само ограничен круг на)фрсквентни)их.
202), оку ли, оНеш ли итд., /езди ли нтд., знаш ли итд., чмаге ли, )ел' да, елте да у Лепетану
(Томановнп, Леп. 103). Сличност ових примера са банатскима само )е принцнпског характера.
77 Наше различите третнран>е примера као окелмо у кикиндско] и у тамишко) зони долази отуда
што из]авни облици множине презента тога глагола има)у у кикиндско) зони ' акценат (ЬНемо), а
у тамишко) " (ЪНемо).
78 Р. 1ч\6 1 I. ЬепЫе, Рп1оп ирШ\хиуи... IV, 152—153. Сличну по)аву забележио )е и 01аГВгосЬ.
51а\п!сНе РЬопеЧк, Не1(1е1Ьег§ 1911, стр. 330, у примеру <Ыо]е?
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Об)ашн.с1ьс настанка опнсанс слнке нн)с )едноставно. Осим помснуте
потребе да се упитна форма увек разлику)е од из^авне, ту )с и чин>сшша да
упитна интонашца уопште потиску)е тонски врхунац ка кра^у акценатске
речи. При том треба имати у виду да су *чьхо и *къто речи са старим
силазыим акцентом,79 што значи да су у лозном прасловенском предавале
сво} акценат енклитикама, кад год би се нашле у синтагми с н>има. Отуда
облицн као шта Не то. И нарад, неке од глаголских, па и заменичких
енклитика по порсклу су акцентовани облици, тако да се н>ихова садашн>а
акцентованост можда понскад своди на просто чуван>е старог стан>а. Питание
заслужу)е систематско проучаван>с, ко]е би трсбало извести у оквиру
ерпскохрватског |езичког подруч)а као целине.
10. Приме ри као знаш наведсни у т. 9 показу]'у да интонаци^а питан>а
може бити праЬена скрапсы>ем акцента ко)и ]с од силазног постао узлазни.
Понскад се у том презенту промена ограничава на скрапсн>с " акцента у " ,
одн. у ' :
бйо код Бранке, знаш Бк, А знаш ти? Ит, Знаш како Сп, А, за децу
знате шта ]е то Ме. Упор, пример Знаш ги Миру мд)у? , ко)И смо скинули
са траке снимл>ене у Капу код Новог Сада. У )сдном примеру у
множинском облику тога скрапен )е ' акценат у * : нате шта А. Овде )е
краткоЬа вокала, у контрасту према редовно) дужини у из^авном знаш, знате
служи као сигнал упитности.
Дужен>е у питан>у забележили смо само код )сдног глагола; % ли? СЦ,
/рд Сф Ф Ит Е Ми НК СК, $лсе, дёцо, да л шла? Ит, }фл? БА. Осим тога
веЬ наведена гра()а сад ржи доста примера за дужсн»с послсакцснатског вокала
пред енклитиком ли : волёш ли, мысли л. дНё л, па и иде л, оНу л. О дужинама
пред енклитикама в. т. 57—62. Знача)но \е да се дужен>е )авл>а чак и онда
кад )с ли ишчезло без остатка: видйш, чу}ёш, сёНйш се.
Отворена бо^а вокала е у примерима показухе да су заиста у питан>у
продужени вокал и, као $ ли, а не изворно дуги. Контраст измену оваквог
дужен>а и горе наведених примера са скрапиван>см бар дслимично )е
об)ашн>ив. Док се тежиште упитности налази на изразу $л(те), знаш \с
пратеЬа узречица уз твр{)сн>е ко^е само ни]е упитно. Уосталом, и знаш у
нашим примерима служи пре свега за скрстан>с саговорникове пажн>е и не
представл.а пуноправно питание.
19 В. нпр. В. А. Дыбо, Славянская акцентология, Москва 1981, стр. 36. Старим силазним тоном
треба об)ашн>авати и дужину у ]едносложним облицима ко и шта кад сто)е сами у нашим говорима.
Тако ]е нормално у Банату, у Поцерини (Ко то внче? - Ко, зар /2, Московл>свип, Поц. 47) и у
Гружи (Зову те - Ко? , али Ко те зове, Стевовип, Гружа 470 и 600). Слично )е, уосталом, и у
разним удал>ени]им говорима, мс1]у н>има у пиперском (М. Стевановнп, Систем акцентуации у
имперском говору, СДЗб X, 1940, 145), у брачком (М. Храсте и П. Шимуновип, СОЬ 1, 1979, 117),
у хварском (М. Храсте, Чакавскн дн}алекат острва Хвара, ]Ф XIV, 1935, 35) и новл>анском (А.
Белил (Заметки 56). Полазну тачку дало |е дужен>е " >- "у )едносложном облику (в. нпр. П. Ивип,
О услоенма за чувшье и испадан* полугласа у ерпскохрватском, ЭФЛ ХУН/2, 40). Неравно,
синтагме с енклитиком нису биле ]едносложне, те )е у н>има дужен>е иэоста]ало.
во Овакво скрапнван>с \е, изгледа, много обичнще у лепетанском говору (Томановип, н. д. 105):
шго Ну, де Ну, немом куд, знаш; Мщко Бозкща; светога ми НнкЪле (иначе светога); ]а ти кажем
(: уа); немоте мене чнн>ет; чёче Бож\и
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11. Ре1)е него интерогативна, експрссивна интонащца може прстворити
силазне акценте у узлазне:81
бдга ми Ил Ф НБ Сн (узречица; бдга ми ]с заклства), не знам, бдга
ми Сн, ко нще тёо, тог су бдга ми убили Сн, бога ми оде неНеш наНи Ки, а
ми смо бдга ми копали БА,
сигурно А, цигурно Ф,
ёво га Ф, ёво ]е Ф, его га сад Ф, его га ту Ф, ёно га Пе, али и его в'ите
Ф,
баш ми ]е то лёпо Ф, баш напуним Ф, А]дёмо у кафану - Баш Ф, Баш
си ми и тй помётан Ф, баш Ки (овакво баш значи по)ачано порицанье),
да да }е било НК, да да ]е лёпо Ит М1), да да }е тёшко Ит, да да )е
било лепо Ит, да да ддТ]у М1), да да смо се договорили М1), да да су више
радили Ки, да да ]е Км СК, да да се продавало Ъ, али и да да смо СК, да
да су вдлеле СК,
е, па него Мо, па него Ми, него Ф Км Ки Ми (= него како, по)ачан>е
тврдн>е).
12. Под утица^ем разних емоционалних ставова акценти се могу
продужити или скратити:
а) бдш сачува] НБ СК,
беж ]Т, СЦ, дрок УТ, щ знам НБ СЦ,
велика прЪмена била Ит, велика кдтйрка Ч,
ддбро (приста)ан>е преко вол>е) СЦ, дткуд СЦ, тако СЦ.
б) стЪ пути 3, ау, ма)ку му Ж, и ма}ку н>им н>йну СЦ, фала богу Ит
(Овде \е скрапивгпьс прапено и претваран>ем узлазног акцента у силазни, што
)е можда везано за осеЬаше олакшан>а изражсно синтагмом фала богу).
Показухе ее, дакле, да и емоционална интонаци)а има моп да замени
акценте другими ко)И с тим акцентима сто)е у фонолошко) опозици)и.
13. Разна отпадан>а и испадан>а вокала или читавих слогова са кра)а речи
могу довести до тога да се узлазни акценти на!)у на кра)н>ем слогу или на
)сдносложници. У т. 6 видели смо да то може бити прапено прствар.ньсм '
у " (тип четрдёс пет). Ме!)утим, чести су и случа^еви у ко)има се чува
неизмен»ен ' или ' у таквом положа]у:
педёс кила НК, педёс комади Ки, педёс пет НК, шездёс чётир НК,
седамдёс пет Сп, сто деведёст и осам Сп, четрдёз година *В, педёз година
Сп, (уп. и сто педёст кила Сп), четрдёс дсме Ки, седамдёс чётврте М1),
81 У ову облает подава, шире схвапену, спадали би, на )едан или друга начин, иэговор ' место
" акцента (деда, бдже итд.) „под утицадсм емоционалне ннтонаци)е" у биограчипком говору
(Ивип, Бногр. 143), акценат чека га у Левчу (Р. Симип 47) и у Вучитрну (нека гн, Елезовип, Кос.
II 386) и „случа)сви специфичног емфатичног наглашаван>а, бележеног на пример у ликовима
велики, еёлйкеу Мисачи" (Рсметнп, Шум. 51), затим ей>,ЛЫ1е!, поймгаге!, роко/ пшЛиИ у Имотско]
Кра)ини и Беки)н (^тишИс, н. д. 18). Томановипева монографи)а о говору села Лспетана и овога
пута се издва)а обил>ем примера: )ёсг1 й браво! е браво! Бдгамн! Бдгатн! шгд ]е Мила омршалЯ:
десег гдднна; то ]е велики празник. колицкн ]е, визите га количкй /с (н. д. 103).
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двЩс километра Ъ,
нщ било Ит;
нйс хн кадар Пд;82 дабдм да е бйо Ит, дабдм да нйсу Пд.
В. у т. 9 и 1 1 примере где упитна или експресивна интоыаци)а доводи
до аыалогних по)ава.

Дезакцентуацн]а и дво^нн акценах
14. У говорном ланцу ш^сдине иначе акцентогене речи могу се
изговорити без акцента ако се на н>нма не налази тежиште информацще.
Банатски говори се у том погледу уклапа)у у општу слику штокавских
дщалеката.
Од именица оста)у без акцента на^чешпе сталне апозишф ще иду уз
лична имена у функцией титуле или бар податка о сродству или заниман>у:
поп-Ацини Ит, поп-Бора Ит, поп-Ъдка Ит, поп-Милнво] Ит, поп-Сёвернн БА, захеко поп-Схёву схарог Км, с поп-Мйлошом Ит, баца-Мйлош М1),
код баца-Жйвинн Пд, госпон капехане Ч, госпон офнцпру Ит, деда-АНнм
Ил, деда-Жйка Сф, деда-1два Ил, нмног деда-Лазе Ит, деда-Манд)ло Ил,
деда-Славко Ит, шла ники деда-Милан Км, деда-Рйда НБ, деда-Пй)а махори
Сф, оде деда-Пца Ф, деда-Арсу Ме, деда-у]у Цп, кума-Гига Не рёНн Ит,
кума-Душану Км, ма]схор-16ца Ит Сн, код ма]схор-]6се НК, чика-Ъдко Ит,
чика-Максо Ж, чнка-Душане 3, чика-Ъурнн охац СЦ, бйо нйки чнка-Лаза Сн,
чика-Перо НК, чнка-Ъура Ск,
прил-Живо Ит, ча-Ъока Ит, ча-Сйва М1) Ит, ча-Шнко Ит, ча-Романовн
НК, ча-Панха СК,
баба-АнЬа Ил, баба-Кахпиа Ш, баба-хехка *В, баба-роке М1), баба-Зуци Ит,
баба-Рокснни Сф, код баба-Вёме Ч, баба-Лёксу Ъ, баба-ЪурЬнно СК, ова наша
кума, кума-Кахица Ит, Марта ма}ка-Схйна Сп, код ннна-Мйце Ит, код
ннна-Сбсе Ит, хехка-Бёла Ит, фра]/ш-Милана Ит, каисел* фрарш-Милани Ит.
У облицима лрил место предугог при)ахел> и ча место чича с понавл>ааем африкате дезакцентуаци)у прати и редукцщ'а фонематског састава
именице. Адапташфч ради лакшег изговора огледа се и у облику кума за
мушки род.
82 Паралеле, додуше не баш блиске, налазимо у разним штокавским говорима: исл<л< лшл<>
Поповип, Госп. 68, кй; 70—71; гйк сам ;а Б. Николип, Срем 318, к^А кй /Л 319; едд, нбд
.МосковлевнП, Поц. 101; угбом, нбд Б. Николип, Кол. 77, мён, гёб Реметип, Шум. 288, ебд (=
овае), нбд, гбр 379, дбл 380; вбт, нот Ивип, Галип. 303, ис „нпи", уеёс, провес, мЬ) „мопи", нЬс
те ЬавО, пот'рч у Ускоцима, М. Станий, Ускочкн акцент, СДЗб XXVIII, 1982, 73, Оопёз, <Ы, фп
Шимундий, Имот. 41. У свим тим случа^евима обим по|аве \е лексички ограничен. МеЦутим, у
(скавским говорима савско-дравског мейурсч)а снажна редукшф послеакценатских вокала и и у
створила \е велико мноштво облика као што су памоН, рек, промол импер., рад, сад, кЬн> Нмн
Кашяп, Гр1)евац 151, неН, дбН, ее „]есу", ещмар Нмн 152 итд.
а По)ава долазн у разним говорима, додуше не свуда у истом обиму и с истим модалитетима.
В. нпр. Реметип, Шум. 257, Симип, Левач 292, Вуковип, Акц. П-Др. 263 и Пешикан, Сгаооцпног. 36.
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Све ыаведене именице повсзанс су |сдним семантичким обележ)ем. Све
оне показуху иски однос уважаван>а. Од родбинских термина обухвапсни су
они ко]и се односе на стари)а лица, а од заниман>а она копима се ода|с
поштован>с (поп, ма')Стор). Позитнван приступ огледа се и у истицан>у да )е
поменути по)ед1шац кум говорном лицу.
Ту )е даше и групица сталних синтагми типа:
Баднм дан А, стара свата ]Т, за строг свата ]Т, са старим сватом Ж
и крену славу Ит.
Слично апозитивним имсницама у стал ним синтагмама с именима лица
влада се и прилов свети у одговара^упим синтаксичким везама:84
Свети АранЬо Ит, свети дух Ит, свет Йлща Ит, свети Лазар Ит, свети
Мрата Ит, свети Никола Ит, свети Стеван Ит, свети Штёван Сп, свети Сава
Ш Е Сп, да нарёдн светим Йли)и Ит, на светог 1ована Ит, светог Луку Сп,
светог Штёвана Сп, очи светог Саве Ит, баш о светим Сави Ит, о светом
Стевану Т.
Без акцента могу остати и поиске заменице, пре свега личне и показне,
као и неки заменички прилози:85
имам )а тамо кНер Ит, шта ]а знам А, /а морам да све платим Км, дао
сам }а нюзи пдтврду Км, }а сам био у ]едннм великим дуНану Мо, не смеш
П1 да кажеш нюзи нйшта Мо, он каже Ки, шта вн миелите Ит, роте ей шта
знате Ит,
та] угол Ит, мдмак щ и жена му СК, та стара Ит, позове ту Смшьу
Ш, сат се ти 3, шта ]е то 3, играли то ситно коло Км, и ту намола СЦ,
дево)ко мо]а слатка ]Т, мо] дтац Ки (али и мо] Ьтац од истог
информатора),
ники Нёмац Ш, био }е ники 16ца Радин Ит, носи ннки шл>унак Ми,
ники Видик Мо, ники Рада НК, има та пёсма ника Ме, извадио сам ники
Ъсам багрена Ки,
шта ЪНеш Ш, и шта ]а знам А.
Облик све у конструкции као све векма у ствари \е прилог: Он све
вёНма пружа руку Км.
Без акцента )е остао и прилог веН у примеру До%е вече век НК.
Исто тако дезакцентуирани су и прилози у примерима:
нема ди да врда Ит, да видим ди коп ради Ит,
колко волеш Ит, колко шла дёца без рддитёла Бд, колко ЬНеду коло
Ки, ]ё] колко ЬНеш Ки,
онда ]е било нако НК, имам ]ош и свин>е да придам Сн, даклем има
ту дёво}ака Е.
&> Одговара)уЛи пример» забележени су на више страна, тако у Пиви и Дробилку (Вуковип,
Акц. П.-Др. 298) и у северно) Старо) Црно) Гори (Пешикан, Староцрног. 37).
85 О исто) по)ави говоре нпр. Вуковип, Акц. П.-Др. 269—271 и Пешикан, Староцрног. 37.
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Од глаголских облика дсзакцснтуашцом су захвапсни првснствсно иски
помогши глаголи у питан>има и аорист реко у служби узречице ко]а чешйе
значи „помислио сам" него „рскао сам":
]есам ]а бйо оде )ел кисам Ми, ]есн вид/га Ит, Ту се оснгурава }есн
бйо на раднм, нйснл Ит, ]есн утубно Е, }есн затеко поп Стёву Км, )есн будан
Км, }есн уранио Км, ]есн гй луд Бш, ]еси добро научила Бш, }есн га видно
кад га вёру]еш (бога) Ки, ]ел повол>у Ки, ]есмо гдговн сад Сн, ]есте ей ручалн
Ме, ]есхе за ракщом ]ел за вином Ки, }есге йзнёли Сн, оНемо н>ёга наНн
Ми,
не знам реко Ит, (0 реко баш бн вдло Ит, то }е реко, све наше Бш,
Щде натрйг реко Мо, да видим реко Руаф Пд.
Осим тога забележили смо и:
шта знам /я Бч 3, онако, знаш 3, колко нмаж година Ит, Е сад каже
осганн ту Ит, Е каже кад )е тако Ит.
Из Пд имамо пример Шта мнш? „шта мислиш?"
Много )е ре1)а дсзакцентуаци)"а кардиналних бро)ева у синтагми с
именицом: три - четнр ортака Ит, оцёчи мн /и ]едан комад лёба Ме.
Речца баш остала ]с без акцента у реченици баш бн вдло Ит.
15. По)ава супротна дезакцентуаци]и ]е дво|ни акценат на неко) лексичко) ]единици.
Порекло таквог акцента лако )с об]ашн>иво у сложеним имснима
празника:
ЪурЬевдан Ит БА, Йван>дан Нз А, Пётровдан Е, Стшсовдан Ш БА,
Исто важи за придсв старомодно Сп, за суперлативе као нцпрви А,
на]скупл>и СЦ и бро}еве као осамстд М1), дёветстд М1), као и прилог будзашто
Ит, па и за од ва]каде Сф.
У вези са дво)ним акцентом у 6/2 Пд треба имати у виду да се узвици
иначе често издва)а)у из прозоди]Ских правила ко}а важе за главнину ]езичког
материала.
Дво)НИ акценат на облику вокатива у дозиван>у имамо у примеру
тетка-Бела Ит.
ПРЕНОШЕН>Е. АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
16. Као и другдё на новоштокавском подруч^у, у банатским говорима
срепемо и старо и ново преношсн.с, т). на проклитици се (авл>а]у и " и
акценат, наравно сваки у одговара]упнм категори)ама примера. ПрегледаЬемо материал по граматичким скупинама акцентогених речи, узима)упи
у обзир и бро) слоюва у н>има. Сваки пут пемо износити прво примере са
86 На дезакцентуацнду глагола под одрс1)сним условима у речениш! оеврпу се нпр. ВуковнП,
Акц. П.-Др. 373 и Пешикан, Староцрног. 38—39. Код Вуковипа )е реч о уегЬа (Исеа<11, што у начелу
одговара стан>у у Банату. Ме1)утим, на)6лижу паралелу представл>а)у примери Тао, бЪже, реко и
К ае ей, реко из говора села Чобанца код Сентандре)с (по материалу П. Ивипа).
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изворним * акцентом на првом слогу акцентогене речи, а затим оне са
изворним " . У оквиру тих скупина износипемо на)пре облике са " на
проклитици, затим оне са ' и нарад такве у ко)има ]с акценат остао
непренесен.
Акценат често прелази на предлог са именица свих родова и са неких
заменица.
Облици с изворним " (т). са " на првом слогу акцентогене речи кад
она сто)и без предлога):
а) на атар Ш, у а/ар Ит Ж, у атйр Е Сп Бш Ме СК, на ветар Ил Ит
Т Ф, у ерша} Ит, преко дана М1), о дувар Мо, на Дунае Ч Ф, у Жаба/ь А,
на канхар Т Бш, на камен Е, у камен Ит, на месец Ил Ит Сф Е Ме, преко
прста Ф, на прстен Бк Ит Ф А, за рога/ь Км НК, на рогал Ит Ж Т Ч Ф Е
Ме Км Ки БА НК СК,
на Тамши ]Т Ф, ггЬ(д) Тамиш Сф, у Тамнш Ф, у Тарош Км, за пошак
Ме НБ, ни урлаб Мо, у поргош СК, у чопор Ф 3 Сн, на шпорет Ф, у гост»
Ит Ф Ч Е Ме Бш СЦ Ми Мо Пд НК, за прете НК, крое прете НК, мёт
прете Ф, нус прете Ф,
на брдо Ф, под брдо Ф, пред вече СЦ, у грло КМ, на дрво Ф Ми Пд,
у дрво Ит, за нме Бога Км, у коло Ит Ж Т Ч Км, йс кола Ч, кот кола Ит,
на лето Ки, у лето Ит Ф ЗТ Сф Ч СЦ, преко лета Ж Ч Ф, прйко лета Бш, на
небо Ки, у небо СЦ, у око А Ме, брез ока Сн, од ока Ч, йс полм Дб Ф Ч
Ме, пЪ поту Ит Ф СЦ, у поле Дб Нз М1) Ит Т Сф Ч 3 Бш БА, са ерца Ит,
у ерцу Ъ, за уво БА, у уво Бш,
за воду Ит Ж, на воду Ит Е Ки, по воду Е Бш, под воду Ит, у воду
Сф Бд А Бш, пд вол>н Ит, по вол>у Бш Ки, у децу СК, кро земл>у 3, на земл?у
М1) Ж 3, у землу Ит Ф, пред зору Ф, у зору Ит Пд Сн, у иглу Ме, у косу
Ме, за ногу Ит, на ногу Ч Ф СК, у ногу Бк Ит, мед ноге Ит Ч Ме, на ноге
Ит Пд Сн, на поле О,
пред ]есен Ж, у ]есен М1) Ж А Сп, у ]есён Е Бш Ки, у лудос Ж, преко
ноНи Ж, у помет Ш, на помет БА, у Санад СК, на угар Ит, пред очи Ит,
прид очи СЦ, у очи Ж, да уши Ч Ж, у уши Ит Бш,
прйко атара Ки, до дувара Ме, до %авола, из Ш]оша Мо, до по]аса
Ит Ч, у разговор НК, преко салаша Ч, прёг сватове Ит Ф, у сватове Ит ЛТ
Ч, ей скорупом СК, на Тамишу ]Т, преко Тамиша Ф, на уговор СК,
из Опава Ф, у Опаво Ч Пс, у пролеНе Цп,
за лепоту НБ, на продажу Ъ, у Ширине (: Ширине микротоп., Г
Ширина) НК,
й Санйди СК, йш Чанади Мо Ск,
у помрчину Км,
йспред мене Ф Ч Пе, нуз .мене Ил Ит Ж, пред л«ене Ит Т Ч Ф 3, прш>
.мене А СЦ, йспред н>ега Ил, йспре тебе Бд, нус гебе М1) Ч Ф, лрё гебе Ит
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Ж, при тебе СЦ, за тобом Ит Ме НК, нуж н>ега Ч Ф 3, под н>ега Ж, пред
н>ега Ит 3 Е,
на ова} Ки, на ову Ки, из оне Ит Ми СК, од оне Ит, из охе Ит, .
ни от ког Ф, ни у ког Ф, на шта Ит Ф, од шта 3, от шта Ит, о шта Ит,
у шта Ит Бд Ф.
б) у бирт Ил Ш М1) Ф Е, у бирц Ме Км Бш Ки Ми Мо СК, на вр
СК, на друм Ф Мо, на дуд Е, нуз дуд НК, у конк Си, на крсг Сн, на плац
Ит Т Сф Ф Ч Пе, у плек Ит, на псу Ил, у рат Ж Ф А СК, кро сан Ф СК, ну
склад Ф, сноп ну сноп Ф, у цеп Ит Ф, на шор Ч, 3» шпа'р 3 Е,
на дно Ми, на зло Ф,
у агар СК, на атар Л> из бирта Сф Е, у бирту БА, из бирца Ми Мо Пд
СК, у бнрнц Сн НК, у бнрцу СК, на кон>е Ф Ми, на ш/м/ Мо Сн, на кон>ма
М1) Ж Сф, прет конхма Ит, око кра]а Мо, на кревет Ит Ж Т Ф НК, н>>е кревет
Ит, лог кревет Т ЧФ,у кревет Ил Ж Ми Е СК, брёз леба Ф, за лебаы Пд Сн,
у лебац Ф, бес плуга М1), брёс лл^га М1) Ит, за лл>гол« Ит Ф Мо, у подрум
СЦ НБ, на растрйж НБ, на рогал> Т Ф СК, у сандук Т Ч, са сиром Пд, на
гаван Ит Т Ф 3 НБ, на Тамнш Ф, у Тамиш Бк Сф Ф, на урлаб Мо,
у благо Т Ф 3 СЦ, у бреме Ф, у буре Ит, за гаЛе 3, на гаНе Ч, у гаЛе 3, у
дупе Ит Мо, на Ъубре Ф, за сисиго Ч, кро жито Ит Е, ни жито М1) Ф Сн, у
жито Ит Е, во им)а оца и сйна Ф, на име Ит Ф Ме, за )ело Ит, за кола Ит Т
Ф, на кола Ил Ит Т Ч Ф 3 Е Ме Км Сп Бш Ми Мо СК, пот кола Ил Ит, у
кола Бк Л" Ит Т Сф Ч Е Ме Бш СЦ, на коли Сф Ме СЦ, на место Т Бш, на
месту Л, у недра Ф, за раме Ф, на раме Ит Т Сф Ф Бш СК, о раме Ме, за
семе Ф НК, за слеме Т Ф, ни теме Ф, за чудо Ж Ф, у чудо Сн;
прпко баре Мо, на бару Ит, лдд бару А, у бару Е, под баром Е, у Боку
Нз Л", у брави Ит, без бриге Нз Сф Сн, брёз бриге Ф 3 СК, на бригу Ит,
код ватре Мо, око вагре Мо, прпко ватре Е, «роз васру Е, лд вагру Т Ч,
нуз ватру 3, _у васру Ит Т Ф, на вери Ф, на веру Бш, на виле Ф, пд во/ьи Сф
Ч СК, лд во/ьу Ит Т НК, за газдом Ми, крдз гаНе Ф, на гаНе Ф, у гайе Ил
Ит Т Сф Ч Ф Е Ми Сн, до гуше Ит Ф, за гущу Л Ит Ф Км, у гушу А, на
даску Ит, у Деску СК, у дреку Ч, у Ь'чку Ч Ф, у /ал<_у Ил Ит Ж Ф Мо, у ]асле
Ф Ме, за ]асле Ме, у капу Ил Ч Пд, лдг капу Ми, _у гац_у Пд, за «илу Ми,
на кнле Ф, на кишу Ф, за кишу Ит, у кн>иге Ф, на кола Ж М1), у кола Ж Ч,
на коцке Ф, л<ёг краве НК, око краве Ми, дд куАе Ш М1) }Т Ф А, иза куНе
Ит Ч Бш Ки, ис куНе Т Ч Ф Ме Пд СК, кос куНе Ит Т Е Сн, прнко купе
Ме, чело купе А Е, лрмг купу М1} Ж Е Ме Бш СЦ Ки Сн, за купу Сн, нус
куНу Ч Е, ис купе у куНу Ит Т 3, пспрёт купе Ит Ч Ф, нус куНе Ит Сф, око
куНе Ит 3 А, от куНе }Т Ит Т Ф Ки НК Т», от купе дд купе Ф СЦ, лд купи Ф
А Ме Бш, у купи Нз Л Т Сф 3 Ч А Е, за куНом Сн, лдг купом Сн, лрег
купом А, на купу Нз Ит, лрёг куНу Ил Ит Ч Ф, на купу Бч, у куНу Ч Ф 3 Бш
СЦ Пд СК Ъ, на лулу Ф Сн, у л>уске Л, у млпнн Ко, у млину Ко Ми, прекд
тьиве Ит, на нгиви Мо Сн, лд н>ивп Ит, на н>иву Ил Ит Т Сф Бд Ч Ф Бш
СЦ Ба, истгот пазе Ф, лог пазу Ит Т Бч Ф Ме БА НК, у пашу Ф Сн, иза
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пеНке Ми, ис пеНке 3 Сн, кот пепке Км Ми, окд пепке Е Бш, у пепки Ит, ис
Пеште Ч, у Пешту Ф Ми Мо СК, пот плеву НК, на пошти Ф, брёс пушке
Ф, ис пушке Ф, на пушку Мо, пот пушку Сн, у пушку Мо, у рану Ф, на репу
Ф, у рпбу Ит, на свлдбу Ки, на силу Ит, лз сисе НК, прекд скеле Ф, на скелу
Ч, ни славн УГ, на славу ШТФ,и сломе Ф, испдт сламе Ф, кот сломе Т, око
сламе Ит, на слому Ме Мо СК, ну слому Ит, кро слому Е, по слому Т, лог
слому Ит, у слому Сф Ъ, на слики Сн, на слику Ф, на службу Ит, са службе
Ит, ы собе Ме Км, по соби Ф Ъ, у собу Ил Бк Т Ч Ф Мс Ки Мо СК, за
сукн>у СК Ъ, на сукн>е Ит, у сукн>е НК, у супу Ит Ф, д гегке Пд, йс Тисе НК,
прекд Тисе 3, на 7ису Ф Е Пд НК, нус Тису НК, у треку Ъ, ис флаше СЦ, у
флашу Ит Ч НК, у фрулу Ит Т Пд, ис Црн>е Ит Мо, на цуре Ме, у чашу
Е, у Ческу СК, за чмзл<у Ит, у чизме Е НК, на чнпке СК, до Чоке Сн, иш
Чоке Ъ, у Чоки СК, н шаке Ф, у шаху Ф Бш, у шоке Е, и школе Ит 3, дг
школе Ит Ъ, у школу Нз Ит Т Ч Ф 3 Е Бш Мо БА НК СК, у школи Ит, на
школе Ит, н штале Т 3 Ме, у штали Ит Ч Сн, на шталу Ф, у шталу Ил Ит
Ж Т Ч Ф 3 А Е Ки, на шгегу Ф, у шгегу Ф, пд шуми Ит Е, у шуми 3 М1),
кро шуму Ит Бш, у шул<у Бш Мо НК, изван шупе Ф, у шупу Ч Ф А Км,
ни матер Ч,
у Бикишу Ит, пд биртови СК, кдд доктора ]Т, и Жабшхка Км, у Зоргован
Ит, на конуимо Т Ч Сн, дб Кумана Е, не Кумана Ме, у кур'}йка Сн, пдд
Мелёнце Бш, у Мелёнце Е Ме Бш Ки НБ, у Мелёнци НБ, брёз новаца Ф,
нз ормана Ф, у разговор Ит, прёг сватове Ит Ф, нрНд сватове Мо, у сватове
Ит Ж Ф Е Ми Мо, на уговор А, дд у/ага Нз Е Ме, дд у/аки Ме Пд, кд
Цигана Ф, у Цигане НБ,
на дупету СК, пд дупету Ч НК СК, на зламён>е А, на }усрен>е Т, на
]утрён>е Ит Ч Ф Ъ, дд колена Ит Ф НК, на ноНйште Ф Ит Е,
на бабнн>и А, пд барама Ф, у Беддру НБ, дд године НБ, дд године Ми,
у годину Ил Сф Ч, у године СЦ, измёд госпдТщ (= од Велико до Мале
госпо]ине) Ит, д дасака Ф, у Добрицу Ил, на додолу СК, на до']кин>е НБ, на
истину Ф, на ]абуку А Е Ме Ки Мо НК, у }абуку Ф Е, нз }асала Ме, пдг
касарну Т, у касарну Т, не кочине Ф Е, на кочнну Е, у кочину Ит Ф, пд куНама
Ит Сф Е, у куНама Сн, на мерице Ит, у новине Ит А, из нумере Ф, у нумерн
Ч Ф, у нумеру Ч, на општину Ф, пред општину Ф, у општину Ч Ф, на покладе
Ит НБ, брёз рупйца Ф, н Сакула Ч Ф, у скупштину Бч Ф, на слатину НК, на
слатине СК, у соб;!н,у Ф Км, пд собама Ит, у содома Ит, на станицу Ф Км
СК, на торину Ч, за узицу Т, на утрину Сф Ф, на утрнне Т Ч Ф, бёс чакшпра
Ч, бёс чизама 3, пд шупама Ф,
на заповес Ил,
нз Меленаца Ч Пе Е Мс, дд Мелена^а Е,
на бубалице Т, на бубалици Т, на бубалицу Ит, на ветренмчу Ме, у
детелину Ит, у коларницу НБ, у котарицу НК, у помрчину Ф Е Сн, пд
слатинама СК.
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на бубалнце Т, на бубалпци Т, на бубалнцу Ит, на весренмчу Ме, у детелнну
Ит, у колйрннцу НБ, у косарнцу НК, у помрчнну Ф Е Сн, пд слатннйма СК.
на наш саг Км, на наш бунар НБ, у наш шор Ч, у наш крЩ Е, у н>ин
едка/с НБ,
пред н>ега СЦ, лрыг себе Км, за нал«а Т Бд Ч, мёд нама М1) Ж Бш
Ме СЦ Ми НК, нйд нама Ми, пред нама Ил, тгрйд вама СК, за н>има Ил
Ит Ф Т Ч 3, о н,нма Ф Ме, пред н>нма Ит, прид н>нма Ме, пред себе Ит,
на нашом ррошу СК, по нашим ЛТ, у нашим сокаку Сн СК, у нашдм селу
НК СК, на наш}' мнхралуёзу Мо, из наше авлще НБ, код наше в6')ске НБ,
прыд нашу ыркв}' НК, .у нашу зёмл>у БА, .у нашу цркву Ки, у няшо/ Ч Ме,
код наши дсво]йка НБ, од наши Пд, на н>»на кола Ме, кдд н>ине НБ, по
Н>ИНО] Сф,

у ев/ сокак Мо, у во врёме М1), у во ддбо НК, у во] околинн Ми, у ее
башсе Ит, у на; буиак Км, у на; пар НК, у на) раг Ки, у но врёме М1) Ит
Ж 3 Мо, у но добо Км, пд пдеа Ит,
в) у 67/рц Мо, на ер Ит Бш СК, на длин Бш, у ддл< Бк, на дуд Бш, у
крс ЛТ, у раг 3, кро сан СК, на склад Ф, у сндл Бк, на штрйк Бш,
кроз агар Бш, у бирсу М1), у брага Ч, са брасом Бч, у ваздуд: Бч, прнко
воза СК, према Вршцу Ко, у Дунае Ф, на камен Бк, на камён Бш, лог кдлеин
Ж «^ к»н>е Дб, брез лёба СК, за лёбац Т, по лёбац Бш Км, о лёбу Бш, преко
лёда Ит, у облик Ки, на пашььак БА, брез плуга М1), у пддрум М1) Бч, за лд;ас
СЦ, до прага СК, на пресен Т Бч, л*ег преге Ж без рага А, после раса Ит, на
рогал? М1) Ж У сандук Ж Т, у Тамши Бк Ч, у Ношак Бд, на шпорет Бш;
по благу Бш, за брашно Т, на дрво СЦ, у дрво Бш, кав и жито Сн, од
жиса ЛТ, све до зрна Сн, на рела Сф, на кола Ит Ми, око кола Ф, у кола Км,
у коли Ми, прнко лёта Бш, у л«ёсго 3, из нёба ЛТ, прнко нёба Бш, из Ъка Ме,
по оку Ф Ме, на пол>у 3, по полу Ме Ки, на раме Т, на сисо Ф Сн;
на бабу Ч, кроз бару Бш, у Босну Ми, у бриги Ит, у вагру БА, за воду
Ит, по вЬл>у НК, по еЪНки Ме, од вуне Ж Ф, за гШе Ф, за диску Сф, од ^ве
Сф, на зёмгьу Ф, у зёл<л>у Ч, у уасле Ме, на килу лёба Бк, без кйше Ми, у
кнгйгп Бш, ог коже СК, за косу ЛТ, на косу ЛТ, за краве 3, брез краве Ки, у
крЩу Ме, за круну СК, ис куйе А, прег куНом Ж, за лулу Ф, на лулу Ф, у
луске ЛТ, код млйне НК, на млйну Ж Ми, у нМве ЛТ Ит, на ногу Бш Ф Мо,
у ноге Ж прнко н>йве СК, на пашу 3 Бш БА, до пёНке Мо, ис пёНке Бш, за
пЬшту Ит, брез рыбе Бш, за свадбу А, до скёле Ф, преко скёле Бд, ог сломе
Ме, преко сламе Ж, на слешу Бк Бш, пог слешам Ит, на смену НБ, пог
стрё)у Бш, за сукн>е Бш, о 7мсе Ф, у хрёшнм Ит, пог Црн>у СЦ, по ша/а» Ме,
у шеалу 3, у школу 3, у шуми Ъ;
у ;есен Ж, за махёр Бш, за чё/ьад Ме:
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са брёгова Ит, до дувара Ко, прико Д'унава Мо, од Ъурице СЦ, код
ЖйвиНа Сн, на кон>има СК, из Морйша Ки, преко новаца Ки СЦ, до по'}йса
3, не Чанйда Ки, ши Чонграда СК,
у двориште }Т, по дрвету Ме, на зламён>е А, ис корена Т, прико колена
Сн, ид Ьпова Ф, по рамену Ме, по по/ьнма Мс, ло селима Ит, без увега
Бш, из увега Бш,
на бабин>е А, за Бан>ицу Ч, _у Бёддри НБ, по бузама СК, у годину А,
на уабуку Ме, у ]йбуку Т, из рхсала Мс, на холима Ъ, по кукама Ф Ки НК,
у куНицу 3, на лёднну НК Км, ло наНвама Ме, по нмвама Ит Ки, нуз обалу
Бч, у општину Ч, у лёсмама НК, до пщаца Пд, од репице Бд, са саране СЦ,
ог свёкрове М1), ло улици Ж, ло шумами Е Ме,
брез матере СК, у жалости Ме, иш Чанади СК,
из Мёленаца Т Ме, у орманима Ко, у улицама 3,
над нама Б1), са нйлм Мо, са вами Ме, о вахи Ме, на сваки крёвет
Ж, из сваког сёла Ки, код нашог Сн, у нашог оца Ки, у нашом селу СК, у
наше село Ж, од нмног оца Ки, за н>йну славу Ж,
по нашим рёчима Ит.
17. Облици са изворним ~ :
а) у />ёч СК, на брег Т Ч Ф, на брег Бш Мо, под брег Ф, под брег
Мо, у брег Ф, на воз Е СК, за враг Ил Ит Ч Ф, за врат Мо СК, на врат Ит
Ф, на врат Сн, на дан Ил Дб Ит Ф 3, на дан Е Бш НК, з дана у дан Ит, на
зйд Е Ме Мо, ну зйд Ф НК, под зйд Ки, у лад Бш, кроз лёд Пд, у лес Бш,
у лов Ф Бш, за нос Сф, кроз нос Ит, на нос Бш, за пёН Ч, на рад Ит Ф, на
рад СК, у рйд Ми, на ред Ф, на ред Ми, у рёд Ит Ф, у рйс СК, на. свет Ит
Ф, на свет Ки, ]? смй/ Пд, лог Срём Ф, у Срём СК, у сган Бш, на сто Ф, на
суд Пд НК, у суд НК, гур у гур СЦ, на иак Е Ме Бш СК, у иак Ит, у ш5к
Бш, у шгап НК,
за ноЛ Ит, пред ноЛ Ит Т Сф 3, лрйд ндН Е Ми Пд, прёко ноп Ил Ит
Сф, прёко ндН Ч, прико ндН НК СК, за пек Ит Ч Ф, за пёН Ки, нус лей 3, нус
пёН Бш Ки Сн, у лей .)Т Ит Ф 3, у пёН Бш Км, кроз рале Мо, у раэ*с Мо;
испод брега Ф, у Бдтош Ф, до века Ит, до врага Бш, до врага Ч Мс СЦ,
око врата Ф СЦ Пд Сн, из гласа Ми, за дана Ит Ф Е СК, прёко дана М!), на
Ддви Ми, при Ддви Ки, до зйда Ф, код зйда НК, прико зйда Е Ме, на }арак
М1), прико ]йрка Е, кдг кума Ф, за лЛда СК, из лада Ит, л<ед л>уде Бш, са света
Бш, око струка Ит, Бш, за струком Ч, у Чйкош Е, брё шнйра Ф;
у л«бре Ит, дг пруНа Сн, НК, на сёно Ф Пд, у сёно Ит;
кроз главу Е, на главу Ит Т Ж Сф А, на главу Ф, под главу Ит Мо, у
главу ДТ Ф М1), у главу Ч СЦ Ми Ме СК, за грёду Сн, за груде Ме, на
груде СК, у груде Ки, за душу Т, за душу Ит 3 Е, на душу Ит, на душе Ф,
за зиму 3, ^ зиму ]Т Ит Т Сф, у зйлсу Ч Ки, на клупу НК, за руку Сф СЦ
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М1), на руку Ит Ж, на руку Ф Бш, о руку Ми, под руку Ит Т Сф Ф М1), у
руку Ит Т Ф, у руку Ме СК, за руке Ит Т М1), на руке ]Т Ит Ф А, на руке
Ч Бш, по руке 3 Ме Мо, под руке Ит Ф, у руке Ж Сп, у руке Сф Ч Мс Ми,
на снагу Ит, на страну Ил М1) Ж Т, на страну Ит СК, ну страну Мо Пд, ну
страну Сп, .у стрйну Ит Ч Ф Е Бш, у среду М1);
од глади Ч, од глади Ф Ч, дй груди Ит Ф, л«ёд груди Ит, на груди Ит
Ж ДТ, на груди Ит, у груди Ж, на ду:иси Ит, на ]есён Бч, йсло часги Ж НБ,
испод части Ф Ж;
из Вранюва Е, у Врйн>ево Км, не Карлова НБ, на 1Ьутово НБ, у Лзутово
НБ;
за мном НК, прёда мном Бд, прйда мном Ки Мо СК, ей мном Бо Е
МоСК.
б) на крщ Ит Ч 3 Сн, на кра'] 3, прет крщ Ит, у крщ Бк, у кра/ Сф Ч,
на пут Ит Т Ф 3 Ки, у рйт Ил Ит Сф Ч Ф 3, на ум Ит Бш НК СК БА;
у Бдтош Ф, на Ддви СЦ, по зубн БА, у ./'арак Ит, око ]арка Бк, лрег
кул<а Ит, из Мдла Пд, за нбвие Ф, крое пёнцер Ит СК, на пёнцер Ит Ф Е
Ки, пот пёнцер Ит, прёт пёнцер Ф, лрнг пёнцер Ми, у пёнцер СК, до чланка
Ми.
за врата Мс, пред враги Ж, од гвджЪа Ч, крдз грдбле Ми, на грдб/ье
Цп Ф СЦ СК БА, 3» грдб/ье Ме Мо, у здравл?е Бч Ф Ме, у здрав/ьу Ит СК,
до /едла Ки, из кола Ф Мо, кдг кола Ч 3, дг кд/ш Ит, на крили Ф, на леТ/и
Ф Сн, лд лё#и Ил Сн, иелдг сунна Ит, за сунца Ит, дг сукна Ит, лог сунце
Ит, са сунца Ит Цп Е Ки, за сунцом Сн, на усги СК, лд усги М1) Ж Ф Мо
Сн СК;
нз банке Ит, у барку Ит, из Бйчке Ит Ф НК, у Бачки Ч Ф, вр башке
Ъ, из башНе НК, код башНе Е, лрекд байке Ф, челд башке Ъ, пд бйшти Л\
у башту Ф, у башНу 3 Ме Ки, крдз ванне Ит, у башке Е, иза башке Е, прикд
башка СК, у вршку Е, куз га/де СК, без гайа Ф, на дйЛ^ СК, на карге Ит, не
юьйга НК, за кбн#у Сн, кдг ку/не Ит, у ку}ну Ит Т Ф Е Мо, на курве Ит,
иелдг купа Бш, ни ла?)и М1), у ла^у Бк Бд Ч Ки Сн, за лаЬом Ит, на лдтру
Км, на малжу Бш, из нйта Ме, на правду Бш, за пунЪу Ч, на роуге Т, у Сёнту
Сн НК СК, на стражу Ф, ван чркве Ч, не цркве Ж Цп Ф Ки НК, кд цркве
Ф А НК, око цркве Ит Ч БА, у црквп Ит Бч А Сф Сн, на цркву Ъ, прё цркву
Ил Бк СЦ, лрм цркву Км Бш, лрё црквом Ит, у цркву Нз ЛТ Ит Ж Т Бд Ч
Ф 3 Ме Км Ми Пд Сн СЦ Ъ, иш Чёнте Ч, у Чёнти Бч Ч, у Чёнту Бд, на
ищкп Ит, за штран>ке 3, от шунке СК;
ислд чисти Ит;
за ма}стора Бш, иелдг пёнцера Б;
у Вранюву Ки, не Карлова Ки, у Панчево Т, у Панчеви Ф, у Панчеву
Сф;
из Бебдре НБ, лд баштама Ит Ф, лд баш/гама Е Ме, на карлицу Ит,
.у ку]ннцу Т, у надницу Ит 3;
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за мбг Т, дд мбг Ме, на свб] Км, прйт сед] Ми;
по нюзк Пе Ки НК, у н>бзи Ки, за н>ёну сукн>у (в. и т. 53 и 54).
в) на брег Бк, у град Бч, на знд БА, на кра} Мл, .1Т Ч, на крщ сёла
СК, прет кра) Бч, у кра] А, у кра] воде Ит, за пут ]Т, на рад Мо, у рис Ит,
за сто Бч, од сгра Ит, струк за струк ]Т, на ум БА, у цак Ф;
у дуж Ф, у мае А, на л«2сг БА, у пеН Бш, «а час Ит;
на Ддве БА, до зйда Ко, по зубу Ф, кот кума Ми СЦ, по пакту Ме, на
мужа Ч, бес лалаа Бш, о палцу Бш, чдвек од реда А, са ерпом Д1;
нуз кол*.' 3, са прупом ]Т, по сену Ф, от супца ]Т, о трн>е Ит, по уст
СК, сас цвеНом Ит;
преко баште }Т, на башти }Т, под башту Бк, у башту Бч, прико гаЬа Ё,
на грану Бш, на г/эсду Ф, кот крава Л", ог крива Бд, с тола А, сас кола Си,
на ла^у Ми, о лёвчу Ф, од марве Бд, на правду Бш, излеед сйса Ит, са
енцком Ж, не цркве Ил, испод цркве БА, ко цркве Ит, насре цркве Ч, у
Чркву М1) Ит, у Ченгу Бч;
у груде Ме;
ил Панчева Ч;
са задругом М1), у надницу 3;
на бубалицу 3;
без н>2 Бк, код н>2 3, на игр Ж, ша нас Бч, код нас Бк Ж А, за н>н пет
Ф, код им А;
у л*о/ сокак Ж У гау Ит, у та} воз Ж, у та] прямей Бёче] НБ, о тим се
Бш, о гйл< клину Ф, _у гим чопору 3, на гб Бш, у ту О;
после тога А.
18. Сасвим )е ограничен репертоар бро]сва, придсва и прилога ко^и могу
предати акценат предлогу:
Облици с изворним * акцентом:
а) ]ёдно до другог Ит Ж Ф 3 Ки НК, ]ёдан за другог Ме Ки, }ёдно ко
другог Ф, }ёдан о другог Ч\, }ёдан преко другог Ж, }ёдан за другим Мо Ъ,
)ёно дЪ друго М1) Бч Бд Ф Ч 3 СЦ Ъ, ]ёдно за друго М1) Ит Ж Бд, уёно за
друго Бч Ч Ми СК, ]ёно йза друго Ит, ]ёно ко друго Бч, ]ёдан на друго
Ми, )ёдно на друго ГГ Ч 3 А Мо, }ёдно нуз друго Ит Пд Мо, )ёно о друго
Бк Ит Сф Ч Мо Сн, }ёдно под друго Ч, ]ёдно поре другог СЦ, }ёдно преко
друго 3, ]ёдан преко другог Ж, }ёдно прико друго Бш, }ёдно у друго НК,
]ёднй дЪ друге Ъ, с }ёне на другу Ф, на дво]е Ъ, по дво]е Ъ, пЬ дво)е СК, у
дво)е Ж Ки, у двое Сф;
пЬд влашки М1), на вшшье ]Т Км, на кратко Сф, у крупно Ит, ни пола
Т, дд полак Ил Сф, на полак Ки, у полак Ч, у поле Ж;
на четверо Бш, 5> четверо 3;
5> кисело 3.
б) за другог Т Ф, кд другог Мо НК, на други крёвет Е, лд другп пут
Ит Ф, у други НК, у други кра/ Ме, у други падеж БА, уёдни гако код други
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Е, за друго Ит, на друго место М§ Ит Ф Сн, у друго село Мо, у другим
стан>у БА, данас код ]едне, сутра ко друге Ит, за другу Ме, на другу Ит Т О
Ф, на другу страну М1), у другу Ит Т Ф Ме Ки, у другу сЬбу Е, и код ]еднн и
код други Ж, ис треНег Ит, ис треНог Е, у треНу Км, на дво}н коли Ф,
на ср пеки Ф;
преко вшие Бк А, за исто Ит, мало по мало Ит Т Бч Ъ, за сутра Ф,
од ]утрос Ит;
до довече Мо.
али и:
в) у девет Т, у осам БА;
у други Бк, ]ёно на друго Ит, у друго село Ме Мо, остати у друго
стан* НК, у другим селима М1), /ю други сели Ж, до друге лёнще Км, не
другу страну Бч, у грёАу Ч;
по лило Бш, за навек Сн, за сутри дан Ки;
до довече Мо.
Различите преношемье акцента на предлог са редног бро)а други
забележио )е и Мато Пижурица, Колашин 30. Он има То ми /е за другдга,
али }ёдан за другдга, кад ]е други у корелаци]и са )едан.
19. Облици с изворним Г :
а) на два врша]а НК, на два места Ит Т Ж НК, на два тдчка Ме, пЪ
два дана СК, о два сата Т, у два сата 3 Сн, у два начина Ж, на две руке Ч,
у две руке Ме, о две, о три године Ч Сн, лд две дёвбу/ге Ми, на гри Ит, у
гри дана Ф;
до по /чу/не Ме, дг по ку]не Ме, дг по села Ф,у по вечере Е, у по ручка
Бш;
выше Ьт пола Ф;
ис прёка Ъ, на суво СК, у цело Бш.
б) у лр«« лса Ми;
до у/гру СК, на малу Мо,
али и: в) на два точка Бш, у два лм^^а Бш, у прей л«а Ме, не прве плЬве Е.
20. На везнике и и ки акценат се преноси ре()е, и то исюьучиво с
извесних заменица, бро)ева и прилога, готово никад с именица, придева или
глагола:
Облици с изворним * :
а) двд]е и дво]е Ч Ф Пе Км;
б) и сад Ч Ф Ки;
и нл1но Ки;
и тамо Ф;
и садёкана Ф;
в) двЪ]е и двЪ]е Ч.
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Облици с изворним " :
а) два и по Ф Ки, дёвет и по Ж, година и по Ил Ит Т 3 Ме, годину и
по Е, 16ва и по Мо, уугро и по Сн, литра и по Бш, пег и по Ки, саг и по
БА, гри и по М1) Ф Мо, чёгнр ы по Е, шее и по Ф;
прво и прво Ил Сф Бд, прво и прво Сн, прво и прво Ъ,
б) ни мб] Ми,
и гдга Пд (в. и т. 53 и 54),
али и:
в) и щ М1) Ит, и он Ф, и ей Ит, уп. на ]а Ит,
/гае и га) Ф, и го сам А;
два и два Ч, двадесег и пег Ф, педёсг и пег Ф.
21. Преношсн>с акцента са глаголских облика на негаци)у не врши се
редовно.
Облици с изворним * :
а) да не би ]Т Ф Е, не би му Ки, не би знао НК, не би било НК, не
бн Дб НБ Дс;
не идем Сф Бд СЦ, не вал>а М!), не иде Ж Е Мо Сн СЦ БА НК, не
иди Ит Ме;
не идеду Т Ч.
б) не мож Ит Сф Т Ч Ф Е Ме Бш Ки НК БА, не мош пЬ)ест Ч Ф 3;
не видим Е Ки Ми НК Ъ, не волем Нз Ж Ч Ф БА, не кувам Бш, не
мислим Ит, не могу Ф М1) Ж Е Мо Бш Ки Ми, не можем Сн Ч, не пушим
Ит Мо Пд, не сеШм се Км, не гувим Сф Ми Сн, не чу]ем Ми СК, не видпш
Ит, не волеш М1) Ж НК, не креснеш Е, не л<егеш Сн, не паднеш Бо, не
переш 3, не пушиш НК, не сагреш Ит, не слушаш .1Т Мо, не берё га Ми,
не биде Ит Ч Ф 3, не брини се СЦ, не буде 3 Бш, не еиди 3 Бш Мо СЦ, не
виды се Ф, не воле М1) Ит Ф Е Км Мо Сн, не гине Е, не згазнеш Ки, не
кашле Сф, не кида НК, не кисне Ф, не копа 3, не .молсе Ил Ит Сф Ч Ф Км
Ми Мо, не мучи СЦ, не орё се Ж, не лази Ме Ъ, не лева Км, не почне }Т,
не посги М1), не л>»сги Ме, не л^ши Ж, не ли>у'е Ит Ч, не реже Сф, не седну
Ит, не сиса БА, не слуша Ж Е Сф, не греба М1) Сф Ч, не греби му Ъ, не
узме Е, не >>л1ре Ит, не фалй му Ми, не чешле Е, не чисги Ме, не чу\е Ф,
не шкодн Ч, не вид>> Ит Сн, не волу Ил Ит Ме, не врНу се Ф, не нос>' Ил
СЦ Мо, не падну Ит, да не помру Ч, не слушу Ъ, не гребу Ит, не гребу ги
Мо, макар не видла Ф, не бринге Ме;
не доби]ем СЦ, не добще Е, не сабще Е, грёфио не грефно Сф, не
волёмо Е Ми, не л^о^сехо Бш, не холеёлю Ф Ки Мо, не посгймо Е, не
сваНймо Ме, не гледаге БА, не пушНйге Ф, не узмёге НК, не виднду Ф, не
воледу Нз Бш, не играду Сф Ф, да се не кол?ёду Ме, не лсолседу Ит Бш Ми,
не хоэюёду Ф Е Бш Ки СК, не сва^аду се Е, не чу/еду М1) Ки;
не добщемо Т, не опщёду Ф.
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22. Облици с изворним " :
а) не знам Бк М1) ,|т Ит Т Сф Ч 3 Ме Бш СЦ Ки Мо Сн НК СК, не
знаш Ит Ф 3 Мс НК СК, не зна М1) Ит Ж 3 Бш Ки, не зну Ит Бд Бш Сн,
не мре Ъ;
не знамо ]Т Ит Ж Бд А Ки, не знамо Бш Ми, не знате Ил Нз Сф Ч
Ф А Ме Км БА, не знате Пд, не знаду Ж Сф Ф, не знйду Ит Ч Ф Е Ми, не
била Ф.
б) не да му се Сф Ме, не дй нам М1), не 60} се Ч, не да] му Ме;
не грдим Ф, не ддТ]ем Ит 3 Ме, не кажем Ит Сф Сн, не мирим Ит,
не мдрам Ми СЦ СК, не пйнтнм Ит Ф А Сн СК, не тражнм Ит, не бациш
Ф, не дйрнеш Е, не нйдаш се Ф, не ручаш Км, не служит Мо, не спрёмаш
Ил, не чуваш Ит, не бйца 3, не врё^а Ит Мо, не дще Сф, не дйра 3, не дд!)е
}Т Ит Мо, не кйже Ч Км, не кдчи НК, не кр]а Ф, не купи Ит, не лрпа Ки,
не л>уби се БА, не мёсн БА, не мрсн Т, не ггйса се Ит 3, не плйНа Е, не
прими Ит, не прд%е Ит, не прска се Ж, не ряди Ки, не рйди се Ф 3, не сади
Ф, не свйЬа ми се Ми, не скйда Ч, не смеха ДТ, не срди 3, не срче Л, не
цеди се Бш, не чува М1), не шдла га Ми, не дамо Т, не смете Ф, не бац_у Т,
не дйру НК, не квЛру Ч, не /ьуту Ме, не миру Ит, не мору Ит, не прйсу Бч,
не приму Ит, не лрну Е, н^ раду Ч, не страду Ме, не стрёл>у Ф, не гуэ<су
Ит, не бо/ге се Ил 3;
не грдимо Ми, не месимо Ко, не л«<5рал<о Мо, не пантнмо Е, не родимо
Бш, не бубаду се Бк, не да}еду НК, не дйраду. Т, не кйжеду Сф, не мйриду
Ф, не пйнтнду Е, не прймаду 3, не дйра]те Ит (в. и т. 53 и 54),
апи и:
в) не 675/ се Нз Ит, не слеш Ил,
не лига Бч, не оо/ге Ил Ит,
не мдрате Ит.
Ме))утим, на вс шик да акцснат се не преноси пикал
Облици с изворним " :
да видим Сф Ф, да копам Ит .1Т, да опеш Т, да вйди Бш Мо СК, ЬНе
да игра Ки, не да лёгну НК, да прЪсу СК;
да дЬбщем ДТ, да беремо Ме, да лсдэ»сел<о Е Км НК, да чекйте СК,
грёоа да бегаду Е, да коснду Дб Т;
да дЬби]еду ]т, да раду]еду Ф.
Облици с изворним ~ :
па да бацам А НК, нёНу да кажем Бк Ч Ф Ми, грёоа да пишет БА,
непеш да раднш Мо, он б да бнра Бш, жито да купи Ко, сам ак ЬНе да
ради Мо;
па да браздимо Мо Км, да цмакате СК, да кдкаду Бш.
ЗабележиЬемо овде и прсношсьье акцента на придсв у поздраву ДобрЬ]тро Ф Ч Мо (и другде).
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23. Можемо закључити да у сваком банатском месном говору постоје
три врете спојева проклитике са акцентогеном речју која носи силазни
акценат
1) такви у којима је преношсње редовно (ту на првом месту стоје
глаголски облици негирани са не, које се у овом погледу влада као префикс,
затим поједине често употребљаване синтагме: са миом, и по, на зло);
2) такви у којима је преношењс факултативно;
3) такви у којима се оно никад не јавља.
На то која ће синтагма припадати којој од тих категорија и колика ће
бити учесталост једних и других облика у катсгорији 2, утичу најмањс три
чиниоца, чије се деловање на сложен начин преплиће:
1) број слогова у акцснтогсној речи (а свакако и број слогова у
предлогу);
2) честа или ретка употреба израза;
3) семантички и синтаксички моменти.
У свему овоме старо и ново преношсњс понашају се углавном јсднако.
Као и другде, учесталост прсношсња стоји углавном у обрнутој
сразмери са дужином акцентогене речи. Није случајно што су све типичне
синтагме с обавезним преношсњем спојсви јсдносложног акцентогеног обли
ка с једносложном проклитиком. Исто тако, прсношење јс врло обично у
синтагмама са једносложним облицима личних заменица, иако оне никако не
задовољавају услов изнссен под 3 (додуше, оне у високој мери одговарају и
услову под 2, о честој употреби). Прсношсње са двосложних облика всћ
подлеже већим ограничсњима, са тросложних још већим, а са четворосложних је ретко. Овоме се само наизглед противи понашање нсгираних
глаголских облика. Найме, чак и у спојевима као не опиједу се, где
акцентогена реч заједно са енклитиком обухвата пет слогова, могућ јс само
изговор с преношењем. Овде се, мсђутим, морамо чуватн оптичке илузије
коју ствара наш правопис. Он захтева одвојено писање не у везама с
глаголским облицима иако се не у везама с именицама и придсвима, па и
глаголским трпним придсвима, писањем у клана у акцентогену реч (неправда,
неслан, неурађен). Блискост не са глаголом огледа се и у стапању извршеном
у облицима као нећу или нисам, као и у јсдној битној дистрибуционој
околности. Найме, између не и глаголског облика не можс стајати друга реч,
док се између предлога и именице слободно умеће атрибут. Ради објашњења
дијаметрално супротног понашања везника да, истаћи ћемо да се он од
глагола може одвојити енклитиком (да га видиш), при логом (да што бо/ье
видиш) или другом речју. Уосталом, везник да повсзује реченице, што говори
о његовом сасвим друкчијем еннтаксичком рангу.
Учесталост акценатског преношсња углавном јс пропорционална
учесталости самог израза. Највећи дсо грађе сачињавају често употребљаване
синтагме, дакле такве у којима се јављају често употребљаване акцентогене
речи. (Што се тиче проклитика, оне све имају мање-више високу фреквснцију
у говору, па ипак су ређи предлози несразмерно слабијс застушьени).
Карактеристично је да преношсња нема у синтагмама нспознатим говорном
лицу, таквима које оно први пут чује. То потврђује улогу традиције у
преношењу акцента на проклитику: тамо где носиоци говора нису имали
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прилику да чују акценат на проклитици, они га по правилу нећс ни
изговорити.87 С друге стране, приме ри као на станицу, са лексиком сразмерно
недавног порекла (уп. т. 25), показују да честа употреба израза, удружена са
другим поменутим условима, ипак доводи до стварања нових примера
преношсња.
Јача семантичка и синтаксичка повезаност проклитике и акцентогене
речи такође погодује прсношсњу. У начелу је оно најчсшће у изразима који
чине значењску целину, пре свсга у онима што значе прилошку одредбу.
Типичен је случај месних синтагми. Оне одговарају на питање дн „где, камо"
или одакле и могу се супституирати прилозима. У реченици дчб је на хаван
синтагма на таван је једна целина. Та рсченица контрастира ^се Ьчд је у
подрум, очо је у собу, очо је под брег, дчд је за кућу. Све се те реченицс
могу свести на очо је онамо и одговарају на питање које у дијалекту гласи
Ди је очо? У тој светлости природно је што су топоними широко заступљени: на Тису, у Ечку, иш Чёнте, на Тамши, у Ботош. Преношење на предлог
изостаје кад је у питању иски удаљснији и слабије познат географски објекат:
у ТузЛу, у Ниш. Ту се рстка употреба израза противи прсношењу акцента.
И мсђу синтагмами које нсмају мссно значење најбољс су заступљене
оне које као целина представљају прилошку (односно придсвску) одредбу.
Поучан је контраст између речсница (у Ф) Купно на веру и Жива сипа воду
на Веру. Синтагма на веру је еквивалент прилога. Она од го вара на питање
како је купно и може се заменити прилогом као бадава, ђугуре, кришом,
јевтино итд. Слична супституција нсмогућа је код синтагме на Веру.
Семантичка граница стоји испред на у Купно на веру, а иза на у Сипа на
Веру (упор. Сипа на Наду, Сипа на Марка). Право откривање допуне
глаголске радње (у ствари и самог смисла реченице) почиње у једном случају
већ предлогом, а у другом случају тек иза њсги. Прекид у изговору поводи
се за прекидом у значењу. У тој светлости јасно зашто нема преношења с
личних имена, иако се оно тако често врши са географских. Уосталом,
преношење је ретко и са других именица које значе људска бића, а није много
раширено ни са оних које означавају животиње. Све се те именице тешко
уклапају у синтагме које имају прилошко (или придевско) значење.
Карактеристичан је и однос између Йде брёз гаћа и Дао је сто динара
за гапе. Први пример стоји у корелацији не само с питањем без чега иде
(без гаНа, без капута, без шешира, без новца), већ с питаньем како иде, или
какав иде (упор, иде го, иде одевен, иде бос, иде незакопчан, иде неуредан).
Сличне могућности нема у другом примеру. Ту говорно лице просто
објашњава за шта је субјекат реченице дао поменуту своту (за гаНе, а не за
чарапе, за кошу/ьу, за брашно, за сапун итд.). Разумљиво је, дакле, што су
веома ретки примери прсношсња на предлог за у финалном значењу, мада
је он иначе прилично чест у употреби. Слично томе објашњиво је зашто је
тако мало примера за преношење на социјативни предлог са, као што су
87 Б. Николип истиче (Основи 36), с позивом на универзитетска предавала А. Белила, да „ако
је иска реч или Иски падежни облик у ређој употреби, губи се свеет о потреби прсношења акцента
на проклитику".
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објашњиви и изузеци: пита са сиром је врста пите, што значи да синтагма
са сиром одговара на питање каква јс пита.
И код супротстављања појмова прсношсње акцента по правилу изостаје. Тако се нпр. у Ф обично каже за њп (или за н>и) и за нас (за нас), али
увек Овб је за нас, а не за н>и. Супротстааљени појмови истичу се у свом
контрасту, а семантички нагласак захтева да се те речи изговоре са својим
пуним акцентом. Уз то је ту предлог заједнички састојак обе синтагме и као
такав је од споредне важности, док су нас и њи елементи који стварају
разлику и на којима почива тежиште поруке. Међутим, синтагма са. мном
у овоме не учествује. Она је окамењена, те се изговара Дошла је са мном,
а не с тобом и ел.
Саставни везник и најчешћс повезује две равноправие реченице, или
бар два напоредна појма, не ступајући ни с једним у неку дубљу везу, а без
такве везе у овим говорима нема прсношсња на проклитику. Тако се нпр.
каже астал и зйд, мада се у спојевима исте именице с предлогом обично
изговара на зйд, нуз зйд, под зйд и ел. Једино у веома често употребљаваним
комбинацијама са сасвим кратким акцентогеним речима може везник ч
примити акценат и ја. два и по. У овом последњем случају делују још два
чиниоца: синтагма два и по као целина означава одређену количину, што
значи да су њени долови много чвршће повезани него долови синтагми као
кућа и н>йва, и уз то се лексема по јавља само у неколико окамењених
синтагми (иначе се говори полак или половина).
Да бисмо разумели описану ситуацију, морамо имати у виду историјску
перспективу. У нашем случају иновацију представља нспрсношење акцента,
мада би могло изгледати да отвари стоје обрнуто. У својс врсме, прасловенско преношење наступило је као гласовни закон. Кад је престало његово
важсње, почела су се јављати одступања. Исто се поновило код новоштокавског преношења. Кад се оно престало вршити, ступили су у дејство исти
чиниоци који су некад ограничили пољо важења ста рог преношења. Тамо где
се синтагма, из разлога које смо размотрили, није довољно осећала као
целина, на граници између проклитике и акцентогене речи јавила се јунктура
која блокира преношење акцента. Преношење се сада врши само тамо где
нема јунктуре.
24. Преношењс акцента на проклитику у начелу постаје чешће идући
кроз Банат ка северозападу. У тамишкој зон и ретки су приме ри у којима
појава захвата четворосложне облике као ни встрењачу Ме, у коларннцу НБ,
и садёкана НБ, по слатинама СК, из Мелена ца Ми. Исто тако преношен>е
у виду " акцента са тросложних облика типа за лепоту НБ, на Љутово НБ,
йш Чанйди СК, п(с) Санади СК, са скорупом СК, на уговор СК, са. салаша
Ђ, прпко агара Ки представља, у банатским релацијама, особеност севера
или северозапада. Нарочито је карактеристично да се готово искључиво у
том крају јавља преношење са присвојних заменица у примерима као код
наши девојака НБ, за њену сукњу СК, код наше вдјске НБ, на н>ина кола Ки.
Другим речима, што се више удаљавамо од границе претежно старије
акцентуације у јужном Банату, преношсње јс све живље. Значајно је да се
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то односи и на примере са старим преношен>ем, оним у виду * . Очигледно
]е слаби)с важен>с гласовног закона о новоштокавском преношсььу у
тамишко) зони омогупило да се тамо повепа и бро] примера где силазни
акценат сто)и непренесен на почетном слогу акцентогене речи и онда кад
би то преношен>е дало * на проклитици. У светлости реченог изгледа
логично што у Бачко) и Срему, судспи по монографщама И. ПоповиЬа88 и
Б. Николипа89, прсношсн>а има )ош за нюансу више него на северозападу
Баната.
25. Банатски говори очигледно спада)у у оне новоштокавске говорнс
типове у ко)има )е преношсн>е на проклитику пона]ман>е живо.90 То се,
наравне, односи на тамишку зону )ош више него на кикиндску. Ту )е, дакле,
пона]дал>е одмакао пронес повепан>а мере гласовне аутономности речи, ко)и
се по)авио као корсктив ситуацще настале пре тога гласовним преношегьем
на проклитику. Па ипак, то не значи да )е победила тенденци)а да се
„преношен>е ограничи на передние изразе", како би се могло разумети из
формулаии)е Бранка МилетиЬа.91 Чак и ако апстраху)емо спо)све глаголских
облика с негащц'ом не, оста]у хил>аде синтагми у корма \с преношен>с жива
стварност. Оно )с чак захватило и пошлине сразмерно скоро примл>ене
лексеме код корм су исиуньсни описани услови: у супу, на пошту, на
станицу.92 Ипак, морамо бити свесни да разво] иде ка све вспем ограничаван>у
по.ъа прсношен>а. У том смеру утиче и говор града и масовних медика.
Упркос теори)ама граматичара осеЬаы>е за )езичку правилност код лайка да]'с
предност изговору у ко)ем акцентогене речи чувашу сво) акценат не преда]уЬи
га проклитици: у школу, а не у школу. Природно, та) )е пронес дал>с одмакао
у граду, одакле делу^е и на говор села, првенствено посредством радива и
телевизи^е.
8* И. ПоповиП, Госп. 77—79.
89 Б. Николип, Срем 237 и д. (додуше, Николийев начин изношен>а података, место без примера
за прс-ношоьс, не омогуйава увек )асан увид у обим по^аве).
90 Преношмьем акцента на проклитику бави се Берислав Николип у радовима Акцентам вид
проклизе и енклнзе у ерпскохрватском }езику, Наш {език н. с. XII, св. 3—6, 1962, 156—178, и Основи
33—55. Феномене те врете раэматра и Ке$е1аг, Вс1опшц> 201—202. У )едно) широ) перспективи
разгледане су овакве по)аве у раду ^/Мета\егтееп8оте1апаЪ1рпепотепа1ПУоЫп^рго50({1с/еа1игез
(уоуие1 1еп%1Н, з1гез5, Юпе) т Рго№-51аУ1с, ЗегЬо-СгоаНап, апс! 51оуепе. у шьизи: Непшп{> Апск-гкеп
(уреяник): 8апа,П1Рпепотепа1п1кеЬап8иа/>его/Еигоре,Ва\т — ЫедаУогк — АпЫепЬт 1986, 577—603,
посебно на стр. 583—4 и 585—6.
О преношен>у акцената на проклитику у подединим новоштокавским говорима сразмерно
блнеким банатскима в. Л>. Неделжов, Прозодщске особнне говора села Капа, СДЗб XXX, 1984,
282— 287, Б. Николип, Кол. 16— 19 (и члаиак Главни]е акценатске особнне у говору Валевске
Колубаре, ЗФЛ ГХ, 1966, посебно стр. 83—85), И. СтевовиЬ, Гружа 576—577, М. Николип, Гороб.
633. Прилике у одрейеним граничним говорима новоштокавске и старике акцентуашф оцртао )е
укратко С. Реметий, Шум. 65—66. О стан>у у разним неновоштокавским говорима в. нпр. Д. 1овип,
Трет. 34— 36, П. Ивий, Галип. 35—36, М. Пешикан, Староцрног. 61—62, 3. Ы1с\ Ро*., Као" 196,
157— 160, А. БелиЙ, ДЩС 178—282, М. НгаЯс, О вкакащи аксеШа па ргоНЩки и сакоузкот <&}а1екш,
Калргауе 7лмо&л га $1ауепхки ПМседи 7, 2а§теЬ 1965, 101—106.
Я Кик. 22—23.
92 Да ли )е случайно што се у оваквим примерима, како изгледа, увек )авл>а ' , а не " на
проклитици? Или се ради просто о томе да наведене речи припада|у категори)ама у ко)има се
акценат преноси као ' 7
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По)авс описане у т. 4—7 и 16—22 практично су одстраниле вспину
ограничена ко^а иначе важе за дистрибутиву акцсната у новоштокавским
говорима. Ипак, знача) те чин>сницс не треба прсисн>ивати. Ради се о
изузецима од правила, дакле о сасвим одре1)еним, лако издво)ивим категори)ама са релативно ограниченим статистичким дометом.

СУДБИНА ДУЖИНА У СЛОГОВИМА ИЗА АКЦЕНТА
НАЧЕЛНЕ НАПОМЕНЕ
26. Подруч^е банатског говора део \с простране области у ко)0) се дужине
иза акцента делимично скрайу]у, што значи и делимично чувашу. Та
облает обухвата цео шумади]СКо-во]во1)ански ди^алекат93 и неке суседне пре
деле на тлу славонског94, источнохерцеговачког95 и смедеревско-вршач93 ]сднни досад описанм говор тога диалекта за ко)и немамо експлицитне податке о скрапивлн>у
послеакценатских дужина у неким фонетским положадима ]ссте говор Груже, коди ]с описао
Игрутин Стевовип. У н>егово) монографией ШумаЬщскн говор у Гружн с особтнм оевртом на
акценте, СДЗб XVIII, 1969, 401 —635, можемо напи и примере као банке стр. 513, лдпОва 551,
т'рговйцй 557, назнмётЯ 573, жугй 585, додЩём 628. Ово ипак не значи да скрапиван>а нема, будупи
да аутор и у неким другим прнликама стилизу)С сво)е примере тако да одговара)у стан>у у
мьижевном )сзику. Знача)но \с да он на разним местима у раду утвр()у]е да )с вокал кратак у
подединим морфолошким категори)ама. На стр. 463 он истине краткойу о у И)д типа сЪ/ъом,
крвлом, на стр. 551 краткому н у бддннк, празник, путник. Рудник итд. (тако и у примерима
раскОвник, нйстб}ннк 561), а на стр. 622—623 краткоПу -н у аористима као хвали, пЪлубн, моли и
замоли, ломи и прЪломи. И ван таквих категорида н>ему се догаПа да напише без дужине облике
у К0]има се она очеку)е: на стр. 419 мили)н, здравм]и, богатн}н, вес'елщи (додуше на стр. 468
крепкими итд.), на стр. 467 поцапана, на стр. 605 шёснИсгн, седамнёстн, осамнёсти (али четрнёстй,
петнёстй). Бипе, дакле потребно допунско истраживан>е гружанског говора да би се тачно утврдила
судбина послеакценатског квантитета у н>ему.
94 По)ава )е залажена нпр. у Церни д'угоэападно од Вннковаца (3. Тот\К1}исгаЫ1]е2еп)еаксепа1зко
иЬскгейса, ИазСауш у^езшк XIX, 1910— 11, стр. 276), у Иванкову западно од Винковаца (П. Ивип,
СКакг.О/акк/е, 1958, 293), у Антину и Тордннцима северно од тога >рада (Степан Секереш, Оо\>ог
Апйпа I Топйпаса, ЗФЛ XV, 1969, 208), у екавским селима )угозападно од Винковаца (Б. Финка и
А. Шо)°ат, НгиаЬкг ека\Ш %о»агр/фяара&ю оН Ипкоуаса, КжКт Сеп1га та /пагЫуеш тай — УткоуЫ,
3, Ха§гсЬ 1975, 1 — 131, посебно стр. 61, упор, и примере на стр. 63, 64 итд.), у баран>ском
якавско-екавском говору (С. Секереш, Ст-огНгуаМщ'гспо/Вагап/?, НгУа1зк| (1|^а1ек(о1а5к1 гЬогшк 4, 1977,
357—358, у говору Шокаца у бачком Подунавлу (исти, Союг Нпчиа и гарасЬю/ Васко/, ЗФЛ ХХШ/1,
1980, 148—151), у Стрнзиводни код Ьакова (А. Шо)ат, Ягк/куло, РО 384) и икавском говору
(угоисточно од Винковаца (,|. Лаврнип, 1катИ %о\}ог ЫоснеШауощ/е, Озцек 1983, 71).
95 Расположим подаци тичу се првенствено говора у западно) Срби)и. Тако ]с констатовано
скраАиван>е, или бар започети процес скраливан»а у говору Биоскс западно од Ужиид (П. Ивип,
Изеешта} о Ън^алекхолошко) екскурщи по ужо) Србщн октобра 1959, ГФФНС IV, 1959, 399), у
Буковом родном селу Тршнпу у ,|адру (Б. Николип, ТршнНки говор СДЗб XVII, 1968, 381—383),
у Горобилу код Ужичке Пожеге (М. Николип, Говор села Горобила, СДЗб XIX, 1972, 634—636),
у Л>ештанском код Ба)ине Баште (М. Тсшип, Говор Лештанског, СДЗб XXII, 1977. 173, — „)едино
у бржем говорном темпу"), у Криво) Ри)еци на северно) падини Златибора (С. Реметип, Кгп-а
Щека, ГО 515), у Паковрапу код Чачка (С. Реметип, РО 519). Осим тога, скрапнван>е дужина
забележвно )с код Срба у Баран>и (С. Секереш, Говор барапских Срба, ЗФЛ III, 1960, 182; П.
Степановнп Ниш>- 38).
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ког96 диалекта, као и поиске прсссл>еничке мла1)е икавскс говоре97, опст у
суседству шумади)СКо-во)во1)анског ди^алекта. Ван тога подруч|а посто^е у
штокавском нареч]у само ман>и ареали са начелно сличним станем.98 Сви ти
говори у овом погледу сто^е измену главнине источнохерцеговачких, зстско-ловпенских и мла!)их икавских, у копима се насле!)ене старосрпскохрватске
дужине доследно чувашу, и таквих као што \& вепина косовско-ресавских, где
су послеакценатске дужине редовно скрапене.99
Веп \с истакнуто100 да судбина послсакцснатских дужнна у во)во{)анским
говорима зависи од низа чинилаца махом гласовне природе. Дужине ее у
неким положарша чува)у, у другим не. Постт^е и положа) и у ко)има се оне
изговара^у факултативно, а понекад се место дужина |авл>а)у полудужине.
Фонолошки гледано, квантитстске опозишце су укинуте тамо где су дужине
доследно скрапене, а посто)е у свим осталим случа^евима, с тим да се
факултативни изговор дужина своди на факултативно оствариван>е квантитст
ске опозици)'е, док су полудужине на]чешпе оказионалне вапшантс дужина.
Факултативне дужине101, а тако!)с и полудужине ~, логични су и
законити пратиоци пронеси скрапившьа дужина. Наравно, оба феномена могу
96 Потврде имамо из села )ужно од Београда (П. ИвиЙ, Белешке о бнограчнНком говору, СДЗб
XXIV, 1978, 144— 147) и за предео изме1)у Сопота, Аран1)еловца и Лазарева» (С. Реметий, Гояор
ценхралне Шумадф, СДЗб XXXI, 1985, 66—69).
97 Ради се пре свега о говорима бачких Бун>еваца (Иван ПоповиЙ, О бачкнм буюевачким
говорима, Зборник Матице ерпске за юькжевност и )език I, 1954. 128— 129, П. Степановий. Нипр.
95). Слично де стан>е и у неколико насел>а носилаца млайег икавског дидалекта у неточно)
Славониди: С. Секереш, Говор Вуке и околних села, ЗФЛ Х111/2, 1970, 273.
98 Такво )е стан>е найено нпр. у Сара)еву (Тзуро Шурмнн, ОхоЫпе Жтах/уеда иа/а/емко^ цтога.
Као* 121, 1895, 1%), у Мостару (М. Милас, Оала^пр тоЫагзЫ <П)а1еШ, Кап* 153, 1903, 96—97). у
селу Лепетану у Боки которско) (В. Томановнй, Акцент у селу Лепетану (Бока Которска), №
XIV, 1935, 61—63), у Стону и на отоцима Лопуду и Мллту у Дубровачком Примор)у (П. Ивнй,
/гх'еНа/ о 1егепзкот <И]а1ек1о1о$кот гаАи и $е\'спю; //па/лко/ • /Шпо/ ПнЬшЫр и1с1о 1957, ГФФНС II, 1957,
405, код жумберачких ушн'ата с новоштокавском акцентуациям (М. ПоповиЙ, Д;е Ве1опип$ т Лег
МипйаП юп 2итЬегак, /.спксЬпк. Шг 51аУ1яспе РЫЫоцк- VI, 1929, 349; ту скрайиван>е нма сасвим
офаничен опсег), код горскокотарскнх Срба (Б. Финка, $1окаюИ уекатаЬ /;о\оп и Согзкот кошт,
ЗФЛ ХХ/1, 1977) и у И|'екавскнм говорима нсточнобосанског порекла у майарском делу Баранье
(в. нпр. П. ИвиЙ, Рп1о% гекотРикар р1-еЛп1р-си:1опеси]а1ска1зкеаИкеагрзко1та1зкс]сасксоЫа5а, ЗФЛ
IV—V, 1961—62, 127, Д БрозовиЙ, Ро&ап. ГО 600).
99 За)'едно с косовско-ресавским ту иде и вейи део говора смедеревско-вршачког ди]'алскта, а од
осталих штокавских само покори псрифсри|'ски говор, као што су неки подравски славонскн
(ИвшиЙ, 5ар1. 120, С. Секереш, АксепаЫке гопе и/алогнкок (й/а1екШ, ЗФЛ ХХ/1, 1977, 189),
источножумберачки И]екавски (П. ИвиЙ, /гге&о/ о игсгикот (Ща1ек1о1озкот гт1и и хе\-егпо/ Нп'аЬко/ »"
]и2по] ОаЫасщ и 1еЛо 1957 %о<йпе, ГФФНС II, 1957, 404) и мрковийки код Бара (в. нпр. К. Нсчктк
1 М. Ма1сск1, Ргге%1д<] Жа1ек1дн' З/аге/ Сгагпо%дгу (: 1№2%1е4теЫет %наг $аыес1тск), Ви11сПп ш1ста1юпа|
де ГАсаделйе роктаие де5 яаепсск е! дея 1спге$, СгасоУ!е, 1932, N0 1 —3, 11).
100 М. Решегар, Ве1опип%, 30, Б. МилетиЙ, Кик., 22, П. ИвиЙ, О говорима Ванта. }Ф XVIII,
1949—50, 143— 144, И. ПоповиЙ, 2игИеиИ%епзегЬокгоаИ1сНеп УокЫдиапНШг, \№епег $1а\1М1!;сЬе$ .ЫиЪисЬ
IV, 1955, 106—107.
101 Факултативне дужине регистроване су и досад у многим говорима, не само на подруч)у
шумади)ско-во]'воЙанског ди|'алскта. Тако су их бележили нпр. М. Милас у Мостару (КаН М211
153, 1903, 96—97), А. Белий у Новом Винодолу (Заметки 25), В. Томановнй у Лепетану у Боки
которско] (Лепетане 61—63), П. ИвиЙ у Сноски код Ужнца (Извеиащ ... 1959, 399), М. Ни кол ни у
Горобил>у код Ужичке Пожеге (1972, 634—636) и М. Теший у Лэештанском (1977, 173).
Ни полудужине нису непознатс ерпскохрватско) ди)'алектологи|'и. Бележили су их, поред
осталих, М. Решетар у нзговору Во)во1)ана бечких студената (Не1ошши 30), А. Белий у
новл>анском говору (Заметки 25), Р. Бошковий и М. Малецки у Црмннци (Рг^е^ад 7) и Б.
НиколиЙ у Срему (1964, 227).
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се )авити у различитим модалитетима. Факултативност понекад значи
фрсквснци)"ску размеру 9:1 у корист )едне од алтернатива, а понекад опет
размеру 1:9 у корист друге. Исто тако, „полудужине" нису обавезно по
тра]ан>у тачно на средини измену дужине и краткопе. Оне могу бити и дуже
и крапе од те идеалне среднее количине. Дода]мо и то да ]е у Банату феномен
факултативних дужина чешпи и знача]ни)И од по]аве полудужина, ко]е нису
везане за неке одре!)ене категори]е. Дода|мо и то да се, чак и тамо где се
дужина у неком положа^у начелно добро чува, у живл>см говорном темпу
на]чешпе може изговорити и краткопа , док )е обрнута по)ава, оказионални
изговор дужине место краткопе, ту1)а нашим говорима, осим под одре!)еним
околностима рсченичне интонашце.
Посто^е знатне разлике ме!)у деловима нашег подруч)а у погледу тога
у ко)им се положа)има послеакценатске дужине добро чува]у, у ко)има се
оне оствару|у недоследно и у копима су редовно скрапене. У одлике сваког
месног говора спада одрс^ени скуп правила ко]а се тичу ових прилика. У
по)единостима, односи су заплетсни, како унутар месних говора, тако и
измену 1Ы1Х. Ипак, слика )с у суштини )асна. Сложеност ]с произашла из
укрштан>а неколико крупни)их тенденщф.
27. Гласовни чиниоци ко)и одре!)у)у да ли Ье се у неком примеру )авити
дужина, краткопа или факултативна дужина )есу следепи:
1) место дужине у речи — у кра]н>ем слогу тенденшца скрапиваша }е
1ача, а у унутрашнюсти речи слабила, тако да се ]авл>а]у односи као виноград
: виногради Ф, видим : видимо НБ (примери ко^с овде наводимо само су
начелно типични за цсо банатски говор; што се тиче конкретне
ситуаци)е, они представл>а]у само ]едан део говора, а пре свега говоре насел>а
у ко]има су записани);
2) гласовни састав слога (ако )с он кра|н>и) — у отвореном кра]н>ем
слогу квантитет се слабее чува него у затвореном, нпр. лежи : лежим
поред лежим Т, воде : водом поред водом Ф;
3) квантитет прстходног слога — скрапиван>е има много ]ачи замах иза
дужине него иза краткойе, отуда односи као бацамо : чёкамо СК, испрёкрш^юно : непрдсе]йно Ф, цёлйм : онйм поред днйм Бк, путницима :
сроднйцима СЦ, сумйвЗн>е : иман>е Ф;
4) тонска характеристика претходног слога — скрапиван>с продире
снажнще у слоговима ко]има не претходи непосредно узлазни акценат, нпр.
валика : пётлдва СК, гшднем : идем поред идём Бк, селиште : дгн>йште Бк.
Чиниоци под 1) и 2) своде се на тенденци|у бежала дужине од кра)а
речи, док чинилац под 3) значи избегаван>е нагомилаван>а дужина.104 Што се
тиче чиниоца под 4, он поста)е разумл>ив ако имамо у виду да \с у
новоштокавском тон у слогу непосредно иза узлазног акцента далеко виши
од тона у осталим неакцентованим слоговима.105 Виши тон да^е слогу вепу
103 >'пор. тачне опсервациде о овомс код И. ПоповиПа, Госп. 88.
104 Значено )с да елнчне тенденции долазс до изража|а и у модалитетима новоштокавског
прсношека акценага у говорима где \е оно извршено делимично. О томе П. Ивип, Р/еШегагсШескг
ргаю<Н$сЪеп РЬвпотепе т зегЬокгоаПзсИеп ЗргасНгаит, РЬопеиса (Ва:е1 — N6^ Уогк) III, 1959, 23—38.
105 То )е показано инструменталним мерен>пма, нпр. у раду П. Ивипа и И. Лехисте, Рп1оа 1,
ЭФЛ VI, 1963, 62.
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проминенцщу, ко^а доприноси чуван>у дужине. Осим тога, дужина иза
узлазног акцента носила ]е акценат све до новоштокавског акценатског
преношен>а, што значи да )е било ман>е времена за постепено слабл>сн>с
дужине. Уосталом, у тамишком пределу и данас се изговара девона или
колач поред Ъёвд]ка или колач, тако да дужина у примерима где на н>о) сто)и
акценат да^е подршку дужини у алтернативном облику са пренесеним
акцентом. Знача)но }с да конзервашц'и дужине погоду)е само положа] непосредно иза узлазног акцента. .{едино ту се )авл>а високи тон иза акцента, и
)едино ту се у стари^ штокавско) акцентуацией налазио акценат. Тако се
пример лдгштдм понаша као куНбм, а не као вдддм, а виногрвд као голуб, а
не као Уунак.
Потребно )е нагласити и то да се дужине настале контрактном у
Банату понаша|у као и друге у истом положа|у: ддшб <. ддшд као сёдн <
сёдй, исто тако и Щво < Щвд као пёва < леей.106 Слично томе, облици
императива као попп (: кн>иж. попщ) понаша^у се по правнлима ко)а вреде
за отворен крарьн слог, а не за затворен.
28. У неким категори)ама, на)чешпе флексионим завршецима, краткопа
продире аналогом према примерима где се у истим морфемама квантнтст
губи гласовним путем. Тако се у СК изговара гЪлуб, камён, али редовно чекам,
чёкаш, иако )е фонетски положа) у оба случа)а ]еднак. Найме, у наставцима
презента у крарьем слогу дужина се уопште изгубила, свакако по угледу на
примере као бацам или чека, где ]с скрапиван>е условл>сно гласовним чиниоцнма.107 Таквих категорща има готово свуда на нашем подруч)у.
Не сме се губит из вида да ]е и морфолошко скрапиван>е везано за
одре1)ене гласовне услове. У наведеним примерима чекам, чёкаш дужина ]с
ишчезла аналогиям, али се она држи у чёкймо, чёкате, чёкаду, где )0] положа;
у унутрашн>ем слогу да^е више отпорности. Што се тиче саме морфологи)е,
и овде бисмо могли очекивати сличне утица^е, упор, бацамо, бацате, бацаЪу',
затим и само чекам, чёкаш итд. То значи да опште фонетске тенденци^е
фаворизу)у скрапиван>е у неким положа^има и да оно без те подршке
изоста)е. Да морфолошки чинилац ипак игра юьучну улогу, види се по томе
што у другим категорщама примера у истом положа)у и дал>с посто^е
нескрапене дужине. Дакле, фонолошки ]е дужина у дато] позицией сасвим
могуЬа, а она ипак изоста)е заслугом морфолошког уравнаван>а. Ту се, дакле,
гласовна тенденци)а уклан>ан>а дужина из одре1)ених позишц'а оствару)е
морфолошким путем.1
106 У складу с традициям наше д^алсктолоп^е, знак "означава краткойу настану скрапиван>ем
дужине. Он пе се употре6л>авати само у овом поглавл>у )ер )е само ту и потрсбан; другде ]е
довольно одсуство знака дужине.
107 О оваквом скрапиван>у први )е проговорио Решетар, Вс1опип% 30. После н>ега )е ту тему
прихватио тек Б. Милетип, Кпк. 22: „последн>и слогови у наставцима именске и глаголске промене
су кратки".
1 По)ава )е у знатно) мери паралелна познатом црногорском „морфолошком" преношен>у "
акцента (типови вода > вода, глДва > глава), ко)е се оствару)е само под одре))сним гласовним
условима (погана само * ко)и )е на отворено) ултими), али истовремено под истим условима и
дал>с посто)И * у другим примерима (сестра, Ъбко итд.).
109 Друкчи)с о томе И. Поповип, Госп. 91-92.
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Морфолошко скрашивайте захватило )е у првом реду наставке деклинаци^е и кон^угащце. У пракси, ме1)утим, свака морфолошка категор^а има
сво]е посебне законе са строгим важен>ем, понекад и друкчще него што би
се очекивало, али у ствари об]ашн>иве. Тако се нпр. у СК а у отера] скратило,
а оно у дтеран сачувало. Очигледно се чу осепа као кон]угаци)Ски наставак,
док се -ан влада као основински формант трпног придёва, на ко^и се могу
додавати деклинациони завршеци (ртерана, дтерйног итд.). Трпном придеву
само }с донекле сличай радни придев (облици као добили, проклёла). Истина
)е да се и ту иза л додачу наставци (-а, -о, -и итд.), али то ипак нису прави
деклинациони завршеци, и уз то у ]д. мушког рода нема тог л, веЬ о, често
уз сажиман>е с претходним вокалом. Стога овакве морфеме ипак убра|амо у
наставке. Поменимо дал>е да се у СК изговара живимо, али пётлдва, мада
]е и у првом облику и историйки и синхронично бар онолико део основе
колико и нескрапено о у пётлдва. Разлику вероватно треба тумачити тиме
што )е облик живимо изложен утица)у облика као жйвйм, живи, док ]е
слог испред наставка -а у Гмн увек у унутрашн>ости речи, што га штити од
скрапиван>а. Наравно, и дуги вокал претпоследн>ег слога у Гмн везан ^е за
одре1)ену морфолошку категори]у, али управо дужина тог вокала представл>а
дистинктивну одлику те категори|е.
Термини „основа" и „наставак" у излаган>у ко)е следи мора)у се, дакле,
разумети уз ограде изнесене овде.
Аналог^а може и да подрЖи (или обнови ?) дужине у по)единим
положа)има где би се оне фонетски свакако скратиле. То бива кад се с
]едносложних речи акценат пренесе на проклитику. Изговор н>и подржава
дужину у на н>й. И овде гласовни моменти ограничава]у утица) аналоги]е.
Тако се у Ф изговара и }а, али и по, у н>й, али у три.
29. Да бисмо могли прецизно размотрити судбину квантитета иза
акцента, морамо водити рачуна о свим наведеним околностима. Испомопи
Ьемо се ди)афамом у ко)ем пемо увести конвенци]у цифарског означаван>а
положа)а у речи:
СЛОГ:
Иза:

неузл33116
дужине

Иза.
акцента

1

4

2

5

3

6

Отворени
кра)Н»и
Затворени
кра]н>и
Унутрашн>н

неузлазне
краткопе

акцента

7

10

8

11

9

12

Као примере можемо навести следеЬс речи, односно облике:
1. л>убй
4. тр"пй
7. носП
10. лежи
2. путник
5. тр"пйм
8. голуб
11. кблач
3. путнйци
6. спаванье
9. гблуба
12. позлапен.
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Приказану слику треба у ствари схватити тродимензионално, будуйи
да овде делу^у три уза|амно нсзависна чиниоца — удал>еност дужине од кра^а
речи, тонска характеристика претходног слога и н>егов кванитет. Стога десни
ди^аграм (положат» од 7 до 12) треба замислити испред или иза левог
ди^аграма (положа)и од 1 до 6). Дводимензионалност листа харти^е не
омогупу^е да ее то стан>е адекватно прикаже ди)аграмом.
У банатским говорима, узстим као целина, посто]'е положа^! у копима
су се послеакценатске дужине свугде изгубиле и они у ко)има се |авл>а
вари)аци)а мейу месним говорима или унутар истог говора. Другим речима,
ни у )едном од помснутих дванаест положа^а дужине се не чувашу доследно
у свим говорима и под свим околностима. Стан>е на нашем подруч)у као
целини приказапемо ди)аграмима у ко)Има пе се доследно ншчезаван>е
дужина означавати белим пол>има, а вари^ати'а, географска или друга, сивилл:
1
2
3

!:::;:;: ..:':;у: ; :
Шт ■ :■'.:.

::

■:;

4
5
6

7
8
9

|

1

1. 1. .

Й

10
11
12

Скрайиван>с ]е, дакле, у начелу обавезно у отворсном кра)н>ем слогу.1 10
То \с несуми>иво условл>ено фонетским околностима, али нпак треба иматн
у виду да у том положа)у дуги вокали долазе углавном у наставцима флексн]с.

СКРАЪИВАНзЕ У ОТВОРЕНОМ КРА»Н>ЕМ СЛОГУ
30. Положа) 1
а) '" ~> ~ :ис Францускё Ж, насрёт ку)нё Бк, от по ку]нё Ме, из лЩё
Ми, од марвё Нз Ит Ж, Чентё Ф, кола Ф Е Км Ки Ми Сн, места Ми, брака
Ф Ки Ме, од газда Ит, гака Е, код другарйца Нз, двадес кила Мо Сн, крава
Ит, крпа Бш, липа Бш, на кра] н>йва МЙ, чаша Бк, шлйва СК, штука Ит, млого
сорт Ки; н>енё Г)Д Ф; белй шекер Сн, бели свет Ме, леей Ки Сн, сан мртвн
СК, стари Мо, фйнй Бк, зймнтё Ф, старо Бк, ддлта усна НК, зймска Ф, мала
Ми, о синя кукавицо Мо, црна кафа Ки, выше беле (марвё) Т, малё Ф, стари
Ки, прей Мо, петй НК, шеста Мо, шестд динара Ж, првё Е, седмё НК, осмё
Ки, педесетё године Ж; бйра Бш, гачё Бш, дави Т, доЬё Т СК, дрешй СК,
дубй Бш, згрнё Ъ, ]авл& Ит, кажё Ф, крупй Ко, крчй Бш, л?учй Мо, мине
Сн, нема Пе Ф Сн, пита Ил, прйча Ит, прска СК, раки Бш, рйчё БА, свйра
СК, евршй НК, стегнё Ф, цмака СК, шега Ф, лигу СК, найку Ит, до^у Ф СК,
вежу СК, вукб Сн, скр./0 Ъ, грк5 НБ;
110 Изузетак од овог правила чине пример» као и Д >> н>й (т. 53), у ко) ими подршку
неакцептовано) дужинн да]е нзговор истих заменичких облика без предлога: Д н,н Значадно )е да
се по)ава по правилу ограничава на положа) 10, где су фонетски услови за чуван>с дужине на
отворсном кра)н>ем слогу на)пово.ъни)н. Врло ретко захвален )е и положа) 7 (примери као пЬкРш
наведсни су у т. 32).
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б)
>
.до Арйнгё НК, Барандё Ф, прек'о баиаё Ф, код башНё Е,
ко дёвб)кё Сф Мо, од пупушкё А, ко црквё А, бёлежнйка Мо, бйкдва НК,
бицнгала СК, бднбва Км, вал>ушака Ф, винограда СК, волоей Ч НК, дуката
Сф,/аганшца Ъш,]астука 3, крёвёта 3, л«лого мишдва СК, мразёва Пе, дпанака
Ч, оро/3 Т Бш, више путдва СК, раденйка Ит, разлога Км, рйтбва НК,
самртнйка Мо, сагбвй Бш, млого смЩёва СК, снопбва Мо, самовй 3, точкдва
Бш, Турака Ит, шйлбвй Км, шпа'рёва 3, штёнаца Бш, шу/ьёва Бш, бёс кблй
Сф, до колена Ми, пйташИ Км, гог чокйнм Бш; вйшана Бш, б/эёз гаЛй Ф,
година Бш СК, дёво}йка Ит Ч Пе СК, другарйца Нз, йзрёка БА, шьада Пе
Бш, од уабука Бш, квочвка Бш, йс книга НК, кокошака Бш, лубёнйца 3,
марама Сф, од морака Бш, нёдёла Ч, патйка Сф, пёсама Ф, пёчурака Бш,
пщавйиа Ми, прилика Км, пушака Ф, сднйца Сн, Српкйнл Ф, стотйна СК,
суканза Сф СЦ, галйгй Ч; гдстщу Цп, нотису СК, прстйуу СК, ушй^у СК; аустрйскй
Ч, госпойнскй Ит 3, бёодранскй Км, ^алйнскй НК, кдмшйнскй Пе, неузйнскн 3,
свёчарскй СЦ, сегёдйнскй НК, уцрвлйнй купус Мо, црёпщскй Ф, последнее Ме
Ф, лалйнскё НК; пётнаугтё године Б, двадесётё НК, не ба^й 3, гсиьйчё Ф, дйванй
А, не дйрй 3, да се добит А, ддкажё Сф, донёсйва Цп Пе, загрнё А, зактёва
Т, запева Ме, заповеди Пе, заслужи Е, затвора 3, йза#ё Ч Пе Бш, избйра
Сф, извадй Бш, изШ)ё Л Сф, излубй Ч, измене Мо, искдрйстй Пе, искрёне
Ч, исцёдй Ил, )ауче Ме, не гаэке Ч, кукурёчё Ф, не лупа Ки, ман>йва Пе,
.мауче Бш, не л<рсй Т, наврнё Ф, намён>йв& Ъ, нарёдй Ч, нарё\)йва Пе 3, обй\)ё
Ил, обрёзйва Мо, одбацйва 3, дкрёпё Ит Сф Мо, дмрсй 3, опралм Пе, осуши
Ил Бш, отйднё Ф, дшйша Ч, подбацйва Ф, подвикйва СК, подрёзйва 3,
показйва Пе, прёвёжё Сф, прёвлачй Ч, прёмётн Пе, прёмёшШ Ил, приврнё
Мо, приглёда А, присёца Мо, прискачё Е, прпчёшНйва Сф, не прб\)ё Ки,
промёнё Ит, уватй Пс А, уда/ё Ф, узщмй 3, упйнтй Ч, уручйва СК, ушйва Е;
ватаду Ч Пе, не волёду Мо, ддлазйду Ми, забавйду Бш, заватйду СК, зай1)у
Ит, залечу Т, запеву Т, кё знйду Мо, зогрну Пе, играду Сф СК, избацу Ил,
извадйду Ч, ызй#у Сф А, йзручу Ил, имаду Бш Ф, ишбпу М1), касаду Км,
набацу Сф, наденёду СК, накнтйду СК, ндсйду Ч Бш, Ъдужу Сн, дладу Ч,
Ьпра/ьу Сф, отурйву Ч, пёрмиёду Ми, пореву Ф Бш, правйду Км, прёкажу
Сф, преповеду Т, не прёскачу Пе 3, приметёду Мо, не лону Е, пушНаду Сф,
не раду Ч, расрду Ч, сёднёду СК, сисаду Бш, не гужу Ит, увагу Сф 3, увлачу
Нз, у/ёду Ч, умрёду Ч, упалу Пе, уранйду СК, штудйру Ил; озёбо НК СК,
увукб Ф;
в) '
~ >
' - . воЛова Ил Т, лёббва ]Т, новацй Ил Ит Сф 3 СЦ,
ора/а Т, старица Цп, судбва Ко, бастуй Ко, воШка Ит, година Гмн Ил Нз
Ит Т Сф Пе Бш, крщцара Сф, литара Т, мотйка Бш, нёдёлл Т Сф, стотйна
Мо, сувача Т, фамилТф Ки; брукаду Сф, вёугду Т, добнуеду ,1Т, не знйду Сф,
й.маду Сф, ндсйду Дб Т, сёуёду Дб, скуппду Т;

100

Судбина дужнна у слоговима иза акцента

г) '
> " " : валмка СК, ланаца Т Ф Бш СК, путники Ми, свараца
Ит, Србалм СК, цнгала Мо, кажёду Сф СК, кдкаду СК, купаду СК, лепаду
СК, нёмйду Т, победу СК, радйду СК, свнраду Ми, спаваду СК, ч^вйду Сф,
шараду СК.
д) '
> *
:Далматйнаца Ф, черес кЬмйраца 3, завирйваду Сф,
извададу СК, азлудйраду Т, нанйжёду Т, ндНйваду Т, гш^учеду Т, прёскачёду
Сф, прЬмёнёду СК.
I)) '
> •*"■"": процената Сф, дёво]ака Ит Бш, насападу Дб,
Ьбеснду Мо, посауёду Ми, угазаду Т.
е) '""»■'" ~* : пег агава Т, какова Ми, юьучевй Ит, рйтдвй Ит,
сатова Ит, иакбва Т, дйреду СК, жйваду Ми Сн.
Сасвим издво^ено сто^е вокативи као 5орб Ит, С?/9 Ит, 2>е6<5 Ит, Станд
Сп у довикиван>у, где се не ради о насле!)ено) вокалско) дужйни, вей о дужен>у
ултиме као карактеристици те врете комунициран>а. Уп. и ЯЗдо у Бегечу у
Бачко) (по материалу П. Ивийа из 1950). Знача) но )е да )е -о у сва четири
наведена примера отворено, т). има вокалску бо)у кратког о. Мейутим, у
сложеним бро^евима двестд Ми Сн СК, петстд НБ СК, шеехд Сн вокал б
има затворену бо)у дугог б. Ни ту се не ради о чуван>у дужине у оваквом
положа)у, вей о сложеници настало) срастан>ем, у ко)0) сваки део дслимично
чува сво) акценат (изговор )е скоро двестд итд.). Упор, и примере двестд Бк,
шестд Сн.
31. Положи} 4
пётд Ф;
код Ацё Мо, из баштё Ф, об бблв Сн, ос&лс вд}ске Ф Мо, главе Ми
НК, од деде БА, об Жйве НК, об зил*2 Км, код Л>убе Ф, ча-Пантё СК, Шре
Ки, лла>ё Бш, пр6у& Бк, прнко яруге" Мо Сн, с рйдгьё Сн НК, из реке Бш,
Саве Сн, снаге Ф, са стране 3, чбрбе СК; буквардва Км, голубова Ф Бш, од
н>ёгови грё]й СК, нёдел> дани СК, зецдва Ит, зуба Т БА, конаца Бш, ког кон*!
Дб Т Сф Ф Ме Ки, двйнёс крета Ъ, момака Т Ф, нерастдва НК, пешкйра О,
пилйНа Ф, праейца Ш Ф, рогдва Бш Сн, сватова ]Т Ме Сн СК, енндва Сф
Бш Мо СК, чолорбва Ки, Аилимбвй Нз, НурйНа III, бец2 Ме Км Нк, /а/2
Бш, б^вй Бш, дасака Ко Цп Ки Сн, буша Т, жёнй Ит Бш Ки, земауъа Ъ,
машина БА, оваца МЙ Ф Бш СК, планйна СК, свйнм Бш, сестара Ме НК
СК, цагагъа Ко, ш2па НК; виноградй Ф, кур]ацй Бк, листа СЦ, лубй Бк Ф,
месёцй НК, л<равй БА, рёбй Ит, саги Ч Ф Ме, фаги Ки, чокотй Ф; четрнй)ст
)утара Ки НК, бачйдй Бш, парчада СК, више пути СК, нумера СК, ле чопдрн
МЙ; нбгу Ит НК; евц/у Ф; округе Ф Дс, ч^лй мёсец Ит, белй Гмн СК, /2кй
Ф НК, рйзнй Ф, сувй Ит, ц/5кЛ СК; све се белй Бш, глёбй Мо НК, дрёчн Ш
МЙ Мо- Сн БА НК, кипа Бш, нароста Ми, овршё Ф, одраста НК, оптрпн
Сн, побели НК, праглёда Ми, лузй Бш, роста Бк СК, светла НК, серба Ит
БА, сладй Км, гашй Сн, цврча Ит Сн, ^ычй МЙ Сн, ыурй Ит, чбвй Ми, йугй
Сн, шали Ки Ми Мо, вреду Сн, ершу Сф, вуку Т Сн, вучу Бк, гле'бу Е Ки
НК, 64/у Ф, двдру Ф, довуку Ф, дрёчу Ки, знЗбу Ф, азлёжу Ф, клёчу Ки,
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подвикйву СК, потуку Ме НБ НК, поцрну Ъ, приглёду Ми, приповёду СК,
провуку Ми, секу Ф Ки Мо, трпу НК, туку НК СК; вйкд Ф, довеЬйвб Ф,
дрёко СК, завёзо Ъ, газо Ф СЦ, крёпд Ки, луго Ф, познаво НБ, потпйсб Ме,
премёшпб Ф, прйчд НК, прдбд Ф, продавб СК, ра#д Бк, срадд НК, ^ико
Бш, чуво Бк, -манд Ф, промёно Ки.
32. Полозка] 7
а) " " > " • : //йво Сф Ф Ми НК;
у .мог деде Ф, од дге шшё Ж, ог коже СК, од липе Бш, до лёсмё Ф
Бш, ис пёпкё Бш, до плеве Ф Е, ог чёгир поле Ит, брез рйбе Бш, од слйл«ё
Ко Бш НК, супе Ф, о 7нсё Ф, две шине Ит; нёки Ф Ме, сваху Ф, ^год наши
Ф; Бадн>й дан Т, влашкй Ф, женски Мо, легки Бк Мо, ерпскй СК, часнй
НК, швапска села Ки, бож]а Ит, нот'не НК, кон>скй ногу; бол>й Сн, вёЛй
Мо, вшшьй Ф, дёблм Мо, лёпчй Ки, лепит НК, вёЛё Ф, жуке СК, лепчё
НБ, летие СК плйчё Ф; другй Ф Ми Мо, саз друге Сн, другу Бк, грёйё Г)Д
НК Ме, грёЛу Ки; вйдй Бш Мо СК, вддй Ф, вдзй Сн, воле Т Сф Ф, зазрё
БА, мл*а Т Ки Бш, ;ашй Сн, клууца Бш, коле Ф, кола СК Ъ, кува СК, лука
Бш, лйлеё Бш, /та/е Бш, мёгё Дс, начнё СК, носи Бш, оде Сн, лада Сн СК, лева
Сф, плашй Бш, поспе Ф, пост Ит, руска Мо, склднй Мо, скочй Ми, гра/ё СК,
грёба СК, хрже БА, чека Сн, шапШ БА, шдлй Ит, дркЛу Ит, игру Ф; врапд Бш,
држд СК, заело Цп Пе, л«дгд Ф, дбрд Ми, одно Ф, орд Бш, позво Т, лдчд Ф,
лрддд Т, сё/д Ф, сёкд Ф, стно Т Ф, слагд Мо, сго/д Ф, удд Ч;
б) " " " > ■'*"": балегё ]Т, до лёдинё М1), код матерё Ф Е, репице
Ит, ког станице СК, из две фамилиуё 3; ечански гроф Т, кравл>пй Ф, старачки
БА, дёч/у2 Ф, ло паорскй купама Ф, обадва Бк, Ьбадвё СК, добщё Ми, наппуе
Ф, уширг Ки, заузё Ф, ошъачка Ф, прёварй Ф, разболё Ф, куповб Ф, путовд
Бк, узорб Бш, прёотд Ф;
в) ' "">
"": лрикд баре Мо, брёз бриге СЦ, вечере СК, дд године
Бк, голубице Бш, зубачё Ж, из Кашижё Сн, ис кочинё Ф, око кравё Ми, ог
кудегье Бш, *оа куйё Ки, испрёт куНе Ит, лёдинё Км, одежде Ит, иза лейке
Ми, ког лгйкё Ми, ис прашинё Ф, преко скелё Ф, испот сламё Ф, и собе
Ме, ис Гисё НК, и шталё Т, изван шупё Ф, нзёговё Ме Ми, божит'нй Ки,
госпоцки СК, гурави Ф, дёво}ачки Ми, матори Бк Ме Мо, петровски Ф Ки,
ускршнм Ф, данашн>ё Ф, момачкб НК, кисели чдрба 3, гдепоцкё Ф, од вёликё
Сн, дубокё Ми, дёбелй багрёнл Пе, у другй НК, не биде Ф НБ, не видй Ме,
не воле Мо, допаднё Ф, загрНё Дб, не игра Сн, извете Ф, не кида НК, намести
Т, начннй Сф, окопа Ф Бш, дгру/ё Ф, пдеиса БА, пригазй Ме, прикретй Ме
Сн НК, пршшзй Сн, не силд Ме, ударй Ф, истеру СК, дгеру Ф, пдбегб Сф,
дткино Ки, дшинб СК, лдгинд Ф, сачекд Сф;
г) ' "> ' "~: брез разликё Мо Сн, ог чёсницё Бк, наличй Ит, тучеду
Ми.
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Посебно треба посматрати примере покНй Бш Км, обадва Ф, чётрстд
Ил и дёветстд шесте године СК, где други дсо сложенные задржава квантитет
ко)и има кад функционише као засебна рсч. Упор, осамстд душа М1).
Дужен>е отвореног крарьег слога у вокативима АНимё Ил и додолё СК
(оба с отвореним -е). Данный Ит, Драгица СК, Лёпосавй Ф, Никола Ф слично
)е одговара)уЙем дужен>у у положа)у 1. Такво дужен>е ни^е непознато ни
другде, упор. вок. Мйлица у Гружи.111
33. Положа) 10
кабо СК, ггосб Ф Ки СК;
из Аде Ми, воде Ф Е Ки Ми Сн, до Госпоынё Ф, д'еце Ми НК, од
желе Сф, бре жене Ф, до земле Т Ф Ки Сн БА НК СК, прашйнё Ф, родбинё
Ми СК, преко руке Бк Мо Сн, дёбо Бк Ф Км, дёсни Ки, дывлй Бк, кратки
кола Ч, кумЬвскн Ме, марвёнски Ф, мртвй Бк, Нови Сад Ш, у Нови Сегёдын
НК, свети Бк Ф НК, боже слатки Дс, танки Ч, лан>скб Ми, з дёснё Пе, код
/ёдне НК, нов? Сн, кумовскё Ме, сватовскё Ф, кдй Ж Ф НК, /га/2 Сн, чи/ё СК
(Г)д), ог гвд/2 СК, ког свое Ми, оваки Ф, гаки Мо НК, такё СК, гако Бк Ф,
толыкб Ф, двй Ми, ово Бк, из две 3, с две Ме, о«у Сн, из дтй Ф, з ого Ф, на
ото Ф, н>а ого" Бк Ф, нуз дтй ^««а Бк, из отё Бш Ми, од отё Бк Ф Мо, под
дту Ф; 5дле Ф Сн БА СК, да се брща Ж. не вала 3, вели Ф Мо Сн, вёсла
Сн, влагЗ Бш, горе Ф, д'ржи Ит Ф Ме, зауздо Ко, згрёбё Ф, звднй Сн,
згромилй Е, ли се зелени Ит Сн, иде Бк Ит Ф Бш, йзе СЦ, корынЩ Ит, круа
Бш, лакша Ит Мо, ложи М!) Бш Ки, малакшё М1), на/2 Ф, да се ограбула
Дб, ог/кй Ф СК, ли/2 Ж, лду'ё (по)еде) Ф, по/и БА, постои Е, прыда Мо, приспе
Ми, прожёжё СК, разбдлё Пд, развесели Ф, гу се ракирИ Ъ, да се расцвети
СК, рачуна Е, рддй Ки, смё/2 Ф, емдта Бш, грдшй НК, увелыча }Т, уда Ит
Ме, узре Ме, у/'е (У)еДе) * Ми, ул<е Ф, упдзна }Т, ивёга Ит Бш, вёнчу Бк
Мо, веслу Сн, гору НК, дозну СК, д'ржу \Т Ил, зову Сн, иду Ж, лежу Ми,
нат'рпу СК, да ндйу Сф, лёку Мо, лечу Ф, призну Ф, лрдду СК, распрдду Нз,
не рдду СК, сёду Ме, грчу Ме НК, учу Ми, чулу Ф; йслй Ф, налй Ит, налй
Ме Ки, ддбй Ф, лдлй Ит Ф; вдлд Т Ф Км, ддвд Ф СК, ддшд Сф НК, забд
М1), завдлд Бк, заклд НК, здегд Ф, изашо НК, избо Ми, изгдрб Дс, имд Бк
Ф, искд Ф, мёНд НБ, л«ёгд О НК, набд Ит, ддвд Ф Мо, дчд Пе Ф, пд/'д Ф,
поело Мо, пришб Ъ, пробо Ъ, прдпд Ф, раз'умб Мс, убд Ш Мо, умд Ф НБ,
уело СК.
Као изузетак забележипемо пример бифё" Ит. Ради се о страно) речи
примл>сно) преко юьижевног (езика. Ту се кра]н>и вокал налази у саставу
именичке основе. Таквог изговора има |ош; овако ее на нашем подруч)у
изговара)у и речи као дёп<5 или бирд, ко^е се нису нашле у нашо) гра1)и. У
северном делу банатског Потира сличай )с нзговор речи као корзд Пд, зинзО
СК, заНкд 'човек „што га сваки привари"' — можда од ма1). гаезко *ксса,
врепица'? Тако и мерёдд 'врста рибарске мреже' Ч. У косим падежима ових
именица )авл>а се в: Г)д корздва, шнхдва, заНкдва, мереддва. Ту се, изглсда,
Стевовий, Грузка 461.

Павле Ивий, Жарко БоиньаковиП. Горлана Драгин

103

ради о утица)у ма!)арскс фонетике: у ма!)арском посто)и мноштво речи ко)е
се завршава]у на о, али нема речи са крарьнм -оу. Уосталом, такве завршне
се к вс и не нема ни у румунском. У сваком случа)у, очигледно \с да фонолошка
могуйност изговора дугог кра|Н>ег вокала иза ' акцента ни)е изгублена. У
истом смислу сведоче и многобро)ни примери прсношен>а акцента на
проклитику у типу и }й (в. т. 53). Ово у|едно релативизира вредност података
о полозку 10 у ди)аграму на кра|у т. 29, па и тамо изнсте тврдн>е да )е
скрапиван>е обавезно у отворсном кра]Н>см слогу.
Овде треба не та Ь и и то да су см кл из икс мё < ме }е, те < те }е и сё <
се /е доеледно скрапе не на цело] тс риторики;
жена ме звала Ж, мано мё Е, мати ме питала Бш, }ел истина да те он
ударно Бш, на н>у кд]й те одраннла 3, Жива сё вратио Ф, Вера сё сумила Ф,
он сё опро Ф, они сё сиграла Ф, хйтнд сё кон> Бш, ужёгла се 3, водила сё
Бш, знало сё то Пд, ман>ё сё радпло Ф, после ее укинуло Т, попд сё Е Ми,
радило сё Мс, нашла сё СЦ, сигрд сё Бк, сишд сё Ме.
СУДБИНА ПОСЛЕАКЦЕНАТСКИХ ДУЖИНА ВАН
ПОСЛЕДНЕЕ ФОНЕМЕ У РЕЧИ
34. Положа] 2
У огромно) вепини примера дужине су скрапенс:
а) " ~ > " ": врбнлк Ф, кутншк Ч, понедельник Бк Ми, путник Ф Ме,
равнйк Т Ф Км Бш; с кантом Км, марвдм НК, младом Мс СЦ, са свирком
Е, фарбдм СК, шйндрдм НК, штран>кдм Ми; н>енд] Ми, н>ендм Ф, н>енйм
Бк; пред? Мо, жутдг Мо, левом Ф Мо, стардм Сн, з белим луком Ит,
вд]нпм Сф, ]авнйм Ф, малйм Ф Км, по правим Ми, старим Ф, по старим
Ки БА Ъ, над Црнйм мором Мо; светосавекд} Ит, црнд) Ит Ф Ми; бацам
А НК, вежём Пе А, да се владам Ж, дарим ]Т, кажём Бк Ч Ф Ми СК,
кварим Ки, да се кренём СК, да и манём ]Т М1), морам Гд Км Ки, нарезам
Ит, немал* Ит Ф Сн БА СК, пантйм Ф Ки СК, пишем Бш, прЩём Т, еврнём
А, спЬем Ф, сметам СК, спречйм НК, г<е?лал< Мо, чувам 3 Сн, ширим А БА,
вичёш СК, дуваш СК, зеваш БА, купйш Ит Ки, млатйш Ми, .мббаш Ит,
пншёш БА, платйш Ит, ранйш Ит, редйш Мо; 6Й1$/ Ми, кошта) Ки, луяйу
Ми, лиги/ Ф Ми Мо Ъ, проба] Мо, евкрй] Ме Км НБ, спасава] ]Т, створа}
Ми;
б) " " > '
: комарник Км, понедельник НБ БА; з дёвд)кдм Ит Ж
Ч Ф Пе СК; старщог Ч, дёвётЩ Км; дарйвам Т, дйвднйм Ит Ф, добллвам
Ки, заврнём Сн, изаЬём Ч Бш, извадйм 3 Ки Мо, извдлёвам Е, излуубйм Ил,
изрЗнйм Сн, манзйвам Ми, назамёшйвам А, намёшШм Ч, обрадйм Ки,
окрёне"м Ил Пе, оплёвйм Е, не пантйм А Ме Сн, подвалйвам Пе, пожурим
СЦ, прёватйм Т, прёврёдйм Т, прёмёшКам Пе, препдвёдам 3, прибацйм Е,
провалим Цп, прЬмёнём Ф, размешивал* Ф, растдлмачйм Ч, удй/ём Ф, _увйтал1
Ит Сф, умывам НК, не дйрнёш Е, зЬгрнеш Ки, зусгавйш Ки, йзвадйш Ж СК,
не ]авйш Пд, н'аСщаш Е, намёнёш Ит, дпралаш Е, дтДднёш Ит, дтйнёш Ит,
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пдлажёш А, помазйваш А, прйврнёш Сн, проваЩш Пе, да се прдтйвйш Т,
сёкйраш 3, не спрёмаш Ил, укйдйш А, не чув&ш Ит; залива] Ж, насадит]
Бк, побаца] Ф, раздрёшйва] Ф, сачува} СК, свал>йвау Ф, сумйва] се Ф, убё\]йва]
Ф; неиспаван НБ, ддрпан СК, оструган Ъ.
Ипак, на кра|н>ем севсрозападу Баната забелсжили смо дуге неакцентоване вокале у три поза)мл>снице из ма1)арског: чардаш Сн 'позната игра'
(ма^. сипАи), гелёс (трипут) Ъ 'власник вршалице', 'ко)и заповеда на
машини' при вршидби (ма1). ^ёрел 'машиниста'), мднар (двапут) Ъ 'она]
што ]е везо, подмепо цакове' при вршидби (ма1). пюЫак дн]ал. тдпаг
'млинар'). У том кра]у, где ]с ма1)арски )език добро познат и Србима, те се
речи изговара)у на маг)арски начин (подсепамо да диакритик у ма^арско]
графи)и означава дужину вокала). То значи да ни у овом положа)у у стварн
нема сачуваних старосрпскохрватских дужина. Карактеристично )е да сличнс
прилике влада]у и у говору бачких Буньсваца. Речник М. Пеипа и Г. Бачл1н'е
садржи хунгаризме као сагсШх, %ёрёг, ]дза§, Ши-йщ, Штрав, али у домапим
речима као гЫтк дужинс нема.
35. Положа} 3
И овде су дужинс скоро увек скраЬсне:
а)
> """: путнику Ф Ме, кутшаци Ч, празнйци Пс Км, панпёюе Ф,
абонираца Мо, валмка СК, вёнаца Бш, врабаца Ме СК Ъ, жабаца ]Т, дёсет
лактдва Ме, ланаца Ит Ж Т Ф Ме Бш БА НК СК, ловаца Бк Ф СК, метара
СК, Немаца 3 Км Ск, пёваца Е, пдЦаца Пд, прасаца Ми, путника Ме Ми,
свпшаца НК, свйраца Ит НБ, Србагьа НК СК, чварака Ки, пйсама Ме БА,
о цйгала Пд СК Дс, цйгалм Ит Ми, цркава СК; путников Бк СЦ, исписано
Ит, мешано Ми, ошйшано Бк, скрЦано Ф, стегнуто Ъ, бйране Ит, везане Сн;
старого Бк; бацамо Ф Ки, браздймо Км, даримо Ф, щвймо Бш, /сй;исе.м0 А
СК, кдкамо Бш, кренёмо Ф, купймо СК, л«л5гйл<о Бш, плаНамо СК, да
плёвймо М{), прЩёмо Пд, радймо БА, рёдймо Сн, ручамо Бш, сйЦёмо Бш,
снёвамо СК, да се спра/ьамо Т, сушимо СК, шапамо СК, вйчёте Ф, врачате
Ф, кйэкгёге А, смётате Бш, тражйте Ит, цлшкйге СК, дарйду СК, доведу Ъ,
экг/ьебиду Ъ, ка^ед.у СК, кдкаду Бш, купйду Бш, нёмаду Т СК, платйду СК,
пд!)ёду СК, свйраду Бш, спаваду СК, цёнйду Ф, чуваду Сф, шётаду Ф; пушпаре
Ф, чува/те Бк;
б) '
"> ' " *"": понёдёлзнйка НБ, уфтдрнйком Бд, Бдсанаца Ит Бш,
Далматйнаца Ф, добровольца Мо, черес кЬмараца 3; одрпаног СК, ннтёрнйрани Бш, упрёгнути НБ, измёнуто 3, нспридёвано Мо, карйрате Ми,
Ьстругйно Ъ, поругана СК, испрёкршШне Ф, сазйдане БА; дарйвамо Т,
диванймо Ки, зоштрлйвамо Пе, монтйрамо Ж, намёштамо Ч, насадймо Мг),
насаЩвамо Бк, наслаЩвамо Пе, дтйнёмо Ит, не пантймо А, посёдамо 3,
посрадамо Ф, прёврнёмо Ит, прёглёдамо Т, прибацйвймо Мо, приглёдамо
Е, прЬмёнёмо Бш, проповёдамо Ч, прошёхамо СЦ, пубйуамо Км, уватйлю
Ки, изугарймо ]Т, записйвате Т, разинете се Ф, не дйрйду Т, завйрйваду Сф,
изгрдйду БА, излудйраду Т, испйтаду Мо, нанйжёду Т, ноНйваду Т, не
пантиду Е, пщучёду Т, покрёНёду Ф, приказйваду Бш, увё":исёду Ф, угисйбйду Ф.
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МАЪАРСКА
СКИЦА

8

пунктови из ко^и
имамо примера изговора послеакценатске дужине у
ттоложаЗу 3
пунктови из ко^их
имама примера из
говора послеахценатске дужине у
положат у 2
,СЦ *Р^до]ево

.„•

Немст ,,

"-

Изузетке представл>а)у придсви секашко (жито; реч )е о врсти пшенице,
ма1). придев хгёкаы) НК и генитиви множине тн ма]схбра Пд, врабаца Ъ, и
родина Ъ, ко)и сугерира^у да на кра)н>ем ссверозападу нашег подруч]а дужина
вокала у слогу испред наставка -а у Гмн може бита сачувана и у овом
положи) у, свакако зато што врши важну морфолошку службу, обележава^упи
разлику према Г)д. Наравно, за поузданще заюъучке у том правцу било би
потребно више потврда. Ипак треба нагласити да у прилог изнесено)
претпоставци говори чшьсиииа да се у суседно) Бачко) по)авл>у)е баш такво
стан>е. По материалу П. Ивипа из Бегеча (1950. год.) тамо долазе облици
као Кулгшнаца, Немйца, цпгалм, чпчака, али \е ван те категори^е обавезно
скрапиваше дужине иза акцента или друге ненаглашене дужине.
Стан>е у положа^има 2 и 3 приказано ]е на скици 8. Напоминаемо да она
доноси само позитивне податке, наравно оне ко]'има располажемо. Врло ]с
вероватно да би се у суседним местима могао напи поиски сличай пример.
Ме1)утим, има]уЬи у виду низак бро) примера, као и чшьеницу да ]е
фреквешцф ових категори)а у говору релативно ниска, не можемо избепи
утисак да се ради о реликтима осу!)еним на скоро ишчезаван>е.112
36. Положа] 5
У главнини материала дуги вокали су скрапени:
ашбв Мо, бйрбв НК, валов Ко Бк, вигов Сн, лдпбв Ф Ме БА НК,
мёрбв Ф, разбб] ]Т Км Ме НБ Сн; дужндс Ф; двйна)с Бк Ш Ит Цп Ф Е
112 Ареал спорадичной чувала дужине у северозападном Банату ослан>а се географски на такво
стан>е у Бачко), где, судепи по материалу И. Поповипа (Госп. 79, 86, 89), таквих дужина има и
нешто више, што )е у складу с општим бо.ъим чуван>ем послеакценатскюг т-иння V к^п-л;
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МАЪАРСКА /
СКИЦА

9

чувале духи не у
основи у пол. 5 (тип
дваяее )
чуваье духи не у
I основи у пол. 6(тип
спаваье)
факултативыо чула
не ыоменутих дух.

Павле Ивип, Жарко Боииьаковнп, Гордана Драгин

107

Ме Ки Ми Сн, дванЩсс Бш Ме Ки, трйнй]с Ш Ит Ф Ки, трйнй]ст Мо,
дварёд Бк;
са бёбдм Нз, бродом Ф, брйсдм Ш Км НК, с волком Мо, з главдм Ж
Ми, ж Тюком Мо Бк, Живом Ф, мдлбом Ит, пёглдм Км, сас Проком Сн,
прдтом Км Ки, Радом Ф, са снйгом СЦ, срёддм Ит Т Мо НК, цйг/ьдм Сф
Е, с мо]ом Нёркдм ]Т, Швабом СК; вруНдг Ф Мо, бёлпм Ф, с лёшш Ки,
самим Км, ло сув/ш Ки, туЬйм Ф, целим Ф Мо; по цело/ Ит Ф, вруНдм Ф,
жугдм СК, лёпбм БА; ершим НК, вучел* Бк Бш, глёдим Ж Ф Км Бш Ме
Ки Мо, дй]вм Ж Ф, двдрйм Мо, дорастим Сф, жвйжднм Ф, живим Бк Нз
Км Сн, зёбем НК, нзвучём Км, исцрпнм Км, навучём Нз Ф Ки, нарастим
СК, олсугйлс Км, полудим 3, прёдём Ф, сёчел Ф Бш, ./а се не сгидйл! Нз,
трёсём Ф Ки, гучел* Ф, Нутйм 3 Ъ, вучёш Ъ, вршёш, Ж, глёдиш Ит Ф Ми
БА СК, двдриш Ф, доглёдйш Ит, дрёчнш Ме, живши Ит Ф, клёчйш Ъ,
мрзйш Ф, музёш Ки, оглувиш Ит, отсёчёш СК, оцёчеш Мо, стрйжёш Ф,
урастиш Ф.
Само са крарьсг ссверозапада, из ссвсрног банатског ПотиС)а, имамо
нешто примера са сачуваном дужином, исклучиво у бро]свима 12 и 13:
Ъванщст НК, дв&нёст НК Дс, дван^с НК, дванёст Сн НК, дванёст СК, дванёс
Сн Ъ, Дс, дванщс Сн, трйнёст Дс, трйнёс Сн, трйн'игс НК, трйшёз година Сн.
Тражепи об]ашн>ен>с ово) по)ави, можемо попи од чшьсницс да )е
дужина овде у основи. Тачни)е, она ни)е у наставку флекси)е: овакви
кардинални бро]'еви нису деклинабилни. Уосталом, посто)ан>е редних бро|ева
типа двана]сти/дванести сасвим одрс!)сно квалифику)е слог о ко^ем ]е реч као
основински. С друге стране, може се мислити и на скорашн>с порекло
дужине. И контракци]а у -аест>-ёст и десилабизаци)а е^^ у -аест>-а}ст
сразмерно су нове по)аве, те нн)е исюьучсно да су оне настале тек после
скраЬиван>а рани]их дужина у истом положа)у (л6пдв>л6пдв, разбд]>разб5)).
Овим би се об)аснило и због чега изоста]у примери као лбпдв, разбд] у
поменутим местима. Додуше, то се може об)аснити и аналоги^ом према
другим облицима у парадигми: лдпова, разбор итд. Питан>е оста)е отворено.
Стан>е у положа)има 5 и 6 приказано )е на скици 9.
37. Положа] 6
Дужине су ишчезле без трага у тамишко] говорно] зони:
два заглавка Ит, Томашёвци Т, пет акдва Т, од БанаНана 3, шез бйкбва
Ч, ббнбва Ф, бутбва Ф, пет вашара Ф, сто вёкбва Ит, дёлбва Ч, ждралбва
Ф, юъучёва Ит, Пластова Ч, Пречами Ф, путова Ф, српдва Ч, стрйцбва Бк,
дёсет иакдва ]Т Т; воз2н>е Ит, га!)ан>е Ч, дёлён>е Ф, дувам,с М1), изумёван>е
Ит, испнтйван>е Т, лакшаван>е Ит, неспйван* Ит, подвикйван>е 3, прскйн>е Ж,
слащён* Ф, служён>е ]Т, сраданзе Ч, сумйван>е Ит Ф, трпён>е Ф, с лакшаванм

Интерссантно ]е да )е Б. Николий нашао да су у Срему редовно ишчезле дужине иза "(Срем 238).
Такво )е станл и у поцсрском говору (Московл>евип, Поцер., нпр. стр. IV, 7 и 86), а и у мачванском
скраПкван>е претеже (Б. НиколиЙ, Л1ячвя нпр. 199).
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Ит, навйрлнм Сф, с раЩнм Ит, схёзанл Сф, угра1)йван>у Ко, ох ебнйца Ит,
Ъванщсхоро Ч, Ъванщсхе Ф, хрйнщеха Ф;
вршёмо Бк Ж, вршймо Ит, вучёмо Ф, глёдимо Ф, да]ёмо Ш, двбрймо
Ф, Ърёчймо Бк, экгывйлю М1}, замёхёмо 3, клёчймо 3, крадёмо Пе, овршймо
Ит, с^чемо Ко О, хрёсёмо Ф, хучёмо М1}, жйвйсе Ф, сёчёхе Ф, вучёду Т,
жйвйду Бк, крадёду Ф, овршёду Ф.
У кикиндско) зони дужина )е факултативна у основн, а тако!)е и у
облицима Гмн:
Банапана СК, Бачвана СК, бйкбва НК Ъ, бдндва Км Сн, ейрдва СК,
влйхбва СК, дёлбва Пд, кнёзбва СК, лёцёра Ъ, лйсхбва СК, лднчйНа НБ, шее
мёрбва Сн, бвнбва СК, пёхлбва Ми Сн СК, пухёва Бш, пухова СК, разлбга
Км, рёдбва СК, рйхбеа НК, сахбва Бш Пд Сн, схрйчёва Ме, схуббва Ъ, Дс,
шалбва Км, шёфдва НК, шул*ва Ми, цакбва Ъ; нарёч]е СК, богослужён*
СК, брёчан* СК, бушён>е Ъ, дйсан* НБ, жл>ёбл>ён>е Ъ, значение Дс, пепараван?е НБ, купание НК, л>убл*н>е НК, неслйган>е НБ, обрезиваме Ъ, осва]йн*
СК, охваран* Ъ, пйсан>е БА, пйхан>е Км НБ Сн НК Ъ, рё()ён>е Дс, рёшён>е
Сн СК, спаван* СК, спасаван>с СК, сушён* Ъ, хргиьёьье СК, хучён>е Ъ,
у^ыва/ле БА, шйшан* БА Дс, вёзашг Сн, кажнмваньа Сн, осва')йнл СК,
лакшаванзу СК, с ^лсыва/*ол< Пд; Загдрка Дс, цйпдвка Сн Дс, прилика Км
СК Дс, са ебнйца Сн, за намёрнще Ъ; 1]йлйнски НК, лалйнекп НК; двана}сха
БА СК, хрйнй)сха СК; НухёНн Бш;
ис Кнёжёвца НК, разбд}ннци Бш, сасханцн Ки, какова Ми, }армдва
СК, кгьучова Бш, крал*ва Бш, због лбпбва Ки, схрйцдва СЦ, иакова Ки Пд
Сн; бацан>е Ме, бречаван>е Ми, возан^е Мс, дрёкан* Е, чепараван* НБ,
лакшаемн,е 'залазак сунца' Ме, леплен* Ме, л>убл>ён* СЦ, малаше СЦ,
насаживай* НБ, одлйгйн>е Ми, окрёхан>е СЦ, писан* Ме СЦ, пихан* Ки Мо
Ъ, повлачён* СЦ, пошхйван>е СК, причин* НБ, решен* Мо, спаван* НБ
Бш, убйуан* Ки, ускакан* НБ, владанм Ки, зйданм НБ, /го занйман>у Бш,
зёван>у Ми, на спйван>у Мо; грёЩнски Мо; двйнщехн Бш, ЪванЩсхе Е,
хрйнй]'схн Мо, хрйнщехог НБ; вршёмо Ме НБ, вучел<о Сн, глёдимо Ми СК
Ъ, Ърёчнмо Ме, живимо НБ Мо СК, навршймо Ки, овршймо Сн, привучёмо СК, сёчёмо Бш, спАсёмо СК, хрёсёмо Ме Мо, гучемо НК, да)ёхе Бш,
клёчнхе Ме, в/зшйд)' Ъ, вучеду НБ СК, даЦёЪу СК, жйвйду НК, хучёду Ме
БА.
. .
Значарю )е да у презентима типа клёчйхе ни]е остало трага од дужине.
Ме1)утим, )едини пример прилога времена садаппьег, НухёНп Бш, изговорен
1а са дугам ё. Упадл>иво |е да нема потврда за дужину из источник делова
кикиндске зоне, као ни са н>еног крарьег )уга.
Положа] 8
38. Овде се наше две зоне знатно разлику]у, а има и непоклапаша мс!)у
месним говорима унутар )едне, односно друге зоне. _)сдно )с ипак за^едничко
свима: дужине иза неузлазног слога изговара^у се ман>с изразито од оних иза
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' , т). (ьихово физичко тра]ан>е ]с ман>с. То одговара налазима инструменталних мерен>а стан>а у српскохрватском кн>ижевном )езику.113
У основама речи у тамишком говору преовла()у)е скрапиван>е, с тим
да, поглавито у западшцим насел>има, напорсдо долазе и много ре1)и примсри
са очуваном дужином:
а) атар Ф, врша/ь Ф, камён Ит, конзйц Сф, хатар Ит, шёвар Сф, матёр
Сф, почас 3, пропас 3, Щбрад Ф, стаклад Ч, ипак Ч, натраг Ит, одуд Сф 3,
Ьтуд Сф, уздуж Ит;
мученик Ит, на угар Ф;
бёлежнйк Ит, Вёлемйр Ф, виноград Сф, Пётровдан Ч, сувачар Пе,
унучйд Т;
б) агар Ил Ч Пе, бадн>ак О Ч Ф, божур Бк, ерша] ]Т Ит Ф, голуб Бк,
на дан Дб, дёвёр Ш 3, динар Ил, дувар Ко, камён Сф Ч, кантар Ил Ит Т,
корак Ил, линмк Ит, мёсёи Т Сф Ч, лшра:? Ф, облак Ил Ит, округ Ф, пашншк
Ил Ит Сф, пёНар Ж, по/ас Ит Сф Ч, пЬклбн Цп, прстён ]Т Ит Пе, Стёван
Ф 3, вртал> Ф, шёвар Сф, зелен Дб, матёр Ф, нёсвёс Ф, почЗс Бк, прЬпас Ч,
милое Ф, мудрое Ит, радос Ит Ф, старое Ит Ф, бурад Ит 3, гамад Ит, дугмад
Ч Ф 3, звонцад Ф, парчад Ит Ф, Нушад Ф, крвав Ч, налиг О, навек Сф Ф,
натраг Бк Ит О Сф Ф 3, одуд Ит, дгуд Ит, увек Бк Ит Ч;
на агар Ш, Вёлемйр Ил Пе, вёреник Ф, залога] Ит, рргован Ф, на
камён Ф, на месёц Ит Сф, намастнр Ил, намеш\щ Ф, наполнчар Ш, обпча]
Ит Ч Ф, за ло./ас Ит, на рогал? Ит, споменнк Ил Сф, у уесен Дб, назимад
Дб, у помдН Ч, ишчитан Цп, одабран Ф, подеран Ф, прочитан Пе;
Вёлемйр Ил, виноград Ит Сф Ч Ф 3, обешенйк Ит, пдложник Ш Ф,
цунцукрёт Дб, зарезан Ит;
заменик Ф;
наставник Ш.
Напоминаемо да примерн са дужином из Ит, всома малобро)ни у
поре1}ен.у с обимом расположивог материала и бро^м потврда за скрапиванл, потичу од испитаника ко|и су око 1950. били у одмаклим годинама.
У кик индско) зони примсри с изговореном дужином прсдставл»а)у
правило, а они с краткопом изузстак:
. агар Км Ки, бадюак Ъ, бдгал Км, божур Е, Видак Ки, вршал Ме Км
Ки НБ Ъ Дс, вуч]йк Ки, грумён Сн, гуштёр НБ, гушчар НК, дёвёр А Ме Сн
Ъ, динар Км, ётстар СЦ, жаблмк Км, жаук Е Км, Жйван Ми, уасён Бш,
камён Ми СЦ НК, кантар Км, кашал> Км Бш, комад Ме, костур Бш, курщк
Е, л«ё>р Ки, мирйз СЦ, млинар Ме, дбад Ме, Ьблак Е СК, обруч Ъ, омут
Бш, паилнмк Е, пёкйр Ми, пд/Лс Ме СК, пЪклдн Км, прёдюак Е, прстён Бш
113 За нас )С овде од посебног интереса рад П. Ивипа и И. Лехнстс Р/Иоа цри'й'уял/и /опенке I
Р>по1озкерпгоо1еаксепа1аи.1а\ч'етепот5гр5коигуа1зкоткп]ае\тот]спки, ЗФЛ VI, 1963, где )е мерен>ИМа
подвргнут иэговор П. Ивипа, у овом поглсду типичен за начин говора во)Во1)анских интелектуалаца.
У табели 4 на стр. 37 налазимо податке да |е просечно тра)ан>е дугог вокала у слогу иэа слога са
акцентом било 13.8 центисекунди, док ]е у слогу иза ' дуги вокал тр.фю просечно 15.7
центисекунди, као што показу )е и табсла 9 на стр. 43.

110

Сулбина лужина у слоговима иза акцента

СК, рЬгйл> Е Ме Ми НБ Мо СК Ъ, салаш Е Ки, СёЪак Ки, скоруп НК Дс,
Стёвйн Мо, у)йк Дс, ушур Ъ, 1усйр НК, Цинцар СК, чапур Ми, чёшйл> Е Ки
Ми Мо Пд НК СК, швигар Км; болеет Бш Ми Пд СК, дивлач Бш, зелен
Ъ, матёр Бш Ки Пд Сн БА СК Ъ, младбет НБ СК, мувар А Км, прыд нбп
Е, памёт Е СК, румён Е, спомён НК, старбст Км НБ Ба, угар Е, 'о.мад Км,
црвён Ки Сн НК, у МЗлу Чанад Пд, чёлмд Ми НБ; венчан Мс СК, набран
СК, сё/3н НБ, скуван СК, позват Км НК, пЬслат НК, напйт СК Ъ Дс, засуг
Ки, леёгуг Е НК Ъ, Нокнут Бш; од>'д Е /Си #/> Мо Сн Я/С СЯ, одунд Сн
СК, дгуд Бш Ки Мо СК, натраг Е Км Бш Ки Ми Пд Сн, )утрбс Ки, лёгос
Ме Км Бш, синдН Е Км Ки Мо НК Дс, навек Км Ми Пд СК, увёк А Мс
Бш СЦ Ки Мо БА, ипак СЦ НБ СК;
у агар Е Бш Ми, Бёодран Ми, вётреншчар Мс, на Галад Ки, о дувар
Мо, залога] НК, ухгоднак Бш, щнуар Мо, Куманчан Бш, лётораст Т>,
Мёленчйн Е Бш Ми НБ, на .месё^ Е, милерам Бш, намсшНй] СК, обнча} Е
Ме Сц Ки НБ Сн, обртйн> Дс, окршй} Ми, на поклон Км, пол>опрйвреднйк
Ми, проещак СК, Радован СК, разговор СК Дс, у разговор НК, раонйк Ки,
ни рогшь Е Км Пд НК, рЩендан Бш, рузмарйн Мс, у Санад СК, СпасовдЗн
БА, Тарошйн Бш, у чопдр Сн; зимзелён Е,у]есён Е Бш Ки НБ Пд, Л4а4шрча"д
СК, на памёт НБ БА, руковёд Ъ, зар/)ан Км, ископан Сн, начитан Сн БА,
Ъкопан Бш, раскопчан Бш, уокруг Пд, сутрпдан СК;
виноград Ъ, водённчар Пд, кртичнмк Бш, ЛиваЬан Бш, наполнчар Км,
Ьцачйр БА, пЪложнйк Е СК, самртнйк Ме, свёштенйк Пд, субатар НК,
сувачар Ме, тужнбц НБ Мо, на уговор А, на урлйб Мо, цунцукрёт Км Бш
СЦ Ми Пд СК, читабц БА, унучад НБ, посн}ан Мо Ъ, откинут Мс, саденут
Ки, пролетбе НБ;
Вранювчан Ми, ЪурЪевдан БА, заменйк Ск, Карловчан Бш, надничар
Ъ, накован» Бш;
зйклетнйк СК, ейвеенбет НБ;
агар Ми, дёвёр А, «имён А СЦ, комад СЦ, мёсёц Ки, Ъблак Ки Ми,
пашнмк СЦ; болеет СЦ,;ас2« Е Км, матер НБ, навек А Е Ки, увёк СК, натраг
СК;
службеннк А, за по/йс СЦ, у уесён Ме, .м&лован СЦ;
цунцукрёт СЦ, мобилисан СЦ, организован СК.
НеЬе бити случа) што ме1)у примерима за скрапиван>е има сразмерно
мало из северни^ег дела банатског Потира: свега три потврде из СК, места
из ко)ег иначе располажемо обимном гра1)ом, и то два прилога и )едан
петосложни трпни придсв, дакле све облиии у копима ]'е дужина угрожешна
него иначе у основама речи. С друге стране, не изнена})у}с ни то што из
на)источни)ег места, СЦ, имамо сразмерно много потврда за скрапиван>е.
39. У наставцима у тамишко) зони дужине су доследно скраЬене:
вЬлюм Ф, за дедам Бк, кКёрдм Ф, пушком Сф, силам Бк, с тобдм Ит,
нашёг Сф, ншнйм Ф, сваюш Т Ф, йсош Ф, другим Ил Бк, Бадмйм Ит,
мёснйм Ф, по ерпским Ч, вёДду Ит, наша] Ил; бегам Бк, видим Сф Ф, не
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знам Нз Ш М1) Ч, натрём Ф, причам Ф, пушНам Ф, тёглйм Т, трё}ём Ф,
губим Ит Ж, шушнём Ф; брйшёш Ф, вЪлёш Ил Нз, ймаш Ж, ыгйш Бк, плачёш
Ит, пустнш Ит, рёцнёш Ж, сёднёш Сф, сипаш Сф, чуеш М1); глёда] Ф, /туей)
Ф, слушЩ Пе, спрема) 3, дегки/ Ит, чёга; Ит, штиму} Ит;
]абукбм Ф; ичи)дг Бк; не идём Сф, дЬбн/ёш Ф,
излазбм Ит, кёцелюм Ит, лдпатом Т Цп, марамццбм Ф, мотикбм Ф,
нёделюм Ф, са папрнкдм Ч, сувач&и Ф; нЖговйм Ф, данашшш Ф, широкдг
Бк; не волел* Ит Ж, забдравйм Ит, запржпм Ит, поклоннм М1), пораним
Ш, лосе/ем Пе, угннЯш Ф, угреем Ил, вёчераш 3, гдворйш Цп, напин>ёш Ф,
дсетйш Ф, прёварйш Ил;
загажнюм Ит Ф, Лцпнйм Ил;
истбрщбм Ф.
.Кдини изузетак, и то привидан, прсдставл>а пример бега/ Пе. Код
таквих императива експресивна интонаци)а може изазвати дужен>е. Упор, и
место беле место беэ»си у разним говорима, па понекад и у разговорно) вер ну и
кн>ижевног )езика.
И у кикиндско) говорно] зони у ово) категории преовла!)у)е краткопа:
грудвбм Сн, кНёрбм НБ, пШбм НБ, ллевбл* СК, прелом НК, пушком
БА, сузбм Ки; ей мнбм Ъ, с тдббм Км, никдг ЛосиНа Ми, н>йндг Бш, свакдг
Ки, нйкбм Ск, свакйм Ме, истом НК, с нмнйм Ми, по нмнйм НБ, нашим
Ме Ми Сн БА СК, нашб] Км; другбг НК, другом Ме Ми СК, другб) Ки,
са другом СЦ, трёНдм СК; руског Мо, бадшш Ъ, за гаднйм Ми, женским
НК, у лслй#йл< Ме, мушкйм НК, са ерпскйм Ки, новом Ме, с ндвбм СЦ,
кё>вб/ Ме, у ерпскб] Ъ; биднём СК, вапш СК, волем СК, ймам Км Бш Ки
Сн БА, кашлем Бш, лёгнём Пд, л*ёл>еле Бш, метём СК, лшслйл< Бш, носим
Бш НБ Сн, одел* СК, орем Бш, левам Е Бш, ли/ем СК, попнём СК, правим
Ме, причам Ки, свагал< БА, си]ём Ъ, спрёмйм Мо, сгарал< Км, умреле СК,
'йгам Ме, Чанём Мо, шапНём БА, шйл>сл« СК, глёдаш Ме, зинёш Ки, йграш
Мо, имаш Е Бш Мо СК, мёрши НК, мйгаш БА, постиш Ки, сёднёш Ме;
бега; Км Ми НБ, вага/ Сн, веру/ Бш, гл'сдщ Ки, игра) СЦ НК, гша/ Км, копа/
Ми, лува/ Бш Мо СК, лева/ СЦ НК Сн, сила/ Сн, слуша] Ми Мо Сн НК,
стара] Ме, гёрй/ Мс Ми Мо НК СК, чека/ Ки Сн СК;
вётренлчбм Е, за матером СЦ, палицбм Ме, улицбм Км, за тоббм Ме
НК, за другбг Ме, за другим Мо, у великим дуНйну Мо, паорскнм Ме;
попнуём СК, доби]ёш СК, лдли/ёш СК;
за газддм Ми, девЬ)чицдм СК, шъаддм СК, кашикбм Сн СК, лдг куНбм
Сн, лрыг куНбм Км, за лшщбм НК, лдпатом Ми, маиарекдм СК, с
плетёницбм СЦ, за ракщбм Ки, сикирбм Ъ, стрн>икбм НК, субатбм Мо Ъ;
у наш ом Сн, у нишд] Ме Бш, н>ёговйм Мо, данашнюг СЦ, сас ]ёловйм НК,
мацарскйм СК, пщанбм Ки; не волем Км, вдтфм Км СЦ, заклопйм НК,
не моэкгем Сн, насну]ём Км, обрежем Мо, ддврНём Ме, оженим Е, дсеКам
Пд, оставим Сн, Ьшурим Км, прикретим Ъ, не пушим Мо, тдварйм Сн, не
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тувйм Ми Сн, уграбим Е, да се угриргм Мо СК, ударим Ме Ки, уддво/ьпм
Сн, не чургм СК, говорит Ми, Ьпколйш Ки, посеуёш Км, посталаш Км, не
пушпш НК, саденёш Мо, не слушаш Мо, не такнёш Км,угри/еш СК, ураннш
Мо, утуеиш Ми, фруштуку]Ъи Км; Ьставлм] Ми.
Примера са изговореном дужином нашло се сасвим мало, и то у
ограниченом бро^у граматичких типова:
никое Км Бш Сн Нк Ск Дс, другдм НБ, нйкдм Ми НК СК Ъ, к» цвакдг
Пд, свагал« Сн, йл«ал< БА, ли;гел< СК, узмём СК, мажёш Ъ, глёдй} Км; ны
ог гаг Ме Ъ; у нашдм селу НК, га другдг НК, ддлазйм НК, не ореш НБ.
На)всш! део ових примера потиче из северозападног дела кикиндске
зоне. Ради се о реликтима |сднс ситуаци^е ко^а ишчезава. Пада, ме!)утим, у
очи чшьеница, за ко^у у овом тренутку немамо об]ашн>сн>с, да су у изнесено)
гра!)и облици заменице нико и ел. веома добро заступл>ени.
Стан>е у полозку 8 приказано ^е на скипи 10. Кругови се односе на
квантитет у основама, а крстиЬи указу^у на спорадичне примере дужине у
яаставцима, уз подразумевание да другде у наставцима нису на!)ене дужине.
Положа] 9
40. У. основама речи у тамишко) зони налазимо мноштво примера и за
дужину и за краткойу:
а) до зйда Ф, комада Ф, кот кума Ф, из лада Ит, Лазара Ч, од у)йка Ит,
у Бдтош Ф, бёНару Ф, ]унйче Ф, лажову Ф, Лазйре Ф, с/2/ месёче Сф, з
Бокйниом Ит, нат Карашом Ч, за сгруком Ч, у атйру М1) Ит, по вот'ншку
Ит, на кЪн>йцу Сф, амбарн Ит, Оалавци Ит, блйзанци 3, коларп Ит, мрмбл>ци
Бк, орманн 3, пруслуцн 3, Радлдвци Ит, роЪаци Ж, схочарп Ж, халасн Ит,
тёдци Ф, чипкари Ит, волдва Бк Ч Ф, динара Ит, од дуддва Сф, дуката Ит
Сф Ч, ]Ъстука 3, ]Ъргйна Ит, казана Ит, од дги каплира Ит, конаца Ф, крёвёта
3, кур]ака Ч, лёбдва Ит, лйн>ака Сф, ма}муна Ит, мёдвёда Ит, млЪгощмёура
Ф, мразёва Пе, без нЪваца Нз, из облака Ит, Ъдрёда Ит, дро/а Т, пашн>ака
4, лег попова Ит, рибара Ит, снопова 3, сдл«бва 3, хочкбва Ит, Турака Ит
Ж, чландва Ит, шес-сёдал* чомдва Ит, шпа'рёва 3,]утара Ит, батина Ф, година
Ж О Ч, гусака Бк, дёсег шьада Ит, педёсет шьада Пе, каруца Ш, лег кра]цара
Ч, лйтара Ит, марама Сф, жёкйнл Ф, музйра М1), нёдёлм Ит Ч, папуча Ч,
патака Сф, пёсама Ф, пщйца Ит, рйбйца Ч, спаща Ф, Српкйнм Ф, гаг сувйча
М^, шее сукана Сф, талйга Ч, срЬднйцнма Ф, тё"дце 3, куван,с Ит, спрёманзе
Ф, чйстёнте Т, ло куцанзу Пе, рёзйн>у 3, кЪлзйво Ф, кдл>йва Ит, прёдйво Ф, у
Кумйне Цп, на сёно Ф, касарна Ф, на главу Ф, лдд главу Ит, зЭ душу 3, на
зиму Бк Ф, у зиму Пе Ч, за руку Пе, на рулу 3, у стрйну Ч, дёвд]ко Нз, Цйгйнке
Ч, на душе Ф, на руга Ф, по руга 3, у руга Ч, пропасти Ч, угари Ит Пе Ф,
ни груди Ит, дугмЗди Ч, Цунаде М1), никаки Ит, Жйванов Ф, Пётакови Ит,
ишпйнова Ит, имуНан Ф, ]ёднйки Пе, нормйлан Бд, описан М1), помётан Бк,
прйватан Ит, прдтйван Ит, сигуран Ит, спЪсдбан Ч, епдедбни Ит, умдран
Ит, чувОран Ч, чувйрни Ит, олдвне 3, Ьтрдвне Ит; изручи Ч, йстрёсе Ч,
повйче Ит; опрана Ф, памётна Ч, пёвана Ит, вёнчану Ит, памётни Ч,
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побджне Бд, напйтог Ит, напйти Ж, назвата Ит, почёта Ч, сплюснута Ит,
удата Ит Ф, удату Ит, познате Ит, пукнуте Ф, цркнуте Ф, познато Ит, почёто
Ит, продато Ит; на дёсно Ит Ф, одудана Ч, попрёко Ч, садёкана Пс Ч Ф,
управо Ит Ф 3, бёстрага Ф, досадно Ч, изрёбар Ит, йзрйком Ф, }ёднако Ит
Ф 3, йсцёла Ф, на суво Пе, нёкако Ч, нйкако Ит Ф, облачно Ит, опако Бк,
опасно Ит Ч Пе, памётно Ит Ф Пс 3, парадно Ит, приватно Ит Ч, случайно
Ч, з'лсасно Ит, укратко Ч, сигурно Ит, цйгурно Сф Ф;
пЪтпукдвник Ит, прёко \арка Ит, Ъбича'}а Ф, код прщатёлм Ж, 5ко струка
Ит, ]абучйрп 3, мёсечари Ит, краставаца Ф, из Мёленйца Ч, иза Мёленйца
Цп, наполичара Пе, ран>енйка Ит, Благовести Ит, ло заповёсти Ф, жалостйван Ф, _у комуналну Ит, нёурёдну Ит, пЪдеранп Ф, прстснована Ф, усто]йна
Ит, шприцована Ф, нёорано Ит, обепано Ф, отровано Ч, поткопано 3,узорано
Пе, прйпознати Ч; одудакана Ф, Цутроскёна Ф, никадёна Ф, ондакёна Ф,
наоблачно Ит, нёурёдно Ф, свакорко Ит Ч Ф;
Вёлнзара Пе, из ормана Ф, очи Пётровдана Ж, пдложнйка Ф, пратидца
Ф, Свётозару Пс, тужидцу Ф, у винограду 3, виноградн Бк Ит Бд Сф Ч Ф,
граничари Ф Ч, конмнйцн Ч 3, пдгачарн 3, всиьушака Ф, жёлудаца Нз,
комараца Ф, мз Мёленйца Пе, опанака Нз Ит Ч, оцачара Ч, без родителя
Бд, до колена Ит Ф, о дасака Ф, дёворка Ит Ч Пе, кокошака Ф, обо]йка Ф,
прикрлйца Ч, ы Сакула Ч Ф, толико трговйна Ж, бёш чизама 3, на ]утрён>е
Ч Ф, на ноНйште Т Ит Ф, на Селйште Бк, пЬ)утар'}е Ит, >> касарну Т; штогодёна
Ф; аустрйскн Ч, Вёлемйров Ф; извежбйнн Пе, истеранп Ч, изрезана Ит,
набрчкана Ч, непр'осещно Ф, позабдрав/ьано Ит, поминлно Ф, истргнуто Ф,
саденуто Ф, опаднусе Ф; данаскёна Ф, кадгодёкана Ф, кадгодёна Ф, нопоскёна
Ит, одономадёкана Ф;
забавйште Ч, из Томашеваца О Ф;
раденйка Ит; раденйчка Ит.
б) Бокинца Ит, голуба Сф, за дана Бк Ит Ф, из лада Ит, мёсёца О, од
доха ДТ, синовче Ил, с мёсецом Ит, ]аган>цп Дб, краварн Ит, пашнйцн Бч,
таласн Ит, чйпкарн Ит, иандарп Ил Сф, брёгдва Бк Ит, волбва Бк Ит Т, врша}а
Ф, динара Ч, д)>глшда Ил, дуката Сф, зёчева Ил, рстука М1) О Бд, каплара Бк,
клйндва Ит, конаца Ил, крЩва Ч, куруака Ит, више лёббва ]Т Ит, новаца Ил
Бо М1) Ж Ит Сф 3, орй/а Ит Т, пашнмка Ит, Платова Бк, попова Пе, рогдва
Ко, ропака Гмн Ж, сёксёра Ит, снопдва Ш, старица Цп, судбва Ко, о топдва
Ит, чаршава Ш, шна]дёра Ит, шрафбва Ит, штофбва Ит, од баскща Ко, брёсака
Бк, вйшйнм Ит, воШка Ит, година Ит Ж Цп, дваез година Т, четрдёз година
Сф, ледёз година Ф, дво николко година Пе, шез гусака Ит Ж, држава Ж, од
]абука Ит, кёчйга Ит, кошулм Ш, лег кращара Сф, кралмца ДТ, шьаду литара
Т, нёдёла Дб Бк О, сёдам нёдёлл Т, лег нёдёла Сф, папуча Ил, седом стотйна
Ф, трйдесет сувача Т, талмга Ф, тачкпца 3, бес чарапа Ж, ог Швабйца ]Т,)аганце
Ш, крастйвце Дб, гедые Пе, вЩницн Ф, з бурадма Ит, с рибарима Ит, са
рЩацима ]Т, грё]ан>е .ГГ, копанье Ил, сё]ан>е Дб, за вЫ]ён>е Дб, кол>иво Ш Ит,
сочиво Ф, гувниште Бк, зёмллшпе Ч, кЪсиште Дб, нЬНнште Бк Ф, сапйште
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Ит, сёлпште Ил, насрёд дворпшта 3, на главу Ит Ж Т Сф, у главу ]Т М1),
за душу Т, на зиму Бк, у зиму Дб }Т Ит Т Сф Ф, за руку М1) Т Сф, на руку
Ит Ж, под руку МЦ Т Сф, у руку Т, на снагу Ит, на страну Бк М1) Ит Ж Т,
дёво}ко Бк .1Т Ф, за руке Т, на руке }Т Ит Ф, под руке Ит, у руке Бк, Цыганке
Ш Ит Сф, .мёд груди Ит, на груди Ш, у груди Ж, ]есени Сф, корачи Бк,
исправног Цп, нормалнн Бч, осгал;<л<а 3; венчана Нз, куване 3, зарЩно Ит,
набрано Ит, названо Ит, назвата Ил, сазвата Ф, удагу Ил, 5>дйге Т, ./иёгуга
Ит, .мсгуго Бк Сф, расуто Ит; садекана Ф, садёна Ф, ]ёднако Бк, уцёло Ф,
цигурно Бк;
дко врага Пе, прёко дана М1), обича}у Ф, мученйци Пс, назимада Ил,
наочари Бк, Ьбичци 3, ухганмца Ш Ит, болован>е Нз, по заповёстп Ф, йсло
часг/< Ж, опрошщно Ш, затрпани Ит, оковани Цп, Ъкопанн О, очешлмна Т,
филоване 3, нёопрано Ит, узорано Ит; благодарно Ит, наоблачно Ит,
наопако Т;
вйнограои Ил Ш Ит О Бд, пдгачари Бк ДТ Цп, политнчари Бч, сувачари
Ил, винограда Ко, дпанака Ч, процената Сф, од родителя 3, девочка Ит Ж,
кокошака Ш, ог Преображена Ит, ударана Сф, на беган>е Бк, на /угретое Т,
на ноНйште Ф, на селнште Бк, прёпицану Ит, прёпасаном Ит, прёпасане Т,
посерано Ит, уштиркано Ит, заденута Т, дденута Ит, разметуто Ит;
нареднику Ф, ис 7ол<ашевана Бк, бдлннчарка )Т;
задругарн Ф, раденйка Дб .1Т.
Запажа се да у источни)им селима скрапиван>а има много вишс него
ближе Тиси. Поближе разматран>с целине гра1)е показухе да дужине претежу
у Пе и Ч, донекле и у Ф и Бд, да су добро застушьене у 3 и Ж, а да су у
осталим местима много ре!)е од краткопа. На кра]н>ем истоку (Ил, Ко, Ш,
ДТ) и )угу (Бч) краткопа чак суверено господари, док у Боки малобро^ни
примери с дужинама сви потичу од по]единаца из круга на)стари)их луди.
ВеЬ 1948. у мла1)ем и средн>ем поколешу у том положа^у био ]с завршен
процес. За Гад на румунско) страни границе располажемо оскудним подацима
у гра1)и ко)у )е записао Петрович 1932. и об)авио у сво)0) кн>изи о говору
Карашеваца. Изгледа да су се тада дужине факултативно чувале: ргёа'паа
229, осИшиШка 231, али ]й%апс{ 224, зтШ 227, кйг\аа 230, уд/ога 231.
У кикиндско] зони дужине одлучно преовла1)у]"у:
а) зй дана Е СК, код зйда НК, кЬмада Сн, мёсёца Ки Мо Пд, нз
Морйша Ки, нёмйра Пд, два цандара Е, у Чйкош Е, ейндвче СЦ, с облаком
Е, у вотнтйку Сн, у моле кдмаду СК, грёшнйци Бш, жандари БА, ]аган>ци
СК,уунаци Мо, мёштани НК, младёнци Ми, пашнмцн Сн, рЫ)ацн СЦ, уу'аыи
Е, тёбци Бш Ми НК, хусари НК, цандари Ки, Шапчанн Пд, баррка СК,
вёртёпа НК, влашчйНа НК, волбва Сн НК, вотнмка СЦ, вршалм Км, гушчйпа
Е, доктора Ки, ёктара СЦ, ]армдва Сн, ваше класдва СК, корака Км Ми,
крёвёта Ме, лёббва НК, мйраза Е СЦ, мразёва Ъ, новаца Ки Пд СК, облака
СК, дрд/а А Е Бш, ораса Мс, падра Е, праейца Ки Мо СК, роддва А,
сандука Мо, снопбва Ме Мо, тёвдца НК, гёо1<а СК, код л<ди у/ака СК, ко
Цыгана Е, Чйвута Км, иандара Е, штёнаца Бш, вешала Мо, авлща Сн, батина
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СК, бресйка Ме, вёштйца Сн, вйшшш Бш, гШйца Ми, гусака Е Сн СК,
гЬдйна Е Бш СЦ Ки Мо Сн БА НК СК, шьада Бш Ми Ки Мо СК, од ]Ъбука
Бш Сн, из реала БА, квЪчака Бш, кобйла Е Пд, кошара НК, крЩцара Мо
СК, лёдйна Ми, /ьусака Км, морйка Бш НК, недёлл Ми, папуча Км, патака
Ми, пёсама Е, пёНйка Ми, с пщаца Пд, свЗки пщаца СК, смокава Пд, о
Црпкйнм НК, стотйна Сн СК, сукина Мо СЦ, грёшанм Е Мо, хилмда Бш,
цйпёла Мо СК, чйзлма Сн НК; лйнйке Е, }аган>це Бш, Меленое Е Ки Ме,
младенце Ме, гёоце Км Ми, вщан* НК, зламён>е А, мазан>е Ъ, сщйьье Ми,
шпрйцаьье Ми, штрикан>е Бш, ко/ьйво Пд, креейво Мо, бо}йилте Км,
граблйште Бш, Сёлйште Пд, ]естйва СК, сас ]утрёнл НК, зёл<л>йшга Ъ,
сирйина БА, без сирйшта Бш, дг прупа Сн НК, у Вран>ево Км, ей златом
СЦ, у деЪршиту Е, Беддра Мо, Цйганка Е, девд]ко СК, крдз глав)' Е, под
главу Мо, 5> главу Ми Мо СК, за душу Е, «а зйл«у Ъ, у зйл<у Ки, у руку Е
СК, ну стрйну Мо, у стрйну Е, д руку Ми, ни руке А, пд руке Ме Мо;
данадн Ъ, дугмади Км, дд глади СК, болеет СЦ, ндвдетч СЦ, памёш Е,
помдНн Ми, пропасти Ки, бураде Бш, зй груде Ме, у груде Ки, гёладе Ъ,
нёкаки Е; имукан Ки, комдтан Ме, ч^варан Км, имуНни НБ, имут'нн НК,
куНёвни Ме Ми, рёддвни Ки, Лазарев Ки, Мёдаков Ки, Степанов Е,
Романови НК; отроено Пд; коларска Бш, опаке Е, подашне НК, потрёбне
СЦ, рогоиъеке Е, санатске БА, домаНом Сн; не знймо Ми Бш, не знаге СК,
не знаду Е Ми Мо, изручи Км, истрёсе Км, пдррчи Км; кувано Ки, Ъткйно
Ми, скЪпчйно СК, скр)йна СК, скована Е, смЬтйнп Км, зарТ]йне Сн, мЪпане
Е, сабрйне Ки, убране Км, познйто СК, придато Бш, назвата Ми, позната
Е, удага Бш БА НК СК, принёто Сн, однёти Е, напёти Пд, сапёте Км, мётуто
Ъ, мётуте Сн, смакнута Е; одунда Км, Ътуда Ми Мо, садёкана Е Км НБ,
садёка Ме, садёна Е Км Ми, ]утрдске Км, лётдеке СК, управо Сн, сигурно
Ки, цйгурно Е Км Ки НК СК, некако СЦ НК, нйкйко Е Км Ки Ми НК,
свакако Ми, изрйком Ки Пд НК, из гласа Пд, кЪмдтно НК, мизерно Ъ,
нарётко НК, нёдёл>но Дс, Ъзбшьно Мо, рёддвно Ки, урёдно СЦ, испрёко СК,
нарёбар Ми, попрёко Е Км, пЪтёшко СК, прщйко Е, насуво А Ме, уцёло Е
Ме СК;
сред агара НБ, око врага Сн, дд дувара Ме, прико зйда Е, прйко ]йрка
Е, од ]едног Мёленчана Е, дд по}аса НК, са салаша Мо Ъ, око струка НБ,
йш Чанада Мо, секретаре Сн, сЗ скорупом СК, у Крагу)ёвцу Сн, обича'цу Пд,
Беодрйни Ми, щбучари А Е Мо, Ьбича)и Пд, Сёмлачани Ки, споменйцн Пд,
Тарошани Е Ме НБ, Ъбпча]е Мо, пЬвечёрн>е Бш, прстенованзе А, рёпнчйште
Е, йс Санади СК, йш Чанади СК, пег праунучйди А, рХганлца Бш Ме, прйко
кола Ъ; заборйван НК, задовдлан Ми, нёспоедбан СЦ, фамили]йран БА,
спёцщални Ъ, матерщално СЦ, бёодрански Км Ми; закопчано Сн, Ълакшйно
СК, Ълтовано Ъ, пЬкрано Сн, расцветйно Е, ^зорано Бш Сн, окопйна Бш,
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укопчана НК, тгокр]ани Ки, уцрвллни Мо, закопчане Пд, тюмеНане Ъ;
Ьдундйкар НК, Ъндакёна Е, пондакёна Км, свако)йко Км НК;
пЪложщнпк СК, бёлежнйка Мо, **з винограда Бш* м жабника Км, до
Кумача Е, у гог самртнйка Бш Мо, од >7'а^а Е Ме, сас нёсретнйком Бш,
виногрйду Ки, положнйку Ме, Бечкёречйнн Е, виногрйди Е, Дишкречйни
.НК, ДишкреНйни СК, зароблзенйци Сн, ЛиваЩни Бш, Ьцакари Км, пёр]аничарп НК, погачари А Ми Мо, пратноцн Е, Субачанн НК, брбужака НК,
комараца Ме, из Меленаца Е НБ, до Лае/генЗца Е, парошака Ме, процената
Сн, родителя НК, сковераца Ме, шпекуланата СК; до колена НК; дёво)йка
Е Бш СЦ Ме Ки Пд НК, кдкошака Бш, пёчурака Бш, прйколйца Км,
шивеНака Бш, винограде Пд, пдгачаре Е, виноградима Е, пдвраНан>е А,
подгрНан>е НК, поминАня А, положение А, тулайште Бш; послужидница
СК, радидница Ки, читадница БА, штёдионнца СК, ыз Беддре НБ, у Беддру
НБ, лог касйрну Сн, замиииъендстн НБ; аустрйнски Сн; йсецкано СЦ,
непросщано Ми, угрщано Ъ, ЬделАна дрва Е, пддигнуто Бш, разметут Мо,
штогодёка Е;
разбо)нйцп Бш, начелнйка СК, двадесёти Пд Сн, двйдесёте НК Ъ,
трйдесёте НБ;
задругари БА, Карловчанн Бш, надничари НБ, задругарма НК, раденйцнма СК,
б) до врага СЦ, тёдцн Пд, копова Бш, новаца СЦ СК, прасица Ми,
година А Бш Сн НК Дс, трйна]з година Ки, шёсна]з година СЦ, двйез година
НБ, йлмда А, ]агдда Бш, крушака СК, мошка Бш, стЬтнна СЦ, чЪьади НК,
гед^е Пд, гЪриво СЦ, нёврёме Бш, кЬ/ьнвом СЦ, за душу СЦ, ни страну Ми,
Циганком СЦ; спушКамо Е, познато Км;
Й/)ош<Ини Ми, лег прйунучадн А, фёдеративни СК;
на Селиште Пд, винограда СЦ, до колена СЦ, девочка СЦ СК,
касапница НБ;
у забавйште Км, двадесёте Ъ.
Свакако нще случайно што )с скрапиван.с релативно добро засведочено
у СЦ, на)источни]ем насел>у кикиндске зоне на )угословенско) територи]и.
Дода)мо да се у том месту дужине изговара)у ман>е изразито него другде у
то) зони, тако да се поискал стиче утисак да }е изговорена полудужина. Ипак,
морамо истапи да и у СЦ преовла1)у)у примери са дужином.
Треба забележити да )е посвуда честа краткопа у генитивима множине
гЪдина и стЪтйна употребленим у синтагмама с кардиналним бро|евима. У
таквим всзама акценат ]с ослаблен, па се вокал и изговара редуковано и чак
понекад испада (в. т. 1 43).
41. У наставцима у положа)у 9 стаае )е у начелу слично ономе у
основама. Понегде нисмо могли уочити разлику, а понегде )е дужина у
наставцима за нюансу ман>е. Наводимо материал из тамишке зоне:
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а) вилами Ф 3, с вилйма 3, гаНйма Пе, мачкйма Ф, пушкама Ч, с они
гошма Пе, с трйцама Ит, чипкама Ф, шлйв&иа Ф, >> юъигама Ч, по собама
Ч, у собама Ч, по ухнами Цп, по шхалама 3, по шупама Ит, нйкдга Ф, свакбга
Ф; да вахамо 3, волёмо Ф, дёнёмо 3, эигенймо Ф, играмо Ж О, ймймо Ч,
йхамо Ч, макнёмо Ф, Ърёмо Ч, посхймо Ч, просхрёмо Ф, рёжёмо Ф, сводимо
се Ит, сё]ёмо Ф, скупймо се 3, славимо Сф, слолсйло се 3, требймо Ф, чёкамо
Ит, шхрикамо Ф, играхе Ф, имахе Ф, можете Ф, нЬсйте Ч, сагнёхе Ф, хёрахе
Ч, умрёте Ф, бегаду Пе Ч, вагад> Пе Ч 3, вйкс5ду Ч, не диаду Ит Ч, йграду
Бк Сф Пе Ч 3, ймйду Пе Ф 3, йштёду Ф, касаду Ф, кидаду 3, кувйду Ит Ч,
мЪНёду Дб, 3, ноейду Дб, Ч, орёд>» Бк, охмёду Ф, пададу Ч, паднёду Ч, пёваду
Ч Пе, пй]ёду Т, пдчнёду 3, причйду Пе, пуцйду Ч, пушНаду Сф, пцу]ёду Ф,
родйду 3, спрёмаду Ит, тераду Т, Ахмеду Ч Ф, умрёду Ч, чачкаду Ф, чёииъаду
Пе; веруете Ф, глёдаре Ч, сёда/ге Пе, слушй}те Ф, тёрцте Ф, чёщте Ф, да се
додало Ит, го се дрэигало 3, орало Ф, дЬнёла Ф, изнёла 3, навила Ч, опрйла
Ч 3, прёнёла 3, развила Ф, разнёла Ф, удала Ит О, усрйла Ч, бо}алн се Ф,
држалн Ч 3, издали Ф, копали 3, мулмли 3, однёлн М1) Т, дгёли Ит, проклёлн
Ф, стЪ}йли Ф, трчали Ит Ф, узё/ш Ит Ч Ф, држйле Сф;
у младнм годннама М1), с Цабукама Ит, паччНама Ф, пйлиНама Ф,
улицама Ф, утринама Ф, по општннама Ит; паку)ёмо Ч, не идёду Ч, покрщёду
Ф, слйку}ёду Ф; дЪде]ало Ф, сликовало Ф, узорало Ит, дочепйла Ч, ЪбеНала
Ч, очешлмла Ф, прочитала Ф, ёкловали Ф, забахргйли Ч, закопали Ч, започёлк
Ф, зимовали Ф, огуглйли Ф, пЪтковйли 3, разорили Л, трговйли Ф, грёбенале
Бк, пландовале Ф, плакауНн Пе;
алинама Ф, батинама Ф, шъадама Пе, комшн]йма Ф, лудщама Ф,
пднмвйма Ф, лд барами Ф, _у шмарами 3, по колебйма Бк, код маиарекдга
Сф; не волёмо Ит, изноеймо Ф, ископамо 3, иску)ёмо Ф, ишчнехймо Ф,
дпколймо 3, пдбегнёмо Ч, пдкваеймо Ит, прёврНёмо Ф, прёденёмо Ч,
прёкопамо Ф, прёмешНамо Ф, спорхаишёмо Ит, удееймо Ч, изаберёхе Ч, не
видйду Ф, волщёду Ч, дочекаду Ч, извадйду Ч, изгазйду 3, йскупйду 3,
механишёду Ф, не оде"д_у Ит, дздравйду Ч, Ькопаду Ч, дтимйду се О, пдбегнёду
Ч, пддерёду Ф, поднгнёду 3, прёврНёду Пе, разметёду Ф, растераду Пе,
увахйду Ил, ударйду Ф, узимйду Ч, йшчистйте Ф, прёчекй}те Ч; нашлинговаан
Ч, пЬчиховали Ф;
б) браКама Бк, кравама Пе, на сламама Ит, с хрицама Ит; о другбга
Бк; да бёгамо Нз Т, ватамо Сф, вёуёмо Бк Сф, вд/г&ио Ит, не знамо Ф, &мал«о
Ил Ф, копимо Ит, косимо Ит, крёчимо ]Т, кувамо Сф, купимо Т, л«ёгё.мо Бк
Ж О, носимо Ит, Ътмемо Ит, поспёмо Ш, пЪстимо М1), правимо Ф, пушНамо
М1), рёэ^ёмо Бк, да сёднемо Ит, сё)ёмо Бк М1) Ит Сф, сёКамо се Ко, ейгрймо
се Ж, скупймо се Бк 1Т Ит, геглйлео Ж, ]&л«е.мо Ит, хихамо Бк, чешмо Т,
чистимо ]Т, шлйнгамо Пе, штрикамо Ит, не знаге Бк Ф, имате Сф, одете Ит,
умрете Цп, баЦеду Бк, вараду Ил, вагаду О, вереду Т, дёнеду Дб, не знаду Сф,
йграду Пе, копаду Ит, леёгеду Ко, ноейду М1) Т, пёваду Бк Ит 3, правнду Т
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Цп, сиграду се Сф Ф, станёду Т; ватаге Ит, вёру]те Ил, кдпаре Сф, слушщте
Ф, тубнте Ит, чёщте Ил Дб; не било Бк, држало Ж, Ърало Ит, пцовало Ил,
сновало Ш, сгорало Ит Т, нйсам се борола Нз, донёла III 1Т, држала Бк,
копала Ит, Ьдала ]Т, однёла Ф, опрала Ш, продала Бк, проклёла Ф, трчала
ДТ О, удала ]Т Нз Ит Ч, узе/ш Ил Бк Ит, добили Ил Бк, йзнёли ДТ, копали
Нз, назвали Сф, орали Бк Ит, позвали Ит, помрли Ит, почёлп Бк М1) Ф,
смёрали Ф, узели 3;
планинама Бк, утринама Ф; добирёмо Ит, опирёмо Ф, полирёмо Бк,
разбнремо Ит, саденемо Ч, покриуеду Сф, попиуеду Ф, радуреду Ф; куповало
Т, загребала Ит, развенчйла Ф, дуеовали Бк, окопали Ит, прочешали Ил,
поштовалн Ит, радовали Бч, распродали Ит, рёшегали Цп, утрчали Бк,
шлинговали Ит, шшковалп Ит, вуцарале ]Т, доде]але Ит, куповале Ит,
Ъчегшьале Ф, пЪграбул&ле Бк; глёдауНи Сф;
грабулмма Ит, лд куНама Бк, мошками Бк, с двнма партщИма Ит,
Обрадовдга Ил; вёчерамо Т, заденёмо Ж, замркнёмо ]Т, ископамо Ил,
истеглимо О, курхалшиемо Пе, напраймо Ж, обилазймо Бд, пдватамо Бк,
пдлазймо Ит, пдчнсхимо Бк, разметёмо М1), саберёмо 3, уранймо Ж, «4
л<0:ис2ду Ф, напо)йду Дб, ддерёду Ит, прёчекйду М1); прёчекЩте III;
лённ^ама Ф.
КраткоЬа )е уопштена и у Гаду, ако се такав заюьучак може извести
из осам Петровичевих примера (Караш. 226—232), ко^и не садрже ни]едну
дужину. Спично сведочанство из материала П. Ивипа о говору Гада и
нсколико суседних села в. у напомеыи 117.
Гра!)а из кикиндске зоне:
а) бабама Пд, сас л<ои браРшма СК, по вузами Ми Пд, по буткама БА,
вашшлш НК, вшиша Ме Мо НК, кНёрама Ме СК, по куНама Ки НК, по
н>ивйма Ки СК, о паткйма СК, у п?сл«йл«д НК, с пушками СК, сЬбйма Ме
СЦ, сд схранкама Ми, по г'дкама Пд, ишкама Ме; }унйди Ки, 'аидди НК,
бураде Мо, д^гмйде Е Ки Ми Си СК, парчйде СЦ; од вёНёга Ми; бёрёмо
Ми БА НК, бйдёмо СК, бйднёмо СК, видимо Бш Ми, вщёмо Ки, вЬзймо
А Пд, грлймо Е, дёнёмо А, йлсомо Е Ки Мо, каииьёмо Км, кЬпймо Ми НК,
.м&ъ&ио Бш, л*ё^ёмо СК, .мдэкг&ио Е Км Мо Пд НК, нЪсймо Е Ме, одёмо
Ки Пд СК, пёвамо Е Ме Сн, пёрёмо Ки, пщёмо Е Ме, поспёмо Е Ме,
рёкнёмо Ми, сёлйлсо Ме, скйнёмо Ме Км, скувймо Сн, срётнёмо Мо,
стшнёмо НК, тувймо Ми, чёииъёмо СК, чу)ёмо СК, ишпНёмо Сн, видите Бш,
ёклате А, ймйте Ме Ми Сн, лёгнёте БА, носите Ме, одёге Ми, пёрёте БА,
плачете Е, пустите Ме, сё]ёте Ме, чёкате СК, чёшлмте Ме, бёгаду Е, бёрёду
Ми, вё]ёду Ме, вйксаду Км, вЪлёду Е Ми, дёрёду СК, запнёду НК, игрйду
Е Бш Ми СК, ймйду Бш Ки Ми Пд, йгйду СК, }ашйду Ми, касйду Км,
кЪпйду Бш', кЬсйду СК, крпйду Бш, лупйду Е "Б, лёгнёду Ми, леёгёду Ме Мо
Сн НК, мЪжёду Ми Мо НК, ддёду Е НК СК, дрёду Ки Ми, поспёду Ме,
правйду Км, рёжёду СК, сёднёду Ме СК, сйпйду Е СК, сысйду Бш, скупйду
Ме Ми, стЬнёду Ме Ки Ми, тркйду се Ме, узл«ёду Ки Мо, ^мрёду Ми,
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чёкйду Е Мо НК, чёшлёду Е Сн, шибаду СК; веруете Бш, глёдйре Бш Ки,
йгра}те Ме, пёвй]те НК, пушИаре Ми, сёЛД/ге Е, скинйте НК, слушщте Пд,
НК, СК, слсёсгйге Сн, чёщте Сн БА СК; добило Км, нанёло СК, орало Бш
СК, стЪ)йло Ми, гун/}йла Ми, добила СК, донёла Мо, држйла Бш, дркНала
Бш, заспала Е, излила Бш, йзнёла Сн, лагйла Ме, лежала Бш, копала Сн,
Ьднёла Сн, огёла А Пд, попела Мо, придала Ми Сн, продала СК, пронёла
Бш, пцовала Ми, скр]ала Бш, ста]ала Пд, увила СЦ, чёииьала СК, шаппала
БА, бегали Ми Пд, дЪбйли Ки СК, дЪнёлн Е Ми НК, заспали Ми, копали
А Ме Ми, лЪкг&ш Е Мо, Ъднёли НБ СК, орЯли Бш НК СК, поднёли Ми,
пЪпйли Мо НК, придали Мо, принёлн Сн, хрчали СК, убрали Бш, ^зели Е
Мо, .рсули СК, читали Ме, ч^пйли Е, шНёрдйли НБ, йзвйле се Ъ, смщале се
Ме, излйле се Бш, напёле се Бш, дгеле А, пЪчёле Ме, сабрале Ки, сновале
А, ^дйле се А Ме;
вётреначама Км, о вёиаицама Пд, по годннама Пд НК, грабл>ицама
НБ, о гушчиНама СК, с ]абукама Сн, с матерама СК, мачиЫша СК, пачиНама
СК, пилиНйма Ки СК Пд, прасицама Ми Пд СК, НуриНама СК, утринама
НБ; Ьбу]ёмо Сн, поли]ёмо СК, покрщёду Ме, прилщёду СК, разбщёду Мо;
вйдиНсмо Бш Км, вйдиНёте Бш; додщйло Е СЦ, корнн/)йло се Пд, кривудало
Пд, купоейло Ми, Ьлакшало СК, решетило Пд, ускомешало Ъ, веровала Дс,
забагргала Км, загребала Е, йсцветйла Ме, мйрисала Ме, огребала СК,
ЬлинАла се Ме, Ътровала се Ме, очешлйла Ме, пЪкр)йла Ъ, поштоввла Сн,
расцветала СК, узру]йла Бш, бреновалн Пд, йзабрали Ме, изброрли Ме,
ископали НК, куповали А Е Ме Ки Сн, ддузёли СЦ Ки Пд, окопали Ми,
Ъсветлйли НК, пастировали Пд, пЪштовали Е, прйорали СК, прстеновали А,
ратовали СЦ, робовали Ъ, узорали Ки;
сас асурама Дс, батинама Ми Мо, другарицама Мо, животинмма СК,
с кашикама Ме, кдленама Бш, по куНама Е, по ливадама СК, с лопатима
Дс, по папучйма Ме, с пёр]аницйма Бш, с петицйма Ъ, пщаиама СЦ, с
попади)йма БА, рёдушйма НК, са старёшинама Пд, стримкама Пд, усминама
Мо; унучйди Ме, шил>ежа,ди Мо; вёликдга Ме НБ; вёчерамо Е Бш, не
волёмо Е, вЬли)ёмо НБ, гдворймо Ки, ддчу)ёмо Е, зЩнтймо Сн, зиму)ёмо
Дс, йспраллмо Км, лумпу]ёмо Мо, не можсмо Ъ Дс, наватамо НК,
Одлюрймо Е, окопймо Ме, Ьпколймо Е Пд, Осгдвймо Сн, дчиспшо Бш,
положймо Ки, порушймо Пд, не постймо Е, пЪтрошймо А, поцркймо Сн,
приметёмо НК, примеНёмо Ме Ки НК, састанёмо Бш, ^ечйлсо Ме, уранймо
Мо, уста]ёмо СК, устанёмо Ме, шапуНёмо НБ, пдчигьёте Сн, приварите НК,
не узмёте НК, вЬлщёду Км, дёкламу)ёду БА, дЬлазйду Сн, дочекаду Е,
забавйду Бш, зйвагйду СК, закачйду Км, зиму}ёду Сн, испаднёду Е, не
можёду Е Ки СК, наденёду СК, напустйду Ми, научйду СК, обёлежйду Бш,
дглобйду Сн, ЬсеНаду Ме, побратнмйду НК, пдквасйду Пд, помогнёду А Сн,
пдпустйду Пд, поскападу Бш, прйкинёду Ме, приметёду Мо, тргу'}ёду НК, не
требаду Пд, трщёришёду Ъ, угЬворйду Бш, ударйду Мо, узимаду Км, устанёду
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Пд НК, утекнёду Сн, учинйду Е; вёчераре Бш, одигнйте СК, погледщте Ъ,
пддигнйте Бш, причека/ге Ми; дбесиНёмо БА, ЬтераЫмо Сн, поваднНёмо Км,
пустиНёмо Ми, споразумеНёмо се НК, умеНёте Ми, побиНёду Бш; однеговала
Бш, упаковала Ми, нашлинговалп Км, фруштуковали Ме;
бдлнщама Ми, забавима СК, канцеларщйма Дс, на лёнщйма Пд, по
сдницама Ме, са сдницама Пд;
задругама СК;
б) вишнЛма СЦ, куйалш СЦ, по найвалш Мс; хрёКёга Мо; йлмшо Ки,
кёчимо Ме, кдлемо Е, косимо Пд, нЬснмо СЦ, орёмо Бш, пёвамо Ки,
пра"нмо Км, сирёмо НК, куугте Бш, сирёте Бш, чекате СЦ, чурехе СК, вереду
Км, вйрёду НК, вйдйоу Ъ, вдлёду СЦ, кйгйду Ми, куваду СЦ, курёду Бш,
мёНёду Ме, носнду Пд, правйду Бш СЦ, пустнду Бш Сн, рирёду Сн, сирёду
Ми, тёраду Сн, чёкаду Сн, чуреду Бш; вёруре Ки Т>, слушЩхе НБ; дднёло
Ки, опрало Км, напрала СК, Ъднёла СЦ, удала А, добили НК;
годинама Ме; одбнрёмо Сн, пЬпирёмо БА, заширёду Км, не идй)у СК,
пЬпнреду Бш, следурёду СК; додирало Км, рачунало Пд, пошховала СЦ,
брёновале Ки;
Ъомехёмо Мо, угрирёмо СЦ, уранимо СЦ, не пирете Км, вдлирёду Км,
ддерёду НК.
Овде заслужу)е поссбан помен (едино Српска Црн>а, где |е скрапнван>а
више него у западни)им местима у исто) зони. Па ипак, у материалу П.
Ивипа забележеном пред кра) пете деиени]е овог века примери са дужином
)ош увек су у вепини.
Поменупемо овде да из *Напфале, на крарьем северу румунског дела
Баната, имамо примере донёла и однёла (поред добила, пёвамо, виноград,
на главу)114.
Стан>е у наставцима у положа^у 9 приказано )е на скипи 11.
Положи} 11
42. У основами речи дужине се у начелу чува]у:
алЛс 3, Арвах Бк, аса/л Бк .]Т Ит Ч Ф Пе, балдн Ф, у Башайд Ит, 2>ёгёу
Ит 3 НБ, белое Ф, бёйар Бк, букар Бк Ил Ит Т Ч Е СЦ Мо, бундйш Пе,
буцак Нз Ки Ъ, ва/аг Км, вехридр Пе Е, во}нйк Ил Ч Е НК СК, вршнак Ф,
гардаш Ил Бк Пе, гвоздёнак Сф, господйр Т, г/эгёч Сф, груднмк Ф, дуНан Ит
Сф Е, Ьердан Ил Сф, Елёмйр Мо, ёслЛп Ит, зёкцйр Бк Мо, зинзбв Ки СК,
,иФакултативно чуван>е дужнна у пол. 9 у Напфали нзнена1)у]е будупи да у оближн>им српскнм
местима (Сенпстер, па и Вар)'аш и Саравола, за К0)у су нам подаци ман>е поуздани) нема дужина
не само у том положад'у нет ни у пол. 11, у ко)ем су оне иначе далеко стабилни)е. Морамо,
ме1)утим, скренути пажн>у на две околности. Прво, П. Ивип )с жену родом из Напфале срео у
Радо)еву, где се она након удадбе населила 1926. године. У Радо)еву су послеакценатске дужине
у пол. 9, па и 11, скрапене исто онако темедито као у Сп. тако да се по)ава дужнна у примерима
Ъднёла и донёла не може обд'аснити утица)ем радо)евског говора. И друго, П. Ивип )е, забележивши
пример однёла, двоструко подвукао ? и додао напомену „сигурно".
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)унак Сф, канал Ит Ч Мо, капитал Ил Ит Пе Е, квадрат Е, кдейч Ит Ф, кдлйч
Бк Ит Ж Пе НБ СК, кдмпдт ]Т, кдрбач Бк, кдрдун Пе, косач Ч, кдтлйН А,
котр/ьан Дб, кочщаш Бк Ит, краейгъ Сф, крдмпйр Ч Ф Пе Ки Сн СК, лавдр
Ме, лепёддв Ит, лиман Ит, лЪквйн> Ит Сф, Мацйр Бк, мртвйц Ит, опанчйр
Ит, драч СК, Ьрват Ми, дртак Мо, офйцйр Ил Мо, падршЛг ]Т Ит,
паприкаш Бк, пасул> Ит Ф 3, пёр)йр Е, пёшкйр Ит Ф Ме Мо СК, прекрупйч
Ко, рдваш Сф, рдштшь Ит А, салаш Ит Ф Пе, свёчйр Ит, Сегёдйн СК, сёрсам
Ит, сирдмак Бк, сдкак Бк Ит Сф Ф Е Ки СК, Темишвар Сф Ч, тдчйр Ки,
укчйЛ (хумчнН) Бк Ми, Фаркаждйн Ф, фдрйнт Ки, фртйл> Бк, чёргйш А,
чилаш Мо, кушак Дб, шаров СК, шёвйр Сф, шёшйр Ит Ф 3 Е СЦ Ки СК,
шифднёр Сф, ииьивнмк Бк; }еданй]с Бк Ит Цп Ф Км, ]еданй)ст Ми СК,
четрнй]с Бк Ит Сф, четрна}ст Ки, пётнщс Ил Ит Пе Ми, шёснй}с Сф Ф Е
СК, шёснй)сх Сн, седамна]с Е, осамнХЦс Т Цп Ф, осамнй}ст БА, осамнёс СК,
девётнй]с Ил, девётнёз дана Сн, педёсёт Сф, шездёсёт Цп; напрёд Бк Ит Т
Мо, дсграг Т, зил«>>с СК, свакйдан Бк Ит, дпёт Ш Бк Ит Т Ф 3 Км Мо Сн
НК Дс!
И пак, издва]а)у се примери:
]едана]с Т Сф Мо, пётнй}с Ит СК, пётнёс СК, шёснщс Ф СК, седамна]с
Ит Ф, девётнй]с Ки, педёсёт Сф, седал<дес?г Ит; дли- Ш Я Ит Ж Бд Ф Е
Ме Бш СЦ Ки Ми НБ Мо СК.
ч
Кардинални бро]еви, ко]и се у изговору н^чешпе наслан>а)у на именице,
често се изговара^у с ослабл>еним акцентом, што отвара врата разним
редукцщама. У нашем случа]у факултативно се скраЬу)е дужина; код бро]ева
од 20 до 90 промене су далекосежнще, па се ]авл>а]у облици као дваес, триес,
четрдес итд. Исто тако и прилог олгг, по правилу ослон»ен уз глагол,
подложан )е ослабл>еном изговору, па и дезакцентуаци)и. Последица тога )с
факултативно гублеше дужине у другом слогу. Оста^е, дакле, чшьсница да
се под нормалним околностима, Т). под пуним акцентом, дужине у ово)

категории не скраЬу)у.
Ме1)утим, у неким местима у румунском Банату, очигледно под
непосредним утица)ем румунског )езика, дужине се скрапу]у и у овом
положа)у. У оскудно) гра!)и ко)у имамо из Чене)а налазе се две потврде за
чуван>е дужине (кдлач, шифдгьёр) и пет потврда за н»ено скраЬиван>с (кдлйч
х 3, сдкак х 2). Можда случа)но, прва два примера потичу од ^едног
информатора, а остали од другог (у оба случа)а реч )е о стари|им женама из
истог поколен>а).
Из Сп имамо исшьучиво примере са краткопом:
картон, кдлач, колёктнв х 2, комёсар, конзулат, драч, пёшкнр х 2,
положй]нйк, резултат, Сегёднн х 2, секрётар, сдкак, Темишвар х 2, црквёнак
х2.
У овом материалу има, додуше, знатан бро) поза]мл>еница ко|е су могле
остати без дужине под утица^ем румунског изговора, али се оне, с друге
стране, уклапа^у у општу слику стан>а у домапим речима. У *Вар)ашу,
уколико се о говору тог села може судити по материалу добивеном од жене
ро1)ене тамо, али ко)а живи у Сп веп пет деценща, стан>е )с исто:
ковач, колёктнв, окёЦан, сдкйк X 2, у Темишвар, напрёд.
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Наравно, и говор темишварскнх Срба захвайсн ]е овим скрайиван>см.
У грайи П. Ивийа из 1956. године нашла су ее, додуше, салю два примера,
пёшкир и пёшкир, али ]е сигурно да краткойа господари у ово) категории,
будуйи да }с тамо скрайиван>е доследно и у положа)у 12 (тип дёвд]ка), где
су услови за скрайиванл ман>е повол>ни него у положа]у 11.
Додайемо да скрапиван>е у положа)у 11, чак и недоследно остварсно,
имплицира доследно скрайиван>е у положа]'има 1 — 10.
43. У наставцима флскси)с у положа)у 11 стан>е \е сасвим друкчи]'е. У
кикиндско) зони дужинс су скрайене:
веНинбм Е Мо НК СК Ъ, водом Ме Бш СЦ Ки СК, дёцбм Км Бш
Ми НБ СК, са жёндм Ки СК, са зём/ьбм Е Бш, косом А, машинам Мс
СЦ Ъ, нбгбм Е Ме Км Мо Сн СК, ндНбм Ме НБ СК, рукдм Ме СЦ НБ
НК СК, са снсГбм Ме, снаом СК, стазом Мо, треком Е Бш Ми Ки Мо Сн
НК Ъ; кд]ёг Ме, корг Е, кЬпм СК, корм Ме, мЫлм Ме Ки Сн НК, мор]
Сн, морм Бш Ми СК, твоим СЦ, твд]б] Сн, по своим Ми, свор] Ме Ми
Сн, НК, два] Мо Сн НК СК, бвбг Мо, Ьвом Мо, под ота] Мс Ки Ми Мо,
од дтбг Ки Дс, прид дтим СК Ъ, с дтйм СЦ Сн НК СК Ъ, с дтдм НБ Сн
НК СК, она] Ме НБ Мо НК СК, оном (Д)д) Ки Ми, с днйм Ме Мо СК,
)ёдан Бш, ]ёднбг Ме СЦ, ]ёдндм Ме НБ Км Ки БА СК, с ]ёдним Ме СЦ
Мо; црквёндг Е, мртвдм Ки, по новим Бш, свётдг БА, светом СК, црвёнйм
(И)д) Мо, у толикдм НК, толикб] БА, ново/ Мо, свётб] Ми, басам СЦ,
батргам Ме, бежим Ки НК СК, ш се бо]йм СЦ Ки, гостим СК, донесем
Бш, доспём Км Сн Ъ, држим Ме НК СК, э<сёл«л« Сн СК, загребем Ми,
засшш Км, затечём СК, звоним Бш, идел< Ме Бш Ми Сн СК, издржйм
Км, изнёсём Км Сн, испечём Бш, ]ёсам БА СК Дс, кбрём СК, к'р]ам СК,
кунём Бш, лежим Ме СК, ловим Бш, ндНйм Ки, обёНам СК, огребем Ск,
однёсём Ме СЦ, оплетём СК, дткам Мо, печём СК, пдзнам НК, позовём
Сн, поим Км, по]ём (по)едем) Бш СК Ъ, продам Км СЦ БА, прочитам НК,
/зазулем Км СК Ме, руковёдам А, седиле Бш Ки Сн, слуктнм Ки, смирм
Бш, стечем НБ, стоим Сн, течём СК, топим СК, трчим СК, удал* А Бш Ки,
н улсел« Ме Бш Мо БА НК, уткал* Км, учил* Бш, дгрвал* СК, чиним Ки, чихам
Бш, бёжнш Ми НК, видши СК, гдрёш СК, донёсёш Бш, д'ржйш Ки,
загрёбёш БА, заспнш. Ми, здвёш Ми, ыдеш Е Ме СЦ Бш СК Дс, изнёсёш
Км, лджйш Км, намдташ Мо, обмдташ Ъ, пиш&ш Км, познаш Ме Ки,
пд]ёш СЦ, продаш Ки СК, разумёш Ми, рачунаш БА, сёдиш Ме, стопил
Ми, тЬвйш Ъ, трошйш Бш, трчиш Ки, уббдёш Е, да се удаш БА, ул<дгаш
Мо; гута/ Км, не да/ Боже Ъ, ишчупа] Е, мулм] Ми, немо] Ме Км СЦ Ки
НБ Мо НК СК Ъ, дгкн/ СК, отклуча] Ми, пода; Ме Бш Ки Сн, покЬпа] БА,
пде/у Ми, пошту] Ки, прида] Сн, рачуна] Мо, усга/ Е НК.
Ипак, у неколико спорадичних примера налазимо остатке нскалашн>сг
изговора:
два/ НБ БА, двбл* БА, од дгбг БА СК, с дгйл* Ки Ъ; уёдан А НБ СК
Ъ,]ёдндм Ъ; &дел« СК, кунел* Ме, н улселс Е, дштрйш Ъ, уббдёш се Дс, чупаш
НБ; налд/ Бш, нел*ду (X 3) СК, дбй/ Сн, пддД/ л*у Бш, рачуна] Е, угри/ Ки.
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Од жена ро!)ених у *Кечи и 'Немету на румунско) територщи имамо
по три примера за скраПиван>е:
моим сйну, доведем, испечем Ке, /ёдкд/ печем, читам Не.
У на)вспем делу тамишке зоне изговор дужине ]с факултативан.
Наводимо потврде за чуваше и за скрапиван>е:
а) вдлдм Ф, данзбм Бк, конЯм БК, крёчдм Ф, с мдмкбм Т Бд Сф, с
оцдм Ил Бк Т, с парадардм Бд, топом Ф, четврткдм Бк Бд, са чёииьдм Ил,
шдрдм СФ Ф; веНйндм Ил Бк, вештйндм Ил, над водом Сф, водом Ф, жёндм
Ф, за косом Ил, косом Ил Бк, машиндм Ф, ноНдм Бк, путантдм Ил, рукдм
Бк Т Бд Ф, трекдм Ил Бк Т Ф, моим Ил Бк, моим брату Сф, моим куму Ч,
.«ойм дётету Ф, лсд/5/ Бк Сф, мд)бм Бк, гвд/о/ Сф, свд)б) Бк, кд/дг Ил Сф,
койм Бк, два/ Бк, двдг Ил, из двдг Т, с двдг Ф, двйм Ит Ж О, с двйм Ч, од
дтдг Бк, из дгбг Сф, с дшм Ит Ф, пред Ьтйм Т, с дгд.м Ит О, они) Ил Т Бч
Ф, онбг Бк, од днбг Т, днйм Бк Ч, )ёдан Ил Бк Т Сф Ф, нщедйн Ил Бк Сф,
}ёдндг Бд Пе, )ёднйм Бк Т, дйвлдг Ил, мртвдг Ил, толйкйм Ф, енр'отд} Т;
брщам Сф, брдйм Ф, глдбйм Бк, доведём Ил, донесём Сф, зазвоним Ф, идём
Ил Бк Нз Т Цп Ф, йзём Ф, )ёсам Ил Бк Нз Т О Сф Ф, лёэ»сйм Бк, лд;исйл1
Бд, напечём О, огребём Ф, однёсём Цп Ф, пы/&и Бк, превёдём Т, пренёсём
Т, причам (йс) Ф, разболём Бк, разумём Ил Цп, рачунйм Ил, сёдйм Ил Ф,
смогам Ф, смрдйм Ил, срамдтйм Бк, стечём Бк, стоим Бк, убЬдём Бк, удам
Нз Т, учйлс Сф, заепши Цп, здвёш Ил, доведёт Сф, донёсёш Т, мдёш Ил III
Цл, нзёш Т, нзнёсёш Сф, однёсёш Ф, пёчёш О, пщёш Ф, пдзнаш Сф, прёдаш
Сф, превёзёш Т, прддйш Бч, прочитай* Ч, разумей* Цп Бд Сф Ф, рачунаш
Ф, тднёш Ф, тдчйш Ил; лгр/Э/ Ф, нало/ Ф, немо] Ил Ф, лдда/ Т Сф;
б) вдлдм Бк Ф, кднюм Ф, са мдмкбм Ит, са дцдм Ит, д^дм Бк Ф, тдпбм
Ф, са тдчкбм Ит, веНйндм Бк Ит Ж, вдддм Ит О, за водом Сф, над вдддм
Ит Ф, /юд вдддм Ч, з дёцом Ит, са жёндм Ит Ф, са живиндм Т, са зёл«л>д.м
Ит Ж с кафдм Ит, косом Ф, лдздм Ит, с машиндм Ит, с мётлдм М1) Ж, с
ногбм Ит Ф, ндНдм М1), рукдм Ит Ж Ф Пе, са еёстрдм 3, снабм Ф, трекдм
М1) Ит Ф, под трекдм Ч; кд/дг Ил Ч, кдйм М1), лсдйм Ил Бк Ф, мд]бм Ф,
своим Бк, свд]д] Ит, два; Бк Сф, двдг Бк, с двйм Ит Т Ф, двйм чбвеку М1),
с двдл« О, дни/ Ит Ч Ф, дндг Гд, дкйм Т Ф, од дгдг Ит Ф, с дгйм Ит Ж Ч
Ф, с дгд.м Ит Ч, н дгдм оре'гу Ит; уедай Бк ДТ Ит Ч Ф, ии/ёдан Ит, од )ёдног
Ит Ч Ф, с у'ёдкйм М1) Ит Ф, са бдейм Ит, по лан>скнм Ф, срёскйм Ч,
пардангском М1); углавндм ]Т\ не валим Ит 3, грабулмм Ит, губТш Ит,
гужвам Ф, гугал* Пе, да доведем Гд, донесём Гд М1), ддепем Ж, држйм ]Т
Ит, закрёчйм Ит, зазвднйм Ф, заспим Ит, зндЦйм М1), ыдёш Ш Ит Ж Ч Ф
3, изЬткам Ф, испечем Гд, /ёсам Бк Ф, кунём Ит, лелейм Гд, назовём Ит,
наплетём О, ндНйм Ш Ит, одвёдём Ит, однёсём Ф, олакшам Ит, огкам Ит
Ф, пщем Ит Ж Ф, поведем Л, поднесём Ит Ж, пдзнам Ит, предам Ит,
проведём Т, прогутам Ж продам Ит Ч, разумём Ит Ж Ч, сёдйм Нз М1) Ит
Ч Пе, да се смёуём Ч, срамдтйм Ж, стдйм Гд, у/елс Ф, н умам Ч Ф, д успём
М1) Ит Ч, углйм Ч, учим Ит, чшам Ф, каг се бдйш Ит Ф, брблмш Ит, вёлйш
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Ж, вёнчаш Ж, гласит Ит, донесёт Ф, забддёш Бк, зноиш Ж, зовёт Сф, идёт
Бк Ш М1) Ит Цп Ф, круаш Ф, кунёш Ш, лежит М1), лджиш Ит Ж Ч, печёт
Ит, пЬ]ёш Гд, признаш Ит, простит Ж, разумёш Нз 3, да сёдйш Пе 3, стоит
М1), трчиш М1), ул<2ш Ж, успёш Ж, учйш Ит, читаш Ит, чупаш М1); к/ув/
Ф, ндлсу Ит, нёмд] Ит Ж Ч Ф Пе 3, дбу/ Ит, пода/ Ит Ф, лосе/ Ит Ч, смоги]
Ж, усга/ Ф, чйгйу Ит.
Бол>е чуван>е дужина у оваквим примерима у тамишко) зони неодво)иво
)е од чин>еницс да се тамо факултативно чува непренессни дуги силазни
акценат у истим примерима (в. т. 3). Изговор типа вдддм има подршку
напоредног изговора типа водом. Треба, ме1)утим, напоменути да се у
Иланци дужине у овом положа^у чува|у готово редовно, а да су у целом
северозападном попасу, од Перлсза до Ме1)е, доследно или готово доследно
скрапснс. 1асно ]е да се стан>с у оба периферийна предела тамишке зоне
ослан>а на оно у суседним говорним областима: на северозападу на оно у
кикиндско) зони, а на истоку на оно у смедеревско-вршачком диалекту.
Што се тиче говора тамишке зоне на румунско) територи^и, за *Дин>аш
можемо навести само два примера за скрапиван>е {донесём, печём), од жене
родом из *Гада нмамо с )едне стране два), доведём, донесём, испечём, пд]ёш
„по^сдеш", лежим, стоим, а с друге стране дна], днйм, моим,- твоим, ддбрйм,
што се слаже с подацима за *Чавош: моим Д)Д, донесём, стоим, стдиш, али
дед], дно]. Примери са дужинама свакако су аутентични будуЬи да су
записани у Итебс]у, односно Ме1)и од жена тамо удатих, иако у говору тих
села таквих дужина нема. Изгледа уз то да се глаголски и заменичко-придевски облици не понаша)у |сднако. Наравно, наш оскудни материал, ко^и
)е при том специфичне природе, не да)е могупности за сигурни^е закл>учке
у овом смислу. Напоменимо да се у Петровичсво) гра!)и из Гада налазе само
примери са скрапиван>ем: дуд/ 231, дпа^ 23 1, ]ёЛпо'\^ 230, оуо^ 231, рда'а^ 230.
Овдс }с, мс!)утим, потребно об]аснити зашто смо други слог у облицима као
дна] иуёдйн третирали као наставачки. Номинативи су се ту повели за косим
падежима. Исто тако у суштини нису наставачки слогови као -да] у пода] и
-мо] у нёмд], али су ту угицали примери као круа] или чищ, где се а понаша
као део наставка, исто као и у презенту таквих глагола.
Стан>е у наставцима флскси)е у положа)у 11 приказано \с на скици 12.
Положи] 12
44. Дужине у основама оста]у нескрапене у обе зоне:
двдрйвннк Ме Ми НБ Ки, кдмЗрник Км, натарош Сф, дктдмбер Ит,
понедельник Ит Ми, сёксембер А, умивбник Ки, бдешъка Ф Бш СЦ, окд ]арка
Бк, лёватора Ф, дктдмбера Е, иепдт пёнцера Бш, од ударца Бш, у ]арак Ит,
крое пёнцер Ит, на лёнцер Ит Ф Е, с кукурузом Ит, с курузом 3, с тргдвцом
СК, уфтдрником Бд, по кукурузу Ит, навшьци Мо НК, накалймцн НК, опанци
Ф Пе Е, екдвёрци Ф, бичдва СК, Бдсанаца Ит Бш, громова Ф, добрдвблмца
Мо, друмбва Ф, о дудйНа Ил, ]ёжйНа Ф, от кдмараца Ит Ф 3 Км, кднкдва
Ф, кукуруза Ил Ит Сф Ч Ф 3 Е Ме Бш СК, мишёва БА, мишбва СК, двнбва
Ф, дцёва Ме, пётлдва Ф, резанйца БА, едмдва Пд, дёвет спаилука Т,
НевапчйНа СК, Нуркбва Е, цёпбва Мо, шадва Ф. шешЬойна Км за нЪвие Бк,
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дбд]ке Ил Бк Ит Ф 3 Е, опанке Т Е Ки, по буцацн Ил НК, г1о дуЬЗни Пе, по
сдкацима НК СК; багрён* Е, вёнчан>е Ф Ки, дркНанзе Ф, зламён>е СК, йман>е
Ил Ф, пЬ]йи>е Ч Т, руковёдаьье А, пдстд/ье 3, прдчё/ье Ф, дётёнце Сн Ф, свануНе
Бк, выше бремена Бш, лре гласйна Е, камёнл Ф, учёнл Км, ког ко/ш Пе 3,
дд кдлв Ки, за с>и^а Ит, испог суниа Ит, до свйнуНа Сф, дётйн>ству Ск, на
вёнчйн>е Сф Ч, у грбб/ье Ил, н дран>е Пе, у Пйнчов Ил, у Панчево Т, с
имйн>ом Мо, дружрм Ф, на крйла Ф, по лё^и Ил Сн, по уеги Ф Мо Сн НК
СК, на усги СК, бикарница СЦ, вахрёнка „парни млин" Ми, волу}йрка Сн,
Ъёвд)ка Ил Ит Ч Ф Пе Е Ме НК, ЪурЪёвка Ф, ка^дница Т Е, кокошка Бк,
кдмшйнпца Ф, кдхарка Ко Ч Км, мацарка Сф, мешали Ф, дла}ница Ит,
послужднпца Пе, регёмёнха Ф, чёхвдрка НК, до Аранге НК, код башТге Е,
из Илакце Ил, пирйнце Бк, од пупушке А, ко цркве А НК, дг шунке СК,
аренду Ит, у Бачку СК, бёрбёрннцу Ки, на дДЛу СК, каТ]дницу Пе, Ковйнку
Пе, под кохйрку ]Т, кошу/ъйнку Пе, у кузницу Т, у кусхурницу Мо, прдй/ъку
Сн, у Сёнгу Сн, на сгра:ис)> Ф, градрке Сф, загднётке Ф, ндсшье Ш, брёз гайа
Ф, другарйца Нз, уерёбиыа Сн, ис кн>йга НК, кобасйца Ф Ъ, лубёнйца 3,
рукунйца Сф, крдз бйшге Ит, нуз гЛ/дг СК, на карге Ит, на кдрпе Т, на курве
Ит, на рд/ге Т, за шхран>ке 3, по башНама Е, по кдкдшкама Цп Ме Ба;
н>ёгйкаран Км, н>ёмукан Км, за ««ёну СК, пд н>дзи Пе; бакйрни Ит, бирхйнски
Ф, госпойнски Ит 3 Ми, илйнски Ф, кикПнцки Ки, Подбарскн кра] Ч,
старйнски Цп, црёпй]ски Ф, дёвоукин А, парйдни НБ, пдкд]ни Е, пдслёдн>и
Ит Ми Сн, детали Ил, друкчйн Ж, од бёгё)ског пуха Км, идуНег Ил,
кдмшйнског НК, пёвачког Ме, авлйнска Ми, вёчёрнл Е, вдл>уска Ки НК Сн,
сёлЯчка А, нхёбё)СКО) Ит, вёчёрн>у НК, вд)нйчку Пе, лдвйчку Ил, на л<алу Мо,
кудёл>не Сн, арвацко Ф, вёчёрн>е Е, спайнско Е Км Сн; дёвёхог А, девёгна/'сгог
Пе, чёхврха Сф Км Ми Сн СК, пёхнй}сха Мо, осамнёсха СК, дёсёте 3,
чехрнщехе Ф, шёснЩсхе Ф, дёвёхо] Км, чёхврху Ки, педёсёху Сн НК, деведёсёху
Ки; дднёти Сн, залети Ф, изаНн СК, кдлёнчнхн Сн, начёхи Ч, дхйНн Ф, пдчёхи
СК, усути Ф; дарйвам Т, ддблавам Ки, загрнем Ит, закдврнем Ъ, залучим
Бш, залебчиле НК, йзвадим 3 Ки Мо, изымем Бк, нзвдлёвам Е, изл>убим Ил,
исхрёсам Ч, назамёшйвам А, намёшНам Ч, окррннм Ки, дплёвим Е, дхйднем
Бк, не пйнхнм А Ме Сн СК, подмесим А, познй]ем Ф, прёврёднм Т,
премазйеам СК, прёмёшГшм Пе, препдвёдам 3, прибацим Е, промёнем Ф,
размёшйвам Ф, раехдлмачим Ч, увагил! Ил Ит Сф Ф, угн>йздим СК,
зашпДраш Ит, зогрнеш Ки, зусхавиш Ки, изваднш Ж СК, намёнеш Ит,
насаЩваш Ит, дпршьаш Е, дтйнеш Ит, дсушиш А, очёкйваш Ъ, прдва1)аш
Пе, укадиш А, уцвйлиш Сф, арлуче Пе, не ба*4а 3, гал>йче Ф, не да/е Сф,
диванн А, да се ддбйва А, дддёлн 3, донёсйва Цп Пе, закхёва Т Сф, здгрне
Е, йзй^е Л Ит Сф, йзл>учи Ит, ,/ауче Ч, ман>йьа Пе, марче Бш, намён>йва Ъ,
нахёрйеа Ит, ндНйва НК, обраЪйва Ки, обрёшва Мо, дпршьа Пе, дхйде Ф,
дхйне М1), пдбаца Бд, побёЩва СК, подеикйва Е СК, подрёзйва 3, прёвёже
Сф, прегреши Пе, преказйва М1), прёмёхи Пе, прёмёшНа Ил, прёчёсхи Пе,
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приерне Мо, привили НК, приглёда А, присёца Мо, причёшкйва Ки, расушп
Ит, у]йви А, укйдн Цп, уЬзбшьи СЦ, упансн Ч, зоштрлмвамо Пс, кдрШфамо
О, насЩйвамо 3, насла%йвамо Пе, пдсёдамо 3, прпбацйвамо Мо, приглёдамо Е, прнпдвёдамо Бш, проповёдамо Ч Пс, пубйушо Км, узугйрнмо ]Т,
употрёбл>йвамо СК, доблмвахе Ъ, йзвйнете Ит, ддб/ьаваду СК, донёсйваду 3,
завирйваду Сф, зай//>< Ит Е, запеву Т, зЬгрну Пс, зустйву 3, озЛ^у А, изойду
Бш, изеадиду СК, йзЫЦу Ф, изй^у Сф А, излудйраду Т, йшдпу М1), корйнЬаду
Пе, кдстйраду Бк, лицитйру Ил, лудйру Сф, ман>йваду 3, не .м5/>у Ит, ндНйву
Пе, оладу Ч, олужу Е, Ьпрйгьу Сф, оскудёву Ит, отурйву Ч, Ьфйрбу Ит, ЬНёлду
Е, пщйнчу Ит, пщучеду Т, прёглёдаду Ч, прёкйжу Сф, прдшйваду Ъ,
разговору Ки, разйТ/еду се Мо, распйхйваду Бш, свлачйваду СК, увйтнду Ил,
у;г*ду Ч, упйлиду Сф, штудйру Ил; набаца] Ме, наса%йва} Км, нЬНйва} Ф,
Ьпрйла] Ки, раздрёшйва] Ф, сумйва] се Ф, не бб/ге се Ил, истоварйвауте Ки,
отураре Ит, свршава}хе Ми; изнёНу Сн, одапёНу Км, пЬпёЪу се СК, ЬтйНеш
Сн, усуНеш СК, умрёНеду Ф; идуйи Ил, г&мо идуйи НБ, йдуйе гЪдине Ж,
лёжёНу воду Е; запанхио Т Сф 3, извуко Ит Ки, излёго Ит, дбуко Ми, &»е"6о
Ми НК СК, прд/фрвала Мо; ниспйван НБ НК, прибйчен Е, упрдпйшНен Ч,
одртшног СК, зЬшшьенн Ит, йжл?ёбл>ени Сф, повёзанн Ме, венчано 3,
замазйвано Ит, нспридёвано Мо, обйрено Пе, пдрргано Сн, дстрргано Ъ,
прйбачено Сн, убдгйлено Ил, измёнуто 3, Ьдгрнуто Км, прндкрёнуто Е,
изранена НЗ, набйцана Ми, дмлйНена Ил, дфйрбана Ме, пЬвёзана Ит Ф,
присйЪена Бш, убраЬена Сф, усукана Мо, вёнчйну СК, прдбушену Е,
наслагане Ит, сазйдане БА, карйрахе Ми; овймо Ил Бк Сф Ф Пе 3 Е Км
Ки Ми НК, днймо Бк Ф Ки Ми, йдДвде Ф СК, ддйкле Ч Ф Ми, ддЯкде Бк,
ЬЪатле Сф, изнутри Ф, унутра Ч, ЬЪйвно Ф.
У овом положа^у, оптималном за договор дужине, практично нема
примера скраЬиван>а с изузетком неколико облика Гмн: дудбва Ит, сму^ёва
Ит, снопдва Ит, сгшилука Ит, кджува Ф, бел инёкци}а ]Т. У овоме се огледа
хибридни характер те категорще. Иако )е реч о дужини ко)а се налази у
саставу основе, та дужина функционише као ознака одре!)ене морфолошке
категори)с. БудуЬи да у другим облицима Гмн дужини о ко]0] )е реч претходи
дужина или неузлазна краткопа (упор, типове ланйцй, вёкбва, дукйтй), тако
да ]е долазило до фонетског скраЬиван>а, у типу снопдва има услова за
морфолошко скраЬиван>е. При том неЬе бити случайно што наши (не баш
многобро^ни) примеры с краткоЬом потичу из тамишке зоне, и то претежно
са н»сног истока, дакле из кра]а где се дужина у слогу испред наставка -а
скратила готово у свим другим положа)Има.
Посебно треба посматрати компаративе са суфиксом -и/-, ко]И улази у
флсксиону основу, ал и где нема доследности у погледу квантитета. Тако
имамо с ]едне стране вёштйн Ит, газдйн Пд, здравии Ж, памётн>йн М1),
свёжщи НБ, ситнщи Пе, слабйи Пе, старин Ит Бд Ф Е, тишщи СК, брежнЩе
Бк, густйе СК, друкчще Ит Ф 3, друкшще Ил Бк, ]ефтишл}е Ч, каснЩе Ш,
лошй]е М1), модёрнще 3, пр/ьавще Бк, ран>ще М1), старще Ж 3, стрджй]е
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Ж, чистще Ж Ф, старща Бк 3, фришкща СК, а с друге стране грубйи СК,
здравлйи 3, лакшйн Пд, памётнщи Ит, старик Ит Пд, ладовинще Ит, нов/ьйе
Пе, нартарще Ит, ранще Пд, ружнще Пд, новйнм Бш, на]аарюш газди Т,
старщом Ит.
Нестабилност квантитета у оваквим облицима свакако проистиче из
чшьенице да )е ту дужина секундарна, т). изговор краткопе представлю
чуваше старог стан>а, а не резултат скрапеььа.
Ме1)утим, у неким селима у дубини румунскс територи)'е налазимо
веома честе, додуше не и уопштенс, краткопе у оваквим облицима.
Из Сп имамо:
а) вёнчан>е. бдкдние, дёвд}ке, Кикйнду, кдтйрка, фиранге „завесе", ко
цркве, последней, чётврта, наймем, послужим, лнквидйраду. приказйваду;
б) пЪ]ан>е. код Бйсёрке, Бйсёркина, дёвд)ка, дёвд]ке, дёвсцку, у Кикйнду,
до Хрвацке, до цркве, државни, последней х 2, дезертирам, запдвёда.
иза^емо, то се исплати, оЩашнлва, осуши, пдвлачу, припдвёдаду, прдмёша,
процеди, укадимо пеН, укачена, употребим.
И у гра!)и из *В претежу потврдс за скрапшшьс:
а) сёптёмбар, скдвёрци „палачинкс", дёвд]ку, дёвд}кин, румунски, намирйвам;
б) Бдсанке, дёвд}ке. дёвб]ки, дёвд]ку, кдтарку. пдслёдн>о<>. се вёнчаваду,
запдвёдаш, изЩем, упалим.
У говору темишварских Срба бележсни су исюьучиво облици са
краткопом:
вёнч'ан>е х 2, после вёнч'аььа, дёвб)ке х 2, печурка, латински, пдко]на,
дёеёте, ч'ётврти, не пЗнтим.
Ово ]е, изгледа, ]едини новоштокавски говор у ко)см уопште нема
послеакценатског квантитета.
Разуме се, у говорима где се скрапу^у дужине у положа^у 12, скрапиван>с
)е доеледно у положа]има 1—11.
Напоменупемо овде да се у Ч] дужине чува)у у положа^у 12, чему
свакако доприноси чшьеница да се у истим примерима факултативно чува
акценат (уп. т. За). Таква ]е ситуацща, уосталом, и у говору Радо]сва, ко^и
)е близак чене]'ском по низу особина.
45. У наставцима у положа]у 12 има колебан>а, ко^е се огледа пре свега
у различитом понашан>у разних наставака:
вашщу Ф, Власщу Ф Т, гдетщу Ит Цп Ф, костщу Бк, ЬчГпу Ф, прстщу Ф
3, ушщу Бк Ф, ко]дга Ил, двдга Ит, од дтдга Бк Ит, онога Ф, ]ёндга Ит,
]ёдндга Ил Ит Бч Ф; защите Ф, метите Ит, дбу}те Ит, Ьтмйте Ит, пгдщте Ит
4, пдчнйте Ф, премакнйте Ф, прёпнйте се Ит, пустите Ит 3, узмйте Ит Бк Ч
Ф Пе 3, читщте Ч; йдуНи Ил;
вашщу СЦ, гостщу СЦ СК Дс, костщу Е СЦ СК Дс, прстщу СЦ СК Ъ,
ушщу СЦ СК; од двдга СК, до тога Ъ, нёмдре БА, опрдстйте Мо, пдчнйте
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СК, простите Мо НК, пустите Мс Ми НК, узмйте СЦ Мо Бш СК; идуНи
СК;115
115 Примери ко)е смо навели у т. 38—45 обавезуд'у нас на )едно раэ)ашн>ен>е. Ми у овом раду
не полазимо од акцентуацн]'е ко)у )'е описао Даничип )ер она не бн била адекватна као исходнште
за разумеван>е банатског стан>а, вей од система дужина какав |е засведочен у самим банатским
говорима, бар у неким местима и бар факултатнвно. „Дужине ко)их нема код Даничипа", како их
]'е у сво)'е време називао Берислав Николип, обухвата|у у Банату знатан бро) категори)'а, оличених
у примерима:
рЬгОл, чешйп>;
проснОцн, теОцн;
волбм, сёлОм;
ноктй}у, очй}у;
бабами, ]йбукйма;
радости, младости Цп;
двОг, днбг;
)ёдйн, }ёсОм;
старЩи, нЬвщн;
узмйте.
За све те категоридс оснм прве могу се навести паралеле из других говора, првенствено оних
ко)н прйпада)'у шумадн)ско-во)во1)анском ди)'алекту. Наводимо нешто таквих паралела, не претенду)упи на иецрпност, будупи да прецнзно утвр!)иван>с оваквих изоглоса не спада у тему наше
монографи)'е.
теОцн, стёона Л>. Недел>ков, КаН 281; нЬснОц Б. Николип, Мачва 200, засебка, раднбница Б.
Николип, Кол. 14, просибц, учибница И. Сгевовип, Гружа 457;
оцбм, коььбм И. Поповип, Госп. 1Ы,крёчбм, веслом Л>. Недел>ков, КаН 281, бйч&м (али и оцом)
Б. Николип, Срем 231, конАм, момкОм Б. Николип, Мачва 200, котлЪм, нджбм Б. Николип, Кол.
14 (али и примери са краткопом);
-й)у Госп. 107, Срем 250, Мачва 200, ТршнН 230, Кол. 12 (али и -и/У), Бногр. 155 (али обичниде

■щу). Шум. 229 (али и -щу);
-йма Госп. 87, 106, 173, Срем 231, 371 (више на истоку него на западу Срема), Кол. 13, Бногр.
158, Шум. 69—71, Гружа 525—527, Горобшъе 637, Д. Бар)актаревип, Среднюибарска говорил
зона, Зборник Филозофског факултета у Приштнни II (за год. 1964— 1965) 83 (ако )е веровати
Бар]'актарсвипсвим дужинама); Новопаз.-фн. 86, Пиж. Колашин 22, Сгсв. Лил. акц. 119, 'Ьупип
Буелоп. 67, Пеш. Среднюкат.-леш. 60, Реш. Ве1опшщ 33—34, Станип, Уск. акц. 76, Вуковий, П.-Др.
226;
жалбети Кап 281, с радбшНом Срем 341, младости Мачва 215, радости Г]Д Кол. 14;
деОме, ЬнОг Мачва 222, ЬвОм Поц. V, овбг, тог Гружа 604;
}есам. нйсам, }едан, Роз. Кай 196, 156, )ёдйн Госп. 210, \едйн, )ёсйм, Кап 281,/#>Лн, ]ёсйм поред
)ёдан. )ёсам Срем 231, }ёд0н, ни]ёдйн, }Ьсйм Мачва 200, )ёдйн Поц. 51, }ёдйн, ]едан, („може да
гласи") Шум. 73;
-й/у у компаративу Госп. 112, гйшща поред тйшнщ Шум. 282, С. Секереш, Соуог Ап1та 1
ТогаЧпаса, ЗФЛ XII, 1969, 211, ]. ГопиП, т^ XVII 30.
наспите, узмйте. натрите Поповип, Госп. 159, метните, узмйте Недел>ков, Кап 281, р1ейто,р1ей1е,
Ыо\'еа7то, аоуеЛ/е 1. Сор1С, 1^аа1аУ1н у^ шк XX, 1911, 413.
Од наведених по)ава архаизмом се може сматрати (едино -Ома у ДИ(Л)мн у дугом неточном
подасу од ма!)арске границе на северу Воеводине до Задранског мора у Црно) Гори. Неколико
категорида (рогй/ь, чёшал, ]ёдйн, )ёсйм, волом) везу)с се за нешто друкчи)а дужоьа вокала у слогу
ко] и затвара сонант; иста тоглоса у начелу обухвата и посавске говоре славонског ди)алекта.
Значадно \е да )е овде компензашюно дужсн>с захватило и а коде потиче од секундарног полугласа,
што да|'е повода за закл>учке о релативно) хронолопфг Вероватно )е )едно специфично правило
яужен>а одговорно за примере као просибцн. Што се тиче осталих категорнд'а, ради се о
нновашцама морфолошког порекла. Дужина у наставку -щу настала )е свакако накнадним
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али
гостЩу Ит, Ьтбга Ит, од Ьтбга Ф, ни свётбга Сйву Ит, свёцкдга рага
Зк М1); вёнчамо Ш Бч, гутймо Ит, довёдЪло ]Т, донёсёмо М1) Ит, држимо
Ит, здв&ио Ит, ЫдЪло Ш .1Т М1) Ит Пе, нздржимо Ш, нзрачунамо Ш,
леэ<сйл<0 Ит, пёчёмо ]Т Ит, плётёмо М1), пЬнмо (у цркви) Ит, пограбу/ъймо
}Т, тюздвёмо Ш, провёдёмо }Т, пролётимо М1), сёднмо М1) Ит Ж, смёуемо
се М1), стЩимо М1), трЬшнмо Ит, идете Ит, печёте Ит, донёсёду Ит, йдеду
]Т, лёжиду Ит, осигур&ду Ит, пщеду Иг, нёмбуте Ит, отрпа}те Ит, пддщсе
Иг,
поред Ьтбга СК, да елашкарймо „говоримо румунски" Ч), гласймо Е,
држнмо Сп, жёлймо СЦ, зовёмо СЦ, идёмо СЦ Сп Ки, корёмо СЦ, кр]ймо
СЦ, леэкгй/ио СЦ, ЛО.ЖЙ/ЛО Сп, назЬвёмо СЦ, п^чел«о Сп, поуёмо СЦ,
признано СЦ, прйдймо СЦ, продймо СЦ Сп, да се ревённмо Ки, сёднмо
СЦ Сп Ки, да се смЪуёмо СЦ, удймо *В, чигймо СЦ, не долю СЦ, не ^2мо
СЦ, разумёте Ки, трчнте СЦ, удйге СЦ, упЬзнЪхе СЦ, вёнчаду СЦ, веселйду
с ■ СЦ, гдрёду Сп, гутаду СЦ, донёсёду СЦ, дрдбнду СЦ, звднйду Сп, зовёду
*В Сп Бш, йдёду Ч\ СЦ Сп, нспёчёду СЦ, коринЩду Сп, шго се крстйду Ч],
лёжиду СЦ, развёдёду СЦ, развёнчйду се СЦ, разумёду СЦ, седйду Ч) СЦ,
снёсёду Ч), трпйду Сп, улЯду СЦ, чйсгйду Ч], чмгаду Сп, не дйду Сп, нскогщте
СЦ, кёлед/ге Мо БА Ъ, лддаде СЦ, убйге СЦ.
За веЬину места карактеристична )е прсвласт чуван>а дужина у овом
положа)у. Знача] на )е стабилност дужина у наставку Гмн -й/у, не прел ко^ега
обавезно сто]и ' акценат, такс да недостаче ослонац за скрапиван>е по

аналогии.
СкраЬиван>е се )авл>а, и то факултативно, у заменичко-придевским
генитивима типа Ьтога, ко)и су у ствари варианте много чешЬих крапих
форми на -ог, и у облицима множине императива, ко)и се поводе за светом
)СДНИном (лддй/ге као пддй/).
Посебан )е случа] презента као пёчёмо, удате, лёжиду. У Ч) и Сп такви
су облици у исклучиво) употреби, у СЦ у готово иешьучиво], а чести су и
у Итебе)у и )ужно одатле. Знача;но ]с да тип пёчёмо (и пёчёмо, у складу са
месним акценатским системом) господари и у Радо]еву и да н>егов ареал
захвата и многа населл с румунске стране границе: читамо, сёднмо *НаЙфала,

додавая>ем -/у на -и, очито у време пре скрапнван>а дужине у том наставку. Тип р&достн настао
)с уношенлм дужине из облике НАдд на -Ост, а тип двбг се ослонио на контрахираке облике,
придевске или такве као мог. Компаративн као стЪрщн по сво] прилици почиваду на сажетим
формама као стара, познатим из многих ди)алската; каенще )е под утица)ем парадигме неново
додат завршетак -и, што \е омогупило да се дужина у -О- уопшти кроз парадигму. На^зад,
императиви типа узмйте ослан>а)у се вероватяо на облике као пдпй(])ге.
Готово ове наведене по)аве има)у прост ране ареале. Оне нису ушле у канон кн>ижевног )езика
зато што их ни)е било у Буковом матерн>ем говору. Морамо, с друге стране, претпоставнти да
.)с Даннчипев завича)ни новосадски говор познавао бар неке од н>их. Спуча) тих дужина показу)с
колико )е Даннчип у свом раду на акцентуацией био зависай од Вука свугде тамо где )е ова) у
сводим делима прецизирао иску по)единост. Даничипево просу1)иван>е ограни чава се по правилу
на оно о чему се Бук ни)е био из)аснио.
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довёдёмо, идёмо, смиуёмо се, читаду порсд печёмо, седймо *Кеча, здвёмо,
пёчёмо, пирёмо, пи/ёте "Немет, вёнчймо, донёсёмо, идёмо, крёчймо,- пёчёмо
поред да простите *Дин>аш, лёжнмо, стЬнмо *Гад, али идёмо, печёмо *Рудна,
донёсёмо, оппетёмо, стоймо, пн]ёсе *Чавош. Стиче се утисак да )с тежиште
феномена у делу српских говора у Румуни|и. Знача]но ]с -и то да он захвата
говоре ко) и прИпада)у обсма нашим говорним зонама. Дода)мо да су иначе
у Банату обични облици као печёмо, чнтйте. Упор., ме!)утим, спорадичне
облике донёсёду Ме, здвёду Бш, идёмо Ки, идёду О, читамо О (тако и чинимо
поред чинимо Ки, по Милетипу, Кик. 22). Вероватно ]е да су ти облици,
као и они типа пёчёмо, у Банату секундарни. Тип са кратким тематским
вокалом као да )с изведен из готових облика као печём, док )е тип чинимо
могао настати на основу облика као чиним пре него што )с у н>има изгублена
дужина.
Распростран>еност облика као пёчёмо и спорадична по)ава форми као
пёчёмо приказани су на скици 13.
Зак/ъучцп о диференци]аци]и говора у погледу судбине
послеакценатскпх дужина
47. Сада смо у могуЬности да ревидирамо ди)аграм из т. 29, тачнще да
га заменимо са два прецизнща.
Стан>е у основама
1
2
3

7
Я

:

9

ш _„....

Стан>е у наставцима
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Овде бела пол>а означава)'у скрапиван>с, црна чуваке насле^сних
дужина, а сива вари)аци)у, пре свега територщалну, али и ону унутар самих
говора. Тачкице симболизу)у ретку по]аву дужина, а тамносива претежно
чуван»е дужина, с одступан>има углавном у говорима на румунско) територи)и.
Сличним ди)аграмима може се приказати и стаьье у сваком по]едином
насел>у. Приказа&емо овде неколико типичних констелацща, узима)уЬи по]едина насела као представнике н>ихове и а] ближе околине. При том Ье се код
наставка у положа]у 12 процене заснивати на ]едино] категорией где посто)и
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М А ЪАРСКА /
у11«Ьфа

СКИЦА 13
Тип печете (иорфолошко сяраТшвале у пол
12)
печете
фахултативно
печете
ретко печете
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права вари)аци]а, а то су облшш презента. Другим речима, скрапиван>с по
аналопци ту )е оличено у типу пёчёмо.
Кикиндска говорна зона
Ъала
Наставци

Основе

I

я

0

1

4

7

1

2

5

8

2

3

6

9

1

10
11
12

Банатско Аран1)слово
Наставци

Основе
10

1

4

7

11

2

5

8

12

3

6

9

10
11
12

Башаид
Наставци

Основе

2

4
5

7
8

3

6

9=

1

10

^В

1

4

7
■•■■Г?:*'-'

11

2

5

8

12

3

6

9

10
11
12

Српска Цр1ьа
Основе

Наставци

1
2
3

10

1

11

2

12

3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

Сенпстер
Наставци

Основе
1

4

7

10

1

4

7

2

5

8

11

2

5

8

3

6

9

12

3

6

9

:::^: Й?$Й

10
11
12
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Тамишка говорна зона
Чента
Основе

1
2
3

4
5
6

Наставци

|ю

7

■

9 |

| 12

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
И
12

Фаркаждин
Основе

Наставци

1
2
3

10
11
12

1
2
3

Бока
Основе
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Наставци

10
11
■ 12

1
2
3

4
5
6

К)
11
12

7
8
9 ;' ": :

Итебе)
Основе
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Наставци

Ш

10
11
12

1
2
3

7
8

10
11
! 12

Иланца
Основе

1
2
3

Наставци
10
11
■ 12

1
2
3

а

10
11
12
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У овде изнесеним ди]аграмима заступлене су све типичне констелашце
ко^е постое на подруч)у нашег проучаван>а.116 Стан>е у другим населима не
садржи ничег битно друкчи^ег. Оно се или слаже с оним у неком од овде
приказаних села или одступа у неко) по|единости, чинепи прслаз измену
типова овде прсдставлених.
48. Преглед д^аграма показу)е да поегози хи)ерархи)ски однос и измену
стубаца 4—6 (положа) иза ' ) и 7—9 (положа) иза неузлазне краткоЬе). У
многим случа^евима у положа)има 8 и 9 забележено )е чуваше дужине уз
истовремено скрапиваше у одговара)упем положа)у 5, односно 6, али нема
ни)едног примера за обрнут однос. Треба заюьучити да )е претходна краткопа
као чинилац ко)и фаворизу)е чуван>е дужине снажни)а него узлазни тон, т).
тонска висина. Очигледна ]е, дакле, континуирана хи)срархи)а изме1)у четири
ступца у нашим ди)аграмима (1—3, 4—6, 7—9, 10— 12): ако се у (одном
квадратику"налази знак чуван>а дужина, он Ье бити и у свим квадратишша
у исто) равни десно од н>ега, а ако \с у неком квадратийу белина, знак
скрапиван>а, бипе бела и сва пола на истом нивоу лево од н>ега. Дедино
одступан>е чини скрапиван>е по аналогии у пол. 12 у неким местима.
У обе говорне зоне дужина )е утолико ман»е уколико се иде дал>е ка
)угоистоку или истоку.117 То се огледа нпр. у односима Ъала — Нови
Кнежевац — Башаид — Српска Црн>а и Чента— Фаркаждин— Иланца. Видлива )с и просечно )ача заступленост дужина у кикиндско) зони, али са два
ограниченна: у Српско) Црн>и, ко]а припала то) зони, морфолошко скраЬиван>е
отишло ]с на]дал>е, и осим тога у тамишко) зони се боле чува дужина иза '
у наставцима. У вепнни места те зоне може се ]авити и нспренесени " , ко)и
да)'е подршку чувашу дужине у алтернативном изговору са пренесеним
акцентом. Ако дал>е погледамо, уочипемо да се та но)ава географски ослан>а
у кра]н>о| лини)й на стан>е у косовско-ресавском ди)алекту, где се у таквим
примерима увек изговара непренесени акценат. Упадливо ]с, уосталом, да
скоро сви банатски локални говори има]у ман>е сачуваних дужина од
типичних косовско-ресавских. Истина \с да ови последней нема)у поелсакценатских дужина, али у н>има се чувашу под акцентом многе дужине ко}е су
се у Банату нашло иза акцента, па су затим често скрапиване. На нашим
ди)аграмима типично косовско-ресавско стан>е дало би слику:
116 Црна бо]а, ко)а у начелу означава доследно чуван>е дужине, ставлена )с и онда кад посто)е
потврде за скрапиван»с, али у сразмерно незнатном бро)у. Тамо где развод у различитим наставцима
ни)с био ]еднак, процене стан>а у наставачким морфемама вршене су на основу граматичких облика
у ко)има )е морфолошко скрапиван>с дошло до )ачег изражада, пре свега на основу облика презента,
а не нпр. радних придева као дЬбйла, закопали.
117 По свему судепи, ерпски говори у северном и среднем румунском Банату има)у ман>е дужина
од сво]их суседа с ]угословенске стране границе. Материал П. Ивнпа ко)И се односи на говоре
села Гада, Дшьаша, Немета, Чене^а и Кече на румунско) територи)И показу)е да су тамо у положаду
б дужине редовно скрапене, иако то ни)е случа) у оближн>им говорима Итебе)а и ерпске Црн>е:
вйногрВдн, ЪЪн1ла *Гад, дЪдерИла *Дин>аш, виногрйдн. чарйпа Гмн, пЬвймо, пёвйду 'Немет,
виногрйдн *Чене), виногрйдн, сирЫо, оЪЪкрЬло, попила Кеча. У Темншвару, по материалу П.
Ивнпа из 1956. године, готово више нема послеакценатских дужина: сёлЛчку, девочке, пок8}нм,
яёнч&пе, пёшкнр, реч'нйху, рЫАк, ч'Хайте, унёсемо, еёсгрдм. Не баш сасвим енгурни трагови
дужина забележени су том приликом {едино у облицима изгрйЪено и йайрще са полудужинама.
Има]упи у виду да румунско окружоье у ко)ем се налази српска ман>ина у Темншвару подстиче
процес скрапиване. можемо бити сигурни да ]С у ме!)увремену он тамо довелен по кгиия
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1
2
3

4
5
6

Упор, примере као трпи, тргшм, спйвауье за положа|е 4—6 и лежи,
колач, позлаНен за положа)с 10— 12.
49. Ме1)утим, говори тамишке зоне нису у нспосредном додиру са
косовско-ресавским диалектом, него са банатским говорима смедеревсковршачког Д1п'алекта. Логично )е очекивати да би поре1)ен>е с тим говорима
дало значаще резултате.
Стан>е у говору Крушчице код Беле Цркве118 можемо представити
следеЬим ди)аграмом:
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

Уместо наглашених дужина у положа)Има 4—6 овде имамо облике као
тргш, тргшм, спаван>е. Тиме се та) говор увслико приближава стан>у у
Иланци. Дош ]е вспа блискост измену говора Иланце и говора Ул>ме,119 чи)И
би ди^аграм изгледао овако:

Я

10
11
12

Найме, у положа)у 10 ту долазе облици као лежи. Ни)е тешко открити
да су д^аграми Иланце и Ул>ме у ствари )сднаки. Дедину разлику ствара
чин>енииа да су дужине у положа^има 11 и 12 у Ул>ми редовно акцентоване,
а у Иланци само факултативно. Очигледно )с велика блискост упркос начелно
знатно различитим акценатским систсмима. Ту, ме1)утим, искреава проблем
генезе краткопа у извесним положа)има. У Крушчици су наглашенс дужине
иза дугог слога (положа)н 4—6) очигледно скрапене пре прсношоьа акцента
на претходни слог. Лако )е могупе да се то догодило и у улманском говору.
Тамо )е, уосталом, проблематично и порекло облика као лежи у положа)у
10. БудуЬи да се у )едносложницама с отвореним слогом у Ул>ми скратио
у " , посто^и могуЬност да се то догодило и у вишесложницама (положа] 10):
седн>седй као два>два, а затим )е уследило прсношоьс седй>сёди. Ако )е
П. ИвиА, Место банатских херекмх говора ме^у ерпскнм Ъщалекгима, у зборнику Банатске
Хере, Нови Сад, Матица ерпска, 1958, 326—353, посебно стр. 327—329.
119 П. Ивип, Щта (ОН 64), Ропо1о8К1 орш 490—496.
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МАЪАРСКА ;
Х/^Накфал»

СККЦА 15
Сводна карта иорфолотакоР . скраТ1Иван.а!у по
ложат Б, а и II
АМорфолошко скраЪ. >

Скравиле

\Г\Сп
"ТКУ Кар^
иШМорфолошко скра!г. у

. Морфолошко скраЪ. у
""пол. 12 (тип печете)
^_ Факултативни тип

почете
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то био редослед збивања, так во је прсношење морало бити новије од
прсношења првобитног " у истом положају, које јс било праћено кановачким
дужењем: вода->в6да. Помшьемо ово због тога што није искључено да је и
у тамишкој говорној зони наглашсыа дужина иза ненаглашене (пол. 4—6)
могла бити скраћена још прс преношсња акцента и да се нсшто слично могло
догодити и са " акцентом на отвореној ултими (пол. 10). Међутим, недостају
нам чињенице на основу којих бисмо могли дати одговоре на та питања.
50. Географију судбине послеакценатскнх дужина у основами у банатским говорима приказује скипа 14.
Уместо легенде за ову скицу указаћемо на то да мањи квадратићи
унутар већег квадрата означавају положаје из наших дијаграма:
Тако, на пример, леви горњи квадратић сваки
пут
показује
стањс у положају 5. Наравно, тамна боја
5
7
и ту симболизује чување дужина, бела њихово укида6
8
ње, а разне нијансс сиве напоредност тих двеју
могућности.
Поступност која се огледа на скици указује на стушьеве кроз које је
процес скраћивања напредовао. Готово је сигурно да овде језичка географпја
у синхрон ичном пресеку одсликава дијахроничне односе. Уосталом, процес
губљења дужина и данас је у току, што се јасно нспољава у генерацијским
разликама. То у општим линијама потврђују теренске опссрвације П. Ивића
и његови тестови са читањсм примера који су давани припадницима разних
поколења. Међутим, ти тестови нису били извођсни на основу довољно
обимног, статистички репрезентативног материјала, нити су били заокружени у целини, тако да њиховс конкретне резултате овде нећемо
износити. Пожељна су даља истраживања, која би ишла у два правца:
систематски тестови поменуте врете и порсђење стања око 1950. године,
приказаног у овој монографији, с актуелним стањсм у старијем (и млађем)
поколе њу у истим местима.
51. Што се тиче скраћивања по аналогији, ту постојс у ствари две
димензије диференцијације.
У ссверним и централним пределима, од Ченте и Јаше Томића ка
северу, скраћене су редовно или готово редовно дужине у наставцима у
затвореном крајњем слогу. Тај је однос оличен у контрастима као дванёс:
Швабом НК (положај 5), голуб: видим Бш (пол. 8), или астал: откам Ит (пол.
11).
У деловима Баната где се у основама речи дслимично чувају дужине
и иза друге дужине нашом појавом захваћсне су и те категорије: врабаца:ддђеду Ђ, љубљење: тучемо НК. Међутим, у пределу око Тамиша и даље
ка југоистоку скраћивање по аналогији је или факултативно или потпуно
изостаје. Ту се, додуше, ради само о положају 11, будупи да су у осталим
положајима у затвореној ултими дужине најчешће скраћене фонетски, тј.
нема их ни у основама.
Другу димензију диференцијацијс оличавају облики као пёчемо у низу
говора на истоку и ссвероистоку у контрасту према облицима као печемо,
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врло ретко пёчёмо (наравно, у истим говорима чува)у се, бар факултативно,
дужинс у основама у положа]у 12: дёвд)ка, уради итд.).
Описани односи приказани су на скипи 15. Наравно, та скица не показу]е
саму чинэсннцу краткойе у датнм облицима, вей контраст измейу краткойе
у н>има и дужине у основама речи одговара)уЙег гласовног састава. При том
су односи презентирани с одрейеним упрошЙаван>ем. Широка напоредност
дужине и краткойе трстирана }с сваки пут као дужнна, а ретка по)ава дужине
као краткойа. Спорадично чувале дужина у положа)има 2, 3 и 5 у неким
говорима на северозападу ни)с узето у обзир.
Скица 15 показу|е да \с скрайиван>с по аналогии аутохтоно у банатским
говорима. Изостанак или веома мали домаша] тога процеса у вейем делу
тамишке говорне зоне проистиче из опнтфк гласовних околности: дужине
су скрайене и у основама у положарша 5, 6 и 8, док у положа)у 1 1
факултативно непренессни
акценат подржава изговор неакцептовано
дужине без обзира на морфолошку констслаци]"у.
Скрайиван>с дужина по аналогии у одрейеним положа]има спада у
на)изразити]е особености типичних во)во1)анских говора.120 Чшьсница да оно
изоста^е или готово изоста]е у великом делу тамишке зоне у складу )е са
чшьсницом да тамошн>и говори не спада^у мейу типичне представнике
во]воЙанских говора шумади)Ско-во)воЙанског ди]алекта.
52. Основни узрок скрайиван>а поелсакценатских вокала у во|вог)анским
говорима очигледно ]е унутрашн>и, у самом )сзичком систему, конкретно у
тежн>и ка н>еговом ослобайан>у од комплексности. Никакав спол>аши>н
импулс не би био довол»ан да об|асни процее кор! ]е, у ман.о) или вейо] мери,
захватио све екавске говоре у Срби^и. Ипак, географи^а показу|с да су и два
утица^а из суседних средина одиграла знатну улогу. Чиньеница да у делу
тамишке зоне нема дужина ко)их не би било и у оближн>им смедеревсковршачким (па и нешто далим косовско-рссавским) говорима тешко се може
схватити ако се не уочи знача] уза|амности с тим говорима у ширсм ареалном
контексту. Други чинилац, утица) румунског )сзика, )ош )е очиглсдни)и. То
убедл>иво потврЙу)е ситуаци)а у говорима места као што су Ч) и Сп, а
поготову драстично скрапиван>с дужина, чак и акцентованих, у ерпском
говору Темишвара (т. 2, упор, и напомсну 117). Поучну паралслу пружа
скрайиван>е дугах вокала у четким говорима румунског Баната.121
СУДБИНА ДУЖИНА СА КСЦИХ ]Е АКЦЕНАТ ПРЕНЕТ НА
ПРОКЛИТИКУ
53. У т. 28 и 33 напомснули смо да се дужине у везама с проклитиком
типа и )й понаша]у друкчи^е од дужина у положа]у 10 у саставу целовите
речи (типа лежи). Найме, у тим се везама дужинс често чувашу, много чешйс
у кикиндско) зони него у тамишко].
120 И. Поповип, Госп. 29 и 84 и д., н Б. Николип, Срем 228—229, бележс нету по^аву у сводим
областима проучаванл. Знача] но |с да се она )авл>а углавном у источшфш кра^евнма Бачке и
Срема, тамо пае )е и фоне теки скрапхван>е дужина уэсло више маха. Другим речима, тн продели.
за)едно са кикиндском юном и северозападннм делом тамишке зоне у Банату, сачин>ава)у у
одро()оном смислу )езгро во|Во1)анских говора шумади)ско-во)во1)анског диалекта.
121 ОН. С'|р1еа, СапПШеа \*ка11сй Хп %га1ип1е сеЬе <Нп Вапа1, Котапо$1амса 7, 1936, 214.
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Кикиндска зона
а) и ]й Км Ки НК СК, ни )й Ки Ми БА СК, и тй Мс Бш Ки Мо НК,
дд н>ё СК, код ш> Бш Мс СЦ НК СК, од н>ё Мс НБ СК, из н>ё Ки, нспрйд
н>ё Бш, прекд нзё Км, за н>у Е, на н>у Ме НБ СК, нуж н>у Е СЦ Ки НБ СК,
у н>у СК, и мй Ми Ки Мо НК, и ей Ми НК БА, брёз н>й СК, за н>й Км Ск,
нспрйд н>й Мо Ъ, код н>й Е Ме Бш Ми Км Ки СЦ Пд, на н>й Е Ми Мо
Сн Ъ, од н>й Ми, око н>й СК, по н>й Км Сн Ъ, прид н>й НБ Мо СК, прикЬ
н>й Ми, у н>й Ми; й го Ми, на го Бш, ^ гд Ме Бш СК, за ту мачку СЦ, и
ту СЦ Сн, у ту Сн СК, иза гй багрена СЦ, ни те Ъ;
б) й ;2 Бш Км Ки НК СК, ни )й Км Ки БА СК, и тй Ме, ни тй Бч 3,
до ня БА, за н>у Мс, нуж н>у СЦ, лд н>у А, ни мй Ме, код н>й А Ъ, дд нм
СЦ; у но врёме Мо, ни гд Мо Дс, у то Ме Км СЦ Ми Мо НК, у та сёла
Бш Ки, и ту А, на ту Бш Сн Ъ, у ту Км Ки СК Ъ, око тй снопдва Ме, лд
тй поллма СК, ни те Ме Бш, око г? Км, у те Е Км Бш Мо Сн.
Тамишка зона
а) кав и ]а Ит, и )й Ф, ни }й Ф, и тй ]Т Ит Ф, код н>ё Ил ]Т Ж Т Ф 3,
од н>ё Ит Ч, око Н)ё Ит О, на н>у Ил Ит, нуж н>у Ил, у н>у Ит, й л<й Ит Ф,
за н>й Бк Ф 3, код н>й Ит Ж Ч Ф, нзмёд н>й 3, испрёд н>й Ил, дд н>й Ит Ч,
пред Н)й Бк, преко н>й Ит 3, у н>й Ф, за гд Бч, и то Ит Сф Ф, у то Ф 3, й тй
Ит, нус гу Ит, у тй Ит, й гу йма Ил;
б) й /а М!) Ит Ф 3, ни уа Ит, й гй Ит, дд н>е Ил Ж, испрёд н>е ]Т Ит,
код н>е Ил Нз Бк .1Т Ит Ф, дд н>е Ит Пе, окд н>е Ит 3, прекд н>е Ит, за н>у
Ф, на н>у Ил Ит 3, нуж н>у Ил 3, под н>у Сф, лрёд н»}» Т, у ну ]Т Ит Ч 3, й
мй Бк Ит, й ей Ит Ч, ни ей Бк, за н>й Ит, измёд н>й 3, испрёд н>й Ил, кдд
н>й Нз ЗТ Ит Ж Ч Ф, на н>й Ит Ч, дд н>и ]Т Ф, пд н>п Ф, пред н>й Бк; дд то
Ит, за гд Бк, да й гд кажем Ч, на гд ДТ Ит Бч, у то сито Бк Ит Ж Ф, у то
врёме Ит, дд те сёсще Ф, нза те купе Ит, и ту Ч, на ту страну Ит, у ту Бк
Ит Ф, у гу топдлу Ит, у гу куЛ)/ Ф, у ту мае Ф, на г<? две шине Ит, пд г? Ит,
у те Ит 3, у те гЩде Т, у те житнице Ф, у ге лиеадс Ж, у ге свагове Ф, прекд
тй Бк, у тй барами Сф.
Двойство почива на укрштеном утица^у два^у чинилаца: опште тенденщц'е да се уклоне дужине са последнее фонеме у речи и аналошког ослонца
на исте заменичке облике, онд. прилог гу, ван синтагми с проклитиком. У
погледу географског распореда потврда за ]сдан и други изговор може се
реЬи да сачуваних дужина има утолико више уколико се далье иде ка
ссверозападу. Тако у Српском Крстуру има сасвим мало примера са
скраЬсним вокалом, док с друге стране у Боки краткойа готово потпуно
господари. Ти односи еще ман>с-вишс у корелацщи с општом вепом
склоношЬу севсрозапада ка чуван>у послеакценатских дужина.
Посебно сто^е везе ]едносложних глаголских презената са проклитиком
не. Ту )е дужина редовно скрапена:
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не дй Бк Ит Ч Ф 3 Е Ме Ми СК, не ду Ил Бк Я Ит Ф Ме Ми Км
Ки Сн НК СК Ъ, не уе Бк Цп Сф Ч Ф СЦ СК Ъ, не )у Ф, не смё Ил Ит Сф
Пе Ф НБ Мо НК СК, не ему Ил Ч Ф Ки СК.
Очигледно \с у презенту превагнуло углсданэс на облике са префиксом
(проба, пд]ё итд.). И овде долази до изража)а отвореност презентских форми
за скрапиван>е тематског вокала по аналогией. Овамо свакако треба приклучити пример не до Бог Мо, где )е деловало створено правило да иза не
нема чуваша дужине у ]сдносложницама с вокалом на кра]у, и облике као у
во добо НК, у вд врёме М1) Ит, где треба попи од синтагме у овб са
заменичким обликом ко)и ни)е ]сдносложан, а кор! се свео на у во.
54. Одговара)упе синтагме са ^едносложним облицима кощ се завршава)У на консонант показуху знатно друкчи)у, и у)сдно сложснн)'у слику. Ту се,
пре свега, дужина не скрайу)с гласовним путем: у свим говорима )угословенског Баната она се чува у основама речи у положа|у 11 (тип колач). То
значи да су сва скрапиван>а у ово] категории подстакнута неким аналопп'ским
процесом.
Као што )е и логично, у именичким облицима дужина по правилу оста)е
и кад акценат прейе на проклитику у виду ' . В. примере као на пут у т. 17,
одел>ак б. Додуше, мейу тим примерима се налазе и таквн као на крЩ, али
та именица у Банату у НА)Д може имати акценат кра). Што се тиче облика
на ум, реч )е о прилошком изразу ко)И )е изгубио мотиваци^у: именица ум
у Банату ни|е обична у употреби.
И облици присво)них заменица мо], (тво]), сво) задржава^у дужину у
везама као ни мб] енн Ми, прих свб] пениер Ми, ни свб) Км, за мог Т, од
мбг Ме. Изгледа да овамо иде и заменица он, са три потврдс за дужину (й
он Ит Ф, ни бн Нз) и ни)едном за краткому. Ипак, та) )е матери^ал недовол>ан
за заюьучиванзе.
Код заменичких облика нас и вас заступл>енс су и дужина и краткойа,
али дужина претеже, што се лако об]ашн>ава тиме што ови облици нема)у
неки од завршетака обичних у парадигмама, тако да аналошко скраЬиван>е
нема подршку у непосредном угледан>у, вей само у генерално) тенденции
да се дужине скрапу)у у синтагмама саставл>сним од проклитике и ]едносложне форме зависног падежа личне замснице:
а) брёз нас Бш, за нйе Ит Ф, нзмёд нйе Ит Ж Ф Бш, код нас Ил Ко
Бк Ш М1) Ит Ж Бч Цп Бд Сф Ч Ф 3 Е Ме НБ Бш СК Ъ Дс, на нас Ит 3,
наспрам нас НБ, нуз нас Мо СК, од нас Ит Бч Бш Ми, по нас Ми, пред
нас Ит, прйд нас 3 Бш НК, прекд нас Т Бч, прчко нас Ме, у нас Ит Ф 3
Пд НК, брёз вас Бш, до вас Сф, за вас Ч, нсприд вас НК, код вас Сф Е Бш,
од вас Бш, прид вас Км;
б) нсприд нас Ит Ч СЦ, код нас Бк Ит Ч СЦ, пд нас Ми.
Код ]едносложних заменичких облика на -м, узетих укупно, обе
могуЬности су у равнотежи:
а) за наш Бк Т Ж Бч Бд Ч Ф НК СК, по н>йм Пд Сн, прид н>йм 3 А,
саш н>йм Ил Ж, за н&м Ж, прид нюм СК, за кйм СК, на чйм Км, у чйм Ъ,
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за тйм НК, о тйм Ил Ит Сф Ф, пд тйм Ч Ки Сн, у тйм Нз Пе Ф Е Ъ, о том
Ил, са том Бч;
б) за нмм ГГ Ит Ф Ме НК, по н>йм Ч Ф, за нюм Ит Е Мо, пред нюм
Ит, прйд нюм СЦ, саш нюм Км, за кйм Ф СК, прёт ким Ф, на чнм Пе Ч Ф,
у чнм Ф, на тнм Сн, о тйм Ит Ж Ф 3 СК, пд тйм М1) Ит СЦ НК, са тйм
]1, у тнм Ит Ж Ч Ф Ме Ми Бш Пд, у тдм поглёду ]Т Бч, ей том Бд.
Ипак, изгледа да су код облика личних заменица (н>нм, нюм) у веЬини
потврде за дужину, а код осталих именичких заменица (кнм, чнм) потврде
за краткоЬу.
Облик ню}, ко)и иначе ни)с обичан на нашем подруч)у (говори се н>дзи),
забележен ]е свега двапут, оба пута са дужином: на ню) Е, пд ню"} Пд.
Облнци показних заменица са завршним -} на]чешпе има)у скрапен
вокал:
а) и тй) 3 НК, ни тб) БА, д тй) СК, у тб] Ъ;
б) у ей] кра) Ит, у ва] пде Е, у ее/ едкйк Мо, у во/ околйнн Ми, у та]
крщ Ит, у щ бунйр Бк, у щ Ит Ч 3 Бш, у тй] буиак Ки, у тй] валдвчнН Ит,
у та) дан НК, у та] камён Ми, у тй) ма СЦ, на тй) Ит Ф Бш, на тй) вашар
Бш, на та) вр Ф, пд тнм Ч, у тйм НБ Дс, ни го/ Ъ, пд то] Е Сн, у тд] М1) Ме
Бш Ми БА, у тд) полувеки Ме, у тд] сва^н М1), у тд] Руси)н Ж.
Овде долази до изража)а' угледан>е на форме као два] или дед]. Оста]е,
додуше, нс)асно зашто \с код облика на -м утица] двосложница као двйм или
оном био слабили.
На}зад, код глаголских облика презента и императива изразито претеже
краткоЬа:
а) не дам Ф Км Бш, не смём Ил Т Ф, не смёш Ил Т Ф, не бд) Пд, не
да) Боже Ъ\
б) не дам }Т Ит Сф 3 Ме СЦ СК, не даш Ф, не ]ём Ит Ч Ф СЦ Мо
Сн СК, не ;еш Ф СЦ Ки, не смём Нз Ит Ж Ч Ф Е СЦ, не смёш Ил Ит Т
Ч 3 Е Ме Км СЦ Мо СК, гй се не бд) Ит Пд, не да) Бк }Т Ит.
И ту се осеЬа снага импулса за аналошко скрапиван>е тематског вокала
у презенту, као и за одговара)уЬи процес у одре!)еним императивима.
У граГ)и изнето) у ово) тачки у кикиндско) зони благо претеже краткопа,
а у тамишко) зони дужина, тако!)е у неизразито) размери. То стан>е контрастира са много болим чуван>ем дужине у кикиндско] зони у гра1)и изнесено]
у т. 53. Узрок разлике ]е очевидан: у положа]у 11 у кикиндско] зони и иначе
доминира скраЬиван>е по аналоги)И (тип лежим), док се у вепем делу
тамишке зоне говори лежим (уз лежим). НеЬе бита ел уча] но ни то што из
Српске Црн>с, где ]е скраЬиван>е по аналогии и иначе на]дал>е одмакло, у
цело) гра!)и у ово] тачки немамо нщедног примера за изговор дужине.
55. У речима од на)ман>е два слога приликом прсношсн>а на проклитику
у виду ' на месту иници]алног акцента оста^е дужина, што одговара
ситуации у положа^у 12. В. примере у т. 17, 19, 20 и 22, сваки пут у оделку
б. Посебно скрепемо пажн»у на примере и тога Пд у т. 20, ко)и ]е у корелаци]и
с акцентом тога, обичним у Банату. Исто тако, пример не дймо Т одговара
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облицима читймо и йдёду, забслеженим у суседном селу (т. 45). С друге
стране, из СЦ имамо примере не дамо и не ]ёмо, у складу с ликовима читамо,
здвёмо итд., типичным за говор тог села.
56. Свс што )с речено у т. 54 и 55 показухе да ее дужинс дезакцентуиране
преношен>ем на проклитику у датом материалу влада]у исто као и дужнне
у истим положа]Има у склопу целовите речи (положа) 11 и 12). Аналогна
констатащф вреди и за прсношен>е на проклитику у виду * (в. примере у т.
17, 19, 20 и 22, сваки пут под а). Поссбно истичемо да )е у врло распростра
нено] вези и пд дужина доследно скрапена гласовним путем. Исто тако ни кал
нема дужине у синтагмама са замсничким инструменталом мном (тип са
мнбм) ни у негираном презенту не знам. У овом положа^у скрапиванл )е у
вепини говора аналошко, а само у делу тамишке зоне гласовно.
ЧУВАН>Е ДУЖИНА ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ
57. .1ош 1900. године Милан Рсшетар )с констатовао1"" (преводимо с
немачког): „И облици ко)и има|у такву [т]. скрапену] дужину у кра)н>ем слогу
показуху по правилу првобитни квантитст чим у н.пма због наслан>ан>а неке
енклитике неакцептована дужина шипе не сто)и у кра]н»см слогу; тако се
говори нпр. од жёнё алн од жене мп, виднш али видйш ли, рекд алн рекд
си итд." Рсшетар ]с истакао да тако говоре „)ужноугарски Срби", т].
Во)во^ани. Н>егова констатаци|а потвр!)ена )с у мс!)увремену налазима разнюс
аутора. И наш банатски матсрн)ал доноси мноштво потврда. Наравно, онс
се тичу само положа}а у ко)има у Банату и иначе можс ста)'ати дужина. То
значи, на пример, да иза нсузлазне дужине нема изговора дужине ни у
сандхщу:
а) зева се Цп, кока се Бш, мрчё се Бш, служи се М1), цепа се Бш,
евлачу се СК, тужу се СК, швдту се СК; вукд се Ш итд.
по старим се звало Ч, возам се Бш, чува] се НК;
б) вёзйва се Цп 3, дкрёпе се А, осуши се Пе, не пита се 3, пол>убй се
Пе, процеди се Бш, сумйва се Пс, удй]ё се Бш, умйва се Пд Бш, не цёдй се
Бш, пддёлу се Сф, пдлубу се СК, уда)у се А.
И иза дугог узлазног акцента обично долази краткопа:
кона ]е било Ит, вучё се Бш, стйдй се Бш, облачйву се СК, теку се
Цп, кйзд сам Ж, казо е СЦ, манд сам Бк, набацйвд ]е НК, окупд се Бш,
прдбд сам Бк итд.
обучём се Ми.
Располажемо са само нсколико потврда за дужину изговорену у ово)
категории, и то исюьучиво из кикиндске зоне, што ]е у корслаци]и с
распростран>сношпу типа спаван>е:
прдбд сам СК, промёнд сам НК, сред сам се Ме, одаклё су НК.
122 ВеЮпшщ 30.
123 Милетип, Кик. 22, Ивип, Банас 144, Б. Николип, Срем 229, И. ПоповнА, Госп. 82—83; упор,
и Б. НиколнП, Мачеа 201, Исти, Кол. 15.
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58. Иза неузлазнс краткого дужина се веома место чува испрсд
енклитике:
а) века у'е Ки, дужё су НБ, хврЬа ]е Ъ; ваха се Бш, верй се Ф, видй се
Ч Пд НК СК, видй га Ф, води се Мо, газй се НК, дёрё га Пе, десй се Е,
дрма се СК, игра се Ит Ч Сн НК СК, ими нас Е Км, шла и Ме, ими га
НК, йта се Ф Пд, копа се Ме Бш Ми, кува се Ч, лажё ми СК, лёгнё се Мо,
мехе га Ме, мехе }е НБ, меНё се 3, моли се Бш БА, нуди ме 3, орё се Бш
НБ, леей се Ит Ф, пщё се Ме Ъ, проспё се Бш, лусгй ге Ме, пушка се Бш,
реже се СК, скува се 3, слуша ме Бш, спусхй се НБ, гёра" се Бш НК, хреба
]е (= |о|) Бш, хреба нам Ми, услё се Ф, фйлй л«у Пд, хиха се (х 3) Бш, чека
]е Дс, чека нас Мо, чёшл>ё се БА, чёшлё га СК, чуди се Ил, чу]ё се Е, л<ёгу
га Сн, меху нам Сн, носу се Пд, праву се Цп, праху га Ф, лусгу га Ил, склан>у
се Ми, скулу се НК СК, грё/у се Ф, шалу се СН; бёго сам Бш, ваго сал« Ме
Бш, глёдд сам Ф, дйгб сам Бш, дбнб сал« НК Мо, запд \е Бш, йзно сам Сн,
/йгб нал< Мо, могд е Ч, налб се Бш, одно ]е Е, одно си Ме, опрд сам Ми,
лево ]е Е Ки, лёкб са^м Ф, лдлб се Е Ми, почд сам Ме, припд се Ме, продд
сам га Бш, просо сам НК, пушНб сам Сн, сё/5 сал* Е, скинд сам Ме, сйр/д
сам Бш, слушд сам Ит Цп Ч Ф Ки Мо Ми Сн, смщд се Ме Бш, смрзд сп
се Мо, хребб ]е Бш, узб сал< Ф Ме Сн, узд ]е НК, лйгнб се Бш, 'йгнб ]е Мо,
чёшлб си Ме, чйгб сам СК; прйда се Ми;
б) невесд }е Мо, обадвё су СК, нагиуё нам 3, покрщё се НБ Ъ, уб;у'ё
ге Ф, уб/уе га Мо, оли;у се Ч СК, д'аровд ]е Бш, дод/у'б си НК, загребб }е
НК, закопб }е 3, испродд ]е СК, начупд сам Ф, ожежд се Ф, ЬхкрекеНб сам
Ми, пошховд си ме БА, робовд би Дс;
в) не берё га Ми, не видй ;е (= р)) се нйшха Мо, ддпада л се Па,
ддчекй нас Ми, заваМ се СК, загрлй ]е НК, закол>ё се Ки Сн, заори се Ф,
зачуди се Бш, измерй се Ф, ископа се Ч Ф Е, испрахй ме СК, кулу/ё се СК,
навахи ;'е Сн, накупи се Ф, намажё га Е, обноси се Ф, одуз/ша у'е (= )0])
врёме НК, оженй се Ме НК, окопа се Ч, дперё се Бш Ки, дсеНа се Е,
дхпочнё се Ф, очеииьё се 3, Ъчеииъё га Е, лддрелсё се Ч, поздравла га Сн,
пдплашй се Е, лдшгу/ё" л«е Сн, прёкачй се Ф, прёправй се Ф, прикннё се Ъ,
припнн>ё се Пд, прихворй се НК, не греба ги Ит, не греба л«у Ч Ф Пд Ъ,
уграбй }е Ф, укрстй га Сн, учичка се Ф, не валы л<у Ми НК, шёпрхлй се НК,
договору се СК, заволу се НБ, загрлу се Е, искупу се Ф НБ, испржу га Ф,
намесху се Е, оправу се А, погоду се Ф, пдсва1)у се НК, не гребу лсу Ми, не
гребу ги Мо; загрнзд сам Ф, заукб се Мо, изрекд сам се Ч, навахб ]е Сн,
намазд сам СК, нахакд сам НК, нацрхд сам Ме, дбрадовд сам се Бш, побегд
]е Бш Ки, пддигд ]е Ми, прёсекд }е Ф, прдпушНб се НК, рёгисхровб се Ф,
угекб уе Е Ки, фрушхуковб сам Км.
Наравно. сличне синтагме могу се изговарати и без дужине пред
енклитиком. Наводимо мал и узорак:
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Са стдкё се нцвнше живило Сф, бриуё се БА, гри]ё се Бш, жени се
Бш, мет? се Ъ, мучн се СК, лева се БА, си/2 се СК, праву се Сф, бд)д сам
се Бш, дйгд уе Ме Бш, лёжд сам Ми, рёяг5 _/е Бш, рёкд сам му М1), слушд
сам Ж Ми;
заденё се Ф, прёправн се Ил, сиграу се Ч, увагу се Ит, насрНд у'е Пд,
дтншб )е Бш.
Ман>ег )е обима одговара|упи материал са дужином, односно краткопом у затвореном кра]н>ем слогу пред снклитиком:
а) бЪкНём се Ф, брйнём се Ме, волём н Ф, волём те Ме Мо, метём
му СК, мёгём )е СК, .мдлйм ге Ми Сн Ъ, молим вас Ки Сн, сёНам се Ит Ж
Пе Е Пд Ъ, сйгрйм се НК, вараш се Сн, ваташ }е Мо, молйш ме Ми, сёНаш
лк се Ит, сёНйш се Пд, тргнёш се Ми, чёииъёш се БА, чу}ёж га СК, кувй/
га Ми, мёНй) га Ф; сакруцём се СК; прыг куНдм тн СК, ддлазйм ти НК,
измакнём се 3, састанём се Мо, не сеНам се Км, уморим се Ит, не чудим
се Сн, напунйш се Мо, оэкт^чйш уе Ме, не ореш уе НБ, дотерй) и Ф;
б) матёр му Ч Км, ло српскмм се звало Бк, лсёнйл! се Бш, пратпм га
Ф, сеНам се 3, стара} се Сн.
59. Од огромног бро^а записан их примера са дужином сачуваном иза
акцента а испред енклитике, наводимо само део:
лосб ;'е Сф; воде" лш да/ Ки, кой ;'е Т Ф Ме, кой он Ит, кду'й ;'е Ме СК,
кЪ)ё )е Е Бш, ко/а су Е, кд)а Ае Нз, не ко]ё сн Ит, ог ко/ё )е Ме, до ко/ё Не
СК, кд/У Л>» Сф, чий су Ми, чц/ё у'е Ф Ме Бш СК, чщй сам Ме, чщй }с Ил
Ф Бш Пд СЦ, ко чщё сте Ф, каквй ми реп Ил, каквй }е Т Ф 3 Км, каквй иле
]е Пд, какво е Ит, какво ]е Бш, шш с« Ч, каква _/е Ме Ми Мо СЦ Ки,
каквй е Пд, какву /в Бк, какв}' йел«о Ф, каквй су Ил Ит Ч Км, каквё Неду Бк
Км; гакй }е Ф СК, гака }е Т, гакё су Бк Ме НБ; колики \е Ме, колика мп ]е
БА; ово сал< ;'а НК, дед нам ;е Ф, овб е Ит, дед су Бк, дед Не Мо, два* Ае
НК, два лш /е СК; здтд се здве Бк; бддё тн Мо, бой се Ф, бдлё га Бк, не
бдлё ме Ит, доле е Ит, бдлё га А, вёнчЛ се Ит Пд, гласа се Ч, гдй се Бш,
гуди се Ми, довёдё нас Ит, донёсё мн Нз, донёсё /е Т Ф, донёсё га НК,
држй га Ил Ит, задрй се Ф, заплётё се Сф, затрчй се Ме, здвё се Ит Ч Пе
Е, здвё л«е Бш, здвй ;'е Е, анпарй се Бш, ндё се Ч НБ НК, )ёбё му 3, кдрё га
Ки Мо, крегй се Ф, ледгй се Бш, наздвё га Ит, одвёдё л«е Ит, однёсё }е 3
НБ, оплётё н>пм се НК, шуё се Ил Ч, плёгё се Сф Бш, пдзна ]е Ит, лд/ё се
(= по)еде) Т, лд/й се (у цркви) Ит, прогруиШ се Бш, разбдлё се СК, разгорё
се Ф, светлуца се Ми, не сёдй се 3, смё)ё се Бк Т, емщё се Ме СК, срамотй
се Бш, уда се Ит Е Бш Пд, уцрвлм се Бш, бдлу ме Ил Ф Ме НК, вёнчу се
Мо, донесу га Ил, држу се Ит Ми, нстрчу се Ф, ледгу се НК, провесёлу се
Ме, разведу се Ит, амй/у се СК, споразуму се НБ, уведу нас Ит; нзмй се
Ме, уби ме Ф, умы се Ки; бдлд ме СЦ, вёнчд се Пд СК, вдлд сам 3 Бш,
ддвд ме Ми, ддвд )е НБ, ддшо си 3, ддшд е Ч, нзгдрд }е 3, нзишд сам. 3,
нзишд )е Ф, ымб сал« Ил Ит Ф 3 Км Ки Ми Сн, имд сн Ми, йскб ]е Пе,
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Ьшб сам Бк Ит Сф Ч 3 НК, малаксд сам Мо, малаксд е Ит, мётд сам Бш,
мётд сп Ме, н'апд сам ]е Ми, нашд си НК, ддвб га Ит, одолд му /е Е, оЪЬлб
]е Ми, оплд )е Бш, осванб сам Ми, дстб }е Ит Т СК, Ьчб сам Ф Ме Ми Ъ,
познд }е Ит, пд]д сн Ме, пЬслб сам Цп, прионд сн Ме, прогрушд се НК,
л/>длд с Ит, прЬшб си Ит, сазрб уе Ме, с&грд се Бк, сишд се Ме, спдпб га
Ит, угдвд си Пе, у/б /е Ф, >»^ро га /е Бш, усхб сам Ми; пёшкё /е дчо Бк,
лёшке" су ЬЬшлн Ф, /учё сал« Ил, овакб смо Ил, ова/сб уе Ф, такд /е Ко Т Ит
Бк Цп Сф Ч Ф 3 Е Км Ки Мо СЦ Пд НК, такб сте Км, такб су Ил Ч НБ,
толикб сам Бк, толикб /е Ил Ит НК СК, толикб се вйдло Бк, толикб су Бч,
толйкб Неш Км, куда йеш Ки СК, куда йе НК, куда йе.мо Ит, куда Неду Ит,
гуда сам Бш;
с момкдм се дави Т, косом се коси Ф, ноНдм су шили 3; о чм/ёг /е СК,
од чц/дг ]е СК, ис кд/дг су места Сф, с кдйлс йе Ил, по моим /е СЦ, два/ /е
осго НБ, с дтйм се писало Бш, с дтйм се кувало Сф, с дтйм се Ми, с дгйл*
сам се БА, ш мртвйм ]е делала девочка (= иза уб^еног остала ]е кйи) Цп,
]ёдйн /е укро НК; бдйм се Ит, бд}йм се Ч Бш, доведём /е Е, загечём га СК,
зовём га Бш, зовём ]е НК, израчунйм се Ит, одвёдём н 3, удам се Нз, продаж
га Ит, емщёш се Ме; дддД/ л«и СК, лдда/ л«у Бш.
Има, додуше нешто ман>е, и потврда за краткоЬу у истим положа]има:
какви )е Ме, какви су га Мо, гакй уе Сф, такб ]е било Т 3 СЦ, гакд* су
кйзали СЦ, гакд се Бш, дед /е Ит, затб сам /а Ме, мд]ё ми дёце Бш, кдй су
Ж; бд/й се Бш, дроки се Бш, однёсё се Ит, лёче се Бш, прочита се Ф, разболё
се Ми, сми]ё се Бш, бдуу се Ме, доведу га Ф; увй га СЦ, ул«й се СК, вдлд
сам Сф Мо, «лед сам Пд, ишд /е Ит, мётд сам Т Ж, одустб }е Ит, дегд /е
Бш, умб у'е Ит, лрвд сал се СК; /уче сам Ж, гакд га гд било Ж;
с дгам се гка Бш, с лй/ш се дроку СК; смирм се Ме.
Уз овде наведени материал и делимичио уз т. 61 и 62 иду и многобро]НИ
примери са дужинама сачуваним или накнадно уведеним испред енклитике
/шут. 8—10.
ДУЖЕН>Е ПРЕД ЕНКЛИТИКОМ
60. Према односу вйди: вйдй се, ишд : ишд /е )авиле су се секундарне
дужине пред енклитиком у синтагмама као вйдлй су (: вйдлн), ишлб уе (:
шило).12*
Дужсчье ове врете у слогу иза неузлазне дужине изоста)е, наравно,
сасвим, а у слогу ко)и следи иза ' }е ретко. Наводимо све забслежене примере:
124 Упор, радове наведено у претходно] напомсни. Додапемо да сва три а утора ове монографии
яма)у у сверим матерн>им говорима овакво дуженье, исто као и сачуване дужине испред енклитика
о ко)Има )е било речи у т. 58. Ме1)утим, као и други во)во!)ански интелектуалцн. данас ови аутори
у свом говору иэбегава)у обе те особине.
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с кймё сч ишо Пд Дс, за кймё си СК, са чймё сн НБ, ш чймё сн СК,
снаНё се (3. лице )д. футура) Мо
(ареал углавном одговара ареалу типа
спавйн>е).
Примера без дужсн>а има далеко више; ми наводимо само неколико:
Чёда у'е схЪ]о Е, кума у'е дчла Сф, сейма у'е дала Сф, снёла /е Сф, било
у'е Е НБ, били бн Е, дали смо им Ме, манн се оваца Цп, наранн у'е Бш, оцецн
у'е главу Е, малко смо НБ, оде се родило Е, снйза у'е водоплав Бк.
61. Иза слога с неузлазном краткопом дуженл пред енклитиком )е
често:
бЪга у'е теног Ме, брига ми у'е Сн, вдНкй у'е СК, киша у'е Мо, штёта у'е
Ъ, суюьё су НБ; ншна у'е Е, наше у'е Пд, беев у'е Ме, вред у'е Бш, вйткд у'е Бш,
жЪьнй сам Бш, зрёлй у'е СК, сниекд у'е Дс, рада сам Бш, двдуе" се купу СК,
друге су муке Ми; дйжй се НК, ыгнй у'е НБ, скйнй га СК; быо сам Км НБ,
бйд у'е рЬб НК, давд сам Е Км, дао сал« Ф Ме СК, звав у'е НБ, знавв сам Е,
знао у'е Ф, крйд се Ме, пав у'е Бш, гёд у'е Бш, умро }е Бш Ки, чув сам Ми
НК, знало се то Пд, видла сам Ки, сёла сал« Ме, гкйла сам А СК, грела сам
Ф, выдлй сл«о Ф, вйдлй су НБ, знали су НК, знали смо СК, секли су га НК,
чулы сте Бш; дужё су НБ, ман>ё се раднло Ф, досга /о/ у'е Бш, доста у'е сисало
Бш, лсавб л<у ус било СК, млогд у'е Ме, луно у'е Ми, рано у'е Пд, како у'е Мо,
какб се зове Пд, омв у'е друго^ачще НК;
перина у'е СК, велико у'е СК, жупкастд у'е Бш, слободнд у'е Бш, ]аловй
}е Бш, матора у'е Ф, весели су Бш, прострете су СК; срушиНё ти НБ, брёчнд
сам га Ме, види)в сам Ч Сн НК, видно сам Пд СК, додн]в сн ми Ме, 5пиб
се НК, пуши)д сам Мо, скинщв сам Ме, класалв мп у'е жито СК, видила
сам Бш, глёдала сам Ми, кукала у'е Ми, моловала сам Ме, одагрла сам Бш,
падали у'е СК, плакала у'е Сн, прапнула се Ф, проврнлй ]е Бш, снуждила се
Ф, умрела у'е дёца Ми, умрела у'е НК, ваталй се СК, вйдилй су нас Ме, вйднлй
сте Пд, грабили су Ф, купили смо Ф, нудили се Мо, патнлй смо НК, певали
смо Е, сва/)алй смо се СК, чёкалй су НК, правиле се Ф,
вёчерв у'е СК, ■млёхуша у'е Бш, неделе у'е Бш, пщаницй у'е СК, лрёг куйу
у'е Ф, сувачё су биле Пд, чакширё ми Е, у га/и? се йшло Сн, н>ёговб у'е Бш Ъ,
пщана си НБ, на]срётни]й сам Ъ; умитй се СК, дставй ме 3, приврНй се Ми,
убрншй се Ф, увремённНё се Бш, доносив у'е Ми, забдравид сам НБ,
задовЬлуид сам Км, испарщо се Бш, истеглио се Бш, направщд у'е Ф, носив
се Ф, Ьбеси}д у'е Ф, ожёнид сам се Ки, поклднив сам СК, пЬплашщв сам се
Бш, приварив нас Мо, пригазид сам СК, сакрнд се Пд, склонно сам се Е,
ударив у'е СК, ударило сам Ме, улш<5 си се Ме, угубиб сал* Е Км, ершило
125 Ни)е исключено да се у овим случа)'евима не ради о секундарним дужинама. Можда су, на
пример, у банатскнм говорима пре скрапиван>а неакцентованих дужина на отворено) ултнми
облици као шк и чйме нзговарани са дугам -?. Будупи да се то не може утврдити, оста]е нам
да се при класификаци)И гра!)е равнамо према стандардно]'езичко) ситуации, сличено) у Маретипево) Грамагици и у речнику Матице ерпске.
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се НК, говорили се Ч, косило се СК, мёНалд се Ф, нёсталд га Ки, дсталд
нам Ф, родило ]е Ф, увснилд ]е СК, водила ме Ф, забдравила сам Ме СК,
заклала си СК, косила сам СК, крстила га Бш, метила ]е СК, метила сам Ъ,
набаллла }е Ф, нщела се Бш, носила се Мо СК, одолела ]е Ми, оставила
сам Ме, детали ]е Е, остарила сам СК, Ътишлй}е Цп Км, пд}елй /<? Ф, поещала
си СК, прёкинла се Ф, приварила се Бч, причала мн Ме, пустила га Ме Пд,
расекла се Ф, раскретила се Ме, созрели }е Ме, сёдила }е НБ, уюьукала }е
СК, уронила сам Бш, уекдчилй }е НК, вёчералй бп Км, глдбилй се Ф,
ддлазилй су Ч, э<сёлилй су Ф, играли смо НК, ималй сте Сн, ималй би Км,
йстералй смо ]е Ф, мёЬалй смо Ф, налазилй су Ми, остригли ]е Ф, дчилй су
НК СК, пдбеглй су Ки, пдетилй смо Пд, припали смо се Мо, пустили су га
Ме, раскинули бп га Ф, склонили смо СК, откинули се Бш, раскретила се
Ме, умирала су Пд, ндсилё су Ф Е, ндсилё се Сн, Ь]агнтлё се СК, саставилё
се Пд, уватилё су СК, пдкошенд }е СК, укише/ьенд )е СК, наученё су Пд,
на\вишё }е Сф;
науки ;'е велика НК, разговараш се Ф, платиНу га Сн, вратид се_ Бш,
нарастид }е Ф, радио сам Ки, разлутнд се СК, урадид сам Ки, бивало }е Мо,
мрзилб вас СК, нарастило }е Бш, плескало се СК, радилд се СК, ху]илд ]е
СК, затруднила ;'е Ъ, разгн>йвила сам се СК, снёвалй сам СК, угн>йздила се
Ф, имикала сам се СК, врачалй су СК, давали мн 3, :исивилй сл<о БА, завёзалй
су СК, кашли су нам Ф СК, казалй смо им Мс, надлагйвалй се НК, платили
смо Сн, полупалй ми СК, прйчалй су НК, радилй су СК, стрёляшй су и СК,
тражилй су Сн, тренйралй смо БА, набщалё се Дс, служилё су НК, срамилё
сеНК.
За тако^е всо.ма распространен изговор без дужсн>а навешпемо само
ман>и део примера, управо због Аиховс обичности:
сйтно ]е Ит, слаткд ]е Ит, быо сал< Км. шло ;'е Бш, смрзло се Бш, спало
/е Бш, оида се нада} Ки, ё№о гя Ми;
видно сам Ж, залид сам Бш, дёнулд се Мс, читало се Ит, вйдила сам
А, накопала сам СК, Ъралй су Цп, певали смо Ф;
гибаница )е обашко Ме, йзуб сам Ме, лигула у'е Бш, мёНалй су Ме,
носили ]е Ит, носили смо Пе, носили су 3, расекли смо Бш;
ершило се Ъ, месило се СК, радилд се Ме, врйскала у*е СК, окупала
се Бш, рашйрила се Сн, спрёмала се СК, одво}авали се СК, ердили се Сф,
чували су Сн.
62. Због врло великог бро{а примера са секундарним дужегьем непосредно иза " акцента наводимо само редуцирану збирку гра!)е:
од вёшД уе било Ф, решето смо ималй Бк, село ^« бирало Сф, у село
Уе Бк, бодЗ у'е допрла Бк Ф, вруНинй е Ит, вруНипй ми ]с Ки, гридта }е НК
СК, дёка смо били Бк жена }е месила Ки, жене су имале Бк, зёл*л>й у'е Сн,
здра Уе Бк Ф, еёстрй му Ит, срамоей }е Сф Ф Бш; л*ёнё" су Ил Бк Ит Пе, код
лёнё" уе Цп, поред мёнё )е Е, л<ёнё би Сн, гёбё Лелю СК, дна се Ил Сф Ф
Пд, она йе Ме, онД л«у Сф, они се Ф. Лнб <~у И" л Ч Мо Пп Р1.Д они се
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држу Ил, дни се смЩу НБ, дне се Ч, дне Не кщатн Ф, дне су биле Ки НК,
дне су июле НБ, код нзёга ]е Бк Сф, за н>ёгй }е Ит, у н>ёгй ]е била Сн, код
н>ёгй сам Цп, ььёга Немо Км, н>ёму се скйно Ф, кдгй сам Т Сф, от кдгй сн
Ме СК, за кдгй е Ит, у кдга ]е Ф, кот кдга ]е СК, кдга Ну Ф, кдга Не Ил Ит
Ф, кдгй Нете 3, кдга Неду Пд, кдга бн Сф Пе Сн, кдмё се ддлази Ми, кдмё
)е прёпало Ф, кдмё сте дали Ме, кдмё Ну Ф, кдмё Немо Сн, с кймё йеге Ми,
кд]у Неш Мо Ж, за чёгй }е Ки, о чёгй у'е то Ме Бш Ми, за чёгй су )е Е, због
чёгй су Ф, на чёгй се Ъ, о чёгй су Ф, кроил чёгй сте се СК, чему се раду]ем
Ф, ш чимё Неш Ме, мд]ё /е Ит Км, мд)й ]е Ит Ф, .мо/й су Ч Ф; внсдкй сн
Сф, вчсдкё су Ит, дебёлё су Сф, добра }е Ит Сф Мо, добре су СЦ, долёкй
му Ит, снрдтй сам Бк, снрдмд сам НБ, )ёднд у'е Ит Е, уёдна у'е Ит Ми Бш,
./ёднй су Бк Ки, мдгу л ддйи НК, ./ёсй л Ит СК, }ёсу л тукли Пд, дйё" л се
Ит, виды в Ит, доведи га Ит, донёсй мн Ф, за/гй лш Ф, нзвёдй и Ит, нзнёсй
га Сф, нзнёсй им Ф, мёгй /о/ Ч, кв/й се (= на)еди) Ф, ндсй ме Ф, олсёэкгй га
Ит, ожени се Пе, отвдрй мн Ф Сн, пёрй се НБ, помакни се Ки СК, помаий
се Бш, помдзй му Ф, помдстё нам Сф, прёпнй се цп, припнй се Ми, припнй
га Пд, пусти га Ме БА, разумы ме Ми, разумтё ме Сн, сапнй га Пд, склднй
га Ф, узлш га Бш, услй му Ит, чеииьй се Ф, помдстё нам Сф, превёстё ме
Ф; довёшНё е Ил, довёшНё га Ме; ддшлд му }е Бш, нзишлд мн Ф, ииллд се
Ит Бш, мдглд ]е Ф, нашло се Ит, пёклд се Ил Ф, плело се Ф, пронашлд се
Ит, прдшлд га Ф Ки, прдшлд му Ч, прдшлд ]е Км, разйшлб се Ф, ддшла
сам Т 3, дошла е Ит, затекли е Ит, извёлй сам Ф, нзишлй у'е Ит, испекли сам
Бш, ('/шла сам Гд Ит БА, ышла" вам ;'е Бк Бш, ышла су Е, легла сам Ме,
леглЛ би Ит, мётлй сам Ф, СЦ, мёгла" _/е Ф, одвёлй ]е Ит, ожёгла ме Ит Ф,
дчла" /е Ф Ме.'дюла" ;е НК, пекла сам Ф, пошла е Ит, прдшлй ме Бк, прёшлй
сам Ит, прдшлй сам Бш, синили сам се Ф, снашла га уе Бш, увела га.м Ф,
ужёглй се 3, дошли смо Ф, дошли сте Ит Мо Пд, дошли су Ф Ме Бш СК,
ддшлй би Ме, испекли смо Бш, шали су Ил Пе Ф СК, лёглй су Ме, мдглй
су Ми, нашли га Ит, нашли смо Бш, о с шли су Ч, плели се луудн Ит, помдглй
су Бш, прёшлй су Ит, развели се Ит, снйшлй би се Сф, урёклй ме Ф, нзашлё
су Пд, йшле" су Ил Ме Ми Сн, мдглё су СЦ; одавдё смо Сн, далёкд е Ит,
далеко сн Сф, кйде" Аемо Ъ, скдрд сам била Ф, доскдрд сам 'шила Ф, доскдрд
сам тйко Ф, само /е была Ф, бадавй е Ит, ддбрд ]е Нз Ит Т Цп Ми Бш СЦ
Пд Сн, ддбрд е было Пд, ддбрд се жйвнмо Сф, ддбрд смо Ф, ддбрд нам
Пд, дубдкд ]е Км, шнрдкд ]е Км.
Као илустрацщу изостанка дужен>а навешЬемо примере:
зёмла ми )е у задругу Бш, сестра /о/ ГГ; дни се уда Т, дни се гомилу
Т, кдме се да СК, уёднд ми СЦ; мдглд се Ит, ддшлй /е Т, ни<ла уе Бш, мёглй
сам Бш, нашли се СЦ, увезли смо Бш, ддшлё су Бш, СЦ, ддбрд се Ме, само
се смщу Ми.
Знача) но )е да секундарног дужсчьа нема у затворено] ултими пред
енклитиком. Изоста^у, дакле, примери као *чдвёк)е или *нокат у'е. То дужен»е
оста)е, дакле, одлика кра)н>ег вокала у речи. Узроке овоме треба тражити
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пре свега у чшьеници да у банатским говорима нема скрапиван>а у облицима
као колач, а да се у веЬини тих говора чува, бар факултативыо, и тип голуб.
Стога нема ни односа као *кдлйч : колач }е. Вероватно игра улогу и
затвореност слога као сметн>а фонетско) повезаности акцентогене речи с
енклитиком (ерпскохрватске енклитике по правилу печин>у консонантом, па
бисе стварала консонантска група, на)чсшпе расподел>ена на' два сукцесивна
слога).
63. Дога1)а се да се )сдносложница веже истовремено и с проклитиком
и с енклитиком. Ако та )едносложница иначе носи
акценат, приликом
преласка акцента на проклитику у виду ' дужина по правилу оста^е,
очигледно чешпе него што би то било да нема енклитике:
и )й сам Ит, и )й бн Ит Км, и тй се покйжи Ме, и дн ]е БА; у н>у су
Е, и мй смо Пд НК, код и>й ]е Пд, и то сам чуо Ит Ж, и то се Сн, на тд су
Пд, у то се перу Бш, ы тд бн Сн, не да га Ж, не да му Сф Ме, не да нам
Щ.
Примера за скрапиван>е има сасвим мало: и тд се здее Сн, у тд се куполе
НК. Напомин>емо да се заменица то и ван синтагми са клитикама често
дезакцентуира, а вокал у ню) скраЬу^е (в. т. 14).
Потврде за секундарно дужсн>е налазимо у примерима шта Не тн М1)
Цп Мо, и дй )ё га СК (ако ]е добро забележено).
Исто као и скрапиваньс неакцентованих дужина, и дужсн>с пред енклитикама представл>а неутрализаци]у квантитетских опозици]а. На та] начин
домен тих опозици)а сужен )е )ош више. Ме1)утим, ситуаци^у комплику^е
факултативност дужине пред енклитиком. По сво) прилици и ту игра улогу
чин>сница да се у акту комуникаци]е )унктуре (морфолошке границе)
одре1)еног ранга могу, али не мора}у осеЬати као границе измену речи (упор,
т. 23). Уосталом, у по]единим положа)има у разним местима дужине се и
иначе не изговара|у доследно, тако да )е нпр. понашаше примера скинй
га/скйнн га слично понашан>у примера еидй се/видй се. Додуше, била би
потребна посебна статистичка истраживан>а да би се утврдило да ли )е
фрк.'квснци]ски однос измену две)у могупности у оба случала исти.

ВОКАЛИЗАМ
ИЗГОВОР ВОКАЛА
Отите напомене
65. Две су на]важни)е одликс банатских говора у области вокалске бо)'е:
1) широко артикулационо пол>е вокала, Т]. знатна вари]аци)а у н>иховом
изговору;
2) изразита разлика у вокалско] бо)и измену дугах и кратких средн>их
вокала: ё и б по правилу су упадъиво отворенной од ё и б, што би се, сасвим
шематски, могло приказати следеЬим ди|аграмом:
Типично стан>с у
источнохерцеговачком
ди)алекту

Типично стан>е у
во]во?)анским
говорима

Прва по)ава у начелу — што никако не значи и у конкретностима —
подсепа на ситуацщу у говорима западне Босне126 и суседним српскил\
говорима на тлу Хрватске.127 Друга по]ава заступллна )е у многим (езицима,
а на земл>ишту српскохрватског ]езика првенствено у во)вог)анским говорима
шумади]Ско-во]во!)анског128 и смедеревско-вршачког ди)алекта129, као и 'на
на)вепем делу косовско-ресавског подручна130.
126 Драголуб Петровий, О говору Злчфиыг, Нови Сад, Матица српска, 1973, 119— 216; исти,
Прнлозн познаван>у мус/шманскнх говора западне Босне, Годшшьак Фи. чофског факултста у
Новом Саду XIII/ 1, 1970, 336—338; Милорад Дешип, ЗапаЪнобосанскн щекавскн говори, СДЗб
XXI, 1976, 33—».
127 Драголуб Петровий, Говор Банще и Кордуна, Нови Сад — Загреб, Матица ерпскл —
Просвета, 1978, 33—38; Милан Драгичевий, Говор лмчких }екаваца, СДЗб XXXII, 1986, 44—о9.
128 И. Поповий, Госп. 44, 46, 50; Берислав Никол иП, Срем 307—309.
129 П. Ивий, Херски 330-331, 346.
130 Душан Ловий, Трстеничкн говор, СДЗб XVII, 39; Р. Симий, Левачкн говор, СДЗб ХГХ, 64—69;
П. Ивий и А. МладеновиЙ, Дщалекасскн текстови нз Србн]е, СДЗб VII, 1964, 162— 163 (текст из

Павле ИвиП, Жарко Боильаковип, Гордана Драга н

155

Бо}а вокала е и о
Дуги вокали е и о
66. Вокали е" и б изговара)у се много затворени)е од нормалне вредности
е и б, али )с та затвореност у овом случа}у по правилу само релативна. За
восиоце говора она ]е стварна утолико што посто]и велика разлика измену
просечног изговора ё и ё, одн. б й б у погледу степена отворености. Ово \с
извор заблуда ко)е су могле збунити и понеког истраживача. Знача)но )е да
се ма1)арско ё, ко]е )е врло затворено, обично не супституише са е, веп са и:
бйрош „пол>опривредни на^амни радник" < ма1). Ъёгев, рнв „старинска мера
за дужину" (ма1). гё/, гд/, уп. и риф у Иванди, Чешл>ар 134), рис „врста
наполичарског односа", < ма1). гёхг „део", одн. рад при ко]ем раднику припада
одре1)ени део произвола, риг „мочварно земл>иште" < ма1). гё1. Занимл>иви
су и примери рёнЪир „полица)ац" Пд (ма!). гепа"6г) и чёндйр „пол>ски чувар"131
(ма1). аепа"6г, у оба случала ради се о времену пре Првог светског рата), у
ко]'има )е ма()арско дуго б супституисано са й, а не са ё.
Вокал ё се врло често изговара на начин ко)и можемо окарактерисати
као благо отворен са гледишта фонетске науке оличене у транскрипцией 1РА
као и са гледишта прилика у кругу српскохрватских дщалеката. Из техничких
разлога оставл>амо такве примере без диакритика, а групишемо их према
вокализму у следепем слогу:
ё
бела Ф (1:), грёда Ф, }ёла Ф (2:), среда Ф СК, црёпнм Е, шёеа Е, пётла
Пд, пётак Сн;
Ъёте Ит СК, лёпе Т, беле Ф, Вё/ье Ф (1:) СК (1:), од Пере Ф (2:), шёве
Пе, сёчёду Ме;
одело ]Т, с Вё/ьком Ф (2.) СК (3:), с Пером Ф (2:) СК (4:), срёдом Е;
грёдице }Т, бёсни Ф, на реки Ф, бёли 3, чёснице СК (2:);
глёду Ф.
ё
две Бк, лег Бк, леп Бш, шее СК;
бела Ф, клетва Ф СК, нема Ф СК, реда НБ, зёва НК, лег кЛера СК,
чёрга СК;
н>еке ДТ, зеле Ф СК, клётве Ф СК;
мёсо Ит СК, Се/о Ит, сено Ф Ме СК, Сешо СК;
клётви Ф СК, Цедим се Пе;
клётву Ф СК.
села Сикирице код Парайина); Асим Псцо — Бранко Милановип, Ресаески говор, СДЗб XVII,
1968, 251 (судейи по материалу ко) и да)у аутори, по)ава се углавном тиче вокала е и ни)е доследно
остварена); П. ИвиЬ, Херски 334 (по ауторово] гра1)и из Гоча код Врн>аца, Глоговца код
Светозарсва, Стрмостена у Ресави и Касидола код Пожарсвца).
131 Уп. и чёндйр „нопни чувар", Чешл>ар, Иванда 144, цЪндйр -а пооски чувар Мо 1—76.
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ё
Ёнглёз Ф, опёг Ф (1:) СК (2:), увёк СК (2:);
донёла Мо;
четрдёсёсе Ит, дрвёке Ф (1:) СК (2:), дкрёнем Пе;
тюнёдёгьннк СК (1:).
Нешто )е рейи такав изговор код О:
6
лднца ]Т, вд)ска Ф (1:) СК (1:), лдла Ф (1:) СК (3:), попа БА;
вд]ске Сф;
ддГ)и Цп, двдриш Ф (I:).
о
грджТ]а СК (1:);
грджТ)е Ф СК, до#е Ме;
кокци Ф(1:)СК (2:);
грджЦу Ф(1:) СК (2:).
б
нёмб) СК (1:);
дёвд]ка Ф (1:), топдва СК (1:);
}ёЪнб ]е Е;
дёвб]кин СК (1:).
Нема оштрс границе измену овог изговора и нешто затворени^ег,
упоредивог са вредностима Е и О. из транскрипци)е /Д4. Ми те примере
наводимо с комбинациям тачке испод слова као знака (релативне) затворености и хоризонталне црте ко)ом Йемо означавати (релативно) средььи
иговор:
ё
Ве/ьа Ф, }ё/ш Ф (1:), рё\ка Ф (2:), сре\да Ф (2:), Нё/лац Бш, грёда СК,
деда Ъ;
од Вёл* Ф (2:), од Щре Ф (1:), ёнге А, дёте СЦ, звезде НК, врёме СК;
лётюг Т, с Ве\л>ком Ф (1:), с П$ром Ф (1:), при)атё\лство Ф (1:) СК (2:);
месио О, на />^'ки Ф (1: ), чуеннца Ф (1: ) Ъ, делно Сп, Немци Сп, трё.знио
Пе, пшеницу Е, сле\пци Е, тешки Пд;
ид#)у Ч СК, пзнесе\ду Ч, на р^ку Ф (1:) СК (1:), на бдогу 3, Мил^ву
Сп, #ду Ме, н^йу БА Ъ.
бр|г Ит СК, л|г Ит Пе, сн|г Ит, цвф Т, зл| Ф (1:), ш\с Пе, гр§/ Е,
лр| Е, две\ Ме, э<с^ Ме, ]$ш НК, з|1< Ъ;
н^л<а Ит Т Ф (1:), н^на Т, клятва Ф (1:), ч^р^а Ф (1:) СК (1:), мфъаду
Пе, меььа 3, цр$па 3, г§/ш Ме;
н^Ле Ч, клфве Ф (1:), цв|/>е СЦ;
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л$во Ит, се)но Ит Ф (1:), м\со Ф (2:) СК (2:), т%ло Ф, л%по Км, ч$сто
.
пре\кн Ит, ср$ди Бч, &ё\лн Ф, кл&вп Ф (1:) СК (1:), мёснмо Сп, спр$чим

НК;
кл|гву Ф (1:), кр|Лу Пд.
напрф Ит, Ёнгл^з Ф (1:), слёг (1:) НБ СК (2:), дёв$р Ме, памф Ме,
бол|сг СК, увёк СК (1:), чехрн^с Ъ;
мёдвёда Ф СК (1:), регйм$нта Ф, сёпт$мбар Ф (2:), сёкс^ра Е, )елёкв
СК (1:), ковчега СК, печ^са СК, пЪстщмо СК, оц^ва Ъ;
дрвёЛе Ф (1:) СК (2:), Ъкр$немо СК (1:);
ком^нЪща Ф, памяти Е Пд, дтррни СК (2:);
.мёнё. су Ит, побегнфу Ч, пддер$ду Ф.
о
в#сга Ф (2:) СК (2:), Яосга Ф СК, л^/ш Ф (2:), сваг^ва Е;
пдрез Бш, с н>дмекана НБ;
двдриш Ф (2:), двдри Ме.
о
дн§ Ф, зб^уэ Ф (2:), зл§ Ф (3), кфн> Ф (2:), фн Пе, гн§/ Ме, к§сг Ме,
сг§ Ме;
бронза Ф (2: ) СК (1:), грдж^а Ф (2:) СК (3:), мдра Ф, хдга Ф (3), тдрта
Ф, прдба] Е;
грджЬе Ф (2:) СК (2:), д§/)еду 3;
у Бдтошу Пе;
к$«ли Ф (2:) СК (2:);
о грджЬуФ (2:) СК (2:).
о
кЬсдм Ил, зёлдв Сф Ф (2:) СК (1:), лисд~в Сф, рунддв Сф, шйрдв Сф,
гёр^р ф (2:), савесндст НБ, нём<Ц СК (1:);
ддш$ сам Ит, дёв&ка Ф, лёпд/ка Ф (2:) СК (1:), пЪпдва Ф (2:) СК (2:),
хопдва Ф (2:) СК (1:), сомдеа 3, омдбар СК (1:), оправам СК (1:), пЬхЬка
СК(2:);
Ъолёкд е Ит, гахф се Ит, разйшлд се Ф, лётдске СК (1:), ов# у'е Сн;
дёв&кпн Ф (1:) СК (3:).
Релативна малобро^ност примера у нашо) гра!)и, у ово) категорией као
и у претходно), може се об]аснити управо н>иховом обичношпу и неизразитошпу: на)чсшЬе ни)е било повода да се при бележен>у говора посебно
означава квалитет ё, одн. д. Карактеристично }е да знатан део наведених
примера (они са бро)кама додатим у загради) потиче из тестова читана ко^е
;е П. ИвиЬ изводио у насто)ан>у да утврди обим вари)аци]е и чиниоце ко)и
утичу- на н>у.
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Посто)и, дал>с, и изговор ко) и )с у нашим запнсима квалификован као
(релативно) затворен, а ко)И ман>с-вишс одговара ономе у типнчним говорилла источнохерцеговачког диалекта:
ё
лёц'а Бч, пётак А Цп, црёпнш Км, приповёдат СК, свёНа СК, пёрка Дс;
врёме Ме, дёте Мс, донесёмо Мс, насёчемо Мс;
тёшко Бч, прело Ме, рётко Км, млёко Дс;
вреди Бч, подёлио Км, згрёшио Бш, врёдни НБ, згрёшили Пд, делили
НК, дрёчиш СК, звёздица СК (1:), месило се СК, Нёмци Сп, реди Ъ;
нёЛу БА, «лёду НК, клеч)' СК, пёрку Дс.
?
л?Л ГГ, шее Цп, две Бч НБ Сн, лел Ме, ге Ме Км, бТЪк: НБ, пре СК
(2:), п?гЪ;
црепа Ко, нел«а Ит, шеста Цп, немаш Пд, С?/ки Сн;
не/де А, деге Ме, нспеш Км, н>ене Км;
бело Бч, .месс Бч, двессо Бш, Сдшо СК;
речи .ГГ, од усЩи Ме, «ёсги *В, бели Бш, седми Бш.
матёр Ме, увек Ме, дёвёр Бш, Бёчё] НБ, уёсём НБ, болеет СК, Енглёз
СК(1:); '
ндвёмбар Ф (1:) СК (1:), упёгладу Км, загонётка Бш, садёка НБ, }елёна
СК (1:), регимёнта СК (1:), сёптёмбар СК (1:), нёдёлл Т>;
сагнё се Ме, послёдьье Бш, дётёнце СК, дкрёнемо СК (1:),ул«рёЛе СК;
Мёлёнкина Бш, кудёл>ни Дс;
сё)ёмо Ф, режёмо Мс, скйнёмо Мс Км:
л*ёгёду НБ Сн, намажеду НБ, станёду НБ, мдглё су СЦ.
Уоош Ит, прш Цп, конца Бш, кон»а (Гмн) Бш, доброволя" ц СК;
зд/ье Бш.
о
крн> Сф СЦ, л«о/ Бд Ме Бш Ки, ко 3, зрб Е, дно Бш СК (2: ), злр СК
(3:), сгог СК (4:), леог Ъ, его Ъ;
.мора Сф, бра СК, гога СК;
грдбл>е БА, ов«е Ит БА;
Доен Т, н>ози СК (2:), лонци Ъ;
«шчу Ъ (изузстно затворен изговор).
сгакяол* Ф (1:), рагастрв НБ, зёл>дв СК (2:), посётиоц СК, тёрор СК
(2:);
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измёд господа Ит, дёво]т Ит, оксобар Ф (2:) СК (1:), лёпо]ка СК (2:),
посётпбца СК, потока СК (1:);
тако }е Е, кокбшке Бш, говоре СК;
трговци Ит, дёвд}кп Бш;
дёвб}ку Ъ.
Изнесена гра1)а не да)е могуйност за сигурне заюьучке о чиниоцима
ко)и условл>ава)у затворени]'и изговор. Изглсда да се ради о слободнс^
вари)аци]И. ^дино би се можда могло рсйи да затворено о у вейини случа)ева
долази у суседству лаби)ала или велара, што би говорило о извесном
асимилаци)Ском утица|у. Таква асимилашц'а одговорна \е за )ош )едан случа)
у ко^ем )е вокал о подложшци затваран>у него е: у нашим говорима б се
често затвара у суседству лаби|ала или велара (т. 76, 85, 86). Друкчи)И
случа^еви нешто вепс затворености о у пореЙсн>у са е под одговара^уйим
условима забележени су у т. 67.
Петрович )с у Гаду бележио ё и о, тако у речнма Ыёп 225, сёаЧ 226, гёр
227, %гЫе! ' 227, аё\'а1е 230, 2 Ьге&а 230, оа"ё1о 230, УгЫпе 23 1, Ь\'се мн. 225, пЪгет
227, Ые 229, рора 233 итд. (акценатски знак на е. односно о овде \с сваки пут
комбинован са знаком дужнне, што ми из тсхничких газлога не репродуку^емо). Осим тога исти аутор нма и примере без знака затворености као 1ёро
232, дуса, оусе 225.
67. Осврнуйсмо ее сада на изговор ё и б отворенной од просечног.
НавсшЬемо прво примере где \с нн)анса отворености умерена, бележеЬи ту
ни)'ансу комбинациям знакова отворености (кукипа испод слова) и средн>ег
изговора (подвлачсн>с слова):
лдпа Бк Ф, бе"да Ит, бесна Ит, вредан Сф, млека Ч, евсхац Ф, Мил$ва
Сп, П$сак Сп, пдтак Сп, сл^пац Сп, Н$рка Сп, вредна Пс, гетъ^к Пе, р$ка Е,
сл$пац Е, прско Срёма Бш, Ср$мац Бш, щсак Ми, б^ла Пд, у^ла СК,
^ре Ил, з§бе Бк, разумеете Бк, д^ге Ит Сш Ч Ме, беле Т, зврде Сф
Пд, гш]$се Сф, ид^ге Ф, зал$же Е, зовёте Ме, пакете Бш;
л^ло Ил 3 Е, б$сно Бк, р^гко Т Пе, оплет$мо Сф, од§ло Сф 3, мл$ко
Ф, прело Ф, Ъосщмо Ме, пд$мо Бш, а)д$моге Ми;
глёЪп Ит Сф;
преду МЙ, л^пу Сф, и^'Лу Ф БА, Ър$чу 3, зов^ду Е.
е
бв^ Ит Сф Ф, р^д Ит, г$? Ит Мо, лрт Ж, бр{?г Сф, п$?г Сф СЦ Сп, лр^
Сф, кн^з Ч, н>^н Ф, гр^ Ми;
н^лад Ко Т Сф Ф Ч СЦ Пд, л<(?са .1Т, б$ла Ит, н^маш Сф СЦ, щмам
Ф, см%га Ч, кн$за "Ф, щгламо Ф, Щмаца Сп, црепа Сп, р^да Пе, зверка Е
Бш;
н^Ле МЙ Ж Ч, цв^Ле Сф, б^ле 3;
б^бб .1Т, л^ло Т Ф Бш СЦ СК Т>, белого Сф, .м^со Ф 3 СЦ, ррлго Ф,
ррдод* Бш, б$ло Пд;
б?ли Ил:
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с$ну Ф, б$лу Бш.
ё
педёсёт Сф;
ципёла Мо;
пдбёдимо Сф, обёзбёдимо Мо;
прппдвёду Ъ.
6
двца Сп.
о
то Т Сф НК, што Пе;
кр/ш Сф, грга Сф, сдрта Пе;
победу Т.
Упадл>ива )е вепа распростраленост оваквог изговора код ё него код о.
На)зад, забележили смо и изговор за нюансу отворенной од овога.
ПолазеЬи од рслаци]"а у самом домену дугах вокала, примере наводимо са
знаком отворености, премда су ё и б у н>има осетно затворен и) и од типичних
акцентованих ё и о:
ё
млфка Ко, щгак Ко, испочфгш М1), б(?сак Ит Ж, ло грцоама Ит, пр$ла
Ит, цфш Ж, по звездами Сф, л^сак Сф Е, см^ла ./е Сф, дес^так Е, л(?ла Е Ме,
лфа Е, т$так И Бш, озябла Км, сметала Бш, грфда Бш Мо, мфшалп Мо,
Нёмац Мо, /7^ра Мо, к^ра Сн;
врёме Ко Ит Сп Мо, ид(?ге Ит, отрё^се Ит, вр4ме Сф, грёЪелм Сф,
к(?ре Сф, «ад га Сегеду Е, л^рне Бш, Я^ре Ми, з^гбе Мо, оцёчеш Мо,
рёшен>е Мо Сн;
б(?ло Ил Сф Ч Пд, пётком Ил, млеко Ко, опёло Ит, рётко Сф Бш, поцепо
Ме, лрло Бш Ми, Момент Ми;
пр^зиме Сф, ^ли Сф, свёсним Км;
гл^д>> Ит, ид?ду Ит, _у р<;ду Ит Мо, р<?лу Сф, по сн{?гу Сф.
е
р^д М1), дв| Ит Сф Е Мо НК, ки?з Ит, л^г Ит Ме, лре Ит Сф Е, р(?л
Ит, г^ Пе Е, свет Мо, дгЛ^р Ъ;
/^лш Ил Ко Ит Сф Мо СЦ, меса (изузетно широко р) Ф, св$та Ко Сф,
с$на Ит, н?-*"1-** Ч Бш Ми, драмам СЦ, брла Сф Цп, б$дан Ми, с?ла Ми,
в$ран Мо, два р^да Мо, ц$пам Мо, в$зане Сн;
в^лсе Ит, б^ле Ж Ч Е, стогне Е, в^жеду Ме, н^Ае Ми;
н>$ног Ит, Я^ро Ит, рЦЬом Ит Мо, с^но Ит Мо, л«{;<го Сф, цр$тюм Сф,
л^ло Ч Е Мо Сн, с мцеом Ф, пятого Е, г^ло НК;
редимо СК;
С$нту Мо.
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запева Ме, зад^ва Мо;
бёгуску Ит.
о
Тфша Сф;
рЪе Ит Сф, горе Е.
б

пдкб)нн Ит.
И овде примера са ё има куликами више него оних са б. Карактеристично )е да овде недостачу потврде за 5, као што су у претходно] скупини
недоста]але оне за неакцептовано б. Осим тога изгледа да су у обе категори]е
сразмерно ретки примери где се у следспем слогу налази високи вокал и или
у, у граг)и за б налази се свега ^едан такав случа) {покб]нн Ит). Код примера
за ё отвореност )е сразмерно на)изразити)а у комбинованом суседству
лаби)ала и л : б$ла, л$по. П. Ивип ]е радепи на терену стскао утисак да
лаби^али и ликвиде л, р уопште утичу на отворенной изговор с.132
68. Ледна веома специфична по)ава илустру)е велику разлику измену
изразито отворених типичних ё и б и релативно отворених изговорних
реализаии)а ё и 5. То )с оказионално дужен.е кратких с и о под интонациям
питан>а, у експресивном изговору и у дозиван>у:
Цл БА, %л Ит Ф Пе Е Ми НБ Ки НК СК, у'р ли Сц, $лте Ит;
велика Ч, щ знам СЦ НБ;
додолё СК;
Бдрб Ит, СЩб Ит, Бебр Ит, Злато Ит, Станб Сп.
Продужени вокал» у оваквим примерима упадливо су отворенной од
на]отворени)их реализаци)а правих дугих вокала. Могло бн се додати да под
оваквим посебним околностима бо]'а вокала, иначе пратепи елсмент код
дистинкщце измену ё и ё, одн. дно, преузима на себе диференшн'алну
функцщу.
Типична вредност кратких наглашених с и о
69. Пажн>у човека са стране на]вишс привлачи веома отворени изговор
кратких акцентованих средн>их вокала, дакле ё, ё, Ь и д. И приликом
подражаван>а или карикиран>а во]вог)анског изговора та по)ава има нсзаобилазну улогу. У сваком разговору с носиоцем ди]алскта лако )е запазити
мноштво примера ове врете. Изнспемо овде само део граг)е ко;ом располажемо, уз напомену да смо, избегава)'упи прстрпаност, записивали само део
онога што смо чули на терену, одн. при прсслушаван>у трака.
У складу с домапом традициям, отвореност вокала бележипемо кукицом испод словног знака (знаци у транскрипции Мс1)ународне фонетске
132 Опсервашце у том емнелу налазимо код И. Поповнпа, Госп. 46—48, и Б. Николийа, Срем
307— 308.
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асошцацще 1РА били би е за наше е и э за наше д). Овде пемо се ограничите
на примере у ко)има се у слогу иза акцентованог е или о не налази вокал и,
у или р — видепемо касни]е (т. 70—74) да на )сдном делу нашег подруч)а
такви пример» показу)у посебан разво]. Изнепемо гра1)у сваки пут прво из
тамишке говорне зоне (под I), а затим из кикиндске (под II).
с
I. тр$ш „вршалица" Дб, св$ Ко Нз ДТ М!) Ит Ж О Цп Бч Бд Ч Пе, зет
Ш, н? Ш Ит О Пе Ф (3: ) 3, в'еш Ит Ж Ч Пе, в<?шг Ит Пс, гл'е Ит Бч Пс 3,
пл$к Ит, на ср$д Ит, ср$з Ит, $л Цп, к$л> Пс Ф (3), кр1>ч Пе Ф (3);
ж\га Ил, л%бац Ил Ко ДТ Ит Ж Сф Пе, б$гаш М1), ж^рави М1), л$ба
Ит Т О Сф Ч, м$ста Ит Ж Т, н% зна Ит, с$дам Ит Т Сф Ч, б&а Ит Сф,
бегали Ит, в$тар Ит Ч, в$цба Ит, да се вышаге Ит, глодало Ит, д$да Ит Сф
Ч Пе, $чански рис Ит Т, ждр}>бад Ит, ж%рав Ит, жн>$тва Ит, зв$здаст Ит,
кресали Ит, макано Ит, н^ знал< Ш Ит Т Сф Ч Ф (3), щвауНп Ит, Щтакови
Ит, л^йка Ит, свистан Ит, с^Ла се Ит, сл(уа Ит Сф Ф, струа Ит, г^гка Ит
Сф, грёба Ит 3, ч%камо Ит, (/$ха Ит, тцва') Ж, пл$снав Ж, лл^'ва Т Сф 3,
спр\ма Т, дебета Сф, лс^'нсга Сф 3, мл%ла Сф, т^ралч Сф, др$ка Ч, суали Ч,
т^паду Ч, ч(?гаду Ч, гл^дати Пе Ф, с$дй}ге Пе, с$пам се Пс, гр^'ла Пс, глЪда]
Ф, ч^кйте Ф, спр^мали смо 3;
в§/еш Ил, в^че Ил Ш Ит, с^днете Ил, б$ремо ]Т, в$цбе ]Т, м$сец Ко
Ит Т, л<<?сёца Ко, щрёмо Ко, д^вер Ш, г^э*се М1), б$рем Ит Ф, вуемо Ит
Ф, времена Ит, гл^ге Ит, гр^'е Ит, д(?бя>е Ит, д^вера Ит Сф, д<гвег Ит Цп
Сф Ч Ф, д^де Ит Сф, д$телину Ит 3, ж$нске Ит 3, кр^вст Ит, л$бн>сг Ит,
л$тн>е Ит, м$кше Ит, мфеечина Ит, л<(?ге Ит 3, на}л$пче Ит, нёсвес Ит Сф,
пр^пнемо Ит, семена Ит, с^ге Ит Ф, л$пше Ж, л<<?сец Ж, р^шетали Цп, в^/ег
Сф, пр$ле Сф, д^сег Бд, из $чке Ч, шее надела Ч, плеве Пс, пр$пелице Пе,
д^верима Ф (1:), у^сге Ф, мёдвёда Ф (3:), суемо Ф, федеративна Ф (2:),
федеративна Ф (1:), д^нёмо 3, крфвёта 3, .м^ге 3, мёпеду 3, р$кнеду 3, с^дне 3;
в$дро Ил, сл<^ Ил, стцво Ил, в^со Ко Ф, Зотове Ко, л$бови Ко, щторо
Ко Ит Ф, г^ро Ко ЛТ Ит, глрдо ДТ, ^во )е ДТ, жн>ео М1), у Б^одру Ит, д$вО]ко
ДТ Ит, д^довн Ит Пе, д^о Ит Ф, з$цове Ит, зр$ло Ит, $во Ит Сф, кн^зовн
Ит, кр%со Ит, л^бдва Ит, л^го Ит, л^сто Ит Ч Ф, лсл^о Ит, щзгодно Ит,
н^што Ит Сф, светлое Ит, св&*бо Ит, С(^о Ит Сф Ф, смрло Ит Сф, г^во Ит,
т$шко Ит, гр^бо Ит Сф, троено Ит, дв^сго Т, гро Т Пе, сисн^'ло се Цп, у^о
Бч, д^чга Сф, зрёо Бд, б^го Ч, лл^р Ч, г^ко Ч Ф, з^цовн Пс, н$ком Пс,
н$колко Пе, пр%но Пе, с^о Пе, с|/о Ч, гл$до Ф, сщгови Ф, цр$пови Ф, чесворо
Ф (3), д^довину 3, лр^д ноЛ 3, прЩом 3, свекрова 3, с^во 3.
II. св(? А Е Ме Км Бш Сп БА Мо Пд Сн НК СК Ъ, в^Л Е, з^г А Е
Бш СЦ Сп НБ Мо НК СК (3:), кр^ч Е Мо СК (2:), «<< Е Бш Ч), (/рл Ме
Бш, гл^ Км Ч) СЦ Сп, д^д Км, б^з Бш, р^н Бш Дс, .мрл Бш, сл«^г Бш СК
(1:), км^г СЦ, д^ да га опколёмо Сн, в<?ш БА Ъ, ^рл> СК (2:), еррз СК;
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$днйко А, щ знам Сп А Бш СЦ СК (4), пр%ла А, т$ла А Бш, бегала
Е Ме, в$тар Е Бш Ми Мо, жд^рала Е, мр\ла Е, н$ знаду Е, пл%ва Е Бш
БА, поиска Е, с^дам Е Бш Пд СК, с^Нам сеЕПлЪ, тр$ба Е Бш Мо, тр$шан>а
Е, ЩЬацн Ме, л^ба Ме Бш Сп Км Мо НК СК Ъ, л%да Ме Пд, из л<^сга
Ме НК СК, щ'вамо Ме, р$бра Ме, свекор Ме Бш СЦ, с#/и1 сам Ме, ч$л?ад
Ме, деда Км Бш СЦ Пд, ч^га/ Км Сн, б^гати Бш, бр^сква Бш, в^йа Бш Ч),
вешала Бш, дебета Бш, (гкгар Бш, ждр$бадима Бш, ждр$бна Бш, кр$мена
Бш, кНерама Бш СК, л^бац Бш СЦ Ми НК, с л^сама Бш, дер^лса Бш, н^
зн/шо Бш, н\раст Бш, щваду Бш, щкара Бш, п$Нка Бш, са пч$лама Бш,
ср1'дн>аци Бш, струа Бш, г|рД се Бш НК, т^ейри Бш, гр^бй )е Бш, грешна
Бш, флёка Бш, ч$шал> Бш СК (2:), шт^наца Бш, л^ва Ч) Мо Ъ, Ст^ван Ч],
шт'ета Ч\, бл$сав СЦ, сисн^ла СЦ, Однако СЦ СК, гр^ла СЦ Пд, ч$канх СЦ,
в?/ша Сп, с^дам Сп, гргка Сп, глодала сам Ми, б^«у НБ, д^даци НБ, тцекава
НБ, вешала Мо, бегали Пд, ч^ка Сн, л^г/аа БА, н$дра БА, повали БА, л^вало
БА, зр{'ла )е СК, сплетка СК, Ц^днаки Ъ, кр^цав Ъ, н$ знамо Ъ, Щштанн Ъ,
с'едам Ъ, ч^шлм Ъ, щкако Дс;
дЪнёмо А, десег А Ме Бш СЦ Мо, л^сёи А Бш БА, в^гер Е, времена
Е, у^сге А Е Ме Бш БА, м$л>ёду Е, око л«^сеца Е Бш, с^дне Е СЦ СК, шее
екксера Е, вуёду Ме, вереница Ме, д$в$р Ме, жд$ре Ме, у /дедре Ме,
л/деве Ме Пд БА, р^лсело Ме, с^днеш Ме, вЦ/в Км, .м^йё се Км, бр\ме Бш,
веверица Бш, весели Бш, в^че Бш СЦ НК Ъ, грабене Бш, девёр Бш Сн,
дрелина Бш Пд, ждрЦбету Бш, .десен Бш Пд Сн НК, кр^вёга Бш, д«^л>ёмо
Бш, м^рдевине Бш, легле Бш, мЪНёду Бш, л^ре Бш, п$Нке Бш, с$дне Бш,
лч^ле Бш, с'еднёмо Бш, с<гге Бш, струе Бш, д^вег Ч), л$пше Ч] НБ СК Ъ,
лдеге Ч), р(?э)ее Ч), ЪЪхелнну СЦ, л<;гве СЦ, слел«е СЦ, дёне Сп, кНЪре Сп,
лягнем Сп, гр^Ае Сп, в2че Ми, гл^ге НБ, .десен НБ, м$сец НБ, Мёлёнкинм
Бш, МЪленчйн Бш, д^де Пд, л<ёсёма Пд, решетило Пд, чёииьёду Сн, на]л\пше
БА, пл$ве БА, фие БА, вертепа НК, в^тренлче НК, лрЭДе Г'щ НК, б$рем
СК (4), л«^гёл<о СК, н$дёлм СК, н<? л«ре СК, почёта СК, сплЩке „сплетке"
СК, Федеративны СК (2:), з^лён Ъ, лёрёге Ъ, кот Щште Ъ, т$же Ъ, в^тер
Дс;

свекрова А, г^о А Ме НБ, Деспот Е, н^ко Е Бш Ч) СЦ, свекрови Е,
сл$зовача Е, г^во Е СЦ Мо, м\дом Ме СЦ, н$што Ме Ч) Ъ, л^ло Ме Бш,
фго Ме, с^о Ме, гр^бо Мс Мо, кр^со Км, н^волм Гмн Км, вр^б /е Бш,
з"ещоен Бш СЦ Пд Сн СК, .дело 5ш С/^, л^го Бш, л^гбе Бш, лс|сго Бш Ъ,
ль^део Бш НБ, с\стро Бш, г^б уе Бш, т\бцпма Бш, д^о Ч), н^ко Ч), ^го СЦ
Сн СК, сл$дован>е СЦ, тр^Но СЦ, цв^товн СЦ, гл\Ъно Сп, |го Сп, лего Сп,
?"о га Ми, л^гос Ми, двёсго НБ, жн%ло НБ, жн%о Мо, лся^ло Пд, р$ддвно
Пд, лл^о Сн, мр$ло се БА, н^колко НК, лр^о НК, бр^еовима СК (2: ), д^цо
СК, п%торо СК, шестеро СК, л&торйст Ъ, д^блюг Дс, чекб ;е Дс, четверо Дс.
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е
I. }ёл Пе;
легла Ил, не Црёпа]е Ил, затекла Ко, пега Бк Ит Сф Ч Ф, Нёмачку ]Т,
пл{-кина ]Т, око н>ёга ЛГ, н$ да нам М1), д$ца Ит Ч, не да) Ит, н$ кажеду
Ит, не пантим Ит, прела Ит, приварили Ит, пр'елазно Ит, пр$скач'еш Ит,
решёга Ит, руководи Ит, секретар Ит, св^га Ит, упл^Налн Ит, цигарёт.-ш Ит,
цв^га Ит, венчй\у се Сф, даДл* Сф, ни кашле се Сф, шевар Сф, н^ каже Ч,
н^ раду Ч, еврга Ч, стакл$на Ч, аргала Ф, б$Нар Ф (2:), Экстра Ф, кал'ендар
Ф (3), м$тла Ф, л^вач Ф (2:), пёчата Ф (2), сёлмк Ф (3), цигарёта Ф (2:),
црёпй]ски Ф, )ёсам Пе, прёпаше Пе, ужеж^на Пе, н^ ради се 3, прискачу 3,
чудеса 3;
бёлегу Ил, д('ме .)Т, донёсемо ]Т, Беге] Ит, б$ден Ит, бёрбёрница Ит,
Бечк^рек Ит, вечеру Ит, дёбелу Ит, донёседу Ит, ёведра Ит, з^л<л>е Ит Сф
3, ит$бе}ачки Ит, код л^не Ит Пе, не врёГ]а Ит, п$чемо Ит, пешке Ит, пл^тера
Ит, пренесемо Ит, с^бе Ит Ч 3, ун^се Ит, ур$че Ит, цигар'етне Ит, црквёне
Ит, четрд^сёте Ит, ш$рпен>у Ит, н'еделюм О, шездёсёт Цп, дёбелн Сф, к$сегу
Сф, н^ сме Сф, н^ смете Сф, однеш^не Сф, пл^гё се Сф, дебела Ч, мётер Ч,
н^ гребв Ч, гр^ое Ф, $нглёз Ф, не смё/л Ф (2:), не смел* Ф (1:), пчл^нцета
Ф (1:), с^птёмбар Ф (1:), сёптё/лбар Ф (2:), />^ге/ Пе, десне Пе, ]ёдндг Пе,
н$дел>е Пе, чикмёже Пс, затёч'е 3, однёсё ]е 3, прёмеНе 3;
далёко Ил, не може Ил, д$вд)ку Бк Ит Сф, $ч'мом III, у^дно .1Т, девд}ка
М1) Иг Ж Ф Пе, не волел<о М!), не пост М1), в$нчо Ит, дол$кд е Ит, дрбо
Ит, д$во]ака Ит, дрёсове Ит, л^по]ка Ит, н^ волу Ит, нр доби]еш Ит, н^ до^/у
Ит, н^ леоэ»седу Ит, п'етлови Ит, петровски пос Ит, прёво Ит, прёмдран Ит,
решето Ит, самлев^но Ит, Свётозаре Ит, с^ло Ит, шлёпови Ит, с л<ёглол<
Ж, далёко Сф, зёлюв Сф Ф, решето Бд, не логу Сф Ч, плетено Сф, д^во)дка
Ч Пе, б^лов Ф, врелол* Ф (1:), пётловима Ф (1:), г^рс>р Ф (2:), гёрор Ф (1:),
н?$гощог Пе, ле^го 3 не 6о/ге се 3, н^ люш 3, шар$но 3.
II. #л Ки Мо Сн;
деда А Е Бш БА НК СК, не галсе се А, нёстало А Ме Пд, сеёкра А,
руководим А, Деб'елАча Е, эк^на Е Ме Бш Ч) СЦ Сп Пд БА СК, загребати
Е, ;^дан Е Бш Мо СК, ;'^чал< Е Бш Ми, н^ да Е Ме, не сва1)аду се Е,
пров&авамо Е, жёравица Ме Км, легла сам Ме, плёпа Ме БА, рёз&Нн
колач Ме, цёпаницу Ме, н>рга Км Бш Сп Ки БА СК Ъ, аргала Бш Ки Пд,
з дедамя Бш СЦ, испекла сам Бш, ]уч'ерашнюг Бш, малина Бш, щтла Бш
БА, щтнй]сх Бш Пд, еврга Бш, сестра Бш СЦ Сп, г^кла Бш, метла Ч), н^
праву СЦ, прфщштг СЦ, ропати СЦ, с^рейн СЦ, сл'епачкн СЦ, цркьена СЦ,
д$цама Сп, Нёмачку Сп, не требам Сп, пекаре Сп, н^сталд га Ки, спомож^на
Ки, у^сам НБ БА, и с^ла ЦБ, крёча Мо, лл^кв Мо, мс1шло Пд, одеяла Пд,
У^двя Сн, н^ раднм Сн, шл^пасе сукн>е Сн, пёр]анмце БА, провела БА, ребра
БА, в$нч'али НК, ж'егла НК, пзнешёна НК, м$Нали НК, шевар НК, в$нчам
СК,]ёдна СК,]ёлда СК,)'ечма СК, ком'есар СК (1:), ком^ейр СК (1:), ком'есар
СК (1:), м$нзач СК (1:), одев$на СК, пётнщз СК, прнко св$га СК, цигарёта
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СК (3: ), о ч'ега СК, чудеса СК, Пд веша Ъ, вёнча Ъ, млёкару Ъ, цепа Ъ, чёга
Дс;
дёвёхп А, дехеху А, доносе А Бш, м$не А Ме СЦ Ки БА СК, щцел>у
А СЦ, н^де/ьа А Бш СЦ СК, вёчёрн>е Е Ме, вечеру Е Бш, $ведра Е, лёжёпу
воду Е, мехер Е, сцксер Е, сестре Е Бш СЦ Ъ, чехрдесех Е Бш, з дёхехом
Ме, дов'ешНё га Мс, жене Мс Бш СЦ, Л€^д(с^влева Ме, ш$Нер Ме,
седамд^сёхе Км, брёмёнм Бш, д'евёха Бш Мо, донесем Бш, у^лге Бш, ]ёсён>и
Бш, медвед Бш, об^лежйду Бш, лфре Бш, пёреха Бш, пл^ге" се Бш, плетён*
Бш, г^ле Бш, црвёмпёрка Бш, н'евера Ч], бербера СЦ, Бечк^река СЦ,
донфседу СЦ, не сд<еш СЦ, оплате СЦ, шхенеха СЦ, код л«ёне Сп, з^мле Сп,
нзнесем Сп, н$дел>у Сп, г^бе Сп, девед$сёху Ки, его падесех Ки Си,
бёрбёрницу Ки, бербер НБ, у Бёче}у НБ, дёвёхо НБ, засхрёвен Мо, н^ ерё^а
Мо, дёвёхом Мо, уг^че Мо, обезбедимо Мо, Загребе Пд, не гребу Пд, оплехё
се Пд, пехнёсту Пд, свёшхенйк Пд, г^бе Пд СК, мёхера Сн СК, цигарёхле Сн,
кёцелм БА, у понедельник БА, пёкмез БА, пешке БА, свёшхенйка БА, к'есега
НК, н^ смеха НК, об$збё%ен НК, оплетен НК, педёсёху НК, седамдёсех НК,
шездесёхнм НК, бёчё}ски СК, вёрхеп СК, дехёнце СК, $нглёз СК (1: ),]ёсёнскн
СК, кр$вех СК (2:), крёденац СК, н^ Уе СК, пёхнёс СК, шилеже СК,
бёлежнйка Ъ, жёл?езница Ъ, обёзбё^ен Ъ, дёсёхог Дс, Нёвёнке Дс, пед'есех
Дс, щхнёсху Дс;
д$вд')ке А Е Ки НБ Пд НК Ъ, не л*оэ<се А Ме, н>ёгову А, д^бо Е СЦ
Мо, д$вд]ка Е Км Бш Пд БА НК Сн Ъ, не добще Е, не л<о;ж: Е Ки СК,
]ёдн<5 )е Е, нёрохтнш Е БА, ./^ног Ме, дёвд]кама Ч), лерто Ме Ки, решёхо
Ме Сн НБ, н^ люг_у Км Бш СЦ Ми БА НК Пд СК, пекло се Км, д^вощка
Бш Пд, д$вд)кн Бш Пд, са жёном Бш Пд, $дно Бш СЦ Пд, н>ёговд )е Бш,
пёхроеаче Бш, св^го Бш, с^ло Бш СЦ СК Ъ, дево']ачкп СЦ, у'^ног СЦ, сребро
СЦ Сп Пд, именно СЦ, н^ .могу Ки Мо, не лрб//е Ки, не воле НБ, не ореш
НБ, Ъ'евд)ком Мо СК, не до//е Мо, дол'еко НБ Мо СК, марвёнско Пд, не
65/ Пд, не болеете Пд, не воле Сн, изнешёно Сн, не волем БА, н^ копаду
БА, р$бро БА, црквено БА, дёвд]кпн НК, нзмёНо НК, мер'едов НК, немо]
НК, нёмд)хе НК, не .мора НК, чёхвдрка НК, девд]ка СК (2:), д'евд}че СК,
зёлюв СК (1:), нёмд) СК (1:), нёмд] СК (1:), П'ехровдан СК (3:), рождёсхво
СК, вёнчо Ъ, д$во}ку Ъ, сас д^цом Ъ, изл^го Ъ.
о
I. скоп Дб 3, ди год Ит, клог Ит, кр Ит, крм Ит, /ерш Ит, р, славу л«у
н>ёгову Ит, шрр Ч, бр(«м Ф, лфл Ф (3: ), рдб Ф, сер Ф, /фш Пе, сноп 3, сол< 3;
)фпа Ил М1), дрега ДТ Ит, рд,иа ]Т, дрбар Ит, да се додало Ит, х-рла
Ит Ф (3), кдпамо Ит, о Црнога мрра Ит, рпрали Ит, Ъралн Ит, драло Ит,
драно Ит, рса.м Ит Ч, лр/ас Ит, пдлак Ит Ф Пе, продали Ит, на рдгагь Ит,
спрлм Ит, дрман Ж, Кдларова Т, квдчка Сф, крла Сф, ндваца Сф, дпасно
Сф, брлл Бч, с кднша Ч, ддрахасх Ф, кр;иса Ф, кдлара Ф (1:), кдмада Ф (2:),
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кдра Ф 3, пдлм Ф, чд]а Ф (2:), кдлар Пе, дпасно Пе, бдга 3, кдпа) 3, драли
3, прдпас 3;
кз />рке Ш, дере Ш, оде Ш, дднела Ш, преко кдлёна П\ рЛе .1Т, бдже
Ит, бдлес Ит, бдлесхан Ит, вдлеш М1) Ит, врйе Ит Ф (3), грре Ит, двр/е
Ит, ддвече Ит, ЪдЪе)ало Ит, ддле Ит Ч, Ъдчетшла се Ит, кджн>е Ит, мдже
Ит, ндге Ит, дде Ит, одел» Ит, ддеге Ит, дднеле Ит, дждеро Ит, дреду Ит,
дЛеш Ит, о две лрле Ит, прсле Ит Сф 3, пдхребан Ит, пдчела Ит, пдииьемо
Ит, србе Ит, грке Ит, квдчке Ж, ргёла Ж, вследу Цп, грсге Цп, ко дНе Цп,
дре Сф Ф Пе, поле Сф Ф, дрем Ч, дрёмо Ч, пдхребно Ч, вдлёмо Ф, л<р:ж:ёл<о
Ф, ргела Ф, пдспе Ф, 6рл>е Пе, в&л&и Пе, грсге Пе, дрдгиье 3;
коло .1Т Ит Ф, ддно ]Т Ит, лцрво Ит, болованм Ит, гдспо}а Ит Цп,
гдстюцко Ит, грдзно Ит, дрбо Ит Пе, з ддбошом Ит, дрдр Ит, дозврлу Ит,
ддно Ит, лелрго Ит, длов Ит, дхо Ит, пдшховали Ит, прддо Ит 3, прдколе
Ит, прдсо Ит, са спЬном Ит, с дпш крскол* Цп, лр лолу Цп, слдбоднн Бч,
ддсРуд Сф, дштро Сф, ддктор Ф (2:), ддктдр Ф (1:), рлоео Ф (1:), тгдпдва Ф
(1:), гфтока Ф (1:), хдпдва Ф (2:), код грслр/е Пе, Кдпдво Пе, од ога Пе,
Трдора Пе, крлко 3, ркрлр 3.
II. горб Е БА, кр Е Ме, крн> Е Бш Ш Сн СК, ррб" Е Мо НК СК (3:),
фи Е Бш СЦ НК, Ъ$н Ме Бш БА, кррв Ме Бш СК (2:) Дс, бр'дш Бш СК
(1:), грдм Бш Ки СК (1:), ддм Бш, кдш Бш, сер Бш, гврр Бш, нд Ч], бдб
СЦ, сндп СЦ, грл СЦ, хдр СЦ, шдр СЦ, гшоф Сп, зглдб БА;
ддказну А, досга А, рл«а А, сндвйла А, брга Е Бш БА, кдла Е Бш СЦ
НБ СК (3:), кдтшли Е, дмла^нна Е, дрманн Е, пдзнаха Е, прсга Е, кр^'а
Ме, крлЯча Ме, рба Ме, дпрЗне Ме, рга Ме, бдгшь Ме, дндак Км, смдхани
Км, бд\ала Бш, 6р/али Бш, врла Бш, врсак Бш, вдтнмк Бш, гдшНа Бш НК,
доба Бш, ддсга уе Бш, дрдшьа Бш, знр/а Бш, квдчка Бш, кдвала Бш, кожа
Бш, кдлар Бш, крмад Бш, кдн>ска Бш, крладу Бш, кдпала Бш, кдпамо Бп,
лдпха Бш, од мдрака Бш, нрса Бш, дбашко Бш НК, рнда Бш Ч], дрманн
Бш, дшхар Бш, дшхра Бш, пдлак Бш, Пдл>ска Бш, прдЪала Бш, прдЪалн Бш,
рд/и Бш, слрва Бш, сгр/али Бш, сгрла Бш, Ндрав Бш, ч«ора Бш, бр/а Пд Ч),
Ъдбар Ч] Сп, глдхан СЦ, /фладд СЦ, кола СЦ, рра/а СЦ, рЩаци СЦ, ло
сдбама СЦ, спдлм СЦ, тдпал СЦ, крла Сп, рбадвр/е Сп, пдслат Сп, спдлм
Сп, гддка Ки, рблак Ки, лег схдхна Ки, л^лга Мо, рнда Мо, кдрлате Пд,
ндвйца Пд, рлш Пд, реал* Пд Сн БА НК, дбавеза Сн, рлю НК, пддашне НК,
пдслат НК, бдгалювн СК, брднза СК, врза СК, дд^вола СК, кдлари СК
(3:), кдл«!да СК (3:), ядра СК (4), длакшано СК, ргган СК, лр/ас СК, лрла
СК, слрва СК, трдшак СК, чр/а СК (4), дбданйшге Ъ, рдгал Ъ;
гдре А, дйе А Ме Бш, врле Е Бш Ч^ Сп, врлел» Е Ч), в^йе Е Бш, дере
Е Сп, .млрге Е, л<р;исе Е Км, нрге Е Бш НК, дднётн Е, пдпрёко Е, с пдште
Е, трде Е, Ъднёха Ме, кдлёна Ме, ндсе.вн Ме, оде Ме СЦ НК, оче Ме,
бдлёсх Бш Пд, бдлестан Бш, гвджГ)ехом Бш, греге Бш, гдшНе Бш, дере Бш,
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дднёла Бш СК, дднёли Бш НК, к^дчке Бш, кджн>е Бш, кдцке Бш, дрё се
Бш, пдпёли се Бш, пдчёла Бш, пдчето Бш, пдчне Бш, прдклёта Бш, прдклётн
Бш, прднёла Бш, рл«е Бш, бр;исе Ч), 6рл>е Ч), пдчела Ч], пдииье Ч], бдлёстн
СЦ, бр/ье" е СЦ, дрнела Сп, рйеш Сп, пдсне Сп, лрчнел< Сп, Ърдгиье Ки,
згддне Ки, рсисеэкго се Ки, удпште Ми, дд рё"да НБ, ррё се НБ, дднёла Мо,
пдпёла Мо, ддёмо Пд СК, ргела Пд, ргре Пд, пдмёна Пд, рге л<ало Сн,
чд^ече Сн, прдспе БА, рдёд)> НК, спдмён НК, бдлёст СК, бдлесна СК, врйе
СК (4), дре СК (3:), плддне СК, пдспемо СК (1:), дреш СК (1:), пд/ъе Бш
СК (2:), 5&лсе Ъ, рднела Ъ, лрсле Ъ;
кдло Е НК СК (3: ), млрго Е Мс Бш Мо Пд НК, дро Е, пдштовйлн Е,
трдсковац Е, крво Ме Бш, рл«о Ме, сгр/о Ме Бш, дднр Ме, дто се Км,
водовод Бш, вдзол« Бш, с вд/ьол< Бш, дЪбо Бш СЦ Сп Пд НК Ъ, дЪбош Бш,
Ъдктора Бш, доно Бш, збдгом Бш, кджн>о Бш, кдпова Бш, ддмбрни Бш, р«>
Бш, прмдН Бш СЦ, лрчо Бш, пдшто ]е Бш, прдЪо Бш, рдгови Бш, о рдговима
Бш, слдбодан Бш, слово Бш, с трбом Бш, кдлко Ч) Ъ, пдмоН Ч], гдспо]а СЦ,
ндвбстн СЦ, ндвог Сп, дколо Сп, рдЪом Сп, чдпор Ки Ъ, дбовеза Ми, рбро
Ми, рдко Ми, гдспоцки НБ, 1дцковнЫ НБ, слдбодан Мо, врлбва Пд НК,
прршлог Пд, рбдшко Пд, гдспо!)о БА, диктор БА СК (3), доктора НК,
кдмдтно НК, лрчб е НК, проток НК, ?дспо]а СК, гдспо^а СК, додоле СК,
крдшто СК, дколо СК, слдбодно Ъ, крдвбва Дс.
о
I. 6р/а Л\ дстала ]Т, «е дозвдлаву М1), мдмка М1), од рца М1) Ит 3,
из Бдграда Ит, врда Ит Сф Ч, гррга _/е Ит, доцкан Ит, крга Ит 3, /ф/а Ит
3, крса Ит, обдгатио се Ит, о/ф сламе Ит, драен Ит, дстане Ит, ргад Ит,
ргац Ит Сф Пс, пделала Ит, да прдЪамо Ит, пд]ахн Ит, енрдмашна Ит,
драен Ж, прдвлйчп Ж, бдгата Цп, истдвару Цп, крнл Цп Ф (2:), зрра Сф,
пдквару Сф, сирота Сф, вода Бд, еркй* Бд, кднац Ч, срамдта Ч, бдетан Ф,
брезрбразан Ф, кдлач Ф, кдманда Ф (1:), лоза Ф, леф/а Ф, двамо Ф (3:), ^>ла/а
Ф 3, драч Ф (3), Организован Ф, пдсраЪамо Ф, прдшла Ф, ддлазн Пе, 1дванка
Пе, са кдпанм Пе, кдтарка Пе, л*рл«ак' Пс, рбарам Пе. д/иу Пе, дстане Пе 3,
дстану Пе, прдваТ]аш Пе, проссдНа Пе, дстарнла 3, лдда/ 3;
до Ъдлме .1Т, крн>е .1Т Ит, ког кдлебе М1), едлела Ит, ддчекаду Ит,
зрвел*о Ит, кдлебу Ит Ж, рбес>> Ит, рве Ит, ддбеНи Ит, рдеэ<сда Ит, ргеру
Ит, пдбегну Ит, лр/е Ит, пдслёдн>н Ит, лррлейе Ит Ф (1:), прдсвёпен Ит,
чдвека Ит, ЪдлёпеЪу Цп, пдсе]ано Цп, преко те вдЪе Сф, .мр/е Сф, подели Сф,
ог пррлеНа Сф, грве//е Бд, пдбегнёду Ч, дрчекала Ф (3), колено Ф, комёндща
Ф (2:), дкрёнемо Ф (3), дтрёзни Ф (3), пддерёду Ф, ширрке Ф, ч^век Ф (3),
чрве/им* Ф (3), зрвё се Пе, дпцетнм Пе, дНемо Пе, брле 3, гдреле 3, кдлеба
3, дбесите 3, окдрело 3, чдвека 3;
дрво Ил, гдтово Дб Бд, ендпове Дб, ддбро ^Т Ит Пе, догдворнмо ]Т,
ддгодине Ш, дршо Ит Цп Сф, д^ш^ сал! Ит, дубоко Ит Сф, кдкошку Ит,
ндНом Ит, $дбору Ит, рего Ит, дтворен Ит, пдзно Ит, пдклони Ит, пдклопим
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Ит, Пдпов Ит, пдсо Ит, прдво Ит, прдпо Ит Ж, шхдгодека Ит, висдко О,
гдтов Бч, вдлове Сф Пс, лр во/ьи Сф, сндпове Бд, врлр Ф, з рго Ф, дктббар
Ф (1:), дпрошНен Ф, пдпови Ф (2:), пдслови Ф (2:), врло Пе 3, ддзно Пе, гаг
сал< дрпо Пе, кдх кола Пе, по рдглювнма Пе, ср-мове Пс, гдвори 3, дкопамо
3, из ргога 3, сндпове 3.
II. мдгла А, рва; А, ргаи, А Е Ме СЦ Сп НК, вдда Е Бш НК СК, ддлазу
Е, крд вДс Е, кдд нас Е Бш, крса Е Ме БА, мдмак Е Ми Пд, дца Е СЦ Пд
Ъ, пдгачу Е, гвр/а Е Ч], кдвЗч' Ме, пдзнЩем Мс, пдлазу Ме, стдмак Ме,
ндвац Км, двамо Км БА, рчла уе Км НБ, смдгйваду Км, бргаг Бш, бр/а Бш
Сп, ддцкан Бш, не забдравте Бш, кдвачница Бш, кднац Бш, крн>а Бш СЦ Пд
НК СК (1:), лднац Бш, ./ирга се Бш, натдварп Бш, ндгама Бш, огдвару Бш,
ррасе Бш, дстало Бш, да пдравну Бш, разгдварам Бш, рргаг Бш, рднац Бш,
ррса Бш, амргава се Бш, дрда Ч), ддлазнду Ч\, мд]а Ч\, рна Ч), дстави Ч\,
пдт пазу Ч] БА, сркак Бш, срамдта Бш, стдпала Бш, грчка Бш, Ндш'ак' Бш,
умдтава Бш, гри/рга СЦ Сн, забдравир СЦ, Здван СЦ, кдтарка СЦ Ки, рла/
СЦ Сп, драч СЦ, пдздравламо СЦ, висдка Сп, ддшла Сп, л<р/а Сп, дця Сп,
дрлалса Ки, дстарно Ки, ргаи. Ки, пдмдко се Ки, прддаш Ки, ддлазн Ми,
ондмадне Ми, бдстана НБ, двдкате куНе Мо, пдклати Мо, пдставйЪу Мо,
снрдмаси Мо, >> кдшару Пд, днймо Пд, дпршьамо Пд, пдквасйду Пд,
рукдбадамо Пд, вдла Сн, гдтови Сн, /фга би Сн, двцама Сн СК, дрйн>е Сн,
чдбдн Сн, Ъдкажем БА, звднар БА, зглдбак БА, кдсама БА, дрлазйл ги
НК, рдавде НК, пдкаже НК, срмдта НК, бдмбардован>е СК (1:), брездбразан СК (2:), госпдЪа СК, л*д/а СК, дпашёду СК, драен СК, Организован
СК, дстала СК, лрла;>1се.м СК, прела СК, сирдмЗк СК,. срамдта СК (1:),
чдбан СК, штдфа СК, дубдка Ъ, обмдташ Ъ, пдаро Ъ, пдела Ъ, р'дЬака Ъ,
тешкдНа Ъ;
Ъдспела А, кумдвске А, младджешш А, вдде Е Бш СЦ Пд Сн СК,
вдлела Е, закдрело Е, зрве Е Бш Пд, кдлебу Е Пд, дпере Е, дсеги Е, дчеииъё
га Е, пруе Е СЦ, разбдле Е, свр;е Е, чдвек Е, здкрёне Ме, младдженм Ме,
ддрёди Ме, дкрёНе Ме Ъ, дд н>е Ме, дНемо Ме, пдлёже Ме, ддепем Км,
джени Км, дкрёНеш Км, рпег Км, пдЪёлн Км, брде Бш, гдрело Бш, дднёти
Бш, здвё"77 га Бш, кдлёвка Бш, кдлено Бш, *(>«*" Бш Пд СЦ НК, ндсёНа Бш,
од д^е Бш, дНелавщо Бш, рйеге Бш, пдгрёшн Бш, пд}ем Бш, пдслёдн>е Бш,
пдтсмёваду Бш, припдвёдамо Бш, прчпдвёгку Бш, прдмёнемо Бш, прдцёди
се Бш, чдвека Бш СЦ Мо, грре СЦ, Ъдшле СЦ, зрв&мо СЦ, нзвдлхе СЦ Ки,
л«дгле су СЦ, рре „орах" СЦ, дсветнйк СЦ, дНеж да СЦ, врде Сп, гдвеЬе Сп,
рдЪена сестра Сп, дабдме Ки, прндкрёНе Ки, прнпдвёда Ки, кдлеЬ\1 Ми Мо
Пд НК, рд н>е" НБ, пдмёшано НБ, гов^рте Мо, дубдке Мо, пдбего Мо,
изгдре Пд, ггддметеш Пд, пделёднм Ми Пд Сн, прнпдвёдам Пд, употрёбу
Пд, дднёНу Сн, забдлеле Сн, кдлёнчнти Сн, /срл<е Сн БА, пдрё/)аду Сн,
завдлела БА, кдлёвка БА, /фд »ё НК, дзеоо НК, пд ле"#и НК, прдмёнеш НК,
Ъдселн се СК (3:), Ъдчекала СК (3:), затвдрте СК, кдрем СК, МнлдшевиН
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СК (2: ), ндвёмбар СК (1: ), дНеду СК, прдлеНе СК (2: ), чдвек СК (3: ), чдвеком
СК (3: ), нзвдлге Ъ, ддёлнте Ъ, ддрёшн Ъ, дкрёне га Ъ, дНеду Ъ, пдцёпаш Ъ,
предкрёпе Ъ, припдвёду Ъ, кдлёвкицу Дс, ддёва Дс, убддёш се Дс;
гдтоео А Мо, ддбро А Е СЦ Сн НК, ддво А, кдсом А, дткосом А,
пдво)ницу А, водондша Е, вдло Е Ми, здто Е, ндНом Е, дето Е, дтпд Е,
положит Е, вддом Ме Бш, жнвдтом Ме, дчо Ме, пдмого Ме, ддрбц Км
НБ, ово Км Ч), гду/дрп Бш, гдтова Бш, кдмору Бш, л*ол«кол< Бш, ддмори Бш,
рро „орах" Бш, дхвдрен Бш, кдкошака Бш, кдкбшке Бш, кдкбшку Бш, /фго Бш,
ново Бш, длбвка Бш, дтворп Бш, пдток Бш, прдпо Бш, чдкбНе Бш, гдворнду
СЦ, дпростн Ч), Ьдшло СЦ, ддшо СЦ Мо, кдмлбв СЦ, рдво СЦ, обговорим
СЦ, дцове СЦ, дтворена Сп, с врдеш Си, лрид ф^ам Ки, прдшло га Ки,
дтворена Ми, гргов Мо, добрдрро Мо СК, дтвдру Мо, код ргог Мо СК, с
выловили Пд, грдббва Пд, ддбро е Пд Сн Ъ, погоду Пд, пдкб]нн Пд, прдцбгаш
Пд, внедко БА, кдкбшку БА, рего БА, пдмогнеш БА, лос9 БА, ддбрд НК,
доноси НК, Ъдрбнге НК, ов<5 се НК, пдкб]не НК, волом СК (2: ), мдмком СК,
Ъдном СК (3: ), кого СК, овогд СК (2: ), пр воли СК, пдмоз бог СК, попоен
СК (2: ), послоен СК (4), дрвб га Ъ, оелдбдди Ъ, дцдв Ъ, пдтрошу Ъ, прдшло
Ъ, рддови Ъ,'с дтом Ъ, кдмлбвекн Дс, оддздо Дс.
Петрович )е у Гаду на)чсшйс бслежио отворено акцентовано ? и о:
рёуатп, рё\а$ итд. 192, Ш'&е 225, л'ё 227, $(*ояЬ' 228, г$т1'е 228, #г/ла 229,
рг$йпас1 229, $ё\ето 229, уёсега 230, ёёка^и 230 итд., о(кфае 228* 2, кдрато 228,
р/йс 228, />р/'е 228, р>але 229, ргдШпе 229 итд. Сличних примера код
Петровича има )ош доста, издва]а]у се (едино ш<;с« „меЬе, ставл>а" са е испред
А (упор, ниже т. 75 под 3) и неколико случа)ева дифтонгизащпе 3 (т. 78—79).
Има, додуше, и знатан бро) примера са е или о без диакритика (Де'Лю^ 230,
5 16ра1от 227 итд.), што вероватно означава изговор без изразите отворености
(упор, ниже у ово) тачки).
Много )с реЦи у нашо) гра))и полуотворени изговор наглашених сип.
Обележавамо их комбинациям знака _ за средн>и изговор и поменутог знака
отворености:
ё
I. с$камо Ит, л^ба Сф, л^ва Сф;
мёНемо УТ, сёднемо Ит, бёре Сф, л#н>е Сф, нё}деш 3.
II. з|г СК, /ф» СК (1:), крёч СК (2:), смет СК (1:);
свёкар А, сроена Ме, лл^кя Км, б?за СК (1:);
мёдвёда СК (1:);
четверо СК.
в
I. ни}$Ъан Ит, д|ца Сф, зелена Ф (1:), цигарета Ф (1:);
дёсёту Ит, нёвештн Ит, Пёрлеза Ит, кфеегу Пе;
девб}ке 3.
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II. в$нчава А, землях А, сестра А, д$вёхе НБ, делегат СК (1:), 'ексгра
СК (2:), м$н>ач СК (1:), ш>га СК (1:), с^ъвк СК (1:), с'елёня Ъ, семеме Ъ;
$нглёз СК ( 1 : ), надела СК ( 1 : ), н^ сл<ел< СК ( 1: ), резерве Бш, с$птёмбар
СК(1:);
д<>вд}ку А, д$вука СК (1:), сд :исёнол< СК (2:), со ж$ндм СК (1:),
Щтровдан СК (1:), фи> СК (1:).
о
I. ,/фш Пе, р(>б Пе;
кдмйда Ф (1:), чф/а Ф (1:), аргала Пе;
на}гдре Ит;
рддом Ит, кфло Ч, рлрвр Ф (1:), пдпдва Ф (2:), дфно 3.
II. кдш Е, гррб БА, зглдб БА, гррл* Мо, крн> Мо СК (1:), збдр СК
(1:),ррбСК(1:),^Пд;
кдла Ки СК (1:), крладда СК (1:), кдлари СК (1:);
кд ]е А, $>й?ш Ме, дреш СК (2: ), лфле СК (1: ), пфеп^мо СК (1: ), пдклдн
Ме, ендпбва Пд, кфл^? СК, пдпдва СК (2:).
I. Ъдшла Ил, рца Ил, прдда Ил, крза Бч, л*ф/а Сф, л«(ша# Сф, кдлач Пе;
пдбеНн Ит, брате рд^енн Сф, ндвёмбар Ф (1:), пф/е 3;
вылове Дб, ддбро Ит, тдпови Ит, дбб}ке Ил, дпрдбам Ф (3), пдпдви Ф
(2:).
II. пдлазн А, бдгати Е, пдгачаре Е, пднавлм Бш, рвал«о Пд, мдмка НК,
рлслагу Сн, бдмбарддван>е СК (1:), брездбразан СК (3:), /грлвч СК (1:), /фн>а
СК (1:), кдманда СК (1:), срамдха СК (1:), зинхдва СК, фна Ъ;
придкрёну А, рберу Мо, ддеели се СК (1:), ддчекала СК (1:), ддчкала
СК (2:), дкрёнемо СК (1:), рлег СК (1:), прдлеНе СК (1:), чдвеком СК (1:);
л«$шкови Е, ддшло НБ, дбд}ке Мо, Ъдрбц Пд, дкедбар СК (1:), пдпдви
СК (1:), пдфтбрнеЪ.
Овога пута износимо више-ман.с комплстну гра!)у корм располажемо.
Не би, дакле, било оправдано судити о размери учесталости изразито
отвореног и полуотвореног изговора по бро)у овде датих примера. Дужни
смо, ме!)утим, напоменути да измену гласовних вредности ко)има оперишемо
(овде и дал>е у овом поглавлу) посщи пуна скала постепених прелаза, тако
да )е понекад тешко одредити ко)ем од два)у типова припада иски изговор.
Будупи да се наше процене заснива)у увек на аудитивном утиску, а не на
инструменталним мерсн>има, юце исключено да )е понекад иста гласовна
стварност класификована у две разнс, разуме се суседне катсгорИ)е. П. Ивип
)с, уосталом, на терсну употрсбл>авао и знаке за дал>с ни)ансе, нпр. за прелаз
изме!)у отвореног и полуотвореног изговора, или измену полуотвореног и
средн>ег. Будупи да такво белсжсн>с отвара )ош шире пол>е за улогу случала
и за недоследност, ми смо такве примере приюьучивали суседним категори)ама, и то основним типовима („отворсни", „средн>и" итд.), дакле не „полу-"
категори)ама.
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На терену ее понскад ]авл>а и всома отводен изговор, нешто отворешц'и
од онога ко]'и мс1)ународна транскрипции бележи са е и э. П. ИвиЬ га )с
бележио знацима еа, а, а, одн. оа, а° и ел. Овде репродуку^емо сву ту гра!)у
уз употребу унифииираыих знакова еа и оа.
Ё'
I. чёакали Ш, свёрстан Ит, не3 знам Бд;
веасело ]Т, веаче ]Т, дёаве.р О, сёаме Бд;
рёапу О.
II. сводам Км, пеаца НБ, ггеРцали НБ, тренда Мо;
еаго Мо, ц2ао кроав Дс.
Ё'
I. сестра ]Т, пае?вара Ит;
гёабе О, црве^мпёрка Ит.
II. /ё3/! БА;
ж^нама НБ, дёаца Ъ;
НёРвёнкин Пд, за леё^не БА;
Пё*тровдан СЦ, дёавд}ку Пд, сёало Ъ.

О'
I. Ъа6авезе Ъ, Ноарава Пе;
II. б&але Л\

<У
I. Ъоашла Ъ, оатац Ш, мол)а О;
гдатоео ]Т, внсоако Цп;
отедарн Ш.
II. оагац А, №кан> Е, сЪакак Км, топоам Ми, поамало НБ, ндаво млада
Мо, прикоа башНа СК, соакак СК, оа^д Ъ;
зоаве Бш;
Воеводина Ъ.
За^едничка )е особина ових примера да се у слогу ко)и следи иза
наглашеног обично налазе вокали а, е и о, а ретко и или у.

Асимилашн'а наглашених ё и б прсма високнм вокалима
у следсЬсм слогу
70. У говорима кикиндске зоне затвара^у се, бар под ' акцентом и бар
факултативно, наглашени вокали е и 5 ако се у следепем слогу налази и, у
или р.
Примера отвореног изговора у таквом положа)у има релативно мало:
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е
св$крва А, ср^брьн А;
велика А, пряслицу А, спрями А, еЩп Е Бш, в^штица Е, л$ш Е, да не
бн Е Км, н$ки Е, о н$ким Е, репица Е НБ, *ечил*° Ме, б$шн>и Км, велико
Км, Ъ%чи)а Км, пурине Км, кй^ри Бш НБ Дс, ф*и Бш, да се экг^ни Ч), ЪЦб/ых
Ч], л$пши Ч\, сёди Ч^ ^вица Сц, /<?ли СЦ,у<?сги СЦ НК, кликни СЦ, м$рпца
СЦ, не иде СЦ, с^гим СЦ Ъ, велика Сп, дядину Сп, с$ли Сп, т$глиш Сп, т^глио
Сп, теткино Сп, $втин Мо, дёци Пд, л<^сгил«а Пд, принца БА, валику НК,
о вёшгицама НК, не льдину НК, .млели НК, свисни НК, ч^саси НК, л<^ри Дс;
спр^му А СЦ, фт<у А, д^цу Е Ме Бш СЦ НБ, л«|сгу Е Км, лфу Е Бш НБ,
к^ку Е, да се лс^ну Ме, зёлслу Мс Бш СЦ Сп, мдур Ме, т$ру Ме Бш, л^гну
Км, тщсму Км Мо Сн, с^у Км, в%ру) Бш, в\ру}ёду Бш, в^ру/ге Бш, д$журни
Бш, лс^ьу Бш, о л^бу Бш, леёдуго Бш, л|ру Бш, св$гу]'е Бш, да се селу Бш,
гл\днухи Ч], н^ зну Ч) НБ, свекру Ч) НБ, св$ту)ем Ч), з$млу СЦ, лл<гву СЦ,
гребу СЦ, щву Сп, фл^ку Сп, ч$ку Сп Сн, чёгу Сп, д$чку Пд, л<ёг>т НК.
ё
н% прну Е, ч$гвртп Ме Ки НБ, ч^тврта Бш НБ, ч^тврге Бш Мо, ш$грт
Бш, чфтврту Км Ки, н^ мрсн НК;
вёридба А, ъедрица Е, веселим Е, ж$ли Е, к$чиге Е, л^пчиНа Е, лс^ни
Е, садили смо Е, чёсгйгал* Е, чёгир Е Ки НБ, чихири Е, велико Ме, довести
Ме Км, не^ види Мс, с^ди Ме, велики Км, валику Км, донеси Км, метлица
Км, провали Км, жени Бш, испекли смо Бш, женила Ч\, седили су СЦ,
д^сми Ки, сё^и НБ, гр'едицу Мо, прежним Мо, не игра Пд, гр^днце НК,
л^пчиН НК;
доносу А, сис^ну А Ме, н>ёл«_у А, вёнчу Е Мс, не слуша Е, не узл*е Е,
одл$ту Е, п^ку Е Км, разводу Е, ревуну Е НБ, рцдуше Е, с^ду Е Ме НБ Ъ,
у с^лу Е, сестру Е Бш, экгёлудац Ме, н>$мукан Км, св$му Км, :исёу<у Ме Бш,
износу Ме, решету Ме, вёлу Ме, ;едну Км СЦ Ки Пд НК, не ду Км Мо
Сн, н^ ручам Км, сл«^/у Км, у аргалу Бш, бёжу Бш НБ, долоту Бш, не лсёлу
Бш, крек^туше Бш, н^ кувам Бш, лёгу Бш, мл$куша Бш, однфсу Бш Ки НК,
у свёл«у Бш, спл'ехкуша Бш, г^кут'а Бш, ч^л«у Бш, св^гу цркву Ч), проведу Ки,
к^ журили НБ, кё служит Мо, н^ слушаш Мо, уплату Мо, огреб$ну Сн,
н^ гувим Сн.
о
вдзГшо А, година А Е Бш СЦ НК Дс, гдсги Е Ме, с коли Е Ме СЦ
Сп Ки, кдси Е, ндсймо Е Ме, нойи Е, рди Е СЦ Пд, дпшхина Е, прЬси Е
Мо, сдли Е НК, вдднду Ме, добила Ме, додщало Ме СЦ, зрби Ме, коспг
Ме, ндси Ме Ч) Ки, ндсйте Ме, дбнчй) Ме СЦ, очи Ме СЦ НК, пдкрщёду
Ме, вддим Км, година Км Ч) СЦ Сп Ки, годике Км, добно Км СЦ, ЗЪрпца
Км, Зррици Км, дбично Км СЦ, прдшщу Км, кдснш Км, лсрлилс Км, склдним
Км, сдбицн Км, шкдли Км, рпи/о Бш, пдл>ски Бш, тдпли Бш, ддбп)ем Ч\,
крл>иво Ч], дпи]еду Ч), прдсиду Ч], бдл>и СЦ, ддбще СЦ Пд, кдлима СЦ Сп,
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са кднмма СЦ Ки, кдшщу СЦ, кдчину СЦ, ндсимо СЦ, ддличан СЦ, рпио
СЦ, схфхина СЦ, добили Сп Ки, грдину Сп Ки, л«рлил< Сп, срли Сп, врзи Ки,
дрбио Ки, схдхине Ки, ндсим НБ, дшхри НБ, кдхлиНе Мо, бджще Пд, дбичй)у
Пд, шкдди Пд, бдквица НК, с крн>и НК, кднуски НК, нрйи НК, пддбще НК,
нрвине СК (1:), Ярем С2д Ъ, «рейду Дс;
волу А Бш, кос>' А Е, колу Е, нрсу Е Бш Ч) Пд, оду Е, ербу Е Км Сп
НК, вдду Ме Бш СЦ, лдпгу Ме, ндНу Ме Ч), по дку Ме, гдшНу Км, ндгу
Км, плдчу Км, рдукда Км Мо, ргуд Км, .у прлу Км, 6^г>» Ч] СЦ, кдшу/ьа СЦ,
рбуку СЦ, ддузёли СЦ, емдхру СЦ, косу Сп, нрйу Сп, под рулу Сп, рдуд Ки,
дшхру Ки, по пдл?^ Ки, ддувда Мо, козу Пд, вдлу НК, крп^ НК.
6

ддгрнухо Км;
ддбйва А, брей Е, код Н)й Е, кри Е, нденлё су Е, рни Е Км 4} НК,
осдвнна Е, склдннло Е, прдиэкге Е, пдпйше Е, с ргил« Е, грпи Е, уекдчнла Е,
вдлщем Ме, Ъ'дбрнм Ме, кдмшще Ме, кдехщу Ме, мднм Ме Ки, мдмцн
Ме Ч) Ки, с ркил< Ме, дхисне Ме, с дчима Ме, пдлйва Ме, пдчннзе Ме,
бдрно Км, вдлщеЪу Км, глдби Км, говдрно Км НБ, дгн>йште Км, дчила Км,
лрзи Бш, мдглн Бш, ндсила Бш, рви Бш, БджиН Ч), грдмнлу Ч), дошли Ч],
с опои Ч|, рЬЪио
СЦ, ердмпли
громила 1\и,
Ки, лдилще
лрши/с 1\и,
Ки, ндьплп
носили г\и,
Ки, дш-чк
ргиче 1\и,
Ки, с/с/
од с/т
дги
/ио *-И,
I, пдчишпено Ки, ррди Ки, ехдхину Ки, ддшли НБ, кдмшйница
дрйбаЪу НБ, дхйЪне НБ, грпли/в НБ, грдмнлу Мо, мартдрнца
Мо, дчили Мо.
1о, крзи Пд, кдмшн]йма Пд, ЬогдЪила Сн, ндеи]е НК, дхкнно
фчилй су НК
НК, кфеийу СК;
НК, рчилй
ддчу)ёмо Е, бр/у се Ме, гр/у Ме, рдвуко Ме, рйу Ме Км, пдл?убу Ме,
лркудйду Ме, и ргу Км, пдкупн Км, хргу Бш, евр/у Бш, кдшулу Ки, ргкуд
Ки, пдшту] Ки, дхкупн НБ, прнкдеухра НБ, дпелужи Мо, ргку Мо, пдрушймо
Мо, вдл>уска Сн НК, .мр/у НК, ддушку НК, рг куйе Ки НК, пдл>убу НК.
„Полуотворени" изговор )е забележен у примерима:
)ефхино Ме, в|йи Бш, хр^/гн НБ;
д^чу Км, .м^гуто Бш, жёнску Ъ.
ё
не прлм Км, чёхврхи НБ, шёпрхл>и се НК;
в'еридба А, кречила сам А, охкривени Е, шешйр Е, шесхнца СК (1:);
оЪвеЪу А.
о
лрли/е А, дбича]а Е, Л1рлил< Ме, нфеи Ме, прдси Ме, врдиду Км,
гддйна НК, коси СК;
нрв_у Км, воду Бш НК, шхрдфу]е Мо, сгрку Пд.
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О

изндсио Е, прендНн Е, прдгиче Е, мдлити Ме, ндсио Ме, одм'дрила
Ме, носила Км, рпиги се Км, сгрли^у Км, рнй су Пд;
}еднрручки бич Км, пробудим Км, гёлу Бш.
Следе приме рп за изговор ко)И )е П. Ивип на терену обслежавао као
срсдн>и ]ср он у банатским релащфма има такву позици]у, мада би се по
ме!)ународним фонетским нормама сматрао нешто отворенном од средн>ег.
ё
св&рва А;
перина Е, мерно Бш, т&ица Бш, жени Ъ.
е
у з'ешьп А, п&шкйр А, с'еди А, парёшина Е, легли су Ме, м'етити Ме,
х'егшх Ме, учпте/ъчца Ме НБ, пекли Км, пил'фще СК, _у Ссгедйн СК.
Н)ё_л<)' Е, ^ёдулу Ъ.
о
пфмрчнна Ме, пЬхрчала СК (1:);
две године А, на]бол>и Ме, гости Ъ, добили Ъ, рпштина Ъ;
дбу]ем Е, прдрум Ме, грлубови Ки.
о
кёт цркве А;
громила Ме, егди Ме, Божнп Ч], дошли Сп, кон>и Сп;
дд ку^е А, чело куАе А, добру Ме, кошулм Ме, Ьдгурно Мс, осушимо
Ме, пощху]е СК (1:).
„Полузатворени" изговор, близак средн>см Е и О по транскрипции 1РА,
означавамо комбинациям знака среднлг изговора и знака затворсности.
('з\ница Ме, Дсги Мс Бш, л\пхйр Ме, с$ди Ме, с^Ал Ме, ср$дн>и Ме,
гё/ш Ме Км, гё/и Ме, грё^Аи Ме Пд СК Ъ, велики Км, пряслицу Дс;
дё^у БА.
ё
чфврто Ъ;
м%ни А Км СК (1:), не. никне А, пе,шкйр А Мс СК, шешйр А, белило
Е, рев$ни се Е, досалили Ме, м$кин>е Мс, не. сила Мс, с$дп]о Мс Дс, сфиш
Ме, садила Ме, *од $мйли}е Км, с$дим Км, щпещу Км, Л^мйркннм Бш,
ож$нити Бш, седиле Мо, плесуница СК (1:), г^би СК (1:), шесхица СК (1:),
благослов^ни Ъ, дехйнзсхво Ъ, п^зща Ъ, Сег'фин Ъ, чёгир Ъ, провели Дс,
сё.би Ъ;
щчурка СК (1:), плё,гу СК (1:), по нфи_у Ъ.
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О

дбрве Бш, пдкррни Ки, пдтрчала СК (1:);
ддбио Е, кдсти Мс, дпштина Мс, вддйду Км, гддина Км Бш, ддбйла
Км СК (1:), вдди Бш, ддби}еду Бш, кдлима Бш, дсигуран Бш, дпштина Ки,
гддине НБ Мо, кджица НБ, кдшша Мо СК (1:) БА, схдхине Мо, ндвине
СК (1:), склдпим СК (1:), бф/ьи Ъ, лет гддйна Ъ, с кдли Ъ, млдгн Ъ, дбичан
Ъ, бдквпца Дс;
вфду Ме СК (3:), кфсу Мс, чф/у СК (1:), вфл>у Ъ Дс, сфбу Дс.
Ь
шлдфрк БА, /ф цркве НК, дсргнем СК (1:);
Бджи}ш Е, вуди Мс, кдбила Мс, фни Мс, прдсЧхЧ Ме, двдкрйлна
Км, лджиш Км, мдгли Км, н^сн Км, дбрисб се Км, пдзйвани Км, похрдшила
Км, пдчисхи Км, прикд Тисе Км, приговдрио Км, хрдши Км, мдлио Бш,
помдглй су Бш, схдим Бш, бфри СЦ, ддшли СЦ, пдпйшу СЦ, схдхине СЦ,
говдрили Сп, мдмци Сп, р'ддила Сп, прикд ваше Ки, с ёнил» Мо, слджио
Мо, ндсхи Сн, кфн>« НК, Мдкрйн НК, БджиН СК (1:), кдрихо СК, ндсила
СК, хрдшила СК (1:), гфи Ъ, договорили се Ъ, Мошдрйн Ъ, дчила Ъ, дчима
Ъ, дшхри Дс, дшхрили Ъ, спдмиьье Дс;
лф н>у А, лсфгу Мс, фЛу Мс, л«^ду Ч^ сг$/у Сп, зф«у БА, кдшулм СК
(1:), тгдгуби СК (1:), ддручку]ем Ъ, друж}е Ъ, дскуднн Ъ, тешкдНу Ъ.
Овакав изговор )с и за )езичко осспанл Бсогра})ана затворен ]ер одудара
од обичних бсоградскнх отворенных вокала. Поготову се та) изговор
доживлава као за! ворси у самом Банату, где ее намспс пореЙсн>с са знатно
друкчи^им 2 и о у другим положа]има. П. Ивипу су приликим теренског рада,
нпр. у Српско| Црн>и, скретали паяаьу на то да ее тамо говори сёди, а у
]ужни)им селима сёдм (упор. т. 74). Бслсжсн>с применено у овом раду
заснива се, дакле, првенствено на односима унутар самог говора.
На^бро^нищ су примерн с вокалима ко^с ]'е П. Ивип бележио као
затворенс. Такви вокали на]чешпс су само мало затворснир! од Е и О (по
мейународно) транскрипции). С друге стране, у порс])ен>у са е као континуантом незамешеног *, нпр. у говорима колубарског слива, или код Карашеваца и Галиполлких Срба, банатско кратко е ]с очигледио ман>е затворено.
е
не идем А Пд, велико Е Пд, бежи Ме, бречио Ме СК, велику Ме Ми
Пд СК, жени Ме, мери Ме, неки Ме Км Мо БА, прёдн>и Ме, спрЪмити
Ме, хреНи Ме Км НБ Пд НК СК, велик Км Бш НБ Мо Пд НК, велика Км
Бш Мо СК, гредйца Км, деди Км СК, деси се Км Бш, деци Км Бш Сн СК
(4:), на ледини Км, не би Км СК, песник Км, сехшч се Км, спрЪми Км,
вёлике Бш БА, вешхпца Бш, грешнйци Бш, дедин Бш, женим се Бш СК,
]ёсти Бш НБ Сн, кпёри Бш НБ Си НК СК, лепхйр Бш СК (2:), лепхирови
Бш, лёги Бш Мо Пд Сн, лёхн>и Бш Мо СК (4), мери Бш, нёгди Бш СК, с
неким Бш, плехиво Бш, преднш Бш. пр^Ьица Бш, сёди Бш, сестриН Бш,
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сёстричина Бш, срёли су се Бш, струи Бш, гели Бш Мо Пд Сн, тётица Бш,
тёткина Бш, тёткине Бш, рЭДи Ми, лёзи НБ, сёлншсе НБ, брёчи Мо, великим
Мо, вёйи Мо Пд, дёбл>и Мо Пд, жн>ёли Мо, жн>ёти Мо, уели Мо, мёснн
одбор Мо Сн, нёписмен Мо, перине Мо, сёди Мо, сегно Мо, сёйи Мо,
слрёлеил* Мо, о вёштнцама Пд СК, кНерин Пд, мерило Пд, понегди Пд,
репица Пд, трефнш Пд, */?си Пд, в^шги^а Сн, дёсило Сн СК (1:), дёчще Сн,
ж\л>ни Сн, }елпца Сн, не иде Сн СК, см^ли Сн, смёсгйге Сн, гёэкги Сн,
срёдн>и БА, рёчнйку БА, Вёрица НК, )ёфтин НК, лёзи НК, мерит НК, у
нёчим НК, перину НК, сёклй су га НК, по сели НК, сёсги НК, велики СК
(1: ) Ъ, зрели СК, $стйве СК, лёдину СК, лёпши СК, перина СК, сместила
СК, ]ёфтино Ъ, спещуални Ъ, н§ иде Дс;
сёдну Км, фёбруйра СЦ, в^зу Мо Сн, з&м/ь>> НБ Мо Сн БА, лог стрёму
НБ, Сёкула Мо, не зн^ Пд СЦ, по небу Пд, в)ёру)у Пд, лрёсу/ёду Пд, гёгку
Пд, шг?гу Пд, дёцу Сн НК СК (2:) Ъ, вёру]ем Сн НК, плеву БА, лёгну НК,
л«ёглу СК (2:), лигу СК, лёур СК (3), .мёура СК (2:), пёву СК, пёаиу СК (4),
слёЪу'}ёЪу СК, л*2гуго Ъ.
ё
чётврта СЦ Сн СК, чётвртн СЦ Пд СК, шёгрт СЦ СК, не мрси се Пд,
не смркне Сн, чётврте Сн Ъ, «ё /грл*; СК, чёкрк СК (3: ), чётврто} СК, шёгрта
Дс;
нЦроЬеннн А, б%жи Е Ме Км Бш СЦ Мо СК, грёдице Е Мо, Елёмйр
Е Мо, керёНи Е, лежи Е Бш Ки, нечиста Е, ожёнио Е Км Бш Ки СЦ,
пёшкйр Е Ме Мо НК СК, сёди Е Ме Бш СЦ Мо, сёдид Е Бш Ч) Ки НК,
старёшина Е Ме Ки Пд НК, гёби Е Бш СЦ Ки Мо НК СК, ц'андармёрпух
Е, шёшйр Е Бш Ки СК, велики Ме Бш СЦ, великое Ме Мо, дёриште Ме,
довести Ме, Т)увёги]е Ме Бш СК, жени Ме Бш, землм Ме Бш Пд НК,
л?э1сил< Ме Бш, марвёни Ме, л<ёни Ме Км СЦ Мо Пд Сн БА СК Дс, не
прймаду га Ме, лилёйи/е Ме Бш, прн]атёлуица Ме, причёшНйвамо се Ме,
растёкли Ме, рёцимо Ме Км СЦ Сн, сестрин Ме, старёшине Ме СК, стекли
Ме, цёлйва Ме, чёгир Ме Км Бш Ки Пд НК Дс, вёдрица Км Бш, Гёнцикино
Км, по грёдицама Км, жёнидбу Км, затворёнще Км, леёгиге Км, не пикете
Км, не свййа Км, окрёчнла Км, плавётнило Км, рёкли Км, рёяи Км, сёби
Км СЦ Ки НБ Мо СК Ъ, сёдил* Км Ки Пд, садила Км, сёси/у Км, снёжина
Км, тёпих Км, из Америке Бш, у Америку Бш СЦ, вели Бш, вёлике Бш,
вёгрйЛ Бш, донеси Бш СЦ Пд, зелени Бш Сн СК, зёл«ич/се Бш, испёНи Бш,
}агн%Нще Бш, У?зик Бш СЦ Мо СК, ]арёбица Бш Мо СК, камёнчнН Бш,
кёчига Бш, колёника Бш, кравётина Бш, лёпшье Бш, лёйи Бш, малёни Бш,
мёсинг Бш, насёлио Бш, не види Бш СЦ Мо Ъ, не дйрв/ Бш, не сщёЪу Бш,
опёрисати Бш, плели Бш, попи]ёни Бш, прасейи/е Бш, приселили Бш, рёчица
Бш, седили Бш СЦ Ми Ки Мо, сто}ёНки Бш, тестёри Бш, увезли смо Бш,
цедило Бш, женила Ч), л<ёта Ч), ож'енили Ч), сёдио Ч), црвёним Ч], Бёцилу
СЦ, болёгшьив СЦ СК, брёз бриге СЦ СК, грёдица СК, донёсИва СЦ СК,
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1}ур/}ёвски СЦ, изнёси СЦ, )ёдним СЦ, )ёктика СЦ, лежит СЦ, магарёпща
СЦ, машпнёрща СЦ, нЩврёднщи СЦ, нёпрщателм СЦ, ожёнити СЦ,
оперисо СЦ, памёгнще СЦ, пёшице СЦ, плетёницом СЦ, сёд/уо СЦ, чёлик
СЦ Сн, болёш/ьпв Сп, сёстриног Сп, керёНще Ки, лёг"ги Ки, лубенице Ки,
н? видим Ки, нумёрп Ки Мо, памёхнии Ки, плели Ки, сёкйра га Ки, увели
Ки, вёдрицу Ми, Весёлина Ми, не стигнеш Ми, лилёЛ/у'а Ми, весёлое НБ,
водёнйца НБ, десёг"ца НБ, зарёНи НБ, зрёлии НБ, келнерише НБ, мет^ри
НБ, мётнти НБ, к? био НБ, пёры се НБ, плести НБ, сёбйкана НБ, шёпрнцу
НБ, вёуш Мо Сн, вёлнке Мо, вериге Мо, дери Мо, Ъувёгща Мо Пд Сн,
крёчно Мо, лёцидери Мо, /год МалёнчиН* Мо, метили Мо Сн СК, нёписмен
Мо, обрёзйва Мо, ожёниНу Мо, пошгёнии Мо, провели Мо, трёницу Мо,
ч$кин>е Мо, бёкрща Пд Сн, водёнице Пд, довели Пд, зазеленила Пд, лежим
Пд СК, марвёнскн Пд, не пйташ Пд, оплести Пд, на парцёли Пд, на плёНнма
Пд, сго/ёйки Пд, у Америки Сн, затекли Сн, ]ерёбйца Сн, _/ёси Сн, дёсг метёри
Сн НК, не виду Сн, н? игра Сн, провести Сн, тел%Ни}е Сн, бабётина БА,
жени БА, мешаном БА, плетёнице БА, арёндйра се НК, вёл' ко НК, верига
НК, водёнйца НК, дочскива НК, женили НК, зеленило НК, лётила НК,
метили НК, не /гида НК, лёри НК, пётица НК, поштёни НК, свёги Сава НК,
Сегёдйн НК, срёскн НК, чёстйтам вам НК, вёнчнНи СК, бежим СК, Вёлйнка
СК, водёнца СК, донёсйва СК, #увёги/е СК, лсёлим СК, завёзйвам СК, затёНи
СК, звёздица СК, ]агн>ёНи]е СК, конференцией СК (3: ), нЩпаметнще СК, не
чнстйду СК, одевёни СК, лилё/нус СК, плетёница СК (2:), поб'еЩвам СК (4),
посетиоц СК, посётидца СК, румёни СК, сёдила сам СК, стекли СК, цвётиНи
СК (3:), црквёни СК, шёстица СК (2:), /едки Ъ, зазелени Ъ, ледёнице Ъ,
метили сам Ъ, не шприца Ъ, оженили Ъ, с пётицама Ъ, при]атёл>ицом Ъ,
сёди Ъ, тестёришем Ъ, уч*гёл>ица Ъ, чёстйта Ъ, мёкнн>е Дс, муштёрща Дс,
чеши Дс;
уёдну Е Км СЦ Сп Ки Сн Ъ, н>ёл<)' Ме Км Бш СЦ Мо СК, рёдуша
Км, бфлсу Бш Сн СК, эктёку Бш СЦ Пд НК СК, метули Бш Ч', десну СЦ,
не. л<учи СЦ, нф чу/е се СЦ, не убиуу СЦ, сестру СЦ Сн СК, цёдулу СЦ Сн,
по чеху Сп, однёсу Сп СК Ъ, нф ду Ки Ми, не лула Ки, кё чу/елс Ми СК,
по селу Ми Пд СК Ъ, вёнчу Мо, изнёсу Мо Сн, не пушим Мо НК, не умре
Пд, оплетёни Пд, у ргё.лу Пд, веслу Сн, не /у Сн СК, не слуша Сн, не т$жнш
Сн, оплету Сн, сёду Сн БА, крёчу БА, не узмёте НК, /ёсу СК, по лёду СК
(4), нф гурам СК (4), не у#ел€ СК (3), не чу/е СК, пёчурака СК, плавётну СК,
печурка СК, свилёну СК, на Сигёту СК, чему СК, у (<ёлу СК, не чувамо га
Ъ, не трупе Дс
о
Ъбрва Бш, дбрве Бш, пЪмрчина Ки Мо Сн, помрчину Пд, покрйно Сн,
кгрдс прете НК, пЪтрчйла СК (1:_), ЪбртДн> Дс;
годину А Пд НК СК,*; вдзи 'Е Сн Дс, гддйна Е Пд СК, двЪрйшту Е,
доби/е Е Пд СК, кЬбйла Е, ств$ри Е, бдл>и Ме Ми, води се Ме, година Ме,
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на кЬлима Ме, молим Ме НК, по/ьскн Мс, бЩйшхе Км, с кЬли Км Мо Сн,
с кон>има Км Бш Ки Сн БА СК (2:), молимо Км, носнш Км, грсги Бш Пд
БА, дЪбщеду Бш, с кЪжицом Бш, комина Бш Пд НК, кошница Бш, мокри
Бш, л<флй се Бш, нфси Бш НК, носйду Бш, дди Бш, опшхина Бш, покрще
Бш, полнее Бш, пдпйла Бш, пдтю Бш, пропйс „свеска" Бш, прдхйван Бш,
ЪЪбщем Ки, ддбио Ки Мо, пдсхиш Ки, склони Ки, дод/уо Ми, носим Ми
Сн, кд ;ьма НБ, нщгЬри Мо, Ьбича)е Мо, фди Мо, Ъзбшьно Мо, скочи Мо,
бдэюш Пд, вдзиш Пд, године Ки Пд Сн, кобйла Пд, кожн>и Пд, кол>йво Пд,
косимо Пд, крсги Пд, млдги Пд, .молим вас Сн, обича/и Пд, опшхина Пд,
рсил< Пд Сн, склепа Пд, схвЪри Пд, божща Сн, добили Сн, зоби Сн, 1двица
Сн, на]бол>и Сн, Ьдбщемо Сн, Ьпшхину Сн, очин Сн, пбкрще Сн, прочихо
Цн, рЪдбина Цн, сочива Сн, сгбгйна Сн, двориште БА, с колима БА,
пдпи]емо БА, боли НК СК, коси НК, Ъбично НК, попили НК, божща СК,
вЪ]нйче СК (1:), щдчина СК, добила СК (1:), ис кдпрйва СК (1:), новине СК
(1: ), ндг 'и'и СК, дчи СК, пЬкрщёмо СК, прЬчихйно СК, родбино СК, склоним
СК (3:), лег схдхйна СК, кдцкицу Ъ, .молим ге Ъ, дсигурани Ъ, сдбицу Ъ,
облика Дс, покрщеш Дс;
кфсу сено А Е Мо Сн, божур Е, б^л»^ Ме НК, волд» Ме Бш Мо, у
кйлу Км, вдду Бш Пд Сн СК (1:), грлубове Бш, голубу Бш, грсгу Бш, гошНу
Бш, /фгур Бш, лфзу Бш, нову Бш, н<?й.у Бш, дбруч Бш Пд, од>о Бш Мо СК,
д-муг Бш, дгуд Бш Мо, очув Бш, у Полоску Бш, о рогу Бш, НЪкнух Бш, 5о/у
Ки, Г^ру Ки, БЪсну Ми, Бфшку Ми, зору Мо, *&;>«:>• Мо Сн СК, ногу Мо
НК, н5су Пд Сн, дру Пд, бож)у Сн, в<?л>' Сн НК, лЬпху Сн, Ъбу]ёмо Сн, собу
Сн НК, мокру НК, одлуку НК, скоруп НК, 5огу СК, очув СК, чо/у СК (3),
школу СК, очув Ъ, струпом Дс.
о
зогрне Е, подрлм Км, зогрнеш Ки, попрекам Ки, п'дкр]у Мо, ддвршим
Сн, дгрнем СК (4), ддврнеш СК Ъ, Ьдрпан СК, Ьхргнем СК (3:), попрека
СК, пфхрбушке СК (1:), површи Т>;
БджиНа Е СК, вд]нйк Е НК СК, годишнм Е, ко докхдрн Е, код н>и Е
Ъ, кфи Е Ме Км Бш СЦ Ми Мо Пд Сн НК СК, комш'щн Е, копрнва Е,
ложиш Е, момци Е СЦ НК Пд Ъ, дхйдну Е, с дгим Е 4} Сн СК, отпшла Е,
Ъчили Е Ми СК, половица Е, помирен Е, посхихи Е, са свахдвнма Е, сгои
Е Км СЦ Мо Пд СК, на НЬшкп Е, девЬ]чица Ме, кой /е Мс, кумовски Ме,
гвфи Ме СЦ СК, вдзила Км, дордчиНе Км, код н>й Км, кромпйр Км Бш Сн
НК, на)вЬлщем Ки, нреи Км, оспособили Км, охвдрио Км, пддбща Км, поил»
Км СК, помдНи Км, пдпихи Км, хрднца Км, бо]йм се Бш, на громилу Бш
Пд НК СК, дЬцнще Бш, дошли су Бш, живохин>а Бш, захворили Бш, звоним
Бш, к$мши)а Бш Пд, комиаце Бш БА, кдн>и Бш СЦ Пд Сн, божиНни Ч],
говорио Ч), код н»и Ч), код оч/уу Ч), Ьхигне Ч), охишли Ч], копию Бш, кдриха
Бш, моим Бш Ми Сн НК, ндви/е Бш, по новим Бш, ндсила Бш Ми, носило
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Бш Пд, дбйЬем Бш, двчще Бш Ми СЦ, дгн>йште Бш Сн, отвдрио Бш, с дтим
Бш, из очй/у Бш, помдНи Бш БА, пддигнуто Бш, пдпцп Бш, пЬсще Бш,
разгодио Бш, да роди Бш, да сръмотнш Бш, боговски СЦ, 6"дли СЦ Пд,
босшъка СЦ, в'олщем СЦ, гфди СЦ, гдмилу СЦ, ддбитн СЦ, затворили СЦ,
запдслио се СЦ, кишндвпто СЦ, косицу СЦ, модйра се СЦ, моилш СЦ, не
боим се СЦ, Ьтйднем СЦ, дчима СЦ, очице СЦ, пои се СЦ СК, покосило
СЦ, покосщо СЦ Ми Сн, помЬдриле СЦ, пошли СЦ, прннЬНиду СЦ,
прпноНнла СЦ, просно СЦ, прошли СЦ, свои СЦ СК, слобЬднща СЦ,
уозбшьи СЦ, ускочила СЦ Пд Сн, чиновнице СЦ, они Сп, синовице Сп,
бджит'ни Ки, ооим се Кн, водицу Ки, госпддин Ки, госпдински Ки, двоица
Ки, Ъукдшйн = Мдкрйн Ки, на]зг'дднще Ки, опколп Ки, породила Ки, постои
Ки, тдчйр Ки, шее чопорп Ки, они Мо Пд, девЬ)чицу НБ, Ьрйбаду НБ, д
ош НБ, босилак Мо, водила Мо, кдпцн Мо, л«дл<Чил<Д Мо, рви Мо,
отворили Мо, Ьшйша Мо, подпгне Мо, пдещан Мо, руковддпбц Мо,
стдтину Мо, виддвнт Пд, вдлщеш Пд, гддпшн>ог Пд, гднно Пд, _у громили
Пд, двоица Пд, добри Пд, кобпла Пд, лековпта Пд, мЬкрйнску Пд, носило
Пд, Ьбзине Пд, ддгрижен Пд, окино Пд, осрамЬтити Пд, отпоим Пд, пдетилй
смо Пд, лочин>е Пд, родпо Пд, родителе Пд, у вдди Сн НК, вдлщеш Сн,
говорили Сн, гол»1 Сн, добри Сн, звдни Сн, кдрйсти Сн, косило Сн БА НК,
лдэкили Сн, л<ои Сн Ъ, мдмцн Сн СК (2:), л<о/ш Сн, носили Сн, оологией
Сн, двчи]ег Сн, ЬтйНеш Сн, очй/у Сн, пдзйвамо Сн, поклЪнио Сн, пдкрйваду
Сн, помдзи Сн, пдещати Сн, постигнем Сн, лф гйл! Сн СК, пдчин>ёте Сн,
пдчисту Сн, прЬсще Сн, прошили Сн БА, рддио Сн, сгоил* Сн, установили
Сн, бдгин>е БА, возило БА, они БА, ош7у'а БА, ослобддилн БА, Ьткино БА,
пдмиелнмо БА, потилмк БА, сведо^и БА, евдил БА, водице НК, вози НК,
гддишн>е НК, господин НК СК, ддбнНеш НК, дошли НК, дрЬтипи НК,
к'омшще НК, отоич НК, родило НК, скочио НК, топлще НК, ТЬтице НК,
тр'дш'и НК, бджит'н'п СК, бджиН СК (2: ), в$дио СК, гдетщу СК, гостим
СК, ЪевЬ}чица СК, ддбитн СК, договорили СК, дЬлику]е СК (4), издпй]у СК,
корито СК (4), костима СК (2:), лдви СК, ндктима СК, феи СК, дкрйвимо
СК, од фги СК, дчила СК, дшпнем СК, дшйшану СК, петдрица СК (2:),
пдкисну СК, лоли СК, помддри СК (2:), почните Ск, просипали СК,
рддителж СК, стотпне СК, топим СК, трдшила СК (3:), доводив Ъ, Нови
Сад Ъ, нЬНио Ъ, подлива Ъ, да се пдмйриду Ъ, пдещан Ъ, сиротина Ъ, стд]и
Ъ, ускочио Ъ, лековпта Дс, мотовило Дс, едшица Дс;
сгф/у А Ки Мо, болу Е, вдлуска Е, гЬсту]ёду Бш, ког «уЛе Е СЦ Сн,
л<ргу Е Ме Км Бш Ки Сн НК Ъ, лсд/у Е Бш СЦ Ки Мо Сн, молму Е Ме
Бш Пд, Ьлуштп Е, позову Е, ло/у Е, пдлубу Е Сн, покупиш Е Км, пд куНама
Е, прдбушено Е, сго/у Е Пд, гво/у Е Ме Км НК, рАу Км Бш СЦ Мо Сн НК,
кошулм Ме Бш Мо Сн СК (3:), постд]у Ме, евд/у Ме Сн НК СК, ц^гуре
Ме, кЬшулу Км СЦ Мо Пд Ъ, о вдлу Бш, вдлуекп Бш, о кд/еу Бш, ислрг
луТш Бш, кдшул>е Бш, кро шул<у Бш, дбуНу Бш, дкрун>ено Бш, дррж]е Бш,
СЦ НК, дсну]е Бш, пд"уко Бш, лд «у/ш Бш, ло дцу Бш, самдуки Бш, гфлу
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Бш, добру Чј, девдјчура СЦ, зокупила СЦ, кдју СЦ БА, дбуко СЦ, осуши се
СЦ, Ьткуда СЦ, отрује СЦ, дцу СЦ, повуко СЦ Мо, подрум СЦ, пожурим
СЦ, по/ьубу СЦ СК, пдпусти СЦ, порушили СЦ, поштујем СЦ, продужу СЦ,
топлоту СЦ, могу Сп, помустн Сп, понудн Сп, по н>у Сп НБ, послужим. Сп,
зокупу Ки, дкружим Ки, пЬкупу Ки, пднудити Ки, крэкгуве НБ Мо, окр куйе
НБ Мо, у говору Мо, ко/у ^сш Мо, рву Мо Сн, позову Мо, попушНено
Мо, прикосутра Мо, прокурвала се Мо, прочуло Мо, вдлуски Пд, но рогљу
Пд, ддлму Пд, до у/гру Пд, 3Фв.У Пд Сн БА, од у/Яма Пд, дпслужи Пд, попусти
Пд, прдчује Пд, самбук Пд, трдшу Пд, бфл>> Сн, кдэк:^ Сн, у кЬжуву Сн, ндйу
Сн, дкружиш Сн, длушки Сн, опсује Сн, оглул Сн, покупала Сн, пдпусти Сн,
лог пушку Сн, пдштује ме Сн, гдстујете БА, Тополу БА, бдс>» НК, гору НК,
диу НК, пдљуби НК, лд >сги НК, рдбује НК, у дол*у СК, ддујтру СК, лепоту
СК, да дбуваду СК, откдпчу СК, дсушил* СК, огкуд СК, отпустим СК,
отпушНам СК, ог шунке СК, погуби СК (2:), подмуко СК (1:), подрума СК,
пдљубимо СК, поучим СК (3:), пдштује СК (2:), проду СК, за госпЬду Ђ,
Ьгулиш Ђ, дг куйе Ђ, пројури Ђ, протураду Ђ, двоструко Дс, кокку Дс
Наглашавамо да је овде изнет само дсо обимног материјала којнм
располажемо, док је за отворсније вредности дата целокупна грађа.
Очигледно је орде на делу међуслоговна асимилација вокала по висини
артикулације. Средњи вокали е и о изговарају се повншено кад у следећем
слогу долази висок вокал.13
71. У најсевернијим местима на подручју Југославије, Ђ, СК и БА,
асимилација се остварује практично доследно. Број изузетака, уколико их
уопште има, креће се око 1 или 2 процента. Стиче се утисак да је у том
пределу пред нама жив гласовни закон.
Зачудо, у Дс, најссвернијем месту из којег имамо грађу, јсдан брачни
пар у веома одмаклим годинама издвајао се изразитом недоследношћу појаве,
док су остали испитаници, међу њима и млађа особа која јс служила као
водич испитивачу, имали редовно е и о тамо где се очекују.
У Кн кип л и јс 1950. П. Ивић записао закључак да су „е и о код свих
стараца ређи него е и р у одговарајућем положају", с тим да „у неким речима
(четир и ел.) ипак преовлађује е и о". Код релативно млађих људи асимилација је била заступљсна у претежном делу материјала. С тим је у складу
грађа снимљена у Ки касетофоном у осамдесетим годинама, а анализирана
1990. Ту је нађено 37 примера затворености (28 под ' и 9 под " , један пример
средњег изговора (под ') и 5 примера отворености (3 под 'и 2 под "). На
основу тога рекло би се да појава у наше време напредује. У прилог таквог
заюьучка говори и опсервација П. Ивића забележена у Куману 1950:
„Затварање кратких код старијих врло нередовно", „код млађих овога више".
Анализа материјала снимљеног у том месту у осамдесетим годинама
дала је следеће цифре:
133 Илустрације 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 у раду П. Ивића и И. Лехисте Прилозм проучаеану...
III, ЗФЛ X, 1967, показују да је глас [в], који се остварујс између удара језика у [р], по вредности
првог форманта, тј. по висини артикулацнје, отприлике на нивоу [е] и [о]. Међутим, сами удари
језика код [р] далеко јаче сужавају ваэдушни пролаз кроз усну дупљу него артикулашф [и] или
[у], што одлучно придружује [р] уским вокал има.
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под ' акцентом 54 примера затворсности и 27 примера отворености
(дакле 66,67% затв.);
под "акцентом 9 примера затворсности и 23 примера отворености
(28,13% затв.).
Овде се срепемо с чиььешшом, евидентном и другде, да под ' акцентом
наша асимилаци]а лакше осва)а терен него под ". То можда долази отуда
што ]е први послеакценатски слог, она) према ко^ем се врши асимилаци)а,
много проминентни)и иза узлазног акцента него иза силазног.134 У том селу
]с на исто] страници свеске записано ]ёдну од по)сдинца старог 76 година и
]ёдну од другог информатора старог 30 година. У Сн }е П. Ивип забележио:
„Код млаЦих доследно, код старших недоследно".
У свим селима у пределу Новог Бечева ка ]уту и ]угоистоку, тако у Ме,
Е и А, асимилаци]а ]с врло недоеледна. То се односи и на Нови Бече).
Прилично сиромашан касетофонски материал из тог места да)с однос 11:9
у корист затворених вокала под ' и 2: 8 у корист отворених под " (оба пута
уз по )едан пример средн>ег изговора).
У Српско) Црн>и и Сенпстеру асимилашн'а се обавезно оствару]е под
' акцентом, али потпуно изоста]е под " . То важи и за Радо)ево у суседству
СЦ, па чак и за прилично далеку Батан>у у ма1)арском Поморипц'у (по
материалу П. ИвиЬа из 1962. година). Такав )с и матери) ал ко]им располажемо о говору *Вар)аша, али ко)И не износимо овде због н>сговог хибридног
характера. На)'зад, такав )е у основи и говор Чене)а, с там да се ту у ]ако)
маы>ини примера )авл>а отворено ё и о у положа^у о ко]ем )е реч. Географи)'у
ових по)ава приказу^ скица 16.
Овакав географски распоред показухе да )е описано стан>е настало пре
на)ма!ье два до три столейа, док су пунктови с описаном особином били у
саставу континуираног ареала. Очиглсдно )е да се из опсервашп'е о вепо|
фреквенци)и затворености ё и о, код млаЦег света, нпр. у Дс, Ки и Км, не
сме извлачити закл>учак да )е по]ава настала недавно.
СудеЬи по оскудно) и не баш сасвим поуздано) гра()и из Кече, Немета
и Напфалс на румунско] страни границе рскло би се да )с асимилащца слабите
захватила шцисточнще говоре кикиндске говорне зоне.
*Кеча: доведи, донеси, седи проз., грдмила, донесу, тр$Ни, али и пешкйр
са средн>им с као и шёшйр, донеси;
•Немет жени, доведи, погёрйва, мдмци, по води уз шёшйр.
•НаЬфала: донеси, с^диду, носила, покосило, продуже, али и садила,
шёшйр.
Изгледа да ни у овим местима нема примера за асимилацщу вокала
под " акцентом. Додуше наше потврде све потичу из "Найфале: возимо,
добила, лопту, /феи, нреим. Можемо закгьучити да ]е асимилаци)а само под
акцентом, а не и под * , одлика источног по|аса кикиндске зоне, ко]и се
налази претежно на румунско) територи^и.
134 П. Ивнй и И. Лсхистс, Рп1оа... II, Зборник за филолопцу и лингвистику VIII, 1965. В. нпр.
табеле 2— 16 (стр. 81 —88 и 98), ко)е показуху да слог иза узлазног акцента по правилу надмаша
она) иза силазног акцента у погледу свих релсвантних параметара: тонске виси не, тра)ан>а и
интензнтета.
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СЮ1ЦА 16
Исимилацида наглашених
{ и а. према висохим во!Галиыа у следепеы слог]
ЬАсиыилацидв господе
■ри или
пЪеовла1)уое
гпод
N и под
*•

ре ноет

п5™вь9Я"ашйв
ч_Уйли йепо знати
^симилацида само
ТазчештГе до-
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Значајно је то што сви овде наведени примери за затворен или средњи
изговор имају ё испред слога са и, дакле с вокалом истог реда као е. Тај је
положај и у другим местима најпогоднији за асимилацију. Нарочито је мало
примера са е и ё у слогу испред у из поменутих села на југу кикиндске зоне.
Међутим, код о нисмо могли уочити аналогну појаву. Удео примера са д
испред слога са и отприлике је једнак уделу примера са о испред слога са у.
Треба напоменути и то да р као чинилац који подстиче отварање е или
о у претходном слогу не заостаје или врло мало заостаје за и и у.
72. Ради потпуније карактеристике појаве додаћемо још неколико
констатација.
1) Као и друге типичне војвођанске одлике у гласовном домену, и ова
је појава субфонематска.
2) Могло би се прстпоставити да су е и о у ствари првобитне гласовне
вредности, а да су е и д настали асимилацијом према неакцентованим а,
е и о у следећсм слогу. Ту хипотезу треба одлучно одбацити из више
разлога:
у јсдносложним речима, где не долази у обзир утицај следећег слога,
налазимо по правилу е и д (а е, односно о само под посебним околностима);
вокали е и о у слсдећсм слогу не би могли изазвати асимилативну
промену изговора акцентованог е или о, него би само подржали чување
постојећег стања;
изостанак затварања под " у СЦ и примери, у разним другим местима,
са отвореним наглашеним е и б насупрот правилу о асимилацији не би се
могли објаснити ако се пође од е и д као првобитних вредности.
3) Асимилаинја као гласовни закон дслујс и у сандхију, као што показују
примери типа кё би, не зну, не игра, не смркне, крое прете, по тпм, крђ
шуму.
4) У многе парадигме уведено је смсњивањс двеју вредности е и б у
завис ности од вокала у наставку:
ж$на, ж'ене, жённ, жену, ж$но, ж$ном,
здра, здре, зори, зору, здром,
м$нс, мёни,
н>ёга, њему,
ЪоееЪе, доведу, доведи, довела, довели итд.
Природно се поставлю питање нма ли и аналошких утицаја и у којој
би се мери таквим утицајима могле објаснити постојеће недоследности у
остваривању асимилације. Одговарајући на то питање, морамо прво констатовати да затворености по аналогији никако нема; изостају примери као
*жена или *зора. Што ее тичс другог могућег правца деловања асимилације,
постојс нримери као жени или у води, али нисмо могли утврдити да је њихов
удео иесразмерно ваши од удела облика као с$ди или носила, где нема
ослонш за аналогију. Очигледно је да аналогија не нарушава, или бар не у
знатној мери, односе створене гласовним процесом асимилације. Постоје,
додуше, примери као чесир или шёшпр, који се изузетно ретко јављају с
отвореним ё. али, ту. осим мећуслоговног олн^оя е — и 'ч који ^е в^ћ печено
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да фаворизу)е затвореност е, делу^е и суссдство са шуштавим консонантом,
у Банату тако често умекшаним.
5) Л>уди из севернобанатских села, и кад заврше школе и оду да живе
другде, чува)у, и не зна)упи, изговор две^у врста наглашених ё и о у
зависности од вокала следепег слога. Посто)е у Београду врхунски интелектуалци с том изговорном особином.
6) У српскохрватским ди]алектима ретка )с по)ава далинскс асимилациуе
вокала према другим вокалима у исто) речи. Ако апстраху^смо по)сдиначне
лексичке случа)евс, пре свега у вези са * {сЪкнра ■>■ сикира и ел.), као и овде
описани банатски феномен, оста]у понеки територи)ално ограничени процеси
у по)единим ка]кавским говорима.135 Мег)утим, у (езицима света далинска
асимилаци^а вокала ни)с ретка по)ава. Овамо спада^у поред осталог синхармонизам у уралским и алта]ским )езицима и умлаут у германском (езичком свету.
Додуше, то су тек дал>е типолошке паралеле нашо) по)ави. Ближе паралеле —
повишен>е изговора средн>их вокала под утищцем високих вокала у следепем
слогу — налазимо нпр. у историки германских )езика,136 у староирском137 и у
разним итальянским дщалектима.138 Ме1)утим, на)прецизни)у паралелу пред
ставлю с ппьс у сардском )езику. И тамо ее е и о испред слога са и или у
изговара^у затворено, а иначе отворено. ИлустроваЬемо то примерима из
драгоцене кн>игс Мкпе1 СоШ1ш: Е1и& Ае %ёо%гарЫе рЪопёИаие е1 йе рНопёИцие
ШЬыпепШк <1и загЛе, А1с55апс1па, 1987.139 С )едне стране ту су облици као 1гёИа,
ЬёШи, ЬаНдгсИШ, рдгки, а с друге такви као кёпа, Леке. Нёр, аг)Ь1а, Ьое, Ьго
(подвлачсн>с слова овде означава отворен изговор). Географски на)ближу
паралелу да)е расцеп акцентованих с и о ко]и се у румунском )езику остварио
до IX века: у свим положа)има осим испред слога са / или и ти су вокали дали
дифтонге [оа] и [ее], тако да су створене алтернащце као зеага: зеп, пеа%гй:
пе%пл, тоага: топ. У ме1)увремену ]е ова по)ава одавно престала бити жив
гласовни закон. Румунски утица) на банатске ерпске говоре у овом случа^у не
долази у обзир, пре свега због хронолопце.
73. Овде описану по^аву регистровао \с и Иван Поповип.140 Он )е налази
по цело) Бачко], истичуЬи да )с она свугде факултативна. Мег)утим, на
снимку Института за )ужнословенске )сзике у Новом Саду, снимл>еном у
Мартоношу, кра) Тисе у северно) Бачко), дакле у непосредном суседству
ареала на)доследни]ег оствариван>а по)аве у Северном Банату, нашли су се
В. нпр. П. Ивмп, /гиейа/ о /епепзкот <М]а1е1йо1о§кот гш!и и хеуегпо/ Нп'стко/ 1]шпо) ЦЫтааЦ и
Шо 1957 8<хйпе, Годтшъак Филозофског факултета у Новом Саду II, 1957, 403 (говор Мрацлина
)И. од Загреба); Усзпа 7.е6еу\6, Рота^оМ (ОЬА 27), РопоЬШ орШ 304 (нпр. тип. кдра „копа").
136 Маипсе Огаттоп!, ТгаИё с!е рЬопёЧцие, 5Рап8 1956, 255—257.
137 Исто, 263.
138 Исто, 266.
139 Примери су из списка ОиезИоппа/ге 1ез1 на непагинованим странами у уводу.
140 Госп. 12, 61, 53—54. На стр. 67—68 Поповип )е изнео мишл>ен>е да )е „принцип 'вокалскс
хармони]е' (б > о пред високим слогом) могао доли у ове говоре под утнца|ом маиарског )еэика,
иако Ивип такво тумачен>е одбацу)е због ненстоветности ове по)аве у во)Во!)анским говорима,
с )едне, и у мацарском )езику, с друге стране". Мейутим, Поповип ни)е ни покушао да об)асни
на ко]Н ]е начин фонологизирана и морфологизирана прогресивна асимилаци)а на релаци)н
предн>и/задн>и вокали (Наг, дат. пагпак, али ешЬет, дат. етЬегпек) могла утицати да се подави
субфонематска регресивна асимилашф по висини артикулашце.
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готово исюьучиво примери са затвореним изговором: Ъёв%йр, ма)схЬрн]у,
пЬшху]е, лЪтн, дЪцу, општпнарп (укупно 31 пример, од тога 21 под ' и 10 под
" акцентом) према само два контрапримера (д$ци и шкЪлу), упор, и д'евб}ке,
н>$га, зора, тр%бо, пдлак. Преслушаваььем других снимака П.Ивип )е утврдио
да )с стан,с донекле слично и другде у североисточно] Бачко], а да у осталим
деловима Бачке по)ава изоста)с или се.)авл>а у мало] мери.
Знача)но ]с да
Г. Драгин, ко]а )е провела у Ша]кашко] (у Госпо]]инцима, Жаблу и Чуругу)
двадесетак година, сведочи да овакве вокалске асимилащце тамо нема. По
сведочен>у Л>. Недел>ков и М. Шпис ове по]аве нема ни у Капу ни Бачко)
Паланци. Треба заюьучити да се изоглоса, ко)'а у Бачко) изби)а на Тису
западно од Зренянина, наставл>а у Бачко) пресеца)упи ту реку.
74. Сасвим ]е друкчи]а ситуаци)а у тамишко) говорно) зони. Изнепемо
прво део огромне збирке потврда за отворене вокале 2 и о.

да н$ би Дб, валике Ко ]Т, л%пчи Ко, л$тн Ко Ит 3, пурина Ко Бк Ит
3, р§пица Ко, да се с$ли Ко Ит, в^штице Ш, велики ]Т, велико ]Т Ит Т Сф
Ф (1:), м$рим ]Т, жн>$ли М1), Гмн Гр^дица Ит, д$ди Ит, д$ни Ит, д\снло
Ит,- дщн Ит, д^чуце Ит, о ж$нскима Ит, ]$ли Ит, у^ста Ит 3, кН^ри Ит,
л$пши Ит, л$тн>п Ит Ф, м^рица Ит, м$рнце Ит, м^рнцу Ит, машина Ит,
н$ки Ит, н$ким Ит, н^мнран .Ит, пурину Ит, с пр^слицом Ит, р$пице Ит,
свисни Ит, ср^скн Ит, с$ди Ит Сф 3, да се с^гим Ит Сф 3, сместили Ит,
т$глило Ит, т$жи Ит, тр$ки Ит Ф (2: ), тр^фи Ит, трафило Ит, д\снло се Ж,
мл$ти Ж, щчще Ж, тщрчна Ж, тющкн пут Ж, с\лп Ж, с$тио се Ж, хр\лн Ж,
х\глнм Т, в$Ни Цп, велика Бч, велики Сф Пе, у з$мл>и Сф, з$мл>ишна Сф,
ЩлнНа Ф, ЩкиНов Ф, л$птпр Ф (2: ), м^кйнм Ф, н^ иде Ф, пурине Ф, прости
Ф, пр$чи Ф, с$стриН Ф, спр^мнНу Ф, ц\пнйца Ф, зр^лн Пе, на льдину Пе,
пр\лк Пе, см^лп су Пе, ^си 3;
вёруре Ил Ко, вр$лу Ил, з%мл>у Ил Бк Ит, е%ру]еш Ко, ж%нску Ко,
д^у Ш ГГ Ж Ф (3) 3, н? зну Ш, н^удату ]Т, п$ву ]Т Ит 3, л^слсу Я, б?гу М1)
Ит, лл^ву М1) Ж, срдну М1), г^лу М1), .м^гу Ит Т Цп 3, в^ру Ит, д^ду Ит Т
О, у фгку Ит, <?шкути Ит, з^гу Ит, зв^ру Ит, л^гку Ит, л<^лу Ит, м$тут Ит,
м$ру Ит, л^ру Ит, р$кну Ит, с|/у Ит, за стр$у Ит, г^глу Ит, г^ру Ит Ж,
тр$бу Ит, гр^йу Ит Ж О, шт$ту Ит Бд, в$шу Ж, д$ру Ж, м$тлу Ж, лч^лу Ж,
ч$ку Ж, г^гку Бч, в%ру}е Сф,#ду Сф, к^су Сф, н^гу Ч, пр%Ьу Ч, д^ну Пе, дунули
смо Пе, о л^бу Пе, слр^му Пе, Тодор$ску Пе, в^убу ф, мрур Ф (1:), л<^ур Ф
(2:), м\ура Ф (1:), л^ура Ф (1:), предала се Ф, пр^унук Ф, р^лу Ф, на см$ну
Ф, ф^бруар Ф (3).
141 Овим се подробнее бави чланак П. ИвиПа О ме^ус/юговно) вокалско) аснмнлацн)н у бачкам
српскнм говорима, Зборник Матице српске за филологи)у и лингвистику XXXIII (посвепен А.
Младеновипу), 1990, 167, 173.
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прёврНало М1) Ит, чётврти М1) Ит Ф, прёврне Ит, прёврНе Ит,
прёвркемо Ит, прё црквом Ит, чёкрк Ит Ф, не прска Ж, прёврнсш Ж, чётврте
Ч Пе, пр'еврНфу Пе;
жандармёрн]а Ил, преведёни Ил, грёдице Ко, трёница Ко, Америку
Бк, зверине Бк, лфйи Бк, с^ди Бк Ит 3, сёдило Бк, г^би Бк Ф (3), тёпсща Бк,
сеЪила Нз О Сф Ф, плетённцу Ш, жени ,П\ садили }Т Ит О Сф, бусёвити
М1), одвёсти М1), однеш$ни М1), пам'етнщн М1), прол^тимо М1), с$днм М1)
Ф Пе 3, чётнри М1), велики Ит, за десницу Ит, д^чица Ит, ж'елиге Ит, зекцир
Ит, курвётнне Ит, купёрине Ит, за львицу Ит, лёппнм Ит, л«ёни Ит Ф (2:),
дваес мет'ери Ит, метите Ит, н^ гине Ит, не лига/ Ит, нр приму Ит, прёдвидио
Ит, п/)^д н>»лш Ит, покривёни Ит, поштёни Ит, р'естраду Ит, р^цм Ит,
селили Ит, сесщу Ит, стар^ш'ине Ит, тёрзн^а Ит, трёницу Ит, чётир Ит,
шёшйр Ит Ф (1:) 3, донёсйву Ж, метёри Ж, сёдимо Ж, сёстрн Ж, велико Т,
газдётине Т, млёчика Т, сёдио Т 3, вёлике О, стекли О, велики Цп, донёсйва
Цп, ни га ж'енио Цп, нр бринн Цп, тен>$нице Цп, вёдрица Сф 3, луб^нице
Сф, лс^ти (импср.) Сф, нумёри Сф, сёднш Бд 3, не прйча Ч, сёдио Ч, бол'еииьнв
Ф, венчики Ф (3:), ж$лим Ф, зв^здмца Ф (3), урзик Ф (3), конференции Ф
(1:), н^ играм Ф (2:), побейИвам Ф (2:), сёкйраш Ф, цветики Ф (4:), шёстица
Ф (3:), грёдице Пе, довели Пе, не скйда Пе, чёстито Пе, веселила 3, кер'етнна
3, мод$рни]е 3, н^ прймаду 3, старёшнна 3;
не сл<у Ил Ит Ф, лр^г куйу Ил, сестру Ил Ит О Ф (3), _/ёсу Бк М1) Ит
Сф Ч, лркту Бк Ит Ф, срду Нз Ж Т Ф Пе, вёнчу Ш М1), одежду 1ЩТ Ж Цп,
.у Нёузину Л, пеку ]Т, селу ]Т,)$дну М1) Ит, р'едуши М1), дсву)ем Ит, доведу
Ит Сф, доносу Ит Цп, эи^/гу Ит, занесу Ит, Уёну Ит, клепётуша Ит, л^гу Ит,
мёкуша Ит, мётутн Ит, нф ду Ит Бд, н^ *гува Ит, не лул« Ит, н^ пушим Ит,
н^ лцу/е Ит Пе, н^ гу:ис'_у Ит, не >\мре Ит, н(' чуваш Ит, однёсу Ит, осмёу}е
Ит, разведу се Ит, рёдуша Ит Пе 3, рёдуше Ит Т, рёкну Ит, изнесу Ж Ф,
не крёчу Ж, не л;уши Ж, сведу Ж, см^г/у Ж, нщёну Т, жену Бч, не пуцаш Бч,
н^ слуша Сф, Сёкулина Сф, не гурам Ф, н^ >>#ел« Ф, печурка Ф, лл^гу Ф, бёжу
Ф, оплету Пе, размётути Пе, нёузйнски 3.

прмрли су Ит, потрчала Ф (1:);
гбдина Ил М1) Ит Ж Т Бд Пс 3, године III Я Ит Ж Сф Ф 3, лрема
/>рки Ш, кдл>иво Ш, с крли Я Ит Ж Ч, /флима Я, крсимо ^Т Ит, години
Ит, дЪби)вду Ит, добщеш Ит, добили Ит, по коминима Ит, косиду Ит, котлиН
Ит, лсярги Ит, млдгима Ит, >> ндвине Ит, рди Ит, рлиу Ит, рпштину Ит, рчи
Ит, прпио Ит, прдсиш Ит, стдтина Ит, ^динку Ит, шк'оди Ит, вЬзимо Ж,
годинами Ж, с крн>има Ж, л«рлил« Ж, на]бдл?и Ж, по нрвнл* Ж, дбичае Ж,
дпш'тине Ж, тоцкп Ж Пе, грдшшье Т, пдкрщем О, нрси Цп, дбзир Цп, ндч'и
Бч, баба Рдкснни Сф, шдшнце на крёвет Сф, година Ч Ф, колима Ч, лфли
4, дЬбйла Ф, копрйва Ф, ндвине Ф, дпи]у Ф, пддбще Ф, рддбина Ф, склдпнм
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Ф, штд сн се удала Ф, побще Пс, пЬлще Пе, по сдбн Пе, прдчитан Пе, соли
Пе, добщеду 3, дбичарг 3, рддйду се 3;
из пддрума Бк Ф, квочку Ш, фсу ДТ Ит Ж Пе, ндгу ]Т, прдсу ]Т, дтуд
М1), пдд руку М1), в^л_у Ит, да носу Ит Ж, Ъдуд Ит Пе 3, Ьдузели Ит, рл_у;
Ит, дтпутово Ит, дтудекана Ит, пдслуш Ит, свдгу Ит, склдну Ит, сдбу Ит Ж
Цп, шкдлу Ит, вдду Ж Ф, ддузеле Ж, кдшулм Ф, лдпту Ф, дбруч Ф (1:), чдуу
Ф (3), гдлубове 3, колу 3, дбу]еш 3.
о
дсврНу Ит, дёрне Ф (1:), дтргне Ф (2:);
БджиН БК Ф 3, ндсиле Бк, свд/и Ш, дошли ]Т, кдсило ]Т, дги>йште ]Т
Бд, пдстили ]Т, рддител>и ]Т, на гдмилу М1), госпддин М1), кдсио М1), дтйне
М1), дчли М1) Ит, сирдти М1), вддио Ит, вддицу Ит Т, грди Ит, гони Ит,
код н>и Ит, кдпита Ит, лрл'ио Ит, мдгику Ит, ндсило Ит, ндспо Ит, двнма
Ит, дни Ит, с дтима Ит, дшйшано Ит, пр гилс Ит, рддителзи Ит, спдмин>у
Ит, яри Ж, кдмшща Ж, кдпите Ж, кдсили Ж О, опкдлиле Ж, дтима Ж, да
прдстиш Ж, стдтину Ж, Живдинов Т, кдбила Т, кдбилу Т, кри Т, крн>и Т Пе,
с дги ораси Т, сгри Т, запрдсщо О, родила О, дошли Цп, да прендНи Цп,
мдтика Бч, зряа зрри Сф, дштрйг Сф, помдтн>ица Сф, сдвине Сф, БджиНа
Бд, ггдгино Бд, дпйсан Ч, шлдгйра Ч, вд]нйк Ф (2:), девд}чица Ф (2:),
ддлику]ем Ф (3), кд/и Ф (2: ), кдрчхо Ф (3), лрви Ф (2: ), ндсила Ф (3), дшйшану
Ф (3), петдрица Ф, посведЬчиЬу Ф (2:), прриграм Ф (2:), родила Ф (1:),
комшйнски Пе, крдмпйр Пе, ндсилн смо Пе, ндНйву Пе, дубдкн 3, дчишНена
3, пддигне 3, синрвице 3, стдлице 3;
/тршулу Ил .1Т М1) Пе, рЧУ Ил, сгр/у Ил, кр:исуви Бк, да се бр/у Ш, др
луйе Ш, жд-мку Ш, кдшул>е ]Т Ж Т Цп Бд Ф, крг куЛе Ит, л<р/у Ит н дГУ Ит,
дсуши Ит Ф (1:), ргкуд Ит, рг «уЛе Ит, пр/угар/е Ит, прёду Ит, кр други Ж,
дхпушНени Ж, срамдту Ж, на Ндшку Ж, кдшулм Т Ф, д/Г'у О, рйу Цп 3, упдзну
Сф, лр дупету Ч, отпустим Ф (2: ), погуби Ф (2: ), лршгу/е Ф (3), кр/у Пе, оболу
Пе, прмусти Пе, пробуди 3.
Знаком полуотворености у гра1)и су обележени примери:
ё
гели Ил, бр$чи Ко, Гмн щчига Ит, гёл'и Ит, щрпне Сф, л|ги Ч, лелгир
Ф(1:),гр?ЙиФ(1:);
д|ну 3.

1щ)грт Ф;
вфштии Ит, одв'ели Ит, прот$кци]у Ит, с^ди Ит, с$дим Ит, ддн$си Цп,
затекли Ф, м$ниФ{\:), не и^рамФ (1:), поб$Т)йвам Ф (1:), уреднии Ф, ш'ешйр
Ф, еедруща Пе, валику 3;
доведу МЦ, одн$су Ит, доносу Ж, шаркну Сф.
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О

Ъбича} Ж;
вдду Ит.
о
мдмци М1), ддбнгн Ит, вагднйрамо Ит, дгворч Ит, дчнма Ит, девд]чнца
Ф (1:), дошли Ф, кф/и Ф (1:), посвеЪдчиНу Ф (1:);
схф/у Ит, Ьевд')чура О, дсушн Ф (1:), дтпустим Ф (1:), пд/ьубн се Пе.
Ознаку средн>ег изговора носе у гра))и примери:
н\ бп Ит, смели Ит, спрямили Ит, спрямим Ит, вё/ш«? Пе.
ё
сг^кли Ш, л&*сиш М1), бол&шьив Ит, да сёди Ит Пе, седио Ит, станице
Ит, ч^гир Ит, с#ёги Ж, м&ни Ж;
б&жу Ко, э*сё«У Ит, нг^му Ит, лёгу Ж, да спра0в$ду Пе.
&
гЬЪпне Ит, ддбще Ит, дпштине Ит, полили Ит, лсдл'и Пе;
фбруч Ф (1:), нфсу 3.
о
не поврНе Ит, попрека Ит,
гё-милу Дб, сроица Дб, нЪксима Бк, кр&мпйр УГ, рдштшь М1), Б&жпН
Ит, бдешьак Ит, гели Ит, ^розница Ит, двЬ]ицу Ит, кои Ит, по кЬмшщама
Ит, .могли Ит, феи Ит, по сватдвима Ит, сукдбпле Ит, широки Ит, ддшли
Ж, мдмци Ж, мЬтнке Ж, кдпитама Сф, вд^нйк Ф, прднграм Ф (1:), трошила
Ф (1:), фбы^е Пе, сукдбили 3;
кд/у М1), дф «уЛе Ит, Ь,ку)еш Ит, ёЛу Ит, го/у се Сф, попусти Ч, пЬучн
Ф (1:), пдгуби Ф (1:), фбуйе Пе.
Полузатворени изговор на!)ен )е у примерима:

г
«§ би Ит, ж$л>ни Сф;
в|Лу Ит.
е
чфвртн М1);
в$зйва Дб, в'езтам Бк, аг'е.нхи Ит, у Америку Ит, бр$жнще Ит, велика
Ит, доведи Ит, доч$кйва Ит, н$ вндиш Ит, с^ди Ит, пешкыр Ит, ш'ешйр Ит
Ф, керфи Ж, с^ди Ж, садили Ж, стар^шина Т, луб^нйца Ч, гщшца Ч,
преседили Ч, пошт%ни}е Ф, с$сща Ф, ч^гир Ф, испуги Пе, цркв$ни 3;
у ;^«у М1), Ш^нЬураЬ Ит, и Ш^нЬ'УрЫ Ит.
о
пдмрла Нз, пдмрлн .1Т;
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мои гддина Сф, роди 3;
пдучица .1Т, бдгу Ит, у Бдку Ит, кдпу Ит.
о
пдврну Ит, дкрн>ено Ч;
на ндги Ш, /фн>и Ш Ф, кдмши}е }Т, знд]им М1), мдмци Ит, пдбйру Ит,
лф жигу Ит, лф/й се Ит, постди Ит, сгфи Ит, четвдрица Ит, шкддлива Ит,
ка гдмилу Ж, екондмща Ж, извдзити Ж, ладдвине Ж, крдмгшр Ж, кдмшйнка
Цп, ддбри Бд, кфи Бд, лфэкгиле Бд, ослобддило Бд, лдпина Ч, с дпш Пе,
звдни 3, пддигнёду }е 3, прекд н>й 3;
дд. луйе М1), зфву Ит, кдшулу Ит, ддужу Ит, лф/У Ит, пдкупи'ло Ит,
кдшулзе Ж Бч, пд/ьубац Ж, девд]чуре О, гдтова Цп, л«фг_у Бд Ф, прдбушена
Ч, пдшту]е Ч, фбу/м Ф, фцу Пе.
На)зад, има и потврда за затворен изговор:
е
вёйи Ит, кНёри Ит, велика Ж, велике Ж Пе, велики Ж, велико Ж Сф,
сёгио Ж;
еейу Ит.
в

чёгр М1), четврти Ф;
.мёни Ко Пе 3, венчики Бк (1:), зёкцйр Бк, шёшйр Бк Ит 3, секира М1),
велика Ит, велике Ит Ж, велику Ит^езику Ит, камёнита Ит, лёйи.Ит, не пи]е
Ит, провели Ит, угёйи Ит, чёстйтамо Ит, чёгир Ит Т Ф Ч Пе 3, бешику Ж,
её шва Ж, Вёлйнка Ж, велики Ж, на Великим Ж, вёлиш Ж, }ёзику Ж, лежи
Ж, л<ёЛи Ж налётили Ж, сёди Ж 3, старёшине Ж, шёшйр Ж, сёеща Т, Ъочёкйва
Сф, мешине Ф, углёднии Ф, о чёлика Ф, Вёлизара Пе, экёкиги Пе, )арёбице
Пе, н# биде Пе, лей сл«о при}ател>или Пе, рёцимо Пе, сёси]е Пе, утекли Пе,
чёлик Пе, дёриште 3, донеси 3, истекли 3, лёктрика 3, нарЩйва 3, не види 3,
н^ дйра 3, сёби 3, седили 3, сёкйраш 3;
нщёну М1), _/ёну брйзду Ит, дёжурни Ит, не узлеелю Ит, жену Ж, н>ёму
Пе, с#)>> Пе, бежу 3.
&
помрли Пе;
води Ит, колйво Ит, дчи Ит;
пфучица }Т, кЬмунална Ит, школу Ф, пЬмру Пе, пдуздо се Пе.
6

здгрну Пе;
жди су Ил Ит 3, да се лд/и Дб, кдетйраду Бк, лопина Бк, сгф/и Ш, .мдмци
М1) Пе 3, БджнН Ит Ж бдрио Ит, вагднйрам Ит, на Уомнлу Ит Пе 3,
двоица Ит, дворски Ит, кабила Ит, огншште Ит, четвдрица Ит, знфи Ж,
косило се Ж Ф, хдгли Ж, мЬнтйрамо Ж, хдклица Ж, дтйдну Ж, посипа Ж,

190

Вокализам

потрошили Бч, код н>й Ч, лажови Ч, зарубили Ф, вд)нйчку Пс, кдн>и Пс,
мори се Пе, $вчи)ога Пс, помчлу')еш Пс, сво/ш Пе, гомила 3, уаловинкг 3;
«а лампову Дб, брду Ш, л<ф<у Л", осушиш ]Т, пробуди Л\ дубоку Ит,
кф/у Ит 3, кфюу Ит, у кошулу Ит, повуко Ит, до роглу Ит, салоук Ит, сво/у
Ит, кд/у Аеш Ж, логу Ж, ко:ж:уве Ф Пс, двощу Пс, зову Пс, по1)'убримо Пе,
тгокупу Пе, щтруни се Пс, кошул>е 3, л«буу 3, олуци 3, поручу 3.
Гра1)а за све категори)е осим отворсних вокала изнста )С овде у целости.
]асно ]е да преовла1)у)у отворсни]с вредности. У овом случа^у можс се
говорити само о тенденции спорадичне асимилаци/е. При том ]с знача)Но
да примера средшег и затворсни)сг изговора има знатно више под ' акцентом
него под " . Кад )е у питан>у акцентовано 2, такав ]с изговор на^чешпи ако у
следеЬем слогу долази и. И ту се показу)с да )е тенденшф повишеььа
артикулацще много )ача онда кад на е утиче вокал истог, предн>ег реда.
Ме1)утим, код о опет изоста)е аналогна по)ава. Т). нема изразити)с склоности
да се асимилащц'а врши чешпе према у него прсма и. С друге стране, на
вокал о утиче асимилаци|а према суседном лаби]алном или всларном
сугласнику (упор. т. 76.). Ако изузмемо примере с том асимилацирм, оста)с
чиььсница да )е бро| потврда за затворешце вредности еиоу ствари ннзак,
нарочито ако имамо у виду да су оне на терсну и приликом преслушаван>а
трака бележене много рсдовнн]с него примери обичног, отворсног изговора.
Ипак овде треба издво)ити стан»е у Житишту. Прсглед грайе из тог места
дало )е следепе резултатс: под ' акцентом 24 примера затваран>а наспрам 23
примера отворености (оба пута исключено \с о у суседству лаби)ала или
велара), под * 6 потврда за затвореност (увек код вокала е) и 44 примера
отворености. Контраста ради навешпемо одговара^упс цифре из суседног 3:
под ' 50 према 1 (реч ]е о о уз л) и под " 19:0.
У складу \с с изнессним чшьсницама и невелики материал забслежен
од жена ро1)ених у селима тамишке зоне на землишту Румуни)с.
*Гад: л$жим, л'ежнмо, ш^шйр, испецп, доведи, донеси, кдн>и, ЬНу.
*Чавош: донеси, пл^сгп, егди.
•Динлш: донеси, занесу. кдн>и. кршулл. крючимо, момцп. с'еди.
Петровичева грайа из Гада говори у истом смислу: к \ес1пс1, 226, с$<Шо
227, с$)ас 228, ЦсИпи 229, у<;п^а 229, рг$\гсапю 229, Ьиз^'Но 229, урс/ 231, Н$Ы
231, тфН 232, тфШе 232, фГг 232, фрИШ 228, %6(Нпа 228.

Остали случа^сви затворе ности кратких наглашених е и о
75. №не сасвим редак ни затворешци изговор наглашених сноу
примерима где се у следейем слогу не налази иски од високих вокала. И у
том материалу могу се уочити одрейсне законитости ко)с сведете пре свега
о осетливости е и о према гласовном контексту.
Прегледайемо прво грайу за е.
Средн>е |, у смислу изглаган>а у т. 70, нашли смо у примерима:
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ё
веН Ит.
кё/ь СК (1:), смет СК (1:);
стрё]'а Ме;
треНем Ъ.
ё
вёнчан>е Бк (1:), капётан Ит, сё/ьак Ит, мёнмч Ф (1:);
шёНер ]Т, прёмеНеду Пе;
дёвд]ка М1), дёвд}ке 3.
не да Мс, не плаГшду Бш, сестра СЦ, не реши Пд, свё^а Пд, бекар
СК, делсгаг СК (1:), ётегра СК (1:), п^вйч СК (1:);
сёптёмбар СК (1:), цигарета СК (1:);
дёвб]'ка А Бш, дёвб]ке С СЦ, дёвб}ку А Е, зё/ьов (1:), зёуьов СК (1:),
ле/1б)ка СК (1:).
Има и потврда за полузатворсни изговор:
в|А Ит Ъ,
смуали Ит, се^ало Пе.
да се пруави Ит, н^ёга Ж;
у р$зёрвн 3;
д'е.вд)ке Нз 1Т 3, н'е.мд)те Ит, завело Ж, Ъёрщка Цп.
з^м/ъа Дс;
сётёмбар А, уг^че Е, Ъёвёте СЦ, не, белу СЦ
Ъёво'}ке А, Ъ'евд)ка Ме, не, л«дра СЦ.
Ту су, на^зад, и примери са затворе ним е:
е
вей Ко Ит Ч] Сп 3 Дс Е Ме Км Ми Мо Пд НК Ъ, вёт' Пе;
бёгаду Ит, вёйа Ит;
л»?л> Ми, '§у Км НК;
вётреначама Км, сели; Км, ждрёбета Бш, л<ёгел< Бш, срётне Бш,
р^гемЦнта СК (1:);
тёшко Бш.
ё
}ечма ЪК,)озсфа (женско имо) Бк, бёИЗрски Ит, линчёкашг Ит, не каже
Ит, окё]ан Ит", тщтнщс Ит, прёда]ем Иг;
ёнглёски ]Т, Беге] Ит Ж 3, на />ёге/ Ит, б'ещека Ит, дёвёте Ит, са
жёуьёзнице Ит, Ёнглёске Ф, прёмёшНам Пе, да прегреши Пе, дёсёте 3, 5ёгё/ 3;
девона }Т Ит Ж Ф, девд)ке Ит Цп Ф Пе, девочку Ит, не ддПем Ит;
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имена Бш, аргёла Мо, Немачку Сн, мёняч Ск (1:), наби]'ёна СК;
вечерня Е, дёвёте Е СЦ, дётёнце СЦ, об^збёди СЦ, Пётёрда (старо име
села ко^е ]е у XVIII в. добило име Клари)а, а после Другог светског рата
Радо)ево) СЦ, тюнёЪёлннк СЦ, пуб^ртёт СЦ, резерва СЦ, резерву СЦ, Гёбе/
СЦ, тёрёнско СЦ, чёнё}ски СЦ, четрдёсёте СЦ, шёНёрна СЦ, 5ёче/ НБ,
ёнглёсш НБ, сетёмбар СК, с^птёмбер СК, Т$рёзще Ъ;
Ъ$вд)ка А Ч] СЦ, дёвЪ]ке АЕЧ) Сп, дёвд]ки Ч), не морам СЦ, примете
СЦ, д$вд}ку Сп.
У ове три скупине изнет )е сав расположиви материал, за разлику од
потврда за отворени)и изговор истих вокала, или за асимилац^у е и 3 према
вокалу следепег слога, где су због преобил>а гра1)е изоставлени многи
примери. Разматран>е овде изнетих потврда указу^е на следепе категори^е.
1) Затваран.с у примсрима као вёН, мел, кёл>, смё)алп, сЩало, трёНем,
вёНа, 'ё), стрё]а, сёгьак, мёнмч, прё)ави, бёНйрски об]ашн>иво ^е асимилашпом
према следепем врло меком консонанту. Нарочито )е импресиван велики
бро) потврда за облик вёН, ко)и би био )ош импреснвшп'и да смо наводили
колико )с било )еднаких примера из сваког по]сдиног насела.
2) У облицима као дёвд]ка, дёвд)ке итд., Бёгё], дёвёге, дёсёте, Ёнглёске,
не дбЬем, сетёмбар, лёпб}ка, не белу, вечерня, дётёнце, Пётёрда, Итёбё},
Тёрёзи]е, не морам у следеЬем слогу се налази ё, одн. о. Концентрацща
таквих примера не може бити случайна будупи да су речи са ссквенцама ё
+ ё и ё + б у ствари прилично ретке (упор, и примере као жёлёзнице,
зёлдв, шёНёрна, где \е могла деловати и асимилащф према следспем
консонанту). Очигледно се и овде ради о асимилацщи по затворености. Та
асимилаци^а према дугом среднлм вокалу делу^е, изгледа, и кад )е гьегова
дужина скрапена, што би говорило да )е затворенир! изговор ё постао стална
одлика тих облика. О овоме би сведочила затвореност ё у примерима као
нёморе Ит, бёге)скн Ит, чёне]ски СЦ, Беге] Ит 3 поред Бёгё) Ит 3. Описана
по]ава \с характеристична првенствено за источни дсо кикиндскс зоне. У СЦ,
Ч) и СП (а тако!)е и у Радо^еву и *Вар)ашу) ё и д се ]едноставно приюьучу^у
вокалима и, у и р као изазивачима обавезног затваран>а ё и Ь у претходном
слогу. Уп. скицу 16. Осим тога, по]ава шн'е ретка ни у Ит, па ни у 3, Бш, Е
и А. Н>ен ареал захвата, дакле, насел>а с обе стране границе измену кикиндскс
и тамишке говорне зоне. Вредно ]с поменути да смо за низ западшн'их насела
у кикиндско) зони (Ки, НБ, БА, Дс) анализом целокупног расположивог
материала утврдили да ове по)аве нема. С друге стране, она }е обична и у
Радо)еву код СЦ (по материалу П. Ивипа), а из 'Чене^а на румунско] страни
границе имамо пример дёвд]ке.
3) Посто)и тенденцща затворени)ег изговора наглашеног ё у одре1)еним
страним рсчима: рёгемёнта, 1озёфа, делегат, ёкстра, цигарёта; упор, и
примере окёрн, сёптёмбар, резерва, пубёргёт, Тёрёзще, где ]'е могао деловати
и )едан од прва два поменута чиниоца. Ипак, у всЬини поза]мл>еница
господари отворен изговор. В. у т. 69 потврде за облике као Ёнглёз, ком$сар,
т$рдр, в$ш, ф^бруар, федеративна. Расположива гра1)а недовольна )е за
заюьучке о условима ко]и ути чу на изговор ё у оваквим рсчима.
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Ван наведених трэду катсгор^а оста)е известан бро) примера за ко)е у
овом тренутку немамо доброг об)ашн>ен.а. Ради се вероватно о широком
вари)ационом полу изговора, карактеристичном за банатске говоре, што
омогупу^е да се понеки пример оствари на начин ко|и ни)е обичан. У огромно)
количини гра!)е ко)ом располажемо удео оваквих примера )е изванредно
низак.
Затвореги^и изговор у типу наведеном горе под 3, као и примери типа
5сге/ са скраЬсним вокалом у следеЬем слогу, сугерира^у иде^у да се у
банатским говорима зачшье фонолошка опозишца измену двс)у в оста
наглашеног е.
76. Код акцентованог о ]авл>а]у се типови изговора паралелни с онима
код е. „Средн>е" (за банатске прилике) о забележено )е у примерима:
о
I. у'фш Пе, грдм 3;
трЪшак Ф (1:);
фтмеду Ит, дНе Ит, што не Ф;
кдло ]Т, збЬгом Ит, мЬго Ит.
II. дигдд А, кон> Е Км СК (1:), глог Сп, сом Пд, гром СК, збор СК

(10;
што гфд сам А, $ма Е, Бфга тн Бш;
р^гдвн Е, збогом Мо;
кд /с А, почёло Пд, бдле СЦ.
6

I. момка ДТ, богат Ит, ковач Ит, мдмак Ит, ндвац Ит, не одгдвара
Ит, пдкажеду се Ит, сдкак Ит, провалим Цп, сирдма Бч, бомбардован?е Ф
(1:), кднм Ф (1:), два; Ф, чдбанн Ф, кдтарка Пе,
зеве" се Дб, доздве Ит, кдмёндще Ит, кём»е Ит Ч, мо/е Ит, дкрёНе Ит
3, пдЪёлн Ит, пдслёдн>е Ит, промене Ит, рЫ]енп Сф;
ддбро Ш, пдмогну ]Т, гдворп Ит, Ъдбро е Ит, дбшо Ит, ш'нрдко Ит,
готово Цп, висдко Пе, дктобар Ф (1:), пдслови Ф (1:).
II. ндвац Е, сога^ Е, код грдфа СЦ, (?"я Ки, фвамо Мо, ^сладим БА,
пдгазилн НК, рукдбаЪа НК, команда СК (2:), кдн>а СК (1:), Организован СК
(1:), л«ол«11с Ъ, рдгл>а Ъ;
окрёнем Ки, побего ]'е Ки, зёве БА, кд_мёндща СК (1:), ндвёмбар СК
(10;
добро А, л«ол</совог Е, дво Е, кдкдшка Бш, покоен СЦ, гдворим Мо,
м*омак НК, од ого СК, дктобар СК (1:), дпробам СК (1:).
Следе примери за „полузатворсно" о:

д
I. #5. илад Ит, /ф Ит Ф, докле гЬд Бд, догфд 3, у'фш 3;
фла Ш, щмада Ит, щпаш. Ит;
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пдмоН 3, сдмдва 3.
II. ко гдЬ Ме, кдн> Ме Ки, штд Бш, грдф СЦ, щш СЦ, Д>:хс две Сп;
брга ги Е Мо, дпаке Е, флад Ки, пдзвйлп Ъ\
кд ]е А.
о
I. крд нас Ш, кдна Ш, л<^глд Ш, фгаы. Ш, пдмйже III, прела Ш, кдлйч
]Т, мдмка ]Т Ч, адвдкат Ит, двд]ца Ит, крвач Ит, ндвац Ит, дпйнке Ит, пр
баштама Ит, пдкйже Ит Бд, пдклали Ит, пдправн Ит, поправши Ит,
путдван>ем Ит, обдгатн Бч, рва/ Бч Ф, дегане Бч, кдпна Бд, мдмак Бд,
разгдвараш Бд, сфгак Бд, бдмбардован>е Ф (1:), кдмЗнда Ф (1:), лднац Ф,
дпанцн Пе, ддшла 3, пдпйли 3;
пд}ён>е Дб, пр^дтелка Дб, пдбегла М1), запдвёда Ит, крл«е Ит, кдмёндн)е Ит, л«рл«ш» Ит, пдвёже Ит, пдвёзана Ит, пдглёда Ит, пдслёдн>и Ит,
пдштен Ит, гоепддне Ж, ггддёлено Бд, кдмёдЪща Ф (1:), дкрёнем Пс.
пр^пдвёдамо Пе, рве 3, рпег 3;
кдеом Ил, штдгод Ш, гдворн Ит, пдкоси Ит, ддгодине Бч, мишдмор
Бч, рво Пе, рно Пе, код фгога Пе, дршо 3.
II. мдгла А, мдмак А Км, крр слому Е, пднмву Е, мдмачко Км, крд
нас СЦ, рва/ Ки, сирдма Ки, пдкажем НБ, двдица Мо, дрблхЗву Мо, дпаше
Мо, пдпаду Пд, ндгавица БА, рна/ НК, дглйвннк Дс;
кумдвске А, брака рдЬена Ки, ширдке гаке Ки, дрлсегемо Мо, крн><?
Пд, рлёт Сн, зандвёта БА, зрве БА, кдмёндща СК (1:);
рво Е, рбо/ке Км, штдгодёна Км, пдко]нн БА, пдпови СК (1:), гдтови Дс.
На)зад, (благо) затворено 3 )авл>а се у:
I. /дш Дб Бк Ш Ит, глог Бк, к& Бк Ит Бд Ф Пе, ком М1) Ит, кон. Ч Ф
(1:), фронт Ф, гад год 3;
опасне Бч, лф/ас 3;
ко е прей Ит, шго лре Ф (3: ), ЪЪЪе'рло му Пе, кд Ае и знаги Пе, кд Ле 3;
л«дго Ит Сф, ко дч'е Цп, кд дйс Пе, Ълдвне 3.
II. дигдд А, колко год А, како год А, кога год Е, до гог с>» држалн Е,
ди гЭД Е Сн НК СК, као грй Ме, крик*' Ме, уди* Ме Сп Ки НБ Мо Сн НК
Ъ, кад гд# Км СЦ Мо СК, ко „као" Бш СЦ Пд СК, докле грй СЦ, колко
гфЛ СЦ СК, кд с гй Ми, кои гдй Ми НБ, ко го// Мо, ко у Оно Мо, кон» Мо,
штогЪЪ Сн НК, штогод' СК, шго год БА, догдй СК, грр</> СК, како гоЛ СК,
збдр СК (1:);
Бога лш Бш, до врага Бш, рлса Бш, кдлса Мо, га конка Дс, повлака Дс;
кд Ле Е Ки, кд йе да н>им да Ч), гЬдне Мо, шгд лре Пд Сн, хЪнвсда Сн;
кд рйе Е Ме Бш Ми Мо Сн НК, пд воду Е, колко Пд, Ъ]троске СК,
лфл<о7» Ъ;
кд и зна Сп, ко игра Мо.
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ь
I. }аркдвачт Бк, чаковачки Бк, момак Ш Пе 3, момка *В, паЬршйг Ш,
адвокат Ит, богаг Ит, дво]ца Ит Пе, кфвйч Ит, к$га Ит, момка Ит, рва/' Ит,
отколи Ит, покаже Ит, локйэкгел* Ит, разговйрам Ит, согак Ит, Бокшан Ж,
оЪговара Сф, ло/авиш Бд, живота Ч, кдманда Ф, у кдштац Пе, обарено Пе,
овймо Пе 3, поплаши Пе, посадимо Пе, прЪваЪаду Пе, два кдн>а 3, посаду
3, снрдма 3;
дабдме Ит, освети Ит, пдвёжемо Ит, ло лв"#и Ит, помешан Ит,
помешано Ит, просвет Ит, чдвек Ит, упдтрёбу Ит, да заповёда Пе, кдн>в
Пе, додели 3, код н>ё 3, кдлёвку 3, новёмбар 3, д/гег 3;
покошено Дб, говорим Ит, кокдшка Ит, погодбе Ит, покд]ни Ит 3,
помого Ит, породици Ит, камлдв Бд, дубдко Пе, две Пе, пдкб]не Пе, уговд
си Пе, кдгод 3, кдг кдла 3, Ьбб]ке 3, ознонм 3, Ьпколймо 3, пдстдл>е 3.
II. богате Е, двЬ)ца Е Ки Пд, кдпйн>е Е, л«дл«ак Е НК, л«д.л«ка Е Ч) Сн
НК, спромасп Е, чудновато Е, .молш/г' Ме, дна Ме Ч), пд башпама Ме,
енромашнп Мс, дна Ч), кдга Ки, могла Ки, ндвац Ки, обрадим Ки, два/ Ки
БА, овамо Ки, поводу Ки, помаже Пд, рдгати Ки, сокак Ки, кдбац Мо,
водла Пд, дошла Пд, покаже Пд, бога л«и Сн, товарим Сн, б'омбардован>е
СК (1:), бдмбардовйлн Дс;
на г^збенииама Е, Ьплёвим Е, помешано Бш, Ькрёне се Ч), заповёда СЦ,
накострёшена СЦ, ЬкрёНе СЦ, освети СЦ, Ьтёже СЦ, отрезки СЦ, пЬрёУщн
СЦ, посвети СЦ, последили СЦ Сп, прдшётамо СЦ, расподёлу СЦ, у СлЬвёнщи
СЦ, новёмбар Сп, приповедаду Сп, употребим Сп, говеЪще Ки, кон>е Ки Пд
СК, дубоке Мо, комёндщу Мо, рлёт Пд, побегли Сн, позднем Сн, зановёташ
БА, припдвёду НК, комёндща СК (1:), новёмбар СК (1:) ТУ,
Бого/ьуба Е, високо Е, говору Е, кокдшка Е БА, л*сшков Е, обб]ке Е,
оболо се Е, Ьктдмбера Е, погроб Е, пдкд]ни Е Км Мо, пдкоси Е, штогодёна
Е, кого!) Ме, с л«дл<ко.м Мс, пд воли Ме, пдпови Ме, покб]ника Сп,
покойнице Сп, готово СЦ, кокдшке СЦ Сн, мотор СЦ, Ьлдвка СЦ, Ьлдвку СЦ,
Прокдтф СЦ, волови Ки, говоримо Ки, дед ;в Ки, говорнш Ми, добро
Мо, комову Мо, пдклопи Мо, пддвоз Сн, готови БА, кокдшку БА НК.
Преглед тра!)е у све три овде приказане категори^е показу)у да у свако)
одлучно доминира)у примери са о у суседству лабщала или велара.142 Од
142 Од асимилащце према велару к свакако треба попи при об)ашн>аван>у генезе облика ку/ „ко,
ко]н", веома распростран>еног у говорима Срби)е, косовско-ресавским, приэренско-тимочким и, у
ман>о) мери, смедеревско-вршачким: ку/ поред кои, иго/ у Метохиди, Данило Бар)актаревип, Говор
Срба у Метохщн, Прнштина 1979, 195; ед Глиша Елезовип, Речник I 339; ку; поред кЗ М. Грковий,
Яетге особине говора села Лукова, Прилози проучаван>у )еэика 4, 1968, 127; яуи поред кб# Д. Ловип,
Трстенички говор, СДЗб XVII, 19о8, 51 и 127; (ту* поред кд, кои Р. Симип, Левачкн говор. СДЗб
XIX, 1972, 147; /ф' и ку/ А. Пецо и Б. Милановип, Ресавскн говор, СДЗб XVII, 1968, 316; ку) и
«у/ поред «гЗ/ и ко;', Миле Томип, Говор Раднмаца, СДЗб XI, 1950, 111; К35, ку/и поред ко;, ко/Ц
Л>. Тлирип, Говор Лужнице, СДЗб XXIX, 1983, 75; ку/ поред ко, ноу, кои Н. Богдановип, Говор
Алексиначког Поморавла, СДЗб XXXIII, 1987, 170; ку/ поред ко/, врло рстко ко Маринко
Стано)евип, Северно-тимочкн Ъщалекат, СДЗб II, 1911, 406; кх/, ку/й (ж. и ср. р. ко/4, ко/<) ]акша
Динип, Речник тнмочког говора, СДЗб XXXIV, 131, ку/ поред кои и дк>/, М. Томип, Говор
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укупног бро|а потврда више од 90% идс у ову скупину. Засно )е да овде игра
улогу факултативна, али честа асимилащца према суседном консонанту.
По)ава захвата цело подруч^е нашег испитиван>а, а уосталом и друге делове
Воеводине.143
У сразмерно офаниченом материалу ко^и оста^е изван ове скупине
издва)а)у се пре свега приме ри са о и дугим ё или б у следсЬсм слогу: дддёлн
3, дсвёти СЦ, отёже СЦ, охрёзнп СЦ, прошётамо СЦ, олдвке СЦ, олдвку
СЦ — сви осим )едног из СЦ, где )е таква асимилаци)"а обавезна и код с.
Можда непе бити случайно што ]е (едини пример ко)и не потиче из СЦ
забележен у 3, месту из ко}ег имамо и три потврде за затворенной изговор
ё под истим гласовним околностима. Забслсжипемо и примере фтёгне и
првёже из 'Напфале, ко]и сугерира^у да затваран>е у овом положа|у нще
обично у том месту.
Днфтонгизашф вокала с и о
77. Под одре))еним околностима ]'авл>а се у разним банатским говорима
дифтоншки или, чешйе, дифтонгоидни изговор вокала е и о. При том се увек
ради о узлазно) дифтонгизации. Тра)ан>е првог елемента ]е поискал минимал но; он \с од самог почетка свог оетвариваььа захвален процесом отваран>а.
П. ИвиЬ )е 1950. године записао у сво^у теренску бслежницу: „пунктуалан
затворени)И део и линеаран отворенной".
78. Код дугих вокала е и о први део само по изузетку достиже ни во и,
одн, д:
Щеда Е, Ч"ёда НК;
д»ёте НБ, нШемо НБ;
од^ёло НБ;
н*ёНу Ми, ид*ёду НБ.
е
н9ема А;
ч^есто НБ;
м*есимо Ит.
ё
нав*ёк НБ, пётн'ёс креха НК, ув'ёк НК;
намнёшНа Ч, сад*ёкана НБ;
умнрщёду Ч.

Сеинкчана, СДЗб XXX, 1984, 162 и 157; ку) поред ко, К0; Радослав М. Павловип, Облицч
деклинацн]е н кощугащф у говору Раче Крагу]евачке, СДЗб XXVIII, 1982, 35. Улога ко)у )е овде
играо друга чинилац, -;' коде следи иза о>у, очигледна ]е тако1)е, али н и)е сасвим ]асна. Без амбнцндс
да решимо то питан>е, скренупемо пажн>у на чтьсницу да се у ]авл>а само кад се облик завршава
гласом у, или кад иза (одн. уместо) У следи и. Битно )е, дакле, да у затвара слог или да у следеПем ■
слогу долази вокал и, с рода и са у.
143 И. Поповип, Госп. 53; Бсрислав Ннколнп, Срем 310.
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ч'дрба А.
О

мудска Ме, м'драм НБ;
удвце Км, дудТ]ем НБ;
"дсмог А, м* деком Ме.
Нашао се и ]едан пример за двосложни изговор: шест НК.
Непе бити случало што огромна вспина примера потиче из потиског
дела кикиндске говорне зоне.
79. Много се чешпе оствару|у %ё и °о или сличне вредности. У записима
П. ИвиЬа такви дифтонгоиди су рспродуковани углавном на два начина, као
5сё, °о или као ё и -б. Овде Ье се из тсхничких разлога бележен>е у^едначити
у корист простщег начина.
ё
свётац М1) Ч НБ НК, гёча Ч, п'ётла Е, д'ёца (Гмн) Км, мл-ёка Км,
врёдан НБ, колёга НБ, репа НБ СК, деда НК СК, донёла НК, гёжак НК,
п'ётак СК, грёда СК, /ё/ш СК, р-ёка СК, ср-ёда СК, гера Ъ;
■ од зв'ёзде Ч, пр'ёде А, м-ётера Км, о^-ечел<о Км, врёме НБ, дёге НБ,
ц-ёле НБ, преде БА, нстрёсе НК, л-ёле НК, в-ёзе СК, нс-ёчеш СК;
р-ётко Е НБ, ч-ело Е, од'ёло НБ, гёсно НБ, зоеёмо НК, срёдом НК,
св'ётло СК;
св'ёцн Ит, месила Е, сл'ёпцн Е, дрёчнш Ме, чесницу НБ, поб'ёлн НК,
на ср'ёдн НК, употребит НК, пр-ёзнме СК, чгёенпца СК;
на пр-ёлу Е, нёЛу НБ, Дёсу СК, р-ёку СК, на с&ёгу СК, среду СК.
е
ред Ч Е, р-еч Ф НК, кнед Е, п-ег Е Км НК, лре нас Е, ш-ёс Е, н> ен
Ме, две Км НБ Сн СК, шеф Км, лед НК, ге НК, гёц СК;
смета Бк, н-елад ИтТФЗ НБ СК Ъ, св-ега Ит, гесга Т, ш-ётаду се Ф,
мшёста Е, мензамо НБ, п-ёга НБ, сена НБ, бр-ега НК, сёкашко НК, сн-ёга НК;
нейе 3 НБ Ъ, в-елсело НБ;
л-ёТю Ил А Е НБ СК, чёсто Бк, пр'ёко Км, Персо НБ, л«есо Сн, цр-ёпом
НК, редол< СК;
л<есил<о НБ, пеги гал НК.
ё
дд н/ё Ме, дёв'ёр НБ, дл-ёг НБ НК, л«ес-ё^ НК, прстён НК, цунцукр-ёт Ъ;
дон'ёта Ме, менёкана НБ, садёкана НБ, садёна НБ, изглёда НК;
двадес-ёте НК, ув-ёэ»се НК, нан-ёло Ъ;
дёв'ёто НБ, мож-ёмо Км, умр'ёмо НК;
дёс-ётн НБ, са чылгё си НБ, Ъдн-ёли НБ, одаклё су НК, уз-ётн НК,
дтр-ёзнн СК (1:);
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у Сёнту СК.
О

п'дпа НБ Ъ, кумова Сн, &6}ска СК, морала СК;
г'дре Ит НБ, г дрена Ит, роде Ит, кдрпе О, пддне 3 Ки, ог Кюсе Ки,
оде НБ, днде НБ;
пдноН НБ;
кдрпп Бш.
3
•он уе СК;
кошта Ит, мора Цп НБ, до Мола 3, морам НБ, грдж?)а СК;
гр'дж/)е ]Т СК, ло#е Е, -ов^е Км, мгорке Ки, мддне Сн;
Бдро Ит;
л-днци Км, концп СК;
_у порту О.
б

не мбрамо НБ;
га/гд ./е Км, пук"д ;е СК, ддбр-б ]е Ъ;
Ь6д]цп НБ, ддм-дрнн Бш.
Понскад ]с овакво писшьс прайс- но ознаком да ее и дужи дсо фонаци)с
одлику)е затвореношпу (очито ипак ман>ом него код почетног дела) или,
нешто чешпе, да )е та) други део отворен:
а) вёнац СК, снёвала СК, снёвале СК;
вр'4ме НБ, зёбем НК, д-еге СК, одсёчеш СК;
плетёмо НБ;
л-^ли НБ;
Нёрку А;
л-ег НБ, лр-? НБ;
лгесга НБ, н-ема НБ;
н-?йе Ъ;
гесго Км;
цунцукр'ёт НБ, длёг СК;
однёаё е НБ, вечёрке Ъ;
нан'Цло Ъ;
изкЦтн НБ;
.мд^-ёду НБ;
дде Ъ;
6$г НБ Ъ;
•фвце О;
б) п-фтла Е, рр'ла Км, л^ла НК;
матера Км, д^ге НБ НК;
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б'4ло НБ;
у ср$ди Км;
по св^ту СК;
св-$ст НБ, ш$ст НБ, л-$п СК;
н'$ма Т Ч А Е НБ СК, г$ста Т НБ, м$са НБ;
б-$ле марен Пе, ждр$бе Пд;
л-^ло Е НБ, р$дом Е, лгесо НБ, чияя П-$ро НК, г^бо СК (1:), с^но
СК;
у Б-$ч НБ;
прдш^тамо НБ;
огузке СК;
м-фрала СК;
Зррка Сф;
гр е го НК.
На]зад, нсколико пута, на)чсшйе у НБ, рсгистрован ]е средн>и изговор
слоговног дела дифтонгоида:
дёте НБ;
лёпо НБ, Немом Ъ;
Нё_рки НБ;
нёйу НБ.
л-2г НБ, ш*2сг НБ;
«•ймом А, бела НБ, геста НБ;
ждр-ебе НБ;
лепо НБ;
нан'ёло Ъ;
ко НБ.
Упадл>иво )с да о подлсжс дифтонгизации на^чешпе иза лаби)ала, одн.
велара или на пометку речи (об)ашн»ен»е в. у т. 80). Сасвим природно, удео
потврда за дифтонгизаци)у код ё иза лаби)ала или велара уопште ни)е висок.
Прегледана гра()а показухе да }с ареал факултатнвног изговора -ё и -б
нсшто шири од ареала где се )авл>а)у "с и уб, али )е и овде тежиште сасвим
одрс!)сно на северном делу банатског Потис)а. Треба ипак напоменути да у
на)ссверни]ем потиском селу, Дс, у нашем материалу ове по]авс нема (тамо
су иначе ё и б прилично затворсни). Уп., ипак, Степановича, Нип§. 109.
Понекад ]е записивач имао утисак да се вокал током фонаци]с равно
мерно отвара. Две-три истозначне варианте теренских нотацща сводимо
овде на )едну, сразмерно на])сдноставни)у:
Пёсак Сф, греда СК (1:), деда СК, }$ла СК (2:), река СК (1:), свётац
СК, ср4да СК (1:);
истрфсе Ил, грёде Сф, дёте А СК;
р$тко СК;
р4кн СК (1:);
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р4пу Сф, р$ку Ф СК (1:), на св$ту СК.
п$т Е СК, цр$п Ит, л$к Мо;
др$ма Е, цр$па НК, клятва СК, ч^рга СК (2:);
з|л>е СК (1:), клятве СК;
р§дом 3, г^ло Км, снегом Сн, с^но НК СК, л^ло СК;
юцчвч СК;
клятву СК;
напр§д А;
у^о СК (1:).
грЗ;
дд!)еду Сф, гакр /е Сф, др/;с 3.
На]малобро]ни)и су примсри са слоговним изговором првог, затворени)ег и неслоговним изговором другог, отворенн^ег дела дифтонгоида:
свё^тац Пе;
кот кдЬьа Км, ЪдЬса Пд;
го!ла Гмн НК.
Дифтоыгизаци)с су свесни нарочито становници суседних места, где н*
нема. Тако ]с у Ме ;едан информатор об|ашн>авао: „Тарошани кажеду
ж)ёЪан" и „Да сам у Тарош, ]а би казо б]ёла " (село Тараш, у народу Тарой*,
налази се на Тиси око 10 кш )угозападно од Ме).
80. И по)авс дифтонгизаци)С код кратких наглашсних вокала су спора
дично и по правилу не домашу)у далеко. Прави узлазни дифтонзи, код ко]их
се )асно издва^а неслоговно ц или я као први део, и ту су ретки, а много су
чешЬи дифтонгоиди са $, ° или сличним елементом као првим делом.
Ме1)утим, ту се }асно разлику]е судбина 2 од судбине о.
У тамишко] зони правом )е захвалено само о:
•рндак Цп, кдра Сф, пдзванп Сф, кдпамо Бд, -дбашко Бд, пдкладе Ф;
бдл>е Ил, г-дре Ил, шта дНеш Ш, -ддемо ]Т, ншдге Ф, бдже Т, 1Ср е
Сф, -дре Ч, кд }е тео 3;
дбрва Сф Ф;
в-дзи Ил, гддине Нз 3, гдднну Ит, грет О, дгги]о О, кржнж Сф,
гддина Бд, /грей Бд Ф Ч;
•дду Ил, кдсу Ч;
пр'Ьда Ил, колац Ф, вода Ж Сф, дга^ Сф Пе;
пгдреза Ил, горе Ф, /тосе Ф;
■Ьткине Ил, косило Ж, костите Ч.
НамеЬу се две констатации: у изнесено) гра1)и дифтонгизашн'а никад
не достиже ниво ур, и у свим примерима глас о или )е на почетку речи или
му претходи лаби)ал или велар. За обе по)аве лако \с напи паралеле у другим
]сзицима. И )една и друга раширсна су нпр. у польским дщалектима144
ш Кагпшег/ МкхсЬ, 1)ш1ек1у]$гука роШйвцо, ШгосЦ»—кгакочу 1957, 35.
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(типови ир/са и р"61е, кидза), а уз прву можемо навести и протетичко виспред о- у четким говорима и, под одре!)еним условима, у руском )езику
(тип восем). У првом случа]у ради се о феномену из области протезе, док у
другом покачана лабиовеларизаци]а почетног дела вокала представл>а асимилаци]у према претходном консонанту. Знача)но ]с да и у ка^кавском говору
Драганийа лабщали, велари и иници)ални положа] на ]еднак начин утичу на
разво] вокала о.
Е. Петрович наводи из Гада приличан бро) примера као к?6ха, тп. кРдзе
227, и6ги 229, киргакМе 230, (Р*6з1а 232, ибсёз 232, ки6с1 кисе 232, к*6А паз 232.
У н>егово) упрошЬено) транскрипции "о вероватно значи °о (о ]едно) друго)
могуЬности в. у т. 82). Значарю )с да ]с у свим н>сговим примерима ос им
]едног до дифтонгизаци)е дошло на почетку речи, односно иза велара или
лабщала.
81. Гра1}а лз кикиндске зоне обухвата и нешто примера са не и ур (не
и са цс или.ур):
' иёео СК, него СК,
к^о/ьиво СЦ, *одно СК, пуркладе СЦ.
И овде игра улогу положа) иза велара или лаби)ала, код о.
Примера са непотпуном дифтонгизациям имамо знатно више:
д'$да НБ, шгега НБ;
д'ёвер' А, -ёво СК, шёто Ъ;
дедовнна НБ;
. д?диНБ;
н'ё кйже Сн;
к'еце/ьу СК;
разв'ёду Е;
крн> СК;
к апаш А, онда А, риа Ме, под лад НБ, п'Ьставе НБ, коцка Сн, виза
СК, кЪла Ск, конаца СК (1:), кЪпаду Ъ, п-Ъстава Ъ;
коже Км, оде Км, мджеду Ме, у кЪцке Бш, рЩендан Бш, нЪге СЦ,
ЬНемо СЦ, оре Ки, /гд Не и знати НБ, бд;исе Сн, бЪлестан Ъ;
•Ьго СК, продо Ъ;
яг^сти Е Ме, -рдн СЦ Пд, К-осхнног НБ, кЪтлнНе Мо, кЬлнко Ск (1:).
м-Ьгла А, -оца А СК Ъ, поехав А, грга Мо, -фна СК, п-рела СК;
кЬлена Ме, -дтёгне Км, д'Ьчекам НБ, г-оведа СК, -рбесн СК;
•огкос А, -^чо О;
к$>силн Бд, кЪсидба Ме, гоцшъаду се Ме, они НБ, дчилн СК;
•дйу А, лго/у БА.
У овом случа|у промена код е нще везана за посебне услове, док се
промена код о скоро увек врши у веЬ поменутим положа)има.
П. ИвиП, Ргосез1 Г(а1еге6еп/а \'окакко% 51з1ета и ка/'кт'з/ат цоуопта, ЗФЛ XI, 1968, 63.
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82. Можемо закључити да дифтонгизација код б захвата цело подручје
нашег проучавања, а код ё, б и е углавном само Потнсје.146 Ареал се
продужује у Бачкој, која јс цела, и много интензивније, захваћена појавама
о којима је реч.147 Дифтонгизација ё и б нађсна је и у ссвсрннм и источним
деловима Срема, а до најјачег изражаја долази у срсмском Подунављу.148 И
сремски ареал појаве се, према томе, наслања на бачки.
Што се тиче 3>хо или ел., та је појава заступљена и у румунским
говорима у Банату. Е. Петрович тумачи румунским утицајсм поменуте
примере из Гада, као и онс из Карашсва.149 На стр. 226 налазимо и примере
из румунског говора села 8еса$см у румунском Банату: тапа1ибгш, но/, ("ог.
У овој светлости изглсда да Пстровичсви примерн из Гада писани са "о или
Чо ипак садрже такве дифтонге, а не бо или ел., како смо ми претпоставнли
у т. 80. Треба, ипак, имати у виду да у румунским говорима дифтонгизнра
свако наглашено о, без позиционог ограниченна које смо помснули.
На штокавском подручју постоје три пространија ареала дифтонгизацијс ё > цё или ел., а обично иб>р или ел.: у Бачкој и оближњим деловима
Срема и Баната, у долини доњсг тока Тимока
и сливу Црне реке
па
све до делова Алексиначког Поморавља,152 и у неким призрснско-јужномо146 Изненађује чињсница да Б. Милстип, у свом иначе всома садржајном извсштају о
севернобанатском говору, изричито тврди да дифтонгизацмјс нема, мала јс посстио поред осталог
и Падеј и Семиклуш (данас Остојнпево) у Потнсју. И остале његове информацнјс о изговору е и
о углавном ннсу адекватне. На ту тему он саопштава следепе:
„Једну од најмаркантнијкх фонетскнх црта војвођанских говора представља врло отворена
артнкулација вокала средњсга реда (е и о), који се у типичном изговору прнближавају вокалима
нискога реда (вокалу я, односно а), а у нзузетним се случајевима могу и потпуно изједначити с а
(гшнадаљак)... Прнродно јс да постојс различите нијансс појсдиних вокала, пре свега у вези са
квантитетом и акцентом (у дугим и узлазним слоговима сви су вокалн затвореннји); алн то су
појави познати у принципу к осталим нашим говорима и не представљају ништа нсобично. И.ма
и локалних одступања — та ко сам на пр. у Карлову, а спорадично и другде, чуо затворено ё (Пера,
увёк; о може да буде јачс лабијалнзовано, нарочито поред лабијала (бог) и ел. Мсђутим, напрегнут
изговор неких вокала, днфтонгизацију и ел., којс помшьу иски опнеивачи, нисам нигде приметно."
(Кик. 17— 18). Милетип, дакле, ннје уочио фундаменталнн значај разликс у вокалској боји нз.међу
дугог и кратког е, одн. о, за војвођански вокализам, а такође ни повишсње артикулацијс
акцентованих ё и о испред слога са и. у или р, појаву најјаче изражену управо у северном Банату.
С друге стране, ми ннсмо нашли ништа што би потврђивало његову изјаву о томе да ее с и о „\
изузетним случајевима могу и потпуно нзјсдначити са а (панадаљак).".
147 И. Поповнћ, Госп. 48—49, 51 —52, 55—56. На бачки ареал, као и на банатско Потисје, ослања
се иста појава у мађарском делу Баната. Степановип, Нип§. 109, бележи у Дески п'рг, Зуарка.
уЪсам („или тачнијс 39орка, 9осам").
148 Б. Николип, Срем 308, 309. Николип и Поповић, аутори најзаслужнији за познавање говора
Срема и Бачке, дифтонгизацију назнвају флуктуацијом. Тај се термин не може сматрати срепно
изабраним. У кол и ко се употрсб.ъава у светској лингвистици, он значи колебање шмеђу истсэначних а нсједнаких језичкнх облика.
149 Караш. 62.
150 Слободанка Рајип-Бспнрсвип, Говор села у Негогпнској крајмнп, Развитак 1977/3, 99;
Арсеније Милип, О прнродн и настанку дифтонга у говору Неготпнске крајпне, Развитак 1976/2,
96; Александар Савипевић, Говор Доње Беле Реке, Развитак 1981/1, 84; Радојс Сими!), Скпцп за
онщлекатску карту северне Србнје, Југословенски семинар за стране слависте 31, 1980, 110— Ш.
151 Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци, СДЗб XXXII, 1986, 247; Борка
Живковип (записивач), [приповетке из Јабланице код Бољевца], у кн.. Нови записи народног
песнишева, Београд, МСЦ, 1974, 31 и 36—37.
152 Недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, СДЗб XXXIII, 1987, 75.
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равским говорима на Косову.153 Сва три ареала смештена су уз рубове
штокавскс области и чак у прсдслима где )с становништво српскохрватског
)езика измешано с носиоцима несловенских )сзика. Логично )е прстпоставити
да су страни утица)и одговорни за ову по)аву бар на неким местима. Ипак,
да би се то могло устврдити, потребна су продубл>ени)а проучаван>а, ко)а би
пошла од ста(ьа у данаииьим и нскадашн>им говорима суседних ]езика у
граничним подруч)има.

Лаби]ализаци)а вокала ё
83. Спорадично и рстко, готово исюьучиво у кикнндско] говорно) зони,
вокал ё се лаби|ализу]е, обично у суседству лабщалног консонанта. При том
лаб^ализашн'а обично захвата само почстни део вокала, тако да се доби]а
узлазни дифтонгоид:
дв$е Пд, пРет Мо Сн;
тюв^ёзали Сн, св^ётац Ме СЦ Ки, сеРёка СЦ;
д^ёте Мо, вр^ёме НК;
7$ёпо Сн, м^ёсо НК, се^ёцом НК;
пРегЪ;
сенега Ит, м^еса Ъ.
Дода]МО да \е у НК регистровая и пример камЛён.
У неколико случа]сва делимична лаби]ализаци]а обухватила )е вокал у
целини:
шё^ст НК;
зе°ва Ф, неРма Мо НК,
у беРло Е.
По]'ава се очигледно уклада у две шире тенденщн'е, или )е бар повсзана
с н>има. Она, у вейини примера, представлю посебан случа) дифтонгизацще
ё, и у|сдно нов пример за асимилационо делован>е лаби)алних сугласника на
суседни вокал ()едино у примеру ше*сг НК уз ё° не налази се лаби^ал).
СудеЬи по томе што )е не помин>у Б. Николип и И. Поповип у сво)им
монограф^ама, лаби)ализаци)а ё не )авл>а се у сремским и бачким говорима,
или ]е бар у н>има толико ретка да )е могла остати незапажена.
Додапемо да лаби)ализаци)у нисмо констатовали код наглашеног е, с
уединим изузетком примера Бёьддра Мо, где )е ё дслимично лабиализовано
изме1)у бнб.С друге стране, у гра^и се нашао и )едан пример асимилаторног
померанца унапред наглашеног б у суседству е: ч'о$к Ме.

П. Ивмч и Р. Александер, Рефонологизацня количества гласного в качество в одном
юго-восточном сербском говоре, Общеславянский лингвистический атлас, Материалы и иссле
дования, Москва 1974, 18—21.
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Вокалска бо]а нсакисн тованих е и о
84. Кратки ненаглашсни вокали с и о изговара)у се у просеку ман>е
изразито и нешто ман>с отворено него исти вокали под акцентом. Приликом
бслсжсн>а ди)алскта на терену н>ихова бо)а на)чсшпе нще привлачила пажн>у,
па ни)е ни означавана. Отуда ]с у овом случа}у наша гра()а далеко машс
обимна. Ипак, она садржи цслокупан спсктар ни)анса отворености/затворености ко^и смо констатовали код акцснтованих е и д.
85. Код ё и б у предакцснатском положа)у нашли смо свсга неколико
примера изузетне отворености:
пе*шади]у Ит;
зе*лёно Бш, реашёто Сн;
ле^пдта Ит;
поядвалио СК;
долнёсе Иг,
у доалйнн СК.
Примера са обичним отвореним е и о имамо више:
с лекари Ит, пееача Ит, од венчанм А, преказйвалн су А;
резётла Ит, решето Ит Бш, плетёмо Е, донесёмо Ме;
пешкнр Бк;
пдтказйву Ит, мдмйка Мо;
прдёлнло О, да спрдвёду Пе;
стдймо М1), прдстирйч Ит, форинте Ит, два фдрйнта Ч, новину Ме;
гдрушнца Ки, гирчупа Мо.
Има, наравно, и примера са полуотвореним е и о:
челаде Ме, ребара БА;
брездбразан СК (1:), брезобразлук СК (2:);
к? нстрчйва] СК (1:);
не учимо Ф (1:), не учи СК (1:), не учимо, СК (1:).
ддн$ск Цп.
Бро) забележених потврда за изговор „средн>и" за банатске прилике, т).
у ствари благо отворен, ни)е сразмеран обичности таквих примера у самом
говору, будуЬи да су они привлачили на)ман>е пажн>е, те су били сразмерно
ретко записивани:
детенце Бк (1:), плетфннца Ф (1:), плетённца Ф (2:), конференции СК

(10;
решето Бд, брездбразан Ф (1:), брездбразан СК (1:), брезобразлук СК

(10;
слезина Ме;
не учи Ф (2:) СК (1:), не учило Ф (1:).
дваца Пе, брездбразлук СК (2:);
кдм$сар СК (1:);
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огшшие Бк;
проучила Ф.
При разматран>у примера са полузатвореним и (релативно) затвореыим
предакценатским вокалима мораЬемо одслити тамишку говорну зону од
кикиндске.
Тамишка зона
сецдкос Пе;
са црквенмком Ит, хен>ешще Цп, учте/ьи Сп;
сезбна 3;
девд]ке МЙ, кестёгье Ш;
овако Пе;
опр$де 3;
догф> 3;
опирача Ит, пол Мига Ит;
горушнца Ит;
Бого]авл>ен>е ]Т Ит, опаклща Пе, корачу 3, код о«а/(« 3;
повеже Ж;
сто/йлс Бк, колйца Пе 3, покривач Пе;
повукла Бк, округле Сф, горушнца Пе, кошулАнку Пе, пдубщаду 3.
Сасвим кратак списак потврда за е и е обухвата )едан пример где §
алтернира са е (у сено), два примера са дугам наглашеним ё5, одн. о у
следеЬем слогу, два примера где е сто^и испред меког консонаната (н>, одн.
/ь) и )едну страну реч. Знатно бро]ни]и примори са о и о садрже те гласове
у суседству лаби|ала или велара; у примеру ко^и одступа од тог правила
имамо н у следеЬем слогу.
Кикиндска зона
Весёлнна Ми;
слезина БА, не. нех'рчйва'} СК (1:);
не. учи СК (1:), не. учимо СК (1:).
непакннм Ъ;
крекёхуиш Бш;
гешкрпа Сн;
лейина Мо, бериНегна Пд, Темишвар СЦ, до Темшивара СЦ, дебл>ину
Ъ, средина Ъ, чекиНар Ъ;
дор$це Е;
згрдмила Е, кдчщаш Ки, хдлико Мо;
др &скрса Е, дсушипа Км, прдучавам СК (2:), проучила СК (2:);
као сад А, Бдбахов Е, догадало се Е, домаНина Е, момака Е, по сламу
провожали се Е, показйва СЦ, тюкварнлн се Ки, говмари БА, попадща БА;
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кдгЬд Е, валда Не ]ож донеси Сн, пофторцп Сн;
пдмёнулп СЦ, вддёницу Пд, поделит Пд, ко тебе БА, заповёсти БА;
огрлине Дс;
комшилук Е БА, кдринПаду Е, кдринНашима Е, подвикйва Е, родбину
Е, ло1шо Ме, из Мокрйна Сп, схоличицу Сп, во]нйка Бш, бойте Мо,
колнчина Мо, Мдкрйнчани Пд, кочщйш НК, прочшам НК, по]ймо БА, у
голико'} БА, кромпирйшсе Ъ;
обученн Е, попустила Е, до Ускрса Е, ожутим Км, пожури Км,
поузимала Км, волуфрка Сн, ко Душка БА, кожуре Ъ, полувека Ъ, попуншватн Ъ.
Вепина примера са { и е има и или у у следепем слогу, два примера
(Ве.сёлина Ми и крекёгуше Бш) садрже те вокале у слогу иза онога кодо
следи, )едан пример (неНакина) има с испред А, а и у ]сдином преосталом
примеру (тешкдНа Сн) могла )е дсловати асоци]аци]а с придевом тёжак. Што
се тиче о и о, ти се гласови по правилу или налазе у суседству лаб|н'ала, одн.
велара, или у следепсм слогу долази и, односноу. Оба изузетка су об)ашн>нва:
у примеру дордце Е прво о се равна према другом, а кяо сад А треба
упоредити са типом над (в. т. 88).
Прсгледана граг)а омогупава )едан важан заюьучак: у кикиндско) зони
и нсакцентованн кратки вокали е и о подложни су аснмилацш'и према
високом вокалу у следепсм слогу. Чшьсница да ]е бро) потврда много маи>и
него код наглашених с и о об)аш1ьава се малом упадшивошпу по]аве. Изговор
ненаглашених кратких вокала уопште ]с ман>с изразит. Стога )с нажил
записивача тек касни)с била усмерена ка асимилащн'и код ненаглашених е и
о. Напомин>емо да су и у сардском ]езику (упор. т. 72 под 6) аналогном
асимилаци^ом обухвапени и нснаглашсни вокали е и о.
86. Приликом разматран>а изговора послсакцснатскнх вокала ёио опет
Ьемо иЬи од отворенных вредности ка затворешфша.
Изузетно отворен изговор нашли смо у:
прсле' Ит, на прйме'р Пд, разуме'м Ки,
о дрве'та Пд,
дпе'ре М1) Ит, дпе'реш Ж, обре^жем Мо, ципе'ле Мо,
дёбе'ло Ит, узоре'мо Ит,
дче'ву Ч;
било' СК, мдмко'м СК, пдмо'з бог СК,
Мйло'рйда СК,
гд'то'во ]Т.
Ова гра!)а да]С повода за неколико опсерваци]а.
1) Осим у ^едном примеру, вокал е\ одн. о" налази се у слогу непосредно
иза акцента.
2) У суседству тог вокала увек се налази сонант.
3) Сем ^едног изузетка, нема потврда са и, у или р у следепем слогу.
Такви су примеры прилично ретки и код „типично" отворених послеакценатских е и б:
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I. дцвер Ш, бдал>е ]Т, девер О, дпе'ре М1), йде-м Ит, слатине Ит, Цыгане
Цп, дкрёнем Пе, ко гёбе Пс, орле 3, гдреле 3, пр'емеке 3, с^дн^ 3;
дебела Ит, $ведра Ит, йзделмно Ит, семена Ит, федеративна Ф (1:),
колеба 3;
увене Сф, пррлфе Ф (1:), гдреле 3, пр'емеНе 3;
пр'еврНемо Ит, весели Ф (1:);
дфтелину 3;
кл^пеНу Пе, заденулн Пе, удесу НК.
II. дере Е, добре Е, сланине Е, грре Е, ц'ипеле Е, д<?вег Е СЦ, сексер Е,
лсдере Ме, у щЪре Ме, ножеве Ме, ноздрвнце Ме, гёл<е Ме, волове Бш,
гл^ге Бш, горе Бш, обрве Бш, м^двед Бш, од лсё^4' Ми, одондмадне Ми, од
мараме Мо, одоле Пд, тме БА, ш ^4гл«е БА, обданиште Ъ, после Ъ;
к9длена Ме, неделя Бш, колеба Ми Мо, колеба Пд, не гледате БА;
не креснем Е, ципеле Е, увече СК (1:);
д'фело Е, закдрело Е, кдленд СК (1:);
вечеру Е, кдлебу Е, щцел>у СК.
о
I. наокдлд Нз, гоагоавр .)Т, бер Ит, бйр Ит, злагр Ит, /«др;исавр Ит,
гакр Ит, гйлф Ит, грёор Сф, околд 3;
наокдлд Нз;
свагрви .)Т;
3> врд^ Бк.
II. ддбрд А, чёлР Ме, жйвщд Бш, не билр ге Бш, сашщд Бш, рмр Мо,
г^вир Пд, рсгр БА, крошхд СК, Д$спдт Е, лЛ5скрл< Ме, потдк Бш;
купдвало се Е;
дтвдрен Бш, дтвдрена Ми;
дбдшко Пд;
гдвдрн Бш, свйгрви Бш, ослдбдди Ъ;
дтвдру Мо.
Примери као прдлепе указу|у на тенденщцу да се вокал у слогу
непосредно иза акцента, нарочито ако )с акценат узлазан, изговори отворе
нное него она] ко^и )е дал>е од акцента. Осим тога, по нашем утиску
предакценатски во кал и у просеку су нешто отворенной од оних иза акцента,
пли бар од таквих вокала у слоговима дал>е од акцента.
Можда ни^е случае што за отворено е нспред слога са и имамо само
)едну потврду, док таквих примера за е испред слога са >• ипак има неколико.
Ман>е потврда имамо за полуотворсне е и о:
I. поведем Ит, бере Сф, прдлфе Ф (1:), увече Ф (1:);
в'ечера Ф (1:), неделя Ф (1:), федеративна Ф (1:);
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до ]ёсенн Ит, брате рЫ)ени Сф;
бфлегу Ил, бёлегу Ит, кёсегу Пе.
II. одйвде Е, оде Е, лрве Е, увеме СК (1:), шёНер Ме;
пдбегла Е;
н'амешНено Е, з д^тетом Ме;
вереница Ми.
I. врлр Ф, дЪктдр Ф (1:), чёлр Ф,
рлрвр Ф (1:), ркрлр 3.
II. дечр Ме, дрнр Ме, пругдм Ми, гргрв Мо, рцрв Ъ, родид Ъ;
гдтрва Бш.
Нешто )е обимни)а гра!)а са „средн>им" 2ио:
I. боксер Ф (1:), пролфе Ф (1:), студент Ф (1:), увек Ф (2:), крупне Пе,
увече Пе, рве 3;
вечера Ф, дЬчекала Ф (2:), неделя Ф (2:), пр^дн>ега Пс;
прдлеКе. Ф (1:), увече Пе;
весело Ф (1:), чдееком Ф (1:), окорело 3;
истеглн Ит.
II. од глйве Е, брй/е се Ме, д^ге Ме, вечере. СК (1:), север СК (1:);
расцвехано Е;
намешЬено Е, весели СК (1:);
бубрезн Ме.
I. бее Ф (1:)> весело Ф (1:), д^о Ф (1:), дЪктдр Ф (2:), олдвд Ф, пятеро
Ф (2:), човекдл* Ф (1:), за]трд Пе, нико Пе;
олрвр Ф, пётдрд Ф (2:).
II. ддво А, ледго Ме;
бдмбарддвйнге. СК (1:), голова СК (1:);
олово СК (1:), леторр СК (1:);
лрлови СК (1:).
Овакав )с изговор много раширени)и него што се може заюьучити на
основу бро)а примера у наше») збирци, будуЬи да }е приликом теренског рада
тежиште пажн>с обично било на другим, изразитщим или упадл>ивир1М
феноменима.
Код примера полузатворсног изговора делу)у веп помшьани чиниоци:
I. студент Ф (1:), уве.к Ф (1:);
гое^е Бд;
удеше.нн 3.
II. уч"геул БА, бдмбарддваюе. СК (1:), в$че.ре. СК (1:), сёв$р СК (1:),
увелСК(1:), чфвекСК (2:);
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неделя А, вечера СК (1:);
в?че.ре СК (1:), вечере. СК (1:), вечере. СК (\:),увече СК (1:);
матером Ме;
носе.вн Ме, расфн Ме, досоли се СК (1:).
о
I. Мйлшф Ит, кик? Ит, псУдр Т, висркд О, лыср Ч, Кдпдвд Пе;
уддва Сф;
дол$кд е Ит, дб^/е Ф (1:);
Кдпдвд Пе;
йзвдзи Ж, падрскн Сф;
зардбу 3.
II. кадгдд А, ./угрр Е, свйк^ Е, гн>йздд Ме, Цефтпнд Ме, ш^ Ме, с^о
Ме, вакр Мо, обошкд Пд, изабрд БА, гьёгдвд БА, ддбрд НК, дёвд]ачкдг Е,
субдш Пд, КОЛ0 СК (1:), олдвд СК (1:), пёторд СК (1:), четвдрд СК (1:),
ддктдр СК (1:), ж'ендм СК (1:);
воддндша Е, закдвало Дс;
н>ёгдвд БА;
не пдстнмо Е, рдгдви Е, момкдвн СЦ, пдпдвп СК (1:), пдслдвн СК
(1:), надштрйду Дс.
Материал са § У знатно] мери ]е хетероген. Ту налазимо ^сдну страну
реч (сгуд^нг Ф), )едну реч у ко]0] )е могла утицати алтернаци)а са дугим
акцентованим ё (увйг : век), нешто примера са и у елсдепем слогу или иза
н>ега, два-три облика где иза ^ следи л> или #, али и целу скупину помало
необичних примера из СК, доби]ених читан>ем, где не делу)е ни^едан од
чинилаца ко]и иначе долазе до изража]а. Код ф стан>е )е ]'асни)'е. Осим
суседства са лаби)алом или веларом, ко]е )с довольно да об)асни вейину
забележених примера, деловао )е и финални положи), иза разних консонаната
и иза вокала. Ван тих категория оста]е минималан бро] примера.
Сличну слику да^у и прилично многобро]ни примери (релативно)
затвореног е, одн. р:
I. у лей ]Т, на Беге] Ит, Б^ге] Пе;
пет недела Сф;
Ьж'ен>ен Ко, мшшъен>е Ит, удешенп 3;
У)ели Ит.
II. студент СК;
нёделм СК (1:), свачега СК (1:);
младдженжн А, истеглп Км, МатечНов Пд, нзб^екернм „избечим се"
СЦ, последней Сп, кот Павнпеви Ми, избеНн Мо, силецще Мо;
ципелу СЦ.
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I. см\о Ил, бй<? Ит, веНином Ит, ддшо Ит, знаво Ит, ^йкр Ит, }ао Ит,
газо Ит, то Ит, лмор Ит, л<2с(> Ит, са мдмком Ит, юёгр* Ит, нёколико Ит,
Пдпрв Ит, прйчо Ит, радио Ит, сгар Ит, толикр Ит, _/ёр Бч, зр^о Бд, звйр
Ч, лепр Ч, нмкр Ч, гёр Ч Сн, веслом Ф (1:), вЬлрм Ф (1:), ребром Ф (1:),
сёлам Ф (1:), билр Пе, дао Пе, обашкр Пс, руком Пе, чисто Пс, изво 3, ймр
3, кфгрд 3, лрпатрм 3, нашо) 3, пар 3;
лукрвац Ит, путрвали Ит, йскрпамо 3, рускрга 3;
мёове Ит, мдгр /в Ит, наполе Ит, прдпр е Ит, зарве 3, не мрэ<се 3;
наркрлр Нз, Ъкрло 3;
нёкрлнкр Ит, необнчно Ит, хопрви Ит, паори Ж, дёдрвина 3;
дЪзволу Ит, у школу Ит Пс, уго/у Ж, не лсргу 3.
II. яс'ывр Е, закяр Е, изумр Е, фвр Е, рглр Е, жнвинско Бш, одер СЦ,
висок Е, нрНрм Е, о танкрг Е, кадгрд Ме, кргрД Ме, штогр!) Ме Сн, мыло
Км, дрбр СЦ, зеленое СЦ, другог Ми, руком Пд СК, с маком Сн, дрктрр
СК (1:), ]ёдног СК, каши ком СК, одрпаног СК, чрвекрм СК (1:), эч:2р Ъ;
даровали су Е, купрвали Е, од набора Е, свёкрова Е, укрпа Е, урока Е,
зарва Пд;
штдгодёка Е, юьучове Ми, не мрзкемо Мо, заповёсх БА;
мЬмкрврг Е;
оборви Е, изборн Е, пировнна Е, свекрови Е, стубовн Бш, дудови Ки,
пдгрди Ми, свйгрви Мо, у собнцу БА, гёрыи СК (1:), наорице Ъ, наошгри
Ъ, ускочн Ъ;
5» србу Км, у школу Е Мо Ъ, разложу СЦ, не могу Ми, свёкрову НБ,
наору Ъ.
У СК су забележена и два примера с изузетно затворсним о, оба пута
иза веларног консонанта:
у 1Уоргоуш, зако'/ьем.
87. У суседству лаби)ала у нёколико примера послеакцснатско ё )е
лабиализовано, по правилу само донсклс:
човьк Ч, чдве"к Ит, не кресне"м Е, лицом СК,
Дилбеьрови Мо, извучеьмо Мо,
колеьбу Ит.
Можемо заклучити да на неакцептовано ё и о делу)у исти чиниоци
као и на одговара)упе акцентоване вокале, а у )едном случа)у (лаби)ализаци|а)
фактор ко)И игра улогу код дугих акцентованих. ,|едини нов момснат ]с улога
финалног положа]а код о, ко|у не треба одва^ати од тенденции ка редукцией.
88. Делимична редукци)а неакцентованих ё и о )авл>а ее спорадично,
али у веома различитим облицима.
На|)едноставни)и )е случа) изговора ко)и )е просто слабили и крайн од
нормалноп
кажс СК, фрулс СК, орманик* СК,
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мес'ц Сф, пдчн'м СК, фёл'р СК, гдр'ш СК, ошпн'м СК, умр'м СК,
нёд'/ьа Ф, вётр'мача Ф,
обае'зе Ъ,
пр'повёдо Сф,
дёди сс имело Сф;
посведочн" Ил, да"0 Ч, бйл° СК, лмеУ СК, когал0 СК,
пуг°м СК,
°вяко СК, коз" сам Ит,
ег° колко Бш,
тгр°читйш Ч.
Иста по]ава долази и удружена с повишсн>см артикулаци)с:
орманпк* СК, подн' СК, ос'На се Е, разуме СК, уз'ли Ит;
вйди0 Ит, бй° Ит СК, жив9т Ч, одрпан^г СК, за другим СК, ВлдРвиН
Ки, пр^читам НК, сгрйц9вн СК, служив* Ит.
Потврда за отворени)у вредност имамо сасвим мало, и то ]едино код
о: Мйлррада СК, момк^м СК, т9л'ико СК.
У Ит вокал -о иза другог вокала може изгубити слоговност:
зрё9 Ит, га0 Ит, гё° Ит.
У оваквом изговору треба гледати прву фазу процеса ко]и у крарьо]
конссквенци води сво1)ен>у -о иза вокала на -в, што )е факултативно остварено
у многим штокавским говорима у Маг/арско) и на румунско) граници,1 4 па
и у нашо| гра1)и из *В бив код н>н, ]ёв> нще тёв да ддЬе. Узрок )е у
структуралном утица)у суседних )езика, ко)и не позна)у вокалске фупе у
финалном положа)у.
У ]сдном примеру, у суседству ч, редуковано предакценатско е ]е
повишено до и: ч'трнёсте НК.
Знатно чешЬе редуковано е претвара се у полуглас, додуше не увек
исте врете:
мдж3 бит Ч, да се пёч' Т, однёс'м Ко, трйдес'т Ф, четрдёс'т Ф, тако
Н'ш Ит, знШ'ш Ки, изнёс'ш Сн, дёс'т СК, вёч'ра Ч, цр'пана Ки, три мёс'ца
Пе, бр'з Ьца СК, пр'д Ьца Ит, нёд'лм Сф, брез увр'де Ъ, мёс'чно Е, заодно
Е, пр'ко зиме Ит, сей с° изрё^аду СК, напос-тку М1);
цйп"ле* СК;
154 Тако у ерпским и хрватским говорима у околини Будимпеште (Калаз, Помаэ, Бата,
Чип—Степанович, Нип& 121, Чобанац—Степанович 131, Ерчин—Степ. 138, упор, и Наталща
ПетровиЬ, Гмвнм)е фонетске особнне неких ерпских говора у МаЦарско), ПГЦ 15, 1979, 75). Тако
и у Батан>и: П. Ивип, О ерпским говору у Батангн .1ФЦ 1994, 38. Иста )е по)ава констатована и
у У.ъми западно од Вршца (П. Ивип, ФО 492, 495), а эасведочена )е и у говору Вел и ког Среди шта
севсроисточно од Вршца (мноштвч примера налаэи се у роману Мнодрага Матицког ТреЬн коп,
Вршац 1979, нпр. волев стр. 14, жав 14, гее 15, убив 17). По материалу Павла Ивипа у Рекашу
неточно од Темишвара процее \е остао на стади)уму -& док се у облшмьо) Банатско] Црно) Гори
.по правилу" изговара -о (П. Ивип, 1еЬна доскора непозната група штокавскнх говора: говори с
незамеььеням усаам, ГЧФНС I, 1956, 151). Ме1)утим, У|с1ог Уевси, Со\юг Волочке Сгпе Ооге, ЗФЛ
Х1Х/1, 1976, бележн н тамо -х• Из техничких разлога овде су се (као и у примерима ко]и следе) у експоненту нашла два знака,
уместо да друга од н>их буде иэдигнут у односу на први, оэначава)упи н>егову моднфикашп'у.
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ист"рали 3, ЪоЪ"ш Ъ;
каэк^м Ко Ки;
камьен Ч, два мегера СК;
разумели СК, з2/ьно 3;
лб#ьиш СК.
Уосталом, ни)е извесно да сва наведена бележен>а, ко)а потнчу из разных
места и разних времена, запет а увск означава^у различите гласовне жп'ангс.
Пошто \с то сада немогуЬе утврдити, ограничили смо се на реп родукован>е
изворних записа. Овде ]е потребно нагласити и то да су све редукци)ске
по) а ве приказано у т. 88, 93—94, 99—100, 102 и 104 факултативне и да су чак
по правилу нередуковане гласовне варианте чешпе од редукованих.
Потврде за полугласничку редукци]у вокала о показу)у ман>е разноликости:
пр*нашла Ил, пр3стйрач Т, лэ цело] С'рбшг Ч, прибивали Ч, пр3дамо
Сф, в^дёничари Пд, не м3жёмо Пд;
про3вё)йвамо Е.
Преглед гра1)е изнссене у ово) тачки показу]с да редукци^а наступа по
правилу у суседству сонанта или измену безвучних консонаната; уз ову
последн>у катсгори)у иде и пример пёча из Т.
У облику бйль е Ит на делу )'е асим.'лац^а вокала о према следепем е.
89. Материал ко|и ]е Е. Петрович забележио у Гаду у складу )е с
нашим подацима о изговору нсакцентованих е и б:
рдГе 228, %геЬиГато 229, 230, уеп%е 229, дгеЛи 229, )$$Цпе, ргоШпе 229,
5$\§то 229, зИИаЦе те 230; огасх 228;
Ые 229, типе 230, Доде* 230 (у Пстровичево) транскрипции е „се
приближава [румунском] 2," в. Караш. 26; ради се, дакле, о редукции у
правцу полугласа);
росНИезе 227, пЫет 227, с^еШо 227, кй\ет 228, §геЪиГато 229, 230, хф\$то
229, Ьш$уИо 229, оусс 230, гйаЧоЬот 230, айо 232, зато 232 (у овим примерима
долази неакцептовано е, одн. о без диакритика).
Привлачи пажн,у велики удео примера са е или о без додатног знака,
дакле са ман>е-више неутралним изговором тих вокала. Дода^емо да таквих
примера има код Петровича знатно више него што смо ми овде навели.
О пореклу во]во!)анског вокализма
90. У погледу порекла во]Во1)анског вокализма, тачнще отвореног е и
о, А. БелиЬ155 )е формулисао схватан»о, за ко)им \е пошао и И. ПоповиЬ,156
да )е та особина преузета из „косовско-пеЬког говора" (БелиЬ), одн. „косовско-ресавских говора" (ПоповиЬ). Данас )е, меЬутим, /асно да )е шумади^сково)воЬански ди)алекат врло различит од косовско-ресавског и по свом
постанку независан од >ьсга. Напуштено )о веровало да )с шумади)Ско-во)
155 У приказу рада У Ердел>ановипа Траговн на]старн)ег слоеенасог сло}а у Банту, Зужнословенски филолог VIII, 1928—1929, 230
156 I осп. 67—68.
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воЦански ди]алекат настао мсшавином, а да )е косовско-рссавски )слна од
саставница те мешавинс. Мало ]е специфичних спона измену тих два)у
д^алеката. Додуше, поменута дворца аутора набра)а)у )ош понеку за)едничку одлику осим наведсне. Тако Белип помшье „заменице као охога и ел."
У ствари, на Косову се не ]авл>а та] тип, иначе раширсн у многим западни] им
говорима, него егова] <.ете + ова] и ел.157 Дифтонзи ко)с наводи БслиЬ и
посебан изговор шуштавих консонаната о ко]ем говори Поповип у Во)водини
су распространенней него у косовско-метохи]ским предслима (где се, уосталом, дифтонзи )авл»а)у само у говорима ван области косовско-рссавског
дщалекта). Осим тога нема доказа да су те по)аве у )ужно] покрарши Срби^е
довольно старе, а засад ни^е раз]ашн>ено ни питан>е (скорашн>ег) албанског
утица)а као могупег подстрека за н>ихово стваран>е. Та к во об)ашььсн>с ]с
поготову вероватно кад )с реч о Л у ерпским метохи)Ским говорима. Значащие
]с и то што ни]едне од тих особи на нема у северни)им кра^евима Срби^с ко)е
]с тщ ди^алекат заузео миграци^ама са Косова и Метохи)е, углавном у XVIII
веку. И то би говорило у прилог сразмерно недавном настанку речених
особина у Лиховом нужном ареалу. Нема, дакле, ничега што би сигурно
доказивало неку посебну повезаност во)во()анских и косовско-метохи^ских
говора.
По нашем мишл>ен>у, изговор ё и б знатно отворсни)и од изговора с и
о, представл>а стару за^едничку црту више-ман>е свих ерпских екавских
говора. У т. 65. оеврнули смо се на саданиьу раширеност тог изговора.
Дода]МО овде да су новика истраживан>а открила у два предела на призренско-)ужноморавском подруч^у сигурне грагове изразите разлике у вокалско)
бо)и измену некадашн>их ё и ё, д и о. У метохи)Ским158 и косовским159
говорима на ]угозападу тог подруч|а и у деловима Алексиначког Поморавл>а
на североистоку вокалски систем обухвата две фонеме реда е и две
фонеме реда о — оба пута по )едан затворенной вокал настао од ё одн. б, и
)едан отворенн]и, ко)И ]е континуант н>ихових кратких парн>ака. Вероватно )с,
према томе, да )с речена по|ава захватала и цсо призренско-)ужноморавски
дщалекат у доба пре него што )е у н>ему ишчезао вокалски квантитет, а
лако }с могуЬе да се ареал простирав и дал>е ка истоку, на землишту
сврл>ишко-заплан>ског и тимочко-лужничког ди)алскта. С друге стране, у
екавским и е-кавским говорима северозападне Срби)е та по^ава углавном
изоста)е.161 Ни)с вероватно да )с она могла узети маха тамо где се у датом
раздобл>у чувала фонолошка посебност )ата.
157 ЕлезовиП, Кос. II 324.
158 П. Ивип и С. РеметиП, Ораховац (ОЛА 84), ФО 579 и 582—583.
159 П. Ивич и Р. Александер, Рефонологизация количества 18—21; П. ИвиЙ и С. Реметип,
Рефлексн акцетованих вокала е и о у говорима призренско-)ужноморавског Ьщалекса на
хмлишту Косовске покра}нне, Косовско-метохи)ски эборник 1, Београд 1990, 163— 164.
160 Н. Богдановип, Алекс. 68—75.
161 Тако о н,0] нема помсна у монографиями Б. Николипа о мачванском и колубарском говору
и И. Стевовипа о гружанском. С. Реметип, Шум. 112, констатудс: „Кратко е н о само нэузетно се
нэговара]у отворени)е него у юьнжевном )езику". Упор, и опажан>е Б. Николипа (Срем 307) о томе
да „западни Срем, поглавито н>егов )уго]ападни део, има чисту км>ижевну артикулаци)у ових
вокала" (за разлику од остатка Срема, ко)и у овом погледу иде више-ман>е за)едно са другом
деловима Во]водине).
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Бо]а вокала а
91. Наглашени вокали а и а, као и другдс у во|во1)анским говорима,
често су нетто померени уназад. Наш материал обухвата сразмерно
изразити^е случа)еве:
а
свети Мрига Ит, ЫТш Сф, слагале Бд, Ддда Ф, кот ковача Ф, кочщаша
Ф, ]й]а Бш, догадало НБ, слйна НБ, Шваба НБ;
двйдесех Сф Ф, манте Сф;
брадонл Бш, кабо/ СЦ, само НБ, Сладко НБ;
радило О, легитимации Е, кланицу Бш, на/ш Бш, саги НБ;
на бунару Сн, уважйву Ъ.
а
сваки дан Л, да „)есте" Ит, два Ит Ф, у уЗят* Ф, власг Сн;
ларма Ит, лшла Ф, мала Ми, забаве НБ;
од марве Бд;
с твари Бч, л*али Ч, .мйл'и Е, од глади Бш, щвимо Бш;
мало Бд, бабо НБ;
запалу Ит, бацз' "Ьа
кйдЕ;
наша Ит;
тгаметни Ч, шга Аелю Мо;
спаковани Бч, кйко Е, загонётка Бш, матор Ъ;
мати Бк, сваки дан .)Т, слЫщ Сф, Цацини Сф;
тщку]е Бч.
а
ситара Ко, канйл Ч, на гавак 3, алаг Бш;
овако Км, гако Дс;
спаще Е, старще Ме, чакчире Ме, рани]е СЦ;
папуче Е.
Ни)е редак ни задн>и изговор удружен с умсреном лаби]ализаци)ом
целог вокала:
а
л«ол«ага М1), фала М1) Ки, баба Ит, банак Ит, брала Ит, В4са Ит, по
вашари Ит, гн>урйча Ит, давало Ит, злфтан Ит, лала Ит, неспаван>е Ит, Сава
162 И. Поповип, Госл. 45—46; Б. Николнп, Срем 310—311; упор. Б. Николип, Л1ячля 245
(„артикулацф вокала а може постатн мало затворснща: Йефнка"). По]ава )е забележена и другде
у разним штокавским говорима, нпр. у славонско) Посавини (Ившип, Нос., Рад 196, 180), у многим
кра^евнма у Боен и (в. нпр. Наила Вал>евац, Говор еисочких Мус/ммана, БХДЗб IV, Сараево 1983,
322, и тамо наведсну литературу) и у деловима Црногорског примор|а (нпр. Реш., Шток. 104).
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Ит, Темишвара Ит, у три фртд/ьа Ит, Шваба Ит, рукдвац Цп, Бдчвани Ч Пд,
Ката Пе, фала богу Пе, комдда 3, оваца 3, вдшар Е Ки, двдна]с Е Сн плаНали
Е, свети С^а Е, Топалов Е, давало Ме, знфло Ме, укйзатн Ме, ис .Ка/ю
Мо, дфла Сн;
двадесет година Ит, знаге Ит, пажн>е Ит, стрдне Ит, тропаре Ит, л^сге
Ит, напемо Ми, дв^дес кйла Мо, двйнёст Пд, знаге Пд Сн, са стране Пд,
двадез гусака Сн, двадесети Сн, нсплате (импер.) Сн;
звдло Ит, крдтко Ит, малко Ит, прфво Ит, страшно Бд Мо, 1овановнН
Е, про"о гласа Е, проддво Е, да^о Бш, Слизко Ми, цакова Сн;
алдсн Ит, пант/ьика Ит, свако]дки Ит, рддли Пе, р#ди дфл>е 3, салеи
Ме, лади (импер.) Ки, седал* сагм Ки, уватио ме Ки, фаги Ки, уватиНемо
Ми, мушкарцн Мо, га}дашн Пд, ./авио Сн, плйтилй смо Сн, ув^тио Сн,
манило НК, угарило НК;
знаду Ме, оманула Ме.
й
глас Ит, па да Ит, пан> Ит, со^§аг Ит, д"а Ж, дв§ 3 Е Ки Мо, вл§с Е,
уа Ми Сн, ;<3к Мо, знал Сн, ;ша л Сн;
пег браЬа Ит, лампа Ит, снщка Ит, мдрва Сф, бацамо Пе, здграда Цп,
грага 3, Бачка Е, пра"о гласа Е, б§/иа Бш, ладла Ми, расправу Сн;
мале М1), марве Ит, чамце Ит, кажем 3;
.мало Ит, старом (дат.) Сн, ст^арно Сн;
лсйуш Ит, ради 3 Е, кварим Ки, вратнм се Мо, платиш Сн раниш Сн,
мщкнн НК, бдциш Ъ;
башку Е.
а
здрав Ч, баш Ки, акт Сн, сгар Сн, сад НК;
баба Ит Цп Пе Е НК, вфма Ит, кантар Ит, пфгка Ит, с^а!)алн Ит, пала
3, палац 3, каг како Е, лфна Пд, вараш се Сн, натрдг Сн, стара] се Сн;
ддкле Ит, щгн>е Ит, камен Ит, макне Ит, л«§н>е Ит, мдтеру Ит, дфл>е 3,
л§уе 3, лакше Сн, слфме Сн, шга е было Сн, код баце НК;
лако 3, .мало Пд Сн, здрдво Сн, мдторе НК;
млдЬи Ме, вадил'и НК;
славу Ме, даЛ_у Ми.
а
кандл Ит Мо, шдран Ит, не вд/ьам 3, рдспйри 3, Банат Ме, каква \е
Ми, од мдрдме Мо, защитим Пд, на пашу Пд, нф кра; Сн;
багрен Ит, бдгрён>е Е;
маюра луда Е, какво Пд, овако Пд Сн;
за н>й 3, Паприкин Е, батину Км, кйндило СЦ, какви /Си, арманике Пд,
ранще Пд, %влщу Сн, паприку Сн;
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изд купе Пе, тамбуре Ки, ндюьукала Ми, ждлбу Сн, пасу/ь Сн.
Увид у материал показухе да се д ]авл>а у суссдству свих консонаната.
Ипак се стиче утисак, тно)\\ ни]е лако проверити, да \е уз лаби^але оно нешто
чешпе него у другим положа)има.
.1ош )аче помераы>е ка о нще често. Имамо свега неколико примера са
а°:
двй°на]ст Ми, ова°ца Сн;
мла°д Ф, ма°)ке ми Ф, два0 Сн, у за°другу Сн;
насчитан Сн, ба°ба НБ;
за° куНом Сн.
Изгледа да ]е по)ава сразмерно обични^а у кикиндско) зони него у
тамишко), и тако!)е да ]е чешпа под дугим акцентом него под кратким. Удсо
примера са лаби^алом у суседству )е нешто преко половине.
У неколико случа}ева регистровани су дифтонгоиди као облик остварсн>а вокала с, по правилу дугой
м-алу Ит, Бачка НБ;
г$ара НК, по лРаду НБ, пл^агн Ъ, м^алн НБ;
Са%ва Пд;
маш Е.
У вепини примера ради се о асимилаци)И према суседном лаби)алу.
Занимл>ив )с пример Сс&ва, где )е консонант в ко)И следи утицао на крарьи
део фонаци]'е а.
Средней изговор а, близак ономе у кн>ижевном )езику, ]авл»а се често
на целом проучаваном подруч)у, али ]е приликом бележен>а дщалекатске
гра!)е означаван само спорадично, због чега се овде непе износити потврде.
У ретким примерима, углавном из кикнндске говорне зоне, а или а ]с
померено унапред, очигледно асимилаци]ом према потон>ем консонанту или
према вокалу и у следеЬем слогу:
крс$н>и Ки, 1Ш*жем Ъ, ма^л'и Ъ;
гааНе Е, на^веНи Ки, шгЗ* ух знам А;
псРтим се Пе, прсРсцк Ме.
92. Вокал а ван акцента изговара се слично наглашеном. Наша збирка
обухвата само упадливи^е примере:
а) )еЪанй] саги М1), алат Бш;
дпанке Км;
вйноградн Бш.
б) кандл Ит, бундр Е, дуНдн Е, Бднйт Ме, ипдк Пд;
кувдн>е 3, варит се Сн, ймдте Сн, ордьье Сн, из башке НК;
хамбурашко Ит,
угщнхно М1) НК, хамбурдшки Ит, израним Сн;
у бдшНу 3, увдгу Пд, у"ату НК.
в) затвара 3.
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93. И у вези с неакцентованим а бележено ]е само оно што се разлику^е
од изговора у кн>ижевном ^езику. Одступан>а се крепу у четири правца:
квантитетска одн. интензитетска редукци|а, померан>е уназад удружено с
лаби)ализаци]ом, померан>с унапред и централизации а > з. Износимо прво
гра1)у за положа) испрсд акцента:
а) эРоштр/ъен Ч, послл пддне СК;
б) Падё}йц Пд, за врёме НК;
падрлук Мо, ча-Романовн НК;
спаилук Пд, папира Сн, сцс"йм НК;
сапуна Е, щсу/ьа Ми Сн, слаб'ун>аво дёте НК.
в) П'аланачкн Ит, Талщан НК, кр^схдла Ит;
г) рэсплёте Ил, дэ видим Сф, крэстдлу Сф, док сэм бйо Ит, Вэркаждйн
Ч, бр*шанэц Ч, шэлднима Ч, прэсйца Пе, ддл^знла Сп, да срэмотнш Бш,
зэсворте Ми, н9учит НБ, зэ дош НБ, у °ргёлу Па, зэдужён* Сн, кэд не
.маис СК (упор, и пзлприкаш Бд, вэ^силице НК).
94. Гра1)а о 3 иза акцента много ]с обимни)а, очигледно зато што ]е у
том положа)у та) вокал подложной промснама, а нарочито утица)има
гласовне околине.
Примера за просту квантитстску и/или интензитетску редукцщу овде
има знатно више:
мдмак Ч, дсво/У СК, врйг* СК, крЩийр* СК, сутр* Сп, момак* СК,
свнрач* СК, свах3 СК, ондл СК, он тапшк* СК, испрйчьел* СК, осгав"ла СК,
#дан СК, его ланлца СК.
Изговор а овде }е практично увек зависай од суседства лабщала:
I. требд Бк, Лу5а Ит, л>убдв Ит, куеаш Цп, мдмак Ч, лалаа. 3, чувал* 3;
с лити]ама Ит, на ндгама Пе, имдла 3;
сувдче Ит;
бивало Ит, давало Ит, куповало Ит, Ьдёвамо О, ианпамо се Ч;
набавит Ит, пдштовали 3;
на тавану Ил.
II. мдмак Ки Мо Пд НК СК, .мала Ми, кдлеба Пд, чдбан Сн, зима
НК, с налш НК, ллй№а НК;
од мараме Мо, руками Мо, намджё се Пд;
давало Ме, прмако се Ки, нёсхало Сн, кувало НК, умако НК, помало Ъ;
гиУддно Ки, не фалы му Ми, ]армиши Пд, привдрио НК;
шмату Ки.
Ме!)утим, а се ]авл>а без знатни)их позиционих ограниченна:
лаж'лунва Ит, брезрбразан Ф (1: ), руч'аш 3; младдженм Бш, мдмак Мо.
ку*ари Бк;
Врнмчку Бан>у 3.
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Врло ретко и само у суседству лаби)ала или велара, дакле под утица^ем
асимилашце, )авл>а се ° место послеакценатског а: скакало Ч, зусг°ви машину
Е.
Померан>е артикулаци^е унапред овде )е често:
I. двана]с Дб Ф, натр'аг Ит 3, спушп* Ч, бадншк Ф, бардак Ф, Нада/ь Ф,
кдл'ар Пе, на крЩ 3;
грабу/ъама Ит, дрл^ча Ч, вегрен&ча Ф;
вруН'а е вода Ит, прщагслу Ит, сав'ш'аче Ит, у /асле Ф, нёпрн)ател> Ит,
савщаче Ф, чЬ]йне Ф, Душ'ане Пс, при/атели Ч;
пдсе/ало Дб, прёкр/ано Ф;
бо}атч се Ит, ло(д,) Тамиш Сф, пихали Сф, орй/и Ч, пёр]анице Ч Ъ,
пдкр/ани Ч, смё/алп Ф Пе;
спЪр'азум Пе.
II. дванщс Ме, о^/йк Ме, руч'ак Ме, брежуляк Бш, дуж'ан Бш, Ношах1
Бш, ока; СЦ, слуш'а] Ми Мо, & сад Пд, лсе/лаш Пд, Падё/ац Пд, тдчак Пд,
гула; Пд, огац НК, ли/ан НК;
Дебёлмча Е, око лра/а Мо, за уйслв НК;
шъаде Е, йсггр'аНени Е, у шаке Е, вдз'ан>е Ме, и шт'але Ме, кращаре
Ки, убщан>е Ки, пщаце Пд, и сдларе НК, пднЯхве Дс, рЫщке Дс;
океш'асго Пд, тшрйни'ано НК;
вёчер'ати Ме, сисёравицу Ме, забдр^но сам Ме, пщанща Ме, хрйнщсхч
Ме Мо, с пёр/анпцама Бш, зг'рН'али СЦ, прёлазн Ми, куКанскн Мо НК,
прол'азн Мо, пёр}'анпца Мо, уд'ари Мо, шар'ани Пд, дол'азп Пд, пщанп НК;
на /абуку Е Мо, пдн>'аву НК.
У горбим примерима глас а се на^чсшпе налази или у суседству
палаталног консонанта, или у слогу за ко)им следи слог са е или и. Ипак има
и примера где ни)е задовол>ен ни)сдан од тих услова. Све те могупности
илустру^е и мала скупила примера са аа (= предн>е а):
плаН^ду Сф, ддтра^о Ъ, — Цйга^нн Ъ, држа*хи Ъ, напрасно Ч, музаяре
Дб, — винограад 3.
И за меких консонаната )лвл>а се поискал и е, чак и с:
кщевнцу Ч, К'инЬенп Мо, — сщехи Ми, рёзепи колач Ме, — йл>сде
СК, Ъ?гн>иле се СК.
Знача^но )е да мс!)у наведеним примерима нема таквих у копима би бно
захвачен вокал а у финалном положа)у.
Доста пута изговор а удружу^е се са квантитативном и/или интензитетском редукциям:
руч^лн Км, мён?ш Пд;
с пйлнН^ма Пд, набурча Сн;
приятели Км, суваче Ме, наст л>ени Км, д'рлРче Пд, йзй5ле Пд,
приятеля СК, приргелу СК;
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пиуннца Ч, БанаН*ни Ме, р$з*Ни колйч Ме, дожито Мо, завёз^лй су
СК, Мокрйнч^ннн СК;
у ^му Мо, крунРчу Пд.
У сваком од ових примера срспсмо се бар са )едним од два)у помшьаних
момената — суседством палаталног консонанта или положа^ем у слогу
испред слога с предн>им вокалом. Овамо се приюьучу)с и облик шьсде СК.
Честа )е и централ изаш^а неакцснтованог а, по]ава ко'уд се у извесно]'
мери )авл>а и у кн>ижевном изговору.163
Наша гра!)а садржи неколико типова централизованог а:
сёда^м Сф, /ьубсРв Сф, }ёсаам 3, воссг'к Ме, комараэц Ме, пёха9к Ме,
нокаут БА, дца9к БА;
магаррица Ме, карлова9чка Бш, пусто?ра Ъ;
успра3л>ено Ъ;
ручаэлн Ил, напрасен Км;
истра9гу НК.
бр3шанэц Ч, лигам Е, шъусэк Бш, разговорам Бш, гае ружэ СЦ, }ёс9м
НК, Лошэк Ъ;
црнзэнска Бш;
напрэ/ьена СК;
вёзэлн НБ, направили Сн.
натрэг Ил Пе, л<орэ д урани Сф, нем3 шфдйн Сф, нисэл< Сф, /эучэк Бд
Ф Км, /ёчэл< Ф, сгролс8* Ф, пантпл'ц Бш, д?гэк СЦ, 5сэл« Ки, йл*эш БА, гайшэ
СК, «ш^р СК;
испрйч^ла БА, саст9ла СК;
дпр9лено Т, пэ свду да />5д_у НБ, йспр9л>ено Сн, опр9л>ен НК, плаН9те
СК, мдр°мо Ч, треб'ло СК, помыло Ъ;
козули Ч, Лйч9ни Ч, напрэи Ч, дйррхи Ф, вёзэли НБ, напрэйду Мо, не
ф'лй л|у НК, глас*ти СК.
V велико] вепини примера овде се уз /3/ налази сонант.
У суседству лабщала централизашф може бити удружена с померашем
уназад и лаб^ализацщом:
држэ°ву Ит, забэ°ве СК, вё/шэ° СК.
Много )с раширени]а централизаци^а комбинована с помсран>см унапред:
ручаък Цп;
ручь'к БА, доброволец СК, забьаве СК;
полица)ьц Бш, плапьте СК;
се]ь^ло Ч, десётьАк Ч, доручь^к }Т, грашёк Ит, доброволец Ф, ручьях
Ф, плаНь*ли Сф, дЫ]ьквола СК, опрь*д>ена СК, доль^зилн СК, пщь ницй ]е
СК;
163 П. ИвиП и И. Лехисте, Пршюзн III, ЗФЛ X, 1967, стр. 63, 64, 73 и 74.
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тётэлк Пе, натрэ^г ]Т, рЫ)элка Ъ;
тёждРк Бш, мд/ьаяц Ме.
И овом приликом морамо напоменути да ни)е исюьучено да се поиске
од нотацн)а примеььених у разним местима и у разним времснима своде на
исте гласовне рсалности. Будупи да )с то сада немогупе установити,
зад ржал и смо изворна бележсн>а. Иначе, и овде су у делу примера остварени
услови за редукци)у (суседство сонанта, положа] измену безвучних сугласника), ал и су )ош много чешпе застушьени услови за палатализован изговор а
(суседство палаталног консонанта, присуство прсдн>сг вокала у следеЬем
слогу). Исто важи и за примере са ьс:
ос*м Сф, валУк СК, добовб/ь^ц СК, руч^к СК;
испр&ч^л* СК;
дан^ске Ск, припрьгл>ено СК;
шь^дом СК;
о/ьегн>илё се СК;
вётрен^чу СК (и у ово) скупини примера ** значи „ослаблено" ь ко)е
тежи ка с).
О редукцией ненаглашеног а говори и ПоповиЬ, Госп. 58— 59. Уз
одрейене транскрипци)ске разлике, н>егова гра1)а углавном се слаже с нашом.
О полугласничко] редукцией сведочи и Петровичсв пример из Гада а'дЬаг
Караш. 228 (у румунском алфабету а означава врсту релативно отвореыог
полугласа).
Бо]а вокала и и у
95. Изговор и и у у банатским говорима на)чешпе не да)е повода за
опсерваци)е. Слободним ухом не примепу)у се разлике према юьижевном
)езику, а инструментална мерен>а оста]у на списку задатака за будуйност.
Ипак, нису ретки ни примери отворени)сг изговора. Наш материал садржи
потврде за неколико степени на екали таквог отваран>а. Осврнупемо се прво
на и, акцептовано и неакцептовано, и )едно и друго дуго и кратко. После
тога Ьемо прегледати знатно малобро)НИ)с примере за изговор у.
96. Код дугог наглашеног и на^више примера имамо за умерено
о I параше тога гласа:
чаша вуна Ил, сурак Дб; була Ит, из рута Ит, свурца Ит, сусак Ит,
нусам Сф, свула Е, глупца Ил, Жува 1 1д;
свуле Ит, буле Сф;
було Ил Ит Ж Ч Пе Сф 3, с папуром Ил, вуно Ит, мурно добо Ит,
пручо Ит, дуро НК;
були Ит, дожувио Ч, Муцина Е;
грузу Ит.
тру Бк, мур Ит, сун Ит, ганьур Бк, жур Ч, струц 3, Вур Е;
буранн Ит, кула Ит, Мулка Ит, супа Ит, ужуеам Ит, путамо О;
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щаие Ит, виле Е, пщием СЦ;
прцмпЪу Мо.
СледеЬи степей \с и':
ей* на Сф, бй'ла СЦ Сп, бй'ла сам Сн сК, нспрй'чмлг СК, свй'ралн СК,
запй'так А;
бы'ле Бк Ми, ««Vе СЦ;
бй'ло Ф Пе СЦ НБ;
шй'рн Ме;
нй'су Ъ;
штафн'р О, рй'г Сф;
Мйелка Ф, сй'на Пд;
вн'ле Ит.
Примера за ё место й сасвим су ретки:
лет келд Ми;
б^ло „било" Ит Сп, жёвио Ит, Кнкён^анин СК.
У два-три примера налазимо различите дифтонгоиде:
нй*су А, кромтш^ра Сн, ли5/ш Ъ;
шеш*ер Ит;
б*йела Сп;
рй*г Ч, бйяка Ч, стрй'ца Ч.
У прегледаном материалу у огромно) вепини случа]ева уз и се налази
лаб^ал или неки од сонаната р, л, н.
97. Код кратког наглашеног и срепемо се углавном с истим типовима
изговора:
а) Мула Ит, да игра Ч, Цыганке Ч, умаду Е;
рыбе Ит, свалено Ит;
жуто Ит, лсило лш /е Ит, ейлоле Ч, ко }е буо СК;
биги Ит, усхнна Ит;
простурач Ит, саьщаче Ит, с угнал Ит.
б) мй'ла Ф, Мй'лоше Ф, вй'лама Сп, ми'лер „милерам" Сп.
в) Мёлан Ит, бео „био" НК.
г) вйлв Ж.
98. Слича» ]с распоред примера и код ненаглашеног й:
а) коейр Ит, крдмпур Ит, засвура Ит, студура Мо, ддлазуду Сн.
б) дикгй'ра СК, йзвй'ло се Ъ.
в) Дарёнка Пд.
Гра1)а у ово) тачки, а углавном и она у претходно], уклапа се у оквире
оцртане на кра)у т. 96.
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99. Исте типовс, и истс чиниоцс, видимо и код и у предакценатском
положа|у:
а) капитал Ил, сирома Ил, из {тага Ит, строга Ит, широко Ж.
б) жп'вйна СК.
в) Мелованчев Ит, шерина Е, Мелд]ко Е, Мелева СЦ, Мелёнков СЦ.
У примсрнма уч"гё/ь«ца Ки и уч'тёмща Ъ на делу )е свакако редукшп'а
измену два)у безвучних сугласника. Нешто су друкчи)с околности у примеру
легитимацией Е.
100. Стан>е код п иза акцента знатно )е сложение. Пре свега, ту су веп
познате категори)е:
а) манастир Ит, шнёсё ум Ж;
жйвнла Ит, ущиш Ит, старща Сп;
избило Ит, изгубило Ит, купило Ит, носило Ит, сикиром Е;
допустили Ил;
гостщу Ит, на н>и«у О, радиду Ъ.
б) у бисрг Сф;
уради'ла Ил, упанти'ла Км, купи'ла *В НК, ]ёди'7ш Сп, доби'ла Сп,
говдрн'ла СК, наслёди'ла Ъ;
радиоле Ф;
врши'ло Ит, покупи'ло Ит, зарати'ло СЦ, испу°нжло Сп;
купи'ли Сф.
в) по]авела Ит, пол>уб*ла Сп, ранемо Ки, обеч'ци НК, купела Км,
распустила Ш, радуле Дс, купат*ло Сп.
У два случала забележена )е дифтонгизащца:
трошиела Ф, траж*ело Ит.
Овоме се придружу^е прегршт разных типова рсдукци)с:
чёг"р ноге Ч, не "дел* Сф, спан]а Ит, видяр Ш Бш, долнна М1), чёт*рсто
Ит, чёг'р стдтине Пе, добыла Сф, сёд"ла О НБ, сёд"ли Сф, кобас"це ]Т, прасяце
Сф, прас'цама Ит, уч"ге/ьа Сф, сёл"лш Ит, пецат* НБ, гй йеду полупат" НБ
СК, дй ш ватат* НБ, слава цел" дан НБ, друг" пуг НБ, заробели СЦ, вдд"ли
Сп, куп'ла сам Ме, рйд"ла НБ, сёдила сам СК, лёг"ги Ки, пдч"сти СЦ, скинкти
НК, суш'ти Ъ, прдк"сне Ъ, увйт*мо Ки, сёдал* гдд"на Сф НБ, дес.ёт*ца НБ,
«■оба'с"^ Ми, кдр"то НБ, н>ёнкм СК, особого НБ, пра*с*це НБ, с кон>"ма Бш,
по рмг0в"лш НК, чёг*р Ит Ч Ми СК;
прас'цн Ф СК, двдиица Ит (у овим примсрнма редуцирано и бар
делимично )е изгубило слоговност);
убрэ'ше Пе;
чёг*р Сф;
у бирт^н Сф, чёгр Е, уб'ли Е, ддб'тн Бш, оч'ла Ъ;
чёг°р године Сф, чёгэр с индейце 3, чёгэр СЦ;
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оставыла СК.
У велико] вспини ових примера и се налази у суседству сонанта.
Наравно, све су ове по)аве факултативне.
Примери обезвучен>а и тоталне редукщце ненаглашеног и биЬе изнсти
ниже, у одговара^упим одел>цима овог рада (т. 104).
101. У суседству лаби)ала )авл>а се, додуше ретко, лаби)ализаци)а вокала
к
фуни Ит,
зСРма )е Сн, паггиРра Сн, биРло Ме Сн;
п^/ьуб^ла СЦ.
У ]едном случа^у резултат асимилаци)е према лаби]алу )е вокал ы: было
Сф.
102. Чшьеница да за вокал у располажемо далеко ман>им бро)ем
примера него за и показухе да изговор у чешЬе оста]е, бар за слободно ухо,
у границами „чистог" или „иьижевног".
Код наглашеног у налазимо исте степене отваран>а као код наглашеног
и:
а) муеа Ф, наручилн Ит;
Румунщу Ит, студрра Мо.
б) Пу°тиНовог Пе, б/'балпце Ме, су°срет Мо;
ву°не Км.
в) тду сам (= ту сам) СЦ.
Ту ]е и неколико спорадичних и не увек )асних случа)ева дифтонгизаци)е:
д*6жан НК;
рЯуда Бш, б^уна Ме.
За ненаглашено у, дуго и кратко, имамо с размерно мало потврда
изговора друкчи^сг од онога ко^и се очеку^с у кн>ижсвном )езику:
загн>уРрк се НК;
]а Ну купитн Ъ;
испуоннело Сп;
преу°зела Ж;
чут^ре Ит;
ЪдэРд Сф;
зщэтра Е Бш Ки НБ, зЩэхро М1), уртру Ит;
уртру СК, зархро НБ, кремли Ит, на рхрён>е Ч;
У)ьтру СК.
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Назализацща вокала
103. Из досад изложсног произлази да су вокал и у банатским говорили
веома подложни разним асимилаци)ама према гласовно] околини. Такав
заюьучак потерну и случа)свн назалног изговора вокала у суседству
сонаната ним, ре))е н>. Из тсхннчких разлога назализовано вокале овде непемо
означити ди^акритиком, всп само обичним (усправним, а не курзивним) слогом.
а
зна га бог Сн, има л Сн, знаш Ъ, стан Ъ;
дана Ит Ъ, мала НК;
санге Ч;
м%ло Ит;
дани Ч, масти Е, мали БА, м$сти НК, пантим НК;
на м%рву НК;
Мата Ит, Пинта Ми, двано/с Ки, три ланца Ки, лкнац Цп Сн, сама Пе,
помогало Сн;
сигнале Ит, знате Пе, ,м|нге Ч, поштован* Ме, лане Сн;
масно }Т, м$сно Е;
мазили Ми;
.мак Ч, зм8/ 3;
в^ма Сн;
ман>е Ъ, матёр Ъ;
л«ало Е, напол>е Бш;
ф'ймчл/щ Ит, л<ан>и Е;
на руке А, смакнута Е;
данас 3, л<арал«е 3;
ис Канзиже Сн;
у кафану Сн;
'дув^н НК;
блйзЪнци Ч, ормЦнн 3;
читаку Ъ;
у/иако НК.
е
меса Ит, срна Сф, сё^га Ч, слсёгв Мо;
пёге Ит;
сёно Ч;
шее мбтера Ми;
лбнща Сн.
о
он Ил;
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мора Ми;
лонце ]Т;
ЧонкиНеву куНу Сф;
клбмфер Ит.
У
тгуно му лице бдра Ч.
Материал показухе да )е назализацией на]'подложни)и на)'шири вокал,
а, и да су нюмс захвапени и с и о, док се код и, у и р она по правилу не
]авл»а. Осим тога, "она на]'чешпс захвата .дуге наглашене вокале. Код е и о
располажемо само таквим примсрима, док \с код а заступлен цео спектар
прозоди]'ских могупности, с тим да ймамо само )сдан пример за кратки
нснаглашени вокал.
У примеру псте Ит назализован ]е вокал ко)и ни^е у суседству н или
м. Ради се о нетипичном изговору, индивидуалном или оказионалном.
Назализацща вокала у банатским говорима обично )с ман>е интензивна
него нпру у франЦуском или пол>ском ^езику. Често \с према назалном
сугласнику асимилован само суссдни део вокала, уз поступай прелаз према
делу чи)и )е и? говор остао чисто оралан.
Обезвучени вокали
104. Обезвучаван>е вокала ]с по)ава донекле слична назализации. .1сдиа
дистинктивна консонантска особина проноси се асимилацщом на суседне
вокале, у копима она нема дистинктивну мой. МеЬутим, обезвучаван>е )е
типична редукцщска по)ава, што се за назализацщу никако не би могло репи.
Поставу безвучни готово исюьучиво кратки неакцентовани вокали, и то у
нашем случа)у по правилу они иза акцента. ПодсеЬамо да редукцщеке по)авс
у нашем материалу и иначе наступа]у на)вишс у том положа)у. Наша грайа
садржи примере обезву ясности свих ненаглашених вокала осим р, с тим да
се за у нашло само мало потврда.
здрнмч9 М1), канта Ж, ланаца Цп, ланаца Цп Ч, сеашед Бч, дрлмч* Ч,
пёцаУькд Ч, спуш№ Ч, жёравицд Ф, ладнЬНд Ф, вётрен&ч9 Е, тдч^к Ме, бркд
Бш, гошНа Бш, киша Бш, куНд Бш, куНд Бш, стрнмкд Бш, код МалёнчиНд
Мо, брйцд БА, комшиннщ БА, ш'ака БА, браса Ъ, крестд Ъ, л>ускд Ъ, ништд
Ъ, оцд Ъ, четеорицд Ъ, шаркд Ъ, — кожа Ф, ватрд Бш;
дошо ]е Ит, ёт9 сад Ит, стард]кд Цп, посд Сф БА, конРшака Ф, у лето
Пе, злагд Км, ни за штд Км;
бйНе Ит, госте Цп, тензённце Цп, вШ$ Ч, длаке Ч, ]Ъбучнце Ч, пдл?ске
Ч, ерце Ч, ис пёснице Ф, и шаке Ф, изве}е се Е, )Лч? Ме, кдлёчк* Ме, #о>ч5
Ме, ой$ Ме, сис$» Ме БА, суваче Ме, сун^$ Ме, гибанице Сп, гуск5 Сп,
вйлнце Бш, хиш^ Бш, кобасце Бш, лы/*$ Бш, трёпавнце Бш, парачнце БА,
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белйнце Ъ, вече Ъ, кокддаче Ъ, мушкарце Ъ, — напдс*тку М1), четрдёсет Ж,
дёсет Ме, — печёное М1), пр*поведа Ит.
плаЫтн. Нз, видити Ж Е, нЬНи Бд, кратки Ч, дч# Ч, чёг*р Ч, спават9 Ф,
луй1* А, Ьстарит9 Е, испёц9 Ме, свйк* Ме, славит* Км, вршнмци БА, мётптп
БА, пйтащ БА, изветри Ъ, Ьтйк* Ъ, прасици Ъ, част^тн Ъ;
прасицама Ж, кршшт^ца „авион" Ч, прдснпЗ се Ч, лйс1'ца Ф, вёл'1'кя
Км;
учиге/ье Ит, руч^це Ме, поч^шНено Ки (упор, и веп наведене примере
]Ъ6учице Ч и парачнце БА);
вёч1'го Ми;
прдс*г* Ме, лёч-ти НК;
ч*тамо Ф, уч9тё/ъица Мо.
луйу Сп, у хуйу БА;
Пёркучиног НК;
кукуруза Пе, кукуруз Км.
У велико) вепини случа^ева реч ]е о вокалима у искл>учиво консонантском суседству, дакле на кра)у речи иза безвучног сугласника или у
унутрашнюсти речи измену два таква сугласника. Изузеци се )авл>а)у готово
искл>учиво на кра|у речи иза сонанта. У таквим примерима престанак
треперенхч гласних жица антиципира завршетак фонацш'с.
У примерима ]дгъет Ит и кфу Ит обезвучен )е акцентовани вокал,
додуше у речима ко^е се у говорном ланцу на^чешпе оствару^у с ослабленим
акцентом. Изнена1)у)е чин>сница да се у оба примера обезвучени вокал не
налази измену два]у безвучних консонаната.
По]ава дссоноризаци]с вокала у нашим ди)алектима уочена )е ]ош
давно. Колико нам ]с познато први су о ню) говорили Решетар, ВеЮпипс 31,
и О. Брок, Иге БгаккХе а'ех зйсШсШеп ЗегЫепз, Меп 1903, 24. Решетар помшьс
да \с пре н>ега Херман Хирт у 1ге1о§егташ5Спе Рогзспип{>еп VII, стр. 139 запазио
ову по^аву као карактеристику ерпскохрватског ^езика.

Заюьучне опсервацще
105. Завршава]упи ово поглавл>е, можемо помснути, уз оно што ]с
истакнуто у т. 65, )ош неке општще одлике банатских говора у погледу
изговора вокала:
3) одре!)ена склоност ка асимилаци]и прсма суседним консонантима и
према вокалу следеЬег слога;
4) лака асиметри)а система ко)а се оглсда у томе што )е вокал е у
просеку нешто отворенщи него о (сличай однос посто]и донекле и изме1)у
и и у); с тим )е, можда, у вези и честа артикулацща а нешто помечена уназаа.
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РЕФЛЕКСИ НЕКАДАШН>ИХ ГЛАСОВА
Рефлексн вокала Ъ
106. Основни рефлекс )ата у банатским говорима )с екавски. Та ]е
чшьенпца толико добро позната да ]е излишно наводити ширу збирку
примера, ко)их уосталом има мноштво разасутих по разним поглав.ънма ове
монографи)'е. ПоменуЬемо само неколико карактеристичних лексема:
бёжи Мс, бёлегу ГГ, обёлежиду Бш, Бедград Ф (и Бдград Ме), бедчуг
Бк Ф Мс НК, горе Ф, грё) „грех" Ф, дётелина Ф Ме, ддле Ф Ме, жл>ёб Ф,
жлёзда Бш, извести Ф Ме, клёште Мо, куделл Бк .1Т НБ, лё)а Е, мёур Ме,
нёдела Ф Ме, оде „овде" Ф СК, прё ГГ Ми Ки Мо НБ, пделе Нз, стрё}а Ф Ме.
107. Познато ]е тако1)е да се у банатским говорима )авл>а и рефлекс и
на месту * у одрсЬеним катсгори|ама примера, при чему играну улогу
гласовни и морфолошки чиниоци, понекад удружени.163" У вепини тих
категори]а облици са и уопштени су на целом подруч^у:
1) старщи Ил Бк Ш .1Т, старще Дб, старщи Дб Бш, здравл>и}е Бк, старин
Бк Ж, старщима Ш, ран>ще МЬ, нщеигурнще Ит, топлще Ит, здравии Ж,
имут'нми Ж, ндвлйе Ж, слабый Ж, старще Ж, старинм Ж, чистин Ж, ранще
Бд, лошп'р Ме, новл>и]и Ме, глупавии СЦ, гдрчие СЦ, здравл>и]и СЦ, фини]е
СЦ, врёднии СК, гн>ивнии СК, мудрщн СК, ри^астии СК, пунще СК, сланЩе
СК, густые СК, упор, и нцволщем НБ.
2) /ш/е Нз Ш М1) Ит Бш НК, нм/'е Ит Сф Ъ, ныс<ш Нз ДТ Ит Сф Т Ме
Ми Сн, кием Е Сп, нйемо Бк, ныеге Бш, нмсу Бк Ит, ни ил*о Ит, ни лш дао
Сф, н(/ лш даво Ш, ни гн се Ш, ни га ]е ни било Бк, ни му Бд 3, ни се знало
Бд, нм нас пито Цп (о конструкци^ама са ни в. т. 166, а тако1)е и у сделку
о помойном глаголу ]есам поглавл>а о кон]угаци)и).
3) ди )е Ил Бк ГГ М!) Ит Т Цп Бч Сф Ч Пе Е Ме Бш СЦ Ки НБ Мо
Пд БА НК СК Дс, ди се Дб Ит, дй Ну Нз, ди морам Нз, ди како Ш, ди. си Л
Ки, тамо ди }е ГГ, дй кои ЬНе Т, дй ружа доЬе Т, дй су О Бд, ди Сакуле доЬу
Са 2, дй пре дтйдне Ф, дй би Км, ди има Бш, дй било НБ, дй Не д убрише
НБ, дй Нёду пецати НБ, дй би се удала Дс, ди Нз ]Т Ит Сф Ф Пе Бш Км Ми
НБ Мо, ко)е ди Ф, свугди Ит Ф СК, дигоЬ Ми НБ Мо БА Дс, нёгди Ил Бк
Ш }Т Ит Ж Бч Ме Бш СЦ Ми Пд СК, нйгди Бк НзШЯМЦИтЖТО
Цп Сф Ч Ф Пе 3 Е Ме Км СЦ Ми НБ Мо Пд БА НК СК Дс, нигди Са 64.
4) вйдиги Дб МЙ Сф Ч Е, видно Бк ГГ Ит 3 Ч Е Ми, видщд сам Ч,
видиНёмо 3 Км, вйдила Е, вйдили Ил 3 Е, висити Ме, вредило Бч, в'ртили
163* О овом питан>у писало се много и оно |е у основним цртама расветл>ено. В. нпр. М.
Решетар, 2иг рга%е йЬег (Не Сгирр/егип^ <1ег зегЬокгоаНзсНеп йШек/е, А/хФк XXX, 1908, 597—625,
посебно стр. 615—618; П. Ивип, О неким проблемнма наше исторнске дщалекхологще, ДО XXI,
1955— 1956; И. Поповип, Госп. 40—44; С. Реметип, О незамен>еном }агу н нкаеизмнма у
говорима северозападне Срби)е, СДЗб XXVII, 1981, 7— 105, и тамо наведену литературу.
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Е, окйвихн Бч, живила Ш Ит, живило Ил Ш Ит Ч 3, живили Бк III М1)
Ит Ч БА, жйвнхн Цп, жйвио Ч 3, занемила Са 106, затруднила Ъ, лёхно
Ит, лётило СК, лётилн Бч, мрзио Бд, оглувнла Км, осхарити Е, осхарила 3,
побеснио Са 110, тюбуЪавио Ме, поскупио Цп, поцрвёнила СЦ, прежйвнла
]Т Бд, прожйвилн смо Бк, сёдщо О, сёднла Ил Нз ЛГ О Ит, сёдило Бд,
седили ]Т Ит Бд Пе Ч 3 е, се-дио Бк Нз Ит Ч 3 Е, ссадила Нз Е, стйдиле
Ил, сгидили Ш, стидили Са 49, црвенили Са 107, штёдило Ъ — о посебном
случа^у глагола типа горети бипе говора у одел>ку о кон)угаци]'и;
5) гри/ога Ил Бк М1) Ит Т Цп Бч Ф Пе Е Ме СЦ Ми Пд, гриога НБ
Ъ, гридтв ]е НК, гриоха ]е Ил, — усамл>ен пример грога уе Ит, ако |с
аутентичен, претпосташьа ме!)уфазу *греога.1636
6) сикира Ил Ит Ж Т Сф Ч Ф Пе 3 Е Ме Бш СЦ Ми НБ Пд Си НК,
сикира Са 148, сикиру Бк Ит Цп Ки Мо, са сйкиром М1), сикиром Ит Ж
Пе Е СЦ НБ Ъ, спкирама Са 112, сикирама Ч, сикирйца Т СЦ НБ, сикирица
Ъ, сикирицу СЦ, сйкирицом Ъ, сикера М1) Ит СЦ, сикере Ит, сикеру Ит, са
сйкером М1) Ит, сикерйца М!) (ме!)утим, глагол секйрахи [се] има увек е, у
складу са чшьеницом да )е иьсгово порскло друкчи)е, од немачког регионалног зеШегеп: секйрати СЦ, сёкйраш Ф, сёкйра се М!) Ф, сёкйра га Ки).
7) гн,шдо Ил Бк Ш М1) Ит Ж Т Сф Ч Ф Пе 3 Ме Бш СЦ Ки Ми НБ
Пд Сн БА НК Ъ, гнмздо И!) 22, о гн>йзду Бш, гюизда Ж Сф Бш, гн>йзда Бк
М1) Ит Ж Бш, ГМн гн>издади Ч, угн>йздила Ит, угььйздио се Ит, уггьйздила
се Ф, уггьйздена Ф (Уп. и ггьйздо у *Дин>ашу и *Иванди на румунско) страни
границе).
8) гн>иван „кад ]е штбгод жалостив" Бк, „по старим болегшьив" Ч,
„ломан" М1), кйко уе го дете гнмвно Ми, гнзивни Ил, разгн>йвилй сам се СК
— друге потврде за облик гн>йван163в из Ил М1) Ж Ф Пе 3 Е Км Ме СЦ Ки
НБ Мо Пд СН НК СК Ъ.ш
1636 д^ Чешл>ар, Иванда 115, има облик гре}Ы.а.
1бЗв уа| прадед у хаквом гласовном облику, познат )е и у Бачко) (Прповнп, Госп. 42). РСАНУ
доноси две потврде из Бачке: „Дете )'е пьивно, кисело, плачкаво, кад му ни)е добро" и „Пьнван
сам, нисам здрав као што треба", а обра1)ивач речника одре1)у]'с значение „кен>кав, зловол>ан". Код
С. Реметипа, Шум. 91, налазимо ]ош више података; значоье придева гн>нван и тамо оста)е у
овде оцртаном кругу. На та значена, осетно различите од обичне семантике придева гнЪван, по
сво] прилици )е утицао придев гн>ио. Много \с ман>е вероватно да )е гюнеан иэведеница од
корена *гнн-, као што )е то свакако глагол гнЯвЪ, гнЛвим, ко|н \с забележио Елезовип, Кос-мет.
з. V., и за ко)и РСАНУ доноси потврде из Левча и Тимока. Наравно, кад би придев ггьмеан имао
такво порекло, требало би га уклонит са списка примера за развод *. МеЦутим, таквод ее
претпоставци одлучио противи посто]ан>е облика гн>еван у говору Крушчице код Беле Цркве на
земл>ишту смедеревско-вршачког диалекта (П. Ивнп, Херскн 330). ]сдан од Ивипевих инфор
матора у Крушчици 1948. обдаснио )е да та реч значи „уморан, утучен", док )е други навео
значена „млакон>а, мекушан, невесео", што \с у сваком случаду ближе значен>у нашег облика
гюнеан него изворном значен>у придева гнЬван.
164 Ни)е тачан податак „гнтв (Банат, Ивий)" код Скока, ЕРСХ1 8. V. гнев. Скок )е та) облик
очигледно конструисао на основу облика гнмван ко)и помин>е П. Ивнп, О говорима Банаха, ДО
XVIII 1949—1950, 147.
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9) осим165 (често са акцентом осим) Бо М1) Ит Ж Ф Е Ме СЦ Ми
НБ НК СК (понегде, углавном на )угу, на месту овог предлога )авл»а се
окрЪм).
10) йзрнком М1) Ит Ж Ф Ми, йзрйком Ф Е СЦ Ки Мо Пд Сн НК СК.
Овом се реч^у на)чешпе обележава употрсба непристо^них израза: йзрйком
- кат ко нёшто дпсу}в (па му ]е казо йзрнком - дно нщгаднлце Ит).
11) Щ1)Д газдн БК, газдарици Бк, жени Сф, по глави СК.
12) Лмн м. и ср. р. пд хи бреговн Бк, по нет сели М1), на коли Бк СЦ,
по зубкма Бк, по биртовнма СК, по селима СК.
13) Щп м. и ср. р., Гмн, Дмн, Имн и Лмн заменичко-придевске промене
прнЪ дтнм Сн, од живи Бк, сейма Бк, с }ёднима чизмама Бк, пд ги бреговн
Бк.166
На кра^у овог списка морамо напоменути да смо у М1) Ми и НК
забележили облик имперфекта би}аше, по правилу на директно питан>с.
Аутентичност тога облика могла би изгледати несигурна будуЬи да се у
банатским говорима иначе спорадично ]авл>а имперфскат бсше (в. у поглавл>у
о кон]угаци)и). Ипак, у Ф )е 1949. записана спонтано изговорсна реченица 1а.
бщаше да пЩем овамо, ко)а очигледно спада у пародии говор.167
Уз облик ]агн>ёда М1) Пе Ж Ми НК имамо и пример ]агн>йда Бш.
Гласовни услови у ово) лексеми подсепа^у на оне у речима гнзйздо и гнзнван.
Ипак се на основу овде изнесеног стан>а не може ништа заклучити. Потребна
су пре свега дал.а теренска нстраживан.а. Уосталом, изгледа да носиоци
говора нису увек сигурни о каквом ]е дрвсту реч. Из М1) и СЦ имамо и
одговоре да им )е то дрво непознато.
По сведочанству монограф^а И. Поповипа и Б. Николипа, рефлекс н
)с нормалан у категор^ама наведсним горе под 1 —7 и 11 — 13 и у српским
говорима Бачке и Срема. Овим су обухваЬсне све по)единости са тога списка
чи]И )с опсег шири од чисто лексичког, па чак и три по]единости лексичког
ранга. Можемо заклучити да набро]аних десет особина сачшьава чврсто
|езгро во)во1)анског фонда примера са и на месту *. У падл>иво )е и то да се
тачке 9 и 10 не помин>у у монофаф^ама о говорима Бачке, односно Срема,
а да )с облик гнзнван потвр))ен за Бачку, а не и за Срем. Ове празнине би
могле значити да се поменуте лексеме не |авл.а)у као такве у одговара)упим
деловима Во]водине, или да аутори нису обратили пажн>у на н>их.
163 Стари облик овог предлога ]е осеЬнь, а касни)И разво) био )е обележен разним спол>ашн>им
утиид)има. А. В;фн (Ьа 1ап§ие (к Оотшко Иа1апс) констату)е (преводимо са француског):
„Очигледно )с старо освЪнь било изменено под утица^ем наставака заменичке промене, а посебно
локатива сеем." У нашем елуча|у. утица) на)вероватни]е долази од инструментала сейм. — Сасвим
друкчи)е тумачи облик осим Петар Скок, ЬекякЫовузке яШф/е, К;н) МУЛ) 272, 1948, 16—20
164 Овамо се прикл.учу|е и облик сйрак Дб, од сырка Ко, ко)и на основу Вуковог (и уопште
н)екавског) сщерак изгледа као икавиэам. Ме1)утим, Скок, ЕРСЗД с. в. си}ерак, сматра да )е
форма са м изворна, а она са м]е „псеудоидекавизам", додуше, не об)ашн>ава)упи како )е рефлекс
Ь доспео у ту лексему. У сваком случа^у, у екавским сх. говорима у овя) речи долази м, а не е.
167 На по]аву к на месту Ь у облику бщаше могао \с, осим сонанта ) ко]И следи, утицати и
ослонац на друге облике из исте парадигме: бнгн, бно, била. бнНу, па и бндем, бндн итд.
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ПоменуЬемо овде и потврде за облике дй и сйкира из српских говора
у деловима Баната ван граница .1угослави|е: Степанович, Нип§. 109; ЖивковиЬ—БериЬ— Всску, Нови живот У/2, 1961, 79 (за села Рудна, Семпстср и
Дежаы). У Гаду се говори гн>йздо (Пстровип, Караш. 77). П. Ивнп ]с у
Темишвару забележио гнмздо, дй }е, свугди, нёгдн. живили и вйдщо, а од
жене родом из румунског Баната сйкира *Немет, *Кеча и с'икера *Дин>аш,
као и гн>йздо *Немет, *Дин>аш.
108. Об)ашн>ен>е облика гри(])ота скопчано ]е с тешко решивим проблемима. Требало би, очигледно, попи од претпоставке да у време н>еговог
настанка фонема е (=*) )ош ни|с била из)едначена са е, па )е после уво!)ен>а
прелазног н дошло до асимилац^с као у типу лети(])о, добро засведоченом
пре свега у щекавским ди^електима (додуше, нема доказа да )с у том типу
у во)воАанским говорима било такве асимилаци^е, будупи да ту за^едно са
летн{])о увек иду и облици као лепта, летилн, летит, летиНу ко)и су могли
настати по обрасцу ловим : ловит = летим : летит). Изнетом об]ашн>сн>у
не противи се чиььснина да у гре/, ген, грё]а као и у именицама лё)а, стрё}а
редовно долази е, а не и, иако следи } на месту стари|ег х. Найме,
неакцентовано кратко е било \с свакако подложное асимилаци^н него
акцентовано и дуго. Мейутим, тешко )е об|аснити зашто имамо и у грщота,
али не и у Београд и беочуг, где су гласовни услови били исти, и где ^е чак
до додира е са о морало допи знатно рани)с него у *греота.
109. Од икавизама познатих банатским говорима, али не и уопштених
у н>има, само ]е )едан обичан на целом шиховом подруч)у, али у напоредно)
употреби с екавским облицима:
шла ниш лула Бк, има та песма ннка Ми, а оно ника сомина 3, рутава
нйка Ъекла (=пебе) Мо, има као корлйца ника Ит, како ]е хитала у ника
дрва Ит, седймо до нйка доба Ми, ту ноН зардбнше ми нйке Русе Ит, нике
пушке Мо 1 — 102, нйки 1дца Ч, био }е нйкн 16ца Радин Ит, прави се нйки
разговор Пе, био нйки чика-Лаза Сн, био нйки Румун Км, ТЬтина нйки из
Дебрецйна Мо,_/2 и нйки Жйка ИЪворац Пе, нйки Нёмац Ш, има нйки осера,
а йма нйкн нстуче, а йма нйкн Пути Е, носи нйки ииъунак Е, нйки Рада НК,
нйки Шваба арёндаш НК, нйки иандар бёсан здраво НК, нйкн РЪшулюви
Ит, били нйки покрдвци Ит, кат су неделя, празници нйки Км, ддлазилн
чйпкари нйкн Ит, прдпале кретине на нйки места Ми, извадио сам нйки
Ъсам багрена Ки, он йште нйко сто йлмда Ж, нйког Миту Сто}ановог Ит,
било нйког барона иман>е Пд, йма никого кон>а Бк, имо ]е мЫщу нйку Цп,
носи батину нйку Мо, нйку лозу Бк, утерали у нйку шталу Ки, праву
комёндщу, тако нйкако да им прЩе врёме Сф, свё се нйкако изгубило Ит,
краставци се и паприка малко нйкако разблажу Ит, Онда су нйкако дошли
и дни Ки, да тражи пдтпис нйкакви Ит, за потребу нйкакву Ит, дво нйколко>
гЬдина Ж Пе, пукне нйколко пута Км, нйколко фамилща Ме, нйколко пари
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НК, узоро за нйколко дана Кн, нйколко гЪдина Сп, имам нйколко дёца СК,
и дошла ]е к допела нйшто Ит, нйшто неНе д иде Мо, нйшто кусно као црна
кафа Ки, ништо су }0] кратке ноге Ме, упор, и друге потврде:
нйкаквн Ит, нйкако Ит Сф Ки Сн НК, нйке Ит Ме Сн, нйкп Ил ДТ Ит
Ж Сф Пе Е Ме Км Бш СЦ Ки Ми Мо Пд Сн, с нйким Ит, нико Ит Е Мо,
никое Ит Ми Пд, нйколко Ж Ки Мо НК, нйку Бк Ит Мо Сн, ништо Ит
Ме Ки Мо Пд НК;
нёка Ил Бк Сф Бш, до нёка доба Т, била нека млйна Сп, нёкако Ил,
нёкако Ч НК, нёке Бк 1Г Ит Ж Е НБ, нет Ит Ч Ж 3 Е Ме НБ Бш, нёко
место М1), нёко камён>е Ж, нёко Сф Бш НБ, нёколко Нз Пе Ме Ж пред нёку
куНу Т, намету нёку порезу Ил, нёшто Пе СК, понёки Ми НБ, донёкле Ме
СЦ (напомин>смо да су облици са не- углавном обични]и него они са ни, али
да су овде, баш због сво^е обичности, наво!)ени ман>е иецрпно).
110. У осталим случа|евима косгзистенщце е и и на нашем подруч|у
репартици^а )е чисто гсографска. Сваки пут се на ссверозападу употребл>ава)у
облици са и, а на ^угоистоку они са е, што ]е у складу с општим распоредом
два)у рефлекса Ь на зсмл>ишту шумади)Ско-во]во()анског диалекта.
Ме1)утим, ареали облика са и нису сваки пут )еднаки.
ДЛ мене )авл>а се у таквом облику у веЬем делу тамишке зоне168:
он мёне прича Ил, шоке мене )ёдан Словении, Ил, ей мёне мора да
кажете Ил, мёне ]е добро Ил, Бог нек вёру]е мёне Бк, мёне као поплашен
изглёда Бк, оремо мёне чётнр ланца Бк, мёне }е умро брат Бк, лако )е мёне
Бк, менс да купиш сланине Бк, мёне )е жена умрла у Мёрику Бк, то му ]е
шпиц као мёне Рус Бк, н>ёму три а мёне )ёдна Бк, мёне }е било тёшко Бк,
мёнё су казалн Бк, мёне то нще било у помет Бк, откуд мёне нощи Бк, мёне
нико ни оволишно не да Бк, та два мёне да оставим Ш, шта мёне трёба Ш,
да пошле мёне пйсмо Ш, она мёне таие шта трёба (лсковс) Нз, мёне не
треба М1), да) мёне Ранка да ме л>уби М1), мёне нще био тёжак посо М1),
они су мёне послали пйсмо Ит, та курвётина узме пиле, па га растргне, па
полак тебе да, пЪлак мёне Ит, нек се /ави мёне Ит, гй то мёне да кажеш
Ит, Ънак Не он мёне рёНи Ит, не треба мёне пива Ит, паре мёне не требу
Ит, мёне мало долар Ит, мёне е било свё ]ёдно Ит, остане мёне Ит, прёйе
ближе мёне Ит, мёне не веру]еду Ит, Ьндак мёне дЪЬе не ум Ит, то се мёне
не допада Ит, како се што дёси мёне Ит, да е мене нарсЬено Ит, шта Не
мёне школа Ит, тако мёне проЬе врёме Ит, он }е мёне напйсо пйсмо Ит,
Ареал облика ДЛ менс. себе, себе захвата призрснско-тим< чко, косовско-ресавско и
смедсрсвско-вршачко ди)алекатско п чарусе и ман>и део шумади)ско-во)во1)анског, али и све
зетско-ловйенске говоре и (угоисточни по)ас исгочнохерцеговачких. Логично би било претпоставити да ]е -е у тим облицима на екавском земъишту рефлекс некадашн>сг -*. Ме1)утим, ситуашцу
чини нс)асном -е, а не -}е; у помснутнм М]скавским говорима, као и -с, а не -е, у „)атовским"
западношумади)ским говорима (РсмстиП, Шум. 88) и у говору Галипол>ских Срба (Ивип, Галип.
72-73).
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нще мёне толико нужно Ит, колко мене треба Ит, мене е то мрско Ит, паре
мене не требу Ит, како биде вами, тако Не бит н мёне Ит, дщ гй мене мог
мЬмка Ит, што тн мёне мёНеш осамдёсет година Ит, он }е то мёне казо Ж,
ей сте сынок мёне наговёстили Ж, мёне Чарна проповёда Ж, ]а сам мёне
две грабив, а моим брату ]ёдну Сф, дни су рёкли мёне да Ну ддбити ндвце
Цп, пропдвёду дне мёне ту Цп, нще мёне за сто динара Цп, ако нйсам казо
газди шта мёне шкоди Цп, даклем нще мёне да /а радим тамо 3, гграио мёне
куНу Ч);
нйсам дао ни тебе ни нюзи Ил, }е л се тебе обрачунало трйдесет пет
кила Бк, тебе се бегёнише и два и дна М1), ако он тебе каже какву 'рПаву
реч Ит, гй сад иди па купу] тебе Ит, он мете тебе руке на раме Ит, тебе е
нужда Ит, /3 тебе мдгу да кажем Ит, Ца Н тебе врнути Ит, увати тебе место
Ит, нйсам ух пйсо тебе да не ддлазиш Ит, ми Немо купит тебе друго одело
Ит, ако ]а тебе пдлупам пениер Ит, шта он тебе смета Ит, ондак би /2 видно
да л би тебе шиле сузе 3;
сей себе кувате у поле Ит, лш смо купили сваким себе куНу Ит, да ймамо
сваки себе куНу Ит, копимо свак себе ]аму Ит, сами себе мётеду прстен Ч].
Уп. и: Вйдиш ]а тебе не жёлим смрт Ит (Бошн>аковип, Итебе) 164).
На северозападу тамишке зоне, као и у цело) кикиндско), господаре
облици на -и:
гй шаги мёни, /3 йтам тёби Бк, мёни пот колено Ж, гй мётеш твд]у
главу мёни мёд но$е (из описа дечачке игре) Ч, нще прёчи тёби фруштук нег
мёни Ф, ей мёни, /3 вами Ф, мёни чело лёИа Ф, мёни нще све'}ёдно Ф, да] и
мёни мало мдска Пе, мёни ]е било дЬста 3, прдда] мёни Км, да/те мённ Бш,
тражим мёни радена у куНу Бш, )авили и мёни Сп, ст'рпа мёни Сп, мёни
било срамота Сп, мёни то срамота Сп, мёни }е то лепо Сп, уа наспем мёни
Ки, каже мёни Сн (друге потврде из Ит Е Ме Км СЦ Мо Пд Си СК);
теби сам поклднио Ж, што нйс тёби дтсеко ]ёзик Ч, полак тёби Е, мёто
тёби Ме, дво Ну дати тёби Бш, он тёби не веру)е Бш, тако }е и тёби Мо
(друге потврде из Ит Е Ме Км СЦ Мо Пд Сн СК);
кЬпа) ту сёби зёмл>у Ч, сваки изабере сёби по ]ёдну Сн (друге потврде
из Ф 3 Км СЦ Ки Мо СК Ъ), сёбикана НБ.
Из Румуни^е располажемо и потврдама за облике на -е из *Гада и
*Дшьаша, што одговара очекиван>има, али и из *Кече и 'Немета. Упоре1)ена
с податком из Чене^а, а и са обилато потвр!)еним сличи им облицима из
Радо]ева (сродан говор на )угословенско) територи]И, необухвапсн овом
монстрафи)ом), ова обавештен>а не изгледа)у невероватна: стиче се утисак
да на на)источни]ем сектору изоглоса залази на земшиште кикиндске зоне.
У селима Ч,,Ие и-3 облици на -и очигледно су одлике меси их говора,
али имамо разлога за верование да су у Ит, СК и 3, где се такви облици
)авл>а)у поред чепших (у Ит далеко чешЬих) на -е, они нанос из шьижевног
)езика.
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Географски распорсд -е и -и у облицима мене/мени итд. приказан )е
на скици 17.
Предлози прЬд и прЪко ]авл>а)у ее у кикиндско) зони у и ка век им
облицима, а у тамишко) у скавским:
а) нспрнг кумове куНе Сп, исприд нас Бш, исприд н>ё Бш, нсприд очщу
Ми, исприд н>й Мо Ъ, исприд вас НК, испри доктора НК, лрйд авлщу Ме
Бш, лрйд вал<а СК, лрйд вече Км СК, лрид волове СЦ, лрид госпоину Е, лрй
дови Ки, лриг кума Мо, прис куНом Ъ, лрйг луЛ>> Ж Е Ме, Бш СЦ Ки НБ
Сн НК, лрид мёне Ме Ми, лрйд мене Ме СЦ, лрид Миду Мо, прида мном
Сп Ки Мо СК, лрйд нама Мо, лрйд нас 3 Бш НК, лрйд нашу НК, лрйд ной
Е Ми, лрйд н>й НБ Мо, лрйд н>йм А, лрид н;ыл<е Км, прид н>ёга Ме Км,
лрид дтим Сн, лрид юёговим дцом Мо, л>уоу се лрид дца и лрид матер Ч),
прид нунма Мо, лрйд н>бл1 СК, лрид длтар Ъ, лрид д^ол< Бш НК, лрйд очи
СЦ, лрйг пёнцер Ми, лриг пддне Бш, приди се Ми, лрйд свагове Мо, лриг
свётог Николу Ми, лр/гг свёкром Ки, лр/я" спащу Нк, лрид схарн СК, лрй
гебе СЦ, лрид Ускрс Бш, исприт кумове хуЛе Сп, пр'шкуЫ „трем" СЦ;
испред мёне СЦ, лрёд вече Ж Ф Ч, лред волове 3, лрёд зору Ж, лрёд
;'есен Ж, лрег каруце Ж, лрёг куЛу Ил Ит М}) Ф, лрёд л<ене Пе 3, лред нёку
куНу Т, лрёд ндН Т 3, лрёд пега 3, лрёд н>и Бк, лрёд н>у Т, сгане пред н>у
Ч), пред дцом М5, лред дтйм Т, лрёд очи Ит, лрё гебе Ж СЦ, прёгкупа Ит,
у го/ прёткуНи Ит;
б) прйко агара Ки, прико баре Мо, прикд васре Е, прикдвише А Ки,
]ёдно прико друго Бш, прико дана НБ, прйко зйда Е Мс, прйко ]арка Е,
прйко кола Ъ, прикд купе Ме, прйко леди Сн, прйко леса Км Бш Ми, прикд
нас Ме, прйко ндН Е Ме НК СК, прикд н>й Ми, прикоссра Км СЦ,
прикдеутра Ки НБ Мо, прикд Тисе Км, прико Бёге\а СЦ, прико винограда
Ки, прико капи]е НК, прико н>йве НБ, лрик дчм/у НК, прико пуса *В Сп НБ,
прико ради]а Ъ, прико роглм Сп (осим тога прико без акцента у разним
синтагмама у Е Ме Бш Ки, НБ Мо И1) Пд НК СК Ъ);
прёко дана М1), преко нас Т, прёко ндп Сф, прёко ноНи Ж, преко н>й
3, преко Тисе 3, преко астала Ш (осим тога имамо облик преко без акцента
у разним синтагмама у Ил Бк Нз Ш М1) Ж Я Т Са Ч Ф 3).
Напоминаемо да прилог лрё^о Ит Е, прЩе преко Км Ки НБ Пд Сн НК
СК, ис прёка НБ, йс прёка Ъ, попрёко Е свугде има е; исто важи и за придев
прек(и): рЬави прёки л>уди Ит, прёки едкак Км, дна лрека ку/ш Ки и ел.
в) прибаци Мо, прибацйвамо Мо, прибацила НК, прибацили НБ Ъ,
прибацим Е, прнбацит Сн, прибачен Е, прибачено Сн, привали Ки Ми Мо
Пд НК (кйко пдноН привали), привари БА Ъ, приварила се Бш, приварили
Км, приварим Ъ, прйварио Бш Ки НК, приварид нас Мо, приварит ме
НБ Ъ, привёде прёко НБ, да се прнвёде на мацарски Е, прйврне Км Мо
Ъ, приврнеш Сн, приврнуло Ки, приврнуше СЦ, пр'иврНе НБ СК Ъ,
прйврНали НБ, привуче НБ, прнвучено СК, пригазе Ме, прйгази Мс,
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прйгазио СП, прйгазщо Бш, прйгазио сам СК, прйглёда Е, прйглёдамо Е,
приглёди Ми, прида Мо, прйда] Сн, придала Сн, придала Ми НБ, придали
кон>е Мо, придали Сн, прйдамо СЦ, придаю Бш, прйдаНу Сн, придо Ки,
приду (=предаду) Мо, приведу прнко те ватре Ме, сйд си прйшо границу
СП, прЩемо Бш Пд, прЩеш прико ногу Мо, прйжйва Бш, приживили
НБ, браг брага прйзнре па суду прйдЩе Ки, призре жито Ме, не прикида
Ми Мо, приюте НБ, приюте се Ъ, прйкинёду Ме, прйкннн Ме, приютили
БА, приюшли Ми, приютит БА, прикинут Бш, приклин>е бога НБ,
прикопава Бш, прикопавам Ми, прнкопавала Км, прикопано Ъ, прикрорг
Мо, прикрст Ме НБ НК, прйкрстили Е НБ, прикрстим Ъ, прикрупе Бш
Ки, прнко воде се прйлази Сн, прилазила Сн, прилщёмо Ме, прили]о Ме,
прилила Бш, прилит, Бш, примерно Ки, приместила Сп, приместило Ми,
приметёду Ме Мо, примесо СЦ, прймеНемо Ме, примеНёмо Ки НК,
примеНу се И1) 43, принели прико пруге Сн, принесе И1) 17, приноНила СЦ,
принЪпили Мо, прнндпио Мс, приокрёну А, приокрёнуто Е, приокрёЫла
СК, придкрёНе Ки, приврали СК, припали смо се, Мо, припати Ми,
приплеНанн Е, припливо вдду Мо, припаивали ощан *В, да се припнем
горе СЦ, прйпнеш НБ, прйпо Мо НК, припд се на зйд (=попео се) Ме,
припо се на таван Ме, два; се припо „уплашио" Сп, припоручим 3,
прнпричавала Бш, приреже Мс, приручно Бш, испресёцали Бш, присадит
Ме, ирис влачим НБ, прнсвуклн се Мо, прнсвуче Е, да се прнсвучеду Мо,
присеко Ми, приселили Бш, присела се народ СК, присёца Мо, присёче
Бш, прискаче Е БА, наложу насрёд капи)е ватру и ту прискачеду Ме,
прискачу Е, прискочит Ки, прискочу прико зйда Е, прислииш Ки, прйсто
рот Мо Сн, пристала НБ, присушена Бш, притаче се Бш, притвори се НК,
притера НК, прйтсрамо СЦ, притёрйва Бш, приточймо Бш, притопн Мо,
притрёса Мо, притрёса се Е, притрёсамо НБ, притрёсе НБ, припе ако боле
Сн, прйНи прико зйда Ме, пр'ишкраба]те Бш, пришла бдл>а Ми, пришли
Мацйрн Сн, пришло Ъ, кад ]е пришо та] фйлм Бш, пришо Руаф НБ, прйшо
ни колко корачи Мо, прйшо у мо]у веру БА, прйшо Сн НК Ъ, пригршт БА,
Уедна прйгршта БА, прйграша Ме, у прйграшу Ме, прйзиме Сп Сн, по
прйзнмену НБ, прикрупе Сп Бш НК, Придбражён>е НБ, Приображен>у И!)
22, припелице Е, придобро СК, прщйко багрение Е, прислано месо СК.
(Посебно истичемо имсницу прйзиме употребл>сну глаголски: Олушки се
прйзиме Сн и глагол прйНи у значежу „проЬи": пасош да прЩемо крое цёлу
Кину Бш, гаг прЩе „про!)с" вснчан>е Е, гад /е гд пришло, мене [упуте] длег
голи? Сп, гад _/е га/ рйг пришо *В, пришла бдлм „прошла болеет" Ми, мд/ё
_/е пришло Км).
прёбйци 3, пребациваш ]Т, преброщвали Са 256, прёварила Ит 3,
прёваритн Пе, превёду Сф, прёвлачи Ч, преврне Ш, прёврне М1) Ж А,
прёврнеш М1), преврнула Ш, прёврНали М1) Пе, прёврНати 3, прёврНе Бк
Пе, прёврпи Т, прёврНо Т, прёврНу Ме, прегледа ]Т, преглёдо 3, прегреши
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Пе, пре^ем Т, прёкрсти Мг), прёкрстиш Ш, прёкршНа Бк, прелётиле Ил,
прёлило Ит, прёместио 3, испрёмсНе Ит, прёмеНе 3, НрёмеНеду Цп, лрёмёшНа Ил, прёмёшЫм Пе, пренёсе Ш, прендНи Мг), ог Преображена Ит,
предкрёНе Ъ, прёппцану Ит, прёпо Цп, прёреже Бк Ит, прёрежу Т,
пресадила Са 82, прёскачу Пе 3, преталожнли Ба, прёшо Мг), прёзиме Ф
Ми СК, прёкрупе Бд, прёпелице Е Ки, прёпелнцу ]Т, прёслано Ит.
Са префиксом лр*- из|едначио се префикс при-, ко^и се у кикиндско]
зони )авл>а у изворном облику при-, а у тамишко) у облику пре~:
приблйжили БА, прпказйваЪу Бш, припасану Е, припдвёда Бш Ки,
припдвёдаду Ми, припдвёда]' ми Ме, приповёдала Ме Бш, припдвёдамо
Км Бш (: тгроповёдамо Ч Пе), прнповёдо Е, припдвёду НК Ъ, прнповёду
СК, приправнду Ч], то се приправило за пост Ч], приставим Бш, причешНйва
Сф, причёшНйвамо Ме;
прёбавио Ит, пребёлежио Ит, пребёлежиш Мо, преближава ]Т,
преблйжила Ил, превагп Нз, преватили М1) Ч Ъ, прёватим Т, прёвёже Сф,
превезйво Бк, да прёврёдим штдгод Т, прёденёмо Ч, предрёмо О, л/?ёмзэкгеду Сф, прёкажу Сф, преказйва М1), преказива Ил, преказйвалн А,
преказйву Сф М!) Ф, прёкупиду Сф, прёкушъени Сф, прёмёти Пе, прёмйрнмо
Т, не прёпада ИТ, прёпазим Ит, прёпасане кёцеле Ит, прёпасане Т, прёпаше
Пе, да се препитому Цп, преповеда Ит, преповёдала 3, преповёдали Ит,
преповедам Бк, препдвёдам А, преповёдаш М1), преповёдо Ил Ит, препдеёду Т 3, препдвётка Ит, препдветке Бк, прёправи „припреми" М1), прёправила Бк, прёправи се Ил М1) Ж, дарови су прёпрал>ени Ч, прёправу бела
лука Ч], прёправу Ш, прёправте Ит, прёпремио О, прёпуши „притисне" Бк
ЛЛ1), прёпушили Ж Бч, прёпушиш Ит, преслушкйвали Бк, дёвд}ка ]е престала
„пристала" Ил, престанем Т, прётёгне Сф, претиснем Са 256, прёчека Ж,
пречека Са 347, да л<е прёчекаш Ф, прёчекаду М1), прёчека/те Ш Цп Ч,
прёчеко Нз, прёпрека Ж, прёчёстн Пе, прёчешНе Ж, прёкумак Ил Ж А,
прёнудан рад БА.
И у овом случа^у изоглоса се наставл>а преко румунске границе. Тако
у северни)им селима имамо прико пута *Кеча, "Немет, приткуЬа „трем"
*Кеча, *Немет, лрыг куЛу *Чене^, *Семпетер, "НаЬфала, а у ]ужни]им лрёг
куйу *Рудна, *Иванда, прёткуНа *Гад, прёткуча *Дин>аш. СтепановиЬ у селима
сегединске околинс бележи прико дана, прйдвече, исприт куНе, приваркти,
пришо „прешао" (Нип§. 109).
Рефлекси -б у л/з*, лр* и лр*- представл>ени су на скипи 18.
Са границом измег)у две]у говорите зона поклапа се отприлике и
изоглоса додщати/доде^ати: 169
дЪди]йло Е Ме Мо СЦ, додн]оло Км Ме СЦ, доди]ало му /е Мо БА,
Ъодщало му БА, додщати Ме БА, доди]о Е Ми, дЪди]д си ми Ме НК.
1в9 О том глаголу: П. Иви!), Уош ;еда« пример са и на месту старое }ата у нашем кнмжевном
]езмку екаеског нареща, Щ н. с. II, св. 3—4, 117—124. В. и потврде у Речнику САНУ под Ъоде]атн.
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да мн додё]а Ф, додё]а М.\\ Ит Ж, доде]ало М1) Ит Ж Цп Сф, ЪЪЪерла
Ф, доде]йло Ч 3, доде]йло му Пс, додё}атп Ф, ЪоЪе]аНе Ил, ЪЬЪе'р Ил Ж Ф.
В. скицу 19.
Облике доде]ало или доде]ала имамо и из Тада и *Дин>аша у Румунщи,
а *додщало из *Кече и *Чене)а.
Ме1)утим, код четири друга глагола са Ъ у корену испред ] изоглоса
пролази нетто ссвсршп'е, кроз ]ужни дсо кикиндске говорне зоне:
вщалн су Ме Ми, вщало Ме, вщавица Бш, еще Сп Бш Ъ, ещо снег
Бш, вщёмо жито Ки, вы/у Ки, вщеду Ми, изещатп жито от куколм Ми,
вщемо БА, ещанте НК;
гры/е Сп Ме Бш Ки Т>, да се грщеду *В, грщем СЦ Ми Мо СК, угры/
Ки, угрщу Ки, угрще *В Мо Сн БА НК, угры Мо, загрщем Сн, угрщо НК,
пдгрщ'ем СК, грщем Ъ, угрщано Ъ;
посщалп смо Ме, сГу Ме Ми, кроз кукузуз сщ пасула Мо 2— 10, сщали
сте Ме, сщатн Ме Пд, сы/е Ме Бш Ки НК БА СК, сщёмо Ме, прдсщ'емо
Сп, непосщана Км, не си/г Бш, лосы/ Ми, посщано Бш Пд, пдсще Бш, пдсщо
Бш СЦ Ми Сн, сщан>е Бш, сы/ач Бш, сы/ел« Бш Ъ, сщете Бш, сы/'о Бш Мо
НК, сщали СЦ Ки Сн БА, посщеЪу Ми, сщало Ми Мо, сЦанл Ми, сщеду
Ми, сщатн Ми, пдсщан Мо, посщо Ш> 38, сщёду Пд, просще Сн, не оу'ел€
БА, поен БА, ещала БА, сщёмо НК, сы/у НК, поещала сп СК, ещала СК,
сщаНн Ъ;
наемщати Ме, наемще Ме Мо, наемщо Ме Бш Пд, емщала се Ме
Бш, емщало се Ме, да се сл«ы/е *В Ме Бш Ми Ъ, емщё се Ме СК, емщем
се Ме Бш БА НК, емщёш се Мс, емщб се Ме Бш, емщу се Ме Ъ, дви се
емщу Сп, да се емщу Сп, слей/ се Бш БА СК Ъ, емщёмо Бш СК, емщ'еш Бш
Пд, слей/у Мо, у омы/ Пд, емщ'алн су се БА, од сл«ыуа СК, смщйн>е СК,
емщеду се СК, омы/у се СК, вЦалчца Цп, извёрва ЦП, её]ан>е Ит, лрдве/е
Ил, ызве/ Дб НБ, её]емо Бк Ит Ж 3, еЪ]ало ]Т, вё/'е М1) Сф Ж Т Км, еЪ]ало
се Т, вё/еду Т Цп Км, ее]еш Ил Т, извете Ил Бд Пе Е, вё/авица Ф, вё/али Е,
ылве/е се Е, провЩашмо Е, вё/еду Ме, ее; НБ, вё/ёлео НБ;
угре)е Ил Бк, угребем Бк, грё]емо ]Т НБ, угребем М1), грё/е Ит, загре/ел*
Ит, угре/айеы/ Ит, грё]атн Ж, грё/у се Ф, грёу'али Ф, грё)ала се Ф;
сё;'еы< Ил Ит, сёу'е Ил Дб Ко М1) Л" Ит Цп, сЦанл Дб, сЦеЪу Дб Ж,
посечем Дб М1) Км, сё/о Дб Ж, сЦале Бк, се}емо Бк Л М1) Ит, сё/у Нз Бд,
сё]ало Ил М1) Пе, се/ге М1) Ф, исе]еш Ит, посещно Ит, лосе/ Ит Ч, посё)те
Ит, лосе/аги Ж, тюсе]ан Ж, сё^а^гн Т Ч НБ, просе]еш Са 1 09, сё)алн Бч, лосе/е
Бд, сё]ала Бд, се/ Ф, сёуеге Ме, лдсе/еш Км, посе}емо Км, лосе/о Км,
тюсерног НБ, сё/ан НБ;
ла се слее/елео Ил, да се слееуёге Ил, слеё/о се Бк, он се слеёуе Ш Бд Ф Ч
Км, да се сме}ёмо М1) Т НБ СК, ла се слеё/у Ж Км, слеё/ё се Т, смекали Са
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254, смсуем Са 57, смекали Бч, смё}у се Сф, насме)д се Ч, смЩала се Ф, сме]схе
се Ф, смё]али су се Ч), па с смё]е Пе, они се смё}у НБ, сме]ёду се НБ.
Овакво) поларизаци)и одговара]у и подаци о стан>у у селима с оне
стране границе. Степанович, Нип§. 109, наводи икавске облике речених
глагола, а такойе и ЖивковиЙ-БсриЙ-Всску за села Чанад и Сентиван на
северу румунског Баната. Осим тога, наша гра()а садржи облике са н из "Кече,
"Семпетера и "Напфале, а са е из *Немета, *Дин>аша, *Чавоша, *Рудне и
*Гада. За Гад посто|Н и потврда Е. Петровича (зтё]ё зе, Караш. 33).
В. скицу 20.
Привлачи пажн>у инверсии однос измену стан>а у Ме с )сдне стране и
Км и НБ са друге. Према географском положа^у пре би се очекивало да Ме
има облике са е него Км и НБ, али ]е стварно стан>е супротно томе.
Об]ашн>с]ье треба тражити у чшьеннци да основни ело] становништва у Ме
сачии>ава)у породице досел>ене са севера, из Помориш]а у XVIII веку, док
]с становништво у Км у НБ разнородно по пореклу (.). Ерделановий, Срби
у Банту, Нови Сад 1986, Матица ерпска, 315—316, 310—312, 256—258 и
335—337). Изоглосе облика ко|е смо навели значащие су за диференшц'ашцу
во]'воЙанских говора у целини. Глаголи вЦахи, грЪ]ахи, сЦахи и смЬ]ахи се
има]у и у корену и у северно) и западно) Бачко] и западном Срему, а е у
)угоисточно) Бачко) и неточном Срему (И. Поповий, Госп. 23, Б. Николий,
Срем 311—312). Глагол додЦахи, исто као и ДЛ меня, има и у цело) Бачко|
и вейем делу Срема, а е само у деловима )угоисточног Срема (И. Поповий,
Госп. 24 и 113, Б. Николий, Срем 312 и 348).
Само из Кикинде имамо глагол лелща се („кад ветар дува"). Да се ради
о континуанту )ата, показу)у облици леле}ахн се (више извора) и лел>еахн (М.
Ъ. Милийевий) из екавских кра]ева (по Речнику САНУ). Упор, лелща у
Причиновийу (Б. Николип Мачва 234) и лелща се у Осладипу код Вал>ева
(ИвиЬ и РеметиЙ, ФО 481), па и лелща се уГлоговцу код Светозарева (ИвиЙ,
Гласник САН 1У/2, 1951, 324).
У северозападним говорима кикиндске зоне долази облик вйдрица
„музлица", док )е другде вёдрнца: ,70
вйдрица Мо Пд Сн НК СК Ъ Дс, видрице Мо (за Мокрин имамо
потврде и од Н. Ра)Ков, Мокрин 188: вйдрица);
вёдрнца Ил МЬ Ит Ж Сф Цп Ч Ф Пе 3 Е Ме Км СЦ Бш Ки Ми НБ,
вёдрнцу Дб Сп Ми, уп. и и уёАпы у Гаду, Петрович, Караш. 226 и вёдрнца
у *Чене|у, као и у Иванди, Чешл>ар 113. Ж. БшшьаковиЬ, Пастир. 100 и 108
има из Срема лексему вёдрнца поред музлица, и осим тога вёдрнца из два
пункта у ]ужно) Бачко] и из Опова и Итебе^а у Банату. Г. ВуковиЙ, Терм.
170 Гласовнн условн у облику 'вЪдрйца сличим су онима у лексеми *сЪкира: иза кратког *
следи слог са наглашеним и. У вези с тнм скрепемо пажн>у на облик Днгнну (чнта): Дитшъу)
„реку Д]етин.у, Ъетин>у" на три места у народно] пссми „О сербско) битки и турско| на Ужицу",
ко)у \с 1аков Нснадовип 1816 године послао у писму Вуку Караиипу (Вукоеа препнека 2, Београд
1908, стр. 368, 369, 372). У истом тексту, кор), судепи по (езичким особинама, углавном припала
валевском кра]'у, завича^у Нснадовнпа, налазнмо и топоним КоснрнН „Ко^срнп" -с КосЬрйН. О
свему томе в. и чланак П. Ивипа Вода Днгиня и дшьннска асимилащца вокала, РпПо1о{>1а&1ау1са,
К 70-летию академика Н. И. Толстого, Москва, „Наука", 1993, 326—331.
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куЬе 124—5 и 343 показу)е да ареал лексеме вЪдрица обухвата претежни,
средишн>и масив говора у Во) вод и ни, с тим да варианта са и покрива ман>и
део тог ареала: на]ссвсрни]и Банат, северну и западну Бачку и ман>и део
запад ног Срема. В. скицу 21.
Закл»учу)упи набра)ан>е тзв. икавизама у говорима нашег подручна,
истичемо да ту нису найсни облици бпжи. Биоград, бночуг, днво}ка и
доннкле, познати неким другим говорима шумади)Ско-во)во!)анског диалек
та.
111. У две лексеме )авл>а се и]екавски, односно ]скавски рефлекс дугог
*.
Вокатив имениис дёте, употребл>аван у ословл>аван>у млайих (не увск
обавезно деце) у веЙини села има, или бар може имати, (и))екавску форму:
дУете Ил М!) Ит (е дЯете, био сам прёнуЬен) Ф СЦ, диете Ил Бк Ит
Ж Сф, диКете Ил, диИете Ил Ф, тако )е, дгщете Ко, диуёте Ит (има, дииёсе,
Бога), али и дете М1) Пе Ме СЦ Ки Ми Сн НК.
Материал показухе да ареал облика ди(})ехе1д}еге обухвата тамишку
говорну зону и део кикиндске.171 Насупрот томе, лексема пробшьеска (увек
с таквим акцентом) представла посебност банатског севера, забележену у
СК, Сн и Ми. Из СК имамо два об)ашн>сн>а значена: „манс купу па йде по
селу" и „нигди нема вруйа места". У Ми \с записано: „жена способна да све
уради", што )е вероватно на)ближс првобитном значен>у („особа кадра да се
пробное кроз леску"). — Сасвим )е друкчи|а семантичка мотивацща речи
издёршицеска у Буковом Р)ечнику (веп од првог издана): „ет ко п§емпк1ег
Кег1, с!ет ейе НакеЫаиа'е (йе$ СогрогаЬ) шсЬ($ аппаЬеп капп".
Вокатив д(к)(])ете унесен \е у том облику свакако преко народних
пс сама (упор. Ивий, О неким проблемима 113), док су лексему пробшьеска
очигледно донели доссл>еници из (скавских кра]ева. С тим се слаже и податак
у РДА под прдбимфека112 да )е та реч забележена .^амачно неще у Лици,
можда у Доброселу".
Лекавизам в)еру}у Пд очигледно потиче из црквеног ]езика док су облици
пуно/ьехан НК, нас/ьедство Ит, загиьённхп Ит и са жё/ьёзнпце Ит вероватно
унети преко Срема, из административног (езика Хрватске и Славони)е у доба
пре Првог светског рата, док ]е Банат имао ма1)арску администрац^у, а
Срби)а била оделена од Баната државном границом.
У ИЙ су се нашли елсдейи (скавизми: бщаше)'б}аше 7, 18, 48, д]ете 18,
пропов]едао 9, наследство 15, пос]еткм 38 и запов}еда 51. О не к има од ових
облика било ]е речи у т. 107 и 111, док би остали могли потицати из црквеног
или административног (езика. У Са нисмо нашли ништа слично.
171 Вокатив дн]ете или ел. познат ]е велико] вспнни шумадн]ско-во)во1)анских говора и знатном
делу смедеревско-вршачких. В. о томе С. Реметий, Шум. 108— 109, и тамо наведсну литературу.
172 Тамо )е наведено значен>с донекле различито од онога што се може найи у Банату: „скитач,
скитница, управо чс.ъадс мушко или женско, ко)е )е беспослено, па се пробна кроз лн)еске
тражейи .ъешника или онако напразно". У овом РЗА иде за Р)ечником Броза и ИвековиЙа, ко)и
)в први забележио ову необичну реч.
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112. У одре!)сном смислу мора се сматрати )екавизмом и облик го!)
место год, обичан у на^вспсм делу кикнндскс зоне:
кадго!) Ж Ме НК, кадго!) гуне чашу пнНа Мо 3—43, Кад го!) сване
Мо 3—46, диго!) Ки, ди го!) Ми НК, диго!)ёна Мс, то го// НБ Сн НК Ъ,
штдго^ена Ме, што го!) Ме Сн НК СК, докле го!) СЦ, кад го!) СЦ Мо СК,
колко го!) СЦ, шта гЫ) СЦ, кон го!) Ми НБ, диго!) Ки Ми НБ Сн БА Ъ, до
гЩ НБ СК, као гЫ) Сн, како гЫ) СК.
ко год Бк Т, шю год Нз, кадгод М1) Ж Ми, дйгод Ит Сф Пе 3 А Е,
ди год Ит Ф, ди год Са 322, штдгод Ф СЦ, до год Бш, колко год Ж НБ. Ни)е
нам )асно да ли )е облик кадгод Сп репрезентативен за говор тог места.
Упор, и кадго!) у *Ксчи, *Ссмпетсру и "Напфали и когод' у Сиригу код
Сегедина (Стспановип, Нип§. 110), а с друге стране кадгод у *Нсмсту,
*Чена)у, "Дшьашу, *Гаду, *Чавошу и *Рудни. Изнсна1)у)с шх'ого!) „нешто
што )е добро, што )е успело" у Иванди, Чсшлар 147. В. скицу 22.
Облик го!) могао )с постати само од го!)е, а ово од год')е < годЪ. На
први поглсд ова) облик прсдставл>а очнглсдан доказ о томе да су и)скавскн
говори заиста снажно утицали на банатскс, бар онс севернее, што би дало
велике изгледе да )е такав утица) одговоран и за ш^едине друге по]аве ко)с
повезу^у говоре Баната с онима на и|скавском подруч]у. Ме})утим, ситуашцу
комплику)е чин>енииа да се и у многим косовско-ресавским и )ужни)им
смедеревско-вршачким говорима )авл>а облик го!) или гоН,т и онамо свакако
унесен миграци]ама. Не може се, дакле, исюьучити ни косовско-ресавско,
односно смедеревско-вршачко порскло севернобанатског го!). Рскло би се да
географска удал>еност чини такву везу мало вероватном, али и и)екавско
подруч]е далеко ]е од ссверног Баната. Ипак, има|упи у виду вепу општу
сличност севсрнобанатских говора са источнохсрцеговачкима, склони смо да
прихватимо претпоставку о дирсктном утица|у тих говора, а не посредном,
преко косовско-ресавског подруч)а. Уз то се го!) (или гоН) налази и у
говорима северне и западне Бачке174 као и западног Срема, што готово
потпуно премошпу]е удал>еност прсма ^екавском подруч)у. Од знача]а )"е и
околност да се у поменутим говорима )ужно од Дунава гЫ) увск )авл>а само
факултативно, уз год, гЫг или го}, док ]с у ссвернобанатском ареалу го!) у
исюьучиво] употреби.
Упадшив )е и контраст измену географског распореда примера са и на
месту * и И)скавизама на нашем подруч|у. Док се ареали првих савршено
уклагщ'у у лингвистички пфаж штокавског ссвероистока, други су распорег)сни више-маше случа]но. Карактеристично )е да су ареали облика го!) и
дн/еге или ел. готово комплементарии: тамо где се )авл>а (сдан, изоста]е
други. Об]ашн>ен>е таквих прилика \е )сдноставно: примери са и поникли су
у самим говорима, док су елементи щекавштинс унесени спол>а.
173 Елеэовип, Кос. (гоН, го/), ЛовиП Трет. 77 (гоЦ, гоН), Р. Симнп, Левач 120 (год, гоН, свега
)еданпут год). По)ава )е заступлена и у неким шумади]ским говорима смедеревско-вршачког
ди)алекта: Стевовип, Гружа 607 (гЪЬ и гЪд), Реметип, Шум. 175 (гЪЦ, го), гЬд).
174 И. Поповип, Госп. 24.
175 Б. Николип, Срем 315.
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113. На кра|у сделка о судбини * треба напомснути да у веЬини
банатских говора на месту * сто)и а у речи ора:
ора Н)Д Ф Ме, ора Г)Д Сф Ф Мс, под ора Ъ, ора Бш СК, драе Мр,
оран Ф, ора] Са 141, ора'р Сф, сиен ора\а Са 44, Ьра]а Ф А Е Ме Бш СЦ,
дра]е Ил Бк Ит Ч Ф Ме М1), орще Са 61 И1} 10, Ьра'}и Пе, ораса Ме, од
ораса Мо, драсе СК, драен Сф Мс.
Ме1)утим, у неким нассл>има, по правилу дуж државне границе,
забележен }е и облик срсдн>ег рода дре, ко)и се можда своди на орех: ]ёдно
дре Ил Ш СЦ Мо СК, мало дре СЦ, ]ёдно дре на среди СК, од дрега Ъ,
два дрега Ил Ит Мо.
Изгледа да стара штокавска промена Ъ>а у ово) лсксеми ни)с свугде
допрла до североистичне ме!)с ерпскохрватске )'сзичке области. Упор, и
микротопоним Ьрешац М1) и о]коним Орешац у )угоисточном Банату, на
тлу смедеревско-вршачког диалекта.
114. Од познатих примера са а на месту * ту су и члан „зглобови на
житу" Бш, чланак (на нози) Ме, чланак Ф, чланка Ме, чланкови Ме,
чланковн Ф, до чланкдва Ил, до чланака Ч, дд чланака Ми и предлог прама
(прима мдме дцу Км, играли прама лада БК, дна ]е прама мёни СК, го )е
прилика прама нюзп Ф), спрам (спрам н>ега СЦ СК, спрама тебе СЦ, спрам
мёне )е СК), поред (с)према (према тёбн СЦ, према нзёму СЦ, према ню\
СК, спрема нюзи СЦ, према Зёцином салашу Ил).

Рефлекси полугласа и непоещано А

115. Рефлекс полугласа у )аком положа]у у нашим говорима )е а. Та ]е
чшьеннца толико позната да )е непотребно наводити примере. ОсврнуЬемо
се само на неколико по]единости.
Вокал а непосто^ан ]с у имсници сан, сна, Бш, и сна сам се тргла Ф,
али )с присутан и у косим падежима у сан, сана Ф, сан, два сана Ч Ф Ме,
од радости ни сана нйсам имо Ит. Исто тако, а се налази у облицима два
шава, пет шавдва СК, шава и шава, илаовн, шавови и шаови, Гмн шавбва и
шадва, шавдва на шаове, све Ф. Напоминаемо да )с материал о парадигми
именице шав добивен помопу упитника, а не у спонтаном разговору.
У облике изалазу Сф, изалазили НК вокал а ушао )е из глагола изаНн.
Примери податкйва Бш и подаврнутп трп. прид. Ит не одступа^у од
онога што ]е обично у кшижевном )езику.
116. Непосто)ано а ]с уведено и у релативно скорашн>е поза)мл>снице
фннанац Ф и крёденац Ме, грёденац Бк (али и крёденц Ф).
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Не "у.ииъл се нспосто^ано а, него е уметнуто у консонантску групу на
кра]у основе у цело) парадигми у примернма као кодер Ит, кодера Ит Мо,
у кахасхеру Км НК, манёвер Ит Ж, манёвера Ит, манёвере Ит, мёхер Дб,
мётер Ки, од мётера Ми, два мегера Км Ми, три мегера Сн, сёдам мегера
Ит, Гмн мехёри Дб, кнломёхер Ит Ъ, осам киломёхера Ми, ценхимёхера Дб,
миннехер Ит Ч Е и у називима последила четири месеца у години: сёпхёмбер
Ме *В, сёкхёмбер Ф А, до сёпхёмбера Ит Бд, дкхдмбер Ф Ме, окхдбера Ил
Бд, окхдмбера Е, новёмбер Ит Ф 3 Мс Мо Ъ, дёцёмбер Ф Ме, дёцёмбера
Ит Нб Ки. Такви су ликови нспосредно прсузети из ]сзика ко^и су били у
службено) употреби у Аустроугарско): нем. Кайег, Ка1а51ег, Мапбуег, Ме1ег,
КПоте1ег, 2еп1]те1ег, М1гш1ег, 5ер1етЬег, ОкюЬег, ЫоуетЬег, Е)егетЬег, ма1).
каекг, ка1аз21ег, тапбуег, теЧег, кПотеЧег, сепитеЧег, пиш$21ег, 8гер1етЬег,
ок1боег, поуетЬег, йесетЬег.
Ме1)утим, о)коним Семпёхер има непосто|ано е: и Семпёхра Сп, ох
Семпёхра Сп.
Прелаз въ- у у117. Банатски говори преживсли су ову промену исто као и други
штокавски. ПоменуЬемо овде само )едну по^сдиност.
Именица въшь има у вепем делу Баната облике са ва-: ваш Ф, мн. ваши
Цп Ф, вашщу Ит Ф Пе СЦ Мо, вашщу Мо. Ме1)утим, у великом делу
кикиндске зоне )авл>а ее у-: уш Бш СК, уши Мс Бш, ома смо се хрёбили од
ушщу Е, ушщу Ме НБ СЦ СК, ушщу Дс. В. и т. 202.
Слоговно р
118. Ова] се глас на нашем подруч|у у начелу добро чува. Ретки су
случа^сви изговора са пратеЬим полугласничким елементом. Наводимо сву
забележену гра!)у:
дрэводелм Ит, дрэжави Ит. загрэлио Ит, рЩушхнна Ит, Срэби Ит,
срэпско Ит, сребрен Ф, — г^рди СЦ, яр%ушхина Ит, свэрби Ф, хв^рдим Ит.
Слоговност се чува и кад испред р сто)и вокал, додуше одво]ен од р
границом измену префикса и коренског дела речи: заржало Ф, зар^ано (три
примера) Ит, зароку 3 (упор, и зар^ахи Бш), покрано Сн БА, покрала Ит.
119. Испред вокала -о<-л неакцентовано р )е изгубило слоговност:
Он )е навро а шша било срамдха НК, навро Бк Ф, умро Ил Бк М.\)
Ф Ит Пе Ме, йзумро Км Ми Пд, допро Ми НК; тако и исхро 3, исхрд сам
3, и овро<.бврхао Ж Сф Т Ф Пе Ме, овро Цп Км, али с друге стране двро
(три врло ;асно изговорсна примера) Е, као и оврво Ме, са р ко]ем да)е
подршку убачено в.
Усамл>ен )е и можда на неки начин случа^ан пример умРро 3.
Слоговност наглашеног р испред вокала н^е уклонена: вро „врхао " Ф
Км НБ. Ни]е ретко ни уметан>е в, понекад билаби|алног. у овакве следове
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слоговних фонема: врво Ф Т Мс, вр*?о Ф Ж Мс. Ту )е и пример грбце Сф,
добивен помопу упитника.
Аналошког \е порекла е уз р у радном придеву глагола (-)мретп:
мрёо Бш, мрела Бш, умрела Ит СЦ НБ Ки СК, умрела )е Бш, умрела
]е (=)°)) дёца Ми, умрело НБ, умрели Ит, помрелн Ит Ми, изумрели Бк
(додуше и умрла и ел. у вепини места).
На ова) начин парадигма ул<ре : умрела : умро приклучила се обрасцу
горе : горела : горо. Ни)е, ипак исключено да )е таквом разводу допринела
тенденшц'а да се избегне изговор неакцентованог р. Карактсристично )е да
су сличним путем створени и облици као прострела и трёла (о томе
подробнее у одел>ку о глаголима 1 врете поглавл>а о кон)угашц'и). —
Ненаглашено р уклонено )е и у облику умрала СЦ. И ту )с могла утицати
аналоги]а: однос умро : умрала паралслан ]с односу плако : плакала.
Облик Сервщанцп Бк Ф потиче свакако из нскадашн>сг граничарског
вокабулара. Подлога му ]е облик 8егу1апег, ко]им су аустри)ске власти
означавале становништво области )ужно од границе на Дунаву. Иначе се р
одлично чува у облицима Србин или Србл>пн, Срби, ерпскн итд. Упор, и
Србщанцн Ф Ме Км, С'рбща Ме. С друге стране, облик Серви}анци \с
забележен и у Врачевом Га|у код Беле Цркве.176
Двострукост сребри Ит, срёбрэн Сн, сребрна Ил Ч, ср'ебрна Ит,
срёбрнн Е, али сребрена дугмад Ч 3, сребрена .1Т, сребрене Км, почива на
старом дво]СТву суфикса за творбу градивних придсва.
120. У облицима приграша „пригршт" Ме, у приграшу Ме уклонено
}е, очигледно гласовним путем, неакцентовано р. Упор, прйгрша Бш, Г
пригрше, И пригршом, с прёгришма Ит, ]ена прёгрш Ф, пригршт БА.
Именица раж, Г ражи увек има такве облике (потврде из Ит Ф Ме
и Бш Мо — с напоменом да из Ит и Сп имамо акценатски лик од ражи).
Ту )е уопштен органски настали вокализам НА, а не вокализам индиректних
падежа, заступл>ених у парадигми рж, ржи у разним говорима.
121. Тенденци)а да се избегне слоговност послеакценатског р допринела
)е по сво) прилици стваран>у облика ]ётрова О Бд Ф 3 Ки Мо Дс, Петрова
Мо 1—90, )ёхрове ГГ Цп Ф Пе 3 Е Ме Пд БА СК, }ёгрову НК, ]ётровом О,
свёкрова БК Ш ГГ Ит Цп Бд Ф Пе 3 А Е Ме Км Бш НБ Ки Мо Пд НК
СК Ъ, свёкрове Нз М1) Ит Ме, свекрови Ш Е Бш Пд СК Дс, свёкрову Бк
III Пе Ч 3, са свёкровом Ит Пе поред )ётрве Цп Ъ, свёкрва Цп Ф БА НК
СК, свёкрву А БА. Убачени вокал овде ]е о, што треба тумачити ослан>ан>ем
на раширсни суфикс -ое-, а можда и асимилаци)ом према суседном в.
Вокал о у облицима Орват Ми, Орват Иг) 35, Орватуша Ит, Орватушу
Ит, 'Орвацка Ф Ървацки Ф потиче из ма1)арског Ног\'й(. Уосталом, и сами
Хрвати ка]кавци насслени у неколико банатских села око године 1800.
доносили су етноним Хорват, тако!)е преузст у то] форми из ма))арског
176

П. ИвиП, Херскн 327.
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]езика.177 С друге стране, а у облицима Лрват Бк, Арватн Бк Ф, Арватнма
Бк, Арватуше Бк, арватскн Бк, арвацко Ф, под Лрвйцком Ч вероватно ]с
гласовног порскла. Уво!)ен>ем тога гласа уклонено )е р са почетка речи. Други
начини да се постигне исти учинак навсдени су у оде.ъку о консонанту х.
У нашо) гра1)и из Ме налазс се микротопоними Остров, Острдвац и
Подостров. Ердел>ановип, СуБ 315 такого бележи сенокос Осхровац Ме и
осим тога Остров НК. Будупи да се (речно) острво на нашем подруч|у
означава турцизмом ада, )асно )е да се ради о архаизму, и то двоструком.
Лексема остров и н>ене изведенице су реликти из доба пре прихватан>а речи
ада, и у|едно су траг употребе опптц'ег словенског остров м. р., место ко)ега
се на српскохрватском тлу иначе )авл>а острво ср. р. или оток. У РДА
забележени су топоними Остров из Боке которске и Островац из пупри^ског
и подринског округа у Срби|и, као и име влашког села Остров гол у Юьучу.
У румунском ]сзику славизам оз(гоу значи „ада". Ме1)утим, географски
распоред наших примера, ко^и потичу са западне границе Банаха, уз паралеле
из других српских кра)ева, налаже заюьучак да се овде ипак ради о чуваььу
словенске старине, а не о преузетим румунским топонимима.
122. И у облицима рускавнца СЦ, грускавнца Ф СЦ, од грускавпце Ч,
груцкавица СЦ огледа се тежн>а да се избегне почетно р. Вокал у преузет )е
из глагола рускатн (Вук), грускатн (РСАНУ). Наравно, порекло и у грицкавица и грискавица СК }е очигледно: из грицкати и грнскати.
У веома распространено) речи пруслук Ил Бк Ит Т Ч 3 Е Км Ки Мо
Пд Сн НК, пруслук И1) 51, мн. пруслуци 3, пруслуци Мо 1—56, вокал у
припала изворно) немачко) форми Вгизфеск по Шнева)су178 или ВгизИисН по
Н. 81пеа1ег — Тетр8.179 МаретиИ, СгатаИка 67 и Ившип, А»., Као! 196, 177
претпоставл^у посредство ма!)арског рги.чгНк.
Хидроним (назив баре) Ревённца Пе потиче очигледно од Рвеннца. В.
РДА под Яеуетса, К\>етса, Куетк. У то) ]е речи р двоструко угрожено: и због
иниш^алног положа)а и због неакцентованости.
У женском имену Чарна ж потиче од придсва чарнн, насталог од црнн
очигледно у певан>у (или рецитован>у) ]'ош у доба док ч- испред р )ош ни)е
било прешло у ц. Под таквим околностима развио се изме))у чир глас э,
ко]И )е касни)с делио судбину полугласа рани)сг постан>а. Да се не ради о
деривату именице чар, показухе материал наведен у РДА: ДрагиНу, чарнн,
ДрагнНу, кудн се отрави код Марина ДржиЬа (XVI век!), Чарно]евнН као
варианта презимена Црно]евнН итд. Уп. и чарна „враница" у Срему,
Бопльаковип, Пасхнр. 154. Уосталом, чар све до нови)их времена шц'е
значило ,лраж, оно што привлачи", всп „чаран>е, чини", што не отвара
простор за синтагме као чарна гора или чарна землл.
177 Скок, ЕРХа 8. V. Хреат.
Е(1тип<1 8сЬпес«е15, 0\е АеШкНеп ЬеНпм/бПег 1т ЗегЬокгоаИзсЬеп т ки1шг%е5сЫсИШскег В/сН/, Вег1т

1960, 18.
179 1П1(1с§агс] 81пеЛег-Тетр8, РеиИсНе ЬеНппбЛег 1т ЗегЬокгоаИзсНеп, ВеНю 1958, 178.
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123. Секундарно р ствара се често приликом синкопе вокала а, е я у:
хуртн Ми, парданза Ме, мдрли Пе, Фркаждйн Ч Ф, Вркаждйн Ф,
укрлй су Бш, бездбрзан Бш, бездбрзно Бш (уп. т. 195);
брзобразлук Ф, два бубрга БА, бубрзч БА, бубржак Ф Мо, вртёно Бш
НК (поред вретёно) Дс, вртёнар „ветеринар" Мо, четрёз година Ф, нар[)ён>е
Ф Сн, Оршац М1), но ршёто Пе, дкрчена (=окречена) Ки, }едард Ч Пе,
;еда^да НК, два^д Ч (уп. т. 194);
чёг|> (често у свим местима, в. гра1)у у т. 185; упор, и юьмжевни облик
четрдесет, настао на исти начин);
дрмарина Ил.
Сви облици )авл>а)у се и са очуваним вокалом уз неслоговно р. Ако их
пажл>иви)е размотримо, напи пемо да )е у великом делу ових примера р
стачало измену два вокала, тако да сад имамо р иза вокала. Значарю )'е да се
у свим таквнм случа)евима изгубио вокал иза р, а не испред н>сга. Примери
са губл»ен>ем вокала испред р сви су имали консонант иза р, тако да сада р
сто]и измену два консонанта.
Облици као бубржак и бубршци дали су повод за метатезу ко)а се
огледа у формама као брбужак Е Ки Мо НК, од брбужака НК, брбушак
СЦ Ки, брбушци Ит Км Бш, брбушце Амн СЦ.
Облик дрвчанйк „ждрепчаник" Ъ, дрвчанйци Ъ, вероватно )е настао
тако што )с прво испао вокал уз р уречи ждрепчаник, па )е затим
преосмишл>ен цео облик везиван>ем за имсницу дрво, а не више за ждребац.
Упор, у РСАНУ дрвчанйк 8. V. с потврдама из Бачке и Баната и обилну и
разноврсну гра!)у ове врете у кн>изи Г. ВуковиЬ, Ж. Бошн>аковиЬ и Лз.
Недел>ков Коларска термннологща, Нови Сад 1984, 174.
У по)ави секундарне слоговности р не би требало глсдати неку
посебност тога сонанта. .!ака тенденци)а синкопиран>а вокала доводи до
факултативног слоговног изговора и других сонаната, па чак и неких
опструената (в. т. 193 и д.). Ипак, будуйи да \с од свих консонаната р
на)склони)и разви]ан>у слоговног изговора, примери овс врете са р углавном
су чешЬи од одговара)упих примера са другим консонантима.
Рефлекси слоговног л
124. Прасловенско л дало )с у, примере ни^е потребно наводити.
Посебним рефлексима издва)а]у се два корена:
кобаенца Ме Бш, кобасице ]Т Ф, кобасце Бш Ба СК, коба)сце Мо,
коба)сцу Бш;
толмач Бш, -гдлмйчн Мо, протолмачим Ж, растдлмачн Ил Ч, да вам
растдлмачнм Ч (тако и тдлмач, толмачпти у Ива иди, Чешльар 138).
Вокализам првог слога у првом од тих два)у примера показу^ недоследност и у разним другим словенским )езицима.'80 Други пример представл.а узвратну поза]мл>еницу из ма!)арског, или поза)мл»еницу из руског,181 у
180 В. нпр. О. Н. Трубачев (ред.), ЭССЯ 13, стр. 178—180.
181 Скок, ЕРХС/ под тумач.
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том случа|у свакако прско славсносрпског. У сваком случа)у, присуство л
пред консонантом сведочи да преузиман>е овс лексеме не може бити старике
од промене л у таквом положа)у у о. Форма толмач позната }е Буковом )езику
(Р)ечник) и многим штокавским говорима, поред осталих и онима у северно]
Србщи.1*2
Л на кра}у слога
124а. Промена л на кра)у слога у о извршена )с\ наравно, и овде (уп. т.
152— 156). Секундарног су порекла форме као апрйл (посвуда), астал или
астал (посвуда), бйвол Ит, бол Бш, канал Бш, тЪпал Ж СЦ Бш, болван Ф Бш
СК, болване СЦ, бйволскн Ит, чёсир кдлца Бк Ит, на два кдлца Сф, крйлце
Бш, палци багренови (на точковима) НБ, палци Ф НК. Неке од ових речи
су поза)мл>снице, док ]е у друге сонант л поново ушао аналогиям. Значарю
]е, ме!)утим, да облика као вол, сол или гол „го" овде нема.
УНОШЕН>Е ВОКАЛА
125. Осим чшьеница наведених у т. 119— 122 овамо спада свега
неколико по)ава.
,
У прилично честом предлогу через „због",183 ко^и се )авл>а и другде на
земл>ишту шумади)Ско-во)во1)анског, па и смедерсвско-вршачког185 диалек
та, налазимо вокал е унет по сво) прилици пре преласка чр- у цр- у
штокавском нареч)у. Будупи да се предлози изговара)у без акцента, н>ихова
артикулаци^а ]е слабила од артикулашце ортотоничних речи, што )е створило
услове за рано разби]ан>е тешке консонантске групс уметнутим вокалом. 6
Вокал и уведен )е измену консонанта и _/ у облицима Ьштарще Дс, 6сн}е
ж. р. мн. „ос)е" Ф, )д. дсща ж. р. Ф, прЪсщак Ф СК поред пробах Бш СЦ,
прос]ацн Мс, зверще Ф, класще СЦ, дружще СЦ СК поред оружие Ф СЦ,
с оруж)ом Ф, перще СЦ поред пер}е СК, брес пер}а Бк СК Ф, пер)ама Ф
перрша Ф, порарще И!) 31. Тиме се у по)единим лексемама разби)а)у групе
саставл>ене од консонанта и у ко]с се преживеле ново )отован>е, кад ]е велика
вспина таквих група уклонена из ^езичког система.
Облици очно „отишао", дчила итд. обични су у северним банатским
говорима (в. одел>ак о глаголима прве врете у поглавл>у о кон)угаци]и). Тешко
182 Б. Ннколип, Мачва 146 и Колуб. 40; Реметип, Шум. 142. Распростран>сношпу облика толмач
позабавио се Реметип, н. д. 125.
183 Примере в. у оде.ъку о предлозима поглавша о морфологи]!]
184 И. ПоповиП, Госп. 212, Б. Николип, Мачва 270.
18? Ивип, Биогр. 169, Реметип, Шум. 386, Ивип, Херски 344.
186 Друкчи)а об)ашн.сн>а да)у А. Ьглип. Савременн ерпскохрватскн )езж, II део: Наука о
граЦоьу речи, Београд 1949, Научна кн>ига, 237, Иван Поповип, 5сгЬокгоай5<1>сеге2,.кс^сп.1к111к-1 ".
Ш1епег51а\У15(1зс|1ез;аЬгиЬис11 V, 1956, 10— 13, Исти, СезсЫсЫе а"ег зегЬокгоаЧ5сИеп ЗргасНе.ЧЛеяЪайеп
1960, 134 и 384, Исти, Госп 212 (само Поповипево мишл>ен>е о овом предмету еволунрало )с
током времена, тако да се н>сгова об)ашн>ен>а разлнку)у ме!)у собом). Напомин>смо да преузиман>е
нэ црквенословенског не би долазило у обэир због тога што у том )езику реч гласи ЧГЫ, а не
через. МеЦутим, ствар се озбилно компликудс тиме што Вук веп у Р^ечнику 1818. има чрез „по
Ср^ему и Бачко]".
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]е одрсдити да ли ови облици почива^у на мстатсзн отншла>отшила или )е
и накладно убачсно у вей створсну тешку групу чл, после промене опила
(<.отишла?) >~ очла.
Порейенл с обликом бйрц „крчма" < нем. МПзЬаиз, раширенпм у
знатном делу банатског подруч)а, сугерира да у именици бириц „крчма" у
северним говорима (Мо Пд Сн НК; тако и у бнриц НК СК) имамо убачсно
и, можда ради разби);пьа завршне сугласничке скупине. Ни)е, мейутим,
искл>учено да ]е такав облик прсузет из неког од некадашн>их немачких
говора у северном Банату. О томе не можемо судити будуйи да нсмамо
података о гласовном лику тс лексеме у тим говорима.
126. За тамишки говор карактеристичан \с облик буздва Бк Ф Ит (тако
и у Иванди, Чешлар 113), насупрот облику зова у кикиндском говору.
Сварабактичко у у буздва ш^авшю се свакако тек после промене з>5, ко)а
]е могла настати само у консонантско) групи. Стога наш облик треба одворгги
од облика бузовнна, ко)и \с Рсшстар, Шток. 103, забележио у Прчан»у и ко)'и
он изводи из *бозовина, а ово из *базовпна. Поготову треба одво)ити облик
бузова од рус. бузина, и то не само због очигледне секундарности у у бузова.
ЗАМЕНА ВОКАЛА
Вокал А
Е место А
127. Асимилацирм према суседном палаталном консонанту могу се
об]аснити облици баден> ИЙ, ]ермён>аче Ко, }ёрмац Цп, }еребпца Ф СЦ Км
Бш Мо Ъ, ]ерёбнце 3 (информатор ^с и написао }еребпце), Е, мьаиенймо
„нишанимо" Ме, да ме не умйшени Ме, печет Ф СК, Гмн печёта СК,
запёчетнлн НБ, прщехе/ъ Ф Ч СЦ НК, прщехела НБ, с прщехелюм Бш,
прщетел>у Ф Ме, прщегелм Пе 3 Бш, приетелм Бш, прщетёлм Ф, рёзеНн
кдлач Ме, там]ен Км Мо, томлен Е, томлен Ф Км Ки Мо, тамн>ен Е Мс
Км Пд СК, тен>ёница „врста лепии>е" Ил Ит, очигледно од глагола таюнти
Ит,187 шивеНка „игла" Ит Ф Ме Бш Ъ Дс, шивеИке Дс, шивеНку Ф, шиееМка
Бш, шивеНу машину Нз.
У свим овим примерима промена а>е \с фонологизована, бар факултативно. Облици ]арёбнца Ф Пе Ме Ки Пд БА, ]арёбнце Е, прщител>и Ит 3,
прщатёлм Ме, прщателчма Мо, при]атёл>нма Ф, там}ан Ф, тамнмн Ф,
тамнмна СК и тамнмни Цп показу]у да се напоредо чува]у и облици са а.
Ман>е )е вероватно да се ради о утица]у юьижевног )сзика.
Овде треба поменути да се облик печет слаже са майарским реезё! и
румунским ресе(е „печат", што ]с можда утицало да се учврсти форма са е
.у нашим говорима.
187 Уп. тапЬшчщ „шъоснатн хлепчиПи ко)и ее пеку уз хлеб, )еду се за доручак )ер се испеку
пре хлеба" — Чешл>ар, Иванда 137.
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128. Вокал е на месту а уз палатални консонант у примерима гра1)ени
СК, за]ем Бш, по }еркдвима Ит, у ]есла 3, Ь]егн>и Мо, Ь}егн>нлё се СК, пщенп
Мо, пи}еница Ж, пщеннцё су СК, пщеце Ф Ме, сумуьеду Ит и гулеу' Км Ме
„кукурузовина" по с во] прилици ]е резултат оказионалне асимилаци)е а према
суседном палаталном консонанту. Уосталом, нще исюьучено да )е у понским
од ових примера е поста]ало фонема у по)сдиннм банатскнм местима, али ]е
бро) расположивпх потврда нсдовол>ан за одрейенщу тврдн>у у том смислу.
Упор, и грабани СК, щам Ж, пщаце Ф Ме СЦ, Гмн пщаца СЦ СК, хула]
Км Ме Бш Ми Ки Мо Сн, Пд тула]а Ме Бш.
129. Нщъ много всроватно да )с по]ава е у рсчима вёпер Ъ, ветер Е Км
Ки Пд Сн НК СК Ъ Дс, ветер Мо 2— 16, жёревица Ф и сёЪем Ме изазвана
ме!)услоговном асимилаци]ом вокала. На нашем подруч]у таква асимилащф
по правилу делу)е у супротном смеру, регрссивно, а примера за прогрссивну
асимилаци)у нема. Дода|Мо да \с од четири наведена примера други, ветер,
на]знача)н>ф1. Он се увршйу)е у одлике ссверних банатских говора, а обичан
)е и у Ша)кашкс>] (Г. Драгин, Ратар. 651, 667). Остали примери, записани
само по )еданпут, могу бити плод оказионалног непрепизног изговора
ненаглашеног вокала. Уп. и облике са: ветар Ф 3 Е Бш Пд Ми Ки Мо (у
]ужни]им местима увек тако), жёравпца М1) Ме.
130. У неколико случа^ева е на месту а очигледно ни^е гласовног
порекла.
У лексеми мёуна Ф Ме СК, мн. мёуне Ф СК вокал е свакако потиче
из именице ме(х). Тако об]ашн.ава ова^ облик Т. Маретип у Р]А 8. V. мехуна.
Облик мёуна налази се и у Буковом Р)ечнику из 1852, са назнаком да )е из
Баната. Уп. и меуна поред мауна код ЕлезовиЬа, Кос. 8. V. V. и меуна у Жупи
(Алексий и ВукомановиЬ, Ал. - Брус 295) и у трстеничком кра^у (,1овип,
Трет. 50).
У именици наплетак „)едан део кружног дела точка" Мо 1 — 121, тврдо
ко наплетак Мо 1 —44 вокал е место а )авл>а се само у том извору. Иначе )е
у нашо) граЬи обично о (наплотак), уп. т. 133.
Облици преунук Ф, прёунука Ф, преунуче Ф има)у обични]и префикс
пре- на месту пра-. Старина по]авс )с велика: РЗА бележи облик прЬунук
вей у XIV веку. Уп., меЬутим, праунук Ч).
Облик ^геЬйГато, ко|и )е Петрович (Караш. 229) забслежио у Гаду,
претпоставл>а именицу гребуле (Ш гребулш), ко\п ми нисмо нашли на терсну.
Говори се граблзе Ме Бш, грйбуле Ф.
Лик зарре Бш, за]тра Бш могао )с настати контаминаци)ом прилога
зщугра и стщнзт ]утре*<}утрЪ, али Йе пре бити да ]с -е дошло према увече, }уче
и ел.
Прилог другдаш „други пут, понекад" (в. РСАНУ 8. V.) има вокал а у
другом слогу само у примеру Другдаш сам и ]а то урадио Е. Иначе обично
на месту а сто)и е: Другдеш сн добар, а другдеш и ерднт Ки, Другдеш )е
овако било НК, Другдеш. сам то урадно Пд, Мм раднмо овако, а другдеш
ми то н повшьамо Км, другдеш 3 Ми Ки Мо. Порекло е у овом облику шце
]асно.
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Вокал е у комедант Ф, комедангу Ит забелсжсн )с у текстовима )ош
почетком XVIII века {комендат; тако и Вук). Скок 8. V. котапйа изводи
ликове са с из класичнола тннског соттспДаге.
У речи кращеру Ф Е вокал е потиче можда нспосредно из немачког
Кгеигег. Упор., ме^утим, и чёгр крщцаре Ж (и иначе у Банату обично тако).
Не^асно )е порекло е у плёзйду се (= плазе )сзик) Мо и премён косе
Бш (четири пута). У вези с првим примером уп. нсплезшл се у РСАНУ и
исплезит се, плёзиг се код бачких Бун>еваца.188
Вокал е у ихтиониму шарен НК, шарени Бш (трипут) НК можда ]с
преузет из иначе сродног придева шарен. Велимир Миха^ловиЬ и Гордана
Вуковип, Српскохрватска лексика рибарства, Нови Сад 1977, 414, нал азе лик
шарен у Ченти и Перлсзу. С друге стране, у нашо) граг)и се налази и облик
шарани Ч Пе Пд, ко)и ]с иначе обичан другде у Во]водини (по исто) кн>изи).

О место А
131. Вокал о ушао \е у облике кобаннца Км НК, кобаницу Км, кобашще
Пд, кобо]агн Ф 3 СЦ Ми СК, концеларщама Дс, обовеза Ми СЦ, обовезу
Км, обовезе Бч Ки, обовезно БА Дс, омо „одмах" Мс НБ Ми Пд Ки Мо
Сн БА НК, око сёднм радн>а пропада Ит, око врёме не ва/ьа, не моле иНи
да радиш Ит, око ЬНете Ме, око ЪЩе Ми, око биде Ми, око хн лажем НК,
ромоникаш БА, сирдмо Ки Ъ, субош „полски чувар" Мг) Пд Сн НК, субоша
Ит, н>ёговп су били субоши Ит, субошима Сн, говори Ж, говору 3. лице мн.
Ж, чаршов Ко Ф Ж Пс, асимилаци]ом прсма суседном лаби)алном, рс!)е
веларном консонанту. Сви су ови облици довольно обилато документовани
да се о у н>има може сматрати фонемом. У неким случа)евима забележили
смо и алтернативне облике, за ко^е ннсмо увск сигурни да припада)у
народном говору: кабанпца Пс Е, кабанпце Мо, кабанпцу Пе, коба]агп Бч,
ба}аги Ф СЦ, обавезу Км, ома (у многим местима, очигледно аутентично),
ако си стао Ме, ако не чуваш Ит, сирдма Ме, субаша Ит, чаршав Ил Ме.
Напоминаем да РМ и РСАНУ има)у облик кобаннца из Лике, а да говори
по сво] прилици треба одва)ати од словен., ка)К. и чак. (о\юг (упор. Р^).
На)зад, по]ави -о у омо могло \с допринети угледанл на многобро^не прилоге
на —о (И. ПоповиЬ, Госп. 208). СкреЬсмо пажн>у на то да све потврде за
облик Ьмо потичу из кикиндске говорне зоне, додуше не и из н>сннх
на]]ужни)их и на)источни)их места.
Изгледало би да наведеним примерима треба приюьучити и обод Ч Ф
„обад". Ме1)утим, таквом тумачсн.у смета дужина у обад, ко^а би се у Ч и
Ф чувала бар факултативно, спречава)упи прствараньс а у други вокал. По
сво) прилици облик )е преправл>сн у аспии|аии]и на глагол боде. С друге
стране од неколико информатора из Ме имамо облик обад.
М. Рс1<5 I С. Ваг^а, Ксй. Ви^, 5. V. V.
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132. Свакако на аснмилашп'н према суседном лаби)алу почива)у и
примери из Бородина Ми, вёНмо Сн СК, вщовнца СК, забовио се Сн, забот
Дс, }ёдво СК, лобонл Бш, /ьубов Мо, мдмок Мо НК, ободве 3, обошко Пд
Ъ (реч ]с о среднем слогу), огова Бш, поштрнак Км, распоково НК,
улоковала Ми, шгавол» А. Малобро^ност потврда за сваки од тих .облика не
допушта нам да устврдимо да се овде ради о фонсми о, а не о индивидуал но]
или оказионално) реализации фонеме а. Упор, и вё]авнца Ф, вёНма НК СК,
обашка Ит СК и обашко (у многим мсстима).
133. Облик долёко, обичан на целом нашем подруч^у (Ил Бк Нз Ит Ж
Ф Пе Е Км Бш НБ Мо СК Ъ; уп. и долёко *Дин>аш; тако и долёка му Ит,
нз долека Мо 2— 100, раздолеко Ж) преузео \е сво)е о, као што )е познато,
из прилога доле.
Кра)н>е -о у прилогу запето Ит знатно )е старще од -а у заисга.189
У прилог за}усро СК, за/тро НБ ушло ]е -о из имснице }утро.
Прилог ндНос Ил Бк М1) Ит Ж Ч Ф Пе Ме Бш Ми Пд Сн НК СК Ъ,
ноНоске Ки Пд има увск о у другом слогу. О три могупа тумачен>а порекла
тога о в. Б. Николипа, Мачва 245. Прво од н>их, „према )утрос ", свакако ]е
на]увсрл>иви]е; ми бисмо додали да )с могао играти улогу и однос дан :
данас = ндН : ноНос.
Кра]н>е -о )е у прилог обашко М1) Ит Бд Ф Пе Ж 3 Бш Ме Ки Ми
Пд НК, обошко Пд Ъ дошло из многобро]них прилога на -о.
Лик гювлака „павлака" Ъ Дс почива на преузиман>у веома честог
префикса по-.
Облици положа]ник Ж СК, положнйк Е СК, полоусннк Ш Ф,
положнйка СФ, положнйку Ф 3 Ме, положнику Ит, тюложенпку Щ,
пЪложницн Ч), Амн положнпке и положшще Ч), положена А, очигледно
нови]и од положа}ннк, полаженпк итд., заснива|у се вероватно на асоци)аци)И са положит, свакако у врсме кад )е глагол полазит у значен»у
„походити" веп био ишчезао из употребе.
Вокал о ушао )е у облик солйнцн Ч Пе, два солйнца Е, солйнац Ит по
сво) прилици из именице еднице. ВуковиЬ, Бопоьаковип и Недел>ков, Колар.
195— 196, налазс облике солйнац и солинци у многим мсстима у Банату, као и
у источно) Бачко] и неточном Срему. У Мокрину тако!)е солйнац, Ра]ков 191.
Присуство о у наплотак „наплатак, део точка" Сф Ч, наплоцн Ч Сф Ъ,
наплотке Ч) можда се може об)аснити асоци}аци)ом са плот. Иначе, варианта
са о нще ретка, као што показу)е гра1)а у РСАНУ. У Во)ВОДИНИ она се ]авл>а
и у Срему и у Бачко] и у Банату и раширени)а )е од ликова са а и е (Г.
Вуковип, Ж. БоаиьаковиЙ и Лэ. Неделков, Коларска 173). МеЦутим, М.
Чеоыьар има наплатак, Иванда 126.
Усамл>ен ]е облик другдож Мо (уп. другдаш, другдеш у т. 130).
134. Оба о у бдкднце Ит об)ашн,ава)у се на исти начин: реч )е о
поза)мл>сишш из ма1). Ъакапсь, а ма!)арско с )е по изговору много ближе
В. нпр. ЮА 5. V. V.
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српскохрватском о него а. Проблем ]с, ме1)утнм, у томе што се у другим
поза)МЛ>енииама ма1). а ипак супституише ерпскохрватским а. Упор., уосталом стари)и ма!)арски облик Ьокипсз (НаЛгоуЬсз, Ш%. Е1ет. 126).
Као што \с вей Скок нагласио (ЕРХС] под Шгап), оЬНк 1огогу роисе «1
тай*, (огону. Упор. хдрон> (с ознаком „заст.") и торон>чпН у РМС. У Р^ овог
облика нема, али он ]е ипак у српскохрватском стар преко три столепа. ВсЬ
1665. године записан }с придсв ТОРОНЬСКИ у Коморанском црквеном
протоколу190 Дасно )е да \с било довольно времена да ова) хунгаризам продре.
за)едно са нови)ом архитсктуром православних цркава, и у Шумадщ'у.19
Хадрович, Ш°,. Е1ет. 511, наводи и потврдс из во]во()анских нзвора XIX века.
У нашо) грайн: торон> Нз. Уп. и горок» у Мо, Ра)ков 191.
Добро \с познато да се у вокалу о у облику чорагш (чдрапа БМ Ме,
поред много обични]ег чарагш у на)вепем делу нашег подручна) чува изворни
вокал турског догар, догаЬ.
Вокал о речи миеро/ьез (мчхролез Са, мптролеско Са, митро/ьез Бш)
характеристика \с народског изговора те лексеме у многим нашим кра^евима
Ни)е нимало сигурно да }с облик фа зони „фазани" Ит, Амн фазбне 3
добио сво)с о према именици фазой „модел, кро)". МсЬутим, никакво друго
об)ашшен>е ни]е на видику.
У место А
135. У примеру лубун>е (двапут) Е друго у )с настало асимилашцом
према суседном лашцалу, а у асонанци с вокалом првог слога.
Дедначеше према вокалу елсдепег слога одговорно ]е за по|аву облика
румуннка „хармоника" Ф, румунике Сф Ф, румунпкама Ф (уп. и т. 148).
Слична ]е асимилащц'а остварсна у облику румуннка "камилица" Сп. Уп. и
румунйка „камилица" у Иванди, Чепыьар 134, као и рамунйка за патёку Ит
(т. 201).
Не)асно )е порекло вокала у у именици свируле „га)де" Бк Ф Ч Ит Ки,
свирулама Ит.
Вокал Е
А место Е
136. У примерима
ама]лйран БА;
запарак Ъ (тако и у Иванди, Чешл>ар 119, и Мокрину, Ра]ков 188)
загшрцн Ф („од кукуруза истера") Ъ, Гмн запарака Ш;
канцалари]'а Сн, у канцаларщу Ит;
190 Гаврнло Витковип, Прошлост, устаноеа и споменнцн угарскнх кралевих шщкаша, Гласник
СУД 67, 1887, 245.
191 Реметнп, Шум. 141.
192 Податке о распростран>сности облика митро/ьез да)с, на основу ди]алектолошке литературе,
Реметип, Шум. 141.
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мармаладе Ит;
параща СЦ СК, параща СК,
разанпце „резанци" О СЦ;
Самартан „село Ссмартон" Ж
срейемо се са мейуслоговном вокалском асимилацш'ом. Послсдн>а два при
мера можда су само оказионализми. Упор, и заперак Ит, пера}ца Бш.
У облицима
алёксрика Ит,
аргела Ил МЬ Цп Сф Ф Бш Ки Мо Пд НК, аргёле Ит Сн, аргёлу Ф,
аргелашн Бш, аргёлашки Бч, алгёра Км,
барам сам брёз бриге Ит, барам сво)у дужност доле да ота/ьа Мо
1 — 94, барам нма с киме да вечера Мо 3— 35,
дёбала СЦ,
даклам Ки,
]а л „)е ли" Ъ, щлте СК, /опте СК, /й ли СК,
колаба „урейа) на тавану за сушенье меса" Ъ, колабн Ъ, колабу Ъ, кдлаба
СФ,
лабрн>и пещер Дс, лабрнги пенцер СЦ, лабрн>и прдзорн („из авли^е")
Ж, пенцер малч ко лабрн>н Мо 2—91,
посла пддне Ит Ме, послапддне Ш Ч Ф Ки, посла венчйнм Ч, посла
зйдана НБ, посла гога Ит, посла сам ддшо Ч, посла наше Госпоине СК,
посла осамнёсхе године НК, посла оног раха Бш, Посла су правили свёНе
од дтог 3, ПЬсла се сазйдала општина Ит, Посла дперу те судове Пе, днда
се посла еще на решето Бш, нцпосла Бш, посла Е Сп,
скслацща Ч,
щипала СЦ, цйпале Ит Ч) Бш,
уз ненаглашено а<е сваки пут се налази сонант р или л. То свакако ни]е увек
)едини чинилац ко) и )с утицао на промену, али оволики бро| паралелних
примера не може бити случа^ан. У вепини случа)ева бро)ност потврда говори
да се ради о фонем и а а не о а као оказионалном оствара^у фонеме е.
МеЬутим, код неких примера уз облике са а долазе и они с неизмен>еним е:
ергёла Ки, ергелаше Ме, даклем Т СЦ СК Дс, }ё л СЦ СК, ]ёлда СК, )ёлте
Бк СК, ]ё ли СЦ; ]е л Ф Ит Е Ми НК СК, ]елте Ит, колеба „зградица од
слабог материала на пол>у ко;а служи као заклон од невремсна" МА Ж 3
Ме Км Ми Мо НК Ъ (уп. т. 144), лебрнАк Км (уп. т. 325), после Бк Бд Ф
Т Ит Ж Е Мо, на')после ИЙ, цйпеле БА.
У вези с обликом аргела треба истапи да шворни облик гласи
хергела-<тур. Нег^е1е. Гласовни лик аргела обичан )е и у неточном Срему
(БоппьаковиЙ, Пастир. 113, где се налази и )една потврда за Опово у Банату.)
У румунским банатским говорима, пре свега онима ближим нашо) граници,
посто)и облик агфеГа (ф = г) место обичног румунског Иег%НеИе (Е. Ре1гоУ1С1,
8Ша*и а'е аЧа1ес1о1о%1е $ИоропШе, Висигечп 1970, 43; Ма(Пс!а Сага§ш Мапо1еапи,
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СотрепЛи Ас <Иа1сс1о1о%1с готана, Висиге§11 1975, 187). Петрович, н. м.,
об]ашн>ава да )е облик агфеТа примллн српским посредством.
Г. ВуковиЬ, Терм. куНе 167 и 185, потвр^е облике лабршн и лабрнак
из неколико места на подруч)у кикиндске говорнс зоне.
137. Изглсда да \с топоним Тамишвар Ч, не Тамишвара СФ, у
Тамншвару Сф у лику са а старики него у лику са е. Додушс, РМ бележи
етник Темишварац из )едног записи датираног 1660. год., а Тамишвар тек из
Рачанског летописа (око 1680. год.). Мс!)утим, у Пепком помснику налази
се облик Тамишварь са забслеженом годином 1629 (Ст. Новаковип, Српски
споменици ХУ-ХУШ века, Гласник Српског ученог сруштва ХЫ1, 1875,
стр. 148). У поменицима су облици са а далеко чешпи од оних са е. Форма
Тамишвар настала \с потпуном адаптацирм ма1)арског Тетех\>аг прсма
ерпском имсну реке Тамиша, док \е лик Темишвар резултат делимичне
адапташн'е.
Вокал а у облицима калам/ьена Ж, накаламцп НК стари]и ]с од е у
калемихи Бш, калемгьён>е Бш.
У форми каларабе СК очигледно )е утица) ма!)арског дн^алекатског
облика ШагаЬё (кн>иж. кагаМЬё с мстатезом).
Облик фалер „грешка" СК (уп. нем. РеМег) ослан>а се всроватно на
фалити „недоста)ати", а нарочито на пдфалнти „погрешити". С друге стране.
)авл>а се и фелер Ф. — В. Миха)ловип, ГраТ]а, има реч фалер из 1746, а фелср
тек из 1768.
При тумачен>у свега )'сдном записаног облика бацикла СЦ треба попи
од честог бецикла или ел. (в. т. 143). Вероватно се ради о дал>см кораку у
процесу дисимилаци^с.
И место Е
138. Облици ннжшъер Ж, инжилйр Ит, иничлчр И1} почива]'у на ифи
ме1)услоговне вокалске асимилашце и дисимилащц'с, оно) исто) ко)а дслу)е
у медецина -^медицина. О распростран>сности ликова инжиюер, иниилир и
ел. сведочи гра!)а у РСАНУ.
Асимилашц'а према вокалу следспег слога, удружена с утица)ем румунског облика Гипщоага, довела )е вокал и у први слог облика Тимишвар Ит
Сп *В, не Тимншвара Ит, до Тнмишвара Ит, Тимишвару Ит.
Вокал и место е у мШща Бк Нз Ит Ф 3 СЦ Е Км Ме Бш БА Ъ, мШщу
Нз Ш Я Т Дс, маНип Ф НК, маки]м Мо, с макщом Бк .1Т може бити
резултат двоструке асимилаци)с, према претходном Н и елсдейсм ;', при
чему \е могла утицати и велика распростран>еност суфикса -и/в насупрот
усамлености завршног -е/и. Много )е ман>е всроватно да у тумачен>у облика
маНща, веома обичног у штокавским говорима193, треба пойи од форме
маНиха, ко^а шц'е поуздано засведочена. У Р]А читамо: „тасШа [1геЬа:
тасгНа]/. \Ш тасека. — V пуезНта %сЦе хе иро1геЬ1/ауа оуо/ оЬНк не ч^оу-ага 5е Ь
193 РеметиП, н. д. 106.
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пе%о $е гапуещ'щ'е %1и$от у (роз1ус \) ", а затим следе примери, сви са ) а не
х, из XVIII и XIX в. Поуздану потврду облика маНнха не да]у ни Фонолошкп
описи. Додуше, у пункту ОЛА 46 (Губер у Босни) налазимо пример мапчха
(стр. 407), али у том говору фонема х ]е у ствари ишчезла, а у граои )е
„забшьежена ... само у нсколико лексема", ме1)у ко)има и мапнха. Ту ]е,
очито под утица)см кн>ижсвног )сзика, неадекватно прсправл>сн ди)алекатски лик маНща. Значарю \с да се облик мапеха, обилато засведочен од XVI
века, готово нигде не претвара у лмЛе/а,
а да се од XVIII в., након
ишчезаваььа фонеме х у многим говорима, изненада )авл>а маНща на
земл>ишту где прс тога ни]е било облика маНнха.
139. Паралелна су образована снёват СК (и у Иванди, Чеиыьар 136),
снёеаьье Бш, снева Мо 1 —42, Мо 3—31, сневам Ит Ч Ме СК, сневаш Мо
1 — 105, снёеамо СК, снёво Ш Ит Ф Км, снёвала Нз НБ СК и снива Бк, снйво
Ил, с ни вали Бк, снйвала Бк.
На нашем подруч)у )е потвр!)ен облик кукурйче Ме Бш Ъ, поред
кукурёче Ит Ф. Ова] бро| потврда нсдовол>ан \е да се облик са и припише
као характеристика кикиндско) зони, а облик са с тамишко].
У гра1)и су се нашли облици пёлин Бш и пёлйн Ме, а не пелен.
Као и у вешши ерпскохрватских говора, имсница слезйна Ф Ме Бш
БА узела ]е распростран>сни суфикс -чна место првобнтног а нсобичног -ена.
Антропоним Нёвйнка Бш (додуше и Нёвёнка Дс) ослонио се на придев
невина, док )е имс Тйодор Ме Бш всроватно добило и из облика као Тносав,
Тпомпр, можда уз подршку имена као Мнодраг. Уп. и тноддрска нёдела
(„кад ]е чисти понедельник") Ме.
140. По)ава и у цимент Ит (и Иванда, Чешл>ар 143), цнмёнтйрано Ит
ни)е необична у ерпскохрватском )езику, поготову говорном. РМС има и
цимент и цнментйратн и упупу)е их на форме са це-. Порекло и треба тражити
по сво) прилици у неком застарелом или Д1ц'алекатском немачком облику те
речи (упор. нем. кн>иж. 2етеп1, срсдн»овисоконем. гшеп1е).
Извор облика пехрдлнум Ит, пегрдли'рм Ит, тако1)е се всроватно
налази у иском немачком дщалекатском изговору, или можда ма!)арском.
Истом кругу припада и облик минйжщу „во]ничку храну" НК,
минажйраду Ит. РСАНУ бележи, уз менажа и минажа и мёнажща. Р.
Флора, Дн]ал. профил 127, налази ту лексему у )ужнобанатским румунским
говорима, увек са и место е, и означава ]е као „ма!)арску реч". У ма!)арском
)езику она, ме^утим, тако!)с има е (тепа231), а исто тако и у немачком (сНе
Мепа%е), као и у француском, из ко]сг потиче (али у ко)см она нема значена
„во]ничка храна").
Не]асно ]е порекло и у облику синатор „замсник ссоског кнеза" Ч Мо,
уп. презиме Спнаторов НК, Прдел>ановип, СуБ 339. Ни)е сигурно Скоково
тумачен>е (я. V. сенатур): „прско бизантског". М. Фасмер, 0\е ^песЫвсНеп
ЬеНпуибНег Ш ЗегЬокгоаНяскеп, ЪсхМп 1944, нема одговара)упс речи, као што )е
нема ни прилично опсежни речник И. П. Хорикова и М. Г. Малева
"* Р^ не садржи потврда за такав облик, а РСАНУ има само |едан пример.
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Новогреческо-русский словарь, Москва 1980. Мс1)утим, познати рсчннци
визаыти)Ског грецитета бележе форме са I као побочнс или ысправилне поред
нормалних облика са е. йисап^е, С1о5$агшт ш1 ЗспрЮгев МееНае е( 1пржае
ОгаесИаИз, Ьш>с1игиМ1)СЬХХХУШ, тако наводи и Е1у<хтоу и Еитатюр, а Е.—А.
5орпос1е5, СгеекЬехюоп о/1Не Котап апа" ВугапИпе Регюск фот В. С. 146 ю А. А
1100), СатЪпс1%е, Мазз. 1887, само слуатюр — (за ове податке захвал>у)СМО мр
Засни Вла^иЬ-Поповип). Ипак, мало )с вероватыо да су баш такви облици
допрли у српску средину и у н>о] се укоренили. Осим тога, не виде се путеви
континуитета од Византине до Вуковог времена, кад )е реч први пут
забележена (у Р^ечнику 1818). Иако Вук лоцира реч „дол»е преко Мораве",
она пре изгледа као неки од]ек аустрщеког административног устро|ства и
терминолопце.195 В. Миха^овиЬ, Гра1)а 578, има 8. V. сенатор неколико
потврда ко\е се тичу општинских сенатора у Хабзбуршко) монархии. —
Можда би дошла у обзир народна стимолопна у вези са именицом енн?
О место Е
140. У неколико примера о се по]авило контактном асимилацирм према
суседном лаби^алном консонанту или ме1)услоговном асимилацирм према о
у претходном или следепем слогу:
ладдлож Ф, Г ладоложа Ф,
помолари „помел>ари" Е,
проповедаш и пропдвёдаш „приловедаш" Бк, пропдвёдам Ил, пропдвёда Ил Нз Ж, пропдвёдамо Ч, пропдвёду Цп, проповедали Ит Т, проповётка
Ил (нще случайно што су сви примори из тамишке зоне, где иначе долази
пре- место при-; судепи по томе, не ради се о замени префикса веп о
асимилаци)и ко]0) )с подложно е, а не и),
чЬвок спорадично: М1) Ит, чдв°ка Пд, чов°ком Ме, чо°ка Ч,
чоло крёвета Бш (и чолобашхе, чологлаве, чолондгу, све у Иванди,
Чепиьар 144).
Уп. и облике са сачуваним е: ладолеж Км Пд Ки, испрепдвёда Ит (и
друге потврде наведене у т. ПО), помелйре Е, човек (свуда, врло обично),
чело сёла Бк, чело лё\щ Е, чело куНе Ф, чело ндгу Ф, чело мое купе СЦ,
зём/ьа челЬ вас СЦ, чело гроблл СК.
Поменути чиниоци долазе у обзир и у вези с лскссмом пдгроб и пдгрОб ■
„посета гробу на дан после сахране" (данас сарану, сутра иду на пдгроб. с
прстпма погребу около трйпут Бш, пдгроб — то }е други дан кад идёду на
пдгроб му, носу задужбину СК, пдгроб Е, пдгроб Ф Е). Ту, ипак, треба
мислити и на асоци)аци)у с именицом гроб.
Колебание е : о у пиревпна Сф Ф Е: пировина Ж Е део )е општег
процеса улажен>а о на место е у морфолошким категори^ама где ^е е по
правилима прегласа алтернирало са о. Овамо се прикл>учу)е и Панчово Ф,
Панчов Ф, пот Панчовом Ф, от Панчова Ч према Панчево Ф, у Панчево Т,
у Пйнчеву Ф, Панчёвац Ф.
195

Забележио \у \с и Ивший, Пос, Кя<1 196, стр. 180, у Варошу код Славонског Брода
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У место Е
141. Уз облике порцуланст Ит, пурцулана 3, где се ради о дублету
застушьеном и у кн>ижсвном )сзику, бележимо усамл>сне примере бубрузн Ф
и послупддне Ск.
Р место Е
142. хркунииа Ме — народном етимологирм (зооним хекуница формиран ]е на основу глагола хеНи, ко)и \с некад значио „трчати", а изменьени лик
почива на глаголу ко)И сада носи то значенье).
Вокал И
Е место И
143. У знатном бро^у примера срепемо се с мс!)услоговном дисимилаци)ом:
бецикл Ил, бецикла Ит, бециклч Ит Цп Пе, з бециклом Ит Пе,
Вёлемир Ил Ит, Вёлнмир Ит Пе,
ветрйбр Пе Е, вехрщбр Ф 3, ьехрщдра Ф Е, вехрпбра Бк Ит „петроле)
за лампе" (ова реч у Банату има то значение; упор, внтридра Ит),
дерёкцйнско „дирекци^ско" Ит,
жевине Ш, жевинског Ъ,
Кикёнда СК, КикёнР/анпн СК, кикён/)анскн СК,
комёсща Ит, ох комёсще Ит, комеещу Са,
лубечйца Е,
медецйна „лек" Ме, медецйну Ит, медецпну Са с .медицинам Ит,
медецйне „лекови" Ф,
мелпцаще Нб,
сикера М1) Ит СЦ, сикера, епкеру Мо 3—69, са сикером М1) Ит, сикере
Ит, сикере Мо 1 —89, енкерйца М1), уп. и сикёрче „мала секира", Райков,
Мокрпн 191, ()асно ограничен ареал, уз румунску границу, уп. и с оне стране
границе сикера *Немет, *Дин>аш, *Иванда; за распростран>еност облика
сикнра в. т. 107).
У неким од ових случае ва долазе у обзир и друга об)ашн>ен>а. Старо
ма1)арско име Кикинда \с Квкёпа", што, додуше, не мора значити да измену
тог имена и садапиьег спорадичног облика са е сигурно посто^и континуитет.
На отваран>е и>е у сикера, познато многим говорима, могао )е утицати
сонант р.196 У вези са е у сикера поставлю се питанье да ли )е оно прошло
к роз фазу *, што би имплицирало старину отваранъа и пред р у ово) речи и
потвр!)ивало затвореност изговора Ь = е пре губитка фонолошке посебности
те фонеме. У прилог то] претпоставци говори облик енщера у икавско-]'екав196

Примере и паралеле за такав утица] да)е у пзоби.ъу Ивший, н. д. 166—167.
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ским говорима славонске Посавине.197 Ме1)утим, Ившип има и сикёра, и то
из Отока, где )е говор икавски, што за то село искл>учу)е промену ир>Ьр,
будупи да би * опет дало и. Трупа нр }с, даклс, негде дала Ьр, а негде ер.
Шта се од тога двога догодпло у поменутим банатским говорима,
немогуЬе ]е репи ]ер се у Банату континуант * не разлику)с од е.
У вепини случа)ева посто)е и примери са и: Кйкйнда итд. (свуда),
жнвина Ф Ит Бш, жнвину М1) Ит, наранн жйвнну ф, жпвини Ит, мнлищщ
(старо значение: територи)а и становништво нскадашн>с Во]не крапине),
ейкира (в. т. 107 под 6). Код примера забележених само )еданпут чак шце
извесно да нису на неки начин случали.
У речи намернице Ф НБ, намернице Ъ вокал е )е ушао по сво) прилици
дисимилаци)ом удруженом са повсзиван>ем с реч^у номера.
144. Дисимилаии]ом се не може об]аснити е место дугог наглашеног и
у лёнща „узан колски пут измену ораница" Ф Ит Ме Бш Ми Сн (и Иванда,
Чешл>ар 124), Широка лёнща Мо, ленщ'а Са 278, И1) 8, лёнще Дб Е НБ,
лёнщн НБ, лёнщу Ч Ит СК, лёнщом Бк Ит Бш, на лёнишма Пд. Колико
нам )е познато, овакви облици, забележени и у Ша^кашко) затим у Мачви
и Поцерини, као и у РСАНУ (по во]Во1)анским говорима), засад нема)у
доброг об)ашн>ен>а. Можда би га могао дати увид у нскадашн>с немачке
ди)алекте у Во)водини. Свакако нспе бити тачно мишл>ен>с Б. Николипа о
утица)у сонанта л.200 Почетно л- могло )е врло мало утицати на суседни
дуги наглашени вокал — утица) у обрнутом смеру био би природной, али
ни н>ега нема. Николип се позива на Ившипа (Каа1 196, 166— 168), али тамо
)е реч о другим примерима (ленща се не помшьс) и друкчи^им гласовним
условима.
Нема поузданог об|'ашн>сн>а ни за е у колеба М1) Ф Ж 3 Ме Км Ми
Мо НК Ъ, кдлебе Ко М1) Ит 3 Сн, кЪлебу Ил Ит О Сф Ж Е Пд, по колебама
Бк, колебнцу Бш (и у Гаду ШеЬа, Петрович, Карат. 226). Об)ашн>ен>е Б.
Николипа,201 „због утица^а ликвидног сонанта", ни)е сигурно. Н>сгова ран>ива
тачка ]с претпоставка о прогрссивном утица^у л на и, за шта недоста|у
паралеле.
По)ава )е позната свим во)во!)анским и понским севсрносрби]анским
говорима шумади)Ско-во]во()анског диалекта,202 али и великом делу говора
славонских старинаца203. Доста потврда, ко]е одговара)у овде оцртаном
ареалу, садржи РСАНУ. Веома )е знача]но да неки од говора са континуантом
197 ИвшиЬ, н. д. 166; упор, и Решетар, 5>ю1с. 74.
198 Г. Драгин, Рагарска 657 н 678.
199 Москошьсвип, Поц. IV, Б. Николип, Мачва 236.
200 Б. Николип, н. м.
201 Н. м.
202 Московлевип, и. м.
203 Ившип, Пос, Кай 196, 166 и 178; Б. Финка и А. Шо)ат, НпгШзН екшх/а■ ^оуоп^огараеЬю о4
Кпкоуаса, Кжкт Сеп(та га гпап&1уеш гас! — Уткоусп 3, 2а§гсЬ 1975, 81г. 30; Р. №&, ОзШип 1хо&1азата
пайив1ал>от;ко%(й]а1ек1а, СгоаИса 51аУ1са 1пс1осигораеа, ^1епсг$1а\УЫ15сЬс5 ЬЬгЪисЬЕгеаи/.ипезЬапЛ
VIII, Меи 1990, стр. 89.
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* различитим од с у ово) речи има]у такав континуант, док други има)у
е.
Ова друга вредност одговара оно) у ерпскохрватском глаголу колебати
се (та ко и код и)скаваца и икаваца), док прва одговара прасловенском
*ко1ёЬай зе, рсконструисаном на основу стан>а у вепини словенских ^езика.206
Овим се комплику)е, али се ипак не искл>учу)е об)ашн>ен>с ослп»ьан>см на та)
глагол.
У облику регёмёнта Ит Т, рёгемёнха СК, у рёгемёнхи Км, деловала )е
вокалска асимилашф како прсма претходном, тако и према следеЬем слогу.
Облик занёмау се „занима)у се" Т представл>а народску верзи)у )едне
кнзишке речи. Порекло е ту ни)е ]асно.
Ни)е )асно ни откуда потиче е у породичном надимку Попсрёвунови
Ит.
Варианта камёчак Бш прилично )с распространена у ерпскохрватском
)езику (в. нпр. РСАНУ), а Р.1А )е прати од XVII в. Опречна мигшьен>а о
настанку тога облика изрекли су А. БелиЬ207 и Р. Бошковип.208 Слично )е
Бошковипево об)ашн>сн>е В. Бориша (ЗФЛ ХХП1/2, 37—45).
Вокал О
А место О
145. У приме рима аптека Нз Ит, у атшхёку Ит, апатекара Ит, атштёкарка
Бш. пасека Ф, у тшгёкп Ъ, пахёкйр Ъ, патёкарски Ч, насарош Сф Ф НК (и
Иванда, Чешл>ар 126), натарош Бк, нагарош. Са 121, И1) 23, нага роит Мо
1 —76, деловала )е ме1)услоговна вокалска асимилаци)а. Код облика патека
може се мислити и на утица) ма1). раИка „апотека". За)сдничка \е особина
ових облика да се, бар на нивоу изворног народног говора, не )'авл>а
алтернативна вари)анта са о. Друкчи)е сто)и ствар с примерима тамашевачкн
пух М1) (поред у Томашевац Ил итд.) и над алхарп Ит (поред обичног олхар
итд.). Напомснупемо да име Томаш у ма^арском гласи Татаз, а да с друге
стране веза облика алтари с изворыим лат. аНаг(е), па ни са нем. АИаг не
долази у обзир у православно) средини. Утица] вокализма другог слога на
први оста)е на)вероватнн)а претпоставка.
Примери у Канак (= у село Конак) Бк, према Канаку Ил одражава)у
народну форму тог о)конима, ко)и )е )угословенска администраци)а преправила у Конак. Село Канак се помиьье нпр. у Р]А 8. V., у Шематизму Српска
православна мптрополща карловачка по подацима од 1905. год., у Карловцима 1910, стр. 697, и у кшизи Душана ). ПоповиЬа Срби у Банаху, Београд
1955, Посебна издаша САН ССХХХП, стр. 118. Потврду изворности тог
204 Ившип, Каа 196, стр. 166; С. Рсмстип, Незсшен>. )ат 27 и 40.
205 ИвшиЙ, Кай 196, стр. 178, Ивий и РеметиП, ФО 481.
206 В. нпр. Трубачев. ЭССЯ 10, 129—130. Овим се комплику^с, щ.и се ипак не исюьучу]е,
об^ашнаензе ослан>ан>см на та) глагол.
207 Хит ЕпПе1сЫип81%е!сШсН1е Лег 1/оу;5сАел Оетхгшич- ипс! АтрНркМп-пфхе, 1. 5иЬз1ап1ма, АЙ1РН
XXIII, 1901, 155.
2,18 Одабрани чланцн и расправе, Титоград 1978, 404.
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имена дају презимеыа Каначки209 и Каначанин.210 Како је настао облик Канак
и мађарски Капак, остајс да се објасни.'11
Вероватно на мсђуслоговној асимилацији почивају облици арманпка
Ме, арманпку Чј, арманнке Пд Мо, с арманнком Ме Сп. Полазни облик
биће по свој прилици орманнка с мстатезом (уп. т. 201).
Ојконим Опаво Ч, у Опаво Ч Пе, у Опаву Сф (уп. Опавци Ч,
Опавчаннма Са, опавачкп Пе) изворно гласи тако212 а варијанту Опово
створила је, изглсда нам, југословенска администрација (додуше, мађарски
службени назив био је Оро\>а). Уп. и прсзиме Опавчан.213 Сам облик Опаво
можда је заиста настао од Опово (уп. Опово-сХопово у Срему), и то заменом
суфикса -ав- место -ое-, или међуслоговном дисимилацијом о - о - о>о а — о. С друге стране, у близини Новог Пазара постоји место Опаве (РЈА),
одн. Опава (Именик места 1930). У турском дефтеру из 1552. (уп. нап. 23)
помиње се Опахово; из тог облика могли су настати и Опаво и Опава.
Међуслоговна дисимилација можда јс допринела да се добијс а из о у
облицима:
комара „остава, шпајз" Сф Ит, комара — остава нскад мало укопана
због хладовине, као неки полуподрум Мо 3— 107, комару Мо 1 —44,
матдвило Ме НБ Бш,
опаннца „опна" Ђ,
пдпанац Сн Дс.
Г. Вуковић, Терм. куНе 155, потврђује облик комара из многих места
у Банату као и из западне Бачке.
С друге стране имамо облике као мотовило Ме, дпона Ж, попонац Ђ.
146. Замена суфикса вероватно се догодила у: јалав коњ Дб, јалав СЦ,
јалава Дб Км Бш Мо Пд СК, јалава је Бш, јалаве Ш 3 Е НК, дви јалавн
крива Сн,
иза Карлаве Сн (село Карлово, касније Драгутпново, ушло је у новнје
време у састав Милошева).
справа Ж, справим Ч.
Значајно је да Елезовић, Кос, има нјалав и справ (оба поред варијаната
са -ов). Г. Драгин, Ратар. 627, региструје облик јалав у Тителу, а јалов у
неколико других места у Шајкашкој, док Ж. Бошњаковић, Пастир. 124, налази
варијанту јалава само у Опову у Банату.
209 Срп. прав, мшроп. карл. 679; Д. Поповић, Србн у Банату 118.
210 Д. Поповић, н. м.
211 Питање се ипак заплићс тимс што је 1425. забслежен облик Колаку(МП\екст, ГЛЧтаууагяге/.Лс;
30). Осим тога, овако рани датум нскључујс и српски турцизам конак као етнмолошју овог
топонима.
212 Срп. прав. митр. карл. 632; Д. Поповип, Србн у Банату 135.
213 Д. Поповип, и. м.
Упор, опона — Вук, РЈА итд.
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Ни)е сигурно да облици ]аловог НБ,]Ълова Бш Ф,]алове НК припада)у
аутентичном народном говору. Ме1)утим, }аловчн>е 3, у истом контексту у
ко]см )с забележен облик Цалаве, свакако спада у ди)алскат.
У вези с приме рима/йлав и Карлава може ее мислити и на асимилаци^у
вокала другог, ненаглашеног слога према вокалу ко|И носу акценат.
Вокал а у талико Ф Ит СЦ Сн БА НК СК (тако и *Нсмет у Румуни)и),
таликом НК можда )е уведен из гако, свентуално и та'}, та. Облик талико
долази и у нашем материалу из Мартоноша у северном делу бачког Потира.
Уп. талико код Елсзовипа, Кос-мет. х. V. и код Ивипа, Галнп. 99. С друге
стране, у банатским говорима )авл>а ее и облик са о: тол'икд сам СК, толико
Ф Ит Км СЦ Ми Мо Сн, толики Е.
Можда би се у стёвана (крава) Ф Ит Бш поред чешпег стё(в)она Ил
Ме итд. могао тражити утица) суфикса -ан, али )с сигурно да никакав суфикс
ни)е изазвао по)аву а у пчйвада „чиода" Ит Ф СК пчиваду Ж поред пчиода
СК итд.
Редовно долази а у субата Мг) Ит Ж О Ф Пе А Км СЦ Ми Мо Пд
Сн НК СК, субате Ит Цп Ч, субату Ш Бд Е СЦ НБ, субатом Ит Бд СП Мо,
субатар НК, Субатица Ф Мо, и Субатнце Пе Км Пд, у Субапщу Км Бш Мо
Ъ, у Субатцн Сн, у Субатщп Км, за Субатнцу Ит Мо, Субачанн НК.
По]ава }е уопштсна и у Бачко),215 а )авл>а се и у Колубари.216 Решетар
]с забслежио субата поред субота од католика у Жепчу у Босни.217 Можда
се изговор субата крч]с и иза примера субо*ту ко|и наводи Б. Николпп. Срем
309. Узрок промене о>а у овом случа)у ни)с познат. Ипак, вспина примера
досад наведених у ово] тачки сугерира закл>учак да )с ненаглашено о у слогу
непосредно иза акцента склоно отваран>у у а.
Примери субота Бк М1) Ж Цп Ме Бш СЦ, суботу Ш СЦ, суботом Ж
Ъ по сво) прилици одражава)у угледан>е на кшижевни )сзик. Ради се о лскссми
често) у административном ^езику, у школи, на ради)у и у општен>у
свештенства с паством. Све то могло ]с допринсти да се кн>ижсвни облик
са о рашири у народу.
Нще ]асно ни како ]с а ушло у облик патилак Ме Мо.
Однос измену о у голйчеш, гдлйче, гдлзйче, голйко, голйкала, све из
Ф, и а у галиче Ф, галйко Ф, гал?йче Ф, гагъйкала Ф, галикав Ф, гшьчкаво Бк
обслежава два паралелна образованна, позната всЬ Буковом Р]счнику из 1852.
(галицатн и голицатн; Р]счник из 1818. има само галицати), а затим и
касни)им речницима.
Облик дардц Ит Ки НК има а тамо где лексема дороц, регистрована
всЬ у Буковом Р]ечнику 1818, има о. И Г. Вуковий, Терм. куНе 134, бележи
Ъароц у Ми. Реч )е поза]мл,еница из ма!)арског с1аг6с. С друге стране, у нашо)
215 Поповий, Госп. 63.
216 Б. НиколиП, Колуб. 39.
217 Решетар, §1ок. 102.
218 Ме1)утим, Скок у ЕКН8.1 нема ни (едно ни друго. (Ьегова Кага1а упуйу)у речи галицати,
гоуищатн и низ сличних облика на галйкнуги, али такве одреднице нема у самом речнику.
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гра1)и су се нашли и примсри ддроц Ит Км, Амн дордце Е, дсмин. дордчиНс
Км. Уп. дардц и дордц у Мокрицу, Райков 188.
Е место О
147. Севернобанатска форма перед „пород" (перед мёне Км Мо НК,
перег куНе СЦ, перед воде Пд, перед дтога СК, перед н>ёга Сп, перед буше
Мо 2—65, пере тебе СК, тако и перед пуха Мо 2— 18, уп. и пере тога
"Осщипево) дугу)е сво)е прво е мс!)услоговно) вокалско] асимилащци. Из
]ужни)их места (Ил Ж Ф) имамо само облик поред. Уосталом и у нашо]
гра!)и из СЦ налази се пример ]ёдно поре другое.
Из Е, и то све из исте конверзашце, имамо примере пескурице за цркву,
мёснле пескурпце, млого гй пескурйца, са е ко)с )с можда дошло (не баш
]асном) асоци]аци)ом с именицом песак. Иначе у гра!}и немамо лексему
поскура (<.просфора).
Регистру|уЬи усамьене примере попенац Ж и уреднца „уродица" Е,
додапемо само то да )е у оба случа)а повод за промену могао допи од
ослан>ан>а на друге лексеме (пегьатп се. одн. ред) — ако су заиста у питан>у
облици тио]п спада|у у ди|алекат, а не случайно непрецизно изговорени облици.
И место О
147а. Микротопоним Моритва Пд потвр!)у)е и Ердел>ановип, СуБ 294
и 345, док Д. Поповип СуБ 138, бележи Моротва (Моритва), а другде у исто)
кн>изи само Моротва (стр. 36, 113, 130 — Моротва }с у сво^е време била и
село). Етимологи|а )е (асна: ма!). Мого1\'а<слов. мртва(]а). Суфикс -шва у
ерпском изговору дошао )е да замени нспрозирно -отва.
У место О
148. Ме^услоговну вокалну асимилаци]у налазимо у облицима:
кустурница Ф Мо (и И панда, Чешллр 123), по кустурнпцама Ит, у
кустурннцу Мо,
Ъдунуд Ит,
пурцулана 3,
сукубнду Бк,
убувена Бш,
од ко)их )е само први први потвр!)ен више од |еданпут.
Веома честе форме цунцукрёт Ф Км Ки Ми НБ Мо НК СК, цунцукрет
Дб Бк М1) Ж СЦ, цунцукрет Мо 2— 101, Г цунцукрёта Сн, са цунцукрётом
Бш, сунцукрётСЦ, сунцукрет Ж могле су настати истом врстом асимилаш^е,
али ]е свакако крупну улогу морало одиграти ослан>ан,с на дативску форму
сунцу, што )с вей констатовано.219 У нашо] гра()и нашли су се и примсри
219 Б. НикплиЬ, Мачва 246, ПоповнП, Госп. 63.
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цунцокрёт СК, цунцокрёт Т и сунцокрет М1), на кс^е )е всроватно утицао
К!ЬИЖСВНИ )СЗИК.

Облик кумпашуу „чету (у аустри^ско) во]Сци)" Ит има у настало
очигледно асимилашцом према суссдннм сугласницима. Облик )е обилато
потвр1)ен примерима у Р]А и РСАНУ.
Форма крумпйр Бш, поред обичног крдмпйр своди се по сво) прилици
непосредно на нем. СгипсНмгпс. Уп. крумпйр у западно] варщанти кн>ижевног
)езика.
Лик куфер Ит, куфере Ит раширсн ]с у колокви)алном српскохрватском
^езику (уп. куфер у РСАНУ), као што и у у армуникаш Бш, рамунпка Ф,
рамуннке Ит, рамуникаш Ит одговара всома честом колокв^алном армуннка
(РСАНУ). У оба ова случала ради се свакако о асимилаци]и према суседним
консонантима. Уп., с друге стране, облике са о у т. 201, као и рамонпке Ит.
Сличну асимнлаци)у налазимо у рамунйка „камилица" Ит, <романпка, уз
метатезу (уп. т. 135 и 201).
Пчелшьа жаока зове се жаук Е Км Ме Бш Ки Мо, жаук Ф Пе 3. У
Иванди се, ме^утим, говори жаука (Челар 118). Претваран>е о у у можда се
заснива на раз]едначаван>у према а (у тсжн>и да се избегне сажиман>е), уз
асимилаторни утица] вслара к. Што се тнчс по]авс облика жаук место жаука,
]сдино, додуше врло нссигурно, обрппымьс ко]е се може сагледати )с у
пово!)ен>у за имсницом паук. — Промена ао>ау застушьсна ]с у Ч) у )ош два
облика: ]ау (}ау, отвори мн врата) и кау {нще кау сад, не кау код Мацари,
}а кау свёкрва, мала кау нёка Курка).
Свега ^еданпут забележени облик чукуладу Ил спада ме!)у тако честе
народске варианте страних речи. Ако )с потребно неко посебно об)ашн>сн>с,
дошла би у обзир по)ачана веларизашп'а у суседству велара к.
Вокал У
А место У
149. Бележимо облик талузина „кукурузовина" Ил Ф 3 поред чешпег
толузнна и талузина на нашем подруч)у. Тешко )е говорити о узроцима
нестабилности гласовног лика ове лексеме не сасвим (асног порекла. Ипак,
ако се, иду пи за Скоком (ЕРХСЗ 8. V. тулуз) по1)е од тулуз-, рекло би се да се
ради о ме!)услоговно) вокалско) дисимнлаци)и, можда у две фазе:
тулуз— >толуз-^-талуз-.
Облик бабул>ица Ф забележен ]е и у Бачко^220 али га нема у РСАНУ,
где ипак долази очигледно сродно бабул? „облутак". И. ПоповиЬ увршЬу)е
ова] облик у парадигму *ЬдЬ- :*ЬоЬ- :*ЬаЬ-.221 Стога ни|е неопходно претпосташьати дисимилаци)у у-у>а-уу речи бабулмца.
220 И. ПоповиЬ, О словенским коренима *ЬоЬ и "/><>/>- и неким н>иховим дериватима, ]Ф XIX,
1951—1952, 160.
221 Н. д. 168—169.
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И место У
149а. Облици заитра Бд Ми Мо, зајитра Бд настали су асимилацнјом
у прсма прстходном ј. Уп. зајугра Бд и т. 102.
Напоменућемо овде да је на нашем подручју увск сурутка Ф Ме Бш,
а не сир-.
О место У
1496. У кокуруз Ф Ч Ме НБ Пд, кокуруза Ит Мс, коруусњача НК
остварсна је мсђуслоговна дисимилација. О широкој распрострањсности
таквих облика најбоље свсдочи грађа у РСАНУ. На нашем подручју обичније
су, ипак, форме као кукуруз Мђ Ф Ми Бш, кукуруза НБ, кукуруза Бч Мђ Ит,
кукуружвнна СК итд. В. и куруз у т. 197.
На дисимилацију у - у > о - у треба мислити и у вези с прнмернма
холузнна Ит Ж, холузпну Ф, с голузином Бк. Уп. тулузина Мђ Е, тулузине
Нз Ж Ч, тулузнном Ит и т. 149.
Пример порцолана Сн почива всроватно на мсђуслоговној вокалској
асимилацији.
Облик блйзо Ил Бк Нз Цп Ит Ж Ф 3 Е СЦ Сп, уопштен на нашем
подручју и познат многим другим говорима, има -о као долеко и остали
прилози на -о.
У глаголу мњадче Ж, ал и мауче Ф Ме Бш ради се о дублету природном
код таквих ономатопеја. Уп. и јауче Ф.
У облику државнн постов Ил, Гмн паегдва Ил всроватно јс суфнкс -ов
дошао на место не тако обичног завршног -ув. Напомињсмо да је на овом
подручју права народна рсч ајгпр, а не пастув.
ОПСЕРВАЦИЈЕ О ТЕНДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗАМЕНЕ ВОКАЛА
150. Ако апстрахујсмо случајевс где ее промена заснива на разним
морфолошким и лексичким утицајима, остаје шатан број примера који се
морају тумачити гласовним чиниоцима, пре свега асимилацијом и дисимилацијом, којима треба додати отварање е>а у суссдству лнквида рил. При
том се, изгледа, ни у јсдном случају не ради о ширим гласовним законима,
него о лексикализованим резултатима фонетских тснденција. Мора се, ипак,
истаћи да је на нашем подручју број таквих случајева релативно висок.
Асимилација се у нашој грађи јавља много чешће него дисимилација.
Аснмилација може бити међуслоговна вокалска или контактна према
суседном консонанту. У првом случају ради се увек о потпуној асимилацпји,
тј. резултат промене јс јсднак вокалу који јс извршио утицај. У другом
случају лабијални су гласници делују на прстварањс нелабијализованих вокала
у лабијализоване, док палатални сугласници претварају непалаталне вокале
у палаталне.
Међуслоговна вокалска асимилација у банатским говорима очито је
чешћа него у већини српскохрватских дијалската. Та чињеница хармонира с
опсервацијама изнетнм у т. 105.
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Наши примери за дисимилашцу увск ее своде на мс!)услоговне вокалскс
утица)е.
Нашли смо мноштво потврда за асимилаци)у како прогрссивну тако и
регресивну. То се односи и на мс})услоговне вокалскс асимилашп'с и на
контактно делован>е суседних консонаната. Ме1)утим, дисимилашн'е ко|е смо
констатовали увск су регрссивне. У приме рима ннжин>ер, Велемир и медецнна удружу^е се регрссивна дисимилашп'а с прогрссивном асимилацирм.
Вала истапи да су у сва три примера у питан>у вокал и е и и.
У три случала асимилашца )с остварена истовремено према вокалу
претходног и следепег слога: канцаларн]а, мармалада, регёмёнта, а посто)И
и пример истовременог дслован>а претходног и следепег консонанта: маНща.
Вокал ко)и )с подлегао примени на)чсшпс ]с нснаглашен, с тим да су и
преднагласни и занагласни положа) добро застушьени. Имамо свега неколико
потврда за промене наглашеног вокала и то, што )е всома важно, увек под
кратким узлазним акцентом: }ёрмац, пнжйн>ёр, регёмёнта, натарош, кустурннца. У четири од ових пет случа|ева промену ]е изазвао вокал следепег
слога, редовно дуг. У свим овим примерима остварена ]с асимилащца, у
)сдном случа)у (инжин>ер) удружена с дисимилащп'ом према следейем слогу.
Сасвим природно, промена никад не захвата дуг вокал. Непе бити
случа]но ни што немамо потврда за промену код вокала под " акцентом. Та)
)с вокал далеко проминентни]и од осталих вокала у речи, што за вокал под
' важи у много ман>о) мери.222
Обе на] шире застушьене контактне аси.милаци)с у ствари су продужсн»е
процеса описаних у т. 94 — померанца артикулаци)е фонеме а ка е, односно
ка о у додиру с консонантима одговара]упих катсгори]а.
И у гра1)и са а место е у суссдству л или р промена }е заступлена и
пред акцентом и иза акцента, пога^упи, разуме се, само кратке вокале.
Исто тако, утица] ликвиде био \е понегде прогресивно, а понегде регрссивно
усмерен.
Док су одрс!)ени типови вокалских замена чести, друга су ретки или
практично изоста]у. На]бол.е су застушьене промене ко]е се тичу односа
измену а и оба суседа тога вокала, е и о. Уза]амним заменама доста су
изложени и с и и, ман>е о ну. Промена е>о заступлена )с у неколико примера,
промена о>е ]е ретка, као и у>н, док и>у изоста]е. Нема ни промена ко|е
би прсскакалс )сдан вокалски степей, дакле оних у релацн]ама а - и или а
— у, а поготову изоста]у унакрене промене у релаци]ама е - у и о - и.
Можемо заклучити да су замене вокала утолико обични]е уколико су
обухвапени вокали ближи у артикулационом, одн. акустичком простору.
БудуЬи да су е и о у Банату углавном отворени, они су ближи вокалу а него
сво)ИМ висок им суседима, вокалима и и у. Исто тако, вепа уза)амност на
релаци)и е — о него на релаци]и и - у лако се може об]аснити тиме што ]е
фонетска удаленост о од е упркос свему ипак много ман>а од удалености
измену у и и.
Овде изнесене констатацще о релативно) заступлености по^единих
вокалских односа применливе су, у основним цртама, и на промене чи]'и
222 П. Иви* и И. Лехисте, Прплози I, 36—37 и 42—43.
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узроци нису гласовни него морфолошки или лексички. Показу)е ее да се
психичке асощфщце у тим областима лакше успоставл>а|у ако се ради о
фонемама ко)е слично звуче.
ОТКЛАН>АН>Е ХВДАТА
151. ]ака тенденщф уклан>ан>а елсдова вокал + вокал у банатским
говорима оствару]е се на четири начина: контрактном два)у вокала, десилабизащцом или елизи]ом |едног од н>их и умстан>ем прелазног в или /. Овдс
Йе бити прегледана прва три начина, док Йс се послсдн>и помин>ати успут,
будуйи да Йе се о н>ему подробнее говорити у одсл>цима о сонантима в и /.
Конхракцща
Група АО
152. Финално -ао сажима се редовно у -о ако а нше под акцентом:
а) арлуко Ми, бацо ]Т, бацо МЙ Ж, бегёнисо Бк, бего Бк Ч, бйро Бш,
ЬЪ]о Ит Т Бш ИЙ, бдлово ]Т А, брёчко сам се СК, брёчо Ки, ни се брщо
Ж, вато Е, вато Са 32а, вёнчо Ит НК Ъ, вёнчд се СК, вёрово Бк Ч, вёшо Ч
Бш, вй!)о Ит, вщо Бш, вйко Бш, владо Ит, враНо Бш, врё!)о Нз СЦ, врйско
Ф Пе, вуко Сф Ч Е Бш Ми Сн, галйко Ф, глёдо Нз ]Т МЙ, грЪбулю СЦ,
гуро Пе, гуто Бш, даво Бк Ит Ж Бш, дарово Бш, делю ИЙ 7, дйзо Бш, дм/зо
Ит Сф, добйво Т, довеТ]йво Ф, довуко Ит, додер Ф, додо Ит, дозно Ит Пе
Ми, донеейво МЙ Е Пд Сн, доле Пе, доло Са 1 16, ддчеко Ж, дошо /в Дб,
дйшо Бк Нз МЙ Ит Цп Сф 3 Е Бш СЦ Мо БА, дошо е Ч, дошо /в Км, ддшд
сн 3, дрёко Сф, држо Ит БА, Ъ'русб }е НК, дркНо Ф, дугово Ит, завёзо Ъ,
заве')о Е, заглеЬо ]Т, загребо Цп Сф Пе 3 Ми, задроко Пе Бш, зато Ф,
закачйво Ф, заквал>йво Сф, закло Ит Е Сн НК, закяо Са 74, закопб /в 3,
закгёво Ит, залаго се Бш, замако Бш, занймо Ит, заповёдо Ит, запцйво СЦ,
заело Бк Цп Пе Мо, затего Бш, засёзо Бш, затеко Ит Бш, затрпо Бк, заукб
се Мо, зидо ДТ Ит, здего Ч, ыгро .1Т, нгро Км, изашо СК, нзбщо ,)Т, извйко
Ит, извуко Ит Ки, издо Бд, нздржаво Ит, нзнграво .|Т, нзишо Бк МЙ Ж Сф
3 СЦ, йзлёго Ит, илсо сам Ил Ит, йл«5 е Ит, амд ;'е Бш, амо Нз ДТ МЙ Ит
Ж Т Бч Сф 3 Км Бш СЦ Ки Ми, йсеко Бш, «ско Бк Ит Бш Ми, йскб /е Пе,
испеки Бш, мело Ит Ж, истеро Бк Бш, &шо Л" Ит Т Сф Е Бш СЦ Мо Пд,
ышд сам Ит Ч СФ 3, )е6о вас огаы Нб, казо Ил Бк Ит Ж Бч Ч Е Ме Бш
СЦ, клёко Мо, кдво Бш, командире \ комбнново ]Т, копо Бк Ит Ч Бш,
кдшто Нз Сф, крёсо Ит, кркуьо Са 56, куню ИЙ 30, кутюво Бк .1Т Сф Бш, лс
се курво Ит, /шго Ж Бш, лагд нам Мо, лёго Бк Ж Бш, лёжо Пе, лёжо сам
Ми, л>убаенсо Бч, малаксо Ит Ф, малаксд сам Мо, л<ёЛо МЙ Е, мшо Ит
Ми, мобилнео ]т, мЪго Ко Бк Ит Т Сф Ч Е Бш Мо Пд, мого е Ч, моро Бк
Ит Т Сф Пе СЦ Ки Пд, муцо Са, набасо СЦ, наго се Бк, нагуто Бш, надеро
Т, на?«о Ит, налоко се СЦ, налупо Ит, намаза сам СК, нало Ит, нареЪйво
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Ч, насхо Ч, нахрчо Ч, нашо Ит, нйцо Бш, дбрадово Бш, дбрадово сам се
Бш, обро Км Ми, обуво Е, дбуко СЦ, одапшьо Ми, одуэсыво НБ, ождеро
СЦ, дзёбо Бш Ми НК, окрёТю Бк Ит Ж Мс, окупйро Нз, окупо се Бш, олйзо
Бш, опасо СЦ, оло М1) 3, опрёиъо Бк М1), 5лро Ит Сн, оро Ит Ч Пе Е Бш,
осго Ш .1Т М1) Ит Сф Е Км Бш НБ Мо, осхб \е Ит Т Км СК, дсхриго Бш,
охваро Ш, дтишо }Т Сф Бш, Ьтшо Ит, огшо Сф, дчо Ш .1Т М1) Ж Пе СЦ НБ
Ъ, дгло Е, подо 3 Бш Ми, пёво Ит Бш, лёвб уе Е, пёко }Т Ме Бш СК, пйсо
ШИтЖЧ Ми, пнсо Са 19, пито Бк Ш Ит Сф Е, плаНо Ит Ж Е Бш Сн,
побацо И1) 9, пдбего Мо, потуко Ит, пдвуко Цп Мо, пддвуко Ит, подеро
Ит, подиго Са 63, пддиго Бш, лозво Ж Т, познаво ]Т Ит, познд га Ил, по/о
Ит, поклаию Бк, поксёво Сн, помако Ит, помёшо Ит Ж попрало Ж Ъ, пдсщо
Бш СЦ Ми, поело Ит 3 Ки Мо, поело сам Пе, посрадо ]Т Ит, посхо Ж
СЦ, пострадо .1т, поступо Ит, потпйсо Ит, потуко Бш, потуко се Ж, поузЪо
Пе, лошо Ит, лошо сам Бч, превезйво Бк, прёврНо Т, предо Ит, преповёдо
Ит, прераТ]йво Ит, прётеро Ит, претрёсо Ит, прёчеко Нз, преНуто Ит Ж,
прёшо Ил М1), привуко И1) 12, придо Сн, прймо М1), о« се прйпо Мо НК,
приповёдо Е СК, присеко Ми, присто Сн, прйчо Ит Е НК, причо 3 Пд СЦ,
пришо Е Бш, прдбо Бк Ит Ж Дс, продаво Е, продо Ил Ит Ж Т Сф 3 Бш
Ъ, продд сам га Бш, прдпо Ит Ж Сф Ф Бш Сн, проповёдо Бк Ит Ч, прорйцо
Ил, просвешНиво Ж, прочихаво Ит, прочите Сн, прошо у'е Ил, прдшо Ж Пд,
прско Ж, псово Мс, пужо Ф, луке М1) Ит Пс Бк Бш Ки, лЗ>то /в 3, пухово
Бк Сф, луцо .1Т Т Сн, пушНо Дб М1), пцово Е, радово }Т, ра\)о Бк, растет
Ит, расго Ит, рзо Бш, рёко /е М!) Бш Мо, рко Ф, робовб бч Ъ, руково Ит
Т, сабйро сам Бш, саго Ит, саго сам се Ф, сазидо Ч, сачеко Сф, свйро Бк
Ит, евдтсо Ит, «|/0 Дб Бк Ж Ч, сёу'б сал< Е, сёко Ч Бш, селмко Ф, с&г/зд се
Бк, сы/о Бш Мо, сышо Ж Ми, скако Ж, скыго се М1), скр/'о И!) 19, слаго Ит,
слушо сам Бк Ит Ж, слушб сам Ч Сн Ми, амёго 3, емщб се Бш, смрзд сн
се Мо, снё^о Ит, снйво Ил, слово Бк Ит, спасо Са, слево Ил, спЬпо Ит,
спрего Нз Км, срадо Нк, сханово Бк, сгего Пд, стёзо Ит, сгё/ю Ит, сгыго Бк
*В Бш, сгй/о Ил Ит Сф Пе Бш, схрйго Бк, сусго Ит Ж, гёко Ит Ч 3 Бш, гёро
Пе Бш Ки НБ, грго .1Т Бш, хрёбо Сф Бч Ми Мо, грёбо у'е Бш, грчо Бш,
*ук» Ит Ж О Бш НБ, убй;'о М!) Ч, 5>6ро сам Бш, >"везо Бш, ув^о Ш, удагьйво
Мо, удо Ит Ж Ч, узабро НК, уздисо Бш, узоро Бш, .укро Ит Бш НК, умнро
Бш, >>ло Ки, упозно Сп, упрёго Т, упрёзо Ме, упрека Ме, уреко М1), ускисо
Ми, усго Ил Ит Ж, ^/со Ъ угекб уе Е, _ушо Ит Ми НБ Пд, ^вёго Бш, 1<м^о
Бш, «4рко Бч Мо, чёшлю БА, чнго Ит Ж Пе Ми Бш, чуво Бк Ит Ж Сф Ч Е
Бш, йуго Ит ЭК Мс Бш, шапуНо Ф, ы/ёго сале се М1), шйшо Ми, шншхо Са
57, шпрйцо Сн, шхйпо Бш;
не до .бог Мо.
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вито Ил Ко Ш Ит А Бш, кабо Мо, кото Нз .|Т Ит Км Бш Ъ, кото И1)
16, у пика Са 331, пето Ж Ф Е Ме Бш Ми Ъ, пето Щ 45, пдсо Бк Нз Ш 1Г
М1) Ит Ж Т 3 Ме Км Бш СЦ Дс, посо Са 302, посд ]е Сф;
нева/ьо Ж Ми НБ Ъ, округе Ф НБ СЦ Бш Дс, округо И1) 15.
б) грао Ж Км Бш, жао Ит, зао СК, брао Бш, дао Бк М1) Ит Ж Сф Ф
Ме Бш НБ Мо НК СК, звао СЦ СК, зваб ]е НБ, знао Ит Т Ми НБ НК,
крао НК, пао Бк Ит Мс Бш, тхрао Ки, сгйо Ки Мо, ]ао Бш СЦ;
даво М1) Ит Т Сф Ф Мс Бш Ки СК, да'о сам МЦ, да"д Бк Ми, да"д
сам Км, жа"о Ит Ч, лсаво Ит Ж Ч Ми НБ, жавд му ]е било СК, зваво Ит
3 Ки, зваво се Е, звсГо Ит, знаво Ит Ж Мо , знаво Са 371, знаГо Ит, зна™б
са.м Е НБ, клаво Ит Ч, кра"о Мо НК, лаво Ит БА, про1о Ит, право Ф, слав»
га Км, спаво Ит, сгаво Ит, сгй™о О.
Поссбан }с случа) везника као, ко)и ]с на)чешйс неакцентован или
полуакцентован. То ]с омогуйило двосмерни гласовни разво]. Група се или
чувала, после чега \с обично долазило убациван>е в, а затим по правилу и
афереза као у облицима ал, ил. нег, нек или се контрахирала у -о:
а) то дца НК, мп као зёцовн Пс, он поцрвенн као вино Пс, као свпн>и
Ф, као рис пакоснп Е, ]Ъ да сам у сназн као тн Ч, као мачке Ф, као море Ф,
као сво}ина Ф, дёбо као б?1к НБ, као и двим Км, као кад би се играли НБ,
као год и сад НБ; ка° и сад Сф (уп. и примере за ау у Ч), т. 148).
каво Ит НБ;
кав Ацинога Ит, ка" актйвац НБ, ка" ашов Ит, кав и Дб Бк ГГ Ит Ж Т
Сф Ч Ф 3 НБ Сн НК Ъ Дс, ка" и М1) Е Ки Мо Ъ, кав ч данас Ф, кав и г2/
дордц Ф, кав и два друга Ф, кав два] Ит, кав дво Ф, овакве зиме кав два Е,
кав дно М1) Ж, кав оде Ф, ка" у гости Ж, кав да Ш Ит БА, кав данас Ф, кав
Ца Ж, кав }ёдан врша/ь Ф, гвдж§е кав ]ёзик Ф, кав кдрпе Ко, не секу кав супу
( = врста сецканог теста), нег обично кав койке Ф, ка" кат се Ж, кав мд}а Ит,
кав на пример Ит, кав нйко Км, кав рода Ме, ка™ рукавице Нз, кав сад Бк
Ит Т Сф Бд, ка" садёна Ч, кав топ глув Ф, ка* то Сф, ка™ тестера М1), роду
кав чйчак Ф.
б) ко дгац лу НК, ко н данас СК, ко Цабука Ж, ко ке'ра Ит, /согдд нет
Бк, когод голубови Е, когд# Ацина Ми, ко за крйву Ме, ко рука М1), цйчи
ко рискинм Е, ко сад Ш Бш, ганак ко зубача Пс, ко хрг Бш, ко црв Сн, ко
де^а НК, ко наш НК, ко што треба Бк, кобо)йги Ми.
У гра1)и се нашло и кд™ обично Км, где ]с облик ко" настао укрштан>ем
ко и кав или )е ™ убачено у хи]ат измену ко и обично.
153. Мсди]ално -ао-<-ал- давало ]е -о- кад вокал а нщс носио акцснат,
а а, односно -ав-, кад ]с полазна форма садржавала акцентовано а:
а) вратдца СК, умивдннк Ки, чёииьдница Мс, чешлюница (натпис на
предмету) Ме, читдница БА СК, ебнице Бк ИТ Ф Пе 3 Е СЦ Сп Ме Бш,
сонще И1) 83, от едница Ит, на едница Е, са еднйца Сн, у еднице Бк Бш
СК, на еднице НК, по едннцама Ме.
б) зава Нз .1Т Ф СЦ Ме, заве Бк, заву ,|Т;
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в) равннк Дб Бк М1) Т Ч Ф Пе Км Бш (и у Иванди, Чешл>ар 133),
равннка Ит, равнйк Км НБ Мо Пд Сн НК, равнпк Щ 11, двдрйвннк Ме
Ми НБ, двдравннк Ки, двдравнйк Пд.
Ови су облици всроватно настали гласовним развоем ао>ав, с тим да
]с *заова неизбежно дало зава, док \с с друге стране форма равннк имала
подршку асоии)лш1)с с прилогом раван и глаголом равнпхн. Да ]с могупа
фонетска промена ао>2в, потвр1)у)у жупски облици савнахп се, савнам се
„санкати се", очигледно -ссаонахп се итд. (Алексии и ВукомановиЬ, Ал.-Брус
315). Вук (Р]ечник2) бслежи облик зава као во]во1)анску одлику, а облика
равннк нема.
Посто]е и потврде за чуван>е групе ао у ова два примера:
заова ]Т Ф СЦ Ме Км Бш Мо Пд БА НК Дс, за°ва СЦ (и заова у
Иванди, Чешлар 119), заови Мо СК;
раонйк Ки НБ, раонйка Ки.
Изгледа да ]е тежиште оваквих облика у севернщим насел>има.
Контрактуй )е изостала и у придсву каван „прл>ав"; о н>ему в. у т. 244.
У групи ао ко^а не потиче од ал нема контракцщ'е.
Овамо спада, пре свега, неколико прилога с прсфиксима:
наопако Ф СЦ СК, наопако Бк Т Ж, Нмн наопакп Сф, наоколо Бк Сф Е
Бш, унаоколо Дб Ф Ж 3, уна0коло Т, нзнаоколо Ф, наоблачно Ф Ит, наокруг Ф.
Ту су и по^едине поза|М1ьенице из немачког:
браон Ф Бш, маор „зидар"<нем. Маигег Ит Сп Бш (и Иванда, Чешл>ар
125), зове маора М.и,маорн Ч), шор М1) Бч СЦ, паор весо Мо 2—74, паори
Ж Бш БА СК,у паоре Са 26, паорлук Мо,падршаг Ит, гшорски Ф Ит, паорско
]ёло Бш.
Понекад се у овакве облике убацу)е в: навопако Ф, гшвор Ф, па"ор Т,
павора Ит, гшворст Ит Бш, па™дршаг Ш, паворн)йшп Ч.
Посто)е и облици домапих речи с испадан>см в:
]йор Ф Бш, }Ъорн Ф, ]абра Ф, шаовн Ф, шаова Ф, шаове Ит Ф, поред
]авор Ф,]а"ор Бш, шавови Ф итд. Више о томе у т. 24 1.223
Контракци)а изоста^е и у групи ао настало] испадан>ем дг, в. т. 250 под
б).224
ЕО
154. Финално -ео сажима се у -о под истим условима као -ао:
а) боло Ф, вйдо Ил Ит Бч, воло Бк Нз ,)Т М1) Ит Т Сф Ч Пе Е Ме
Км СЦ Сп Ми Мо НБ Пд Сн БА Ъ, воло сам Ж 3 Бш, воло Са 80, волщо
СЦ, гЬро Ит Бд 3 Бш Мо, Ъово Ил Бк Ж А Бш Пд БА, ддвб ме Ми, ддвб
223 Дале се у овом одел>ку нсПе наводнти неизмен>ене вокалске групе настале испадан>см в
или ]. Гра1)а о томе налази се у погла&ъу о консонантизму, у одо.ъцима о тим сонантима.
224 Да.ъс се у овом одс.ъку непемо оевртати на вокалске групе настале испадан>ем -х-. В.
логлавле о консонантизму, одел>ак о консонанту х.
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/е НБ, ддвд га Ъ, доно Ш М1) Бк Бч Ф 3 Км Бш НБ Ъ, дднд сам Мо, доно
И1) 8, ддспо Ит Ж Ми Сн, заео Ит, завдло Бк Ф Сф, зато се („заклео се")
Ит Ф СК Ъ, зано се Ит, запо („запсо") Ит, запд }е Бш, заузо Ит Пс НБ,
изво Ил .)Т М1) 3 Ме, изгдро Ф, изг/о Са 71, йзно Ит Км НБ Сн, изо Ит Ме,
нзумо Е НБ, коро Ит, торб га Пс, н'аво Ми, он се на/о Бш, нано Ж, нйло
се Бш, оболо се здраво Е, оболо Мо, ббво Ил Бк Ит Ж Ф Бш СЦ Ки НБ
Мо Сн, ддвд }е Ф, одно Бк .1Т М1) Ит Ж Ч СЦ Ми СК, одно \е Е, оддло
Ж Ми Пд, оддло му /е Е, оддло ]е Ми, окдро Ит, дпло Пд, бллб ;'е Бш, ого
Ит, охтючо Ф НБ, побдло Ит, поболо Са 57, лбво Ит, ло/о Ит Ж Ф Ми НК,
лй/о си Ме, лоно Ит Ми, лоно И1) 8, поло се Е Ми, пдпо се Пд, па се попо
НК, лочо Ил Ш Ит Ж Сф Пс Ме Бш СЦ Ки НБ, почд е НК, лочо Са 73,
прено Бк Пе, се препо Нз, припд се Мс, приспо Ми, прдво Бк Т Мо,
разапо СЦ, разбдло Бк Ш .1Т Т Бд Ки, разумо Ит Сф Ф Ч Ме Ми, сазрд
]е Ме, сазро Бш, сало Пд, узо Ил М1) Ит Ж Т Бч Ф Пе Бш Ки Мо БА СК,
узд сам Ф Ме, узд ]е НК, узро М1) Ф, укдрд га Ж, >л«о Ил Ит Ж Ме НБ
Мо Сн, умо Са 57, уно Км, упло Ит Сн, _усло (--Ьлъ) М1} Ит, )>слб би Цп;
анЦо Ф Мс, АранЬо Ит Ф, лёло Ф Мс, Бш, вёсо Ит Ф Ме Бш, нёвесо
Бк Ит Ме, нёвесд )е Мо, дёбо Бк М1) Ит Т Ф Е Ме Бш Мо Км Дс, дебо Са
26, кйсо Ил Ф Ме Бш.
б) део Ж Ф, бёо Бш, зрёо Ит Ф Бш, цёо Бш НБ, жн>ёо М1) Мо, /ёо Ж
Сф Ме Ми, клёо Бш, л«лёо Бш НБ, ллёо Бш Пд Сн, прёо НК, сёо М1) Ит
Ме, с/иёо Ит Т СЦ НБ Сн, хёо Т Ф Мс Ми Мо Сн СК;
дёво Ит Ф, бёво Ф СК, бёвд ]е Ме, бё™о Ж, врёво Ит, зре"о Ме, цё*о
Бк, цево Са, уёво Бк Ит Цф, /ё*о Ит, л*лёво Ит Т, плёво Ит, прёво Т, сё^о
Ит Ф, сёво Ит, сёво 3, сёво /в Бк, смё*о Ит, гёво Бк Нз Ит Ж Ф Е НБ Мо,
грёво Ит.
155. У унутрашнюсти речи трупа -ео- обично оста]с несажета:
хёдцп Км Ми Мо, гёоца Ки, геб^а Км, гёб^е Км, гёоци Ф, тёоце Бк
Ми НК, хедчар Км НК, Беодра Ми, Бёодран Ми, Бёодранп Ми, седца
Ми, сёоски. Км, схёоне Пд, прёохо Ф,
хёвдца НК, гё*оце 3, сгёвона Ил Ме, схё'оне Ш, сёвоске Ит, пре'окрёнуло Ит, од ре"дме Ш.
Ипак имамо и примере:
убва Бш (врста дрвета),
.у Бдград Ит Ме СЦ НБ Сн НК, об Бдграда Км НК Ъ, «з Бдграда Ит
НК, у Бдграду Км НК Ъ, Бдгра^ан Ф, Богра^анин Сп, Бдгра^ани Ф, —
грога уе Ит.
Овде )е ео контраховано само у ,/бва, док у Бдград и грб/а )е налазимо
кратко б, као да )е извршена слизи]а вокала е, а не сажиман>с ео>~о. Будуйи
да )е иначе нормалан облик гриЦ)дха, стиче се утисак да се у усамл>ено]
форми грога огледа нетнпичан разво) или чак оказионално непрецнзан
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изговор. Теже )е питан>е односа измену ликова Бдград и веома честог
Бедград (посвуда). Ни)е исключено да )с само први облик прави народни,
док ыескраЬена форма надире из кн>ижсвног ]сзика, чи]и )с утица) свакако
доминантан кад се ради о имену прсстонице.
УО

156. Финално -уо у радном придеву глагола на -нуги увск се своди на
-о:
брино сам се М!) Ж, васкрено М1), вено СЦ, вйкно Ш Ит Сн, гино Бш,
гуцно Ит, дёно Дб, дрёкно Ф, дуно Са 109, дуно Е, жацно ]Т, заврно Бш,
замёно Ит, зврцно Е, зино Са 60, зукно (=„итно") Е, изврно Ми, иструно
Ъ, клдно Ит, крёно Е Ми, лйно СЦ, мано Бк М1) Ит Т Ф 3 Км СЦ Ки Ми
Мо, намёно Ит, одано Бш, окино Пд, окрёно Ш Ит, онёсвесно Бк, осванб
сам Ми, огкпно Ж Ч Ме НК, дшино Е, пипно ]Т, поврно Ит, пдгино Т Бш
СЦ, Сп, потоно Ф, промёно Ит Сп, свано Ит, ейно Ки скйно Бк Ит Т Ф Пе
Ме, суно Ит, уздано Бш, утно се Ж, усано Бш, ухоно Т, уштйно Т, цйкно
Бш, сигно Ж Км, хйгн<5 се Бш, нм;гн0 Ъ, чучно Ит, чучно Са 63.
Ово се односи и на радни придев глагола мегутн<мётнугп:
мёхо Бк Ш М1) О Ф Ме Бш Ки Ми Мо Пд НК, мето И1) 20, леёго сам
Бш, замёго Ит, измёто Ъ, размето М1).
Осим тога -уо>-о у радном придеву глагола -сути:
насо Сн, просо Ит Ф Пе Ми, просо сам НК, лосо (посуо) Ф Ме Ки,
усо БА.
Ме!)утим, у префиксираним ради им придевима глагола с (односложном
инфинитивном основом и са ' акцентом на префиксу група -уо се чува:
ддчуо Сф Ит Пе, изуо Ме Ми Сн, иструо Ми, надуо Бк Ит, обуо Ит
Ж Пе Бш Ки Сн, обуо се Бш, изуво Ф, дбу^о Пе Ми.
У складу с овим, Петрович, Караш. 231, има из Гада облик паНиио.
У овом погледу вокал у слогу иза ' акцента показу)е се ]ачим од вокала
иза " , што одговара н>иховим физичким особинама.225 Осим тога, група -уо
показу)е се м;пьс подложна контракци)и него -ао и -со.
Наравно, -уо се не сажима ако у носи акценат:
чуо Бк М1) Ит Ж Бш Ки НБ, чуд сам Ми НК, чуво Ш Ит Ж Ф, чу™о
ЖБш.
157. Дедини пример за -уо- у унутрашнюсти речи )с назив празника
Духови, где )е сажимаше уо>о обавезно:
Доен М1) Ит Ж Т Ч Ф Пе Ме СЦ Км Ми НБ Ба НК Ъ, о Ддвп Дб
Ит Ки НК СЦ, о Довнма Км, трёпи дан Ддва М1) Е Ми Мо, очи Дова Ф
Е, очи Дбва Ф Е Мо, учи Дова Мо, при Дбви Ки, на Дбви Ми, на Дове
НК, довско сено Ил, ддвска вода Ит, ддвске Пд.
225 В. напомену 54.
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Овакав исход развода разумл>нв )с ако се по!)е од Гмн Духова.
ОО

158. Група оо сажима се редовно:
во Ит Ф Ч Ме, со Ит Ф Ме Бш,
Ъаво Ф СФ Ме Бш НК, едко Ж, забо М1), избо Ми, набо Ит, прдбо
Ит Ъ, убо Мо,
Ъавосак „зао" СЦ, био му Ьтац Ущвдсак Ит, кёру ималн Т]авоску Ит, мн.
мдбе Ч.
Под утица^ем творбене структуре речи одржала се група оо у
слепоочнице Ме.
ИО
159. Група но ыикад се не сажима, ни у финал ном ни у медианном
положа]у:
вршно Ит, добно НК, йзмно Ит, пожёлио Ит, раднбница Ки, стари
сёдидцн НК, тужноцов Ьтац Сн, уватпо Ми, утувио Ми; вйди'о Сн, видимо
СК, экгиви'о НБ, полудико Бк, сёди'о СЦ, сгиди'о Бк, трёштн'о Ф (више
примера у т. 233).
Гласовна дистанца измену и и о толико )е велика да искл>учу)е
асимилаци)у, ко|а утире пут контракци)и. Осим тога, у ово) групи често се
развща прелазно ' , ко)е тако!)е спрсчава сажиман>с.
У примерима: пчйвода Ф, пчйводина глава Ж Ч у групу но убачено )е
в. Ту ]е очигледно био пресудан утица] вокала о, док ]е за убациван>е } одлучно
суседство и.
АА
160. Група се обавезно сажима:
сат (свуда тако);
сна Бк Ш Ит Сф Ф А Ме Бш НБ, сна И1) 28;
шла белог гра н зёленог гра Ит, от стра ]Т, од стра Са 106;
мал>ка(<махал>ка) Ме Бш, на мшьку Бш (уп. махал,ка и мал>ка у
РСАНУ).
АЕ
161. Сажиманл код бро)ева од 11 до 19 остварено }е само у северном
Потиру:
]еданёст Дс, ]еданёз година Сн, }еданёс сйтн Сн, }еданёс Ъ, ]еданёс двйнёс Дс, ]еданёсте Ъ, дванёст Сн СК Дс, двйнёс Сн Ъ Дс, трйнёст Пд Дс,
трйнёз година Сн, четрнёз година НК, четрнёс комада Ъ, четрнёсте НК,
пётнёс СК Сн Ъ, пётнёсте Дс, ггётнёсту Пд, шёснёс СК Ъ Дс, шёснёсте Пд
226 Вук, Р)ечнюс 1852: духови, духдеД; Б. НиколиЙ, Сред* 323: ДЗви, Дй«а н ДЛю; ИвшиЬ,
Шага. 122: ОЗи, /)<Ьч», упор. Ившнп, Лос, Ак/ 796, сгр. 186: о Оио\Г.
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Дс, седамнёс Дс, осамнёст НК, осамнёз година НК, осамнёс Ъ Дс, осамнёсте
НК, девётнёст НК, девётнёз година Сн, девёхнёс Ъ.
Другдс се група ае уклан>а десилабизацирм е>] (в. т. 171а).
Посебно сто)и пример дваес1два]ес, о ко]ем в. т. 342.
АИ
162. Ова група се не контраху)с:
каиш Ил Ф НБ, каиш Ф, каиши Мс, капша Ф, каише Ф, каишовп Ф,
упор, и ка]нш Ф, спаще Пд, Спанна грёда микротоп. Ит.
Имамо и примере дужс множнне у ко)има ]с вокал и изгубио слоговност: ка]шеве Ф, щшовп Ф, щшовнма Ф.
АУ
163. Нема сажимаша:
паук, паук (свуда);
жаук, экаук (в. т. 148);
паун Ф, паун Ме;
пёвауНн и ел. (в. материал у поглавл>у о кон)угаци)и);
научнНеду Бш, научила Бш, на'учн Цп, навучпНе Ит;
каурма Ф;
]аукале Мо, )авукала Ф, ]авукале Ф; гавран кауче Ф, мауче Ф;
на ум Ит НБ, пало ]е {^о}") на ум Бш, пасти на ум НК;
праунук Пе;
йдто Ит, аугомобйл Ф, аугусх Ф Бш, аугуста НБ, аустрйнски Сн,
а^стрйнско Ч, (примери са ау>~аУ, ав, аф дати су у т. 173).
У глаголу арлуче Пе, Ме Ми („арлуче кад завёва"), арлучеду Ит,
арлукатн Ит, арлуко за газдом Ми воровато ни)е извршено сажиман>е;
арлукати и арлаукаси су две паралелне ономатопс)ске формаци]'е.
ЕЙ
164. Ни овде нема контракцн)е, али и место губи слоговност, в. т. 172.
ЕУ
165. Вокалска група се чува:
мёуна Ф Ме Бш СК, мёуне Ф СК, прёунука Ф, прёунуче Ф, идуНи
Сёлеушу Ил.
ИЕ
166. Сасвим ретко, )авл>а]у се облици као претел> Ъ, свакако развисни
из таквих као прщехел>, прштел>, о ко)има в. у т. 127. Упор, и прйетел> Ъ са
редуцираним ,е.
Помопни глагол нще контраху)е се често у ни:
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ни шло Ит, нп мп дао Сф, ни мп даво Ш, ни мп рёкла Ит, ни ме
закачно Ч, ни ме стра Ш, ни мп тела посипи Ф, ни нас пито Цп, ни му било
стрйшно Ф, ни му продо Ит, ни га вйдла Ж, ни се вйдла Ит, ни се вйдло
М1), ни се дала прёваригн Ф, ни се знало Бд, ни се напасла Ме, ни се се]ало
Ит, ни се сигратп Ит, ни се то куповало Ит, ни се то носило Ит, ни се удала
Ит;
ни га }е ни било Бк, ни мн ]е за жёнпдбу Км, ни мп }е тёо поза}мптп Ф.
Промена очиглсдно има подршку аналоги^ по односу }есмо : }е =
нпсмо : нп. Тип ни га ]е, у ко^см ее облик нще )авл>а прсдво)сн, има чисто
аналошко об)ашн>е№е, ко]с се своди на формулу }а сам га: он га ]е = нпсам
га : нп га )е. Знача]но ]с да у скоро евнм нашим примерима ни сто^и испред
енклитике. То наводи на мисао да )с овде помснути аналошки однос играо
битну улогу у стваран.у облика ни. Найме, везе ни ме }е, ни те ]е. ни се }е
давале су гласовним путем ни ме, ни те, ни се, што )с отварало пут за ни
мп, ни нас, ни му итд.
Треба исклучити претпоставку да ни дирсктно наставл>а неки стари
облик нп. Такав би облик морао дати нп, а не ни.
Свакако на оказионални изговор своде се примери Од мене вйше нйко
не радио у пол>е Ки и да не волна НК.
ИИ
167. Андрйна Ит, Драгннп Ил („еймело му се Драгща ").
Нетипичен )е изговор старй човек Ит БА. Иначе се у компаративу група
пп )асно двосложно изговара, чему доприносс парадигматски односн и
могупност изговора прелазног ' измену два п.
ОЕ
168. У примерима као мог Ми, мога деду Ил, твдга Сф, евдга Ит
контрактуй ]с остварсна доследно.
У облику ЧарновпН М1), ЧарновнН п прёво Ч, можда ни^е извршено
сажиман>е о())е>о, вей прилаго])аван>е тог истори)Ског презимена много
обичнщем типу на -овнН.
ОУ
169. Нема сажиман>а: самоуки Ф Бш, самдуком Ф, поучпца Бш.
УА

170. Овде изоста]е контракци)а:
]ануар Бш, ]ануар Ме Бш, фёбруар Бш СК, фёбруар Ф Ме Бш Мо,
фёбруара Ит, до фёбрувара Ит.
Само у )едном примеру: око ддчекаш фёбрар Ки.
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Заюъучци о контракции
171. На)погодни)'е тле за контракци^е пружа|у следови два^у )еднаких
вокала, али наша гра1)а пружа сигурнс потврде само за аа и оо, где )е елмваше
у )едан вокал доследно спроведсно.
Контрактов \с врло раширена код неакцентованих вокалских трупа у
ко]има )е други члан вокал о, махом постао од л. Фиыалые трупе ове врете
увек се сажима)у у -о, никад у корист првог вокала. Оваквом исходу промене
свакако )с допринела чшьеннца да )с о постало обележ]с мушког рода ]еднине
глаголског радног придсва. Осим тога, уочава се прсмоп другог вокала над
првим, ко]а се огледа и у сажиман>у аое у на]ссвсрни]им говорима нашег
подручна. Од овог се изузима група пои у ни, али ту, као што смо видели,
крупну улогу игра аналоп^а.
Знача)но )е и то да група -уо пружа )ачи отпор сажиман»у него —ао:
изуо, али пр'опао>-пропо.
Кад први члан финалне групс вокал + о носи акценат, асимилащф по
правилу изоста|е. Тиме се банатски говори разлику)у од оних са максималним
сажиман>см оличеним у типовима до или д2<дйо.
У меди)алном положа)у стан>с )с нешто сложение, а примери су
углавном спорадични. Од правила о нссажиман>у кад ]'с акценат на првом
вокалу групе изузима)у се облици равник и зава, али то су посебни случа^еви.
Кад )е акценат на -о-, сажиман>е ]е, изгледа, редовно.
Запажа се и да хронологи^а настанка вокалске групе игра улогу
приликом сажиман>а. Мла1)е групе, створене испадан>ем х или у поза)МЛ>еницама, показуху се отпорни|им од група посталих приликом претваран»а л
на кра|у слога у о.
СажиманэС доследно изоста)с кад су у питан^у трупе саставл>ене од
вокала ко)\\ нису суседи у систему (а + у, у + а, е + у). Осим тога, групе
у ко]има се )авл>а вокал и готово све су заштиЬене од сажиман>а. Ту се често
)авл.а прелазно }, а ре!)е се само и своди на ].
Десила6изаци}а
171а. На готово целом подруч)у нашег истраживаы>а група -ое- у
бро)свима од И до 19 сведена }е на а/:
рданарх Бш, рдана'р мехёри Ж, редана] саги Т,)еданар Бк Км, рданар
Бк, рдана") сахи М!) НБ, од рданар до дванар Ж, рданархп Ме, дванарт
Км Ч) Бш Ми Ъ, дванарх НК, дванар Дб Бк, дванар Бк Ит Ж Ч Сн, дванар
Сн, дв&нар М1) Пд, дванар лихри Сп, двана] саги Ил Мо Ки Ми, двйнархоро
Ч, дванархи Бш, дванарха година БА, хрйнарс Мо, хрйнар Сн БА, хрйнар
Ш А Ки, хрйнаргн Ит Ме Мо, чехрнарх Ки, чехрнар Ит Т, чехрнар дана
Дб, чехрнар година Бш, чехрна'р дёца НБ, чех'рнархи Бш, чехрнархе Ит Бд,
пётнарх Бш СК, пёхнар Ил Т Ки Ми НБ, пёхнар Ит, пехна'р гЪдина М1)
СЦ, пехна'р година СК, пёхнархог Дб, пехнарха Мо, пехнцехе Бд Пд,
шёснарх Сн Ъ, шёснар Е Пд, шёсна] седамна]з година СЦ, шёснар година
М1), шёснархе Пе, седамнар Е, седамнар година СЦ, седамнарху СК,
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МАЪАРСКА /
СКИЦА 23
ф

-АЕСТ >

-ЗСТ

Ф\ -АЕСТ> -ЗСТ/-АЛСТ
Г\ -АЛСТ> -АЛСТ

Тсмяшвар
.СЦ ЪцОДем

,ч«

Немет

осамнй]с Ит Т Бш, осамна]с Ж, осамнщс Ит Ч, осамнй]схог Бш, осамнщехе
Ж, осамнй)сте М1) Бш ?), девёхнщех Бш НБ Сн, Ъевехнцс Ил Бш, Ъевёхнщс
и по кнла М1), Ъевехна'р дана Ж, Ъевехнщсхе Ил, девёхнщехе Бк М1).
Спорадично и врло ретко група а; прелази далъе у друге вредности:
чехрнас Бш, шёснйе Пд, осамндРс Дс;
хрйнер гЬЪнна А.
Лако )е могупе да се у овим примерима огледа само оказионалан
непрецизан изговор.
О сажиман>у ае>ё? на севсрозападу Баната в. т. 161. Географске од носе
приказу^ скица 23.
172. Вокал и испред или иза другог вокала у низу категори)а претвара
се у у (I), бар факултативно:
а) ка^дннца Т Ф Е Км Ки, ка^бшщом Ф, кад}дннцу Бд, рад]6ннцу СЦ,
вйд/'о Ит, мол)о СЦ, напусхр Сп, рад/о Ит СЦ, сёд/о Ит.
И примери служдница „кутлача" Пс, послуждница Пе 3 с испадан>с.м
У, као и служо]шща Ит (и Иванда, Чешлар 136), кадб^ннца Ит с метатезом
сведоче о дссилабизаци|И (~ноница>—]оница) као прво) фази преобража]'а
групе но. О дал>ем разводу }о->о] в. т. 312.
б) Вла]на „Румунка" СЦ, али и Вланне Бк Бч,
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защити СЦ, за]шм Ф, за]гим Ит, да за']ти]ем Бш, за']ти]е Бш, зЩтн СК,
зщти Бк, за/гй лш имп. Ф, зцтйте имп. Ф, за]с ймо Т Ф, зарно Ит Ф (али и
заига Ф, заиги Бк),
узщмапи Ф, уза]мо Ф (али и найму Ф),
огра}со СЦ,
парщца СЦ СК, параща СК, пераща Бш (али и пераицом Ф),
пра}ла Ми,
кй/ш Ж, ка']шом Ми, щшеве Ф, щшовп Ф, щшовима Ф поред крапих
форми са и, в. т. 162,
РЩНова башта Ит,
спаЦа Сн, по спаЦом Ит, сля/е Си (али и спаща Сн, слаще Ф, спащу
НК),
не удел* Бк Ит СЦ Ми, не 'дем М1), «2 уде Ит Е НБ Мо, «2 'дел*о Ит,
не ./деду Ит Т, не )дел« (с полудугам акцентом) А Сн, не ]демо Ми, не удел*
Км СЦ СК, не уде Ф, не удеге СЦ, не 'ду Пд, не /ди Ф СК, не уди Ит (али и
не нде Ф), Спротннм туда не/'де Мо 2— 17, Не]ду пчеле. Не}ду золе Мо 3— 91.
двЬ]ца М!) Ит Сф Пе Е Бш Ки Мо Пд, наз двд'ца М1), дво)це Ф, дво]цу
Пе, обд]ца Ф, трЪ]ца Ит Сф Пс, ЖнвЬ)нова грёда (микротопоним) Е, али и
двоица Ф Ки Пд, двоице Ф, дворца Ит;
яфрш Ф, една Ме Бш БА, ку]ну Ит Цп, у ку]ницу Т,
пра]сци Ме, прЬ]сцама Ме,
па]схи Ми.
Значено |с да )е промена поискал прапсна компензационим дужен>ем
претходног вокала, док у другим случа)свима та) вокал оста^е кратак.
Облици као мдл]о СЦ, сёдр Ит очигледно прсдставл>а|у нетипичан
изговор. Ипак, можда ни]е случайно то што су примсри забележени у местима
на само) румунско] граници. У говору Банатске Клисуре на румунско]
територ^и промена }е широко заступл>ена:
доб]Ъ, куп]Ъ, нав]Ь, рад]Ь итд.227
Исто тако у говору Банатске Црне Горе си. од Темишвара: 51аЪЫо,]е
Ъ1р, за /и ис\р,)е ш1зИо,]е сшёто Уезси, БЦГ 132.
173. У т. 163 наведени су примери двосложног изговора групе ау.
Мс1)утим, у страним речима налазимо и %, в и чак ф на месту у:
аугуст Ме, аустрйски Ч, ]а}[зна „ужина" Ф (овакав изговор одговара
немачком и могупе ]е да )с у нашим говорима старки од оног са слоговним у);
авто Ил Ит Ф Ч НБ, автове Са 256, автом Ил Ит, а^то^н Ит, автомдбйл
Ф, автббус Бш, автдбусом Бш, август Ф Ме;
йв*го Ит, афтом Бд, афтови Ф, афтдбуса Ш, афтдбусом ]Т.
227 М. Томил, Говор Раднмаца, СДЗб XXXIII, 352.
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Облик }ав „)ао" Бш всроватно )е постао од }аво<.]ао, упор, чссто кав
„као".
Разматран>е укупности овдс забележених по)ава десилабизащце вокала
да)с повода за закл>учак да та промена по правилу погана и или у, у ]едно|
категории примера и е, и то на]чсшпе иза, а не испред другог вокала, скоро
редовно отворсни)сг од онога ко)и губи слоговност.
Елизща
Елизща завршног вокала префикса
174. У особености банатских говора спада честа елизща кра)н>ег вокала
префикса испред почетног вокала речи за ко^у се он везуче.
за- + и->зизиграваду Км (разлика прсма типу за]тнти, т. 172, свакако )е услоаьена
друкчщим акценатским приликама). Друге примере в. у т. 213.
за- + о-> зоздгрнеш Ки, здгрне Е Ми, зогрну Пс, зогрнп се Мо 3—39, здкрёне
Ме, зокупу Ки, зокупила СЦ, зопуцалн СЦ, здетане Ки, здещ'е Ит, здето Ч
Ф, здетало Ф, зостали Е Мо, зошшьенн Ит, здштр/ьи Ф, зоштртю 3, али и:
задштр/ьу Ф, злдштр/ьен Ч.
за- + у- >зу-

зукати „бацати" НБ, зукамо Км, зукаду Пд, зукно Е Км, призукавали
цркву, кои здраво може да Чане Км, да зуставнм Ит зуставиш Ки, зуставн
Е Ми, зуставнм Ф, зусталл Ил Ки, зусталю Ит, зуставу 3, зуставу Ми, зусхавно
Ф, зуставнла Мо, заставили Пд, зусговили Ки Дс, зусталммо Ф, зустал>ено
Пд, зутёгну Ж, али и зауко Е, заукали Ки, зауставу Ит.
Код глагола зукати, очигледно < за(х)укаги, две чшьснице захтева|у
об)ашн>сн>е: имперфсктивни вид и акценат, ко)И као да имплицира да се у
доба елизи^е чувао непрснессни ", што би опет сугерирало (иначе мало
вероватну) претпоставку да )е испадан>с х, ко)е ]е нсопходан предуслов за
елизи)у, старще од акценатског прсношсн>а у том положа^у. Обе тешкопе
можда би се моглс отклоните ако се по!)е од итератива као ПРЪЗ(АХ)УКАВАТИ, па се зукати протумачи као повратна формащф. Ме1)утим, ниска
фреквенци)а поменутих итератива чини та к во об]ашн>оьс мало вероватним.
Решен>у питаша неЬемо се приближити ни ако као исходишни акценат
прстпоставимо вуковски заукатн, заукам, а не *захукати, ко)и одговара
во)во1)анском разговорном заукатн. Натегнуто би било и об)ашн>ен>е ко^е би
пошло од непотвр1)еног *заукати, заукам, од ко]ег би ее гласовним путем
добило зукати, заукам, па онда аналогиям зукати, зукам и на)зад зукати, зукам.
на- + у- >■ нунучила НБ СК, нучнли СЦ.
не- + и- > нинизраЬен Ит, ниспйван М1) НБ НК.
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ПО- + о- > по-

пдгпадо Ит, али и поодрасли Нз.
по- + у- > пупубщамо Км.
у. + о- > о- (у-)
ображен СЦ, опште „уопште" СЦ, очи Богорв/ъема Ит, очи Божика
Ил Ит Ф Т Е, очи Велика пёхка Ит Км, очи венчашх А, очи Видова дна А,
очи Ддва Ф, очи Ддва Ф, очи Йванм дна Пд, очи Крстова дна Мо, очи
нёдел>е Ки Ми НБ, очи Петрова дна Е Км Ми, било очи Петрова дана Си,
очи Пётровдана Ж, очи сваког мёсеца Ит, очи сватова Сф Ф Ж, очи Ускрса
]Т Ф, али и уопште Бш, уочи БожиЫ СК, уочи Свётог Луке Ит, и, с
друкчи)им упрошпаван>см вокалске групс, учи Божипа СК, учи венчанм Е,
учи Ддва Мо, учи Чистое понёдёл>ника НБ.
175. Многобро)ни су случа^сви елизи)с у еащшн'у. Клитикс губе сво|
кра)н>и вокал пред реч)у ко)а почин>е вокалом.
га + ода г дбй^ем Ит, да г одранимо Ил, кат су г оженили Ф, наши г ома
примиду Бд, ]едва сам г откинула Ф, али и лёпо га дтпусту Бк.
га + уда г убще Ит, кад г ударим Ф, мётупу г у }астук Ф, па г узмемо Ил, да
г >тера Бк, да г утешу Бк.
да + ид играмо СК, д игра са сна]ком Ж, д идел* Нз, д идём Ил О, д идем
}Т Ит Сф Ф Км М1) Мо Пд, д идеш М1) ИтЖФЗ Мо ПдЪ,д иде Ит Т
Бч Е, д идёмо Ил М1) Цп Ми Мо Пд, д идемо ]Т, д идёте Ф, д иду Ит Цп
Бд Пе, д имам Бк, д имаш Ит, д шла Ит НК, д иза1)ем Ит, имаж д иза!)еш
Ф, д изаЬе Пе, д изй!)ем Бк, д изй!)еш Бш, нщёдног д избйраш Ф, д извади
Ит, д извади Бч, д извйда Ит, д изгоре Ит, д изгубим Ит, д изгубу Ит, д
йздаду Ит, д израним Ил, д игра Ж, д игра}у Сф, д искали Ит, д ископам
Ит, д йсплати Ф Ит, д исправн СЦ, д испрати Ф, д истераш Ит, д истеру
Ки, д иструне Е Км, дд//е д йшге Ф, али и да игра Ит, да идем Ит Бш, да
идеш Нз Ит, да иде Ит, да идёмо Ит, да идете Сф, да изгоре НК, да изгубу
Ит, да изйЬем Ит.
да + од обй^ем Ит, д озёбете Ф, д ол>уштнмо Ит, д осрамотнмо Бк, не# д
Ьстане НБ, д останемо Ф, д остану Пе, д дтвориш Ф Ме, д дтйдне Цп, ойе
д дтлее М1), али и да ддел< Ки, не^1 да отвори Бк.
да + уд убришем Ф, д уватимо 3, д увозимо СЦ, д уврёди Ме, д удари Ф, д
ударим Ме, д уденем Ф, д удесим Бд Пе, д у#е Ит Цп, ниуе гео д узл<е Ф,
д узл«ел< Ит Сн, д узмеш Ил, д узме Е, д уамемо Ит, д узмёмо Ч Сн, д узл«у
Ит, д узоре НБ, д у;'е Ч, д улсрем Ит СК, д умреш Ит, д уму Ит, д упрёгнемо
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3, д уродим Ит, д урйди Ил, д урани Сф, д ускочи Ъ, д успем Ит, д успеш
Ит, д устане Ч, д устанемо Бд, д угёчеш Ит, д учим Ит, али и да урадим
Ит, да устанем СЦ.
за + аз Америку Ит, з астал Ит Ч Пе.
за + ез ёдан дан ]елти два Пд,
за + оз дта] Ме, з дтог Ит, з Ьтим Ит, }а сам з Ьхйм Ф, з дту Бк Ит, з ото
Ил Бк Ш Л" М1) Ит Ж Бч Сф Ч Ф Пе 3 А Е Км Бш, з ото се зове Бк, йште
з дтог мдмка Ф, з дту Бк, з два] Ж, з деде СК, з дереву Ит, з осам форйнти
Е, али и за дто Бч, зэ дтим НБ.
за + уз Ускрс СК.
на + ан астал Бк Ит О Бд, к встал Т, н <2стал Бк Ф Ме Сп Ми, « асгал Ч, н
алмне Ит, али и на астйл.
на + сн ёдан крц 3, н ёну страну Ит, н ёно место СЦ.
на + ин игранку Пд.
на + ок дгау Ж, н дна] Ит, н оп«л« Пе, н огол* Е СЦ, к дто Бк Ш Ит Ф, н дта
гувна Бк Ж " оге кдн?е Ф, н оге крстове Бк, н оге фигуре Ж, н ову страну
Ит, н 5в>> страну Ит 3, и йгу жёравицу Км, н огу Ит Ж, н огу страну Ит, н
йгу дйслу Ч, н 5«у страну Ит, н ода/у „на салаш Ит, н ддушку НК, н дран>е
Пе, али и на два/ Ит, на дто Ит.
на + ук .усга Ж, али и на ум СК, где акценат чува вокал а од попадала.
нека + инек н пита Ит.
па + ил игру Ит, л«улс )е напустио п иде ди ЪНе Ит, п иди па траэки Ф, п и
уа Ит, л и ]й сам НК СК, л ылалс д />()сш Ж п. има Ит, л имали су око сто
ланаца излаза (=пашн>ака) Ит, л и сад има Ф, л ышо Мо, л йшла Бк.
па + ол Ънда Т Мо Сн Дс, лонда Щ 9, л дндак Бк Ф Пе 3 Е Км Пд Ъ, л
Ьнак Ил М1) Ит Т Ф, л дндакёна Км, л олш Мо, л олег Ки, л дйе Ит, али
и ла дндак Бш, ла одвёд у ку}ну Цп.
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па + уп у ее/ Км, л увати обадвдицу Е, л увёжу Ит, л уви]е Ж, л угре]е Ит,
шнрдке л удешене Ит, л Ще Ит, дтине и ущми 3, л украду Ит, прйварио
се л укро НК, л умре БА, лйо л ул<ро Бк, ддшо куЛи л улфо Ит.
176. )е + итако ] и било Ит, з ото ] и пито Ит, да } ишо Ит, она'} што } ишо Ки,
али и хако ]е и тёбн Мо.
]С + ода га ] два] Ит, како ] дном Мо.
\с + уоднёла ] у шгафйр Ф, кйко _/ увапю рёклу Пс, ла _/ ударно Ит, али и
ны/е _ул«о Пе, тол<г ;'е увапю Ф.
ме + опа су м дни учили Ф.
не + ида н изгубнш СЦ, « издйре Ит, до^ н азй/)у Ф.
не + он ЬбйТ]еш Ф, да се н дбранл Ит, да н двлажу Ф, да н озёбеш Сф, да
се н Ь}е (о^еде) НК, н дтйднем Ф.
не + ун уважаву СЦ, н умем Ит Ч Ф Ме Бш СЦ Мо БА НК Ъ, н умём Ф
Е, н умели Пд, « ул«е Ил Бк Ит Ж Т Ф Км НБ, А н уме бос да трчн Мо
1 — 101, н умёте Ч 3, н умёду СК, н уму Ит Сф Ф СЦ, н узима Ит, к узиму
Бк, н ^вату Сф, н упали 3, мек с улуги СК.
се + ида с игра Ит, да с изгубу СЦ, да с измщем Ф, како т с ыл«е Сф, да л«у
с имело Сф (о ово^ конструкции, односно о глаголу сшие, бипс више говора
у поглавл>у о кон}угаци)и), али и ... му се имело Ит, да се иде Ит, кат се
измёнуло СЦ.
се + ода с обрщам Ф, да с обучеду Ч, да с одбраниш, Ф, ]а сам с од стра ...
Ф, да с окренем Бк, да с опи]у Ит, да с опри]ател>амо Мо, али и бЪле с
драло Ит, да се Ъре Бк, ла се онёсвесно Бк, да се оцигура Ф.
се + ушгд си с удала Ф, ондак с узме Ит, да с урани }Т, али и после се
укннуло Т.
те + опа г обри]е НБ, али и да ге отру]е Ф.
пе + ида й ыЛи Ит.
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177. али + оал дву кад узмем Ит, ал дни нйсу Ит.
би + ида не б ймо Нз.
би + оако б он пуко 3.
би + у]а б узо Ч, мбро б умрёт Пе, гй б усто Ъ, али и нЪ б умо Ж.
ли + и& л истина ГГ Бш.
ли + у]есй л урйдио Ф, }е л у тебе машина Ф.
ни + инйсам н ймо Ч.
нити + онит он ... нит она Е.
нити + унит у суши глада, нит у киши рода НБ.
178. ако + иак идеш Е,
ако + оак одржу Ит.
ако + уак узмдгу Ф НК.
до + уд увече }Т, д ушщу СК.
него + онег дна Бк, не секу кав супу (супа \с врста ситно сечсног теста ко)е се
ставл.а у супу) нее дбично кав коцке Ф.
него + унег у Пёрлез ]е била ео}на влас Ф.
по "+ оп двнм Ф.
прико + оприк дчщу НК.
педу + идни Нед иНи довече Ит, дви Нед иНн у варош Ит.
179. У горн>ем материалу широко су заступльени предлози и везници,
односно речце, ко]има се придружу)у и неке заменичке и глаголскс енклитике. Сасвим природно, на списку нема )еднофонсмских )единица, таквих као
а, е, о, у. Елизщом првог вокала у групи те би ]единице нестале из говорног
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ланца, чнме би била битно оштсЬена комуынкаци)а. Ипак смо забележили
ыешто изузетака од овог правила, и то у вези с морфсмом у-, где гласовни
низ ко^и оста^е омогупу^е семантичку прозрачност исказа.
Неке од овде обухвапених клитнчких речи — ако, али, би, ли, него,
нет, шип — )авл>а)у се без кра]н>сг вокала често и ван хи^ата (в. т. 183— 186),
тако да ни]е извесно да ]с н>ихов скрапсни облик у гра1)и наведено) у т.
175— 178 условлен положа)ем у хи^ату.
Привлачи пажн>у чшьеница да елнзи)а у хи)ату пога!)а на|вишс вокале
а и е. а не високе вокале, ко)и на)лакше ишчсзава]у из других положа]а.
Елизще какве смо констатовали у овом одел>ку широко су распростра
нено у говорима на подруч)у Срби^е.2 Нарочито су карактернстични типови
као д иде и н уме. С друге стране, сраслица понда повезу)е наше говоре са
славонским посавским (Ившип, Каа" 196, стр. 184).
180. У одре!)сним случа)свима елизи]а у сандхи^у погана друга вокал у
групи, т). почетни вокал акцентогенс речи. Ово се тиче веза са предлогом у,
где би губл>сн>е самог у затамнило значен>ски садржа) говорне поруке.
у + ау Мёрику Ш Бк Ит Ч, али и у* Америку Ит, у апатёку Ит.
у + е- (или а-?, в. т. 136)
у ргёлн Ит, у ргёлу Пд.
у + оу ва/ и у ев/ сат Ит, у ев/ крЩ Ит, п у ев/ Км, у ев/ бунар Пд, у во/
ускршн>и пос Е, у ва] сокак Мо, у во} околини Ми, у вим Ит, у ее баш се Ит,
у ее куНе Ит, у во Пд, у во и у во врёме Ит, у во врёме М1), у во дЬбо НК,
у на] буцак Км, у на] кра] Ит, у на] лднац Ит, у на] пар НК, у на] рах Нз
Ки, у на] сЬкак Ит, у ним Ит, у ну Ит, у не динаре Ж, у но врёме М1) Ит
Ж Е НБ Мо Пд Сн НК, у но добо Ит Км Ми.
Заменице два] и дне) постигле су на ова) начин потпуну напоредност
са заменицом та] у сннтагмама с предлозима:
с Ьвим : с отим = у ва] : у та].
Посебно сто]е приме ри ()но врёме било ]е ей ногради Ф, Оно врёме
смо имали четрнй]с ланаца (земле) Т, Код нёс ]е било дно врёме да се
дёлло по браНама Пе, где ]с изгубл>ен предлогу, а не почетно о- заменичког
облика. Синтагма дно врёме очигледно ]'с схвапена као беспредложни
темпорални акузатив. Упор., ме1)утим, у дна времена Ф.
Овде Ьемо забележити и везе као:
бйл° ]е вако Ит
сад ]е вако СК, и вако су НК, ту ]е нйко широко Ит.
И овде )е уклонен други вокал из вокалске групе настале у хи^ату. Као
и у разним другим ди)алектима, морфолошки мотивисаном променом успоставл>ен \с паралелизам таки : едки : наки. Облици типа ваки и накн ]авл>а)у
228 Податкс о ареалу ове по)аве да)у на основу ди)алектолошке литературе Р. СимиП, Левач
159, и С. Рсметип, Шум. 121. Судепи по гра!)н И. Половила. Госп. 59, изгледа да )е у Бачко)
елизи)а ове врете сразмерно слаби)е заступлена.
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се, уосталом, и ван везс с проклитиком, в. т. 181 и одсл>ак о морфолопии
прндсвских заменица.
181. Елизи)а поискал пога1)а и сандхи у следу две]у акцентогених
речи. И ту се по правилу губи први вокал у вокалско) групи, дакле кра)н>и
вокал прве од захвапених речи. Подслнпемо гра1)у према вокалима ко)и
нису изговорени с подразделима (пасусима) према почетном вокалу
слсдепе речи.

зна дед-Арса Ми;
нем дна места Ч;
свё му греб узёти НБ, дна онд ускочи Ъ.
Неки од ових примера сад рже у ствари дезакцентуирану акцентогену реч.
Природно )С ппо дезакцентуашца ствара повол>не условс за ишчсзаван>с вокала.

каж иНе каплир Нз, мож и наше Нк, мож и не може СК (али и
мЪште иНн Ки);
свакп у сед) одело Ит;
па одвёд у ку)ну Цп.
И
мож бит и выше Т, свет Или]у Ит (очито секундарно, у ослонцу на
номинатив сеет Йлща). ко') има Ит;
мдро ндсит от куНе Т, чёгир дра Ми, трн—чётир ортака Ит;
морали иН у цркву Ж, треба нзйН у сусрет НБ, два беж: унутра ]Т.

ев имам мд]у куНу Ит,уё колк има НБ, колк има корачи Цп, кЪлк ймамо
иёггдва Мо, сам исгию чашу СЦ;
сам мал оваца НБ;
как ЪНете Ко, ёт дно ]е то 3, али и омо ддйвде НК, као дца НК, до двог
Бк.

знад дни Ит.
Мсжда случало, имамо само )сдан пример за нспадан>с у под оваквим
условима. Ме1)утим, ни|с случайно то што нсдоста)у примери за испадажс
р путем елизи)е или, као што пе се видети из дал>ег текста, у другим
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положа]има ко)и пружа)у прилику за ишчезавашс слоговыих гласова из
говорног ланца. У овом погледу р се оштро издва^а из круга тих гласова.
Иако )е шихова слоговна функци)а иста, фонетска природа \с сасвим раз
личиха.
Преглед расположиве гра!)с води заюьучку да по)ава елизи^е нщс веома
честа. Неке од окрн>ених облика найи йемо и у следейем одел>ку мейу
потврдама за отпадан>е крарьег вокала у сандхи) у, али ван хи)ата. По]едини
ме!)у тим обл'щима )авл>а)у се чак и самостално, ван сандхи]а. То да]с повод
да се постави питанье да ли сандхи прсдставл>а услов за отпадаше кра]н>ег
вокала. Одговор би морао бити шцансиран: очигледно ]с да сандхи ни|е
неопходан услов, али он свакако погоду)е промени. С друге стране, питаше
се може и обрнути: можда ]с промена у хи)ату дала подстица) за ширеше
)едном створене крайе форме и у другим полпжарша. У сваком случа^у,
треба нагласити да се облици с узлазним акцентом на (едносложници или на
ултими вишесложнице по правилу не могу напи ван сандхи)и. Ту се ради о
могупо] редуцирано) реализации облика под посебним условима.
И овде се треба посебно оеврнути на хн)атске везе са вики, наш и ел.:
дуж цела вако у шуму Мо, колко ]д нако Сн, као Ьца нако НК;
воде вако НК, чётир звезде нако Е;
ком вако Мо, али и и овакн Сн, ди чш то овако Ми;
онда ]е бйо наш народ Сн, кратко ндко брез левче Ит.
По)ава )е очигледно обични]а у кикиндско) говорно) зони, можда с
изузетком СЦ. С друге стране, облик вамо у хщату нашли смо само у Ит:
Ъдп вамо Ит, дошли су вамо Ит.
Овде )е о- могло отпасти само у говору где се " не преноси доследно
из средине речи.

ГУБЛ>ЕН>Е ВОКАЛА ВАН ХШАТА
Испадаюе кра]н>ег вокала у сандхщу пред консонантом
182. У лежерном говору ни)е ретко ни ишчезаваше кра]шег вокала у
сандхщу испред друге речи ко^а почише консонантом. Прегледайемо грайу
према вокалима ко)И испада)у. Критсри)ум за формираше подраздела бийе
лексичке ^единице чи)и се кра)ши вокал факултативно уклаша. После рейаша
тих ]'единица код вокала а, е и и следийе мешовит материал, у ко^ем Йе се
презентирати кршеше лексема код ко)их ]с оно у нашо] грайи представлено
само ]сдним примером.
183. А
ала
ал ]е била дубока Сн, ]ав, ал }е помрчнна Бш, ал сн се нагуто Бш, али
и: ала ]е та} здрав СЦ.
мора
мор бйти Ит, мор д устане Ч, мор да дЩе Пе, мор да плахи А, мЪр
да се разлще НБ, он мор да пути Сн, али и: мор3 д уранн Сф.
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нека
иди нег да баба Ит, нег дЩе Т, нек дЩе Ит, нек дЩу Ме, нек ]е зна
Ит, нек ]е ту Бш, нек раду СК, нек севне Км, нек се зна Сф, нек се см'и]у
Ъ, само нек чу}ем Сн, али и: нека живу СК.
нема
нем нйко НБ, нем нйшта Ки, нем ту НБ, нем цигарёте Ж, али и: нем3
ни)ёдйн Сф, нема тога НБ.
треба
не треба да $ Ил, треб да се ожени Е, али и треб3 д умрем СК.
(Разно)
унука баб Марще НБ, нйшт нема НБ, ом („олмах") пднуду Ит.
184. Е
а]пе
а]д докажи Ж, дуд нек до/)у Ме, й/г на клупу Т, й/г редол< НБ, ар
фрйшко Ки, али и: а]те ко другог Мо.
дабоме
дабом да е бйо Ит, дабом да нйсу Пд.
)е

ко } бйо болестан Мо, ко ) како способан Нз, то ) Жива Ит, ней)» ни
видит дй игла (=ди )е ...) Ит.
каже
каж деда Ит, каж )ёс дошо Нз.
може
а мож бид да е Ит, мож бит Ит Т Сф Км НБ, мож да биде Ч, мож
да буде Ит, не мож: да га суди Ил, не мож: да биде Т, не мож: да до1)е Т,
не мож: да роди Ме, не мож да стд]и Бк, не мож: д йзй/)е Бш, не мож: да
плати Ки, не мож: да дЩе Сф, ко то мЪж знати Ме, ко ту мош прёНи Ит,
не мош се помаНи Ме, не мош то тдко Ф, не мош чдвек Ж, да се мош стйНи
Ит, али и: пре може да биде Ж, мож:3 бит Ч.
нейе, оЬе, Ье
неН да ради ]т, не!) д иструне Е, нед' да ради Мо, нед' да склони Мо,
не% д дстане НБ, нед' да прими Ил, неН се б&цити Бш, — ко од' да игра
Ит, како Ь да биде Т.
нй]е
ни] било Ит, нщ бйо М1), то нщ било Сф, то се ни] дало Ч.
ее
да с повуче 3, немаш да с протйвнш Т, та с смё]е Пе, да с сетйду НК.
полуубу с ту Ж, сигра]у с тако Сф, како с чупу Ит, рг с сав дзноим 3, /2 с
сеНам Пе.
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(Разно)
шта бйд било Ме, да дЫ] куНп ]Т;
вйш пути Ит, мётеш гор плоче А.
185. И
али
ал да му буде Ит, ал /2 сам оро с дтнм Пе, имам, ал не знам ди Ки,
ишлй би, ал не знамо дНёлмо и наНи Ме, ал нще Бш, ал треком покривёна
Ит, ал сувише (=на)чешпе) с каруцама Ж.
би
]а б то убила Бд, не б дошла Бш, шта б с офицйрима Ит, мн б трёбалн
Ч.
или, )ели
пушку ил ба)онет Са, )ел Ну слагатн ]ел нёНу Ит, овако ]влги онако Ме,
али и одма или после Бш.
)ССИ, СИ, ниси
каж }ес дошо Нз,)ес тн говорив М1), каже)ес тн. луд Бш; дй с се Ъждеро
Ит, дй с се задржо Пе, каквп с тн чдвек Ит, одфкле с тн Ит, ко с тн Ки, ко с
тн Ми, трёбо с тн н>ёга дтсеНн Ми, шта з ддшо ту Ки, шта з ддбно НК; нйе
мого Ит, нйе тн била Ит, нйе тн кадар Пд, ннс тн ранно Пд, да нйе тн ]два
Ит, што нйе тёбн Ч, али и: дй си се досад Ит, ]есн вйднла СК.
ли, да ли, )с ли
би л /2 мого Бш, воле л те Бш, допадй л се мЬмку Пд, ила л колеба
Ж, пли? л гаи Е, ими л сад воде Е, нма л кога Ми №о,]есу л кдн>н поткованн
3, ]ёсу л туклн Пд, ./еге л грожНе Сн, л*ог>* л ддНи НК, ойу л ги кости Ит,
оАу л се прёваритн Пе, оЛе л дбй скоро 3, ойе л да доведу Сн, ниси л био
Ит, треба л вам Сн, али и: вдлёш ли НК, ]ё ли Ф.
На ове примере наслан>а)у се и оНёлмо Ит Е, дНёлду доки Ъ, дщелду
Ми, )ёлте Бш НК, ]алте СК;
дй л' 2 знам Ж, да л ей зн&те Ч, да л' в он куНи Ж, да л ]е он Цп, да
л е то пре било Ж, да л }е то далёко Бш, да л _/е гд гвЭ/ браг Бш, да л ;е гд
тако Пе, да л л<дг_у Ф, да л се Ч, да л сам /а Ш М1) Ит, да л сам Са 108, да
л су Ж Е, да л Не Ит, али и да ли Неш дЬнётн Бш.
)'ел да Мо СК, ]ел ей знаге Ж, }ел волеш Ит, ,/една ]ел две Ит, ./ел ./е
жив ]'ел нще Ш, /ел ]е жив ]Т, ]ел у'е он^каже, куНн сад Ит, /ел пишеш Ит,
}ел по волу Ки, }ел сё]еш наполе Ит, уел си дправио Ит, Уел Ну слагатп /ел
нёНу Ит, али и /е ли бйо )два Ит.
нити
ннт /е Ж.
ради
иде нЬполуе рат себе Мо.
цели
цел дан Бш Ъ, ии/го цел дан Ми.
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четири
чётир Ьака Ит, чехнр звезде Е, чётир кпёри Ми, чётир кращаре Ит,
чётир ланца Ч, чётир лежйду Ч, чёхпр мёрпце Ит, чёгир сага Е Км, чётир
човека Ф; чёт^р године Сф, чегэр синдвице 3, три-четэр 'шъаде Е; чёгр брага
Ил, чёгр вашара Пе, три-чётр дево}ке Нз, чёгр кон>а .1Т Ж, чёгр крщцаре Ж,
чёгр кращаре Ил, чёгр ланца Нз, чёгр д<ёсга ХГ, чётр-пе дёворка Пе,
чётр-пет Сф, чёгр сага Ил 3 Сн, чёгр сокака Ит, чёгр его Ит, чёгр его М1),
хри—чётр дана Си.
(инфинитив)
онда нёАе 6мг шиша Ит, мЪж бн* да зна Ит, не моле бйд гоепддар
Ит, сутра Леду бит сватови НБ, не л«э.жел<о 6мг прй]'ател>и Пд, нёНемо живит
сто гЪдйна Ме, *гои Ае Ш са н>ймехана НБ, не могу [а кривит Свету Сн,
лакше у'е купт него раса!)йватн Мо, _/2 А се молид Богу 3, не моле /деиЛ
наполе Е, а .могис бид да е Ит, ./2 Ау славит свёца Км, ош ыЛ, Слило, отудана
НБ, лакше дд%л до дёво]ке НБ, оЛе л ддН скоро 3.
(императив)
ыд луАи Цп, ид тамо Е, л>уб ме Дико Км, помоз Бог Ме, пдтрч мало
Ки, разум гй ерпски Сн, слаз Бог Е, Аут па сёди Ме.
(Разно)
пр" дан (са скрапеним акцентом!) Пд, жена има сёб другарицу Бш,
бдга т твдга НБ, ми смо бил на великом капиталу Ч.
186. О
ако
ак ]е нйко Ит, али и: ако нще дёвд]ка однёла Ки, ако ш лажем НК,
ако щ н>ёму нёНу радити НК.
ето
ёг гако Ит Е Мо, ёг такд у'е било НБ, ё'тако }е било М1), ёг гаки уе Сф,
ёг гак толики Ми, ег"го Км, ёг го ;'е НБ, ёг гу Ки, ёг саг су растёкли Ме,
али и: ёг° кдлко Бш, ёг° сад Ит.
зато
заг сам ;а гд казо НБ, заг су они били НБ.
зашто
Яё лсогу да читам нйкако заш не могу да видим Ит, Наши су могли
да мёлёду заш су ималн прикручу НК, заш )а нйсам се мого жённти брез
мЬи рддитёлм НК, заш нйен добщо М1).
како
как привали ноН Мо, как сго/м Ит, али и: как" су ранили свинье Е.
мало
мал дуже Ч.
него
шири нег дужи Ит, ей вйше знате нег ;а Ит, вёАа нег /а А, нег ]е било
Бш, боле нег лане Ч, киша се не чека куНи нег на пиву Ит, вйше кошта нег
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наз дёсет НК, нег се гдро Ьла] Мо, зиме горе нек сад Ит, вйше нек сад Е,
али и: боли него ]а Ит, вёНма него сад Ме, него сад Сн.
неколко
нёколк пути Ит.
само
сам да ]е чисто 3, нма сам запиши СЦ, а ималн су сам }ёдну чашу СЦ,
сам мал оваца НБ, сам мн пре нйсмо правили Сф, они глёду сам па се
сме)у Ит, сам толико )е казо СЦ.
тако
нйсу так велики Ит, ет так толики Ми.
тамо
там ди смо били Мо, а /а имала там маниле ]Т, али и: тамо на Тису
НБ.
187. У
)есу, су, нису
]ес дошли ти Е, па с се молили Ит, ту с сей Сн, што з дошли Ит, док
низ били шпдрети Км, низ биле Ж, нйс косили Ит, пре се нйс ни држале
Сф, нйс се шйшали као сад Е, нйс се венчавали ома Т, нйс се носили НБ,
ни се сватали луди Сф, ондак се (=су се) ватали вдлови Дб, ]Ьш како се
(=су се) поштовали свештеници Ит.
Ьу, неЬу, опу
]~а Н тебе Ит, /а Н' т'еби казати Мо, у2 Н то урадти Бш, ]а Н се молид
Богу 3, ]а Н да радим Ф, са Н ]а ддНи Е, са Н]ад ударим Ме, да А ]а дстарнти
Е, /3 г' ги шсш Ж, уЗ д' даги Ме, и то Ь да вам кажем СЦ; нёН }а нйкуд
ипп Ч, уЗ нёН другог НК, нет' те шсги Сн, нёЛ' д иделе Ит, ней' да устанем
СЦ, не"' да се брйнем М1), «ё"' да калсел* Ж, не*' да н>нм шаиьем Км; од'
да вам кажем НБ.
188. Морамо овде напоменути да бро)на размера примера са губленлм
вокала и оних са сачуваним вокалом у изнессном материалу ни)е реал на. И
теренско бележен>е и сксцерпци)а примера поклан>али су више пажн>с ономе
што одступа од юьижевне норме. Ипак, може се репи да, кад су у питан>у
облици чести у говору, малобро|ност потврда за губл>ен>е вокала значи да )е
то губл>ен>е ретко. С друге стране, за многе катсгори)е можемо са сигурношЬу рейи да форме скрапене за вокал има^у високу фреквенци]у. То важи
нпр. за речце и везнике с консонантом л испред кра]Н>ег вокала (ала, али,
или1]елн), за облике нека и него,229 за презенте може и (о)Не, неНе за помопне
глаголе ()е)си, ннси, Це)су, нису и Ст. Понекад раширеност накнадних
консонантских промена упозорава на чврсту укорен>еност краЬих форми: а/г
са г-<д добивеним испред безвучних сугласника, нед'<неНе са палаталним
плозивом место А. .
229 У светлости ове чшьенице )асно )е да честа употреба оваквих облика у стиховима ерпских
романтичарских лесника XIX века, родом Во|Во1)ана, ни)е толико ствар песничке слободе колико
пово1)е1ье за живим говором. Наравно, они су напоредност два)у облика, пуног и скрапеног, ко)а
посто)И у говору, искоришпавали за уклалан>е у мстричке шеме, бира)у(1и према потреби дужи
или крали облик.
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Р;пматран>с прнкупл>сних примера показухе да ]С губл>сн>с вокала често
углавном у речима са помойном функциям у рсченици. Осим везника и рсчца
ту су углавном помопни и модални глаголи. Значарш )е да нема пунозначних
глагола, а ни пунозначних прилога, таквих као лепо или сугра. Скоро потпуно
изоста)у придеви и имениис (поучан )е пример баб Марще са дезакцентуираном апозици)ом у саставу сталне синтагме). Ту су, мейутим, две глаголске
категори)е, инфинитив и друго лице ]сднинс императива. То су оолит: у
корта отпаданх -н не доводи до хомоними)е са неким другим чланом
парадигме. Никако ни)е случа] што )с губл>сн>е -и у тим катсгори)"ама широко
распространено, или чак представл>а правило, у многим словенским )езицима. Непе нас зачудити ни то што кра)н>и вокал веома често отпада и у бро)у
четир(и). Додуше, та] пример можс изглсдати усамл»ен, али он )е у ствари
]сдини кардинални бро) из основне серите кор! се завршава ненаглашеним
вокалом, и у)едно )сдинн тросложан.
Што се тиче гласовних услова, добро су застушьени сви вокали. ВеЬом
фреквенци)ом губл>ен>а издва]а се ]едино и. Запажа се и то да се вокал нешто
лакше губи измену два безвучна консонанта, па и измену два звучна, него
измену консонаната нс)еднаких по звучности (подсепамо да у звучне спада^у
и сонанти).
189. Забележипсмо овде и два примера ко]и се издва^а^у тиме што ]е у
н>има отпадан>с кра)н>сг вокала прапено прсношсн>ем слоговности на претходни сонант:
А>0. не мож с колчм прёНи Ч.
О>0. нще хо бил гако Ч.
По)ава очигледно ни^е честа.
Апокопа ван сандмф
190. У некима од лсксичких )сдиница чи^и кра)н>и вокал е или и често
отпада у сандхи)у ]авл>а се поискал апокопа и ван тога положа)а.
Е
ха)д Ч, Аа/д СЦ, Ъ]д 3 Мо, 2;д Ил, «о/г Пе, а}т Ит Сф; однёсё с НБ.
И
]ё л Цп, ]ё л Ми НБ, ]ё л Пс Ки Мо Сн, нще л Е, на бази овога и ]ёлте
Бш НК, ]алте СК итд.
воле л НК, вдлёмо л НК, нма л Е, ими л СК БА, имамо л НК, имате
л Е, ]ёсй л Ит, можё л НБ, можёмо л Е, опе л Сф, ЬНё л ]Т Ит;
мЪж бит Сф, са ш видне НБ, како и могу знат Е, имат Е, знам, рёко,
певат НБ, са Немо призват НБ, ако ]а н>ёму нёНу раднт НК, с ким (=чиме)
Ну ]а н>н онда ранит Сн, не можёЪу створит СК;
беж НБ, а мм беж: Сн, а они беж: Ит, ]а беж: Ки, тп се држ на лдтру
Км, плу) руке и држ: Мо, поЪрж Ш.
Од ових примера они са -л<лн практично су уопштени. То важи и за
императиве беж и држ: с скспрссивном коноташчом. Нису рстки ни облици
(х)а]д и (х)а]т, док су скрапени инфннитиви много рейи од оних на -ти.
Пример однесе с усамлен \с.
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Ту су и многобро^нс потврде за чётир и ван сандхи)а (Нз .1Т М1) Ит Ж
Т Ч Пе 3 Е СЦ Ки НБ Пд БА НК СК Ъ Дс, упор, и четир Щ). Облици с
кра]н>им -и ретки су: чётири М1), чётрп Сф.
У поглсду отпадала кра]Н>сг вокала банатски говори далеко заоста^у за
неким штокавским говорима на севсрозападу, ко)и позна)у чак и примере
као датив жён или мн. колач. С друге стране, овде нема ни облика као мен,
теб, гор, дол, там, овам, обичних у многим екавским говорима, од смедеревско-вршачких па дал»с ка )угу и ]угоистоку.
Афсреза
191. Ненаглашсни почетни вокал често отпада у разним лекссмама, по
правилу испред безвучног опструента или испред сонанта. У првом случа|у
промени погоду)с тенденцща обезвучаван>а вокала у исюьучиво безвучном
окружен>у, а у другом способност сонанта да апсорбу^е вокал.
Аиз гёнцще (=„штаци)е", изгледа да ^е на)стари)и назив железничке
станице на овом тлу био [а]генцп]а);
пагёку Ит, патекар Ш, патёкар Ъ, патёкарску Ч, али и аптека Нз,
апатекара Ит, апатекару Ит (ни|е сигурно да )е овде утицао ма!)арски облик
раИка, тако!)е без а-);
белн страган 3, щ строган Ми, страган Пд, страганска Сн, капа
страганска Пд Мо, капу стрёганску Ит, стрёганску огрлицу Ит, али и
астраганску Ил;
Тдша Танацков СК.
Еластнка „врста лопте" Сф, на ластику Ит;
леватор Дб, лёватор Пе Ф НБ (и Иванда, Чешлъар 124), без лёватора Ф;
лёктрнка 3, лёктрпке Пе (у Иванди лётрпка, Чсшл.ар 124);
из Лемйра Ф, у Лёмйр НБ, у Лемйру Ф Е, Лсмйрац Бш, Лемйрци Бш,
Лёмйркинм Бш (али и Елёмйр Е, откако )е Елемира Е, Елемйрац Ме,
Елёмйркинл Ме итд.);
зёкцйр Бк Сф Мо, зекцйрали Т;
цели шалдн вд]ске Мо.
ИТёбе] СЦ, ТебЩ СЦ, не Тёбе)а Ф СЦ (али обично И-);
нёкцща Дс, нёкцщу Ш Ж, нёкцщу .1Т, некци]е Са 258, нёкцще БА, брез
нёкцща }Т;
новёрац СК;
таллинским Ф.
Оп&клща Бк, пактф Бк, пёкотина БА, да ме пёришёду Ми, Росламош
Мо НК, у Росламош СН (народно име Банатског Аран1)слова, < ма1).
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Ого5г1йто5), из Рдсламоша Сп, Росламош Мо 3—65, 3— 110, сдвина Ф, сдеине
Цп Сф Ф, али и опаклща Бк, опаклще Ит, опаклн)у Ки, осдвпна Пе, осдвпне
Ит Ми.
Овде Йемо навести и облике вако ИЙ 50, едко Пд Сн НК СК, ндко Ит Пе
СК НК, карактеристичне првенствено за всйи део кикиндске зоне (уп. т. 180 и
181) и вамо Ш ,П\ одлику малог предела на истоку тамишке зоне (т. 181).
Уи зёнгще Пд;
СекЪванще Ит Ф, Секоеанзе Т.
Синкопа
192. Испадан>е неакцентованих вокала, на)чешйс из првог слога иза
акцента, веома )е распространено у банатским говорима. Знача]но )е да у
несразмерно великом делу примера испада вокал и. Стога Йемо излагайте
почети од тога вокала. Испадан>е осталих вокала бийе размотрсно у поретку
опадазуЬе висине другог акустичког формата.
193. И
Множина императива
бацте Ит, бёжте Ч, бёште Ил, верхе Пд, брйнте Ит, не брпнте Ме,
вйчге га Ит, вуцте Бш, говдрте Мо, грапте Ки, дпванте Ит, дйште се НБ,
Ъо^те Са 113, Ъдт'те Ит Ме Мо Ба, дбНте УТ Ит, Ъонёсте Ит Ки Сн, дрште
се Ит, дрште Мо, забёлеште Ч, не забдравте Бш, заврште Ит, задрште га
Ме, запйште Км, загворте Ме, зафалге Ит, извннте Са 1 13, извйнте Ме Км
Ъ, нзволте Са 113, извдлте Ил Нз .1Т Ит Ме СЦ Ки Сн НК Ъ, извуцте Ит,
пзйНте Ит, нзйт'те Мо, испёцте Ме Бш, исправте Ит, нстрёсте Ме, каште
Ит Ж Ми Пд СК Дс, каЗште ей л«ёне Ит, крёчте Ки, крунте Км, кулге Бш,
кулге Км НК Ъ, лёсге НБ, лошге Мо, лулге Ит, лупте се Ил, манте Ш Ит
Т Сф Км СЦ Ми Мо Сн НК, лол'ге Ит, н<Г'ге Ит Ч, наточте Ит, носпг Ш
Ит СЦ, обуцте Ит, огрнте Ит, ддласте НБ, дправте Сн, о/зге М1) Ф Ит Сн,
встаете Ж, останте Ит Мо, отеорте Т, листе Ит Ж Ч НБ НК, пён>те се Ми,,
ле^ге Ф, пйште Ил Ит Ф Пе Бш НБ Мо, подёлте МЬ, пожурте Ж, пдздравте
Ит, позЬете Ит Мо, помосте Ит Ж, помосте нам Сф, лолге Ит, послужте
се Бш, правте Сн, примте НК, прёкннте Ит, прёправте Ит, продуште Ит,
разумте Ме Сн, разумтё ме Сн, рашйрте се Мо, рёште Ит, саранте ]е А,
скинте Ит, слуште се Ки, станте Ит, упалте Мо, утуРте Ит, учге Ф;
бйге Ит Ч, вйге Ил Ф Ме Бш НБ СК, йге Ит Т Ме Км Бш НБ Пд БА
Ъ, и^е Бк, нзеате Ме, оге Ме, раге Ит Ж Км Бш, />оге Ит, /чгте МЙ, радте
Км, сете Ил МЙ Ит Т Ф Бш СК, сеГе Ит, сете Ий 49, украте (=украдите) СК;
исплате Сн, .мете Ки СК, опрдсте Мо, ллаге Бш, ЛуГе Ит НК, АуГе Ит,
л«егге Ки, раскомдтте се Ит, али и, далеко рейс:
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па долите М1), затворите Ми, подраните НБ, разумпте ме М1), скйнйте
НК.
Заюъучипемо да )с |сдначсн>с по звучности испред г веома често, али
ыеобавезно и да се у групама дг и тт геминаци]а на|чсшпс уюкпьа.
Посебна )с ситуащца у облицима где императивном -иге претходи
сугласничка скупина:
опростите Мо, дтмйте Ит, пддигнйте Бш, премакнйте Ф, почните Ф,
прёпнйте се „попните се" Ит, проспите Мо, проспите Ки, пустите Ит 3 Ми,
узмпте Ки, узмйте Ф Ит 3 Ме Пд, успйте Ит.
Исто тако, по правилу се чува «<;</:
убйте СК, завйте Ит, налйте Ит, сакрйте Бш СК, пдпйте Ит.
Радни придев
вйдла Нз .ГГ Ит Бд Сф Ф Км Бш СЦ Сп Ки СК, не впдла те! Нз, вйдле
Ил О, вйдли Ме, ни се вйдло Ит, вйдло Км, видлн Са 121, ейдли Ил ДТ Ит
Т О Бд Ч Ф 3 Е Ме Ми НК, вддла Пд, гом/ш Ит, грдла НБ, ни се дёлла
Ж, да се делло Пе, добла Е, досёлли Ме, жёлла СК, живлн БА, забранли
Бч, запалла Ж, извадла Ми, )а^ли Ми, гасла Ки, нйсам купла СК, ныси
.мйсла Ит, насёлли Ил Ч Ми, научла Е, ла се отёлла Ит, дпао Ил Ш Ит Сф
Ч Пе Дс, огшлй су Ч, огшли 3, очо М1) Ит Ж Сф Пе 3 СЦ, очла ДТ М1),
дчли М1) Ит Ж Сф, Ьшла Е, палли Ж, пдгинла Сн СК, пожёнлп се Бч,
порддлла се Ч, почстили (-чист-) Сн, провйлла Сф, промёнла СК, процёнла
Сн, родлла Ч, рддла Ит Ъ, ра$ли Пе, ранли Пе, уватла НК, уватли Пд,
укиселло Бш, упалла Ъ, упалло Ки, упалле се Ит, ур&Ъла НБ, урадло се Км,
фалло Сн БА, али и:
вйдила Ф Бш СК, нарйстилд }е Бш, отншо *Гд, отишла М1), *дтишло
Гд, отишли су М1), поделила Ж.
Да )е у радном придеву у питашу процес нешто нови ) и него у
императиву, показу)у чести слукцсви слоговног изговора сонаната или
стру^ног сугласника иза ко)ега )е испало и. У примерима са слоговном
африкатом носилац слоговности )с, наравно, фрикативни део африкате.
Таква ситуаци)а да]е нам право да претпоставимо да се у радном придеву
вокал и ипак чува на фонолошком плану, што се за императив не би могло
увек реЬи.
Инфинитив
ваати Ит, вдз'ти Сн, да се нёНе дёсти Сп, ложти Ме, л«&шге м'йсш Пд,
л«5з)сеге мйсти Сн, надрадти Сн, ности Сн, обуваттн Ж, па]сти „пазити" Ми,
/я Ау ллатг Ит, до/)'* па Ну ти пл&тти Сн, пришти Сн, пушти Ме, трй^кшти
О, урйдти Бш, уч-ги Ит, фал'ти Ки.
Далеко чешпе облике са изговореним и овде непемо наводити. Само
Ьемо констатовати да овде нема укидан>а геминаци]е (упор, плйтти, урадтп)
и да слоговни изговор консонаната испред г ни)е редак. Свс то упупу]е на
зашьучак да )с и овде процес релативно скорапиьи и фонолошки недовршен.
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Привлаче пажн>у палатализовани изговор дснтала у нсколико примера
(вад'хи, вдз'ти, фйл'хи) и антиципашца и на кра]у претходног слога, додуше
у десилабизираном виду у примеру ла/сги.230
Футур
видНеш Сн, купНу Мо, допНеш НК.
Такви облици далеко су ре1)и од оних с изговорсыим и. Ме1)утнм, у
примерима као Шу Ит, ддНе Е и ел. (в. поглавл>с о кон)угаци)и, одел>ак о
футуру) уопштено )е испадан>е вокала измену два Л.
Именички облици
до А]дучце Ил, бёлло Ит, Бож'На Е, Вёлка Пд, на внехацщу Ит Ки,
водёнца СК, гЪдна 3 Ки Ъ, годне Е Мо, две годне Бк Т, три годне Ки Ъ,
прнко годне Пд, целе годне Сф, гу годну НК, господне Ж, поред гранце
Ит, другарца БА, играч'це СФ, играчцу Сн, кобасце Бш БА СК, коба)сце
Мо, кобаЗсцу Бш, колч'йна Пе, корго НБ, лисце Сн, науенце Бш, офцйри 3,
праецн Е Ме Бш, прас'цн Сн, прщеци Ме, прЬ)сце Ит, прще'це 3,
пра]сцама Ме, прщахёлзца Сн, Схёва ПалкуНпн Ми, Вас}' ПалкуНиног Мо,
две сгЬхне Сн, чегр стЪтне Ж, лег схохна Ит Ки, сошце Е, на две шдшце Ч,
служдннца Пе, слу:*С0ии14Ол< Ф, сла/а НК, у Субахци Сн, Субачани НК,
уч'хелз Ит, уч'хелл Ми, учге/ье Ит, учхел>п Сп, учхёл>нца Ит СЦ, учхёл>ца Ч,
у Ширне НК (упор., с друге стране, ликове као внзнхацн]у Ит, кобасица Бш,
учихёл>ица Ки).
И овде се, без доследности, ]авл>а]у примери слоговног изговора
сонанта, палатализована вокала и антиципашф и>/ у претходном слогу.
Синкопа )е упадл>иво честа измс1)у два)у безвучних сугласника, што имплицира да |е обезвучаван>е и створило услове за промену, као и у суседству
сонанта. Готово да нема примера у ко)см не би био остварен ]сдан од тих
два)у услова.
Посебно Ьемо се оеврнути на облике ДИЛмн на -л<а место -има:
задругарма НК, кдндлса Ил, лудма Ит Ч, са конома ]Т, с кон>ма Ит, на
комма М1) Ит Ж Сф, по свечарма Ит, али и л>уднма М1) Ф НБ Бш, кошша
(обшье потврда) итд. (упор, поглааье о деклинации).
Карактеристично )е да овде наставку -лш на)чешпе претходи сонант,
што повепава вероватноЬу да су облици настали гласовним путем од оних
на -има. Наравно, извесно )е да примери задругарма НК и комма Ил почива)у
на таквом процесу. Ме1)утим, форме комма и л>удма, распростран>ене и
другде, можда ипак чува]у старее -ма.
230 У Бачко) су обе ове [гсиаве знатно чешйе (И. Поповий, Госп. 132—133). Поготову су оне
раширене у ка)кавштини (в. нпр. П. ИвиЙ, Лроцесн расгереНеььа еокалског система у кщкавскнм
говорима, ЗФЛ XI, 1968, стр. 66).
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Разин облици презента
вши ]Т, вите ]Т Ж Т Пе Бш Мо Пд НК СК (в. друге примере за та)
презент у т. 9), купмо СЦ, како ей миелте Ит, шта мйсте Ит, шта миш шта
}е ту капитала Пд, шта гй миш Ч, шта миш Пе Ки Ми Пд СК, мши да ими
Мо, као миж да ... Сн, очетим Сн, очету Сф, да пласте Ит, побёдте Ч, почет
Ж СЦ, почет Ж Сн, енрдмаште Ит, не чегу Е.
Забележипемо да основински вокал презента, изворно дуг, испада само
под посебним околностима. Ту су пре свега виш и миш, два глагола са
когнитивним значением (скраЬсно вши значи „схваташ, уви1)аш"), ко)и се по
томе што захтева)у глаголску допуну и по сво]0) високо) фрсквенци^и приближава]у помоЬним и модалним глаголима, затнм примери са и у слогу иза
слога са дужином, дакле у положа]у где ]е основински вокал доследно скрапен.
Други глаголски облици
покрвёно Ит, почшНен Ж Сн, прочтали Ъ.
Овде се ради о спорадичном изговору у положи)" има ко]и пружа]у добре
услове за испаданьс вокала.
Придеви и прилози
непемено Е, сувше Ж Ч, али и сувише Ж итд.
За разлику од ретке синкопе у горн>им примерима, испадан>с и \е
доследно у кЬлко Ил Нз Ш Ко Л М!) Ит Ж Т Бч Сф Бд Ч Ф Пе 3 А Км
Бш СЦ Ми Ки НБ Мо Пд Сн СК НК Ъ, колко Са 73, колко гЬд А НБ,
кЪлка е Ж, неколко Нз Ит Ж Бч Пе Км Ме СЦ Ми НК, нйколко Ж Пе Ми
НК. Карактеристично )е да од вокала и овде ни)е остао траг ни у неко)
факултативно) слоговности л или н>егово] палатализацией. У примерима
колко ]е сад то Бч и неколко Ит огледа се по сво) прилици утица)" кн>ижевног
)езика. НапоменуЬемо да прилози толйко Ит Ж Бд 3 Е Бш СЦ и онолико
Ит 3, а изгледа и замсница колики (колики )е Ф Ме, колика су врата Ф, колика
)е та машина Ме) има)у акцентовано и.
Испадан>е целог првог слога
тщ КинЬанпн Мо, Кин^еннн Мо (иначе обични]е Кик-).
Гласовна редукци)а у титулама
госпон Ъфициру Ит, госпон попо Са, забораио сам, госпн прдфесоре
Ме, госм бёлежниче Ит;
пршъ Живо Ит, пршъ Мило Ит;
ч Аца М1), ча Бога М1), ча Влада НБ, ча Пока Ит, ча Шнко Ит, ча Лаза
Ит, ча Марко Ит, ча Пакта СК, ча Раки Сн, ча РЬмйноеи НК, ча Сава М1).
У оваквим примерима скрапени облици су сасвим обични.
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194. Е

Вокал прсзснтскс основе
мож да сёдиш Ит, ома га мош пдзнати по говору Ки, мош каст НК,
не мож' да га пустиш' Ит, да не мож: да доглёдиш Ит, то не мож: да
ис грёбши Ит, не мож: да се растанеш Ки, не мош да спаваш Ит, не мож
да идёш Ф, не мож: д идеш Мо, мош каст НК, не мош свашта да утубиш
Пе, мошхе М1) Е Ме Км Ки Ми Пд, не мошхе Сф, али и можеш Ки итд.
Синкопа изоста^е кад )с облик 2. лица )д. на кра)у клаузе, а не претходи му
нсгашца не.
па Нш мн метит НБ, па чш вйдит'^Е, Дй чш то овако Ми, дй чьи гй
Ме, дй чш Ми, шта чш да ]ёш Мо, то чш наНн Ми, тд Нте вн Ил, д\'те са
мном Мо, ей т 'те вйдити Ки, па т'те вйдити Пд, па т'те чути НБ, са л'ду нас
пдклати Мо, непш Пд;
ди ш ватат" НБ, како ш прдНн НБ, ей ш видит НБ, шта ж да раднш
Ф, шта ж' да вадши Сн, колко ч ]ёстн Ки, то ч и код малог дётета чутп Ми,
неж д идеш Ф, неч д идеш Ф, неш да раднш Ит, отвори очи па ч вйдшн
Ит, ако оц да припнеш НБ, ош йН, Слило, отудана НБ;
кажш Сн, ка^ду Ми.
И овде су у питан>у често употребл>авани глаголи, модални или
помопни, ко)Има се придружу)с на|фрсквснтни)И мс!)у усгЬа аЧсепаЧ, каже-.
Ипак, док )е мош у синтагми са другим глаголом обични)е него можеш.
синкопа е у каже- у ствари \е рстка по)ава.
Вокал инфинитивне основе
волла сам Ит, изгдрло Ки, разбдляе се Сф, тако и донла у Итебе]у,
где су у оваквом положа^у дужине обично скрапенс. У свим овим примерима
испред е се налазио сонант, ко)и кад му претходи ' акценат, тежи да прсузме
слоговност.
Кардинални бро)еви
дёст М1) Ит Ч Пе Сн, дёс )утари НК, дёс метёрн СК, двадест Ш Ж Сф
Км Бш Ки НБ Мо БА НК, двадес кила Мо, двадес крива Бш, двадес
кращара Мо, двадес пет Сн, двадес пеги Бш, двйдес првп Бш, двадес ралн
земле Ит, двадез банке СК, двадез гусака Сн, двадез дёвёта Мо, дваес М1)
Сф Бш, дваес врет Сф, дваес комада Ки, дваес метёри Ит, дваес пет Сф,
дваез година Ж Сф НБ, дваез дана Сф, дваез два Ми, дваез другн Бш, по
дваез душа Сф, двщес Пе, двадес СЦ, два]ес триес Ит, трйдест Ит Ж Сф Бш
Сн Ъ, трйдес НК, трйдес месёци СК, трйдес патака Ми, тридес-четрдёс
крета НБ, трйдез два Бш, триес Т, триес }ёдну М1), триес комади Т, триес
лйтри Ил, грйез душа Пе, трщес Нз Ж, четрдест СЦ, четрдёст дсме Ки,
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четрдест осма Е Ъ, четрдест Ит, четрдест осам Ит, четрЬёст Ъсме Ж Ч,
четрдёс ]Т, четрдёс - педёз година Ж, четрдес гЪдйна СК, четрдес кднм Ми,
четрдес крста Ме, четрдёс ]Т Ч, четрдёс комадн Ш, четрдёс крста НБ, четрдёз
година Ил Ж Сф, чет'рес Ит, чет'рес пет Сф, сто педёст година Сф, ледес И1)
9, лсдёс киля Т, сто педёст тли СП, педёш чётр Нк, педёз година Ит,
четрдёс—педёз година Ж, педёс шъада Км, педёс кила НК, педёс литря Ьш,
сто шездёст ланаца Ит, шездёс кила Мо, шелдёс чёгио НК, шездёс форйнти
Ки, шездёс година Бш, шездё шест Сн, седамдёст шьада Ми, седамдёс
метёри Ж, седамдёс грй Ъ, седомдёз гради Мо, седо/идёс чётврте М1),
седамдёс лег Сп, седамдёст и седме Сп, осамдёст и шее Ч, осамдёст вагона
Ит, осамдёст 'шьада Сн, осамдёз две године Ки, деведёсг и дёвег Ил, деведёз
дёвег Ж, деведёз две године Ж, деведёшёз година НК, девдез дёвег Ил,
деведёз дёца Е — наравно, уз облике као двадесег година Ит, трйдесет Ме,
четрдёсет Бш, педёсет крста -М1), седомдёсег Ит Ме Ми НК, осамдёсет пет
М1), деведёсег Бш.
Именицс
брзобразлук Ф, два бубрга БА, бубрзи БА, бубржак Ф Мо (и б'рбужак
итд., в. т. 201.), вртёно Бш НК Дс, вртёнар Мо, дестакинл Ф, два мёсца Ил
Ит 3 НБ, грй мёсца Ит Бш, сваког мёсца Бш, сваког медиа Сп, напоску Ит
Ки, нар%ён>е Сн Ф, две нёдл>е 3, пдложник Ш, ка ршёто Пе; упор, и вретёно
НК.
Синкопа )е очигледно фонологизована у облику брбужак, где )е силабизирано р метатезом доспело под акценат.
Разно
дочкам НБ, дочка Ил Сн, ддчкамо Ит, они и дочку Сф Ки, ддчкйду Бш,
дочка] Ч, ддчкаНемо Ит, дочко Нз Ит Ж Е Бш, дочкало Км, ддчкала Ит СК,
ддчхале Ми, не чкаш Ит, очш/ьала Ме, намети Пе, нар\)ён>е Ф, не дс/гЛ се
добро НК, не грба Сф, очшллмо СЦ, Щдмо СЦ, хй/ге СЦ, а/ге СК, окрчене
Ки, пролтде Сн, зауно Е, заодно НК, )ёдард Ч Пе, ]едарда НК, двард Ч.
Иако )е синкопа у ддчка- веома честа, и ту посто)и изговор са
сачуваним е.
195. А
Вокал презентске основе
у2 им (=имам) право Ит, нёл< шга да поерошим Пе, нелсм жТиа НК,
нс,чл*г; Сф, да вёчерте }Т, не плаНш Сн.
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У овом материалу на)застушъсни)и )с презент имам/ немам, дакле опет
]едан од на^чешпих глагола. .|лсно ]с, мс1)утим, да се сви на веден и облици
)авл>а]у само спорадично.
Вокал инфинитнвне основе
кйзхн Ме Сн, касхи ИтЖФ Бш Сн БА НК Ъ Дс, прнповёдхи Бш, хурхн
Ми, имлн Ч, казлн Ил, казла А, мдрли Пе, напйсла }е ]Т, укрлй су Бш,
кашку Ф Бш, кашке Ит Бш, покашкемо НБ.
И ова) |е материал спорадичног характера с изузстком облика веома
честог глагола кйзат, чн)и инфинитив и футур обично гласе каст, кашку
итд. Много су рс1)и облици као казахи Ит Т СЦ МИ, доказахп Ит, казалн
СЦ, казала Бш НК.
Разно
ВрхолЬмще Ж, Обрд НК, парданза Мс, ермоха Пе НК, Фркаждйн Ч,
безЬбрзан Бш, безобрзно Бш, забрлен „забравлен " Ит, вршке машине Ж,
ко^йу машину Ж, али и параданз Мс итд. (уп. т. 123).
За]едничка ]с одлика вепинс ових примера преношен>е слоговности на
р. И ту се ради о факултативном изговору.
196. О
еернауку Бд, вдёница НБ, грушице Сн, грушица СК, грушимно семе
СК, н>ёгва Сф, на рга/ь Ки, не л«гу Ме Сн, не мок Ки, не мжёхе Пд, прмёнд
сам НК, вода одздоле Е.
У свим овим примерима ста|ао ]е сонант уз о, чи]е испадан>е има
знатни^у фрсквснци)у само у лексеми грушнца (упор, ипак горушица Ит Ф
Ки СК, од горушице Ме).
197. У
зарра Ш Л Ж Ч А Бп1 СЦ Ми, зарра Нз Ит Т 3 Бш БА СК, зарре
Бш, зщхре Бш, за]хро Пе, зщхро СК, у/тру СК, у/гру СК НК Ъ, до у}хру Пд
НК, добрЬ}хро Ч Мо СК, пЬ)хар]е Ит, по]харще И1) 31, ре1)е зцухра Нз,
зЩухро СК; прнкосхра Е Км Бш СЦ *В Ки Ми Пд Сн, #$са Крисха Ч,
мёхла (<мехула) Ш ГГ Т Бш, мёхлн СЦ, не бдёмо НБ, нйсам попшио Км,
дрмарнна Ил, по комшилку Ми, Пёркчин НК, Радловачкн Ит, али и мётула
]е Бш, мёхулн Бш.
Ме1)у овим примерима високом фрсквенцирм се издва)а]у прнкосхра
и мёхла „ставила". Синкопа, наравно, ни)с фонологизирана у првом од тих
примера, о чему сведочи слоговност с. Ту свакако делу^е ослан>ан,е на прилог
сухра. ПоменуЬемо да презиме Радловачкн у Итебс]у увек тако гласи.
ДодаЬемо овде и облике куруз Пе 3 Сн НК, куруза Ч 3 Сн НК, бёрёмо
курузе НК, курузно брашно Ч, па и ккуруз НК, кукуруз Км, кукуруз Пе. Облике
са кук- и ;го^- навели смо у т. 1496.

Павле Ивпћ, Жарко Бошњаковнћ, Горлана Драгнн

303

Усамљено стоји пример миш (=мислши) да ими брколдзу (туберкуле
зу) Мо.
Закључци о синкопи
198. Преглед изнессые грађе показује да је синкопа најчсшћа у унутрашњем слогу, затим у крајњем и нај зад у почетном. Запажа се да су
тросложне и још дуже речи богатије заступљене него што би се могло
очекивати према њиховој учесталости у говору. Очевидно је да дуже речи
пружају повољније услове за гласовну рсдукцију, али треба имати на уму и то
да двосложне речи немају унутрашњсг слога, који је за синкопу погоднији од
почетног и крајњег. Осим тога, двосложне речи с отвореним крајњим слогом
не долазе у обзир за синкопу; о њима је било говора у одсљку о апокопи.
Наравно, испадају само неакцентовани или бар дезакцентовани вокали,
и само кратки, односно скраћени.
Да у првом слогу испадају предакценатски вокали, а у последњем
послеакценатски, разуме се по ссби. Што се тнче унутрашњих слогова, у
њима преовлађује синкопа послсакиснатских вокала, што произлази из
околности да у новоштокавском нма сразмерно мало речи с акцентом на
трећсм слогу или још даљсм од почетка речи.
Од могућих консонантских окружсња синкопи највише погодују
положај између два безвучна опструснта и суссдство сонаната. Знатније
изузетке од овога стварају одређснс вслике морфолошкс катсгорије као што
су 2. лице множинс императива, инфинитив, па и друго лице једнине и
множине презента, где се испред вокала који испада јављају практично сви
консонанти. Приметићсмо узгред да наставак испред којсг испада вокал увек
почиње безвучним консонантом (г, рсђс ш). Значајно јс и то да синкопа у
тим катсгоријама не доводи до хомонимије са било којом другом категоријом
у истим парадигмама. Најзад, треба истаћи велику разлику у овом погледу
измсђу конјугације и деклинације, у којој синкопа готово сасвим изостаје.
Услови помснути на почетку претходног пасуса заступљсни су.посебно
често, практично редовно, кад је реч о синкопи у првом слогу, и уопште у
предакценатском положају.
Синкопа се јавл>а готово искључиво онда кад вокалу претходи само
један консонант. С друге стране, примери као пдчаим показују да консонантска група нза самогласника није смстња за његово испадањс.
У већини случајева синкопа је факултативна, али постоје и категорије
где је она уопштена.
Значајно је да је синкопа најчсшћа у катсгоријама у којима смо
бележили и примере са централизованим или ослабљсним изговором вокала
(э, ь, обезвучење итд.). Показује се да је такав пговор, дијахронично
гледајући, прстходница синкопе.
199. Разматрање наше грађе указује и на то да јс заступљеност синкопе
код разних вокала углавном сразмерна висини другог акустичког форманта,
додуше, како изгледа, с инверзијом односа између о и у. Слоговно р никад
није захваћено синкопом нити било којом другом врстом губљења вокала.
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Сиыкопирани вокал често оставла траг у слоговности прстходног
консонанта (сонанта, струйной или африкатс), по правилу онда кад претходи
слог с узлазним акцентом. Код и се )авл>а)у и случа]еви умекшаван>а
претходног консонанта или антицнпащце и у виду ] испред тога консонанта.
200. Веома )с поучан лексички састав материала у ко^см долази до
честих синкопа. Ту су прс свега категор^с с ослабл>сним акцентом: карди
нал ни бро)еви, титуле и иски глаголски облици, помопни или н>има слични.
Осим тога овде се нашло нсколико честих морфолошких катсгор1ц'а, увек из
кощугаци^е. Што се тичс лексичких {единица, синкопа тежи да се уопшти
само у ограниченом бро]у високо фрсквентних, у ко)има су обично испун>ени
помшыши фонетски услови.
Круг описан у претходном пасусу )ош )с ужи кад )е реч о редукцией
ко]а осим вокала уклан>а и бар )сдан консонант. Овамо спада)у титуле
насло!ьсне уз друге именице, затим низ кардиналних бро]ева, неколико
на]обични]их глагола и ман>и бро) лексема с вокалом уюьештсним измену
два безвучна консонанта.
МЕТАТЕЗА ВОКАЛА
201. Мало )е примера у ко]има метатеза захвата само вокале:
орманика БА НК, орманику СК, орманике НБ Мо Сн БА, с ормаником
Ме, орманикаша Ба (евс из кнкиндске зоне! ) поред армднике Ъ, армоникаш
Бш итд.;
рамунйка за потёку „камилица" Ит (треба попи од романика, уп. и
облике гототка, готитка у Р]А, као и румунйка Иванда, Чеиыьар 134). Уп.
т. 135 и 148.
брбужак „бубрежак" Е Км Мо НК, б'рбушак Ки, брбушцп Ф Ит Км
Бш, брбужака НК, али и бубржак Ф, бубршци Ф, бубрежак Км, Уп. б'рбушак
„бубрег" у Ивандн, Чешл>ар 112.
ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ ВОКАЛИЗМА
202. У неколико лексема прсузетих из црквенословенског, очито у
н>сгово) руско] вари)анти, налазимо е, односно о као рефлексе прасловенских
полугласа:
а) рождество „божипна песма" Ч, чес „част" Ме Бд, ]ёдна од 1шьаде
ако држи мужу чес Ит, због чести Са, нема ту чести Км, божество Ит
(„богомодци кажу");
б) Душане, вйдйш тн, цёо воздух пун нечего Км, он по старим коже
„воздух" Км, воздух Ъ, воспйто Ч, да се воспйтаду Ч, воспитан Са 331,
воскресе Ф, воскресо Са 331.
У називима празника имамо с 1'едне стране Ускрс Ф Сп Ме Бш, до
Ускрса Е, очи Ускрса 3, а с друге стране воскрес (у поздравно] формул и о
Ускрсу) 3, васкрено М1), васкреенще (црквени обред о Ускрсу) 3, Ваведенще
Ш, све преузето ]ош из српскословснског )езика. Из истог извора потиче и
облик ваистина Ф.
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Облици увхдрннк Бш, увторак Ф, уфторак Ж, садрже в из црквеног ]'езика
и предлог у срастао с именицом. Уп. т. 265.
Рускословенски фонетизам огледа се и у лику вертеп Ч НК СК, Гмн
вертепа НК, са е у другом слогу насупрот стел. ВРЬТЪПЪ.
Црквенословенско чуваше тзв. редуцираног и испред / огледа се у
облицима бденще Ф, безаконще Ит, ВавёЪенще Ш, васкреенще 3, од отог
здани]а Ит, зданща коекаква Ит, п]~ёнп)е БА СекЬванще Ит Ф поред Секован>е
Т, Сретенще Дс, страданще СЦ, ту годину }е било тресенще, трёсла се зём/ьа
Ит.
Реч в]ёру)у Пд са „црквенословенским" )екавизмом означава познати
текст „Символ вере". Такво }е налази се и у п]ённ]е БА.

КОНСОНАНТИЗАМ
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
203. Инвентар консоыантских фонема једнак је у скоро свим говорима
обухваћеним овим радом (о једином изузстку в. т. 212 и 213). Транскрибујемо
овде дијаграме из фонолошког описа говора Башаида (ФО, ОЛА 55):
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Овај се репертоар разликује од онога у књижевном језику само
присуством ј. Домашај тс разлике је всома мали јер је я фонема са најнижом
фрсквснцијом у банатским говорима а уз то не уноси ниједну нову диферснцијалну особину.
Осим х,их има врло ниску фреквснцију, али ипак нешто вишу. Следећу
степеницу на списку сугласника који ее у говору јављају ретко сачињавају џ
и ф.
Од наведених фонема ф, 5 и џ су секундарног порекла. Јављају се у
позајмљеницама и као резултат гласовних промена под посебним условима.
204. Банатски говори у начелу познају све иновације којима је у разним
штокавским говорима успостављана симетрија између система звучних и
безвучних консонаната. Уведене су африкате џ и я као парњаци гласовйма ч
и ц, а ф и х били су под ударом процеса који су их елимннисали из система.
Међутим, ф је поново ушло у систем, а уклањање д: је остало недовршено,
такс да су оба та гласа заступлена у данашњсм консонантизму.
205. И у вези с позиционим консонантским променама наши се говори
углавном добро уклапају у просечну штокавштину. Групе *зк, *г§ и ел. дале
су шт и жд, а *(/' и *ф\ као и јх и јд, африкате ћ и ђ. Почетно чр прешло је
у цр- (и дадље у хр- у речи трешнм), ее- се претворило у ев-, ново Јотовање
је извршено у истој мери као у књижевном језику и остварене су стандардне
промене у приме рима као чловек>човек, двнгнем>дигнем, осгрооштро,
слнва>~шљиеа. Наравно, ми се у даљем излагању нећемо враћати на овакве
промене.
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206. У консонантизму као и у вокализму, ме!)у на]знача)ни]е разлике
према кшижсвном (езику спада друкчщи изговор одрейеног бро)а фонема.
При том )с и овде вари)ационо поле у реализацией тих фонема врло широко.
Штавише, у овом случа]у су такве особености по правилу факултативне, што
значи и да по^ава у консонантизму има маши домаша] него у вокализму.
ИЗГОВОР ПОДЕДИНИХ КОНСОНАНАТА
Изговор ш, ж, ч и ц
207. Шуштаве фрикативе и африкате изговара^у се врло често с
умскшашем, понекад 1едва приметним, понекад прилично чу)ним, а рейе врло
изразитим. Те )е нщансе немогуйе разграничити и зато их наше бележенье
не раздва]а:
ш'
ш'апца Ж, Шапчани Пд, ш 'арене Ж, Шваба Ж, ш'ёве 3, ш'ёгрт (Ф (2: ),
ш'ёс сати Ш 3, ш'ёсте Ш, ш'ёстица Ф (1:), ш'етате 3, ш'ёНер Ш, ш'ёш'йр Ит
Ф СК, ш'еш'йре Ж, ш'еш'йрн Ж, ш'ибати 3, ш'йлетом Ж, ш'йло Ит, ш'шье
Ки, сад ми ш'шъу Ит, шина Дс, ш'ине Ж НК, ш'йре Ит, шири Ит 3, ш'йри
нег дужи Ит, у Ширине НК, ш'ирине Ъ, ш'йрину Ит, ш'йрок СК, ш'йрока
Бк (1:), ш'йроки Ит, ш'ироко Ит Ж, ш'ишарка Бк Ф, ш'шике Пд, и ш'коле
Ит, ш'кодило Бч, ш'/ьйва Ит, ш'ора КМ, ш'ора] Ит, ш'та Ит, ш'та ]е НК,
ш'то пре Ф, ш'го Ж, ш'тука Ч, од ш'ува Ит, по ш'упйма Ит;
амнш'ан Ит Ж, иза Баш'айда Ки, бёш'ику Ж, биреш'и Пд, болёш'/ьив
Ит, браш'на Ж, бриш'е Ж Буднш'ин Пд, ваш'ар НК, вёш'г Т Ф, вёш'так Ит,
ваш' с Ит Ж Бч Е Сн, виш'/ье Е Пд, са вйш'нмма Сп, влаш'ки Ит, врш'е Ж,
врш'емо 3 Ме, врш'или с конхма Ит, ерш' или НК, врш'илб се НК, врш'нмо
Ит, врш'ке 3, врш'н>аци БА, граш'ак Ит, горуш'ица Ж, за гуш'у ]Т, донеш'ёни
Ф (1:), ддш'ла Ф, ддш'ли Ит Ж, ддш'о Ит НК, друш'тва Ж, друш'тво Ит Ж
Ки, друш'тву Ж, Душ'ан Ит Пд, Душ'ко Сф, заврш'или СФ, запуш'иш' Ит,
засуш'и Пд, Йзбиш'тани Ж, изиш'ли Ж, иш'ла МЙ, иш'ли Ж, иш'о Ит Бч
Пд, ши'чистили Ж, иш'чупаш 3, }6ш'ка Пд, караш'е Е, каш'ика Км, каш'иком
Ж, кйш'а Дб Ж Ит Ки, вйш'в кыш'е Ит, к&ш'е Ч Пд, кйш'у МЙ, кЬкбш'ка
Ит, кокош'ке Ит, кЬмш'ща Ит Пд, кЬмш'щйма Пд, комш'ще Пд, комш'щи
Ит, ис комш'йлука Ит, комш'илуке Е Пд, кош'улл Ф (2:), кЬш'ул>е Ит,
кукунтеш'Не Ме, лакш'ии Пд, лёпш'е Ит Пд, лёпш'и Ит Ж лЪш'е Ж, Лгубиш'и
Сн, машина МЙ 3, маш'ине Ит Пд, машинам Ж Ме, леёкуш'а Ит, мнриш'и
Ит, Мйш'а Е, мйш'евн Пд, Модош'ани Ит, муш'карци ,1т, муш'ки Ж Ме,
муш'ко Дб, наврш'и Ит, нщвши'е Мо, наша Ит, наши Бк Ит Ж Пд,
немёш'аг Пд, не пуш'ч Ж, не пуш'им Пд, нёш'то Ъ, ниш' та МЙ Ит Ж Бд
Км БА Ъ, ниш'то Ит, нош'на Ж оврш'имо Ит, океш'асто Пд, опш'тине Ж,
осуш'и Ф, Ьш'ино Е, паш'нзйка Пд, пёш'ке Ж, пёш'кйр Ит СК, пеш'кйри Ж,
ког Пёш'те Ъ, потрбуш'ке Ф (1:), пош'ли Мо Пд, пЪш'товали Ит, пЬш'ту)е
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Ф (1:), праш'нна Ит, припуш'и се Км, прош'ётам Ж, прош'лог Пд, пуш'и
Ф, пуш'но Км, реш'ёга Ч, рёш'етйло Пд, реш'ёхо Ж, рёш'ио Км, саш'пвёна
Бк (2:), сваш'гд Км, свёш'тенйк Ит, свёш'генйк Пд, свёш'теннка Ит,
свёш'теницп Ит, гаг се го сврш'н Ит, сврш'но М1), Сёш'а Ит, слушаете Пд,
слуш'алн Ъ, слуш'о Ит, сгарёш'ине Ит, ссарёш'инн Ит, страшно Ж, субош'н
Ит, тамбураш'и Ит, гёш'ко 3, Тнмиш'вару Ит, Тдш'ини Ил, траш'те Ф,
грЬш'ак Ф, гроши НК, удёш'аву Ки, униш'гили Ж, уш'йва Е, уш'н}е Км, из
уш'щу Ф (1:), фриш'ак М1), фриш'ко М1), чарш'ав Ж, чаш' а Бк (2:) Ф, чаш')*
Ит, чёш'ла Ит, промене ш'ёш'йр Ит, ш'иш'арка Ф;
6ш;<" Ит, вёлнш' Ж, вёш' Ч, глёдпш' Ит, запуш'ши' Ит, изваднш' Ж,
йш' Ит, /дш' Ме Сф, клёчши' Ъ, копаш Ит, кутай' Ит, ложиш' Ж Сп,
лшеисет' М1), .мёгеш' Ит, набацаш' Ит, навршиш' Ит, носиш' Км, ореш' Ит,
пйш'еш' Ит, платнш' Ит, плиш Ж, правши' Ъ, прёскачеш' Ит, да проспан'
Ж, да га пустиш' Ит, слач'аш' Ит, сшнеш' Ит, субош' М1), тужпш' Ж,
узореш' Ит, укдчши' Пд, устанеш' Ит, чуваш' Ит, ш'ораш' Ит.
ж'
ж'аба Ит, у Ж'абал> Е, ж'алостан СК, лс'вала Ж Сф, ж'гэкт'а Е,
ж'ёлнли су Ф Сн, э<с'елмге Ъ, ж'ёна Ит Бч Е Сп, лс'ёна л<е лига Ж, ж'ёне
БА Ъ, ж'ённн Ф (1:), ж'ённо се Ит Е, са ж'ёнол* Ф (1:), ж'енска НК,
ж'ёнске Е, ж'ёнском Ж, лс'ёну Ж Мо Пд, ж'ён>енп Ит, ж'ёравица Ж М1)
Км, лс'йв СК, Ж'йва Ит, экг'мва Ж, Ж' иве 3, лс'ывид)' Пд, ж'шщо 3, ж'йвнлн
Ит, гис'ывило 3, Ж'йвинн Ит Пд, ж'нвинско Ит, ж'нвину Ит, ж'йвнну Ф,
ж'йвно Ж, ж'йвнш Ит, ж'йво Е, лс'мвог СК БА, ж'ивдтн>е Пд, сис'илс'ак
Бк (2:), э»с'йла Ч, э»с'йлаве Ит, :ис'йле Ит, экг'ыли^ СК, э<с'ига Ж, Цп 3 Пд,
ж'тну НК, э(с'й^о Ит Ж Е Ме Ки Мо Пд, кро экг'иго 3» ж'то Ит, лд ж'иту
Ит, ж'рно Ит, камен што ж'рнамо со Ит, лс'уг 3, ж'уМк Ит;
бёж'п Е, бегис'млю НБ, бёлеж'нйка Ч Мо, блпж'нм Км, Бож'е Ч] Ъ,
бЪж'н Ит, бож'ин Пд, Бож'нН Ит Ж, бож'иЫ Ит, ве:ис'е Ж, веэю'еду Км,
влаж'на Ит, Ъиж'е Ж, дйэиг'у, Ж, долс'ивио Км, држ'ава Ж, држ'п ]т Ж
Ме, дрэк^иду Км, држ'им Ж Ме Пд НК, држ'у Сф Пд, дуэкг'е Ит НК,
дуж'и М1) Ит, дуж'ан Сн, на д>э»с'и Ит, Ъуж'ине Ф, думе'ом Пд, лс'еэю'а
Е, задрж'ан Ф (1:), изгрнж'ена Ф (1:), кЗо*с'е Ш .1Т Бч Ъ, калс'ел» Ит Бд
Ки Ъ, не кйж'ете Ш, галс'у Ит, кож'а Ж Ме, кдэк'е Сф, кож'н>и Ит, кож'у
Ит 3, две лаэю'и Ф, лаж'лнва Ит, лаж'л>иво Ит, лёлс'и Ж, лёэкг'и/и Па,
лож'и М1), лолс'ил<о Ж 3, лдж'нш Ит Ж Оп, луж'пгп Дс, л«<Ъ|с'ёш Ъ, лодэкг'и
Км, млаЪЬж'енш Ж, мЬж'еду Ж, .мдэкг'елсо Ж, лдлс'еге Ъ, не л<олс'ел<о М1)
Ж, намаж'ё се Пд, намаж'ете Ме, не мож'емо Е, ндж'еви М1) Ж, с нож"ом
Сп, одрж'н Ж, ож'енн Ми, ож'ёшю Км, Ьж'енуен М1), пож'ушла Ж,
понижаем Ъ, пЬлож'нмо Ки, полож'нике Е, пдлож'нйку Ме, предрж'йва
Ж, рож'дёство Ит, руж'а Ит Мо, руж'шу'е Пд, /3 се слЗэиг'ел* Сн, служ'бе
Ит, сл^эк'и Ж, служено М1) Мо, сгелс'^ Ит, сграж'ар Ит, стрйж'е 3,
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стрйж'еду 3, стрйж'у 3, тёж'е Ки, теж'ине Ит, траж'иге Ит, хуж'п 3,
хуж'пш Ж, не тужу Ит, удруж'ёнзе Ме, _р<с'а Ъ, улс'е ,|Т Ъ, уж'ёгла се 3,
уж'еж'ёна 3, _у:ис'и Ит, упрж'и се Ит;
иж йдлс СК, ладдлеж' Ф, л*ладеэ<с' Ит, не моэк:' да га пустиш Ит, шга
ж' да вадиш Сн, муж' Ш, нож:' М1).
ч'
ч'ше Ил, ч'ама^ Ш Пд, ч'арака Сн, ч'аршав Ж, ч'Зс Ит, ч'йша Бк (2:)
Ф, ч'аше Ж, ч'ашу Ит, ч'варгле ДТ, ч'ега. ЯК, ч'ё/ш/ Ит Ж, го 6и к л<ене
ч'ёкало Бч, не" ч'екаш Ит, ч'ёкрк Ко, ч'ёлнч'не Ж НК, ч'ёло Ит Ме, ч'еноенйк
Ч, ч'ёпови Ко, ч'ерга Ф (1:), ч'ёснпца Ме, ч'есго Ит, ч'ёхворо Ф (1:) ч'ёхврхн
Ф (1:), ч'ёхир Ит Пе Ч Е НК, ч'ёхпрн ]Т, ч'ехрдёсех Ф (1:), ч'ёчшьа Ит,
ч'ёш'ловима Ф (2: ), ч'ыбе (узвик за теран>е пса) Ит, Ч'йвут Ит, ч'изме Сф Е
Пд, ч'и/е _/е Е, ч'шга Ит, ч'йко НБ, ч'икдш Пд, ч'ини Ж, ч'инща 3, ч'йннлн
Пд, ч'иним СК, ч'иста Ф, ч'исхио 3, ч'иссо Д" Ж 3, ч'исхог Ж, ч'ига Сп, ч'ыга/
Ф, ч'Таало се Ит, ч'ихам 3, ч'иханке НБ, ч'йго Ж, Ч, ч'ыч'а Ит, ч'йч'ак Бк (1:)
Ф, ч'йчак Ит, ч'йч'ка Ит, ч'нч'о вок. Е, ч'обан 3, ч'двек Пд, ч'двека Ит 3,
ч'овеком Ф (2:), ч'двеку Ж, ч'овеч'щп Ф (4:), ч'5/а Ф (1:), Ч'оргар Сф, ч'увар
Ит, ч'уваш Ит, ч'5>до Ф (1:) СК, ч'5>/е Пд, ч'у]ем 3 Сн, ч'у}еш Ит, ч'укунбаба
Ъ, ч'ула Ъ, ч'улн Ж Мо Пд, ч'упавп Ит;
из Бач'ке НК, у Бач'ко] Пд, у Бач'ку 3, два бербёч'а Ит, _у Беч'кёрек
НК, _у Борч'и Ч, брёч'н Ит, буч'ке, буч'ке (узвик при теран>у крава) Ит, вёнч'а
Ф (2:), вёнч'ава Ит, вёнч'ала Ф, вёнч'алн 3 НК, венч'амо се Е, вёнч'ано 3,
вёнч'ан>е Ж Цп, вёнч'ахн НК, вёнч'аш Ж, вёнч'о Ит Ъ, вёнч'д се Пд,
вётренмч'а Ж, вёхренмч'е Е, веч'е Ш Ит Ж Ъ, вёч'ера Ф (1:), на вёч'еру Цп,
внч'еш Пд, вуч'е Ил Ит Ж Пд Ч, гушч'йНа Е, гушч'пНи Бш, дёво]ач'кн Ж,
дйч'и Ж, ддвеч'е Ж, доч'екали НК, доч'еко Ж, ддч'еку Ит, дрёч'н Пе 3,
другач'ща Км, друкч'ще Ит, друкч'ин Ж, дугач'ке Ки, дугач'ке Ж 3, дугач'кн
М1), ду~гач'ко }Т, дугач'ко Ж, закопч'а Пд, закопч'ам Мо, закоггч'ане Пд,
закончат Пд, затёч'е 3, звеч'и Ж, звёч'ило Ж, знач'и Ж Сф НК, зубач'а Ит
Ж Е, з^'бач'е Пд, йзлёч'ено НК, израч'уна Цп, нсеч'е Ж, исеч'ен Ит,
иш'ч'нсхио Ж, нш'ч'упаш 3, ;ач'е Пд, уач'и Ж, ]ёч'мом Ш, /уч'е Цп, кач'кёх
Ми, квоч'ку Ш, кёч'ига Ит, кйч'ма БА, клёч'ши Ъ, клёч'о Ит, шьуч'евч М1),
кгьуч'ом М1), колач'е Ч) Пд, колач'и Бч, с колач'нма Км, колч'ина Пе,
коч'щашп Ф, крёч'нлн Ит, не крёч'у Ж, крч'чмо Ми, крунмч'е Ж, кукурйч'е
Бш, леч'нмо Ми, мач'ак Бш, мачка Ж, мач'ке Ко, лмч'«у Ж, Мокрйнч'ан
Ми, наЦач'н Пд, нач'ин СЦ Ъ, нач'нна Ж, нач'не СК, науч'им 3, науч'но 3,
не >»ч'и Ф (1:), Ьбич'а) Ж, обича^у Ж Пд, обруч'има Ф (1:), обручье Сф,
обуч'ене Ж, обуч'енп Ш, опанч'нНи Ж, оч'ёнаш Е, у оч'и Ж, оч'и БожнИа
Ит, Ьч'щу Пд, оч'ксти Пд, оч'ли М1), оч'о Ж 3, Паланач'ки Ит, панич'но Ж,
у Панч'еву, Сф, папуч'ама Ж, папуч'е Ж Е Пд, парч'е Ит, парч'ета Ит,
пёхровач'н Пд, печ'ёмо }Т, печ'ёно Ф (1:), печ'ён>е Ит, пёч'ехе Ит, печ'ёге Ф
(1:), плЬч'е Сп, повлач'енте СЦ, пдгач'а Ж, пдгач'у Ж, поруч'нш Ш, посве
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доч'ила Ф (2:), посвёдоч'иш Ф (1:), погуч'емо Ит, проч'шам НК, поуч'ица
Ж, поч'ёле Пд, поч'ин>е Пд, почет Ж, прёдвеч'е Ж, пресёч'е Ит, прёскач'е
Ж, прёскач'емо Ж, прёскач'еш Ит, прёскдч'и Ж, прйч'алн су Ж, прич'ам Ч),
прйч'о НК, пдвлач'и Ж, проч'ита/те Ж, различие Ит, расёч'е НК, рач'ун Ъ,
рач'уна Ж, рач'унщца Пд, руч'ак Ит, руч'али Км, руч'амо Сп, руч'аш Км,
руч'ка Км, руч'не Ж, руч'нн Пс, руч'но Сф, рУ'У Ит, свёга и свач'ега Ки,
свёч'ане Ж, свёч'ано }Т, свёч'ар Ит, свйнч'е Бч Ки, свуч'е 3, селлч'ице НК,
сёч'е Ит, сиграч'ке Ит, сгач'еду НК, скоч'но Ми, сличат Ит, случ'щно Ж,
сл«/адч'и Дс, спреч'им НК, сувач'а Ит, по сувач'алш Ит, сувач'е Пд НК, сувач'у
Ми, тач'но 3, тач'нп Ме, гёч"а Ъ, гёч'е Пд, точ'ак Пд, точ'кови Пд, грч'и Ф,
трч'им Ит, хрч'ймо Км, грч'_у Ит, тургунмча Ит, турч'йнак Ит, туч'ана Е,
гуч'е Бч Ми, туч ем НК, увелич'а ]Т, увеч'е Ж М1) 3 Е НК, укеч'и М1) 3,
укдч'иш Пд, унуч'адн Пд, ускоч'н Е Ъ, ускоч'ила 3 Ъ, учи Ъ, уч'ила Ит, уч'ини
Пе Км, уч'ите/ь Ит Пд, учителя Ф, уч'нтеле Ит, уч'итёлица Ит, уч'иш Ит,
фалнч'ан Ж, цёповач'и Пд, ч'йч'ак Ит, Шапч'йни Пд;
кл>уч' Ж, ковач' Ит Мс, колач' Ш Ф (2:), колач' )Т Ит, обруч' Пд, ор^ч'
Сп.
ц'агаш Ит, ^'2к Ит Ж Ми Пд, ц'акова Пд, ц'акови Ъ, два цандара Е,
ц'андармёрща Е, ц'бунови Ф, у и'еп Ит, у'ёпница Ф;
кириц'щаш Ф, с^'а Мс, пенцер Ъ, пирйнц'ано НК, сац'ак Ко, скёлац'щ'а Ч.
Сасвим )е обичан изговор )еднак с оним у кн>ижсвном )сзику. Примеры
у т. 209.
208. Много )с ре!)и тврди, врло шуштави изговор истих гласова:
шмй Бш, щёщйр Ит НК, щндла Ит,
бращно Пд;
жене Ч, кро жто Е;
бёжи Ме, галсе Ш Ч Пс Ъ, «Зрителе Пд, лежи Бш, намажё га Е, гёже
Ъ, усиси Е,
л<оэ(с Ъ;
чй/а Бш, чётир Бш, чувам Сп;
еёче 3, вйчу Нз, вуче Ко, извуче Ш, обучем Л", очи Пд, очо Е СЦ НБ,
причамо Бш, рачун Ъ, рачуне НБ, с вечера НЗ, гёче Ки,
^блач Ъ.
Изгледа да )е по)ава раширсни)а у оним говорили у румунском Банату
ко)и не различу ч од Й и $/ од А/. У оскудном материалу П. Ивипа из
Темишвара нашли су ее примери йшо, сиромащнщп и АЙ.?)се.м, а од жене
ро!)ене у Дшьашу он )с, у сасвим кратком разговору, забслежио пример
щёщйр. Ова би се по)ава уклапала у општу нестабилност оваквих гласова у
тим месним говорима. Наравно, за поуздани^е заюьучиванье у овом правцу
потребно )е много више материала.

Павле Иви)1, Жарко Бошн>аковмп, Гордана Драги н

311

209. Понекад ее )авл>а комбинашка умекшаности и по)ачане шуштавости:
ж'албу Сп, ж'йта Сп, мож'е Ч;
ч'ётир Дс, ч'ёту Сп, ч'овек Ъ,
с венч'анм Бд, вуч'е СЦ, руч'аш 3.
Без инструменталних мсрсн>а нсмогупе ]е прецизно описати природу
оваквог изговора. Ипак )с врло вероватно да )с ту приближаван>е ле!)а {езнка
предн>ем непцу, ко)е производи утисак мскоЬс, удружено с извесним
повлачен>ем масе )езика уназад, ко)с повспава предььи резонатор.231 Логично
\е претпоставити да ]е ово последил прапено )ачим истуранлм усана, чиме
се по)ачава шуштан>с. Ни)с исюьучено да би овакав опис могао важити
уопште за банатски изговор датих сугласника, с тим да до )ачег шража|л
долази час )едан час други елемент, а да утисак „обичног" ерпскохрватског
изговора доби]амо онда кад ни)сдан од речених елемсната ни)с остварен у
изразито) мери, што не мора значити да нема разлика ко]е би се могле
установити мерен>има.
Наводимо овде и ман>и део примера за изговор ко|и се, бар по слушном
утиску, не разлику^е од оног у кн>ижсвном )езику:
шёгрт Ф (1:), шёсшца Ф (2:), шёНер Ф (1:), шёшйр Ф (2:), шило Ки,
шири Ит, шишарка Бк (1:), што пре Ф (2:1),
под вршку Сф, донешёни Ф (4:), кошу/ьа Ф (2:), мушка Ит, дсушн Ф
(2:), потрбушке Ф (4:), пЬшху\е Ф (2:), пушим Мс, грошак Ф (2:), из ушщу
Ф(4:),
леш Ч (1:).
жандари Ж, жандарн (Гмн) БА, женин Ф (4:), са жёном Ф (1:),
жйжак Ф,
задржан Ф (3:), изгрпжена Ф (3:), изружи Ил.
у ч&Ъ Ж, Чарна Ж, чаша Бк (2:) Ф, Чсде Ж, чёкаду НК, черт Ф (2:),
чёхворо Ф (2:), чёхерги Ф (1:), четрдёсет Ф (4:), Чёчннога Ж, чёша/ь НК,
чёшлевима Ф (3:), чйчак Бк (3:), ч'овек Ф (2:), човечщи Ф (4:),
венчала Ф (2:), вечера Ф (2:), Ъругачще Ж, у Йланчу Ил, }ёчма СК,
обручима Ф (4: ), печёно Ф (3: ), печёте Ф (4: ), посведдчила Ф (2: ), посвёдочиш
Ф (2:), развёнча Ф (3:), речи Ф (3:), свечана Ф (4:), свёчар Ф (2:), не учи Ф
(2:).
Као што се види, велики део ове гра1)е добивен ]с читан>ем припремл>ених примера у Ф и Бк.
Африкате Ъ и Ъ
210. Ови се гласови често изговара^у са сман>еном фрикаци)ом. У нашо)
гра()и широко ]е застушьсно бележен>е А', Ь' (по узору праксе у БелиЬевим
Дщалектима источив и }ужне Србще), затим, као нешто ]ачи степей по)авс
Ат' и А"' и дал>е г'л ид'*, при чему се подразумева да знаци г' и д'обележава^у
231 В. о томе нпр. А. Белила, Саеременн ерпскохреагскн кпнжевнм ]емк. I део: Гласови н
акценат, Београд 1948, 89, и М. Стевановипа, Ъакояачкн говор. СЛЗб XI, 70—71.
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палаталнс плозиве сличнс одговара)уЬим чешкам гласовима (г' )е уз то
(однако са познатим чакавским консонантом):
а) гЪН' е БА, дрН'е Ж, керёН'и}а Бш, кН'ёри БА, куй 'а О БА, куН'ни Е,
по могуН'ности Пе, ко муН'ак Ба, неН'акнна Ъ, носёН'а Бш, ноН'у Бш, свёН'
а Бш,
пётлйН' Бш;
/}'аво БА, 1)'ёрме БА, й'5к БА,
загра1]'ено БА, изреЪ'ам Ж, с лёЪ'има СК, победу Бш, преТ)'нца Бш
БА, />й'а Бш.
б) Лтёрка Ъ,
браРГ'а БА, всНт'и Ме, куНт'и Нз, листиНт'е Ч), мёНт'емо ]Т, наНт'п Бш,
нёНт'у Ба, кдг куЛт'е Ч, ЫР'емо Ж, дНт'оравила Бш, плёНт'а БА, свануНт'е О;
Ьл'ёрам Ит, 1^'убре Дб, Ъл'урд'евдан БА,
за ва^'ен* Дб, гра^'а Ит, до/^'е А, израф'ене }Т, лё^'а БА, дбйГ^'е
Ч, рЫр'ака Ъ, рон/^'ав Сп, твр^'н Ъ, у^'ем Бк, уреф'ено ]Т, утвр/^'йва Дс;
в) т'"ёрке Ъ,
ит'нн Дс, мат'ни)а БА, мёт'нано Дс, л«2г'Ае БА, нех'не Ъ, нёт'немо Км,
нёх'ну Дс, платно СЦ, плёг'на БА, помог'ншще Ъ, шивег'нке Дс,
сйндт'н Дс;
Аранд'^ел БА,
дод'*ем ХГ, дод'*у А, изад'"е Дб, одрёдьен Бш, прдд'"с Бш, рёдЛ? Дс.
На)ре!)е су потврде за чисто г' и д': г'угм Бш,
вет'йном 3, куг'а 3, куг'и Бш БА, у куг'и О, нёлш мот'и Ф, тёкут'а Бш,
трёт'ог Дс;
д'аки Бш,
дод'г Сп, на лёд' а Бш, млад' и Бш, нарёд'енн БА, прод'е Ф, слад' е
Бш, уд 'е Ме.
На)раш1фснп)и )е, ипак, изговор ко)и се, бар по аудитивном утиску, не
разлмку)С од к1Ы1Жсвног. Ми смо га бслежили у свим селима и у свим
положа]има; непотребно )с овде наводити потврде.
211. Питаььс порекла изговора с редуцираном фрикашцом ни)е )едноставно. Он )е наГ)сн и у Бачко^
али не и у Срему 233 На штокавском
подруч^у ван Во]Водине такав )е изговор констатован у призренско-тимочко]
области и у мрковипком говору.233 Распорсд )е изразито периферией, што
допушта два тумачен>а: или се ради о архаизму, или о страном утица^у. Што
се тиче првог, не можс се искл>учити прстпоставка о томе да во]во))ански
гласови представла^у реликт првобитног ерпскохрватског изговора, али нема
232 И. Поповнп, Госп. 18. Гсофафски 1С непрешпна Рсшстарова напомена, §юк. 136, да }е он
слушао ову по)аву код више по^единаца нз ,.)ужне У га реке" и Срби)е.
233 Б. Николнп не помин>е ову по)аву у сво)0] монографии о сремским говорима.
234 В. нпр. А. Белип, ДШС 182—187.
235 В. нпр. Л. Ву]овип, Мркоеикки дн;алекаг, СДЗб XVIII, 1969, 155.
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ни околности ко)е би такво) хипотези давалс знатни)у уверл>ивост. Од
страних утица]а овде долази у обзир прс свсга майарски, а ман>е румунски.
Ма1)арски коысоыанти ко)И се бележс са (у и %у )сднаки су с нашим г' и д'.
У прилог улоге майарског )езика говорила би и распростран>еност по)аве,
ко)а обухвата и Бачку. У вези с румунским )сзиком ситуацща }с заплетена.
ЕЬегови банатски говори нмали су у сво)е време такве гласове на месту / и
Л пред е и «', али су затим ти гласови прешли у с и & — сматра се, под српским
утица)ем.236 Ту се срепемо са хронолошким тешкопама, поред географских.
Ако су Срби под утвда)ем Румуна преузсли г' место А, Румуни после тога
нису могли примити од н>их глас А — и обрнуто. Ствар се нимало не
упрошпава тиме што банатски Срби на^чешЬе не изговара)у г', него нешто
средн>с измепу А и г', или чисту африкату А.
212. У Борчи су из)едначени ч и А, као и и и А- На]чешЬи изговор овде
]с ч', и'. Наводимо примере са првобитним А и А:
ч'ёрка, ЦЪе ч'ут императ.;
Банач'ани, беч'ари, брач'а, брач'и, домач'ин, домач'ица, креч'е, куч'а,
куч'н, куч'ич'е, куч'ич'и, мёч'ала, неч'е, пЪла ноч'п, дч'емо, Ьч'у, плач'аду,
пдбкч'еду,
вёч';
и'убре, гац'о, изпц'еду, лёи'а, насац'иваду, ослобои'ёме, принуи'ена,
рди'ену жену.
Овакав изговор првобитних ч и и сасвим )е обичан у Банату, в. т. 207.
Наводимо само нсколико примера из Бч: нзлёч'нлн, колач'и, крёч'и, муч'нлп,
свеч'ари, свйнч'е, туч'е,
ц'акове.
Имамо и нешто примера за изговор обичног ч, одн. и:
како че бит, иубрёта, усуийвалн,
вёнчамо, врачаре, прёскйче, селмчка.
Забележено ]е и нсколико потврда за тврдо, шуштаво ч, а тако1)е и
)една за комбинашку умекшаности и )аког шунпан>а:
куча, Ьт куче, иаа че бит;
шта ч'е.
У широ] околини Панчева, а ван подруч)а обухваЬеног овом моногра
фиям, нпр. у Банатском Новом Селу, Долову, Баваништу и Ковину, П. ИвиЬ
}с тако1)е констатовао разликован>е два)у редова алвеопалаталних африката.
Тога су свесни л>уди у осталим кра]евима Баната. П. ИвиЬ )е имао прилику
да чу)е ругалицу: СкЬНила маНка у Нинщу па наНиннла Нйтаво Нудо по
ПанНеву. Напоминаемо, мсЬутим, да за сам град Панчево немамо података
о изговору африката.
Ь РаЧги}, /п/1иеисех а1а\'е.1 е! тацуагез .««- 1ч.\ рш 1сгх гоитЫпз, Котапо$1аУгса I, 1958, 36— 37, ЕтП
Рс1гоу1С1, 51шШ с1е ЛаЫсЫоре $1 1оропшие, Писигс^П 1970, 71.
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О
неразликовап>е
ч од Ъ, д од Г>
Оразликоваье
ч од Ъ, д од 22

ажжште

Коня
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213. Неразликован>е к и 0 од ч и (/ одлику^е и иске говоре Срба у
Румуни)И. Становништво ]е свугдс свесно ове особине. Према нашим
подацима овакав )с изговор у *Днн>ашу. Особе родом из Дшьаша саопштиле
су примере куча, прёт кучу, дчу, очемо, нечемо, че да му кажем, цубре.
Поменута ]е и ругалица на рачун Дшьашана очу - нёчу, да ила чу, лечу и
умрёчу. Треба забслежити да се у свести говорника, а и становника околних
места, гласови ко^и се изговара]у у Дшьашу на месту оба реда африката
по)авл>у)у махом као ч и и- Материал П. ИвиЬа забслежен у Тсмишвару
1956. године показухе да се ни у том граду не разлику)"у два реда алвеопалаталних африката:
свёч'а, свеч'е, }а се сёч'ам, Томнч';
колат'й, мачку, наНисго, обнч'а], ч'йзме, Ы]аНар, папуи'ще.
У другим местима на румунско) страни границе о ко)има имамо
података добро се разлику)е ч од Н и и од !). То су села: "Напфала, *Семпетер,
*Немет, *Чене), *Кеча, 'Иванда, *Чавош, *Гад и *Рудна. Уп. скицу бр. 24.
Напомюьемо да ерпски говори у Бачко) и Срему добро разлику]у два реда
алвеопалаталних африката.23
214. Питаььс порскла неразликован>с африката реда Н од оних реда ч не
ствара тешкойе. Засно )е да се ради о утица^у румунског )езика,239 чщи
банатски говори има)у само )едан ред алвеопалаталних африката. Тамо,
найме, посто]и с и Л (<. I, й испред "е и /), али )с старо сиз дало к и г.
Уосталом, и другде на штокавском тлу неразликован>е ч од А и и од й по
правилу сведочи о страном )езичком утица)у.240
215. Иначе у банатским селима ретка )с по)ава индивидуалног неразликован>а два)у редова африката. У нашем материалу такав изговор нашли смо
само код )сдног информатора у Цп и )едног у Ит:
дач'а Цп, меч'ем Цп, у пролеч'е Цп, свёч'е Цп, трёбач'е Цп, цвёч'е Цп,
нЪч' Цп, пбноч' Цп, доведу Цп (упор, вёч'ера, колйч'а, руч'ак, руч'на,
колйч');
плйч'е Ит, плич'п Ит,
237 Ови се подаци углавном слажу с констаташцама М. Томила у чланку ПоЬела ерпскнх и
хреатских говора у Банаху према нзговаран>у суглаеннка ч, И, ц, Ъ, Нови живот (Темишвар) год.
XI. 1967, св. 1, 83—86. Од места са шумади)ско-водво1)анским ди)алектом он (на стр. 85) помшье
)едино Чене), Днкьаш и Фон. (за ко)и ми нсмамо сво]их података) као села у ко)има се не разлику^у
афрнкате ч и ц од А и {]. Ме1)утим, у говору двс)у старших жена из Ч) сним.ъсном на траци ко)у
смо преслушавалн, (ч) = [ч'] и (п) = |т"| добро се разлику)у.
238 И. Поповип, Госп. И; Б. НиколиЬ, Срем 327.
239 Овакво мишл>ен>е први )е изрекао, колико )е нама познато, Вслимир 1уга: А та%уаг кем
когопа ота^агЬап ёШ иегЬек, ЧшЫрсм 1913, стр. 39. У истом смислу И3)аснили су се |ован
Ерделановип, Знача] егно/юмхнх пепшпванм у Во;водннм, Летопис Матице ерпске 313, 1927,
123—124, и ЕтП Ре1гоу1сц Уи/7меи{а готанеавса азчрга /очейса зЬ-ЬщИ &п Вапа1, Оасоготаша VII,
Висиге?И 1934, 172—174.
240 П. Ивип, Два главна праеца развода консонантизма у ерпскохрватском )езику, Годншн>ак
Филозофског факултета у Новом Саду II, 1957, 170— 177.
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Нвдрке Ит, Нехворо дёца Ит, уНеван Новей Ит, Аца ПерНки Ит, хдНхове
Иг.
Изговор Л
216. Ова] се сонант, индивидуал но и оказионално, изговара твр))е него
у кнэижевном ]езику (али ипак много ман>е тврдо него нпр. у руском):
7шждв Ч, лака Ф,на лаках СЦ, лакше Ф, /шла Ит Сф Ъ, Лоле Бч Дс,
Млу Бч, ланац Бд, Левак Ф, леей Бш, бйо леп Бш, лёпа Сц, Лело Бш О, лепо
Ф, лета III, Лёйи Бк, лозу Ф, Лола Ф (1:), лблама Ф, ЛбЛе Ф, лдли Ф (1:),
ЛдЛо Ф, лонце ]Т, лЬпху Ф (1:), лука Сн Ф СЦ, Лукац Ф, лула Ф Мо, ЛуЛс
Бк, лупа Ф.
белу СЦ, брезобразлук Ф (1:), «а гдмилу Сф СЦ, калу Ит, комшилук
Бш, Лалу Бч, пЬлупа СЦ, сёЛу СЦ, цёЛу СЦ,
било Ил Нз Бд Сф Ф (1:) 3 СЦ Сп, болово СЦ, весело Ф (1:), вдловн
Ч, затон Ф, крйло Бш, .мало СЦ, .мыло СЦ, .мыЛосги Ф (1:), млого Ф СК Ъ,
нёсхало СЦ, носило СЦ, олово Ф (1:), панхалдне О, подвило СЦ, саклдни
Ит, село Е Бш Ф (1:), сёлам Ф (1:), стопим Ф (2:), амыЛовайе се СЦ, смрзТю
се Бш, уважавало СЦ, цело Е СЦ,
б<*цаЛа СЦ, бела Ф (2:), бела СЦ, была Нз Бк (1:) Сф Т Км СЦ, воЛла
СЦ, врёла Ф, гдмила Ит, дебела СК (1:), дыгЛа Ки, добила Ф, добила СЦ,
ддлазиле СЦ, ддчекаш Ф (1:), жила Бш, забдравила СЦ, залепила Дс,
зглаван СЦ, изводила СЦ, изнёла Ф (1:) }ёдила Сп, дёца уёЛа Ко, уула СЦ,
казала СЦ, называла СЦ, кыЛа Сф, кола Ф, крйла Бш, куТшче СЦ, Милана
СЦ, МйЛйнке Бш, Миланкови Сф, леысл'иЛа СЦ, .млад Бк Ф (1:) СК, млада
Ж СЦ, .млада СЦ, мШдёнцн Ч, .младйЛ Ф, лсЛадо Ф, од младосси Ф (1:),
.младу Бч СЦ, млаЬи Ме СЦ, л*Лака Ф, полазим СЦ, нарёдила СЦ, носила
Ф (1:), пыла Ъ, плакала Сп, плакали О, лЛата Бч, пМхна Бч, плахно Бч, плаче
Ит Ф, ло/еЛа Ф, пол>убила СЦ, пдплашиле СЦ, привила СЦ, причала Бк (1:),
пружнла Сф, рйдила О Ф, рёжила Ми, св«/ш Бд СЦ, иза сёла Ми, славила
Сф, слйлее СЦ, хрдшила Ф, Нухала Ж, убрисаЛа СЦ, увила СЦ, $дала СЦ,
удела СЦ, ыёлс Ч СЦ, чйсхила СЦ, шапкала Ит, ы*ыЛа СЦ,
/4ца Дилберов Ит, лсалбу Сн, ./ёлл-а СЦ, колко Ми, Милка Ф, Милку
СЦ, нёколко НК,
быле Сф, выдиЛе СЦ, говдриле СЦ, ддлазиле СЦ, доле СЦ, эч:ыЛе СЦ,
залепила ДС, запалён>е Бш, клёхва Ф (1:), кЛетве Ф (1:), кЛегви Ф (1:), лале
Дс, Луле Бк, .млека СЦ, млёко Ит Ф, пиление Ф (2: ), погдреле СЦ, пдплашиле
СЦ, причале СЦ, раднле Ф, скупиле СЦ, ехдпале Ф, геле СЦ, ципеле СЦ Ки,
были Нз, звали Сф.
У ово) гра!)и по ]едан пример была, было и луЛа, сви из Ф, означены су
при бележен>у знаком за изговор осетно твр))и од обичног банатског тврдог
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изговора. Осим тога, стиче се утисак да положи) иза лаби)ала м и п погоду)е
твр1)о) артикулами л.
С друге стране, нашло се и нсшто потврда за л твр1)с од кн>ижевног,
али ман>е тврдо од проссчног банатског тврдог л. У недостатку посебног
знака за такав глас наводимо ове примере без диакритика на л:
лула Ф (1:), олу]а Ш,
било Бк (1:) Ф (1:), лдла Ф, лдлами Ф, лдле Ф, гшнсалдне ]Т,
била ]Т Ж Ф (1:), глава Ч, гладки Бш, кЪла Ф, по ладу НБ, лила Ф Км,
Лалнка СЦ, ланац Ч, млад Ф (1:), палац Ч, Путала Ж,
блё)н Бш, живина ддлазп на лежу Ч, лён> Ч, лёпо Км, млёка Ж.
Изнена))у)е чшьеница да тврдог изговора л има, додушс не често, и
испред е, па чак и и.
217. Умекшано л', обично ман>е меко од руског л', срепе се прилично
често испред и, рстко испред е, а )ош ре1)е испред консонанта:
ал'н Ит, бел 'и СЦ, Бёрл'йн Бш, бмл'и Сп Ми, бл'йже Ит, бл'йзо
Београду Сф, Велика Ит, вёл'нкн Мс, вёл'ико Ит Сф, вёл'нку 3 НК, Вёл'ичков
Ч, вол'ще СЦ, ершил'и Ит, глёдал'н Ж, гол'и Ит, давали Ит, дал'и Ил,
дел'ил<о Пд, ддзвол'и Е, дозвдл'нла Ме, дол'ику)е Сф СЦ, дол'ику)ем Ф (1:),
дол'йну Бк, дошл ч Ч, држйл'н Ч, зал'йва Ми, залеол'ил* Ит, занатл'ще Ит,
запал'ио Пе, звал'и Сф Сн, здружил'и Ч, йграл'йште Си, изазйвал'и Ит,
изругал'и Сн, имал'и Ит Ч Е Сп НК, истегл'имо ]е О, >> Йхйл'щу Ит, катол'ик
Ит, кл'йн НК, с кол'и Ме, крал'н НК, кретил'и О, куповал'и Пд, Лал'ика
СЦ, л'иваде Ит, .мал'и Ит Пе Е Мс Ъ, Мил'иво] Ит, лшел'ила СЦ, мйсл'нм
Ил, .мл'йку СЦ, л€5л'и Пе, мол'пли Сф СЦ Сн, .молил* Мо Сн, мол'по Ит,
на]вол'п]е Е, нама)сгорпл'п Ил, направпл'п Ми НК, напредовал'п Ит,
напунпл'п Сп, насёл'пл'п О, ддл'пчан СЦ, ддл'пчно Ж, одузёл'и СЦ, из
окол'ине Ж, опкдл'пле Ж, опкол'ил'п Пд, пл'йтка Ч, пддёл'и Км, позйвал'п
Сн, полёгал'п Ми, пол'ще Пе Е, помрл'н Пе, пЬслал'н Е, прщавнл'п СЦ,
прдбил'и Пд, пуховал'и Ит, ранили Ч, решил'и Ч, ручал'п Сп, свахил'н Ит,
свётл'и НК, евршил'и СЦ, сёдил'п Ит Пе, сл'ика Сф, сл'ику Ил СЦ, гйл'и
Ит, хкал'и Пд, тол'ики Пе, тол'ико Ж Сф Ч 3 СЦ НК, трошпл'н СЦ, убил'н
Ил, уватил'и Ит, узел'и Ил, по ул'пцп Ж, фал'и се Пд, фал'и Ки, фал'пло Ит,
фТьг'имо СЦ, чувал'п СЦ, чул'и Ит Е, ^ шгал'и Сн, штиковал'п Ит,
вол'еду Е, л'рла Бш, л'^ле чйзме Ми, л'ело НК, л'ёлу НК, пок&зал'е
Сф, стЬ]ал'е Сф,
лсал'но Ки, шкдл'цн СК.
Лако )е могуЬе да се )сдина два примера са л' испред консонанта своде
на случа^ан, нетипичан изговор.
Сасвим |е слаба умекшаност л у примерима: делили се Бк, у долину
Бк, гели Бк.
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218. На)зад, и код овог консонанта сасвнм \с обичан „срсдн>и" изговор,
ко)'и одговара ономе у кн>ижсвном )сзику. Наводимо ман>и дсо обилие гра1)е:
брезобразлук Ф (2:); лдлу Ф, лула Бк,
било Бк (1:), весело Ф (2:) лдла Ф (1:) СК (5), лдле Ф, лдл» Ф, лдлом
Ф, лдлу Ф, лоту Ф (2:), из милости Ф (3:), Ълово Ф (2:), село Ф (2:), селом
Ф (4:), склопим Ф (1:), цртало СЦ,
беля Ф, била Бк (3:) Ф (2:), блатнмв Ч, дебела СК (4:), добила Ф (1:),
ддчекала Ф (2:), йзнёла Ф (2:), каптала СЦ, лолсма Ф, лола Бк (5), колач'
Ф (3:), крили Бш, младости Ф (4:), носила Ф (2:), обишла Ф (5), обукла Ф
(4:), причала Бк (3:), славн СЦ,
шталско Бк (5) Ф (3:),
асгЗл Бк (4:), асгал Ф (2:), асгал СЦ, капитал СЦ,
беле СК, клетва Ф (2:), клетве Ф (2:), клетей Ф (2:), колено Ф (1:), лёпо
СЦ, лбле Ф, пролеНе Ф (3:), свйлен СЦ,
были Ф СЦ, велико СЦ, лбли Ф (3:).
219. Тврдо л испред задн>их вокала и мско л' испред прсдн>их забележени су и у Бачко)-41 и дсловима Срсма.242 Реч )е, дакле, о изразнтим
карактеристикама вспег дела во|во1)анскнх говора.
О изговору л имамо података из срби)анског Подрин>а243 и из Зм^ажа
у Босанско] Крайний244 док се л' испред и )авл>а у говору Срба у Лишг45
(тамо, додуше, долази и н' у истом пиложа)у), затим у Банн)и и на
Кордуну. Осим тога, обе по]аве долазе у знатном делу зстско-ловпснског
ди^алекта,247 а само л', или и л, налазимо у вспини ерпских говора у Метохир!
и на Косову,248 као и у неточном Санцаку.249 У целом том нужном по|асу на
конзерваци]у старог стан>а, односно на и>сгово поновно успоставл>ан>е,
свакако )е утицало суседстьо албанског )езика. Очиглсдно )е оно проузроко
241 И. Поповнй, Госп. 16—17. 129—131.
242 Б. Николий, Срем 325, 334 и 372.
243 Милан Ъ. МилиЙевиЙ, Кнежевпна Србн]а, Бсоград 1876, 631; Негшипп Нй1, Пег Икп-йсЬе
ГЯЫекХ ш Кбт%гегсЬ ЗегЫеп. Кн/мпдкЬсгк Ме <1ег Как. Ака<1епне дег \У|$$. т \\'|еп, РЫ1. — Ьв1. С1ах5е
СХ\Х\, \Меп 1903, V. АЬЬ. 11.
244 Драгшьуб ПетровиП, О говору Зми\ан>а, Новн Сад 1973, 181.
245 М. Драгичевий, Говор /тчких }екаваца, СДЗб XXXII, 1986, 111.
246 Д. Петровий, Говор Баните и Кордуна, Нови Сад — Загреб 1978, 70.
247 В. нпр. Л. Ву]ОвиЙ, МрковиЬкп дщалекат, СДЗб XVIII, 1969, 156—162; Бранко МнлетиЙ.
Црмнмчки говор, СДЗб IX, 1940, 278—282; Михаиле СтевановиЙ. Источноцрно^орскн ам'шлект.
}Ф XIII, 1933, 42—45.
248 В. нпр. Извештщ г. Ър Михаила СгеванотНа о дщалекатском испитившьу Метохир, ГЗСВС
VI, 1938 [1939], 62; М. СтевановиЙ, Ъаковачкн говор, СДЗб XI, Н50, 66—70: Д. Бар|актарсвиЙ,
Говор Срба у Метохщи, Приштина 1979, 110—111, Миливо) ПавловиЙ, Говор Сретенке жупе
СДЗб VIII, 1939, 113—114; Д. Бар)актаревиЙ, Дщалектолошка нстражнванл, Приштина 1977^ 53
(у тексту Косоески дщалекатски тнп), 197 (у тексту Приштина у гонору Срба старинам), 253
(у тексту Говорне особине Гнмлана).
249 Д. Бар)актаревий, Новогшзарско-фннчки говори, СДЗБ XVI, 1966, 55—57.
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вало и тамо всома распростран>ену нсутрализашиу опозишце измену л и /ь
испред прсдн>их вокала.
О пореклу твр!)ег и мскшег изговора л у Во)водини тешко ]е судити.
Утица) ма^арског или румунског |езика не долази у обзнр. Они нема|у тврдог
л, а ма1)арски ни умскшаног. Додуше, румунски банатски ди]алекат умекшава
л испред е и и, али то ни^е довольно да об]асни стан>е у Бачко) и Срему.
Уношен>е из неког другог српског диалекта тако!)е ни)е вероватно. Исказана
)е, додуше, претпоставка о косовско-метохи)Ском пореклу во|во1)анског л и
л',251 али се она сукобл>ава са чшьсницом да )е на пространом подруч)у
косовско-ресавског ди)алекта у Срби)и измену Косова и Дунава артикулаци)а
л стабилна, типична штокавска, иако \с тамо К1Ковско-метохи]Ска миграциона стру)а далеко )аче заступлена него у Во|водини. Осим тога, то )с схва г;иьс
произашло из данас напуштснс концсгшт'с о мсшавинском пореклу шумади)Ско-во)во1}анског ди)алскта.
Оста)с као иа)всроватнп)а хипотеза да се посто)епи изговор л развио у
самим во)воГ)анским говорима, углавном асимилационим процесима. Ман>е
)е вероватно да ее ради о чуван>у архаичног стан>а; томе се противи околност
да се л )авл>а факултативно и испред е и л.232 Без инструменталних фонетских
серела ш]с могупс заюьучивати о томе да ли )с ово у вези с неком
особеношпу во]во1)анског вокализма.
Изговор К и Г
220. На кра^у речи, или тачни)с на кра)у говорног такта, велари к и г
изговара)у се с осетним умекшан>см, понекад уз то с аспираци^ом:^
-к
бадщак' Ч, басамак' Бш, брак' А, брежулмк' Бш, буцак" Бш, велик' Бш,
весёлмк" Бш, висок" Ф Бш Мо, восак Бш, вршнзйк' Ф, Гаравн/йк" Бш, грашак"
Ит, ддручак }Т, ддшлак' Ф Ме, дугачак' СК, Т]ак' ]Т, жЬук" Е Бш Мо,
запйтак' А, зглйвак' Ф, зелёнок" Бш, зрак" Ч Бш Е, йзданак" Ме, ^тук" Бш,
]ёзнк' ]Т, }еленЛк' Бш, Клёк" 3, конштйк" Бш, краток' Ф, кук" Ф Ме, курток'
Бш, кур)ак" Ме, кур]ук" Ф Бш, левак' Ф, лек" Ме, лмнгйк" Пе, мак Бш, мачок1
Бш, мозак" Бш, момак" Пс А, мравпн>ак' Бш, навек' Ме Е, напрстак" Бш,
нёНак" Ме, низок' Ме Ф Бш, облак" Ми, онак" Е, Ъндак' ]Т Ит Пе Ч А Ме,
опанак' Сн, оиак' Ф Ме Бш, памук" Бш, шпак' Бш, парк' О, паук' Ме, песок"
Бш, пётак" Ме, ллйк' Ф, плуванягк" Бш, пл>усак" Бш, полок' Сн СК,
пдложнйк" СК, понёдёл/ник" Ме, пдручник' Ит, пЬтилмк" Ме, празник" Ме,
праунук Пе Ме, прстенЛк' Бш, пупок Бш, равннк Ч, разрок' Бш, рй/г' Бш,
рЪ^ак" Ме, руюшк' 3, ручак' Бш. сЬндук" Ж Бд Бш, сацак' Бш, свитнмк1 Ме,
1150 Си;1а\ Ч'сн'.апи. Оег/. па/егО/Ыек! 1,е1рх1% 1896, 29 (потвряс нпр. на стр. 36, 37, 38, 39).
251 И. Поповип, /"осп 131; прс тога, ся ман>е одрс1)ености, А. Белил у радовнма: Штокавскн
Ъи')алекаг. Народна снцпклопеД1()а Стако|а Стано|евнпа IV, Загреб 1929, 1073, и Саеремени
ерпскохрвагскн )е1мк. Дщалекгн, правопмс и кюнлеевнн /езнх, Београд (б. г.), 34.
252 Ова по)ава. не сасвим обична за словенске прилике, заступлена )е н у Бачко) (И. Поповип,
Госп. 131) и Зми1ан>у (Д. Петровип, О ао«ору Змм'пн* 181>
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сёлЛк' Ч, сёнЯк' Ме, сладак' Бш, снйзак' Ф, на сдкйк1 Бш, споменик' Бк,
танок" Бш, гёго/г" Бш, точен? Ч НБ, трбок 3, Ношак Бд Бш, увёТг" Пд БА, й'ак
БА, унулг" Ч Ме, угорав Ф, фруштук' Бш, црквёнАк' Ит, четвртак" Ме, чирак
Бш, ч'двек' Ч Е, чдвек" Бш, чунак" Бш, <<ЙУ Бш, у убУ Бш, шйпак' Ме, широк
Бш, на шгрик Бш;
вршмак*' Ме, дугачак*' СК, зглавак*' Ме, рстук" Ме, конк*' Ме,
мозак*' Ме, момак*' Ме, тётак*' Ме, чдвек*' СК;
восак'ь Ме, дубок"1 СК, фг ь Ме, л^ь Сн, навек'ь Ж, у дб/та^ь СК,
дритак'ь Бш, пашнак'^ Бш СК, лаук'ь Бш, до пдлак'^ Пс, сандук"ь Е, енрдмак"*
СК, увеУ" Ж, >нук,ь НБ, чвбрак'ь Ме, чланак'* БА, чдве^ь СК
-г
на брег' Бш, бубрег' Км Ме, буран' Бш, враг' Е, в'ртлог' Ме, здравое'
Бш, валовое' НБ, /уг' Ч, крчаг' Сн, натраг' Ш Ф Ит Ме Кн, никое' 3 Бш,
дблог' Пе, двог' Ме, Парлог' Бш, плуг', Ч Пе, лраг' Ме Бш, првог' НК,
рог' Бш, снег' Бш, шталог' Бш Сн СК;
штйлог" Ме;
од дног'" Ме, снег'" Ф Ит СК, шгалог'" СК.
У неколико случа)ева -к )с било аспировано, али неумскшано:
велик* Е, Лйдах* Ки, увек* М1).
За евс ове примере битна )с )асна експлози]а финалног плозива, без ко)е
се не би могла перципирати ни умскшаност ни аспиранта. Свакако ]е укупно
тра]ан>е оваквог к, односно г, нешто продужено.
Описана по)ава )е, изгледа, одлика свих во)во!)анских говора шумади)ско-во)во1)анског диалекта.253
221. Велари к и г се спорадично изговара)у с умереним умекшан>ем
испред вокала е:
кЧре ]Т, к'ёсеге Пе;
гуск'е Ме, длак'е Ч, Цабук'е 3, лйнмк'е Е, мдтк'е НК, .мук'е Пд, мушк'е
Мо, дндак'ена 3 Ме, патк'е Бш, ребарк'е Ит, рук'е Ме, свитнмк'е Бш, гдк'е
Пд НК, толик'е Е, чвдрк'е Бш, шарк'е Ч, штук'е Е;
болег'е Е, ног'е Ч Ф Сп Бш БА.
Можда ни^е случащо што у велико] вспини ових примера всларни
плозив заузима претпоследн>е место у речи.
Сасвим )с мали бро] забслежених примера умскшаности к, онд. г испред и:
253 И. Поповип, Госл. 134, бележи у Бачко) примере са -к*', одн. -г1', а Б. Николип, Срем
334, има облике са -к". Из других крадсва раслолажемо са свега два податка ко)и допушта)у
тумаченл у овом смислу. Недел.ко Богдан овип у раду Говор села Траовниаа код Сокобаюе,
Развнтак (За)ечар) 1/1979, саопштава на стр. 94: „Приметили смо да финално к, испред кога
посто)и наглашено а, доби)а нско умскшан>е: цргакн (цртало на плугу), грбшаки (кичма), петйкп.
сокакн." Графички инвентар штампаридс у ко)01 |с штампан Богдановипсв чланак ни)е опремл>ен
за фнлолошке публикаци)е и очнгледно )е да и иза к не треба читати као вокал, вей као знак
умскшаиьа претходног консонанта. Из истог |е кра)а н обавештен>е ко]е да)е Вилоти)е Вукадиновип: „по)ава аспированих к, г: Брег' БП, Ра] ков облог* Мж, Гладннк* Шб" (Микротопоннмф
сокобан>ске котлнне, Ономатолошки прилози XI, 1990, 369).
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по рук'и Бш, та^п Бш, уну^и Е;
пог'нно Бд.
У осталим положа)има велари к и г изговара)у се као и другде у
штокавском нареч)у.
Сонант Н
222. Као и иначе у српскохрватском ]сзику, фонема н се испред к и г
оствару^е као вслерни назал г). Примере ни)е потребно наводити; поменупемо ипак да се ово односи и на именицу ёпга (кумдвске ёпге А), ко)а у
многим кра^евима има Г;, а не г иза назала, и на именицу упмкхумка: уща
М1) Е Ме СЦ СК, Црна упка Пе, упку Ч.
223. Испред с. з и ш фонема н се оствару|е без праве оралне оклузи)е254,
дакле опет у ствари као и у другим ерпскохрватским идиомима, уюьучу^упи
кн>ижевни )език:
газдй'ство Бш, гоепдй'ски Ме, Ъёлиске НБ, (дёлйн „врста тканине"),
дётй'ство Ъ, о дётй"ства Ч, жё'ска Сп Бш Дс, жё'ске Бч, жё"скн Бш Ъ,
эке'ску Ъ, жё'скарош БА, Ловрё'скн Сп, румр'ске 3, сирдтй'ско Ъ; бё'зйн
Бш Ки, ко'зёрва Бш, л<2"ду НБ, пё'зща Ъ, пё~ж$у Бч СЦ Сп; лё'иаина БА.
Вокал испред оваквог назала и сам )с редундантно, али снажно назали
зован. Понекад )е чак консонантски елемент иза н>ега )едва чу]'ан, тако да )е
тежиште остварен>а фонеме н на носном изговору вокала.
Упор, и мдлио са" се БЬгу Бш, с оваквим гласом на месту м.
224. Испред ф неутралисана )е опозици)а измену /м/ и /н/. У том се
положа^у изговара лабиодентални назал ни спирант, опет уз ]аку назализашцу
претходног вокала:
кар&п)фнл ф Ме, карапуфил Бш, клопуфери Ит, штрипуфла СЦ,
штрппуфле Ит Ме, по штрнпуфлама Ме.
Сонант /
225. Стан>е у банатским говорима добро се уклапа у општу слику
штокавског изговора _/. Та) се глас у начелу оствару)е као неслоговно и.
Испред вокала и, па и испред е, он се често изговара слабо или се губи. У
осталим положа]Има н.сгова )е артикулаци]'а изразища и стабилшф, а
гублсн>е )е ограничено на посебне случа^еве.
226. Примери под а) и б) илустру]у судбину у испред и.
а) на лёни'н НБ, прй'н Мо, дёчи}н СЦ, другачщи Ж, друкшщи. Бк,
научистщн Ф, пунщп СК, слабщн Ж, старщп Ит Ж СК, тишщп СК, тЬплщн
Бш; блёун Ме Бш; обнчаун Ж 3, обнчйун Пд; госпоуица СЦ Са, Госпоуина
Ит СЦ, сео}Ъна Ф СК, 1дунног Сн, Красоуин Ф, кд/и 3 Ме, к^'и СЦ Сн, деф/и
3 Бш, мдуйм Ф, евд'и Пд СК, знд]им М1), све се гд'им Дс, кропимо Ф, кропило
254 О таквом гласу в. нпр. .1акоЬ §о1аг, 8р1гап1|сш позшк V з1оусп8&ш, ЗЫчяПспа гсу^ III, 1950,
3—4, стр. 429—440.
255 Из тсхннчких разлога ми га означавамо словом ;' оснм кад )е настао дифтонгизациям е.
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Ш, прикро'н Мо, нагно'ймо НБ, да се пд]п Дб Ф, ло/й се Ит, пд'нмо Ит,
сго/и Бк Ит Ф Бш, стдЧшо Ит, уго/'и Ж; звр}и Ж, звр/ио Ф;
б) у авлни Ит, у Русин Ж, у С'рбии Чс СК, чин Ф СК, чиши Ф, друкчйн
Ж, гушчмн Ж, керёНнн Ме, магарёпии Ф, мпшёНни СК, пачми Ж, дивии зец
Бш, с Ьвчиим Ж, блажим СК, висдчйн М1), врёдннн Пд СК, глупавии СК,
грубим СК, драгйи СК, здравии Ж, кисёлии СК, мудрим СК, новин Бш, рангйи
Ж, Уош ситнйн СК, слабим Ж Пс, ссарии Бк Ит Ж, старин Е, старин Ит,
старннм Ж, старимма Ж, нЩстарчнм Т, стрджин СК, чистим Ж; Цвёчпова
3, Паипев Ми, ког Панне купе Е, пудлаиве Бк, залогаиНе М1), гаили Ил,
Воислава СЦ, Живдинов Т, с КднНом Бк, своина Чс, Госпонна НБ,
госпойнскн 3 Ки, кои су Ил, гаи Бк М1) Ит Ж Пе 3 Е Бш Дс, кой ;'е Т, кой
су Дс, с кдйм йе Ил, с коил« Ит Ж, коима Ж, чело .мди лё#а Ит, -мои Ж Е,
са ./иди сйновнма Бш, с .мди СЦ, .мой су Ф, мопма М1), моим Ит, у -моим
Пе, по мдим Е НБ, с л«дил* Бш Дс, своим дётету Пс, по своим Ф, са своим
СК, двоица Ит Ме Пд, обадвоицу Е, троица Дб Ит, бойн се Ит, па се боиш
Ит Ф, он се бои Ки, боыге Ф, брои Бш, гдй се Бш, гои Ъ, угопла СЦ, напоит
Пе, напоим Бш 3, пои Ж, пдимо Ит, поили Бк, зндиш Ж, да се зкди Ж,
дзнонм 3, скрои Ф, стоим Бш, стднш М1) Ит, сгди М1) Ит Т Ж Че Ф Е Бш
СЦ Пд Дс, стдимо Ит; Групп Ил.
227. Испрсд е налазимо углавном исте две катсгори)с:
а) зл!ы'е Бш, ка/си'е Бк, чм;'е Дс, /агн>ёЛи'е СК, гры'ес Ж, нн]ёдну СЦ,
нм'ёну Т, доби'е Бк, зйви1* Ф, за]ти]ем Бш, нй'е Ит, ий'е Ж Бк, не ли'е 3,
покри'еш Дс, рн'е Бш, сакрн]ём се Ск, сйкри'е Бш, сми'ем се Ме, смщёду се
СК; боле 'е Ит, се'е Чс; зора 'е Ф, кра]ёва Ф, дбича'е Бк, дбича/е Дс, дра'е
Бк, случа]ёва Ъ, два'ес Ит СЦ, за'едно Бк, зще^но СЦ, Радо'е СК, госпо'е Ф,
кд/'е Дс, лсд'е М1) НБ, гд 'с Як, двд'е СК, у дво/е Ки, н»й дво'е Сп, грд'е НБ,
било 'е НБ; потребуй Бк, лы^е Бк, чу'еш Ит, не чу'е Ит, гу 'с Ит; оружие Ф
СЦ, лер/е СК; 'еэ»с Бш, ]ёжевп Ф, )ёдак 3 СК, ]ёдног Т СЦ СК, у'ёдну Ф К\л,
Уёну СЦ, ;ёдни Ъ, 'ёно Ф, 'ёдном СК, ]едард Пе, 'е/ Ме, ;'ёл<о Бш, 'ёИ'о Ме;
б) прй'тел Ъ, прйетелн Бш, прн'тёл?ство Ъ, да пиемо Ит, грыес Ит Ж,
добиеш М!), кои е саг Ит, нйе Ит Ж, дй е Ит; кд;е е чй/е Дс, да нн .ме е
укро Ит, свё е Ит, бол*? е СЦ, ддгле е Ит, оде е Ж, лрё е было Ит, бдлё" е
Ит, у Сараево Бш, дваес М1), дваез година Ж, за ёдно Чс, заедно Ит, НБ,
красен Ф, красен ф, кёра е кефкала Ит, крла е Ж, пёНка е била Ж, раднза е
наша била Ит, столица е Ж, сувача е била Ж дна е здго Ит, да га е Ж «"
га е прймно М1), кад га е Нушно СЦ, шга е сйноН било Ж, шга е было СЦ
Сн, слаба е Ит, была е рапава Ит, држала е Ит, затекла е Ит, могла с М1),
позна е Ит, прешла е Ит, да е пало Ит, дбичае Ж; Чарно*внИу СЦ,
поедннима Ит, лсде дёге Ил, л<де Ит М1) НБ, ко твое Ит, свое Ит, лдс Ит
БА, коекакве Ит, коекакви Т, двое дёча Ил, двое-трое Бк, деде М1) Ит Сф
Ж Ч Ф Е Бш НБ СК, двое дёца Сп, грде Бк Ж Е, бое Ж, ддво е Ит, ко е
лрви Ил, ко е Ит Ч, то што е Ит, шго е было Ж, шго е у лол>е Бш, гд е Ит
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Е, дед е Ит НК, дно е Ит, двамо е Ит, тако е Ит, такд е Ч, знате како е
напо/ье Ит, колко е Ит Ж, добро е Ит, било е М1) Ит Ж НК, имо е Ит, казо
е СЦ, мдгд е Ч, дчо е Мг); чуеш М1), чуе Ит, не чуе-ду М1), кулу с Ит, гу му
е тёшко Ит, веэ(с>' е Ч, ту е Ит; ёдан Ит, н ёдан кра] 3, на ёднога кона Ит,
до ёдног сата Ч, галсе л*ёне ед2н Словёнац Ил, за ёдан дан Пл, била ёдна
баба Ч, ёдне Ит, нашла ёну пщаницу Ит, н ён^ страну Ит, ёно Ит, н ёно
место СЦ.
Упадливо велики дсо примера за губл>сн>е отпада овде на копулу П)е.
Истнчемо и чин>еницу да банатски говори спада)у мс!)у оне у ко|има се бро|
}едан не тако ретко (али ипак у ман>ини примера) ич го вара без почетног у'.25
Посебно Ьемо напоменути примере наличе Ф Бш и друже Бк Ит (у ово)
катсгори)иу се на]чешпе изговара, в. т. 125).
Дода)мо да )с у облицима као мог испало ;', после чега )е трупа ое сажета
у о.
228. Испред а глас) (= X1) у начелу се добро држи, а изговор )е пуни)и:
змща Бш, маНща Ф Ме, попадща Ит, прдси}ак СК, Куприна Ит, зёчща
Ф, дёшца Ф СК, крави]а НБ, мачгуа Ж СК, рибща Бш, префриганТф Бк
кочн]аши Ф, пщаннца Бк, емщало се Ме; ощан Ит; а/'аг = „комара" Ит,
око ерша/а Ч; г&слоуа Бк Нз ДТ М1) Ит Ж Ф СЦ Ми НБ Пд Сн СК, кд'а
Пе, мд\а НБ Бш, душо мЬ]а Ил, избрд]ати СК, звезде олу]Зрке Ч; бар]ак Ф
СК, кур]ак СК, прдс)йк СЦ, леруа Бк СК Ф, пёр)ама Ф, пер]ар Ил, на див/аку
Ж, кр']йлп смо Ме, кр']але Ит, скр)ом Ме, скр]амо Ме, прекр]йеа Ит.
}сдино у групп о/а у облицима присвоите замсница нашло се десетак
потврда за испадан>е ;', пород чешпих примера чуван>а тога гласа: л<оа Ж СЦ
Ми СК, л«да куйа Ит, л«да л«ап< Ч Пе Бш СЦ, мда пуница Ж, л«да сна Ит,
л<да гёгка Е, гвда маги Ил, седа Ж Ч, упор, и деда СК, како кда куНа НК.
Ареал ове по)аве у банатским говорима продужсн>е )е ширег подруч)а
ко)е захвата велики део источних штокавских говора.257
229. Испред о глас у ]с углавном стабилан:
ветрщдра Е, мнлщднн БА, мнлщдна БА, грн]дта Ит Ж; мд]о') Ит, мд'рм
Бк Ф, л*о' огац Бш; с друж'рм Ф, бдж}ом Бк, скр)о, скр'р Ит; Уоца Ит.
Располажемо са свега два примера губл>еы>а изворног / испред о:
мо дтац Ит, л«до_/ матери Ит.
Овде су вероватно утицали други облици у парадигми, у корша )е било
гласовних услова за губл>ен>е / (мои, моим, мое, моег, па онда и моа итд.).
256 Више-ман>е такво |с стан>е у по^сдиним косовско-ресавским говорима: Пецо и Мнлановип,
Рее. 271; Р. Сими(1, Левач 83; Епезовип Кос. ь V. ена. У призренске-тимочкнм говорима
фреквснци)а облика безу^е виши. В. нпр. А. Бслий, ДШС 130; Н. Богдановип, Алекс. 95. У разним
западнн]им штокавским говорима (по Херцеговини, Лици итд.) облици као еЬан такого су сасвим
оби ч ни.
257 В. нпр. Ивип, Херскн (31, 346—347; Исти, Бногр. 152; Реметип, Шум. 149; Р. ПавлоеиН,
Рача 35; М. Ъ. Мнлипеви!' Кнежевина Србща, Београд 1876, стр. 1077 („пожаревачки округ");
А. Пецо, Говор Ъердапске зоне, ЭФЛ XV/ 1, 1972, 197; Пецо и Мнлановип, Рее. 271; Р. Сими»,
Левач 92; Д. .|овип, Трет. 59; Елезовип, Кос. под реч)у моа; А. Белип, ДШС 131; Богдановип,
Алекс. 91.
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И у овом случа]у могу се навести паралслс из источники штокавских
говора.258
У примерима служдница „кутлача" Пе и послуждница „исто" Пе 3
испало ]'с у* настало десилабизацир.м и.
Гласовно] редукци]И облика присво)НИХ замснииа могао )е доприыети
и н>ихов веома чест изговор с ослабл>еним акцентом.
230. У положа)у испред у сонант у тако!)е се добро чува:
авли]у Бк, у ва&лщу СЦ, на фамитф Ж; за мелл]у Бш, по обича]у Бш,
за'ухро СК; гдспо]у Бк, пр6]у Ж, м'о]у Бк Ф, гво/у Ф.
Изузетак чини глаголски прилог садашн>и, где )с след а}у доследно
сведен на ау:
глёдауНч СК, дрёкауНи М1) Ит Ж, дрёкауНи }е заспо Пе, пёвауНи Ж,
плакауНи Ит Ж Пе.
Сличних облика има и у многим другим говорима.259
Разуме се, у облицима 3. лица множине презента као игру, певу и свиру,
веома честим у Банату, тако!)е )е нестало у, али )е питание кол и ко ]с та
промена заиста фонетска, а у ко]0) ^е мери подстица) дошао од односа у
презентским парадигмама. Додушс, у многим говорима, пре свега у Срби)и
)ужно од Дунава, обични су облици као играу, али и ту }е у било угрожено:
оно нще имало подршку у другим облицима истих глагола, осим у прилогу
садашн>ем, ко)и )с зависай од 3. лица множине презента. На ова) проблем
намеравамо се вратити у одел>ку о кон)угаци)и.
Додапемо да )е и у усамл>еном облику опиу Ит могао одиграти улогу
морфолошки моменат. Найме, у осталим облицима презента у се налази
испред е, што значи да ]е слабо.
У примерима шурнмва Ил Ф Е Ме и месовеПе Ч испало )е ме!)увокалско у, да би затим настали хи]'ат био разби]'ен гласом в. Гласовни лик
усамл>еног примера хулев „кукурузовина" Пд (иначе обично тулц. гуле])
вероватно почива на разведу у косим падежима.
231. Испред консонанта гласу се на)чешпе изговара релативно стабилно:
зё]хин Бк Ит Ме, зё]хнн Пд, са зё/хином Ме СК, бёгё]ског Ки, гаусиуе
Бк, снЩку Ш, па')ванн Ит, подале СЦ, }ёданар дана Ж, ]едана} сахи М1),
}едана]С мётерн Ж, ]еданй}схи Ме, двана}ст рйви Км, двана)С шуви Ж,
двана]сте Е, пёхнй]сх Бш, пёхнар гЪднна М1) СЦ, шесна]сх Ме, шёснар
гЪдина М1), шёснар сед'амнар година СЦ, седамнйрх Ме, седамнархс Е,
самнар Ж, осамнйр Бш, осамнархе М1), осамнархе Ж, девёхнарх Бш,
дееехнар - дваез гЪдина Ж, девёхнар и по шла М1), девехнархе М?); дёвд)ка
Ил Ч Ф Пе Е Ме НК, Ьбдре Ил, пЪкд]ни Е, нёморе Ит, у ку]ннцу Т.
Издво]ипемо пример пире Ме, у ко)ем се у изговара само по изузетку.
258 В. ипр. ИвиП, Херски 332; Реметип, Шум. 149; 1овиП, Трет. 59;
259 Реметий, Шум. 331; .|ови?1, Трет. 149; Р. ПавловиЬ, Рача 52; Р. Сими!), Лееач 397;
Богдановы!!, Алекс. 204.
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У примерцма кот шлсРза „код уставе" Ит, нсРвсТш Ки, крд*н>и Ки глас
] делимично \е асимилован прсма прстходном а (ко)с )е у два случа]а и само
асимиловано прсма следепем нсслоговном гласу).
У нсколико категори)а облика _/ испада доследно или скоро доследно:
ДЛ]д нюзи Ил Ит Ф Км Бш СЦ Пд Ки НК;
императ. типе СК, убйте СК, завйте Ит, налйсе Ит, испйте Мс, попйте
Ит, иге па се сакрйте Бш СК, иге се умйте Ит; тако и умй се Ки;
комшйница Ф;
во/ьуски Бш Пд, во/ьуска кола Сф Ч Ф Ки НК Сн, ь'о/ьуском Ки.
У често употребл»аваном облику нюри глас / остао \е без морфолошке
функгщс, ко]у )с прсузело завршно -и, ускла!)сно са —л у ДЛ^д ж. рода типа
жени. У императивима ) се нашло у истом слогу са хоморганим /, и чак )е
затварало та] слог. У ово] категории пепидшье у ]с веома широко распро
странено у ерпскохрватским говорима, па и у нсусил>сном изговору
к1ьижсвног )сзнка. Сличим су услови дсловалн и у примеру комшнница (ко)И
]е прихвапен и у кн>ижсвном )сзику). Парад, у придсву вол>уски<.волу]ски као
да )с извршена дал>инска асимилацща по палаталности (>вол>у]ст), па затим
дисимилаци)а (>вол>уски).260
Само ^еданпут \е забележен пример дёвдка Ме (тспан>е дево)чнци).
У прошпаван>с гласовног лика речи честа )с по)ава у тспан>у.
232. На кра)у речи глас ] се понашао углавном као и пред консонантом:
а) у емщ Пд, сми] се А Бш БА СК, си/ Ме, ли/ Ч Ф СК, шщ Бш, пдеи]
Ми, угри' Ки, уби] ме Ф; _/?/, ус/ Ме, лосе/ Ит, змщ Ит, обича] Ит Бк; та)
Т, она] Т, дна; НБ, заба/ьа] СЦ, набаца) Ме, лига/ Ит, раздрёшйва} Ф, усга/
Ф; Мштво] Ит, л«о' дгац Бш, ни л<б/ сии Ми, мд)0] Ит, у го/ М1) Ме Ъ Ш
Ми БА, дед] Ф, дёвёто] Км, напо] Ит, немо] Ил Ф; дбу/ Ит, лад Бк.
б) ддби Ф, уби СК, зави Ит, пдкрн Бш, ля се сакри Бш, доли Ме, ноли
Ит Км, испи Ит Ф, мали Км Ме Ки, лдли Ит Ф, лоси БА, сайт Бш.
Овакви облици далеко су чешпи од одговара)упих форми са сачуваним
-)■
Знача)но )е, мс!)утим, да се —/ чврсто држи у облицима као иг/, немо]
или игра], у ко]има у многим )ужни)ым говорима често отпада.
233. Секундарно ) )авл>а се факултативно у хи)ату испред и, или е,
одыосно иза и:
1) држали 'игру Ит, Шваба ]иде Ит, ако >йма Ш, ту ]има Ит, а *йма
Ж, да 'имамо Ит (заменичке енклитике 3. лица множинс нма)у често /— не
само у хи^ату: да }им кажем Е, да /иле иде Ит, да ]нн дамо Ж, кад /и дпереш
Бк, дй су 'и уватили СК, ал и и дао сам 'им Ит, /2 сам 'и увахщо СК, нйкад
/и не разумем Ж, дгкуд /и н?.ма НК, иао год ' }им на уста дЩе Ф.
2) длЩес триес Ит, дщес пет Ф, два/ее СЦ, два}естрегюга Ф, трщестрёУхе
Ж
260 Сва три ова облика могу се чути у централио) Шумади)И (Реметий, Д/у.« 279—280).
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Присуство у у рксер \Т Ит, рксер Бк, рво СК, па ]ёто Ч, па }ево хи
среНе И!) 8,;'сго, гако се дошло И1) 12 очнглсдно ни]С ограничено на хи]ат.261
3) каЪ и ]ал>ина Ит;
мир СК, баци'р И!) 9, бёлир Бш, 67л'о Бк Ш Ит Бч Бш СЦ, бир сам
Щ 11, вйди/о Бк Нз М1) Ит О Бд Ч 3 Бш Ми СЦ Сн СК Ъ, вйдк'о Ш Сп,
видимо сам Ч, врахнр Бш, в'рши'р СЦ, добир М1), живир Бк Бд Бш, живир
Са 84, живило 3, забёлежп'р СЦ, заборавир И1) 11, зажёлир СЦ, звончр
Ф, згрёшир Бш, извадир Дб, издубнр СК, испарир се Бш, испросир Бш,
Цашир СЦ, клёчи'р Бш, косщо Бш, крёчир Ит, круни'р Бд, купир Ч) НБ,
купир И1) 30, ловнр И1) 30, напир Ж, ндсир Дб, обесщо се Ф, овршир НК,
опнр Бш, ослёли'о Бш, осхавир Са 85, охпусхир Бш, ЬНелавп]о Бш, л«/о Ит,
шу'о Са 155, плахир СЦ, плёвир Бш, подёлир Бш, поквари]о Сп, полудир
Бк, пол>убщо СК, пдмислир БА, поплашир се Бш, поручир СЦ, правир
И1) 7 Са 34, прёвари'о Ф, пригази'р Бш, пробушир СК, пропуссир И1} 8,
пушн'б сам Мо, радч'р Бч Бш, рёшир Дс, рддп'р О, рдди'о Ъ, см'ир се Мс,
схйдир Бк, сукобир Ит, хревир И1) 20, трёштпр Ф, хрпир Сф, убир .|Т, >^>«'о
Ит, увахи'о Ф, уватнр СК, умнр Бш Мн, упВнтнр Бш, успалир се Бш,
чёличи'о Мс, )а аш бЬ-'р (смфаза) Ит;
и убн Ф, и уйна Ф, и /днда Дс, л рндак Ф, и 'дндакена Иг, /г уопсг Ф
СЦ, ддлазиду ко домаппни }дпед на ращу Ч), и } опеду Ит; ли /олег бегамо
Бк, уд лсислилс уолеч Бк, удлег Ит Сф, удлсд Ит, удле Бк, удлс Бк;
ветрирр Ф, вехрирра Ф, мили}дни БА;
и ]увече М1).
Овамо се прикл>учу)у, наравно, и сви облици са _/ на месту ишчезлог .V.
У истим катсгори^ама примера прелазно у можс изостатн:
1) шго сам /ш лысо Ит, го с^ им била гувна Бк, нзнёсй им Ф, чёсхйха
им Крисхово рождёсхво Ф, дали /ш грунхове Бк, не дал» вйше да и вид;» Бш,
да и л*ёЛу Ф, волём и Ф, ко Ас и знати, виле и однёле НБ, пондак и дпёх
йспрахйду Бк; 2) дваес М1), дваез година Ж Сф НБ, хриес Ит, хриес мехёрп
Ж;
2) дваес И1), дваез година Ж Сф НБ, грысе Ит, грисс метёрн Ж;
3) био Ж М1) Ф Пе СЦ, вйдио Бк Ф Бш, водно Ит, врахио Бш СЦ,
добио Ж СЦ, лейв/ю Бк Ф, зал>убио се СЦ, запделио се СЦ, испрдсно р Бш,
]Ъшио Ж, к&лио р Бш, намйрио Бш, направив Ф, насёлио Бш, носпо Ж,
ожённо Ж, осрамохио СЦ, поцрнио Бш, радио Сф, раердио Ж, расхио Бш,
садио Бш, евршно М1), сёдио Бк, сегио М!) Ж, служив М1), хрпио Бк, увапю
Ф, ударно Ж, уморио Бш, ухубио Ж, учинио Бч, фалио Ф, хйг/»о сал« Ж;
м он Ф, и длег Ф НБ, длег Ит;
ветридра Ит, камидн СЦ, ло мнлпдна Бш.
261 Д. ,!<>виП. Грет. 60, упозорава да /- у )ексер може потицати и из )еднс вари^антс турског
изговора почетног е- „нарочито ако )е рсч чувена од представника цариградског ди)алскта".
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234. Поссбан )с случа) _/ ко^с наста|с антиципашцом ослабл>сног ненаглашеног и из слсдспсг слога:
пари Ме, упропа'стили Ж.
Овакво у чешГю ее |авл,а као компснзаци)а за изгублено и у слогу КО)и
следи (в. т. 193):
коба]сце Мо, коЩсцу Бш, пра]сци Мс, пражце 3, пра}сцама Мс, па]сги
„пазити" Ми, ка'ште ей мене Ит.
Свакако нщс случа) што у свим нашим примерима испред унстог ]
сто)н а, а иза/ дентални спирант."62 Очиглсдно овакво) антиципацией погоду|е
вепа ширина вокала, у контрасту прсма и (односно ]), и вспа пропусна мой
стру|них дентала.
У обо] по)ави, исто као и у мейуслоговно) асимилашци описано) у т.
70—74, оглсда ее утица) вокализма )'едног слога на гласовни састав претходног слога. Промене овакве врете рстке су у штокавском нареч^у.263
235. У свега четнри примера из Ф забслежен )с фрикативан, прави
консонантски изговор у.}ёстс, нщс. слику}ёду, мани }н.
236. Много )с чешпи такав изговор иза денталног плозива, ко)и се при
том на|чсшпс умекшава, крепупи се ка палаталном плозиву типа познатих
чешких гласова, али на)чсшпе ипак не достижупи та) степей палатализашце:
кад' ]е Б'ожиН Ф, кад' }е вече НБ, кад' )е светац Ф, кад' }е било НБ Ми,
кад' ]е кон Сн, 'и сад' }е НБ, кад год' }е Ит, ди гЬд' ]е Ф, Ьгкуд' ]е НБ, свуд'
}е Пд, народ' ]е ?)йпио Ф, рад' }е био Ми, Боград' ]ёо прд)у НБ, кад год' ]и
шла Ф, што год' ]чм Ф, кад' ]а попщем Ми, сад' /а не знам НБ, колко сам
год' ]а знао Ф, а]д' }а кренем Мо, од'^ужило Ч, сад~}есге Бк;
крёвет' }е дде Ф, с'рдиг" ]с Ит, пег' уухара НБ.
Ре1)е се овако умекшава назал н: он' )е оде НБ, он' ]е Сп.
Дал>м ступай, истог процеса )е сво)сврсно )огован>е претходног консо
нанта, ко)и у овом случа)у можс бити д или г, али и н и л: 264
кад' е лёпо врёме Ж, кад' е стока Ме, кад' е свё го Ж, кад' е мутно
Пе, ка'е свёчан дан Ми, сад' е Пе, сад' с тако Пд, штогод' е Ж, куд' е он
ишо Ме, од' ед'анар дёца Ки, од' ёдне бразде Пс, код' ёдног Татара Мо,
под 'армнлн Е, кад ' а ручам Км, код ' Оце Км, од ' утрос Ит Км, — ка!)дница
3 Е Км, ка!)дницу Пе.
дпет' а морам Кн;
он' ]е оде НБ, он' е купно Ит, он' ебйоМо,син' е дчоЖ, Турчин'
е он био Мо, слободан' е Мо, даю е Мо, пун> е бирнц Пд, он> е умро Ил.
262 У Бачко], где )е ова( феномен много чешйи. има и лрукчи^их примера, али су на)обичшф|
они где новомеу прстхояи вокал а. Иза ;' и тамо )е с чешпе од других консонаната, али се ]аа,ъа)у
и други лентали (з, л, н, ц) и алвсопалагали (ш. лс. ч). О томе II. Поповип, Госп..\Ъ2— 133.
> кадкавштнни су прилично чести случа)- ей ушца|а вокала н; гласовни састав претходног
слога. В. нпр. П. Ивнп, Ргосея газ/еге/егуа \окаЬко% яз/ета к к/дкагакгт рпгоНта, ЗФЛ XI, 1968,
60— 61, 63—64, 65—66. И у ка)кавсккм говорима, исто као и у во|в <1)анскнм. главни принцип
промене )с антиципаторна асимнлацн)а.
264 Уп. у карашевском говору ,Лп Гопе11са5иИас(1са"нл|"? тек. ра1' е<ч,шах. Петровргч. Карти. 98.
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^ел' е он Ит, ал' с мекан Ит, да л' е он куНи Ж, да л' е то пре било
Ж, да л' а знам Ж.
Наравно, умекшаваж прстходног дснтала чести пзоста)с, а с ььи.м и
опструентски изговору:
сад ]ош НБ, сад у'е Ж НБ, и сад ]е НБ, код у'е умро Бк, кад ]е радио
Ит, кад ]в вече НБ, кадгод ]е било М1);
кад е Ьутуре Ит, кад е дошла Ит, кадгод е било Пс;
он уе био М1).
237. У речи госпо)а и н>сним изведсницама госпорща и госпорта
(празник) долази у место \у.
госпо]а Бк Нз Я М1) Ит Цп Ж Ф СЦ Ми НБ Пд Сн НК СК, учнт'е/ыща
- звали смо у'е господа Ме, госпо]е Ф Пс Пд, гЪспо}у Бк, госпорща Цп СЦ,
госпорща Са 6, измед Господина М1), Госпо}ина Ит Ф СЦ БА, Господину
3, госпЪ}йнскп Ми.
Глас у овде ни^е рефлекс *</у. Лексема господа се всома често употребл>ава као неыаглашена апозишца уз лично имс (тип господа Мара) и ту )е
подложыа редукцией (уп. госпа Мара, госпон Ъор^е, госн Ъор^е, ча Стева).
,|сдан од могупих облика редукш^с )с сво()сн>с африкате I) на глас у, сродан
алн много ]едноставни)с артикулащцс: господа место господа. Нщс, уосталом, исключено ни да )с I) просто испало, па \с у накнадно уведено. То се
могло на)лакшс догодити у облицима као Г]д, НАВмн госпое, ДЛ)Д госпон.
Из именице госпо]а пренсто ]с у у изведеннце, лексеме тако1)е врло
честе у говору.266
У положа]у испред н глас у се, као што ]е веп истакнуто, често и не
оствару^е:
госпоица М!) СК, Госпоину Ит 3, Госпоина НБ СК, до Мале госпоине
Ф, о Велико] госпоинн СК, гоепдйнски Ит.
С друге стране, имамо и нешто примера за изговор Т] у само) речи
господа:
измёд Госпд^а ( = од Вёлнке госпо]ине до Мале господине) Ит,
господа Ж, гЪспо^о БА.
Први )е пример очигледно архаизам, синтагма ко|а садржи старики
назив празника, док су друга два скораииьс иновашце — облик са // узст )с
из к1ьижсвног )езика, свакако зато да би се истакло поштован>е прсма особи
о ко^о) )е реч.
Сонант В
238. Ова^ се глас на]чсшпс изговара лабиодентално, са релативно слабим
трен>ем:
вежемо Ит, видно сам га Ит, вате СЦ, вЪл>у 3, Вунчнна Ч;
263 Такву прстпоставку изрекао )е Т. Марстнп, Сгатаика2 83.
266 О скрапнван>нма у таквнм речнма писао \с, с оевртом на рашцу литературу, М. Будимир,
КесЫиуа сезйН %1азоуа I оЫтшП %1азо\чик зкироуа, ^Ф XV, 1936, 155— 164.
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маиарска влас Ил, врат Ил, врёме Ч, вршеду Ч;
авлщу Бк, валовчнН Ит, вйвци Сф Бш, главчине Ч, ддвде Бк Ф, одавде
Ит, овцу Ч, овце Ч, Ьвцама Бш, двчица Бш, овчирг СК, овчще Ф, двча л«Эса
Бк, 1аркдвца Ил, Павле Ч, покрдвце Бш, с покрдвцом Ж, правлено Ит,
синдвца Ил, ссарддрёвнн Ч, увторак Бш, увтбрник Бш, циновка Сн;
друштво „чланови фамилще" Ф Ч, друштва Ил Мт, уедвй чека Ил,
кварили Ит, локеаня Ит, каква )е Ил, марва Ф, због беле марве Сф, марву
Ит, мртве Ит, осгва Ит, рдпство Ит 3, свира Ил, своуу Ъ, свраке Бк,
сиромаштво Ит, црква Ж, црквёни СК, по звёздама Ит;
говорим Ит, на воду Ит, н дву страну Ит, #йво Пе, заНкова СК, двдг
Ил, нЪсове Ч, овало Пд Ки, правили Ил Ит, прёврне Ит, по рйтовима Ит,
рчковн Ф, сплавови Сн, ЧарновиН М1), човек Бш, човека Ит, шаво/ь Км, /го
се обуво Е, направу А, напръвили Сн;
крв Ит, рйгдв СК, шаров СК, здрав Ит, р#ав Ф, рыболов Ч, сйв Ил,
шепав Ит, на Дунае Бш.
Знатно )е ре1)и )ош лабави)И из го вор, са врло слабим додиром горн>их
зуба са дон>ом усном:
ко^у Ит, кдвце Ит, ов^а Ч, дпра'ду Ит, дда'де Ит;
йз'лачу Ч, ш'игарац Ч, швигарица Ч,
чЪ'ече Ми, чдлсова Ит, иако'и Ит, шааовн Мс, о'ог Ч, н>ёговим Ит,
го'дрити Ч, забдра"им Ит, забдра'нла Ит, зд'еш Ми, купо'але Ит, да
наздра*ши Ит, право Ит, пробили Ж, пропо'ёдо Ч, навек Ит, Поптревуновн
Ит.
Понскад изоста)е и помснути додир, што своди артикулаци]у на
ме!)усобно прмближава1ьс усана, без н>иховог додира, а тако!)с и без заокругл^ван^:267
"аге Ит, "ода Ч, "олове Сн, "дйе Е Бш, ^учковиН Ш, да ми не "рати
ме, времена Ф, "рба Ф;
д"а Ж, д"а сага Ми, дше Ч, г*др Ф Бш, клочку Ш, клочке Бш, отборен
Бш, с"Ы]алп Ит, с"алу Пд;
но"це О, дице Ш 3 Бш Сп, Сладко Ми НБ, служа*ке Ит, да удо*ча
Ит, Уличи Ф, уп. и са" си шепав Ит;
раз^лйчили Е;
6у"а Ф, йзу"а се Бш, куЛш Бш, не ку"ам Бш, купо^атп Ф, купсРали Ит,
лд^ан Ме, о"ага НК, одумала О, паковали Ф, /1р"а Ит,
др"ёке Бш, на*е>г СК, лр*е Бш, препо* едала 3, тополе Ф, у"е/|с Ит, чд"ек
Ит Сф Бш, човека Мс, чо"ече Ф Сн;
голубо"'има Ф, забороним Ит, мао^ине Ит, напракйду Сн, оправила }Т,
правимо ]Т Ч Км, правили Ч, лр*и лут Ит НБ, лр"и Ж 3, луге"и Ф, слабили
Ит, сндло"и Ф, по трсГи Ф;
267

О таквом нзговору в. нпр. Б. Мнлетипа, Црмн, 298 и П. Ивипа, Галип. 85—86.
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БёлиНо*ог Ф, говори Бш, да"о Бш, деАб]ке Ч, добровольце Ит, ё*о га
Ми, те здраво велика Пс, .Э^ор Бш, н>ёго™ог Пс, ошога Ф, пра"о гласа Е,
лё*о Сн, про4'одацща Сф, пр*оселка Дб;
д"_у<)а Мс, одо^ус) М1) Ж, пд^уко Ит Бш, праыу Ш Ит, с*скро*у Ч, чуко
Бш;
Лдахо" Ф, ^рй" Ит, крГг* Ч, кр* Ит, мркд" СК, н>сгож Ит, Спасо* Ит,
Срёмчо41 Ит.
По]ава захвата в у свпм положа^има. Можда )с нсшто чешпа у
суссдству вокала о и у всома честим лскссмама човек и први.
У неколико примера в уз консонант било \с изговорсно као право
неслоговно у:
кадрах Е, Сладко Ит, куп&нс крёвехе 3, р&'ко Ит (у сватове: покривей
с простирачом, )Ьну батину држи ллёд ноге, горе на батину лонац"), са-у среЫн
НК.
239. Губл>сн>е в нн)с ретко, али ]с углавном ограничено на одрс!)снс
категори|е, познатс и разним другим говорима.
Доследно )с испало в испред л> насталог старим |отован>ем у трпним
придсвима неких глагола VII врете на -авитн и у нмперфектизованим
глаголима VI врете нзведеним од истих глагола на -авитч:
забралено Пе 3 СЦ, йспрал>ено Сн, н'апралене Мо, напрал>ено Ф,
напрълено СК, напраленп СЦ Ъ, опралян Ми НК, дпрал>ена Ит СК,
опр%лено Т, дпраленп Сн, прален Ил Пд, пралена Ми НК СК Сн, пра.ъене
Сф Мс, пралено Бк Ит Бд Е Бш, пралён>е Ъ, прёпрал>ен Ит, прйпрал>ен
Цп, прйпралено НБ СК, успрал>сно Мо 2—77, успра3л>ено Ъ, зусxа^ъено Пд,
насхал>ен Ит, насхалено НБ, поссален СЦ, пдехалена Кн, сасхалено Ит Бш;
забалам вас Е, да се забалаш Ит, забала О Ж СК БА, забалу Ф Ит,
забаладу Ит, заболю Ит, забалй]ка Ф, набало Ит, набалала ]е Ф, н'ибалалн
Ит, забралллп су Ит, позабралано Ит, наздрала Цп Ме, наздраланм Мо
1 — 100, поздрагьу Мо 2— 18, нзопралала Ит, изопралалн Т, пзопршьало Т,
испралали Мо, опраллхп СК, опралам Ч Ъ, дпралаш Е, Ьпрала М1) Ит
Пе Ми НБ Мо, опрала Бк, дпраламо Ми Пд, дпралу НК, дпрйладу Ил
Ит Ф НБ НК, опрала] Ки, опрало Бк М1) Ит Дс, опралала Ит, опралало
Ф, дпралали Ми, опралала Ф, попрала Бк НБ, попрала 3 Ъ, пдпрал>у Ит,
попрало Ж СК Ъ, попралалп О, препралало 3, прспралалп Т, спрала И1)
49, спрала „спрема" Мс Ч) НБ, спраламо Т, спралу се за свадбу Ч], спралу
И1) 49, спраладу Ж, спрало Дс, спралало Сн, спралали Ит Мо, спралале
НБ, упрала Ит, упрало Ит, распралйч Пд, зусталАмо Ф, зустала Ки,
насхалахе Ч, насхалу Ф, осхала СЦ, осхаламо Ит Ж Ме БА, осхалше Ф,
осхалала Ф, осхала] Ми, посхалалп Ж Бд НК, поехала] НБ, поехала Ф НБ,
поехала се Ч], расхало О, сасхалам Нз, сасхал>а Нз, сасхало Ит, поред ретких
примера са (очигледно обновл,сним) в/ь: посхавлен Ф, заборавлам Ф,
заборавлала Ф. Овде }с однос в.л> схвапен као регуларна алтернаци^а.
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Веома пространн ареал овс по)аве обухвата на]вспи дсо ерпских
скавских говора и поиски )ужни)и (цекавски говор.268
Знача) но )с да друге граматичке катсгор1н'е нису захвапенс:
здравле Ит Ф Т О Мс Бш Ч] Кн СЦ Сн СК, здравла Бк НК, са
здравлом Ж Мс, здравлии Ф, д'ивли Бк Ит, дивле М!) Ф Ж, Бирдвлов Ф,
лажовлюв Бк, зеговлев СК, браховлеве СК, брасовлюв СЦ, синдвлове Ф,
кравлип Ф, кравлще СЦ, сувли Ф, па и: измрвлено Ж, ]авла Ит, пднавла
Бш, уцрвла се Бш, Бого]авлен>е Ит, бого]авленске Ит.
Примери здрале и братдлюв ко]е наводи Б. Милстнп из Кикиндс269 по
сво) прилици нису аутентични.
На)стар1ни примери промене вл»л> потичу из XIV века.270 Тиме се
об]ашн>ава чшьсница што ме!)у примерима за нсстанак в испред л> нема
ни)СДНОГ у ко)см би фупа вл> била резултат новог ртован^а.271
Облици као брасдвлев захтсва^у посебно об|ашн>сн>е. Ту ]с извршено
старо )отован>с, а в нпак ни]с уклонено. У ствари, у сво^с времс ]с процес
захватио и те примере,272 али ]с аналоги]а прсма творбено) основи касни)с
васпоставила првобитно стан»с. Исто, свакако, важи и за облике као измр
влено и ]авла. Очигледно )е по)ава сведена на одрс^ену скупину глагола
(бае-, брав-, здрав-, прав-, ссав-), док )е у свим осталим катсгори]ама
уклонена алтсрнаци)а в : О, ко)а нарушава опшщс структуралне односс.
Сама по]ава сродна )с са ка^кавско-словеначком променом вл->л-.
Уосталом, слично упрошпаван>е забслежили смо и у самом Банату: лаке,
лаке пролаке пева се у Цп и Сф уз ]сдну игру док деца пролазе (провлаче
се) испод подигнутих руку друге децс.
240. У цело] парадигми помснутих глагола на -авити често \е, испаданл в:
забдраио Ме, напръи диске Ч, напраимо Ит Ж, напрэйду Мо, напр'у
се НК, напраио Ч, напраили Ми, праиги Бк М1) Пе, прайм ]Т Ит, праи
мало боле, праи мало лоше Пс, пранмо )Т Ит СЦ, настали Бк.
Петрович, Кариш. 226, има из Гада облик рпИто.
У рашп'с наведсном материалу са в, в и " има приличан бро) примера
из овс категори)с у ко)има сонант в ни]е испао. Бро) тих примера )с доволен
за зашьучак да се ради о особини самог народног говора, а не о облицима
унессним из кн>ижсвног ]сзнка. Другим рсчима, овде облици без в преовла!)у)у, али су ипак у факултативно) употреби.
268 О н>сно) распростран>сност11 в. нпр. П. Ивнп, Галин. 110—111; Р. Симип, Левач 210; С.
РеметиП, Шум. 152—153.
269 МилетиП, Кик. 20.
270 Ивип, Галпп. 110—111.
271 Ово важи и за яруге говоре: Ремстип, н. м.; ЕлезовиП, Кос. разят; Псцо и Мнлановип,
Рее. 277 итд.
272 ИвиП. Галпп. 111, наводи низ срсдн>овековних потврда.
273 Н1це сасвим ;асно због чега )е в у следу ави подложное испадан>у него иначе у
ме))увокалском положа)у. Б. Милстип, Црмн. 301, д^с прихватаиво об)ашн>ен>с чсшПег губл>сн>а
в испред и, али оно покрива под|сднако све врете примера са следом вн.
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Испадан>с в у овом положа]у раширсно \с у српским говорима у ареалу
ко)и обухвата велики део подруч|'а промене влу>л>} * Та корелашца непс бита
случала. Логично )с прстпоставити да нспосто)ан>с в у }сдним облицима (са
вл»л>) да)е подстица] н>иховом ишчсзаван>у из других (ави>аи), а да затим
долази до изража)а и повратна подршка.
241. Мс1)увокалско в факултативно ишчезава у всома често) имсници
човек и осим тога, дисимилаци]ом, на кра)у именичке основе испред
множинског проширсн>а -ое-:
чоек Ил, чоек Ме, чоек Бк Нз, чоече Ил, чо"ка Ч, с отнм чоеком Ми,
браовп Ф, Ориона поре л бравбва Е, шаовн Ф, шабва Ит Ф.
Треба, мс!)утим, нагласити да банатски говори не спада|у у ареал где
в на)чешпс испада у именици чоек; овде )с много обичшци нзговор са
сачуваним в, додуше често ослабл>еним.
Располажсмо са рш нсколико потврда за нестанак мс1)увокалског в у
суседству о:
]аор Бш, ]Ъори Ф, ]аора;
здрао фино ]Т БА;
пдатано Бк, купоалн М1), купоале Ит;
носоима Ч.
У свим овим катсгори)ама посто^с облици са в, по правилу чешпи од
оних без в.
Из Ч и Е имамо пример звезда олу}арка, где \с испало почетно в испред
о. Назив ових звезда, пошто се придев волу}ски>вол>уски удал>ио од н>ега,
очигледно се асоцирао с именицом олу}а.
У речи щах Ит (значи „комара", по об)ашн>сн>у информатора) ни|с
испало е-. Изворни турски облик )с НауаГп.
242. У суседству консонаната, а иза вокала о, сонант в се губи, и то
доследно, у веома често употреблаваном прилогу овде:
оде Ко Бк Нз Ш Л М1) Ит Т Сф Бд Ч Ж Ф 3 Е Мс Км Бш СЦ Сп
Ми НБ И1) 31 Пд Сн БА СК Ъ Дс, ддека Ит Т, ддекан НБ, одекана Ит Т,
ддена Ж Ф Е Км Бш Ми Мо НБ, ддекара Ки.
Располажемо и потврдама за облике дде у Темишвару и *Дин>ашу и
ддена у *Гаду. Облик дде обичан )е и у Бачко),276 а тако1)с и у дсловима
подручна косовско-ресавског ди]алекта у централно) Срб1ци.277
У сличном положа]у изостало \е в у цйпдку Дс (иначе обично цнповку).
274 Реметип, Шум. 154; Ивнп, Галчп. 109; Пецо и Милановип, Рее. 27; БелиА, ДШС 160—161;
М. Стано)евиП, Тммок 81; М. Павловнй, Срет. 103; Д. Бар)актаревиЛ, Днрлекголошха
истражнеанл, Прнштяна 1977, 322 („прешсвско-бу;ановачка говорив зона"), 385 („вралскн
говор"); Б. Милетип, Црмм. 307 (тамо, додуше, меПувокалско в уопште врло често нспада).
275 А. §кафс, Тигсшгп и згрхкоНгуа1:1сот уылЪи*, Запусуо 1979, стр. 76, 299, 636.
276 И. Поповип, Госп. 139. У Срему, мейутим, судепи по Николипсво) монографп|и (в. посебно
стр. 360), рекло би се да нема оваквих облика.
277 Р. СимнП, Левач 211; АрсовиП, Б/шце 66; ]овип, Трет. 70; Пецо и МилановиП, Рее 345
(тамо уз многе друге облике). У говорима ко] и суседу|у с овом юном често се )авл>а)у сродне
форме типа вод или воде.
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У облицима жрнало „жрван>" Цп Ф Мс Бш НК, камен што жрнамо
со Ит, онда се жрна Дс, жрно Ит, жрнали И1) 19 в )с дослсдно изгублено.
Уп. жрнало (са ' ! ) у РСАНУ и знатан бро] потврда за жрнало из Бачке и
Баната код Г. Вуковий, Терм, купе 141.
У вези с обликом дрчанйк „ждрепчаник" Ме (и Мо: Ра|ков 188)
всроватно треба попи од облика са л и питакье )с да ли )с садапиьем гласовном
лику икад претходила форма са в испред ч. Уп. т. 123.
243. На кра)у речи в понскад нест<х]с у суфиксу —дв: запкд „шго га
сват привари" СК (:два заНкдва СК), зиню СЦ СК, мерёдд „врста рибарске
мреже" Ч.
И ту се потвр1)у)е посебна склоност ка испадан>у гласа в у суседству о.
244. У вокалским следовима где )е бар }сдан од вокала о или у
факултативно се \аъп>ъ сскундарно в — уколико хи|ат ни^е уклонен контракци^ом вокалске трупе или дисимилацирм )едног од вокала. Примере в. у
тачкама 119, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 170 и 230. Овде су од посебног
интереса облици с уметнутим в у радном придеву {даво, }ево. чуво итд.),
ко]И представл>а)у изразиту одлику во)во{)анског подди)алекта. та ]ужно од
Саве ова )е по^ава забслежена у колубарском говору,279 као и у говору
Галипол>ских Срба.280
Посебно се морамо оеврнути на придев каван „упрл>ан блатом" Бш Ми
Пд Сн (у Бш: „прлав од блата, замазан блатом", „блатн>ав" Пд), кавана Бк
Ит СЦ Км НБ СК (у СК: „кат се искала од блата "), каване Ил Бк Цп, кавано
Ж Бш НК,281 очигледно изведен од именице као „блато", ко^а се у Банату
изгубила, истиснута од лексеме блато. Облик каван могар )е настати само
после промене -л>-о и уметан>а в у групу ао. Конкрстан пут промене ни)е
(асан. Или ]е именици *каво додат суфикс -ан из придева калан уз
претваран>е непосто^аног а у посто)ано, или )е сам та] придсв, у облику
кавон-, разви]еном у веЬини чланова парадигме, заменио -он- суфиксом
—ан, задржава)упи посто)аност вокала у парадигми.
Придсв каван долази и у Ул>ми на земл>ишту вршачког говора.282
245. Протетичко в- )авл>а се спорадично у хи]ату у следовима у - а и
а - у:
насади се у вавлщу Ф Ч, у вавлщу Пе Ф, у вйвлщу СЦ, на вум Ф, узо
да вучи Ит,
у "отар Ме.
278 И. Поповнй, Госп. 72; Б. НнколиП, Срем 323; П. Степанович, Нип%. ПО. Овако )е и у
говору Ловре код Будимпеште (Ивнп, РО стр. 611).
279 Б. Николип, Кол. 38.
280 П. Ивнп, Галич. 85 (на стр. 86 помин>у се по)едини друга говори с истом особином).
281 И у Мокрину каван „пр.ъав". са примером: Благо ;'« па мораду чнзме да му будеду каване,
Ра)ков 189, а у Иванди каван „прл>ав, блатн>ав", Чешл>ар 120.
282 П. ИвиЬ, РО стр. 492.
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246. Заклучу)уйи одсл>кс о сонантима ) и в, можсмо констатовати да
]е у велико] мери сачувана напорсдност у понашшьу тих два^у гласова. Реч
\с о необично старо) црти, ко|а потичс у кра)н>о] лини)и из индоевропског
пра]езика. Оба гласа у банатским говорил» има)у низ за]'сдыичких особнна:
н>ихова артикулаци)а често )с лабава, што омогупу)с испадаььс у
одрс!)сним положа)има;
оба гласа на]чсшпс испада]у у суссдству сродних вокала — ей и код)
и у и о код в.
С друге стране, управо у таквом суссдству по]авл>у|у се у хн^ату
секундарни прела ши гласови _/ и в.
ГУБЛэЕН>Е И НАСТАНАК ПС^ЕДИНИХ КОНСОНАНАТА
Консонант X
247. Почетно х испред вокала чува се факултативно на целом нашем
подруч)у. Изговор варира од всларног с ослабленом фрикашц'ом прско
фарингалног (овде писаног Ь) до простс аспирашце (означаванс знаком ' ).
Наводимо гра1)у у оно) форми у ко)о) )с записана на терсну, односно приликом
преслушаван>а трака:
ха] Ит, щд Ч СК, щде Бк Ш О Ф Бш Пд, ха]т Бк НБ, харе СЦ, ха]дё
Бш, па халд Ж, халина Бш СК, нове халине Бш, халину ]Т Ч) Бш, хамишна
СК, хатар Ит, хаснйрала Нз, хЩ тн Ит, хе] Ч СК, хйлада Бк Ит Ме Бш СЦ,
чётир хшьаЪе Бч, хиллЪу Ме, хита по буцацнма Ч^ хита се Бш, хйтамо Бк,
од хптаня цакова Са 156, хйтар Ит Бш, хйтно се Бш М1), хйтну на кола Е,
Хрвата Нз, Хрвати Сп, Х'рвацке Сп, на хрпи Ме, хрт - велика кёра, слаб
ко хрт Бш, хрчковп Са 84, хукне Са 342, хуле Ит, хула Ит, хуля ]ёдан Кн,
хулаво Пе, хуля: Ит, хуле Са 188, хунцут СК, хусар Са 342, хусарп НК, деца
хучу Са 130.
ха/д Бш, ха/д д уватимо 3, "иуде Бк Сф Пд, *а}дете Ил, "о/г О, ха]те унутра
Сп, халина Сп, халйна Ф, халине }Т, халину О Ф Сп, хам Ко, са Миланом
хан1)арошом Ит, хаснйра Дс, хаснйру Ит, хатар Ит, хашток Цп, понёколко
хшьада Ит, хиладнтп Ме, хиладу Ит Ме Сп Ъ, "йга Т, хйга се Бш, хйга/> СК,
хйтн Бк Ит, "итиду Бк, хышл< Т, хйто сал< Ит Ж, хитлера Бк, "игне Бш, хйтнио
Ми, хйгно се кон? Бш, "йгно СК, хйЛу горе на вётар жито Ит, хо Ит, хоблове
Сф, ходнику Ит, хоклица Ж, пег хонвёда Сн, ха/де да се *рвел*о Пд Сн, хука
Т, хулав Пд, код хусарн Ми, хусарч НК;
Ла/д СЦ, Аа/де СК, На]дёмо СК, /шука СК, калине О СЦ, Полину СЦ,
Ле, ко йма капитала Ит, Ншьаде Ит, Ниладу Ит, /шгра СК, Лйгне СЦ, ЛйЛд
Ит Сн, .мало кола гГш друмом Иоду Сц, Лдду СК, Ноклица Ко, Лу/и Ит СК,
Лу/илд ]е СК, Луко СК, узёл« Луку Сйрижанп Ит, ылш Лул>а Ит, Нусари нмнч
Ит;
"а/де Ф СК, *а)демо Ф, ьа>дук СК, ьа/г Ит Бш, ьал>ине Т, ъй/ьину }Т,
ъамишан СК, ьамови Т>, да се ьаснйра Ит, у ьагар СК, у ьага/> СК, ье, па
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како Ну хи казахи Ит, ^ёклале Т, пес шесх **ёкхи вина Ит, био из ^ехйна Ит
(Хехнн )е име села), ьшьада Ит, ьйхар СК, ьихаш СК, нйхлер СК, ьЗто Ит,
ьЗгно Ъ, ноди Ш, ьоди овамо СК, ьоднику Ит, ьдду СК, ьрвахи Ме, ьрвацка
Ме, ьрховн СК, ''рче СК, ьрчка СК, све ну/и Ит, ьунцуг СК, ^ра Ит, хи си
ьулмв Ит, нуч<? СК;
<3 Ит, '3/ Ки, Щгйр Пд Дс, 'Зуд гЗл«о Мо, Щд МЙ Пд, дпколймо и па
'3/д Мо НК, Щде Ит Ж, '3/дё Ит, 'щде води кдн>а НК, (а]дёмо НК, 'о/дук
Ит, <3/ка Мо, ишло се у Щке и свудена Ж, 'Зу'г Ит Ж Ч Сп, пд/ьуби }е ]'едаред
дваред па '3/г напо/ье Пе, лш '33" прЗг куАу НК, В/гв момци Мо, 1алас Ме
Т, 'шьине Км, у плаве 1ал>ине Ки, Чиьпну Ж, 'ампшан Ж Ит, '<шове Сп, 'Зо
па олег си лёго (узвик) Ж, опалио 'арангоздва НК, 'Аг микротоп Ч, у 1ахар
Бк, 'Згар СК, 'ау, бога те Мо, 'йу, л^уку .му Ж, Схёван (АииН Мо, 'е/, го _/е
'ула Ми, Щ хи Ит, '2, па шла МЙ, Щ немо'} х'ако да радиш Ки, Щ НК, 'ёкхара
СЦ, 'ёкхомехре ]Т, 'Ерцегдваца Бш, 'Л>йн Ит, *шьада Ж Ме, его осамдёсх
Чиьада Мо Сн, 'йлада Ки Мо, 'иладама \\т,)ёдна од 'шьаде ик од'ржи мужу
час Ит, 'шъаде Ит Е, 'шьаду Ит Ч Ч| Бш, 'Зга Ит Сп НК СК, 'Зга се Бш Пд
Дс, 'ихаду Ит, 1итаду Ме, 'Згал< Мс, 'Згар Ит Ме Ки Мо Ми, 'Зги Ит Ки,
узме грудвицу па се 'йен на мене Ит, како се 'йхила у нико дрво Ит, 'йхим
Ит, 'Згио Ит НК, и га 'йхиш Ит, 'йене Км, (ихнемо Цп, 'иснеш Мо, 'Згни
Ки, 'Згно М1), Ж Км Сн, Т*гно Ил Пд, 'Згнб у'е Мо, %снд се са грудвом Ж,
'Згно се Бш, како /е 'йтнула Ч, Чхсрще Ки Ми, на Наринп Ме, у 'игроЛи Ки,
да нал* 'Згу алине Ит, "Згу Мс, 'ЗЛа М1), 'ЗЛу Ит, 'о, славу л<у н>ёгову Ит,
'о (узвик за зауставл>ан>с волова) Ки, *од Пд, Ъдн по полу Ки, 'одили Ки,
'о/. Зорка Пд, Ъндак Пд, 'ойе Ит, 'дпемо Мо, 'Рваг Ж, (Рвахи Ж Ч, гу су
вёНим халом 'Рейхи Пе, 'рвацки Ж Мс, 'рлсе НК, 'у/ило Ж, *уило МЙ, 'уга
Пд, 'у-*41 Ит Ж Ч Е Ки Мо Сн, 'ул>а и бёкрща Пд, 'удое Ж Пе Ч Ф Цп Ме
Ки НИ, 'улави Ит, 'ул>е Ит, 'у/ъи Сн, 'усар Ки НК.
Измену суседних категори)а нема провалите и шце исюьучено да би се
понеки од примера могао алтернативно класификовати за шфшеу друкчи^е.
У сваком случа^у )асно )е да се банатски говори сврстава)у, заодно са
ка)кавскима и муслиманским штокавскима, ме!)у континенталне ерпскохрватске говоре са сачуваним х. У тим се говорима та) консонант одлику)е
слабщом фрикаци)ом и фарингалним или сличним местом артикулаци)е, за
разлику од веларног х с интензивни^ом фрикаци)ом у приморском по)асу и
западно) Црно) Гори.
248. Нешто потврда за исти изговор х, и у истим положа|има, имамо
и из ерпских говора у румунском Банату: за ьал>нне у тсмишварско)
бслежници П. Ивипа из 1956. и *а]де да пёвамо од жене ро!)снс у "Немету.
Живковил, БериЬ и Веску (Нови Живот У/2, 80) констату^у: „Само у неким
местима забележили смо неколико речи са стимолошким х: ха]де, хулл " —
дакле у положа)у у ко)см смо и ми нашли та) консонант. СтепановиЙ, Ныпд.
ПО, утврйу)е да се у говорима майарског дела Баната А, „увек ларингалног
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изговора", )авл>а у инишцалном положа|у пред вокалом. Ареал по)аве захвата
и говоре )угоисточног Баната ко)н припада)у смедеревско-вршачком ди|алскту. П. ИвиЬ, Херски 332, доноси из Врачсвог Га^а ха/г хамо. хул>авога, "у'нка,
хункало (надимак) и наводи облик халу за Кусип, затим (стр. 347) "Зуде и хула
за Га) и хитало, хихаду за Баваништс. Исти аутор у опису говора Ул>мс (РО,
ОЛА 64, 491 и 493) утвр!)у)е да )е нормална рсализашца фонеме (х) глас /Г
(=Ьег\'исп1/апп%аЫ $р1гап1) / оо/ерпшегс ха]де. хй]ка. хихар. хйгне, хиллда Гмн,
хула поред илмде итд. Всома ]с значаща чшымиша да практично исту елнку
показу)С и карашевски говор у дубини румунског Баната, иначе нссродан с
нашим говорима. Е. Петрович, Караш. 107— 108, бслежи за Карашсво ьо7с,
ьИ'й(1с, ьа7дя итд., а П. Ивип ^дди, 'хйжа итд. за Клокотич (РО, ОЛА 168,
стр. 615).
И. Поповип, Госп. 145, налази у Роспо1)инцима (али изглсда не и другде
у Бачко)) примера с „извесном аспираци)ом" на почетку речи као '2/л»,
(укхан>у, <шьада, 'оЛу, али их об)ашн>ава ономатопс)ом или насто)ан>см „лица
ко]а желе верно да рспродуку^у кн>ижсвно х". Питанл заслужу^е дал>е
истраживан>е.
249. У истим положа)има и, у начелу, у истим примерима )авл>а се и
изговор без д:-:
а/гйр Ил, а/гйр Бш Мс, щгйра Бк, щгйрп Ме, 2/д Ил Ж 3 Мс, а]Ье }Т
Ит Бч Ф 3 Км Бш Кн СК, щЫмо Ит Ф 3 Ки Сф НК СК, щдёмоге Т СК Ъ,
а']демохе СК, аудёге Ф Нз, щЪук СК, а\Ъука Са 68, а]дуке Ф, аЦдуцн Са 297,
щЬуцн Ф, А]'дучица микротоп. Ил, щка СК, а]кач Ч, правили а]ку Ил, о/г Т
Ф, а/г на клупу Ж Ч, ащер Дб, а]чарн (што натёриву зецове) НК, акшхок Цп,
алас Ф, аласа НК, аласи Ф, алее Мо, длина Ит Ф СК Бш, длина СК, алинама
Ф, длине Нз М1) Ит О Сф Ч Ф А Км Ки Мо, длину Ит Е НБ, у дм Ч, увлачи
у ам Ф, шири им Ит, два ими Ф, амбар Цп, у амбару Са 246, амишан Ит Ф
СК, амоее Ит Сф Ф, амовн Бд НБ, аралп И1) 36, арамбаша Ф, Арвахи Бк,
армуникаш Бш, армунчке Иг) 41, архща Бш, дрхи}ама Са 239, архще Сф Км
НБ, арпу'е Са 56, архщом Бч Бд, архщу Ит, вйше шхехе него дсне Сф, денпло
Ит, аснйралп НК, бол>у йену имя Сф, агар Ит Бш НБ СК, агар Са 11, агар
Ф Пе Ч, на ахар Ш, у ахар Ж Ит Бш СК, ахара Ит, сред ахара НБ, ахареве
И 1) 36, на агару Ит, у агару Са 158, по ахару Ф Сн СК, у агару Ф, нашом
ахару Ми, агару И1) 35, Лгове М1), егеде (виолина) Ит Ф, егсдуш Ил, ёгедуш
Ит, Сёнхомашу Лазо, е] Сф, ёклала О, ёклица 'за хскланл' Ф, ёкловала сам
Нз, ёкловале Нз, ёкловахн Ф, да ёклахе А, ёклу)ем Нз, у ёктар Бш СЦ, ёкхара
СЦ, Ере Ил, ерски Ил, Ёрчуге Ил, Егйн СЦ, Вела Ерцегов Са 337, Ерцегових
дудова Са 278, шьада Ит А, дёсег шьада Ит, илада Са 281, илада Ч Пс Км
Бш Ш БА СК Ъ, шьадама Пе, иладарку Е, иладе Бк Ит Ж Сф Сп Бш Кн
Мо СК, кладом СК, иладу Ш Т НБ Мо Пд, ига Бк Пс, йга се к&н> ф, мгаду
СК, ига/ НБ, ихймо Ч, ыгар Пе Е, ыгаги Ф Пе, йгаш СК, игиш Ит, йтне Бд,
ихнемо Цп, ыгни Ми, ьггнй /е НБ, йгно 3 Е Мо, у од Ф, донеси вино у олбу
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Ме, оди Ит Т Цп Е СЦ Ми Мо, оди двЗмо Бш, да од/ьио Ки, у оду Ф,
Ом&ьев2^3 Ит, Омалювога Ит, омут - колко моус да стане у шаку Бш,
опавачку ергелу Са 319, Опавчани Са 336, орманпкаша Ба, орманпке Мо,
оте Ф, ЪНе Бк Нз Ш Я М1) Ит Ж Т Цп Сф Бд Ч Ф 3 Е Бш Ки Ми Мо БА,
оНе Са 18, ЪНеду Нз М1) Ит Сф 3 Е Бш, ЪНёду 3 БА, ЬНёл Ит, оНел Ит 3,
оНел Сф, оНел да доведу Сн, оНелду М1), оНелмо Ит, ЪНемо Ш Д" М1) Ж Т,
ЬНемо Ж Пс 3 Е, оНемо Са 115, ЪНете 3, ЬНете Ми, дНеж да СЦ, оЛеш ХГ
Ит Т Пс А Ме Ки, ойеш го и то Пс, оЛу Нз Ш Ит О Цп Ч 3 Ме Км Ми
Мо Сн, оНул се прёварпти Пс, Рват БА, Рватч Ш Ит, рлсе Пс, /жо Ф, рн>е
Ф, рш Ит Ки Мо Сн, рпу Цп 3, рт Ф, рговс Ил, са ртовима Ил, рчак Ф СЦ,
рче Пе, рчкдва Ф, рчковн М1), рчковн Ф, у/и НК, у/ило Ф НК, ула Е Мо НБ,
^ллв Цп Ш Бч, улав чдвек = бо}аии}а 3, улмви Ф, улава Пс, ул>аво Пс, улмву
землу Ч, у/ъётина НБ, од ум/п? И1) 17, у^жя Бк Ит Ф Е Ми СК, у^лге Бк, у?7ку
М1) Ч СК, унцут СК, ун*0те НБ, усар И1) 35, код усари Ф.
Знача)но )е да )с у презенту ЬПу, ЪНеш... консонант л: доследно изгублен.
Наспрам безбро]них облика без х- у том тако обичном глаголу сто)с само
приме ри ЪНе Ит, 1ЬНемо Мо, ко)и се очигледно своде на утица) кн>ижевног
)езика. Ова) презент и у неким другим ди)алекатским областима губи почетно
д:-.284 Нестабилност х- овде )е везана за чшьсницу да ова) глагол тако често
има помопну функшцу, што условл>ава редуциран изговор. Осим овога
презента )сдина лексема за ко)у се с релативном сигурношпу може тврдити
да доследно губи х- пред акцентованим вокалом )сстс унка (изговор уг)ка)
„незнатно узвишсн>с настало обурваван>ем велико преистори^ске могиле",
очигледно < хумка.285 У овом случа^у прихватл>иво об)аш>ьсн>с нн)с на
видику.
У поза)мл>енииама ергёла, аргёла (т. 136) и армоника, орманика (т.
145) почетно х ни)е се налазило испред акцентованог вокала.
250. У свим другим положа]има л: по правилу ишчезава:
а) лад Ме Бш, и лад Са 89, лад И1) 18, у лад Бш Ъ, лада Бк, из лада
Ит, ладе се Бш, ЛадйН М1), ладп Ки, ладп се Бш, вода ладна Сф, ладна Бш
Ме, од лйдне воде Бд, ладнн Ф, ладно Ш Ит Бч Бш БА, ладно Ит, ладну
Ит, ладну Са 98, ладну Ф, у ладну воду Ъ, ладншк ]Т, два ладнмка О, ладдвпна
Ж, ладовинще Ит, за ладом Са 255, ладдлеЖ Км, лёба Бк Нз Ш }Т М1) Ит
283 Предак )е очигледно бно СТ01А1>П> ХОМАЛЪ ко)И се у Пейком катастигу 1660. год.
помнн.0 у Итебс)у као приложннк цркви (С. В. МатиЙ, Опнс Кагасгнга, Гласник Исторн^ског
друштва у Новом Саду кн>. IV св. 2. 1931. 223). Свакако \е Хомал испрва бно надимак; май.
Нота1у значи „помрчина".
284 В. нпр. КЛА под Но1/еИ (кн>. 3, стр. 656) и А. Белий, О поаанху ерпскохрвагскнх глаголскнх
облика неНу, Ну и елнчннх, Глас СКА СХН, 1924, 1 — 18 (посебно 2— 10).
35 Именица унка честа )с у банатско) микротопонимиди. Многобро)'не потврде да)у Д. }.
Поповий, СуБ и Ердел>ановмЙ, СуБ. Из румунског дела Баната потврду доноси Е. Петрович,
Караш. 229 (за село Гад). Исти облик употрсблавао )С и Доситс] ОбрадовиЙ, родом из Чакова
(Н. Кипа, ^еx^^ке кагак/епзйке к/ц&емйк фе1а Паим/а ОЬгаа'о\чса, .Чнпусуо 1970, 0^1а АгЛШШ кп|
XXXVI, стр. 67).
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Ж Т Цп Сф Бч Ч Ф Бш Мо Пд БА СК Ъ, залога] леба Са 68, леба Щ 13,
лёбац Ил Ш Я М1) Ит Ж Т Цп Сф Ч Пе А Бш Ки Пд, у лебац Пд, лебац
Са 73, лёбн>е брашна Ит, лёбова }Т БА, лебова И!) 39, о лёбу Пе, лёпчип Ит
НК, лёпчиНа Е, мёл Бш Ми, рабар Са 294, рабрп Ф, раброст Са 358, ралиье
Ит, рамлю Са 207, рана Ит Ш Т Бш Ки, рама И1) 20, ране Ит Ч, ране нще
било Са 243, рани Бк Ит Сф КМ Бш СЦ Мо, рани Са 300, ранила се ]Т,
ранили Дб Ш ГГ М1) Ит Ж Т Ч Пс Е, ранило Бд, ранили Ит, раним Бк Ш
Ит Ж, ранимо Ч Ме, ранио Ф, ранней БА, раниш Ит, рано .мсу'а Ит, да се
рану Ит Ф, рану рдчиНе Бш, рану Бк .1Т М1) Ит СК, рапав НБ, рапава Е,
рапава Ит Е, рапави деда Пс, рапави Пс Мс, рагшви И!) 47, Рапош НБ,
расг Бш Ме, растова Бк Бш, растова даска Ф, растова кора Ф, од растове
кЪре Нз, растовина Бш, растовине Са 133, од растови дрва И1) 30, рашЛа Бк,
рён Ф Бш СЦ, рёна Бш, са реном И1) 29, ришЫнску веру Са 31, рдл< ус с
ндгом Бш, рдл*а нёделм Ит, рдлш хонде СЦ, Рдмцови Ч, рускавица СЦ, гёво
Ит Ж Е НБ Мо Ъ, гёо Мс, нц/е гсла Пс, гёла Бк Нз Ш Ит Сф Ф Пе А Ме
Бш СЦ Ки, не би гела Са 68, гели Ил Ит Ф Мс Ки Бш Мо, гели И1) 19, гёо
Ил Бк Ш Ит Ж Т Сф Ч Ф Пс 3 Е Мс СЦ НБ Мо Сн СК Ъ, гео Са 293;
б) Башайд Бш, из Башайда Ки, уел зн2ш Болту Влй Ил, Вла ген. Бк Ф
СК, Влаом Ф, с дгилс Влаом СК, гдл< Дяау Ф СК, Влаина Ч 3, влаинм Щ
13, Влачне Бч, Вланн>е Т, ВлаовиН Ки, Влаучин Бш, с огог ера СК, врови
СК, има белог гра и зеленое гра Ит, граора Бк, градран Бш, грабрке Ит,
граорасте очи СЦ, грей Нмн. СК, Дова М1), очи Дова Т Е, до после Ддьа
Е, Ддви М1) Ит Ч Ф Ме СЦ БА, Лови Дб, од л«2ли Лови СЦ, заига Ит Ф,
зайти Бк, заиго Ф, за/ги Бк, зщхймо Т, за/пае Ф, заукб се Мо, зукаду Бк,
зукагн НБ, зукни уе овамо = йснй ]е НБ, за'р^а СК, зарче Са 339, мал>ка на ру/се се прело, прело се не мал>ку Бш Мс, маовине Ит Мс, а*2ол< Ф СК,
мёове Ит, .мёови Ч, мёуна Ф Бш Ме СК, мёуне Ф, л<ё>р Ме Ки, мёури Ф,
мёуром Ме, мёуровн Мс, Мйол дан Ил, Мйолско жито Ил, Миол? дан Цп,
до Мола Нз 3 (стари]и облик овог топонима чува се у маЦарском: МоНоГ),
муар Бч, муарика СК, н>йн БК Ф Бш СК, осмёу)е Ит, из овог дра Ф, чётир
дра Сф 3 Ъ, по грй дра 3, дгнм ору Ф, сёдам дра Бш, под пазу Бк Т Бд Ф
Ме БА, под пазу И1) 50, лог пазу Бш, поаро Ъ, пдито Ки, проодала Са 167,
за руо Ки, сага Ф, саги Т Ф НБ, сна Бк Ш М1) Ит Ж Т Сф Ч А Ме Км Бш
Ки Ми НБ БА НК Ъ, сна Щ 28, снаи Бш Ми, снаи Бк Т, снанна Ъ, снао
Бк Е, са снаом М1), снаом Т СК, снадм Т, снау Бк Ш, снау И1) 35, снау Ит
Т Ф 3 Бш Ми НБ Пд, слаи/а „велепоседник" Ж .ГГ ИТ Е Сп Ки Сн, слаи/а
(Гмн) Бк, код спаще Ил Бк Ит Ж Т 3 Е Ки НБ, спащи Ил Е, лог спайном
Ит, спащу Ж Е, слаиуу И1) 22, Спаина грёда Ит, спаинска зёмлм Ж, спанница
Ит, спаилук М1) Ит Ме Пд, спанлук И1) 24, спаилука Т, до спаилука Ме,
спаинска Ит Ж Бч, спаинска Щ 23, спайнске Бк Ит, спаинске Ж, спайнску
Бк Ит Ж СК, спайнско Т Е Ки Сн, од сгра Я Ит, сгра Щ 106, од вёлигаг
сгра СК, страдта Ч, у страу СК, уапсилн га Км СЦ, уапсише Км, уапшен си
Км, уаснити Ит, учаури Са 375, чаура Са 375.
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в) АранЬел БА, светог АранЬела Са 270, светог Аранйела 3, свети
АранЬо Ит Ф, АранЬелу Ф, врло се Ч Ф, врло Бд Сф Ф, да се врло Мс, врлп
Бк Бш Цп, дрТшла Ж, дрпали Ф, дрНе Ж, вёгар дуно Мс, заладило се Ит,
задуне Бш, заглуно Са 256, замано Са 350, да издансм А, издано Са 360,
пзлапилн Ит, израним Ил Сн, л<ани Ф, л«а»о Т, манте Т, минут Ит, надитава
Бк, наднтавамо Бк, наранч у'е Бш, наранп Ъ, наранпла сам СК, да га нараннм
М1), нараннмо Бч, нарану НК, наран>ени Пд, нейе нарнути Ме, н^йна Бш,
н>йне Т, н>йни Бк Т Бш, нмним Бк Ф СК, по н>иним НБ, н>ино Бш, н>йног Ф,
оврли М1), ов/эо Км, оданем Км Бш, одано Бш, оданула О Ф, одранила Бд
3 Ки БА, одраннлн Ит, ддранимо Ил, одранио Са 247, одранио Бд, одранио
сам Бш, одрану Мо, ддран>ена Ч, олади ]Т Ф Ч, то се олади 3, оладио Са
333, о/гйду Ч, *омак Бш (првобитно охмак), оме Мо, хдл<е Бш, ьд.ме Ме, ьд.ме
Дб, ьдлшг<а Ме, яолшце Ки, орабрио Ит, од лагр/у'ара И1) 12, на патрщара
Ки, за пище }Т А, пища Ф, пдватали Мо, не лрну Е, пдранн Нз, пресанула
Са 128, лрну 3 аор Ки, разлади Дс, разладите се Ит, сарана Ч) Сп, сарана
Бш, саране Ч], саране И1) 263, сараним Бш, саранимо Бш, саранили Бк Ч
Ъ, саранио А Ъ, сараниш Бд, саранте ]е А, сарану Са 291, сарану Бш БА,
да га сарану Ми, саран>ен Бк Ит Бш Ми, саран>ен Нз Ит, сарантва се Бд,
саран>йва Е, саран>йваду Бш, саран>иво И1) 36, саран>йву Ми, гако се пей
слащава тако се тесто истйштн Бш, трулаво Бш, увагу се Мо, уздано Б\),
уранимо Ч, усане Ми, усано Бш, усанула Ф Бш, усануло Бш.
г) Вла Ит Ж, В/ш Ит Цп Сф Бш, Вла Щ 12, Бока Вла Ил, на вр Ит,
вр Ф, сели на га/ вр Ф, на вр куйе Ит, на вр корена Са 138, на вр воде Сф,
на вр главе Ф, са вр гране Ф, на вр с/ише Ф, на вр брега Бш, са вр воНке
Ме, вр ципёла Мо, сгон на вр СК, на вр СК Ъ, на вр СК, вр Ме Мо БА,
вр башНе Ъ, сер мене Мо, га/ гра Ит, гра Ит Сф Ф А Ки НБ, гра И1) 21,
/ёдак кдэ^з' Сф, кдлс^ Бк .1Т Ит Т Сф Ч 3 Е Бш НБ Ки Мо СК, лел кдэкгу
Ми, л«а Ит, .у у'ёдан л<а Ф Ми НБ, _у лрви лш Ми, _у га/ л«а СК, дра Н)Д Бк
Ш Т Ф Пд Ъ, лод дра Ъ, дро „орах" Т Бд Пд, дч^ Сц, патрщар СК, лра Ф
СК, лра И^ 47, сгра .1Т СЦ, сгра Са 106, на лее сгра Ит, сгра лш уе Бш, ушла
у'е сгра _у н>и Ми, сгра н>ил< у'е СЦ, сгра СК, гроу Бк Ит Ф Бш Ч СК, трбу
Са 32;
н>и дёсет Ил, наг двду'е Ил Е Сф СЦ, н>н три Ил Ч, наг трЬ)ица Дб Ит
Ч, наг Бк Ит Ме Ми Мо Пд, од наг Нз Бш, вйше н>н ]Т, наг два Ит Ч, н>и
две сна]е Ит, а наг у'е сёдам Ит, /фи десеторо Са 254, н>й дёвег А, наг шез
брака Ит, н>й лег Ч, виднла нм Бш, назову нм да доведу СЦ, н>и ранит Сн,
нспрёд н>й Ил, л«ёд н»й Бк, ога наг Бк, лрёд н>и Бк, код н>и Ит Ч, гад н>й Ж
СЦ, лд «и Т, на н>и Ч Ми, измёд н>й 3, преко н>й 3, на н>й Е, за н>й Км,
лрыд н>й Мо, око н>й СК, исприд н>й Ъ, да и пушНам Нз, да к лшнем ЗТ, да
и воду Ит, зашто да и врну Ит, да и не дал«> Ит, огкад и знам Ит, ()«л/г с>>
и на школе Ит, г> су и потуклп Ит, удрй Уи Ит, не а«оэ(с да и разумёте Ил,
и ту и раЬамо Ит, кад )и «ен</а Ж, нашд 'и не разумем Ж, млого и било Т,
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упропастила и д'ржава Бч, трйпут ]и окрсНе Сф, Оа и прётёгне Сф, док и не
увагу Сф, кд Не и знати Ч, дотера} и Ф, доведём и 3, да и здв<? Км, да и води
Бш, с кйл« сге и гукли СЦ, гу и дочеку Ки, дпег _/и купи НБ, гад у'и йл<а ддсга
Мо, и рани и Мо, саз батинама су и убили Мо, /а и немам БА, /а сал< /и
увагио СК;
од сво/и И1) 20, од л«ди Бк, код лсд./» родителя Нз, чело леди ле^а Ит,
мои година Сф, л<ди синдва Гмн Бш, с н>ёгови Ит, тридесет крива нгёговн
Сф, из н>ёгови руку СЦ, од нзёгови у]йка СК, од родителя н>ени ]Т, од ььени
старщи Ж, н>ени ногу Км, од наши луди Бш, од ниши старин Ж, гад наши
луди Ф, наши стрйцёва Ми, од наши Пд, од наши бар)йка СК;
од дви Ит СК, од дви ратова Ж, код ови кра\н>и куНа Е, из дви села
Ки, од дни камёнм Ит Ж, код дни Ит, поред сей девочка }Т, сей шёснас
салаша Пд, гй сватова ]Т, накупи тн филёри Сф, било гй дасака Ч, осыл« ги
путова Ф, гй лука Ч, иза гй багрена СЦ, гй година СЦ, нёкакви Гмн Бк, од
иски грима ]Т, у нёки луди Е, од дог ирни лудй]а Ит, од дги кур/аци Ж, од
дги сватова Ж, од дги сиромака Ф, од дги цугдва Ф, од дги СЦ СК, код дги
Ми, од дги чётир стдтине Мо, нелсалю гаки коня Сф, гаки случа)ёва Е;
баренн )а]а Ил, бели Цастука Бд, шка и црни и бёли Ф, вруНи лешиьа
И1) 8, шее сукйня в'унени Сф, до гладки година И1) 12, од гори кула Ъ, мирима
порублени гдгови Сф, два реда дёбели багрёнм Ч, из добри куНа НБ, од
женски СЦ, од эк:йви Бк, од злй Ит, у'ёдни су година Ъ, качки цакова УТ,
кЪнгску ногу НК, од кратки кола Бш, лёли Гмн Бк, двд/е дёаа .мали Ш, све
до лили, дечи/и дпанака Нз, шее лсали пешкйра О, од л«2ли ддви СЦ, мйн>н
кднм Ф, пе душа нас матори Т, од .млади година Бд, неколко млади 3, ыл<а
млади матица Мс, од мртви Бк, народни власти Бк, печени праейца Пе,
печени пръейца Ч, разни дрва Ит, из разни кра]ева Ч, ранц/и година }Т, од
силни мрави Ф, сирдма }е Ил Бк Ш .1Т М1) Ит Ж Сф Ф 3 СЦ Ми СК БА,
сигни новаца Ил, од старин Бк, од стари Ит, од наши сгарйи Ж, од н>ени
старирг Ж, слушо сам од стари Цп, стари та/ьига Сф, од стари газда Бш, од
сгари крла Бш, од суви ора/а И1) 44, у75оги Гмн Ф, фйни леёнски Бш, цели
лдега Т, йха и «рни Ф, од дви «рни СК;
код други Ит, из други држава Ж, измед други нацща Ж, из други
села СК;
гако би вдлела Бк, не ди радио Ит Ж Ки, да ди и пустили Ит, реко /в
ддо Ф, рёко /ёсал« Нз, реко шга ей оде родите 3, реко, ймйте Км;
ддлш Нз Сф Км Бш, дл<а Ил М1) Ж Т Цп Сф Ч Ф А Е Ме Км Бш НБ
Пд Сн СК Ъ, ома Са 241.
251. У нашо) гра1)и нашло се и нешто примера са сачуваним д: у начелно
истим положарша:
хлёбова Ит, храброга Бк, храна Бш, храну Ме, моштаница Христова
Ч, Христа 3, Христос се рддн Ч, Христос 3, хгёво Нз;
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дрхЫла Ф, дрхНале Ж, дрхНем Ит, дрхпд Ф, дух Са 343, на Духове ]Т,
Духовп Са 345, Духовн Цп, духу Ит, милнхпрог Ж, нахране ГГ, од сво]и
парох/фша И1) 20, пехар И1) 26, у походе Са 348, приход Мс, проход Ъ,
сахране Бд, за тёппхе Ш, тёпчхе \Т, техничка Бш;
Ах Ит, Лс, оглуд Ф, воздух Км Ъ, квадрйгнчх фа си Мс, прйл; Бш, тёпих
Мс, 3>л: Ж Ки;

сирома* СК;
на*еклала Ме.
Узвици као ал\ ел, ух овде свакако припадку народном говору. То
вероватно важи и за поза)мл>сницс из нсмачког као мплпхпрот и тепнх, за
облике глагола дрхпем (х у групп хН бар у ]сдном делу тамишке зоне) и за
облик на*еклала са х на почетку поза]мл>снс корснекс морфеме, а иза
префикса. Свс остало припала кн>ижевном |сзнку; карактернстично )с да у
том материалу преовла^у примери са всларним фрнкативним х.
252. Можемо закл>учнтн да ее х у банатским говорима факултативно
чува тамо где има подршку почетног предвокалског положа)а, а обично и
акцента на вокалу ко)и следи (,малобро)ни примери са .г у другим позишцама
|авл>а|у се под посебним околностима). Оваква ситуаци]'а никако ни)с изузстыа у )езицима. Слнчно еще ствари у вспини германских (сзнка, а углавном
)е тако било и у класичном грчком. У латинском, док )е посто)ала фонема х,
а она се у народном изговору рано изгубила, у вспини примера та )с фонема
била на почетку (ненаставачке) морфеме. Касни)С )с л- уведено, само у
инициал ном предвокалском положа^у, у француски )сзнк у германским
поза)МЛ>сницама („Л ахр/гё"), а у шпански променом /->/;-, да би у дал>см
разводу ишчезло у оба )сзика, оставла^уЬи траг у писан>у одговара|упих речи.
Очигледно )е да ]с за А са слабом фрикаци)ом, или чак сведено на чнету
аспиращпу, почетни положа) на)повол>>нп'и. У румунски \с И ушло у поза]мл.сницама, словенским и другим, и долази прстежно, али никако исюьучиво,
на почетку речи. За банатске говоре знача^о )е и присуство такве фонеме у
румунском, као и у ма!)арском и немачком )сзику.
Карактернстично )е да румунски банатски говори позна|у х под условима сличним онима у ерпскохрватским говорима Баната.286 И изговор д: у
румунским говорима сличай )с ономс у нашем Банату. Е. Петрович, Караш.
27, констату^е да ]е карашевско х 1псаПуа 1апп§а1а, мтр1а ахрпарипе, са т
тарпШеа §гашп1ог готапе§и". Поклапан>е крашованског ста»ьа с он им на
нашем подруч)у говори у прилог заюъучку да су на посто)спу ситуащцу
на)вишс утицали румунски говори. Ова се чшьсница у клан а у оно што се
иначе зна о узроцима чуван>а х у разним штокавским говорима дал>с од
примор)а: сваки пут ]с био прссудан страни утица), код Муслимана ори)снтални, а у ПеЬи албански и турски.
253. Испред почетног р- )авл>а се сскундарно х-, као у по)сдиним
другим ерпскохрватским говорима, прс свега ка)кавским, али и разним
штокавским: 287
286 О. \Уе1еапа,ОегВапоГелО|о/вЙ, Ьв1р718 1896, стр. 12, 115—116, 126, 132—133.
287 За юцкавштину в. нпр. у РО говоре ОЛА 26, 28, 29, 30, 31, 32, 153, а за штокавштину ОЛА
44а, 61, 65, 78, 151, 168, 169.
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хрвам се СК, хрвати се СК, хрвёмо Пд, хрГ)а Сн, х'р!)ава Де, "р^аве Ч),
хр1)аве Ч], хрТ]аво СП, хрГ)аво Ф Бш СК, хр^авог СК, хрже Ъ;
ьрже Ме Ъ, да се ^рведу Пд, бни се нрвауУ СЦ, ьр#а СК, ьр#ав СД,
ьр%аво Ит;
да се 1хрвем Сн, (р#а Ки, 'р//ав Ж Ки, 'р1)ави Ки, *р?}аво Ит Ки Пд Сн,
*р!)аво Пс Ми, 'р!)аву Ит Ки, 'р--*^ НК.
Степанович, Нип§. ПО, наводи сличне облике из ерпеких говора у
ма!)арском делу Баната, а И. Попови!), Госп. 145, из Бачке.
И овде )с изговор д- факултативан, што показу|у примери:
рватп се СЦ, рТ]а Ф Ме Бш Сн, р1)а Сн, од р#с Км, р^ав М!) Ми НК,
рТ]ава Бк, р!)ава Ит, ржавили 3, рЪаво Ил Е Ми, р1)аво Ит 3 Мо.
1 К^лва |е сасвим обична и у карашевском говору. Петрович, Караш.
108, има ь'го"ау, га^пГауеп, ьпГа\о. ьпГа\>а за Карашсво, а Ивип, РО, ОЛА
168, стр. 616, 'пгга1 и Ърс за Клокотич.
254. У лекесми хоме < охме „]сдногодишн>с ждребе" и изведен ицама
)авл>а се секундарно х—:
хоме Бш, хомеса Ки, хЪмице Ки, хоме Ме, *омица Ме. хдмак Бш, 'олшк
Ки Пд, 1оме Пд НК Сн Мо Ки, Ъмади НК, поред ол*с Мо.
Сличай )с и пример Ълу) Ит поред дл>у, ол^/а (т. 451). Прстпоставла
се да )е ова именииа поствербал уз *о—хлу]аси. Уп. весар холууасе ва/ьа дрв/ъе
и каменее код Г. Ст. Вснцловипа (Црни биво у ерцу, приредио М. Павип,
Београд 1966, 138).
Овде се може мислити на метатезу ох- > хо-. Наравно, такво
об]ашн>ен>е ни)е нимало сигурно.
.1ош )е ман>с |асно откуда поти че х- у хома „одмах" Ф, хомо СЦ, "одма
Ит, ьома Нз Ит, хома Ит СЦ, хоман СЦ, "ома Ит, 'одма СЦ, Ъма Ит Кн.
Ъман Ит МЙ (тако и Ъман *Дин>аш) поред нешто чешпих облика без х-\
одма Нз Сф Км Бш, ома Ш }Т М!) Ит Т О Сф Ч Ф Е Ки СЦ НБ Пд СК Ъ,
омо НБ Ки Мо Сн НК. Посто)ан>е ма!)арског прилога Иатаг „брзо" (мадарско
а ]с лабиализовано и блиско ерпеком банатском о!) и румунског 1ю]та
„стално" не решава наш проблем. Ни]с вероватно ни да \с х прешло с кра)а
на почетак речи у понавл>ан>има као о(д)мах, о(д)мах > о(д)ма, хо(д)ма. У
сваком случа]у, оста)е чшьсница да ]е *- у овом прилогу врло добро
засведочено. Тако ]с, уосталом, у говорима ^угоисточног Баната: у
Крушчици, Кусипу, Калу1)срову, Врачсвом Га)у.2 Значено ]с да 1С 1900.
ЛЪубомир Милетич забслежио да се у банатским бугарским говорима }авл»а
„ома, ума и хома вм. одмах (заето отъ сръбски)"289 ,]ош старику потврду да)'е
облик ходма на стр. 194 Српског народное листа за 1847. 2°° Упорнее
тражен>е свакако би нзнело на видело и више таквнх потврда.
288 Ивип, Херски 333.
289 Л. Милетнчт,, Книжнинпта и езикъгъ на банатскигЪ българн, Сборннкъ за наролни
умотворения, наука и книжнина, XVI —XVII (1900). I Научен опгЪлъ, стр. 421.
П. Ивип, Дщалекшска осноенца пред«уко«ског кн>нжевног }езкка у к>сгово) послсянаО) фази.
— Анали Филолошког факултета 19, 1992, 86.
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255. У многим примсрима налазимо у на месту л- у мс1)увокалском
положа^у и, по аналогии, на кра)у речи:
вщор Ч, виу'ор И1) 14, била редна Вларша Бч, пуна грё}а Ит, од н>ёгови
грёрг Ф СК, о толики грё'рва Ф, о н>ёговим грё]у Ф, грирота Ил М1) Ит Ж
Бч Цп Ч Ф Е Ме СЦ Пд, зараа 3, зараамо Сн, кща Бш, ща Ит, кще Ф,
кщавица Ф Бш, кщавицу Ч, по курнет послоен }Т, лё]а Ъ, Лёрг Ж, на Ле}е
Е, у Лёргма Е, леуу Ъ, маНща Бк Нз Ит Т Ф 3 Е Км Мс Сп Бш БА Ъ, маНирг
Ме, с маНирм Л\ мапи}у Нз Ш Т, драуа Т Ф А Е Ме Бш, драуа Т, ора]а
Са 44, орау'е Ил Бк М1) Т О Ч Ф, орау'е Са 61, орау'н Ф, орарша Ф, оарарм
]Т, до Пёчу'р Ки, до Печур Са 260, //с ПЫур Ки, лрдуа Ит СК, лроу'е Ил
Бк Ит Ъ, прдру Бк Ж О, про}у И1) 19, сиёу'а Г)Д Сф НБ, тог сме'р Ф, сме'рм
И!) 41, од смыу'а СК, снар Бк О Ф Бш Ъ, снар И!) 10, ше снар Ф, снаргма
Т, с«2уе .1Т Ит Ф А Ми, три снар Т, снау'е Ч Ф Ч) Бш НБ, две сна]е СК,
снарх 3 СК, снарх ]Т, снарх И1) 10, с нарта Ъ, сна]у Бк, сна]у Ит Ч, снауу Бч
Ч 3 (тако и сна'ре Ил Ит Ч, енщку Ш Л"), со/а Ит Ч Бш, сду'е Е Бш, со/а
Гмн Бш, спархрг Са 375 И1) 10, спаруй И1) 16, спарнско Т Е Ки Сн, стре'р
Ит Бч Ф Ме Бш СЦ Ки БА, стре'р Бш, стрё}у Бш НБ, гйу'о Ит Бш, тир Са
318, на те/о/ ватри Мо 1 — 96, ид/а Ко Бк Ф, чорне Ф, чорно Сф, чоуе И1) 25,
чорни Ми, чдуу Ф;
од вру'а СК, сас вру'а СК, паприка се с вр'р грнзе Мо 2— 75, с вррва
Бш, «а вр'рве Бш, вр}еви Бш, вр'рве Бч, о в'ррвп Лмн СК, на вруу СК, о
вруу СК, иск'рр Ит. круа Бш, крргли Ит, к'ррли смо се Т, кру'о Ф, накр}а Мо,
накрршо Ит, покр'р Ф, покрру Са 109, покррла Км, скрршо Ме, скррыо Т,
скру'о Бк, скр/о Ит, искррва Са 122, прекррва Ит, упр. и скрргтн (се) у
Иванли, Чешл>ар 136:
-»реу Ил Ит Ч Ф Е Ме Бф СК, греу И1) 22, задау Ит, л«еу Ит, орау Са
89, сл*еу Т Ф, н>егов смё) Т, у слей/ Пд, н»сн слшу СК.
Сво1}ен>ем гласовне вредности (у')« на у, дакле десилабизацирм, добивени су облици:
Вла'ра СЦ, зарим Ф, зари СК, да за'рймо Ф, заржи СЦ, зарио Ф, заугй
лш имп. Ф, зарйте имп. Ф, зау'п* Бк, «гууна Ко Ит Бш, кура Ф, по курама Ч,
курица Ит, у курицу Т, у куу'ну Ш О, куру Бч Цп Бш, куру Н\) 32, у >ф/ку
Сф, у куру 3.
Упор, и посуде ку^ско Ме, где н> потичс од ун.
256. У низу других примера налазимо в на месту рани)сг х, опет у
мс1)увокалском положа)у и аналойном у финалном:
6у«а Ит Ф Ме Бш, бува СК, Суве Ф Ч СЦ Бш, окрён се буво Ч, буву
Ф, буву СЦ врво Т, глува Са 136, глу«;» Бш, гра"ор Бк, дувал* Т, дувала Дб,
дува Ф Ме Ки Бш НК, дуван Нз Ж, дуван Ф Мо СК, дуван И1) 23, дувана
Нз Ит Ф, дуваном Цп, дувао И1) 9, дуван/е М1), дуво Бш, уова Бш, пег кожува
СК, кдэкгуве Ил Бк Ч Ф НБ Мо, кдз»сувол€ СК, кожуви Бк Ит Ф СК, у кджуву
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Сн, кува О Сф Ф 3 Бш БА, кувам ]Т Сп, не кувам Бш, кува] Бш, кувала Нз
Ш Бд, кувалп ]Т Цп, куване Дс, кувану Са 129, кувар Нз, кубари Бк, куварице
Ж, куву Т, лгува Бш Ж Цп Ит Ф 3 НБ Бш, муве Ит Ж Бш НБ СК, муве Ит,
о мувп Бш, .муву Ит Ме, мувама Ит, мувар М1) Пе НБ, мувар Км, мувара
Ит, до мувара СЦ, муварика Са 165, надуво Са 63, оглувнги Ки, оглувиш Ит,
рыба дд#е на ддуву НК, одумала О, /гад дчува Сф, дчуви Ф, очуви СК, очувом
СК, два пасгува Нз, два пасгува Са 139, пастуви НБ, до Печува Ми, пдкрано
БА, разгруву Ил, репува Бш, руво БоЖОФЗ Ки, схува НБ, скувам Бш,
скувамо 3, скуваш Т, снава Ч, снава И1) 270, лег о«/«о Ф, код нёгове снаве
Сф, две снаве Ф, л«о/е снаве Ч, снавину Ф, снаво Ф, са снавом Нз СК, со
сна"ом Мс, снаву Т Ч Ф, л<д/у снаву Ч, схравоха Ит Ф, сува Бк Т Бш, сувя
грожГ)а Т, ог с^ве .|Т Т, с^ве Т Ф, сувс И1) 37, суво Ит, сУ'во 3 Сп Дс, суви
шл>ива Ит, сув/( Ф, суву Ж, суву И!) 131, сучим Ит, «ело ербува Ит, из л«3г
трбува Ф, трбува СК, г'рбувп Ф, трбувима СК, трбувом И1} 21, трбу*ом СК,
по т'рбуву Бк, уво Ш Ж Бш Мо БА СК, у уво Бш, дёсег шуви Ск, двана)с
шувп Ж;
глув Ф Бш, дчув ]Т Бш СК Ъ, дчув Ф, пастув Дб, ласгув Ч, рёпув Дс,
сув Ф Е Мс Бш, шув Км.
Аналошког )с порекла, наравно, иву компаративу сувл>и (Ф итд.)
У две лексеме )авл>а се в <; д: иза консонанта:
марва ]Т Ф Е Бш, с марвом Бк, л<2рве Ил Т Ки, за марву Бш;
гвдр Ф Е Ме Бш, творови Ит.
257. Изложено стан>с да]с повода за два опажан>а. Прво, оно ее врло
мало разливе од ситуашн'е у разговорно) всрзи)и кн>ижевног )сзика источне
варианте. И друго, ни)с лако прсцизно утврднти гласовне условс од ко)их
завнеи кад пс се убацити } или в, односно кад пе хи)ат остати нспопун>сн. У
вспини примера х се налази на кра]у флексионс основе, тако да иза ы>сга могу
допи наставци с разним вокалима (нпр. спала, снадге, спал/?, сналу. спало),
што ствара не^еднакс гласовне услове у разним парадигматским облицима
и отвара врата аналог и)ским утицарииа у разним правиима. Као сразмерно
поуздан ослонац за закл>учиван>с могу послужити лексеме где ]е х у
унутрашн>ости флексионс основе. У таквим облицима заступлено су у нашо]
гра1)и следспс солуии|с:
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На овој табели јс мало типова са в, нарочито ако ее узмс у обзир да јс
аео у унутрашњости основе засведочено свега јсдном, и то са ", а не с
лабиоденталним в, у облику грапор поред много чешћсг граор. Нема много
ни типова са умстнутим ј. Од засведочених типова два, в/и и и/о, имају
пандане без и (аи и но). Ту се ради о положајима где се ј и иначе често
факултативно изговара. Уосталом, и наспрам ува стојн уа. Мсђутим, нзмсђу
типова са ј и оннх са в нема оваквпх додиривања. Тс нас околности
приморавају да закључак сведсмо на констатацију да се в јавља уз о (или у),
а у уз и или р, док хнјатус остајс непопуњсн (или се уклања контрактном)
у разноврсним вокалским констслацијама, којс се делнмично поклапају с
оним заступљсним код в или ј. Положај уз вокал а можс се сматрати
нсутралним. Тај се вокал јавља и уз/ (аји, ија, рја) и уз в (аво. ува), а поготову
јс заступљен у комбинаиијама којс остају без консонантскс епснтсзс. Од
појсднности запазићсмо да в изостајс у групп уо у речи Дови<Духови, очито
због превентивног диснмнлаторног дсловања гласа в који следи иза о, да се
уа у уапенлн наспрам ува у многим другим приме рима може објасннти
положајсм на споју префикса и основе, и да јс у комбинацпји ухи уопштсно
У, а не в (кујна и ел.).
Ако приђсмо имсницама и придевима са х на крају дсклинацнонс
основе, утврдићсмо да јс в нормално само иза у и иза консонаната. Иза е. и
и о налазпмо у. леја. хщо, па и проја. соја и чоја. Из овога не треба извући
зашъучак да о фаворизујс појаву ј, него да јс претегао утицај облика као Гјд
проје, чоје и мн. соје. Другим рсчима, у комбинаиији охс надмоћним се
показао вокал е. Значајно је да се иза р јавл>а углавном ј.291 У групама са а
као првим чланом налазимо све три могућности, ј, в и одсуство убаченог
консонанта. Отуда на пример имсница снаха има тројакс облике: сна, Г снаје,
А снаву са каснијим дсловањсм аналогијс: снаја и снава поред сна. снавс
поред снаје, снају поред снаву.
Поссбнс тсшкоћс ствара објашњсњс облика Печуј, ако запета потичс
од Печух.292 Ту испред х стојн у, а иза х нема у параднгми наставака којн би
мочшыши вокалом е или и. Додушс, мора се прстпоставити да јс стари
локатив био *ПечусЪ, а с је могло бити замсњено консонантом х из осталих
падежа. Ипак, ако јс икад постојао облик *ПечухЬ, односно Печухе или
Псчухп, тешко је всровати да јс дочекао испадањс х и појаву/, којс би затим
било уопштсно кроз парадигму. С|ггуацију компликује податак да се, по
грађи РЈА, облик Печуј јавља всћ 1584. године код задарског писца Брна
Крнарутића, код којсга из разлога како дијалсктолошкнх тако и хронолошкнх
не можемо очекивати ј место х. Слику, изглсда, компликујс и наш пример
до Печува Ми, очито нетипичан за Банат. Да ли се ради о иском наносу,
нпр. из војскс у доба пре или за времс Првог светског рата? Уп. и у овим
Печуву у Госпођинцима, И. Поповић. Госп. 179.
Разматрање изнесеннх података води нас закључку да је гласовна облает
коју покрива убацивање' ј на месту х у банатским говорима пространија од
291 С. Реметий, Шум. 165, олређује ареал облика типа крја-. Показујс се да су они ограничен!!
на всћи део Војводинс.
792 Етимолотја овог топонима је мутна. Скоков Кјссшк доноси, под клмса и под пећм, два
саевнм различите тумачсња.
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области уво!)сн>а в. Утолико су упашьнвир! приме рн свор и мирна, где ее в
)авл>а иза консонанта, и то таквог ко|и не би могао индуковати иску
лаби|ализаци)у. Она )с, дакле, морала доли од вокала ко]Н следи. У вези с
обликом гвор овде нема тешкопа: иза в<х ту стор1 о. Мс!)утим, у парадигми
имснице марха иза х су могли ста)ати сви вокали. Треба прстпоставити да
су одлучан утица) извршили облици А)Д марху и И)д мархом. Вал>а ипак
нагласити да у ове две лексеме нн)с било хи|ата и прихватити очнгледност
да за промену х>в хи)ат нн|с био нсопходан предуслов. Тиме, наравно,
фонстско об]ашн>ен>с тс промене поста)е сложение. Овде не долазн у обзнр
лепаданэс л- и накнадно умстан>е в (или /), всп се мора рачунати с иском
врстом асимилацн]с х прсма потон>см вокалу. Кад )с тако, то отвара
могупност да се нешто елнчно догадало и тамо где |с х ста)ало измену вокала.
Напомснимо, на)зад, да су облици гвор и марва и иначе всома рашнрени на
штокавском подруч)у.
258. Мсди)ална група дт дала ]С кс асимилаци^ом на начину творбс, т).
по оклузивности:
заксёва Сф Т Ч Ф Пс Ми, затевали Ит Ч, заксёво Ит, заксёву Ф, пдксёва
3 Сн, поксёво Сн;
дакси Сн, даксила СН,
пйкхще СК, ттща ледена Мо 1 — 37.
Консонат к у оваквнм примерима одлика )с, прс свега, банатских говора
и манэсг дела ерби^анских. Облик са заксе- забслежили су Ивий, Херски 333,
Б. Николип, Колуб. 42, Рсмстип, Шум. 165, Стевовип, Гру. 455, Р. Симип,
Левач 117 и др. У Батан>н у Помориш^у Стспановип ]с записао покссво, а Б.
Милетип у Кикинди поксёваси (Кик. 20.). М., Секулип, Тскстови 123, има
заксёва из Ми. За)сдно с наведсним податком о таквом облику у Сн, тс
потврде сведоче да су форме с префиксом по— углавном особина ссвсршцсг
дела банатско-поморншког подруч|а (упор., уосталом, исту по|аву у славонско) Посавини; Ившип, Ров Кае! 196, 198). Ово у)едно показу)с да наше
примере са заксе— не треба тумачити као народску адаптаци^у кн>ижсвне
речи. Будупи да глагол поксёват не спада у кн>ижсвни )език, )асно )е да и
истозначни глагол заксёваси у суседном ареалу може бити одлика народног
{езика. Што се тичс облика пиксще, н>сгову распростран,сност у Срби]Н прати
С. Реметип, Шум. 166— 168. Напоминаемо да укупно стан,с у нашим говорима
показухе да као полазну форму треба узсти новогрчко пг\%хх] а не лг|ктт1, т).
да по^аву кс треба приписати промсни у ерпскохрватскнм говорима, а не
изворном )езику.
У облицима дрксн СК, Ъ'ркпф СК, Ъркснм Мс консонант к потичс од г.
На месту групе -хН- обично долази -кН-:
бакНала Ф, бакНем се Ф, бакНо Ф, даккала Ф, ЪакНали Ит, дакНе Ф СЦ
Ме, дакНеду Ит.
Напоредо с овим )авл>а се дркРшла Бш, дркНали СЦ, дркНаня Ф, ЪркНаси
Ме, дркНе Ф МЕ НБ Мо, дркНем Ит СЦ, дркНо Ф СЦ Ме, задркНо Ф, _/2
се уздркНем са к од г. Значащо ]е да се у облицима овог глагола у ^едном
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ареалу налази и л (в. т. 251), изглсда сувишс место да би се по)ава могла
протумачити као покуша) опонашанл ки>ижсвног )сзика.
259. Лексема крам „црквена слава" Ч) СК Ъ, светом краму Ч\, крамови
Ч) (упор, и крам Иванда, Чсшл>ар 123, на крйм, Милстип, Кик. 20) увск има
та) облик. Форму крам има и Елсзовип, Кос. I, 476. Упор, и крам у Речнику
САНУ. .|асно ]с да не одговара стварностн тврднл А. Ва)ана293 да се та)
] .часовни лик не )авл>а ван Дубровника. Упор. кфт у Цавтату.294
У облицима Криста Ч Мо, Крисгос Ф СЦ СК Ъ, Кристо се роди 3,
Кристдса ]Т Ит Ф, Кристов Ф, Кристово Ф тако!)е долази кр-. Стиче се
утисак да се у ова два примера не ради само о супститущп'и х са к у рсчима
из и рк вс ног )езика (као у дука Ф СК, св]асаго дука Сф Ф) веп и о промсни
хр— >- кр-.
Само по )едну потврду имамо за облике аркимандрит Ми и Три ]ерарка
Ит.
260. Рсдовно се изговара плек Бк Ит 3 Бш НБ (и Иванда, Чешмьар 130),
плек Са 87 И1) 28, от плека Мо СК, от плека Сп, плёком Ит Бд, плекана ]Т
Ж, плекана Ф, плекана Щ 23, пл'скани Ит, плекани Ф, са плеканом Щ 27, с
гглеканог тагъира Мо 1 — 40, плёкове Бк, плёкови Ко Ит Ф, плекови Ит, велик
плек Мо 2—5, на сред плека Мо 2— 5. Овдс се ради о добро интегрисано)
и стабилизовано) поза)мл»сници са супституцп)ом а- > к.
За облик тёпик Ф Км поред обнчни^сг тёпих (т. 251) имамо само две
потврде, а за брук „кила, херн^а" Ит и пёк (< нем. Рсс!/) само по )сдну.
У речи шук „стопа као мера за дужину" Цёдан шук далм Ит, от по шука
ширдке Ит), ко)а )с стимолошки истовстна са горе помснутим шув (< нем.
ЗсНиЬ), тако1)е имамо к место х. Р.1АЗУ бслежн облике шух, шу и шув, а
Речник наших старих мера Милана Влариша (Београд 1974, Поссбна издагьа
САНУ 472, стр. 1059— 1061), износи всома богат материал о облицима шух,
шу, шув и шук. Очиглсдно )с ова послсдн>а форма настала народском
супституци)ом хж у времс док се )ош употребл,авало кн>ишко шух.
261. Као што )е опазио И. Поповип, Госп. 145, лексема сирома к Ф,
сиромак Бк Ит Ф СЦ СК, сиромака Бк Ит Ф Ме Мо, с ]ёдним сирома ком
Сф, сиромаки Т повела се за имсницама типа )унак.
Само |едну потврду имамо за облик прокот < проход „нужник": стари
прокот Мо 2—63. Уп. проход 4 у РМС 8. V. Г. Вуковип, Терм, купе 198, има
облик прокот из вепег бро^а места у Во]Водини, поред осталог и у Банату.
Облик прокот потвр1)у)е за Мо и Ра)ков, Мокрин 190.
У спорадичннм облицима крана Бк, заквал>йво Сф, скодно НБ огледа)у
се покуша)и репродукован>а кшижевних форми са х. Занимл>ив )е усамл>ени
пример калина СК: као да )е говорно лице осспало да )е глас х у кн>ижсвном
293 Ьа 1апрле ве йотшко 7}а1шИ I, Раг15 1928, 280.
294 Д. БрозовиП, РО стр. 501.

348

Консонантным

)езику друкчи)м од н>сговог х, па \с прибегло супституцн)11 са к. Наравно,
)сдан (едини пример нсдовол>ан )с за закл>учак.
262. Група хв- свела се на ф у корсну хвал- и имсници хват .,одре!)сна
мера за дужину", а на в у глаголским облицима од хват-:
а) фала Ил Бк Я М1) Ит Ж Ме СЦ НБ Бш СК, фала богу Ил О Пс
Ф А Бш СЦ Ки, фала богу Бш, фала богу Ит, фалиду Са 59, фалим А Бш,
та) се фали Бш, фалимо СЦ, па се фалу М1), само се фалу Ч], фалио Ит,
фалити Ки, фалиша Бш;
зафалим СК, зафалио Я Ит, зафалте Ит, зафалу Ми, зафал>йва СК,
зафал>йвам Ф, зафшьйвамо Бк, зафал>ивамо Са 265, зафал>у]е Бш, зафал>у}ем
Ки, зафагьйвати Км, пофйлн Ит, прифалили Км Бш, пофалнм Нз, пдфалиш
Ит, пофалили Бш;
фаг Ит Бш Ми НБ, ^ео фаг Ми, по фага Ит, ог фага висине Сф, два
й по фага 3, с фага 3, гри фага Мо, квадратни фати Дб, фагн Бк, фаги И1)
23 Са 118, на педёсет фати Ит, сёдсм фаги Т, двесго </шш Пс Ф, г)«адесст
фаги Ф, оаш фа ги Бш Мн Ки, пег фаги СЦ НБ, с фатови Сн, фатове Ж;
б) вага Ил М1) Ит Бч Сф Ч СЦ Ме Бш, вага Са 280, ватаду Бк Ит,
ватаду Ч Пс 3 Мс, ватаду Са 60, вага/ Е Пд, вата] кдн>а Пс, вага/у Бк Мо,
вагал* Км НБ, вагал* Щ 25, ватала Я, ватале Км, ватали Дб Бк М1} Ж Ми
Пд, ватали И1) 20, с кил< су ватали рибу Ч, ватам НБ, вагал<0 Нз М1) Ит Ж
Сф Ч, да ватамо кон>е 3, вагаг НБ, ваташ реда Т, ваташ Т НБ, ваго рыбе Е,
ваго Км, вагу Бк СЦ Км;
навага /е Сн, наватамо НК, наваташ 3, обувату Сф, пдватапи Ит,
подуваТшм Ф, превати Нз, превати Ит, преватили М1), да прёватим Т,
преватио 3, преватио Са 350, превитите Ит, прёватиш Т Ф, привати Мо,
приватила Е, пришпу Е, свагал* БА, нйсам могла да }е сватим Ф, сваНавала
грану Ф, увагил« Сф, уваги Ил Нз, уваги Ит Ж Ф 3 Е Км Бш СЦ НК Ъ Дс,
уугаги Бш, уваги у коло Пс, уваги гёбе Ит, уваги СЦ, уваги Сф, уватиду Ил
Ч, уватиду Са 32, уватила 3 Км БА, уватили Ил Ит Ми НК Дс, уватили Са
235, ув&тили ме Нз, уватило Пс Ми, уватим Ил Бк Ш Ит Сф Пс БА, уватим
Ил Я, увагнмо Нз, ув&тимо М1) 3 Мс Км Ки, уватио Ит Ж Мс Мн НБ,
кйко у ув&тио рёклу, тдзна испаде Пе, уватитн Ит, да /е уватиш М1), уватиш
Сн, увЯгу Бк М!) Ит Т Цп Ми, увагу се у вршку Е, увагу Сп, увапен Ит.
Изоловани примери фага Пд, обуфата Са 369 можда почива)у на
неуспелим покуша)нма да ее изговорс кнэижевни облици са групом ли-.
Однос фал- : ваг- потвр!)сн )с и за Иванду (Чсшл>ар, фала 141, фалити
се 141 : уватити 140), за мадарски део северног Баната (СтспановиЙ, Нип§.
110), за хорски говор код Беле Цркве (Ивип, Хсрски 333), за карашевски
(Ре1гоУ1С1, Караш. 109), за бачке говоре укл>учу)упи и бун»свачкс (Поповип,
Госп. 152), за сремске (Б. Николип, Срсм 326), за рссавски говор (Пецо и
Милановип 266—267) и донскле за централну Шумади]у (Ремстнп, Шум.
159— 160). При том за Иванду, за Бачку и за Ресаву имамо податке (на
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наведеним местима) да у именнци фат долази ф, као и у корену хвал-.
Оволика распростран>еност по]авс могла бн сугерирати да }е она солидно
условл>ена неким (езичким околностима. Мс^утим, об|ашн>ен>е нще лако
сагледати. Чин>еница да \с хв- у иницщалном положа]у и истовремено
испред дугог а у хвала, хвалит и у хват нщс довол>на да протумачи зашто
се баш под там условима давило (или сачувало) ф- (с друге стране,
уопштаван>е ф у зафалнш, пофалитп могло би се разумети у свстлу колизш'е
са глаголима завалит, повалит). Друго могуЬе (али тако1)с несигурно)
об)ашн>сн>е полазило би од промене хв-->ф- уз чуван>с мсдн)алног -хв-,
ко)с ]с пружало бол>с услове да консонантска скупина избсгнс стапан>с у )сдан
консонант, с там да ]с касни)е ншчезло х у -хв-. Овим се об)аснило доследно
ф у фат, као и ф у фала, фалити итд. С друге стране, требало би претпоставити
гласовни разво) ухватит > уватити. Подршка облика као фала и фалити (уз
избегаван>е подударности са завалит, повалит) била би одговорна за по]'аву
форми зафалти, пофалитп, док би в у ватаги потицало из уватити, поватати
и ел.
Порекло и судбина консонанта Ф
263. Основну масу речи ко)с садрже сугласник ф сачшьава]у поза)мл>снице:
фабрика Ит, три фабрике ^Т Ит Пе Ф, нуз дгу фабрику Ит, у фабрику
Бк, фабрику Ж Ф Дс, по фабрики Ит, фазани Бш, фалити Ит, фали Са М1),
не фали Ит, фалио Ф, фалило Ит, фаличан Ит Ж, фалично Ф, фамилща И})
17, фамипща Ил Ч Е Ме, фамитщ ]Т СЦ, фамилще Бд, фамилщу Ж Ф,
фамйлщу Ф, фамилщу Ч), по фамилщама Ф, фарба Ф Бш, фарбу 3, на фарбу
Ф, фарбам Ф Бш, фарбамо Сп, фарба)у Бд, фарбаду Ит, фарбали смо БА,
фарбан НБ, фарбани Ит, фарбане }Т, фарбари Ит, Фаркаждйн Ф, из
Фаркажднна Са 18, фебруар Бш, фёбруара СЦ, фёдер НК, фе/ш Бш, две
феле Ж, выше фели Бш Пд, колко фёли Пд, млого фёли Ит, Фёлбаб Бш,
фёлер Бш Ж Ит, фёшг „клека" Ми, Фёрдйн Ил, фердиначке свинге Ил
(саданиье село Нови Коз)ак звало се Фердин<.Рега"тап<ка'ог/), фигуре Ж,
фщакер О, фщакер 3 НБ, фщакерима ]Т, фикаци)у Иг) 24, мёгел<о лшло фГ<ла
Ж, фЬловане 3, филёрп Ит, Филйпови Сф, фйл^ Ко, фннанци Са 20, фмно Бк
1Г Ит Т О НБ, фйна Нз ЗТ Сп СК БА, фйие СЦ, фйни Ч), ог фини Бш,
финще Ж, фйнщРъ Дс, фиранге Ко Ит О Цп СЦ Сп, /год уёдне фирме Бш,
дог фластера (тротоара) Ит, флаша Ме, флаше Ит Ф, флашу Ит Ж, флаша
Ит, с флашама 3, у флаше ]Т, флёка Бш, Бесни Фок Бч, форинту Ф, форинт
Сф Ф Ит Т Е СК, его форинта Ит, у форинте Сц, форма Ит, форму Ит,
формом Ит, форшпанщца Бк, ф/ш/ Са 25, фрарш Ит, Франа Ч, фрЗс III, с
френтованм Са 30, фрйшак М1), фришко (обично у значен>у „брзо") Ит Ж
Пе Ф Сп Ки Сн СЦ, фронг Бч 3 Ми Бш Пд, фргД/ъ Бк Ит Ч Км, фрга/ь Ф,
у грй фртшьа Ит Пе, фрула Бш Ме Пд Ки БА, фруле Ит Ч Ф СК, у фрулу

350

Консонантизам

Ит Т Пд, фр'улаш БА, фруштук Ит О Ф Мс Бш, о фрушсуку М1), фруштуку)еш
Км, фруштуку]е Бш, фрушгукууе И1) 36, фруштуку}емо Ит, да фруштуку]у Бш,
фруштуку)еду Ит, фруштуковали Ит, фундамент ]Т Ч, фунта296 3, ог фунте 3,
Ф5>рг М!) Ж Пс Т Ч Ф 3 Сп Ки Сн, фуруна ]Т Цп, фуруне Ш Сф Ф, фуруну
Ил Бк К Бд Ф;
пофалила сам „погрешила сам" Ки, офарба Бк Ит, офарба Ит, нафарбана Ш;
анфорт Ит, дафина Бш, дифтйн Км, Епифанов (през.) Ф, Цёфтнн Ф НК,
]ёфтнно Бш Ме, ]ефтини]е Бк, \ефтини}е Ч, ]ефтин>п]е Ит, ]ефтин>ща Ит,
по)'ефтйнп Ф, по]ефтйнило Ф, од кадйфе Ф, кадифу Нз, кадйфу О СЦ,
карагцфнл Ф Мс, кара/цфнл Бш, кйфа Мс Ки, /гафе Бш СЦ, на кыфу .1Т Ф
Сп СК, кафана ]Т Бш, кафану Ит Ч Ки, по кафанама Ф, кафёцща Ш, кломфе
Км, коферёнцща Ж, крдфне ]Т Бд Цп Мс, луфг Сп, луфтйра Ит, офчцир Ш,
офицйр Ит Бш, офицйра Ф, офпцйри Мо, префрнганща Бк, телефон НБ,
сеферйнп Ил Ж, сеферйна Ит, сеферйне Сф Ф, трёфнмо СЦ, трёфпо Ит,
трефчли МЙ, трефило Ж, се трёфлмло Ж, стрефили Ки, шифон>ёр Сф,
шнфонёре Ит, шифта се Ко, шлофрк БА, штафнр Ж О, штофа Ит СК,
штдфовп Т НБ, штофана Т, штофане Ит, иаофану Ф, штдфанп О, штримфла
СЦ; гроф СЦ, шгд</> Ит Сп.
264. У рсчима домапег порскла сугласник ф ее )авл>а на месту групс
хв-, и то у корсну .гвял- и у имсници д.ваг. В. т. 262.
Мс1)у домапс речи могу се свакако уврстити и узвик уф (уф ... сети л«е
Бд Ки) и ономатопс]а ке/>а е кефкала Ит.
265. Црквснословснског или руског порскла су речи пофтори Бк,
пофтораво Ит, пофтдрне {школе) Ш (тако и пофтдрна школа у Иванди,
Чешлар 131). За постанак облика уфсорак ЖЧ,у уфторак Са, уфтдрннк Ит,
уфтдрннк О, уфтдрника Бд, уфтдрником О Бд в. т. 202. Забслсжипсмо и да
ее у Иванди (Чсшлар 139) говори уфтдрннк поред уторник.
По)ава ф у овим облицима захтева об)ашн>ен>е будупи да су изворне
форме имале е. Могло би се мислити на руски изговор као модсл, али и на
)едначен>е по звучности на домайсм тлу. Овом другом об)ашн>ен>у противе
се примери као овца, овчин, новци, овса итд., али ту по правилу полижи]
пред безвучннм сугласником алтернира с положа)ем пред вокалом (оваца,
новац, овас), ко^и да)с подршку чуван»у е. Осим тога лаби)ални глас у вторник
> фторник ста)ао |е испрва на почетку речи, где су услови за асимилаищу
можда били повол>ни)и него у меди^ално) позиции. На)зад, може се претпоставити да \с та асимилаци)а дсловала на в испред г, али не и у вези с осталим
безвучним консонантима. Изгледа да се )сдино тако могу об|аснити примерн
296 фунта, -с ж. „врпца од рогоза за прошнван>е треке на крову" (с потврдом из Бачког
Градишта), у кн.. Гордане Вуковий Термннолоща куНе и покуНсгва у Во)водннн, Нови Сад 1988,
стр. 228.
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афтом Бд, афтдбуса Ш, афгдбусом ]Т поред оних са в (уп. т. 173). С друге
стране, у нашо) гра!)и се налазе и приме ри увторак Ф СК, увтдрник Бш,
уетдрником Ит, затнм ]ёвтин Мо, }ёвтина Ит, ]ёвтино Ил НБ, )евтинще Ит.
Намспе се закл>учак да \с у положа]у испред г колебан>е измену ф и в
ыормална по)ава у банатским говорима.
266. Круг примера у корша )с ф супституисано гласом в ш]е широк:
варбимо Бш, варка „реп од рибе" Ит Ми (ма1). /а/ к), Варкаждйн Ч Ф Т Е,
из Варкаждйна Ч Т 3, из Вэркаждйна Ч Ф, за Вэркаждйн Ч, Вркаждйн
Ф, ВркажЪйнцп Ф, Вракаждйнци Пс Ф, варкаждйнски Пс, код баба-Вёме
Ч, Венз (= село Фен.) М1) Ит, из Вёнш Ит, вен>ско'} дпштини М1), Вён>ци Мг),
видка Мс, Вок микротоп. Ит,297 вокови су на све стране Мо 3— 17, 7и се
жаба накотило, пун и' канал и вок стари прико пруге Мо 3— 9, еришко се
зарони Ф, еришко А Пд СК, вунта Км, у кавез Бш, навора Ф, да лгу да навору
СЦ, да узл*е навору СЦ, бмйе лепа лшло за наоре Мо 1 —43, ревёна НБ,
ревёну НБ, ревёнй се 3, да ее ревенимо НБ, Севкёрйн Бд, /о Севкерйна Сф,
Севкёрйнкин>у Ч, Совра Са 19, Сгева Сф Т, Стёван Ил Цп 3 Ч) Мо, Стёвана
Ч Ме Бш, грев» И!) 8, Трчва И1) 30, Триве Бк, Трнеунчоеи Ки, Поптрёвуновн
Ит, свег;« Трчва Мо 1 —95, Чивутин Ил, рйв2У8 Бк Ит СК, на рив Ф, два рмва
СК, двана]сг рйви Км, чаршав Нз М1) Мс. Микротопонодиф ко)у да)е
Ердслановий Су/>, садржи нсколико додатних потврда: до вен>ског атара .1Т
стр. 319, |овнн вок БА стр. 249, Црни вок Осто)ипсво стр. 357, у слатини )е
ВочиН (за сливайте кишне воде) СК стр. 373. Ту )с и презиме „Волмнн , а
кажу и Фо/ьански из Фоле" Л стр. 321. као и „фамилща Теованови" БА стр.
248.
Осим три-четири топонима и нсколико антропонима овде налазимо
свега дванаестак других лексема, очигледно релативно старих поза)мл>еница,
мс1)у ко)има има таквих ко)с ее могу чути и у ликовима са ф (варба, еришко,
треви, а свакако и виока), док ]с код других форма са в ]сдина у употреби у
народном говору (варка, навора, ревена, рив, и уз то кавез и чаршав, ко|е и
у кнэижевном )С!г,ку има)у ликовс са в). Мс()утим, велика вепина поза]мл>ених речи )авл»а се увск са ф.
Банатски говори, исто као и цело остало подруч|с северно од историйке
савско-дунавске мс!)е, чине део области где )с консонант ф сразмерно дубл>е
укоренен него у по^сдиним другим ерпским екавским говорима.
Зака
орд
изложеност страним утица)има ту )е почела рани)с и тра)ала дуже.
297 РСАНУ: „едк м. покр. в. фок, широк ]арак ко)им вода тече из реке у рит, или обрнуто".
Од ма1)../о*.
298 РМС: „риф, рифа м. май. старинска мера за дужину од око 75 ь'М." Од ма1). ге/, гд/ (Нас1гоУ1с$,
11п%. Е1ет. $. V.).
299 О контрасту измену говора са широко застушъсним ф и оних у ко)има )с обични)а
супститушф тога сугласника (на]чсш>)е гласом в), као и о узроцнма тога контраста, в. П. Ивип,
Два главна правца разво]а консонантизма у ерпскохрвагском }езнку, ГФФНС II, 1957, 165— 167
и 172—173.
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Порекло афрнкаге Ц
267. Као и у вспини штокавских говора, ова) консонант нма у начелу
двоструко порекло. Он се ]авл>а у поза)мл>сницама и, рс1)е, у по)единим
домапнм речима испред другог консонанта у рсзултату асимилационих
промена.
Африкату ц налазимо у слсдепим речима страног порскла:
цак Ит Ж Ми Пд, цакёс СЦ, цакова Т Пд, цаковн Ъ, за цакоее ]Т,
цандар Са 113 Мо 1 —46, цандара Бд Мо 3—25, цандара Е, цандаре НБ,
цандарп Т СЦ НБ Бш БА, цандарп Ит Ж Сф Бд Ч Ч) Сп поред жандарм
СЦ, цандарн Ф Е, цандаре Са 297, цандарекп Ит, цандарску станицу Са 35,
цандарско пер]е Бш, цеп Бш, у цеп Ф Ит, цепа Ъ, иж цепа Т, цёпница Ф,
цепнйца Ф, цигернца Бш;
абацще Ф, арпацик Ил, он се бшанци СК поред битанжно Ит, босханцн)а
Ит, бунарци)а Ит, буцак М1) Ж ло буцацп Ил Ит, дуванцн]а Км, инцнлир И1)
18, ннцпнзёр Ил .)Т поред инжинк'р Ж Ил, ннжшгир Ит, за чнцшьёра Бд,
инцнлйри Ит, капицнк Ко, кирпцщаш. Ф, Л4а<ш/> Мс Ки, код Мацара Ф,
Мацари Ш Ит Бч Ч Ф 3 НБ СК Ъ, Мацарн Са 111, Мацарицом Ч\, са
Мацарицама Бч, Мацарнцу Сп Ки Дс, мацарски Ит Т Е Ъ, мацарског Са 47,
у Мацарску СК, с Мацарском СК, у мацарсюш Ил Ит, мацарац (коло) Сф
Пе, 5{ш Ме, о^к Ф СЦ Сп Бш Дс, оцачар БА, пенцер Ит Ме Бш Ъ, пенцера
Сп, пенцери Ко СЦ, пйрйнца ж. р. Ф Мс, пирйнцана НК, пирйнце Бк, пирйнцу
НБ, сарацнка Ф, агдок Ко, с%ак Бш СЦ, фйнца „врста шол>е" < ма1). /пика
Дс, фйнце Дс; ту су и изведенице са суфиксом -(/и/а на домаЬсм тлу:
проводацща Ф, ког проводащф Ит, скЪшцща Ч, фаршпанци\а Бк.
Располажсмо и потврдама из додатних извора: цандар Иванда, Чеииьар
144, ннцнлнрн Т Ердсл>ановип, СуБ 208, Ф. Гласовни ликови неких од
наведених речи захтева^у напомсне.
Почетно у- у нсколико лексема очигледно )е настало у ерпскохрватском )езику. Тако ыяк, изгледа, потиче од ма1)арског 2$яА: (ма1). 25 = ж),300
цандар се своди на службено жандарм < фр. ^епа'агте нем. Сепаагт, ул.
ма1). гхапеМг,301 а и (Ш/гёг СЦ пре треба везати за сх. кн>иж. жакет (< фр.
}асаие11е) него за мостарско (шкег (по Скоку, 8. у.у'аЛа, та) облик води порекло
од тоск. раскеНа или енгл.-фр. }аске(). Очигледна )е тенденши'а неких наших
говора да при прсузиман>у речи са ж- оъз] глас у неким лскссмама претворе
у африкату.302
Облик Мацар свакако потиче од тур. Масаг (тур. с = ц), а не од
ма1)арског Ма%уаг (%у \с палатални плозив, ко^и се код нас супституише
африкатом Щ. Об)ашн>ен>е прсузиман>а имена суседног народа у облику ко)и
300 МаретиЬ, Сгат2 80, и Скок, 8. V. &}к изводе сх. удх из ма1). а& (гя = ж), ал и то тумачсн>с
не налазн подршку код Хадровнча, ко) и ову реч не помин>е у св0)О) кн>изи о ерпскохрватским
хунгаризмнма.
301 Хадрович, н. д. 545, изводи сх. жандар из тог ма1)арског облика.
302 МаретиЬ, н. м., наводи и нсколико других речи у кодима се извршила таква промена.
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не припала н>еговом )сзику лежи свакако у чин>еници да су Срби првобитно
употрсбл>авали стару словенску лексему Угрпн. Изгледа да ]с нови стноним
дошао с )уга за)едно с приливом новог становништва у време турске на)сзде.
Ни)с сасвим )асно порекло речи убгапа „оглодана животшьска кост"
Или, гриска цоган>у Ит, шла удгаше да ]ёду кёре Ж. Скок (л. к чбга) сматра
ову реч турцизмом, али )с Шкал>ип не наводи у свом речнику.
Ни)е нам позната етимолопца породичног надимка Кйнщгнп СК.
Несигурна ]с веза са ма1). Ипсз „украс, накит". Из Ит имамо сличай надимак
(„шпиц наме") Цандрла, а у Ч )сдну фамшицу зову Цокини.
268. Домапег су порекла речи:
убун Ме, цбуноеп Ф, цбунове Ф (нссигурно )е жбун, жбун>е, жбуновн
Бш, добивено помопу упитника);
врацбнне Ж;
вецба Ил Ит, вёцбе }Т, вецбу Нз Ф, вецбу Са 299, не вербам СК, свеуба
3. лице )д. през. СК.
У лексеми врацбпна < врачбина африката ц )е резултат )едначсн>а по
звучности, док бисмо у цбун всроватно <■ жбун (етимологща )е непозната! )
ималн посла с )сдначен>см по начину изговора. Близу том облику ста^ао би
чли/ун, а нешто дал>с чкола и пченпца, затим тщовати, Аханацко итд.303 Овамо
се еврстава и облик вецба < вешгба, где ]с прво испао дентални плозив
(алтернативно тумачсн>е било би да се група жд пред б иском врстом
метатезе претворила у ц). Бипс да овамо треба еврстати и облик цго/ьав у
Иванди, Чсшл>ар 144 (уп. жголав У РСАНУ).
Промена ж у ц у речи ннщиьер паралелна )с с разво)см бронза >
бронза (т. 271). На)зад, поменупемо и облик пр'ецбнлду Ф. Ради се вероватно
о експресивном образован^.
Порекло африкате 8
269. Малобро]ни примери с овим консонантом ушли су у говор
углавном на исте начине као и они са ц.
270. Из румунског )е преузста често употребл>авана именица буза „усна"
Ж СК, мн. бузе Ил Цп М1) Ч Пс Ф Е Км Ме Бш Ки Ми СЦ Пд НК Сн
СК (тако и у Мо 3—84, затим у Гаду, Петрович, Караш. 112), по бузама Пд
Сн Ми СК, бузах Ф СЦ. Данашььи румунски мьижевни )език има, додуше,
облик са 2 (Ьиха, мн. Ьигс), али ]е то г постало од старике звучне африкате
сачуванс у ово) лексеми у нашим говорима, као и у рум. банатском Ьиа"е (уп.
Флора, Ди]ал. профил 149).
Облик бузеле Ит потиче очигледно од рум. множине са чланом Ьиа"е1е.
303 Уп. о овоме миш.ъсн>а А. Пеце и Б. МилановиПа, Рее. 284, и Р. Снмипа, Левач 177.
304 Скок, ко)И ломике лексему ЛдпаЧ (погрешно са п место лис нстачним акцентом) под
Лопай хе, не да)е етимолопцу.
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Имсница бузе, у том гласовном лику (никад са з\ ) има простран ареал
у ерпским дијалсктима. Налазимо јс у говорима смедсрсвско-вршачког
дијалекта на тлу Баната,305 у Раднмни и у низу говора у Шумадији,307 у
пожаревачком крају308 у Ресави309 и Нсготинској крајини.31" Исти облик
долази и у карашевском говору,311 као и у Свиници.
Имсница брнза „врста сира" СЦ потичс од рум. Ьгтза „сир". Остајс
нејасно да ли је $ овде прсузсто из румунског (старијсг или дијалскатског) или
је плод развитка групс нз у н$ на земшишту ерпскохрватских говора (в. ниже).
271. У неким лскссмама ј јс настало од з иза н или р:
бронза „клепстуша код оваца или говеда" Ит БА СК, бронзе СК;
белензуке Цп;
варзило Ит Ф Ч СЦ, варзилом НБ (али и варзило Ил Ф СК), Варзилови
СЦ.
Свс су те речи очигледно пазајмљсницс, али јс 5 < з свакако развијсно
у српскохрватској јсзичкој средний. Промене нз > нз и рз > рз своде се,
у крајњој линији, на асимилацију по прскидном изговору. Сонант н се
изговара с орал ном оклузијом, док се код р таква оклузија брзо смењује с
отварањем пролаза, што производи карактсристичну вибрацију. Приликом
прстварања зј/ј оклузија сонанта продужујс ее у почетном делу консонанта
који следи. Уп. и Анзика (нем. Напк), код Анзике Милетић, Кик. 35, бронза
Бошњаковић, Паст. 106 (Ит и Опово), бронзе НБ Сскулић, Тскстови 139. У
Иванди (Чешљар 112) реч има друкчијс значсњс. Флора, Диј. профил 152,
изводи ерпске облике са $ из рум. дијал. Ьгдапд'а. Мсђутим, у румунском
књижевном језику реч нема значсње звона, док РСАНУ под бронза 2 или
мноштво потврда за ово значсње из разних дијалеката, што смањује всроватноћу да је ерпски облик прсузст из румунског и чак отвара могућност
позајмице у супротном смеру.
Трупу нз налазимо и у речи зинзов Ф Км СЦ Пд Сн Ки СК, зинзов
један велики Ж, зинзд СК, зинзд СЦ, гај зинзов велики се умёшо мед ту децу
Ки, велик као зинздв Км, два зинздва Бш. Етимологија ове вероватно
305 У околиии Беле Цркве и Ковина (Ивић. Херски 333 и 347), у Уллш (Ивић, РО 493).
306 Томић, Радим. 349.
307 Реметић, Шум. 170; Исти, ФО 487 (Нсмсннкућс), 520 (Глибовац).
308 Кула, Реметић, РО 521.
309 Буковац, Ивић и Реметић, РО 575.
310 Реметић, Јасеница РО 595.
3,1 Петрович, Караш. 112.
312 Томић, Свмннца 125.
313 Имсница бронха, у реченом значсњу, всома јс распрострањена у штокавским говорима,
тако нпр. у Срему (Б. Николић, Срем 334), у неточно) Шумадији (у Кораћнци, Реметић. Шум.
170; у Глибовцу, Исти, РО 170), у околиии Пожаревца (Рсметић, Кула, РО 521), у Ресави (ИвнП
и Реметип, Буковац, ОЛА 575), на Косову (Елезовић, Кос. х. к) и чак у Бугојну (Решетар, $1ок.
130). Занимљиво је да се реч Ьгдаи<$а(4 = афрнката *) „всће звоно код оваца" јавља и у румунсклм
банатским говорима ( Кас1и Нога, Ща1екю1оШ ргоЈИ гитшикИг ЬапакИк %о\ога уг§аско% роЉ-исја.
Ыоу1 5а<1 1962, стр. 152).
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експрссивне формации ни^е нам позната. Уп. и дзпндзов Мо 1— 104, Мо
2—36, дзпндзов — )ако и нагло нарастао момак Мо 2—171. Ако она нще
створена са готовим скспрссивним I, или примл>сна из нског (ко)ег?) }езика
с тим гласом, можс се претпоставнти да )с $ настало прво у скупини нз >■
нз, а затим дагьинском асимилаци)ом и на почетку речи (зинзов > зинзов као
цунцукрех < сунцукрет у банатским говорима (в. т. 323).314
272. Експрссивну вредност има и глагол зипара се Бш.315
Експрссивним моментом можс ее об)аснити 5 у неколнко надимака:
5ика „надимак зато што |с предан био добар играм, па кад игра, внче:
зйка}, зищ, зйка)" СК;
Зона Закнна СЦ;
Мерёуз Ит,316 код Йсе Мереуза Ит, Мереузови Ит;
Бузё}кннп Сф.
273. Гласовном променом у домапо) речи настало \с з у буздва < бзова
Ил Цп Бк М1) Ит Ж Ф, од буздве Ит, буздвп 3, вежу буздву 3. Ова) облик
)е одлика тамишке говорне зоне; у кикиндско) ]с увск зова (зова Км СЦ Бш
Ми НК СК, зове Бш, зову НБ, зовом Ъ, пушке зоваче Км; уп. и зове у Ч,
)едном од на)западни)их места тамишке зоне). Изоглоса се наставка с оне
стране румунске границе: буздва *Чавош, *Иванда, *Гад, *Рудна, (за *Дшьаш
)е саопштено да се говори кукута Место буздва), а с друге стране зова 'Кеча,
*Чсне), *Немет, *Семпетер, *НаЬфала. Потврду за облик будздва у Иванди
да^е Чешл>ар 113. В. скицу 25.
Подруч^е облика буздва или ел. продужу^с се и далл на )угоистоку:
буздва у Улэми,317 буздва и бзова у Радимни,318 буздвнна поред буздвина у
Свиници.319
Промена бз- > бз- паралелна )е претваран>у пс- у пц— у примерима
као пцу}е; вокал у ]е убачен тек накнадно, после извршене консонантске
промене. У прилично пространом ареалу дал>е ка )угу у исто) лекссми \е
почетна груба бз— уклонена на други начин, додаван>см протетског о-:
314 Лексему зинзОе (уз тумачеле „изговара ее обнчно са сливеним дз уместо з") регистру^е
Речник САНУ из неколнко кн>нжевних извора. Нету реч налазнмо у Срему (Б. Николип, Срем
334, у Тимоку (М. Стано)СВИП, Сее.-тнм. 379) и у ербиданском Подршьу (Негтапп Жп, Оег
Иш\пзсЬе Ош1ек1 нп Квт^шсН ЗегЫеп 31).
3,5 На стр. 42—43 Српског народное листа кн.. XII, год. 1847, Теофнло ДимнП, „учится» из
)ужног Баната и филолог—аматер" у чланку Правопнсно пнханл помшьс речи са су глас ни ком
„дз": дзнгшрити, дзпндзов, брондза, будзе. О томе: Павле Ивип, Дщалашска основнца
предвуковског кнмжевног )езнка у пегово] последню') фази, Аналн Филолошког факултета, XIX,
Београд 1992, 86.
316 Африката 5 овде де у фнналном положаду, што )е реткост у ерпскохрватским дидалектнма.
317 П. Ивип, РО 493.
318 М. Томип, Раднм. 349.
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обздва у Корапици под Косма)ем,320 у Кули код Пожарсвца321 и у Буковцу
у Ресави,322 обновка и обздвка у околини Алсксандровца и Бруса.
274. У ыашо) гра()и су засвсдочснс и две промене у сандхи]у:
мёсех дана Нз Ит Сп Бш, мёсёх дана Ъ; лёбах донёсе Кн;
о зиме < од зиме СК.
275. Можемо закл>учити да се банатски говори уклапа)у у широки ареал
фонеме 5 на истоку ерпскохрватске ]сзнчкс области, и то у северно подруч)е
тога ареала, оно где изоста]у гласовна промена зв- > зв- и дал>инска
асимилаци]а у примерима као знд.
Да }с з заиста фонема, показухе чшьсница да се она |авла и у примерима
као бузе, где н>ено присуство ни)с позиционо условллно.
Порс1)ен>е ]авл>а№а африката ц их олшгупу]с )ош )едан заюьучак. Обсма
тим фонемама за)сдничка )е околност да су дошле да попуне празнинс у
наследном асиметричном систему.
ачЬ

П
Обе улазе у систем првенствено у поза]мл>сницама, путем консонантских промена везаних за суседство одре1)сних других консонаната и као
средство експресивизаци)е. Свс тс промене захвата)у ограничен лексички
материал, тако да фрсквенци)а оба сугласника, а нарочито 5, оста)е ниска.
Типичан штокавски консонантизам, и кад иновира, оста]с конзервативан:
замашних промена у н>сму нема.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
Промене везане за почетак речи
275. Специфичан проблем развода у иници)алним консонантским скупинама своди се на питание колико има губл>ен>а првог консонанта у групама
саставл>еним од плозива и другог опструента.
276. Почетно п на]чешпе се чува испред г, ч или ц:
пгпхйца Ф СЦ Бш СК Ъ, птицу Дс, птице Ме БК Дс, гонца Ме, птичмца
Бш, птичще Ф, птйчнн Ф, али и тица Ф Ме, тйце Сф Ф, ища Ит.
пч—
пчела ]Т Ж Сф Ф СЦ Бш СК Ъ, пчелу Ж Бш, пчеле Бк Я Ж Ф Ме
Бш, са пчёлама Бш, пчёлар Бш, пчёлннАк Бш, пчела Бк Ф, али и чёла Ф,
320
321
322
323

РсмстаЬ, Шум. 170.
РеметнП, РО 521.
Ивий и Рсметий, РО 575.
Алексий и Вукомановий, Ал. -Брус 314.
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чела Ф; пчивода Ф, пчйвада Ф СК, пчиода СК, пчйваду Ж, пчиоду Бк,
пчиводина глава Ж Ч.
Несигуран \с пример чйвода Ф.
пцпцу]ем Бк Ф, пцу\е Бк М1) Ит Ж Ч Ф Пс СЦ СК Ъ, не пцу]е Ит Пе,
пцу}у Ит, пцу) Бк, пц'оваси Ит, пцу]ёду Ф, пцово Ит, пцовали Ит, пцовали Ф
СЦ, пцовка СК, лцёто Ф Пс, пцёНи М1).
Ре1}е се чу|у облици са нашмсн>сним лс-:
псу]еш СК, лех/е Ж СК, псу]ёмо Ч, лсу/у Ме, лсово Мс, псовка СК,
лсего Ф.
Свега )сдном |е забслежен облик цёНовнна „псепи измст" Ит.
Судбина групс пш- у речи пшеница да)е на први поглед збун>у)упу
слику:
пшеница Ф Бш, пшеница Мс, пшеницу Нз;
шеницу Бч;
ченично брашно Ф.
Ме1)утим, у народном говору значение „пшеница" исказу|е се лскссмом
лейго тако често да )е очигледно да \с то у Банату изворна рсч за по^ам
„пшеница", а да )с пшеница (ре!)с шеница) ушла из кн>нжсвног )езика.324 Тиме
се у)едно об]ашн>ава по]ава " акцента, поред ре!)сг ' . Што ее тичс облика
ченично брашно, он би могао бити аутентичан народни, чему у прилог говори
и промена лш->лч->ч-, као и изворни акценат. Изглсда да се у ово)
синтагми сачувала старика лекенчка ]сдиница, можда зато што би спо) житно
брашно деловао нескладно.
277. Почетно б- чува се испред д у лскссми црквеног порскла бденще
Ф 3 (и Иванда, Чсшл>ар 111), на бденще Мо 2—33, бденща Ит 3. Само ]е
из Сп на денще.
У групи бз- почетно б ишчезло )с у кикиндско) говорно) зони:
зова Км СЦ Бш СК, зове Бш, зовом Ъ, пушке здваче Км.
Ме1)утим, у тамишко) зони б- се сачувало, док )с з иза н>ега дало I.
Иницшална сугласничка група )с затим разбш'сна уво!)ен>см вокала у:
буздва Ил Бк Цп М1) Ит Ф Ж, од буздве Ит, буздви 3, буздву 3.
Уп. т. 273, посебно за продужсн>с ове изоглосс на тсритори)И Румушце.
Тк278. У заменици ко и свим н>еним сложеницама г- )е доследно
изгубллно. Ме1)утим, у облицима глагола ткати консонант г ее исто тако
доследно чува:
324 Тако )е и у Шадкашко] (Гордана Драгин, Рагарска терминоло&ф Шщкашке, СДЗб XXXVII,
1991, 625). Вук у Р}ечннку~ саопштава 8. V. жшо 2: „а у Сри]ему, у Бачкод и у Банату (особито
по варошнма) само шеницу зову житом". У РСАНУ под жшо 1б наводи се и пример из ко)сг
се види да )с овако и „од Колубаре па до Дрине".
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мсници ко и свим н.еним сложеницама г- |с дослсдно изгублено. Мс1)утим,
у облицима глагола ткатп консонант г се исто тако доследно чува:
тканяг ]Т, тканюм )Т, ткаьье Ф, ткам Ф СЦ, тка Ме, ткао Бш, ткала Ит,
ткали Бш, ткале ]Т, ткало Сп, ткано Ф Ж, ткане Сп.
Различито понашан>е трупе тк- у замсници тко и глаголу ткати може
се об)аснити двама чиниоцима. Прво, коси падежи заменице никад нису ни
имали г- (кога, кому итд.). И друго, често употреблаванс заменичке форме,
ко^е су уз то у много случа)сва изговара^у с редуцираним акцентом, природно
су склоне гласовно) редукщф!. Ме^утим, разлику не треба тумачити
позиван>ем на облике с префиксом као откати, ко]и би подржавали г- у
формами без префикса. Найме, и у сложеним замсницама као не/ ко или ннтко
група тк долазила ]с у меди^алном положа^у, па ипак утица) тих облика ни)е
спасао г у тко, и чак )с и у тим сложеним облицима ишчезло г под
комбинованим дс)Ством простога ко и косих падежа као некого, нпком итд.
Свега |едном записани пример качки иакова }Т — надамо се аутентичен
— ипак ствара утисак да }е код глагола подршка префикса одиграла извесну
улогу. Код придева те подршке ши'с било, и т- \е ишчезло.
Дг279. Овом трупом почшьс свега )сдна лексема, и она доследно чува
Ъг-:
дгунл М1) Ит Ф Ж Пе Ме Бш Ми СЦ Ки НБ Пд Сн НК СК Ъ, дгуш:
Бк Ит Ф Т Ки, дгун>е жуте Мо 3—60, дгун?е зреле Мо 1 —91, дгунюм СК,
Гмн дгунм Ме {дгунл и у Иванди, Чешъар 116).
Гд280. У прилогу гди упрошЬаванэС )е уопштсно:
дй Нз Л Ит Сф Ф Пе Бш НБ Пд, ко}е ди Ф, да Ил Бк Нз Л М1) Ф
Ит Ж Т О Бч Сф Ч Е Бш СЦ Ки СК Дс, дй сп Ф; ди год Ит, дигод Ит Сф
Е Пе, дигоЬ СЦ БА, ди гЫ] Е.
Ме1)утим, у сложеним прилозима као негди или нигди трупа гд оста^е
нетакнута.
КН281. У облицима именице кНи чешпе долази кН- него Н-:
кПй Пе Ф А Бш БА НК Ш, кНерн М1) Ф Ит НБ Бш Дс, кНер Бк Ф Т
Ит Ч) Бш Ъ, кНером Ф, Нмн кНере Ч\, кНерама Бш, а тако!)е и кНерин Пд,
кЛернни Бш;
Ни Ил, три Нери Ил, нашо) Нерп Ил, Нерп Ил Бк, Нери (В}д) Са 19, Нер
Ил Ъ. (Очигледно се станке у Ил, на )угоисточно) мсЦи подручна нашет
проучаван>а, разлику^е од ситуац^е у осталим местима).
Насупрот овоме, у нешто дужо} имсницн кНерка чуван>е трупе кН—
представлю изузстак:
Нерка Нз Ит Ч Бш СЦ СП Ъ Дс, Нерка }Т, Нёрке Ил Ш ДТ Ит Ч, Нёрки
Бд Бш СЦ НБ БА, Нёрку Нз Цп А БА Дс, Нёрком }Т, Нёркина Т, Нёркнни
Т, Нёркпца Бш;
кНёрка Сп, кНёрке Ф А Сп, кНёрку СК.
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282. Очигледыо )с да банитски говори иду у круг оних ко]и сразмсрно
врло добро чувашу почстнс сугласничкс скупиыс. Први консонант )е дослсдно
елиминисан само у два-три облика где та по)ава изразито преовлаЙу|е у
нашим ди)алектима: у заменици ко и прилогу ди, и уз то у именици зова у
кикиндско) говорно] зони. С друге стране, юьучни приме ри птица и пчела
готово редовно гласе тако. Ту су и облиии пчиода и Ъгуььа, иначе ретки у
говорима. Ти облици )асно сведоче о релатнвно) посто^аностн почетних
консонантских скупина. ЬЪнма се придружу^е траг облика бзова са сачуваним
б- (>бухова) у тамишко] зони. Сигурно ]с да се ни у ]сдно] друго) говорно)
области на штокавском землишту инищп'алне сугласничкс групе не чува|у
боле него овде. Вей у Бачко) и Срсму „бро] примера за почстнс консонантске
групе )е ... нешто нижи". 25 С друге стране, у говорима смсдсрсвско-вршачког
ди)алекта на тлу Баната стан>е )с блиско овде описаноме.3 Гсографски, та
се ситуащф ослан>а на ону у косовско-рссавском ди]алекту.327 С овим оштро
контрастира разво) у вспини запалшп'их штокавских говора. Карактеристично
)е да Вук у Р}ечннку1 уопште нема облике птица и пчела, вей само тйца и
чёла. И РопоЬШ орт сад рже многобро)нс потврдс за такве облике.328
Промене везане за кра] речи
283. Специфичан проблем развода у финалним сугласничким скупинама
своди се на питание отпадан>а крарьег плозива ко)см претходи други опструент. Ради се, дакле, о положа)у ко)И )с у симстричном односу према ономе
релевантном код иншщалних скупина. Оба пута у питан>у )с судбина плозива
на само) граници речи ко]и ]с од вокала (носиоца слога) одво)ен другим
опструентом.
284. У наследном словенском фонолошком систему дедине финалне
консонантске фупе ко)е су преживсле умстан>е секундарног полугласа,
гласовним путем или аналоги]ом, )ссу -ст, -зд, -шт и -жд (напомшьемо
да ова последн>а група НИ]"е заступлена у лсксичком инвентару банатскцх
говора: говори се киша, а не дажд).
У тамишко) говорно) зони поменуте скупине се упрошпава^у отпада н.см
денталног плозива:
брес Ил Бк Ит 3, где Т Ж, кре Бк М1) Т Ит, 3, лис Ф Ит Ж Ч Сф,
унакре Бк Ит Ч, плас Ил Бк Цп Ф Пе Ч, пде Ил Бк Ш Ф МЙ Ит Ж Т Сф
Бд Ч Ф Пе 3, прс Ил Бк }Т МЬ Ф Ит Ж, рас Бк, Ф, мо} тас Ил, более Бк
325 Сивац, ГО 449; )азак, ГО 450. Уп. и И. ПоповиПа, Госп. 156 и Б. НиколиПа, Срем 333.
326 Улма, ГО 493 и 496.
327 ФО 573 да)с овакав матери)ал нз Буковца у Рссави. Имплицитно се слична снтуаци)а
приписке говорима Куле код Пожаревца {ГО 521), Тучепа код Клине (ГО 566—567), Србовца
код Косовске Митровнце (ГО 569), Дренче код Александрович (ГО 570), Вел икс Крушевице у
Левчу (ГО 571) и реснице у Неготинско) Крайний (ГО 595).
328 Нпр. на стр. 365 (Трновац код Госпипа), 372 (Мала Ператовица код Грубншног По.ъа).
377 (МагиПа Мала код Нове Градишке), 385 (Стризиво)на код Ъакова), 392 (Валпово), 401 (Огок
код Син>а), 409 (Губер код Ливна), 415 (Дрвстине код Буго)на), 430 (Вн)ака код Вареша), 436
(Шпионица код Сребреника), 442 (Трамошннца код Градачца), 445 (Градиште код Винковаца),
463 (Груде код Л>убушког), 472 (Крошево), 483 (Осладип код Осечине), 487 (НеменнкуЪе под
Косма)ем), 501 (Цавтат), 509 Оасеник код Гацка), 518 (Крива Рн]ска код Ужица), 532 (Горана
код Бара), 561 (Три]ебине код С)снице).

Павле Ивип, Жарко Бошн>акови11, Гордана Драшн

361

Ит Ф, вес Са 20, влас Ит Ч Ф Е, на влас Са 268, заповес Ф, на заповес Ил,
кос Ил М1) Ж Ф 3, мае Ил .1Т Бк М1) Ит Т Сф Ф Бд Ч 3, несвес Ит Сф Ф
Бд, почас Бк Ит Бд, почас 3, пропас Ч, пропас 3, слас Ф, час Бк Нз Ит Ф,
чес Ит Бд, савес Бч, вредное Ит, глупое Ит, дужнос ]Т, жалос Нз Ф, лудос
Ж, у лудос Ж, малёнкос Ф, л«йлос и немилое Ф, .младое Ит Ж, мудрое Ит,
радос Ф Ит Т 3, свёглос Ит Ч Ф, старое Ф Ит Пе, тарюс Са 315, г^с Сф Ф,
нёчис Цп, лрдс Бк Ит, луе Ч, чврс Ф, чес Бд, чйс Нз Ит Ч Ф, од шее Т Ч,
у шее Пе, шее Бк Ф, пех-шес Ил Ит, трйдест и шее Сф, шее волдва Ч 3,
шее Асо/*а М1) 3, у шее саги Ш }Т Сф, шее сёдам година Сф, шее сёксёра Е,
шее фрхшьи 3, шез бйкова Ч, его шез година }Т, шез динара Бд, шез до
седам Ит, шез друшхва Пе, ]еданй'}с Бк Цп, ]едана)с Ит Ж Сф, }еданщс М1),
}еданщс Нз, ]ёданй]с саш М1), )едана}с сахи Т, двана)с Цп Сф 3, двана]с Ит
Ч Ф, дваиа/с комадн Ш, дёсе двана'р друшгва М1), чехрна]с Дб Бк .1Т, чехрна]с
]ел пехна')с Ит, чехрнцс ланаца Т, чех'рнй]с цоли Ит, чехрнщз Сф, лёгнй/с Бк
Ит Т Сф Ф Пе, дёс лёгна/з дёш? 3, пехна]з година М1), шёснй)с Ит Сф Ф,
шёсна]з година М1), седамна'}с 3, седамна}с Ит, седамна}с }Т, седамна'р
динара Ч, осамнй)с Ит Т Цп Пе, ос'амнцс пола Км, од осамна)С пола Ч,
осамнЩс ]Т Ш, девёгна/с Ч, девехнщз дана Ж, девшее Сф Пе, дваес Сф, дваес
лйтрн Ф, двадес пе друшгва 3, двадес фаги Ф, двадез дама Ч, дваес-хриес
Ит, гриес Ф, гриес уёдиу М1), грйес комадн Т, хрщес Нз, хрщес грёЛе Ж,
трйез душа Пе, четрдёс ланаца ]Т Ч, чехрдес комадн Ш, четрдёз година Ж,
чехрдес—педёз година Ж, чехрес лёг Сф, чехрес прей Пе, ледёс лгйла Т, педёс
прдценаха Сф, ледёз година Ж, седамдёс кила Ч, седамдёс мехёри Ж,
седамдёс чехврхе М1), деведёс деле Ч, деведёз дёвег Ж;
лриш Ит Сф Ф, прёгрш Ф, вёш Ит;
гроз Ит Ж Цп Ф, грдс са лозом Ит.
285. Примери са -ег > -с из кикиыдске говорне зоне дво)аки су. Ман>а
трупа потиче из Арадца и Елемира, на])ужни)их села у то] зони:
орёс Е, лос Е, влас Е, лас А.
Много су бро]ни]И примери у кардинал ним бро)евима ко]И се у
кн>ижевном ^езику завршава^у на -сг или -десег. Такви примери факултативно долазе без -г на целом земл>ишту кикиндске зоне:
шее Е, лег-шес СК, шее квочака Бш, шее месёци СЦ СК, шее мехёри
НК, шее нёдела Ч), у шее саги СК, дёс мехёри СК, }еданёс саш Ъ, дванёс
лйхри Ъ, дванар година Пд, хринй]с БА, хринй}с мехёри Сн, хрйна'р година
Ки, чехрнес комада Ъ, пёхнёс креха НК, легна/'с НБ СК, пехна]с креха Пд,
пёхнёс форйнти СК, лёгкД/з гушчйНа СК, пехна}з гЪдина СЦ, шёснёс СК Ъ,
седамнй)с Е, осамнщс Бш, осамнщс пола Км, осамна]С у куНн Е, осамнёс
снопдва Ъ, девёхнй]с Бш, девёхнщс месёци НБ, девёхнёс Ъ, два/с кила СК,
двадес СЦ, дваес Бш, двадес лрви Бш, двадес квадрахи СК, двйдес киломёхера
Ъ, двбдез банке СК, чехрдес креха НБ, чехрдес година СК, четрдёз година
Е, педёс форйнхи Е, ледёс хила Е, ог педёс лйхри Бш, седамдёс грй Т», деведёз
дёвёхи Е, деведёз дёца Е.
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Овде су дсловала два чиниоца: тснденшп'а рсдукшн'е у честим гласовним
спо)'свима, нарочито кал ее они изговара]у с ослабл>сним нагласком, и чшьсница
да консонант -г у -сг у сандхи]у често бнва уклештен измену с и почетног
сугласника следе пе речи, што значи да доспева у положа] у ко)ем иначе испада
(тип радостна). С друге стране, кардннални бро)сви о щима )е реч нсма)у
облике косих падежа ко)И би утицали у смислу васпоставл>ан>а -сг.329
286. У кикиндско) говорно) зони крарьс групс -сг, -зд и -шт се по
правилу чувашу: бреет Мс, гост Мс Бш, крет Ме Ми БА НК Ъ, на крет Сн,
унакрет Пд СК, лист Ме Мо БА, пласт Бш, пост СЦ Мс Ч) Сп Ки Ми НБ
Пд БА, прет Ме БА, раст Мс Бш, болеет СЦ, болеет Бш Ми СК, власт СЦ
Сн, кост Бш НК, мает Мс Сн БА Ъ, младдет СК Ъ, почаст Км, сласт СК,
савесност НБ, старост Км БА, раддет Бш Пд, пёпеласт Бш, прост СЦ, лусг
БА, чврст Ме НК, чйсг Мс Бш, шест Мс СЦ НБ Пд СК Ъ, оёст )утари СК,
}еданй]ст Ме Бш Ми, двана]ст Мс Км Бш Ми НБ, деанёст СК, петнщет Бш
СК, ш'еенщет Мс, сеЪамнщст Мс, ос'амнцст БА, осамнёст НК, Ъееётнцст
Бш, девётнёст НК;
прншт Мс БА, пригршт БА, вс'шг Мс, Ки;
грозд Мс Бш Ъ.
В. скицу 26.
286а. Забслсжен )с, мс1)утим, и знатан бро) примера са сачуваним -г у
тамишко] говорно] зони:
крег М1), пласт Ш Ф, пост Ж, лрег М1), дужност Ф, косг М1), брнмет
Ит, доратаст Ф, звёздаст Ит, }Ъгунаст Ф Ит, плавпчаст Бк, путает Ит, путкаст
Ж, чарапаст Ит, лросг Ит Ж;
вёшг Ит Ж Пе Ф;
двадест Ж, трйдест и лег Ж, четрдёст Ит Ж, четрдёст осме Ж, педёст
н пет Ф.
На обнавл>ан>е -г свакако су утицали остали падежи у парадигми.330 То
важи и за поза|мл>еницу дул<сг „укувано воЬс за зимницу" Ф, уп. дунет Бш.
Друкчи^и )е случа| облика уёсг „да" Сф, го /ёдно уест Ф. Крарьс г ту
нема подршке у парадигми, осим можда у дублетном облику Цёсте.
Што ее тиче облика бро)сва ко)и се завршава^у на десет > дест, ту )е
група -сг нова. Очиглсдно )с у доба упрошпаван>а -сг у -с овде )'ош увек
било доследно -десет (или чак —десети, -десете).
287. Банатске говоре прсдва]а, дакле, велика изоглоса судбине група
—сг и ел., ко|а идс од ]адрана у зони ушпа Нерстве до румунске границе
измену Итебс)а и Српске Црн>с. 31 Уосталом, та изоглоса прелази румунску
границу. Из *Гада и *Дин>аша имамо потврдс за упрошпаван>е, а из *Кече,
•Ченс^а, 'Немета, Темишвара, *Ссмпстера и *НаЬфалс за чуваше -г.
329 Решстар, й/е зегЬокгоапзсНеп Ко1отеп ХйипаНелз, ЧМеп 1911, 173.
330 Овако се об]ашн>ава ова по)ава и у другим ди)алсктима где ее )авл>а. В. нпр. Б. АЛилетипа,
Црмн. 387 и П. Ивипа, Галпп. 141.
331 О то) изоглоси П. Ивий, Галич. 138—139 и С. РсметиП, Шум. 218.
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Знача^о \с да говори тамишке зоне, ненадмашсни ме!}у српскохрватским ди^алектима у погледу посто^аности инишцалних сугласничких група,
истовремено спада^у у круг оних говора ко)и су ликвидирали све насле!)ене
финалне консонантске групе. Ово, уосталом, углавном важи и за косовско-ресавски ди^алекат.
288. У приме рима рецеп ]Т, контрак СЦ исто тако отпада —г иза другог
опструента. Ме1)утим, пример контрак потиче из кикиыдске говорне зоне, а
осим тога имамо и облик два контрака СЦ, ко]и показухе да се ова скораппьа
посу!)еница ипак понаша осетно друкчи^е од домапих речи са -ст.
Тендсншф одбациван>а кра)Н>ег сугласника у финално) скупини огледа
се и у примерима, по )еданпут забележеним, Курс, град у Русщи (дакле
Курск) Ит и комба] Бш.
289. С друге стране, у нови)им поза]мл>еницама, првенствено онима из
немачког )сзика, често се )авл>а)у финалне консонантске групе каквих нема
у словенско] ]езичко) баштини. Наводимо само неколико примера: фурт
„стално" СЦ Сн, бйрт Бк, у бнрц Ме Ми, комедант Ф, грунт „земьиште" Ч
Ки, крёденц Ф поред крёденац Ме, грёденац Бк, конк „трем" Ит, ца]г „врста
тканине" Ми, шпар Ж, дунет Бш, л$фт Сп.
Промене у консонантскнм групама незавнене од граница речи
Контактна асимилаци)а
290. У ово) су категории на]распростран>ени)с асимилацще по месту
изговора. Класични су случа)еви подешаван>а изговора назалног сонанта
према опструенту ко\н следи:
мт =► нт

запаши Ми, запанепш Пд, запантио Бк Бч Сф, запантио Т Пе 3, нйсам
запйнтио Сф, запантила Бд, запантили Бш СК, запантило Ил, не нашим Ит
Ф А СЦ Пд СК, пантим Бк Ит Бч А Км Бш СЦ Ки Пд СК, панти Сф Ч
СЦ, не пЛнтимо Е, не пептиду Е, упантим Ит, упантим Ит, упйнти Ч, упантло
Бк М1) Ит Ч Ки СК, упантио Ж, упантила старе цареве Бш, упантили М.о,
пантило Ит Ч, пантл>ив Ми.

мз > нз
зйнзелён Е.
МЦ :> НЦ
Лагунцннн презиме у И1)ошу, Ердел... СуБ 194.
МЧ^НЧ
унчиН Бк, УмчйА Ми, унчнца Ж, унчица Ж, али В)д момче Ме. Уп. и
унчиН у Ъ, Мо и НК, Ердсл,., СуБ 281, 324 и 338.

Павле ИвиЬ, Жарко Бош№аковнп, Гордана Драгин

365

мъ =► нъ

панНен>е Ф Ме.
МК =► НК (т). пк)

ут)ка Бк М1) Ит Ж Ф СК, уще Ж, ущу М1) СК (тако и упка, уцку
*Дин>аш, затим упка у Гаду, Петрович, Караш. 229), слацка Ф, слапку Ф, али
мдмка Ф Т, мдмку Пд, с мдмкдм Т.
Н>С>НС
6ого}йв/ьенске Ит, о дётйнства Ч, дётйнство Ъ, сирогйнскн СК, сиротйнско Ъ, свинско Ит, свинское Ит, али и дётйн>ство Ф, сиротйнуски Ф, ланлкн
Ф, лан>скнм Ф, лаььска СЦ, стран>скн М1), поред ланска СЦ (о изговору н
испред с в. т. 223).
Н>Ц > НЦ
щганцн Дб Ш Ит, ]аганце Ш, щганце НБ, поред ргйн>ци Ф Мс СК,
Цаган>це Ж Бш.

н>ч >нч
свйнче Бк Бч М1) Ит Ч Ф Е Км Бш СЦ Сп НБ Ки СК, ог св'инчета Ф
Бш Ъ, свйнчету Бш СК поред свйнзче Ф, свин>чеха Ф (и у Иванди свйнче,
Чешдар 135).
Н>Ш > НШ
кднштйк (=грба, израсто му )С кбнштак) Бш.

н>д>нд
Иван дан Нз Ит, на Яван дай М1), до Ивана дна М1), очи Ивана дна
М1), до Ивана дана Ит, али и Йваюдан Нз А.
НП =► МП
Ова ]е промена заступлена у примерима )едампуг Ит Ж Мс, у)едампух
Ж и црвём пёрка Ит Бш.
Све овде наведсне промене раширсне су у нашим ди)алектима. Примери у ко)Има изоста)е асимилаци)а лако се об)ашн>ава]у аналогиям, т).
утица^см основних облика: момка као момак, сирошн/ски као сиротина итд.
Вероватно тако треба тумачити и одсуство облика као седандесет, монка
или монцн, обичних у понскнм говорима. Уп. нпр. седамдёсет Бк, осамдесет
и шест Ч, мдмцн Ил Т Пд НК, момцнма Мо. Мс1)утим, чува>ьс трупе мш
у комшща Ж Ф Ме Ми Сп, кЪмшф Ил Ит Бш, кдмшйница Ф, комшйнски
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Пс мора се схватити као чисто фонстска чшьсница. Уосталом, гласовыи
чинилац вероватно игра улогу и код примера са сачуваним н>с. Тип /ган>ски.
стран>скп, иако ни)е сасвим )асан,332 сугернра да )е могло битн и диснмилативне промене не > н>с (уп. т. 302).
291. У две катсгори]с примера асимилащцом 1С захвачен латерал, л,
односно л>, ко)и испред палаталног, одыосно нспалаталног консонанта истиче,
односно губи одлику палаталности.
ЛН>> Л>Н>
дол>н>н Бш, СК; и дал>е дисимилаци)ом л>н»л>н: до/ьни Ки, до/ьна СЦ
Ми НК, до/ьна усна НК, до/ьна вшгица СК, Дд/ьне ливаде Сф, од до/ьног Ъ.
ЛЬД > ЛД

валда Нз Ит Пе Км Ч] НК СК, валда неНеду Ф, валда кднм чдвеку на
за]ам дще Ж, валда Не ддПи 3, валда Са 88 Мо 1—14, Миол дан Ил.
Облик валда познат )с и у Бачко^,333 а РСАНУ га има из прозе Всл>ка
Петровича, родом Бачванина, али и из два хрватска нзвора из Славошп'е.
ЛзС > ЛС
миолско экиго Ил.
Донеклс )е сродан с променом лн> > л>н> прелазак дн> у Пн> (бесумн>е
фонетски д н>), ко)И се огледа у облицима БаПнн дан И1) 44 и раЬнл Иг) 1 1
(у првом од ових облика |с затим извршена дисимилашф Ин»дн>). Иако у
нашо] гра))и тога нема (уп. нпр. Баднм дан Т СЦ, баднмк Бк, баднмча Т,
баднмча Ит, грудн>йк Ит, груднмке Ф итд.), не треба сумн>ати у аутентичност
потврда из И1)ошкс хронике. Уп. облик рофйш у Р.1А.
292. Место изговора )е захвачено и асимилащцом сил прсма следспем
палаталном сугласнику.
СЧ > ШЧ
ишчнети Ф, ишчисгймо Ф, пшчупа 3, шчесгнуло се („на )сдну нумеру
по две купе") Ит.
ЗЪ > ШЪ
кашНу Ф Бш, кашке Ит Бш, покашНемо НБ.
332 Об)ашн>сн.с у Р.|А (о палатализашф| испред ь у суфиксу -ьск-) коси ее са эаконима
гласовног разво)а нашег )с шка. Скок ($. V. лани) кажс да облик лагьскн нма н, место н као сгран/скм,
али (8. V. страна) констату)е да у страмски ,.н> м)ссто н ни)с )асан". Сличай )с. уосталом, облик
(из)ван>скн, где )е много лакше обдаснити н, морфолошким утица)см (нзеанж, уп. унугарпн).
333 И. ПоповиП, Госп. 155.
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Ме1)утим, сродна промена зТ]>ж1] изостала )с у примеру изЬубрене Ит.
ЗЛ>> ЖЛэ
ражлутно Ф, поред чешпег разлупю се СК, излубим Ит, излубн М1)
Ч, излубн Ж, нзлубнмо Ф, йзлубнду СК, пзлубнлп СЦ Сп, излубнш Ит,
йзлубу Ф НК, чзлубу Ит, излучи Ит.
293. И нрстваршьс лулииу» иза шуштавих и всларннх сугласника
представл>а нзвесно приблнжаван>е по месту изговора. У сваком случа|у, то
]с асимилащн'а по компактности (у )акобсоновском смислу тога термина).
Знача)но )е да се овде ради о прогрссивно] асимилаци)И, за разлику од свих
досад поменутих, ще су регресивне.
ШЛ > 1ШЬ
шлем Ч, тишлер Ит, гьёговог тишлера Ит, тишлерскн Пе, тшилера]
)Т, тишлера] Са 37.
Сонант л у гишл>ер и ел. могао )е настати непосредном супститушцом
од немачког / ко)с )с мскше од ерпскохрватског л.334
ЖЛ >ЖГЬ
жлеб Бш, жлеба Бш, жлеби Бш, жлебидч Ъ, жлёбитн Ф, жлёблензе
Ъ, ижлёбл>ени Ит, йжлсблено Ъ, прджлёби Ит, э»сл>ёзда Бш.
КЛ > ЮЬ
клёштс Ф Ч Пс Ми Пд Мо Сн СК, клешта Са 56, с овнм клёшгама
Ф, клёшгама СК, с клёшгима Ит, с <>в/«лс клёшгима Ф, поред клёште Ки,
рёклу Ф.
ГЛ > ПЬ
глиста Ит Цп Ф Ч, циглана }Т Ит, о цйгле пралене Сф, йл«а парчади
цйгле Ч, о цйгле Сф Ч. брез ^иг-ъе Ф, цыг/ьу Сф Ф, чкглчм* Ит Сф Е, циглане
Са 63, цйгле Бк .1Т М1) Ф Ч Км, продали су цигле Ит, цигле Са 63, цнгле
Ф А„ цкг&ла Бк Ит Ф 3, о цигала Ко 3, брес цигала Е, цигала Ит Ми СК,
сас цйглама Е, циглйцу Ит, али и глиста Мс Бш, глисте Ме, две цйгле БА,
цигле мн. Ф, цигала Пд СК, о цигала Дс.
Потврдс за лик гл>исга (из Ид, Пс и Ч) да]у и Михайлович и Вуковип,
Леке, рибарства 70.
Глас л? у цигла могао |с настати нспосредно од немачког / (уп. горе
гишл>ер).
334 РемстиЙ, ///\.«. 191, указу^е на прилично широк ареал облика тнш/ъер.
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Облик глиста са л можда )с прсузст из юьижсвног ]сзика. Ман>е ]е
вероватно да то важи и за цигла.

гн >гн>
ггьйздо Ш Ит Сф Ч Ф, гн>йзда Бк Ит, гн>пзда Сф, гн>иеан Ф СЦ итд.
(ул. т. 107).
У свим овим катсгори^ама примера (с нзузстком поза)мл»сница из
немачког) иза л, односно н ста)ао )е затворсни)и вокал прсдн>сг реда, и или
*, што )с очиглсдно погодовало консонантско) асимилашфг335 Можда )е ту
играо улогу и инишцални положа), у ко)см се сугласничка трупа налазн у
свим нашим примерима изузсв поменутих поза)МЛ>еннца хишл^ер и цпглм.
М.иьс )е вероватно да има неког значена околност да сваки пут следи душ
акценат на и или е (опет с изузетком поза)мл>еннца).
294. Асимилашца по назалности, и то прогресивна, забележена ]е само
у )сдно) лексеми:
МЛ> (или М]) > МН>
тамььен Е Ме Ки Пд СК, тамнана СК, тамнмни Цп, поред там}ен Ки
Мо, хашьен Ф Км Пд Ки Мо, дамнянйка „врста грож!)а, слатко и мирйши"
Ит.
Нема облика као земн>а (осим сумливог примера зёмнм? Ил), а ни
типова као мнад, дамно или рамно, чиме се банатски говори одва^а^у од
многих других ерпских говора, нарочито оних у источни]ИМ пределима.
Уз пут Ьемо овде поменути и асимилаци)у н (>н>) прсма претходном
Н (фонетски т1) у божит'н>п (в. т. 309).
295. У облает асимилаци)с спада и тзв. африкатизаци)а стру^них консонаната у суссдству плозива. Ту се прскидни изговор прсноси са плозива на
суседни сугласник, ко)и тимс поста)е африката.
У банатским говорима оваква асимилаци)а чешпе дслу)е прогрссивно.
ПС » ПЦ
апцолусно Ки, пцёто Ф Пе, зна га пцЪо СЦ, пцовка Ми СК, пцовке
Ил, запцйватп Ки, запцйва Ж Ф Ми СЦ, запцйваду Ч, запцйвалп Ит,
опцоватн 3, Ьпцу)е Ч Ки, дпцово Ит Ми, пцу]ем Бк Ф, пцу}еш 3 Км СЦ, не
пцу}е Ит Ч Пе, пцу}е Бк М1) Ит Ф Пе Е Ми Ки НК СК, гщу}ёду Ф, пцу] Бк,
пцЪво Е Ки, пцЪвйла Ми, пцовало Ил, пцовйлн Ф СЦ, не могу да се отщехнм
Пе, тепцще Ит, уп. и цёНоенна „псеЬи измет" Ит.
Промена ни]е доследно остварена:
апсолугнн Сн, запейва Мо Пд, испсу]е БА, Ьпсу\е Сн, педвати Ме,
псу)ем Пд СК, псу}е Ме Мо СК, псово Са 181, хепеща Км, тёпеще Ж, хёпещу
ФЖ.
335 Податке о рашнрености по)аве и о предложеним об)ашн>ен>нма ла)с РеметиП, Шум. 182,
183, 184.
336 РеметиП, Шум. 193 и 194, утвр()у)е распростран,еност оваквнх облика.
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Паралелан ]с с овим разво|ем прслазак бз- у ба-, ко)И ]с оставио траг у
тамишком облику бузова (са касни)с умстнутим у). Уп. т. 273 и 282.

пш > пч
лёпчп Ко Ит Км Сп Ки, лёпча Бк Ит Ме, лепче Бк Ит Бш СЦ НБ,
лёпче село Ит, на]лёпче Ит, уп. и чёнпчно брашна Ф.
Овамо се прикл>учу)у и облнцн пчиода и ел. (т. 276), ако ту африкатизаци)а нп]с извршена прс метатезе (дакле пш->пч-), што би учинило
природни)ом саму метатезу (чгг->-пч-, а не шп->пш—).
У компаративу се нашло и доста примера са сачуваним пш-:
лёпши Ил Бк Ит Ми СК, лёпшог Ф, лёпшога Ф, лёпша Бк Ит Пе,
лёпше Ф Пд, лёпше дёвб]ке Сф, нщлёпша Ит, уп. и слабшн Ил.
Исто се стан.е огледа и у облику пшеница, ко]И, мс!)утим, непе бити
аутентичан ди]алекатски (в. т. 276).
КШ > КЧ
Према гра!)и корм располажемо, промена се ]авл>а само у турцизму
чакчире Ит Ф Ме НБ Бш Пд Мо, чакчирйце Ми поред чакишре Ф Км Бш,
чакшчрама Ит, чакширама НБ. Група кш сачувана ]с у лакша Ми, лакше Ф
Км НБ, мёкше СЦ, мёкшог Пе, малакше Ит. Однос измену кш у друкша Ил,
друюшуе Ил М1) Ки и кч у друкчща Км, друкчще Ф морфолошког |е
характера (в. одсльак о деклинации придева).
296. У домен африкатизащцс путем ппогрссивне асимилашн'с улазе и
промене нж>нц, нз>нз и рз>рз, о ко)има ]е било говора у т. 268 и 271. Ту
)е на почетни део стру)ног сугласника пренета оклузи]а са сонанта н (ко^и
се изговара с пуном оралном оклузи)ом), одн. р (у чи)и изговор спада)у
тренутне оклузи)е, ко)е се у вибрации смсн>у)у са тренуцима проласка
ваздушне струне).
ПоменуЬемо овде )ош )сд ну промену, ко)а додуше не спада у африкатизаци^у, али )с сродна с нюм због сличног прсношсн>а оклузивног изговора
са р на следеЬи сугласник.
РВ > РБ
кднзёрбе Ит, по конзёрбп Ит, резерва Ит.
297. У нсколико категори]а примера африкате наста|у регресивном
асимилацщ'ом по прекидности.
ЖБ > ЦБ
уб^н Ме, цбуновн Ф, цбунове Ф (поред нссигурног жбун, жбуновп,
жбун»е, све Бш, добивеног помопу упитника), уп. т. 268.
И о облику еецба в. у т. 268.
Напоминаемо да нзоста]с прелаз жг- у цг- у примеру жгадще Ж.
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шп > чп?
Уп. оно што )е речсно поводом облика пчиода у т. 295.
СК > ЦК
Тдша Танацков СК, грицка Ф СЦ, грицкавчца „хрскавица" СК, груцкавнца СЦ, рецка СЦ порсд гриска Ит, гриско Ит, грискавица СК, грускавпца
СЦ, рускавнца СЦ.
Сличне ]е врете и прелазак дт у кс у глаголима заксевасн и проксевати
(т. 258).
Феномен познат под именом африкатизаци)с распространен ]с углавном у источни)ИМ ерпским Д1н'алсктнма.337 Мс1)утим, у банатским говорили
он ни|е доведен до крпрьпх граница. Изоста]у, на пример, типови чкола и
чпорет, познати многим говорима у Срби)'и.

Контактна дисимилаци)а
298. У банатским говорима дисимнлащна у сугласничким групама
слаби]с \с застушьена него аснмилаци)а. На|систематични)с се раз]едначава)у
скупинс два)у назала, од кори (сдан прелази у други сонант.

мн => вн
гувно Ко Бк М1) Ит Пс Ж 3 Т Ф Е Мс Бш СЦ Сп НБ Дс, Спаино
Гувно Ит, гувно И!) 44 (и гумно), на гувно Ит Дс, на гувну Са 342, гувна
Бк, гувна Ит М1) Ъ, гувнишге Бк, тавну помрчину Са 373, наздралл и сужном
у тавницу Ме.
МН- > МЛмлЬго Ил Бк Нз Ш ]Т М1) Ит Ж Сф Ф 3 Ч А Е Бш Ми СЦ Сп Пд
Сн Ки БА СК Ъ, млого Са 80, млоги Ит Ч) Ъ, млоге Ит Е Ки, намложнло
се Ит СФ, намложнлч НК.
МН> > МЛэ
сум/ьамо Ф, сум/ьаду Ит, сумлю Ит, сумгьпв Ф Мс, сумл>иве Ит,
сум/ьиво Ит, али и сумнм Ит, сумном Ме СК, а осим тога .мнлоче Ж.
Банатски говори не спада^у у скупину Д1и'алската ко)и су овакве промене
остварили доследно. Тако нпр. нема типова седавнаест или ссдамлссг (уп.
нпр. седамнёс Дс, осамнй)с Т).

337 Звездана ПавловиА, Консонангске секвенце у шгокаеском д/флекгу. ПЩ 4, 1968, 85—92;
РеметиЛ, Шум. 179.
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299. Дисимилашца по палаталности оглсда ее у двсма промеыама.

Вла\на СЦ, ку]на Ме Бш БА, ку}на Ф, ку}ну Цп.
С овим )е сродна дисимилашца у дол>н»и > до/ьни (в. т. 291).

ън> > тн>
божитнм Ч СК, гагььпк Ит, помотшща Ит Сф (у Сф информатор )е
записао помогшща у свеску П. Ивипа).
Ово) промсни претходила )с асимилашн'а Нн > Ню (в. т. 294).
ШЪ > ШТ
300. За унутрашн>у дифсрснци)аци)у банатских говора значарю )е
раз)сдначаван>е шч (= шхш) > шг у рсчима В/шшчиНп „звездано )ато
Пле)'ада" и гушчнНи. У обе те лексеме на почетку следспег слога налази се
А, што )е очигледно припомогло диснмнлаищи шч > шт. Облици са шт одлнка
су |ужни)их насела и обухвата|у углавном тамишку говорну зону:
ВлашсиНп Ил Ит Сф Ч Ф Е, ВлаштиНе Бк (из Ч, Пе, Ж, 3 и Пд имамо
податке да се то звездано )ато тамо зове Квочка с пшшТш; по^сдини
информатори у Ч, Ж и 3 чак су тврдилн да код н>нх нема речи Влашп&и),
гуштнНн Ил М1) Ит Ф Ч Ж 3 Е Ме, гуштнПе Ит Сф Ж Ф, гушхйНа Ил Ж,
гуштНнма Ф, гушгиНама Ф Ж.
Нсизмсчьсно шч долази у на)вспсм делу кикиндскс говорнс зоне:
ВлашчнНн Е Сн, ВлашчйНа НК, гушчс СЦ, гушчиГш Е Км Мс Бш СЦ
Ми Ки Мо НК СК, гушчиНе Щ 41, гушчйНа Е СК, гушчйНа Е СЦ, о
гушчнНйма Ф (2:), гушчиНима Ф (2:).
Овом распореду прецизно одговара стан>е у ерпским насел>има на
румунско] територщи:
гуштнНп Тад, *Чавош, *Иванда, *Рудна, гуштичн *Дин>аш, ВлашгиИи
*Иванда, Влашшчи (и квочка с пилнчима) *Дшьаш;
гушчнНи *Немет, *Ссмпстср, *НаЬфала, гушНпНи, ВлашчнНн (и квочка
с пилнНнма) *Чснс).
В. скицу 27.
Са подруч)а кикиндскс зоне имамо и облике гушНнНе И1) 44, гушчнНа
И1) 41, с асимилатном ч према Н у слсдеЬсм слогу. У нашо) изворно) гра!)и
такви се облици нису нашли и ни)с нам познато да ли се они у И1)ошу и
данас говоре.
Тип ВлаиииНи. гушгнНн ни)с раширсн у нашим ди)алсктима. Ипак Ьемо
поменути да \с Б. НиколиН (Срем 258) у Крал>свцима и Шимановцима
забележио Гмн гуштйНа.
У примерима као гушче Ил Ит, драшчнНи Ф, ишчнетит Ф, ишчнетймо
Ф, чшчупа 3, кошчурпна Ф, тршчурнна Ит промена шч>шг изоста)е.
Подршку деловитости групе шч да\е морфематски склоп таквих лексема, а
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у всћини примера свакако и чињеница да у следећсм слогу нема африкатс
к. Утолико већу пажњу привлачи пример Пришит Ил, као и презиме
Врштанови у Т („биће од Вршца", Ердсљ., СуБ 210). Познато нам је иначе
да и у самом Вршцу тај етноним гласи Вршгани.
ШЧ (или ШЋ?) > ШТ
301. Ареал гласовног лика башга отприликс ее поклапа с ареалом
облика Влашгикп и гушгики:
башга Ко ЈТ Ит, башга Сф Ф, измёд башга Ф, до башге Сф, преко баште
Мђ Ф, из башге Ф, чело башге Км, у башгу Ф, башгу Дб Цп Ит, пуну башгу
Сф, у башгу Ф НБ, по башги Ит, у башгч ЈТ, башге Ф, башге 3 ЈТ Ит, кроз
башге Ит, по башгама Ит, башгпца Ит, башгйце Ит.
У ссвернијим местима господари лик башка:
башка Ф БА, башка Ме Бш Сп, у крај башће Иђ 22, код башне Е, до
башке СЦ, ер башне Ђ, башке Км Пд СП БА Ђ, башне Иђ 23, изо баш Не
Бш, /год башке Е, &з башке НК, прнкд башке СК, башки Ме, башку Бш НБ,
за башку Е, у башку 3 Е Км Кн, уёдну башку СК, у башће Е, две башке БА,
с башком Чј, раду с башком Е, *«а башка Бш, по башкама Е, по башка.ча
Сп Дс, у башкама СК, башке Мо 2—21, башкенско цвеке Мо 1 — 71.
Несигуран је пример башга Бш, добивен по упитнику. Поготову с
великом резервом бслежимо примере башки и башку Нз, записане од
непоузданог информатора у селу које је далеко од границе ареала облика
башка. Више поверења ннспирише облик башке који је Н. Сскулић, Тскстовн
152, забележила у 3. Осим тога, у нашем материјалу из Ф јављају се оба
гласовна лика те речи. Изглсда, дакле, да у појсдиним местима јужно од
границе између кикиндске и тамишке говорне зоне постоји двојство облика.
В. скицу 28.
Грађа РЈА у РСАНУ показује да је стблик башка прилично раширен на
подручју ерпскохрватског јсзнка. За нас је значајно да тај облик долази у
Мартоношу, са бачке стране Тисе, наспрам кикиндске зоне. (Г. Вуковић,
Терм, куће 118, где се иначе налазе и многобројне потврде из наше кикиндске
зоне). Занимљиво је да се облик башка, уз башга, јавља и у Шајкашкој (Р.
Драгин, Ратар. 665— 666), подаљс од кикиндске зоне.
Облик башка један јс од рстких примера за сх. к из турског $ (изворни
турски облик је ђаћсе), које се у позајмљеницама нормално рсфлсктује као
ч. 51апЫа\у 51асћо\У8к1, РопеТука гарогусгеп озтапхко-Нлгескйск мје:уки зегЬхкоскогу/аскип, \Угос1а\у 1973, 134—135, наводи списак таквих примера, али они
махом почивају на изговору босанских Муслимана, забележеном у
Шкаљићсвом речнику. Издвајају се једино облици керчиво поред черчи&о.
кирши место чирнш и копав поред чопав. Списку Страхове ког треба додати
лик башка поред башча. Могло би се помислити да се ради о дисиммлацмји
у групи шч (уп. и односе ч-к>к-чач-ш>к-шу турцизмилла
черчнво и кпрнш), али се таквом објашњсњу протнви чињснииа да група шч
иначе у нашем језику не даје шк.
Широко распрострањсни гласовни лик башга у нашем јсзику морао је
настати дисимилацијом. Тако је очигледно било и у тамишкој зони, с тнм
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да шгган>е да ли )с тамо полазни облик био Питча или баш1ш оста^е
недоступно нашем увиду. Или \с можда дисимилашп'а у )сдном делу Баната
водила ка групп шт, а у другом делу ка шН? У сваком случа^у, ]асно )е да
измену типова башта и гуштиНи у Банату посто^и не само географски веп и
лингвистички паралелизам.
302. Оста]е нам да забележнмо нсколико лексички ограничених случа^ева дисимклашие по месту изговора.
НС > МС
Г^д думста Ч (думст „компот" и у Иванди, Чсшл>ар 117), али и дунет
Бш, из дунста Сп. Промена )с всроватно била подстакнута тежнюм да се
о)ача изговор начала, слаб у оваквом положа^у. Не треба исюьучити ни
директну супститушцу нсмачког л, ко^с се испред фрикативног сугласника
изговара с )асном оралном оклузирм, ерпскохрватским м.
НС > Н>С
ланзека СЦ, лан>ске године Ф, ономланяке године Ил, стран>скн поред
ланскн СЦ (уп. и гаюстер Ф, Гмн гамстёра). Ово би био алтернативни начин
остварен>а тежн>е поменуте у прстходном пасусу.
ДН > ГН
дтигнем Ит Ч), отйгне (више пута) Ит, отмене дал>е Ч\, отйгне Ч],
Ьтчгнеду Ч) (в. и т. 303 под дн > н). Стичс се утисак да се ради о ареалу
чи^е )е тежиштс на румунско) страни границе.
ДН> > ГН>?
Загн>ённца (назив барс) Пе, ако заиста потиче од трпног придева задн>ен
од глагола задних» (: имен. дно).
ДЛ > ГЛ
Ова промена, ко)а се, као и претходне две, неадекватное се може
описати као дисимилашп'а по месту изговора, захватила }с само ]сдну
лексему:
глёто Бш, НА)Д глёте Сф, глётом Бш, са глётом Сф Бш, али и имо длёте
Ж, длёта Ж.
У банатским говорима нема паралелне промене тл > кл.

УпрошЬаван>е консонантских група унутар речи
303. Сугласник д испада из нсколико комбинашка са сонантима, увск
у често употребл>аваним лексемама:
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Ъма Ил Бк Ш Ит Ж Т О Цп Бч Сф Ф А Е Мс Км Бш СЦ Ч) Ки Ми
НБ Мо Пд НК СК Дс, ома Са 241 И!) 13, оман Ил Ит, Ъма дздравйду Ч,
омо Ме НБ Ми Мо Си БА НК, омо Ну ддНп Ки, омо }е НК, хома Бк, хома
Нз, Нома СЦ.
Малобро^не потврдс за облик одма Нз Сф Км Бш СЦ Ъ могу почивати
на утица]у кн>ижевног )езика.338
У облику Ъдмдрнн Бш консонант д ]с, наравно, сачуван. С друге стране,
у називу празника Мйтров дан Цп група дм- \с упрошпсна, као скоро свуда
у нашим ди]електима.
ДН>Н
Упрошпаван>е )е всома чссто у облишима кардиналног бро)а )едан:
из }ёнок сокака М1), до ]ёног Ит, }снога Ит, ]ёног сома 3, код }ёног 3,
}ёног Ит Ч), с )ёним Ит, с ]ённм конюм Цп, ]ёном Ч), код )ёне М1), }ёне Ит,
]ёну Бк М1) Сф, за }ёну Ит, у )ёну Ит СЦ, у ]ену куНу доЬе )ёна прща Пе;
шфног СЦ, нщена дёвд]ка СЦ, нщену Ж Т; тако и зщено Ит 3 Ъ, заено
Ит, за/"но 3, зЗ/но Е, па и ]внако Ж.
Ман>е су чести примери с изговорсним д:
]ёднога Ит,]ёдног Т,]ёдна молена Бш, триес ]ёдну М1), уёдну М1), ]ёдно
Бк Ит Ж, уедно Ъ друго Сф, у'ёдни Дс, шфдног Сп, шфдну Ф;
зщедно Ж СЦ, _/ел нмсу се/1 луди \сЪнакп Пе, ]ёднйко Ф.
И у презенту ошднем консонант д може испасти:
отннем Ит, охйнеш М1) Ит, огнне 3, дтйнемо Ит, дтннемо Ил, ошнемо
О, дтйнеду Ит 3 порсд ошднем Ш, отидне Ит, дти^неду Т.
Овакво дво)Ство налазимо и у прилогу слобоно „дозволено" Ит Пд,
поред слободно Ит, Уел слободно Ф Е, н;уе слободно Ч.
На) зад, порсд биде, бидне итд. (в. поглавл>е о кон)угаци}и) ]авл>а се и
бйне Ит 3.
Ме!)утим, у презенту паднем нисмо нашли испадан>е д. Уп., на пример,
падне М1) Ит Ч СК, не падну Ит, да паднёду Бш, западне 3, испадне Бк
СК, испаднёду Е, опадну Ф, прёпадне Ф, прдпаднёду 3. И у другим
категори)ама примера скупина ди се чува: ладна Ф, жёдна Ф итд.
ДН>:> Н>
Примери пдслёньн Ит и рднл „пол>ски посао" Ит сто)е усамл>сни. Иначе
се ова група чува, у тим рсчима као и у другима. Уп., на при\\ср, послёдн>н
Ф Ж СЦ Ми Пд Сн, последнее Мс Бш, последим Ж, раднл Км Ме, раднюм
Ж, с рйлн>е Ит, срёднм Ф и примере навсдснс у т. 291.
338 О раширсности облика омя (омо), ко]И ее ]авл>а прс свега у на)ве!1ем делу шумди)Ско— во|во1)анских говора, в. Ремстипа, Шум 205.
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нд >н
она га дладу Ит, онак Бк Ит Ж 3 Е Бш СЦ Ч) Ки Сп, понак Ил М!)
Сф Ит Ф Ж Т Ч) поред днда Т, ондак Бк Ит Т О Сф Ф 3 Бш СЦ Сп, дндакена
Ф, пдндак Бк Ф Пе 3 Е Км Пд Ъ. Уп. и днаак М1) Сп, дниакена 3.
У кап да су Ж изговорено )е нормално д.
ЛД > Л
Прилог валда < вал>да (в. т. 291) понекад се изговара без д:
Седили смо вала )ёдно три године зщно Е. Научла га дна вала Е. У2
Ну му казахи, вала Не ддНи Ит. У рахама по вала дёсех, ]едшщс форинт
Ит, Мил'утин ил вала Павле Ч, Сад вама вала ]е пепо у два доба Ч].
Знача}но ]е да ^е облик вала готово увек дезакцентуиран, што ]е свакако
погодовало гласовно) редукции. Додапемо да ни)е исюьучено укрштан>е с
модалном речцом вала турског порскла. Понекад контекст допушта и
тумачен>е да се ради управо о то} речци.
ДЧ, ТЧ > Ч итд.
Ове промене, као и све сличне (дц > ц, тц > ц) остварене су овде као
и другде у штокавском нареч)у. Поменуйемо само да д испада и у примерима
Чанацп „становници места Чанад" Ки и рдчиНп ,гмладунци роде" Бш, а г
(факултативно) у Субачани НК поред Субатчанн Пд, Субатци Сн, где )е до
додира г и африкате дошло тек после испадан>а и.
304. СЦ > Ц

Само факултативно у неколико глагола с префиксима:
ицёпо СК, рацёпи Бш, рацёгшло Ки, рацвехала СЦ, рацвегйла СК,
рацвехалп се Ф СЦ, поред исцёпо СЦ, исцёпамо Ф, исцвехала Ме, расцветала
Ф, расцвехала СК,]дш Не се вёНма расцвета си НК, расцвехан Бш, расцветано
Е.
Иначе: нсцёдихп Ф, исцёди Ил Ит, Нецела СЦ, йсцело Ил, пецурило
СЦ, расцёпиле се Ф, квйсца Бк, квасцом СЦ.
305. СЛ > С
У две-три често употребл>аване речи:
мйсим Ф НБ Сп СК, мисимо Ж, мисихе Ф, мисхе Бк, мЪжете мйсхи
Сн, мисио Бк Ит, мисила Ф, пдее М1), напдеку Ки (у овом примеру уклон>ен
]с цео гласовни склон лет), прёспцама Ит (само та) )едан пример за ту
лексему).
Сонат л у примерима као мисим и посе често испада и у другим
говорима (Реметип, Шум. 203, Пецо и Милановип, Рее. 281, Р. Симип, Левач
213—214, М. Стевановип, Ъаков. 80 — ту )е дато и добро об)ашн>ен>е по]аве).
О примерима где ]е испао цео гласовни скуп ели в. т. 193.
Прилог пделе чешпе долази са л: Бк Бд Т Ит Мо; уп. и посла Ш Ит
Ч Ф Ме НБ Бш НК СК.
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Трупа ел ее чува у другим речима, нпр. у облицима глагола послатп и
именнцс посо, а такођс и у слидак (Ф итд.), слика (Ф итд.) и ел.
ЧЛ > Ч
да чдвп Ми, чови Ми 2—32, Мо 2—46. Овдс је почетна сугласничка
скупина доживсла исту судбнну као у имении» човек. У другим говорима
чува се чл- у члдвити, свакако зато што ту прозодијски услови нису исти
(вокал иза чл- јс дуг), а можда и зато што реч нијс онако честа као лексема
човек, који је и иначе због својс изванредно високс фрсквснцијс у говору
подложна разним редукцијским гласовним променама. У вези с тим занимљива је имсница члдва „страшило" у Госпођинцима (Г. Драгнн, Ратар. 693),
где су задовољена оба помснута услова, прозодијски и фреквснцијски. То јс
имплицирало да јс та реч настала још у врсме док јс лексема чловек чувала
својс иннцијално чл-. Таква прстпоставка може изглсдати необична будући
да се ради о лскслчкој јединнци која нема засведочену историју и чијс
значсњс не гарантујс иску старину. С друге стране, ми не видимо алтернативни начин да се објаснн чл- у речи члдва. Уосталом, све то важн и за
глагол члдвити.
Скупина чл- остала јс нснзмењена у: чланак (на нозн) Ит Мс, чланак
Ф, чланка Ме, чланкови Ме, чланкови Ф, чланкдва Ил.
СТР > СР
Испадањс г је скоро уопштсно у облицима глагола страдати:
срадање Ч, посрада Бш, пдерадамо Ф, срада Сф Ит Ч СЦ НБ Ми Пд,
нёвпн срада Бш, срадаш Ит, срададу Ф, насрадо Ит, насрадала Ми,
насрадали Бч Ки, посрада Бш, посрадо ЈТ Ит Ч Пс, посрадала Бк, посрадалк
Ит, срадо Мс Бш Ит Ч НК, срадала Ит, срадали Ит Бч Ч 3 СЦ, срадаће
Ит, срада Мо 2— 12, срадо Мо 1 —20, а с друге стране само пострадо Ш
ЈТ, страда Сф, страданије СЦ.
Облици као срадатн познати су и у Бачкој (И. Поповић, Госп. 157).
Промену стр > ер налазимо и у само једном потврђеном облику
срашно Ит. Иначе редовно: из оне стране Ки, с дте стране Ки, Стране
микротоп. Пе, н дну страну Ит, ну страну Пе, стрТщ ЈТ Бд Ч 3 СЦ Сп Ђ,
стрйца Бд Ит 3 Сп Ђ, от стрйца Ч 3, стрйцовп Ме, стрина Ч, стрине НБ.
Занимљиво је да се у текстовима Н. Секулић јављају и примери са
ср<.стр каквих нема у нашој грађи: сранке стр. 124, срйцёва 124, ерпцевима
124, на леву срану 125, све из Ми. Она уосталом, има таквих примера и из
Бачке: срељање Чуруг 202, ернц Сснта 210. Међутим, И. Поповић, Госп.
157, истиче да ср < стр У Бачкој долази само у глаголу срадатн. Насупрот
Б. Николићу, који за Срем уопште не помиње овакву промену, Н. Секулић
оданде има потврде за н>у: ерпца Голубинци 267, сраоту Каменица 299.
307. МН > Н
У речи обрашща Бш Ђ, обраница Ж испало јс м под околностима којс
нису сасвим јасне (можда мн>вн>н? ). Додајмо да се у РЈА наводи лик
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обрашща из Баната. Гра1)а Горданс Вуковип, Терм, купе 179, показу)е да )с
обраница основни облик те лексеме у Во) вод и ни и наводи многобро]не
потврде из Бачке, Срема и Баната.
308. .Ш > Н>
двон>ице (усамлэсн пример) Ф, кун>скн Мс.
Напомснупсмо да у ова| одел>ак спада и промена вл> > л>, о ми'о) )е
било говора у т. 239. Уосталом, то важи и за друге примере ишчсзаван>а в
или ] у суссдству консонаната.
309. У нсколнко сугласничких скупина чи)и ]с почетни члан африката
А или // изгублена )е фрикашпа тих африката, и то потпуно, тако да се
палатални оклузиви изговорсни у тим положа]има разлику)'у од свих могупих
реализации фонема /п/ и /1)/.
ЪН > Т' н
божт'нп Ф Пе Ки, божиг'на Бд, божт'не Ф, имус'нн Ми, имут'нйн
Ж, бут'не Ит, бут'не Ит, бут'нуло Ит, нёсрет'ни Ит, нёсрет'ници Ит, нот'ни Ж,
нот'нице Ит (за „беле", митска бипа из реда вила, информатор )е об]аснио да
су то „нёкс нот'нице"), дкут'ннцу Ки, 3. л. мн. прат'ну Пд и, с асимилаци}ом
назала прсма прстходном палаталном плознву бджиг'нм Ч СК. В. т. 294.
У горнэим примерима нзговара се палатални плозив сличай познатом
четком и чакавском консонанту. Сугласничка група ]с упрошпена утолико
што ]с уклонена фрикци)а измену двс)у оклузи|а (и назални консонанти и.мл) у
оралну оклузи^у!). Фонолошка вредност тако добивеног сугласника ]с, нарав
не, А. Ове напомене, ти1а(18 ти^икИх, важе и за промене Ан> > г'н>, Аг >
т'т и Т]д > д'д.
Облике срегна Ил Ф, нссретна Нз, пролехнм СЦ треба посматрати
издво)сно. Ту се ради о друкчи]им образован>има.
Ъ1Ь > ТТЪ
у речи вот'нзйк Ф Ме Бш Пд Ми НК, вот'н-аци Мс.
У Ми и НК П. Ивип ]с замолио информаторе да му кажу од коргх \с
„слова" саставл>ена та реч и они су „бухштабирали" воН-нлк.
У ареалу ове и сличних промена в. Рсмстип, Шум. 194. Реч )е о
гласовним процесима распростран>сним у нашим ди]'алсктима.
ЪТ > Т'Т
Приликом испадан>а е у оНете или енклитичком кете африката А долазн
у додир са г, што ствара услове за сво!)сн>е А на г' :
339 То )е потврдио и информатор из Ит, об|'ашн>ава)уПи да се испред н налази „слово" А.
Потврде пружа и писана свнНюаке Мо 1 — 67, сенНнмк Мо 1 — 126.
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дх'хе (=хопете ли) са мном Мо, па х'хе вйдиги Ф Пд, ей х'хе видит
Ки, па х'хе чухн НБ, нёх'хе СК, нёх' то каст Сн.
О паралелно) п роме ни Нд > 1)д > д' д биЬе говора у т. 319.
Стапан>с консонаната унутар речи
310. При додиру префикса и основе или деривационс основе и суфикса
скупине саставл>снс од денталног плознва и стру^ног сугласника често се
стапа^у у африкату.
ТС > ц
банацка Ил, банацко НК, брацкн Бш Сн, у занацку кдмору Бш,
орлдвйцку Ф, свёцкн рас Ит, свёцкн чдвек Ч, свёцкога рага М1), хоцкн
„словачки" Ж Пе,340 арвацко Ф поред арвахско Ф, банахско Ч, проклёхсхво
Ил Бк Ит СК, пехсхо ланаца Ит, дёветего л5ге М1), дёвехсхо осме М1) (и
проклёсхво Ил, дёвесго НЗ).
ТШ > Ч
очио 3, дчо Ш М1) Ит Ж Бч Сф Пс 3 Ми СЦ Ъ, Бана1шн оно у Бачки
Пе, дчо е М1), дчд ]е НК, дчила Е СЦ, очла ,)Т М1), дчнли Е Ми, очуш ЛЛг)
Ит Ж Сф поред много ре!)их облика као дхшо Ит, гЗ е дтшло Ит, дхшло Е,
дшла Е, дшлд )е Ж.
Облици типа очо представл»а)у одлику многих говора, првенствено он и х
на североистоку подручна ерпскохрватског )сзика.341

дс>ц
башайцка Ме, госпоцкн СЦ НБ СК, гдепоцко Ит, гдепоцке Ит Ф, ^
одёлу госпоцкоме Сф, по госпоцкнм Бш, кикйнцкп Ки, л>уцкн Ит СК,
прёцедник Ф, прёцедница НК, прецёбаш Пе „(некадаииьи) улични продавац
ко]И носи сво)у робу, разне ситнице, „прё цебе", у велико) кути)и окачено)
ременом преко рамена", наслецхво Ч, оцёку Ч, оцёцн )е главу Е, оцёче ЛЛи,
оцёчн ми Ми, дцеко Е, оцекли И1) 18, дцечене Мс, пдцечено Ит, оцкочпла
Мо 2—75, дцпйва НБ поред башайхскн Ит, гдепохски Ф, по госпохски
собама Ме, л>ухски Ф, сухскнм пухом Ж, гоепдхсхво Ф СЦ СК, ердхсхва СФ,
охсёку Ит НБ, охсёцн Ит, дхсеко Ит, дхспаваш Ф, уп. и прёсхавннке Ит. У
примеру дпел^жн в6]ску Пд избегнуто )е сво1)сн>е ос на ц ослан>ан>см на
префикс о5- (уп. т. 333).
ДЗ

У сложеном прилогу будзашхо Т Ф, будзашхо Ф, будзашхо СК нисмо
нашли стапан>с д и з у 5.
340 Тог «с ма|). ГА „Словак"
341 РеметиП, Шум. 187.
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311. У словенско) )сзичко] баштнни ова се по]ава )авл>а у три лексеме.
ТШ > ШТ
извешта Ф (реч }е о облику са мстатезом заступленом и у кн>ижевном
)езику).
ГБ > БГ
обга „лоптица умешеног кисслог теста" А, подёлнш тесто на обге Ки,
направи выше обгн Мо.342 М. Попов, Речнпчка гра^а из северное Баната,
Расковник 50, зима 1987—1988, на стр. 52—53 да)е опширно об)ашн>ен>с уз
одредницу обга „тесто за развлачен>с (за питу, гибаницу, сави|ачу)"
ДБ^БД
свабда СЦ, четири пута потвр!)сно, *В (из Радо^сва, у непосредном
суседству СЦ, имамо три потврдс; другде метатеза изоста^с: за свадбу Ч\,
свадба Ж Ме Ч) Бш, на свадбу НБ Ки, бре свадбе Бк, Гмн свадба СК итд.).
312. Контактна метатеза )с поуздано засведочена и у три поза]мл>енице.
ГД- > ДГдгун>а (в. т. 279). Промена гд- > дг- )авл>а се и у дщалскатском
прилогу ге ( < дге < где), иначе нспознатом банатским говорима, а паралелна
)е промени кт- у тк- (кто > тко), за)сдничко) свим штокавским говорима.
Облик дгуна обичан \с и у Бачко) (И. Поповип, Госп. 156).

ШП- (или веЬ ЧП-343) > ПШ- (одн. ПЧ-)
пчйода и ел. В. т. 276.
РП > ПР
шёпра3** Ме Бш Мо СК, шёпре Км Дс, биле шёпре Дс, шёпре землмне
Ит, шёпру СК, шёприцу НБ поред шерпа СК, шёрпе Ит, шёрпу 3, шёрпен>е
342 Вук, Р)счник: „Ъбга ф. (у Банат. и у Бранич.) \\Ас }уфка"\ Рсметнп, Шум. 215. МеПутим,
изво1)е1ье ове речи из О- + ГЪБА (Скок, х. V. оЬ%а) подложно )с сумн>и (Р. Всг1а), Этимология
1971, Москва 1973, стр. 189—190).
343 Уп. чпщода и чгш)уда у никшипком кра|у (Вушовнп, И. Херц. 28).
ННс1е§аг(1 8(ле<11ег-Тетр8, ОеиНсНе ЬеНпч/бШг 1т ЗегЬокгоаЧзсНеп, Вег1т 1958, 193, I 1л)шшк1
8сЬпес\ус13, р;е (1еи<5сЬеп ЬекпуидПег т ЗегЬокгоаНзскеп т ки11иг%е1сЫсЫИсНег !яск1, Вег1ш 1960, 7,
изводе реч шерпа из нем. ЗсНегЬе, док Ьа$г16 НаЛгоугсз, 11п%апзсНе Е1етеп1е ни ЗегЬокгоаНзсНеп,
Ви<1аре$( 1985, види у облику шерпа хипокористик од шерпенм < ма1). зегрепуд.
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Ф, шёрпсн>у Ит Ф, (шёрпа и у Иванди, Чсшл>ар 145). Да )с ареал облика
шепра омс1)сн на кикпндску говорну зону, потвр1)у]С материал ко)» презентира Г. Вуковип, Терм, купе 239.
Летимнчан преглсд овс гра1)с доволен )с да се уочн да ]с у вспннн
случа)сва уснени сугласник са другог места у скупинн доспсо на прво. Ван
тога оста)у само промене у групама пи и гд, у ко)нма нема лаби)ала.
Напоменимо и то да ]с метатеза извесша > извешга свакако била подстакнута
тсжн.ом да се сачува веза тога глагола са придсвом ветх-, ко)а би била
угрожена да )с остварсно стапан>е тш у ч.
Контактну метатезу )едног вокала и )сдног консонанта налазнмо у
облицима кадд}ница и служд}ница, оба из Ит345 (за _/<и, в. т. 172), као и у
рамуннка „хармоника" Ит Сф Пе Е, рамунике Ш М1) Ч, рамуникаш Их,
рамунпкашн Ш М1) (и у Иванди рамуннка, рамуникаш, Чсныъар 133). Прва
промена укланэа групу консонант + ), а друга уноси у први слог речи слоговну
структуру вокал + консонант, ко)а ]с на)распростран>сни{а у двофонемски.м
слоговима у ерпскохрватском ]сзику. При том )с уклоняй вокалски почета к
речи, као и сугласничка скупина у додиру првог и другог слога. Исто
об)аильс1ьс може се применити на облик рапацчка „арпацик", забележен у
Иванди (Чсшл>ар 133).
Осталс промене
313. Ман>и бро| промена нсвеликог лсксичког обухвата не може се без
тешкопа еврстати ни у )сдну од досад размотреннх категори^а.
ЛэН > ]Н
до]ни Ф, дЪ)ни дсо Ч, дЪ]на Ч, до]на страна Ит, дд]на буза Ф, ЪЪ}на
кола Ф, Ъо}не Щ, До}нс СФ, Ьо]не вилчце А, до}ну Бк; уп. дол>н>и и дол>нн
у т. 291. Наведена гра?)а сугерира заюъучак да су облици саун одлика тамишке
говорне зоне.
Усамлсно сто|И Ъо}н>и И1), дд]н>н Ил.

М] > мл>
Ову промену, ко)а се учвршпу)с у категор^у новог )отован>а, налазимо
у речи томлен Ф Км Пд Ки Мо (поред там)ен Ки Мо са неизмен>сним л*/,
можда према црквено-кн>ижсвном изговору, и тамн>сн Е Ме Ки Пд СК с
асимилац^ом по назалности, уп. т. 294).
У феномене из циклуса ]отован>а иду, наравно, и промене д] >• д', Ь. «3
> г' и н> > и', н>, на ко]с смо се оеврнули у т. 236. Додапсмо да )е промена
д) > д' забележена и у Бачко) (И. Поповип, Госп. 152).
гЬК > ЛС
мщко кон) Ит, али и ман>ко кон> Ит, ман>кала Ки, поман>кале Ки.
345

служО)ннца II у Иванди, Чсш.ъар 136.
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ст > шт
Ова промена, ограничена на две лексеме, спада, како изглсда, у
особености тамишке зоне:
шгрюика М1) Ит Бч Бд Пс 3, по шт'рнткн М1), али стрнагка Бш, по
стрн>икама Пд, ст'рнмком НК;
крштнне „крета", болу и крштнне Ф, у крштнне ме уватило Пс, али
кретине „снопови на н>иви после жетве" Ми.
Разуме се, с овим нема везе шт у штудйрам (то овде значи „размшшъам") Ит, штудйра М1). Та )с лексема примллна са шт- нспосредно из
немачког.
СВР- > ШВРСамо у шврака Ф Ч СЦ Пд Бш Ъ, швраке Ме Бш, швраке Мо 3— 10,
швраче „младунче евракс" Км.
пШ > Ч
Само у енклитици неш, након испадаша вокала е: колко ч )естн Ки, то
ч п код малог дётета чутн Ми. Промена )с далеко од тога да буде уопштсна:
ка чш тн спаватп 3, то проба] па чш видит Е, шта чш да ]еш Мо, дй чш
га наНн Ми. Ме^утим, и овде срепемо извршену асимилаци^у Нш > чш.
НК > Н>К, НГ > Н>Г
Оба се разво]а оглсда}у у речи штраюка Бк Ф Ж НБ Ме, штраььке Ч
Бш, штрангку Пе, на штраюку Ки, веже штран>ком Е, са штран>кама Ит,
штран>ге Сф, штран>ка Мо 2—88, Ш1ран>кар. шсран>ке, штран>ку Мо 1 — 133
— уколико се не ради о сво|еврсно] супститушф1 немачког ц (изворна
иемачка лексема гласи 8иап%). И однос измену к и г по сво) прилици треба
тумачити различитом псрцспци]ом немачког нзговора, или можда вари)аци]ом у самом том нзговору. Забслсжсн ]е, мс!)утим, и пример сан>каду се Бш,
ко] и наговештава могулност да се промена нк > н>к понекад вршила и на
тлу домаЬег ерпскохрватског говора.
НШ > Н>Ш
лён>штпна Бш (са изговором н> као назалыог и), али лёнштнна Ме.
Сонант № у првом облику вероватно ]е унесен из придсва лен>, али не треба
исшьучити ни об]ашн>снл ко)с би пошло од ленштпна, уз тумачен>е облика
лёнштнна (бар на овом подруч)у) асимилативном променом н>ш > нш.
БЛ> > БН>
Консонант н> у примеру жабн>ак Км, забележеном више пута, жабнак
„камилица" Мо 2—1 12 (уп. жаблмк „исто" Вук Р).) можда се може об)аснитн
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угледан>см на имсницу рибнмк, ако ее уопштс ради о замени л са №. а не о
паралелном образован^. Уп. и жабншк РСАНУ у више значена, поред
осталих „камилнца".
БН> > ГН>
бубанг „врста рибарскс мреже", али буаьевп Сф, бубан>, радио /е са
бугн>еви Сф, бубан>, плетем бугььеее Сф, због бугнява Сф. У другим селима
чува се, изгледа, трупа бн>: бубгьеви Ч, буб/ьеви Ф.
ЗР > ЗДР, ЖДР
Насупрот нормалном зре Ф, зрела Ф, зрели СК, комп. зрёлии НБ имамо
усамьсн пример уздре СК. Уп. и зрак Ф Ме Бш и свега )сдном ждрака Мо.
ЖР > ЖДР

ждрал Ф, ждралови 3 Е Бш НК Мо. У ]едном ареалу на подруч^у
тамишке зоне налазимо другу стару форматку: жерав М1) Ит, жёрави М1)
Ит Сп, Амн жёраве Ил. Напомшьсмо да д редовно долази и у именици
жЪребе, а да га нема у именици жрнало „ручни млин", где се, додуше, р
изговара слоговно, што значи да нема консонантскс трупе жр-.
ЧР- > ЧЕРО гласовном лику предлога через било ]с говора у т. 125.
Неколико сачуваних група
314. Забелсжипсмо овде неколико потврда за по)едине неизмсн>сне
скупине.
ГЗН
богзна ди ;'е СЦ.
ГН>
]агн>е (свуда).

згл
зглавак Ф Ме Мо, зглавци Бш.
КЪ
ЪркНе Ф.
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мз
грамзив Ф СК, дёца се грамзу СК.
ПШЪ
озёпшНеш Ф, озёпшНе Бш.
СП
спица Ме, спице Ф Ме Бш.
СР
среда Бк О, на среду Ч, у среди Ф, средину Бк, Срётенще Дс, срамота
НБ, срамота }е НБ, срамотне НБ.
СТК
усткамо Ф.

стн
шчёсснуло се („на )сдну нумеру по две купе") Ит — очигледно нова
творба.
ТКВ
ротква Ме Бш.
ЪСТВ
по могуНству Мо.
Промене у консонантским групама ко)е наста}у у сандхщу
315. Као и у другим нашим говорима, па и у уемсно) реализацией
кн>ижевног )езика, суглаеннчке скупнне ко]е настану у додиру речи подложне
су многим промснама. Будупи да у ово) области банатски говори нема)у
посебних одлика, грайа Йе бити изложена без коментара. Истичемо да се, из
истог разлога, приликом теренског рада и касни)е приликом сксцерпци)е,
ни;е тежило за иецрпним обухватом примера из ове области.
316. Уклан>ан»с гсминаци)с

дд>д
изме дасака Е, ка дЫ]еш Ит, ка дЩе Ит Бш, ка доведу Ит, ка дЩу Е,
пдёду ко дёвера Сф, иду ко дёвд]ке Сф, одн ко деде Сф, да се иде ко доктора
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Е, иде у коло ме дёвд)ке Км, о две пЬле Ит, о дуда до дуда Сф, о Дунаеа
Сф, пре дедом Пе.
ДТ> Т
дваре-трйред Ж, нсгго тн дасака Ит, испо трбува Ит, ко твдг Ит, ко
твога Ит, ко твое Ит, ко тебе Цп Пс, о три године Ч, брат о тетке Пе, о треке
3 Е, о танког Е, по треком Е.
ТД>Д
ле д^це Ч, пе дёца Ч, /г? динара Ч.
33 > 3
и земле Ф, ярд землу 3, ну зид Ф.
ЗС > С

и Сакула Ч, до#_у и солдачнне Сф, м Срема Ил, бре свадбе Бк, бре ейнд
Ф, кро слому Е, чучне «5> страну Ми.
СС >С
ш? синдва Ч, шесго квадрат Ж, двана] сатн Мо.
НН > Н
код' е о -«2с гу предо Ит.
ММ > М
)ебё-му бЬга 3, )ебе-му свёца Км.

га Уофг Ит, га /с /ею» Мо.
ГГ> Г
код уёдно газде 3.
КГ >Г
до гЬд )ёдног не удари лотом 3.
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317. Уклапанл денталног плозива у африкату
ДЪ>Ъ
о Ъуркева дна Пс, ко Нувёгще Мс, ко Ъбке Ит.
ДЪ > Ъ
са Ну Ит, ;'ел са Ну те туки Бш, ей ке Ит Ж, са Лете прикинути Бш, се
йеду Ж СК, ку кеш Ч, о кошка Ч, «о Лёрке Ми.
ТЪ >Ъ
дпе кеду Бш.
ДЦ>Ц

ко Цыгана Е, о цигалм Ит, о цйгала Дс, о Црнога мора Пе, л/>ё цркву
Ит, лрё црквом Ит, п/зе црквёни враги 3.

тц>ц
дёсе г<«л/г Ми.
ДЧ> Ч
о чёгй ;е Бш, поред от чёга СК, от четрнар гЪдина Сф, то ]е млат чдвек
Бш.
ТЧ > Ч
пе чопдрн М1), пе чопорн Пе.
318. Стапан>е плозива и стру)ног консонанта у африкату
ДЖ>Ц
ко Цирка Е.
Д3>5
о зиме СЦ, али и од^зёмгье Ч, над"зубом Ит, о зла часа Ит.
ДС>Ц
л«е цветом Ит СЦ, о Црпкйн>а НК, о цена Пд, са ци га напрско Ж, ей
цу Ьви Ми, ко цс скине Бш, ка цал< добио СЦ, ко циромог чдвека СЦ, на
Цигётом Ф, ко цвакдг Пд, донёсе о цво}е куке Мс, али и:
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догот су држали Е, испот сунца Ит, кадгот су Ч, кат сам се довела Бк,
кат се руча М1), сат се Ж, кат се женимо Ф, кат се праву Ф, кат смо вёчералк
Ф, кат сам допо Пе, кат смо дошли Пе, кат сам Е, кат се Е, кат сам Ыю у
вд]ску Бш, кот свщу Ф Пс, от сваког свёца Ит, ог свашта Ит, ог сгйри Ит,
от садекана Т, ог сваи>ва Сф, о сломе Бш, лог слому Ит, лог сунце Ит, лог
стрЩу Бш, лрёг сваюве Ит, саг сам Ит.
ТС > ц
ле цтЪтйна СЦ, ал и и лег <<«ш Бш, с африкатизацщом с >■ ц а без
испаданьа г.

тш > ч
ле чес минута СЦ СК.
ДШ ^ Ч
ко чпЪрета СЦ, при чатру „пред шатру" Пд, доно са чёНера Ми, али
и нйсам знао от шта Ит, ог шунке СК, от шува Ит, ог школе Бк Ф.
Донекле су слична овдс изложсним процесима стапаы>а ]отован>а у
сандхщу ко)& смо забслежпли у т. 236.
319. Разна друга упрошпаван>а

дн>н
Само )сдан пример, вероватно нстипнчан: ко нас тако М1).
ДгЬ > Н>
ко н>ё Ит, ко н>и Ит, али и (много чсшпе) код юёга Бк, код н>ё Ф, од
н>е СЦ, на сред н»йве Ит.
ЪД^Д'Д
кЪ д' да ради Бк, од' да слуша Ф, од' да вам кажем НБ, ,/Э д' дати
Ме, нед' да Ьстане НБ, не'д' да се брйнем М1), не'д' да устанем СЦ, кед' да
кйэ<сел< Ж, нёд' да н>им шшьем Км, лакше ддд' до дёвд]ке НБ, и нарад не
да )ёду Ф — свега )едан пример за тип веома раширен у говорима
смедеревско-вршачког и косовско-рссавског дщапскта.
ДШ =► Ш
Ь шта Ил Ит (в. примере за чуван>с г или стапан»е дш у ч у т. 318).
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зж > Ж
кро жито Ит Е.
ЗШ> Ш
кро шибу Ил, кро шуму Бш, бё школе Ил, и штале 3, изво кона и
шталога Ме.
320. Дедначен>е по звучности
ДК >ТК
имйш саг кд]ог Е, испрёт ку\и> Ч, кат како Сф Пе, кот Щога Ил, кЬт
кола 3, от канапа Сф, пот кревет Ч, прёт кра] Ит, прёт куНу Ит Ч, прет куНом
Сф, али и кад како Ит.
ДП > ТП
кат плеву Е, кот пиара Е, ког /7о/е Е, кот прста Ит, оплету от пешкйра
Пс.

дс >тс
кот стард]ка Сф, ог свашса Ит, ог слЗсш Ил, ог сунца Ит.
ГТ < КТ
бок те пито Сф.
ГС =>КС
Бок свети Ит, ис щдк су места Сф, выше нек сад Е.
ГЦ> КЦ
у ток Црнца Ит.
ГП 5-КП
од Щзлибанскок (=железничког) пута Ит, нще било ток печёна А.
ГЧ>КЧ
маторок човека Ит.
ЗК > СК
бес кона Ил, узмемо не комаре Ит, не камена Сф, йс кола Пе, ис кочпне
Е, ис комшилука Ит, ыс куЛс Ч 3, скочно крое кров Е.
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ЗП > СП
не Панчева Сф, ис Пеште Ч, не Пожарёвиа Ч, ис пола Пс, изве]е не
прве плеве Пе.
ЗС> СС
грос са лозом Ит.
КД> ГД
пола* да платимо Бш.
СБ> ЗБ
з бабом Цп, з брадом 3.
СГ > ЗГ
саз газдом Бш, з гушчиНп Бш.
СД > ЗД
наз двд]'ца М1), л десне стране Пс, з дёцама Ил Цп, сад дёцом Бш, л
дуваном Цп, петнар дана 3.
ТБ > ДБ
;а А се молид Богу 3, лёд браЫ Ч.
ТГ > ДГ
лед година Сф, дёсед година Бш.
ТЖ > ДЖ
лед ждребадп 3.
ТЗ > ДЗ
след затворит Ит.
ЪБ > ЪБ
го Уе ее// было Пс.
ЦГ > ЗГ
баш сах (=сад су) године Ки.
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цд> зд
за мёсез дана Бш, лебах донёсе Ки.
ШГ > ЖГ
продаж га Ит.
ШД>ЖД
мдраж да дд!)еш М1), ммаж да се прёдаш Пе, оНеш ]Ьж да /еш Бш,
ди Неж да бёжпш Бш.
321. Асимилативне промене С, 3 у Ш, Ж
СЛ> > 1ШЬ
саш ТЬубйнком СК.

сн> > шн>
са шн>йм Ж, са шн>йме Км *В НК, са шнюм Ил Сф Ф СК, са шнюме
Т СК, са шнмма Нз Ф Мо, са шььеном во/ьом Ф, са шн!сном Км, ш н>ёга
Ф, ш наш Бк Сф Ф СЦ СП, ш н,йме Бк Ш Ит Ж Ф Ч Бш СЦ Мо Сп БА Ъ
Дс, ш н>ймена М1) Ит СЦ НБ СК, ш н>ймекан Ф, ш н>е СК, ш нгдм Ж, ш
н>ом Ъ, ш н>дме Бк М1) Ит Ж Ф Км Бш СЦ НБ Сп СК, ш нюмекана Ф, ш
нюмена Ф Е Км, ш н>има Бк Ит Ж Ч Ф Км Бш НБ СК, ш н>ёговом СК, ш
н>ёговом дсвб}ком Ит, ш н>ёговнм Ит СК. ш Нзёговнм брасом Ф, ш н>ени
/голи Ит, ишлп ш н>иве Ит, а много ре!)е да не спада с н>е Ит, с ншве Ит, с
н>йме Ит, с н^о.ме Ит Т О, с н>6мена )Т Ит Бш, с н>йлш Ит, с н>еннм Ит.

сч > шч
без чи зама 3, иш чамца Ит, йш Чанадп СК, йш чаше Бк, иш Ченте Ф
Пе, иш чёсшще СК, иш чинще Ф Пе, иш чувёнм НБ, саш чунком Бш, ш
чй.'лцрм Ит, ш чаршавом Бк, ш чипкама Ф, ш чГш Ит СК, ш чйме си СК,
а свега )СДНом йшло се с чамцом Ит.
СЬ > ЦГЙ
саш Барам СЦ.

зн> > жн>
бреж н>ёга Ф СЦ Сп, иж н>ё СЦ, крож н>ёга Ит Бд, нуэк: »ега Бк Ф
Мо, нуж н>ега Ч Ф 3, нуж н>ёга Ит Ф НБ СК. нЪж н>у СЦ СК, нуж н>у Е
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СК, али и брез н>ёга Бш, брез н»й СК, нуз нлга Ф, н'уз н>у СЦ, из н>ёговог
гроба СП.

ЗЦ > ЖЦ
иж уйка Бк, нж уёпа Ж СК, двадеж цакова СЦ.
322. Асимилащф назала м прсма слсдспсм консонанту
МД>НД
да н>нн дам да ]ёду Бш, да] шш друга нешго Бш, йман два синдвца
Ил, посла сан дошо Ч.
МТ > НТ
кажен ш Ит.
МС > НС
бдйн се Ит, прекин сокацчма СЦ.
МГ > НГ (т). пГ)
здвёп ш Бш, прдрёднп га Мс, свё осип главе НК.
МК > НК (т|. лК)
]а пп кажем Ит, да ип кажем Пс, ]а сам н>нп казо Км.
Овамо се прикл»учу)е и пример молп вас Ит са на зал и им и поред молим
вас Т.

ПРОМЕНЕ УСЛОВЛэЕНЕ ДАЛэИНСКИМ ДЕЛОВАН>ЕМ
КОНСОНАНАТА
Далинска асимилащф
323. Оваква промена пога))а махом пискаве, односно шуштавс сугласнике.
С- Ш :> Ш- Ш
шошице Ме, шошице на кревех Сф, на две шошнце Ч, шушке („то ее
сёчеду ^абуке па и метсду у пеп па и сушнду и после стой на сунце, кат се
добро йсуши йнак се остави") Ит, али и сошице Ч, сощце Е, а тако1)е и
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(изгледа доследно) засуши Пд, исушн Ит, осуши Ил Бш, осуши се Ме,
осушнш А, осушимо Ме, да се осушу Км, осушит Ме, расушн Ит, сушимо
СК, сушиду Ит са неизмсн>еним с.
шуштер СЦ;
Шишка гроб/ье, код Шишког гроб/ьа у Перлсзу (Ерд., СуБ 350).
„Несумн>иво |с да назив Шишко гробл>с долази од првобитног Сишко гробл>е"
(Ерд., н. м.). На месту Псрлеза до XVIII в. налазило се село Сига.
3- Ж> Ж- Ж
жвйждп Ж Ф Бш СК, жвижди Мо 2—66, жвйжднте Ф Ме, жвйжду
Ф, жвйждали Ме, жвйждилн су Ж, жвйждила СЦ, жвйждкеи Ит,
зажвйждала Ит, али и звиэк:д;ш СК, звйждио СК, зазвйжЪило Ит.

с-ц>ц-ц
цунцукрёт Ж Км Бш СЦ Ми Ки Мо Пд НК СК, цунцукрет Дб М1) Ит
Ж Т Пе Ж 3, цунцукрёта Сн, сд цунцукрёсом Бш.34*
У облицима сунцукрёт СЦ, сунцукрет Ж СК, сунцокрет М1) огледа се
свакако утица) кгьижевног ]сзика, а можда и имешше сунце, у ко)0) )с с
потпуно стабилыо.
Ъ - Ч > Ч- Ч
чурчще Ит.
324. Дал>инску асимилаци^у ко|а се очиту)е у примеру вол>у)ски (и дал>е
понекад вд/ьуски) поме нули смо у т. 231.
р_ Л > Р - Р
внтрибр Ф СЦ, вптридра Бк СЦ Бш Мо, фабрике витридра Ит, затим
ветрибр итд. (т. 143).
Ово )с )сдина прогрссивна дал>иыска асимилаци)а консонаната ко]у смо
забележили.
Далпнска Ъпснмплацща
325. Ова по)ава обухвата знатно разноврсни)и матери)ал него дал>инска
асимилаци]а. На]заступл>ени]И су пример» са сонантима.
Р- Р> Л-Р
Глйгоровп Ит,
346

Уп. цунцукрЛ у Бачко), И. ПоповиП, Госп. 63.
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лсб'рнмк „прозор из авли)с" Км, лабрн>и пенуер СЦ, лаб'рн>и пенцср
Дс;347
лёгращф дёци Пд;
из лёрне Бш,348 лерна крива Мо 1 —95, али и то рёрно СЦ;
пулгсри Ф Мс Мо; тако и пулгерски у гра^и из Тсмишвара (уп. и
пулгсри Ми, Н. Сскулип, Тскстови 123, као и пулгср „становннк града,
господин" у Иванди, Чешл>ар 132);
кот фл'изера СК, кот флизёркс СК, флизуру Км Ки, гол'ико се флизурчду
СК.
Р — Р > Н — Р
шингарёпу Дб,344 шангарепа Мо 1 —99, порсд шаргарспа Ф Ме Бш.
Р— Р > Р — Л>
квартйЛ) Ит Т Ф, квархйлм Ф, на квархшъу НК.
Р— Р > Р— 0
шпорсх СЦ, шпорети Бш, шпдрети Км, ко чпореса СЦ, али и шпдрерх
Ф са сачуваним другим р (нем. БратЬего").
Р_ Р > 0_ Р
агар Ф, с дтог агара НБ, агарску зёмл>у Ч;
3. мн. машйру Ит;
зёкцйр Бк Сф Мо, зекцйрали Т.
Испадан>с р у овим рсчима заступлено ]с у многим нашим говорима.350
Заннмлнво ]е да паралелан облик, гИсс1г или ел., долази и у румунским
ба натек им говорима.
Л - Л > Л- Р
фланер Ф, фланёром НБ.
347 Приличии бро) потвряа из разннх Кракова Во) води не, поред осталог из Баната, дан- Г.
Вуковип, Терм. куНе 167 и 185. Реч се, колико нам )'е познато, у нашо) лексикографско] литератур»
први пут по)аал>у]'е у трепем издан>у Вуковог Р)счника (1898) с назнаком „у Сри|ему" (по Вуковн.м
белешкама), а убрзо затим \е Будмани, додуше уз )аку резерву, у РМ тумачн из „перс, тур леб.
усна, па и кра), страна". Маретнп, Гром.' 93, изводи \е из „лебро м)есто ребро". Будупи да у
Во)водини нема облика лебро, треба претпоставити дисимилаци|у у самом при деву ребрн>н.
348 Г. Вуковип, н. д. 201, има облик лерна нз вепег брода места у Срсму, Бачко) и Банату, или
у н>сно] фа))и ипак преовла1)у]е нензмсн>сно рерна (уп. нем. КбЪге).
349 Овако и у Ша)кашко) (Г. Драгин, Ратар. 634).
350 Рсметип, Шум. 201.
351 Флора, Дщ. профнл 129.
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н-н>м-н
мишенймо „га!)амо" Мс (три потврдс), Скачем да ме не умишенн Ме.
Дисимилаци)а )с ^сдино об]ашн>сн>с ко)с успсвамо да на1)емо за ыастанак
овог облика.

Н - Н > Л - Н
солйнцп < санпнцн Ч Пс Е,352 солйнац Ит, два солйнца Е;
лазарен Цп.
Н —Л > 0— Н
нвёнтйр СЦ, пвёнтйл Ч, итеданх Ки, итересанхно Дс, бприши пот
ковёнцщом Ит, комаданх Ит, комеданх Ф, коферёнцща Ж, коценхратн Бш,
фудаменх Ъ.
У примерима где )с иза н ста|ало в или ф, могла )с играти улогу и
ослаблена артикулатп'а н у таквим положарша (т. 224).

н-м>Л-м
зламён>е А Ф СК, на зламён>е Ф, зламену}е СК.
М — М > М — Н
мелен Ф, правиле мелена Ф.
М — М > В — М
жуманце пород жуманце Мс, жуманце Ф.
Л>- Н> > Л - Н>
деление СЦ, жален^е СЦ, загшлён/е Ит Бш, оделён>е Пе Км Ме,
освехлён>е СЦ, паленя СЦ, сажалён>е Пс Ме, али хрпл>ен>е СК, лёплен>е Мо,
пра/ьён>е Ъ (ту, додуше, морфолошки услови нису исти као у претходним
примерима).
Лэ — ] > Лэ — 0
вол?ускн Бш итд. (в. т. 231).

СО - н, > ц) - н
Вланна Ит, Влаине Бк Бч Сп, Влапнама Сп.
35" Вукови!), БоииьаковнП и Нсдс.ъков. Колир. 195— 196, наводс знлтан бро) потврда из разных
делова Во)водинс, укл>учу)упи Банат.
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326. Само у ]сдном случа^у не ради се о дисимилаци)и сонаната.
К - К > К - 0
конфнсован Ит (конфискован \с био званични термин за одузиман>е
целокупне имовине пол>опрнвреднику ко)И у доба- принудног откупа не би
извршио наметнуту „обавезу"; конфнсован ]е био сел>ак ко|см ]с тако одузета
имовина).
Лако ее уочава да главнину примера за дисимилаци)у сачнн>ава)у
скора ипье поза)мл>ениие. |асно )с тако!)е да регрссивна дисимилашна далеко
претеже над прогресивном. Парад, у вепини случа)ева у резултату дисимилаши'е )авл»а се друга консонанат место првобитног, ал и \е знатан и бро]
примера за дисимилативно испадан>с консонаната.
Да/ьинска метатеза
327. У низ^у случа|ева сонанти рил променили су места.
р _ Л >Л - Р
алгёра Км Кн, елгераше Ме353 поред обичюцих облика без метатезе
(уп. т. 136).
Тилбр Ит (ова] ]е хороним био добро познат ратницима на итальянском
фронту у Првом светском рату).
Л - Р > Р—Л
фрула Ф Бш Пд, фруле Ф Ч Е Мо СК, у фрулу Пд.
фрол СК.
Подсепамо да ]с реч фрула поза]мл>сница из румунског, где она гласи
/1шег. Облик флура, без метатезе, имао )е и Доситс) Обрадовип, родом из
Чакова у данаильем румунском Банату (в. Р'А 8. V. флура).
Поссбан )е случа) речи крастбла „врста кухин>ске посуде" Ит, крастблу
Сф> али и пот кастролу, кастрола — тучана шерпа Мо 2— 112. Ту )е
премештена ликвида р на начин ко]и \у ]с удал>ио од друге ликвидс л. Слнку,
ме1)утим, комплику^е посто|анл облика крастрбла Ме, крастрблу Ф, ко^и
отвара могуйност да ]е можда ликвида р прво антиципирана у првом слогу
(тип брнстра) па )е затим извршена дисимилаци]а (р—р>р—0). Значарш
)е да и румунски банатски говори има^у облик са мстатезом, кгазРоШ. Раду
Флора (Щ. ргой1 152) изводи ерпске облике из тога румунског. Ме1)утим,
кн>ижевни румунски нема ту лексему ни с метатезом ни без н>е, док с друге
стране реч кастрола има у ерпском подужу историку. Речник В. Михайловича
)е бележи од 1753. године, а има }е и Вук. гЬен извор )'е нем. дн)ал. Ках(го1,
Каз(го11 (< фр. сазхеюНе). Морамо заюьучити да су банатски Срби преузелн
353 У Бачко] елгера (И. Поповнп, Госп. 158).
354 Облицн крастола и крастрола )авда)у се, судепи по материалу Г. Вуковнп, Терм. куНе 142,
спорадично у Во)водини, па и у ман>см 6ро)у насел>а у Банату.
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ту реч из нсмачког (као што су одавно констатовали Н. 51псс11ег-Тетр5, Ш.
Ьепту. 141 и Зсплеелуеи, Ок в1. ЬсЬту. 10), а баыатски Румуни или из нсмачког
или из српског (овоме другом у прилог би говорила метатеза — ако ]е шце
било вей у немачким банатским говорима).
328. Остали случа)сви дал>инске метатезе коысонаната всома су разнородни.
Т- Р>Р-Т
вртёнйр „ветеринар" Ф.
М- Н >Н- М
намастнр Бк Ф СЦ, намастире Ит.
Уп. и "намастпр" НБ, Ерд., СуБ 33, „намастира" НБ, н. д. 332, 333,
„намастири" М1), н. д. 347.
П-ф>ф-П
фаргшн „парфем" СК.

п — т =-т — п
тапос Бк.
Т— К > К — Т
Дишкрит (некадашн>и Кикиндски дистрикт) Ми, Дишкрет Ит,
Дишкрет Ки, ДишкреНанн „становници Кикиндског дистрикта" Ит СК.
Хибридан )е и не сасвим ]асан облик Дишкречйнн Е НК.
Н. СекулиЬ ]е забележила у Ки Дишкрет (Текстови 119).
К- Ч >Ч — К
Он се чЪрку/ьо „клизао се на клизал>кама" Ми НК (ма1). когс$о1уа
„клизал>ка", когс5о1уагт „клизати се"). М. Попов, Речнпчт гра^а из северное
Баната, Расковник 50, зима 1987— 1988, има чорку/ье „клизал>ке" (стр. 59—60).
Ме1)утим, у Иванди се чува облик корчула „клизал>ка", без метатезе
(Чепиьар 122). Исто тако и корчу/ье Мо 1—119, корчу/ьатн Мо 3—90.
У два случа)а извршена ]с само метатеза пискавости, одн. шуштавости
консонанта, чи)е су остале одлике неизмешене.355
Ц- Ш > Ч - С
чуспар „поврЬе", нем. 'АихреЫе Ит Ф.
355 О оваквим „непотпуним" метатезама в. прилог Миливо|а Павловича Узашно - ужасно
— ]еоан случа] нндмвндуалне н непотпуне метатезе, ДО VII, св. 3—4, 1928— 1929, 215—216.
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Ш- 3 > С - Ж
строжак „сламарица", нем. ЫгоИхак Ит Т Сф Ф.
ГЗ > 3 — Г (>К)
У вей помшьаном облику зёкцйр Бк Сф Мо метатеза )с контактна у
полазно) форми, али далннска у свом резултату.
329. Очигледно ]с да )с дал»инска метатеза суглаеннка захватила само
поза)МЛ>снице. Може се, мейутим, поставити питан>с — ко)с овде мора
остати без одговора — да ни)с можда у поиском случа^у метатеза била
извршена вей у нско) колокви)ално] или ди)алскатско] верзир) )сзика-даваоца,
т). да нщс рсч прсузста са готовом мстатезом.
УНОШЕН>Е НОВОГ КОНСОНАНТА

330. Из кикиндске говорнс зоне имимо облике громила356 Ме Км Ки
Ми СЦ, громилу Е Мс Бш СЦ Сп НБ Пд Мо Сн НК СК Ъ Дс, на громилу
Е Бш НК СК Дс, у громили Мс Пд, през. згром'ила Е, док су облици без р
обележ)е тамишке зоне: гдмила МЙ Ит Ф, гдмилу Дб М() Цп Т Ф, на гдмилу
Дб Бк Ш МЬ Ит Ж Т Ф Пс, дни се гомилу Т.
В. скицу 29.
Изоглоса ее наставл>а на румунско) тсритори)И. Из Темишвара имамо
громила, громилу, а из *Гада и *Чавоша гдмила. На друго] страни се изоглоса
продужу|с у Бачко]. И. ПоповнЙ, Госп. 159, саопштава да )с облик грдмила
одлика „неких западшцих бачких скавских говора (нпр. у Сивцу, Пачиру,
Суботици)", али да у госпойиначком говору оста^е гдмила. Прнмстийемо да
]с Суботица на северу (а не на западу) Бачке, што значи да се север и запад
супротставл.а)у ^угоистоку. Ако пойсмо дал>с, показайс се да западни Срсм
(МоровиЙ, Грк) има облик грдмилу, док )с на истоку, у ИнЬп)и, забележено
гомилйце (Б. Николий, Срсм 335). Не улазейи у питание дал>с распространиности облика громила, констатовайсмо да на подруч}у Во]водинс он има
карактеристичну лучну изоглосу, захвата)уйи север и запад покрарше.
У облицима бристра Бк Ит, бристрще Ф (уп. и избристру се ]Т, Н.
Секулий, Текстови 162) антиципирано )с у првом слогу р из другог слога.
Забележено }е, мейутим, и бистар. бистра, бистро (све Бш, по упитнику),
бистар СЦ. Ова \с грайа недовол>на 1а поуздан злюьучак о томе да )е на нашем
подруч^у облик с умстнутим р обслеж^ тамишке зоне. О ареалу тог облика
в. Рсметийа, Шум. 212.
О пореклу р у громила в. Р.1А 5. у., И. ПоповнПа, Неко/шко прнлога речнику нашег )езнка,
Ш н. с. 2, 1951, 209, Скока ЕР) 5. V. громада и громнла и С. РсметиПа, Шум. 212.
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Антиципаци)у р из слсдспсг слога срспсмо и у примерима красрдла
Ме, крастрдлу Ф (поред других облика навсдсних у т. 327).
Предлог без гласи врез:
брез }ёдну сто Ил, брез увреде Бк, кола брес коим Бк, бес плуга М1),
брес тебе М1) Бш, брез нещще XI, брез бора Ит, брез бркдва Ит, брез дёца
Ит, клупа брез лё(]а Ит, бре земле Т, брез ништа Ф, брез новаца Ф, ими
брездбразног света Пе, брёз бриге Ф 3 СЦ СК, брес плуга 3, брез ока 3,
брез рукава Км, брез дед месца НБ, брез рйда НБ, брез воде Бш, брез оца
Бш, брездбразан Пе СЦ, брёсреНни СЦ, немо] иНи брез мене Ми, брездбразан Мо, бреж н>ёга Сп, бре зуба СК, детали брез матере СК.
Облик брез, за ко)и се сматра да ]с настао укрштаньсм предлога без и
прЪз,3" )авл>а се на многим странама,358 поред осталог и у свим во)во1)анским
говорима шумадй)Ско-во|во1)анског ди^алскта.359
Консонант р уведен )е у облике као зврёчи СЦ Ме Бш Пд Ми СК,
новац звречн Мо 1 — 106, зврёчпш СЦ, зврёчиле СЦ, зврёчило СЦ, зврёчиНе
СК, зврёкале Ми, зврёчка СЦ, зврёчке Ми, очигледно ради по]ачан>а
ономатопе)ског ефекта речи (уп. и звр)и). Мс1)утим, имамо и облике звечи
М1) Ит Ф Ж Пд, звёчу Пе Е, звёкала Ф, звёкало М1), звеко Ф, звёчило Ж Пд,
звёчнтн Ф без р. Очигледно |е варианта са р особеност кикиндске зоне, док
се она без р углавном )авл>а на )угу. У РСАНУ су забслежене одредшще
зврёка, зврёчаьье, зврёчати, зврёчка, све са потврдама од истог приносника
„из Баната".
Глас р унет )е у облик корлйца Бд Ит Пд, са корлйцп Ит, всроватно
под утица^ем именице коркто или можда карлица. Стари)и лик речи очуван
]е у колйца 3 Ки. Из НК имамо облик колйрца „колица с ]едним тонком"
НК, уп. и ддшо }е с кдлйрци Нк, затим корёлца на гумене тдчкове Сп.
Тамно )е порекло р у шупра БА Ъ.360 Не]асан ]е и однос измс1)у тог
облика и "шдпра „врста ста)е", застушьеног у примеру у шопру Ки, као и
више пута у стиховима Р. Вртипрашког из Мо (1—103, 1—105, 2—81, 3—37),
(Г. ВуковиЬ, Терм, купе 242, бележи реч шдпра или шдпра у пет места у
северном Банату).
Овде треба поменути да у нашо) гра!)и нема облика парцов. Забележено
]е пацов Бш СЦ, пацова НК, пацови Сф Ит БА.
Облик вдлурска (кола) Е свакако ]с настало из волуска (в. т. 231) под
притиском структуралног правила да испред суфикса -ски долази' консонант.
331. М
Сматра се да \е м у прамбаба Т Ч Ф А Ч\ *В Ме СК Дс, прамбабу Ч),
прамдеда Ит Е Км Сн СК Дс, прамдеду БА, прамдеда И1) 21, прамдеде Мо
357 В. нпр. П. Скок, ЕР) «. V. без.
338 РеметиП, Шум. 387.
359 И. ПоповиП, Госп. 212; Б. НиколиП, Срем 360.
360 Севернобанатску ареу тог облика потвр1)у]е гра))а Г. Вуковип. Терм. куНе 245, ко)а га
регистру)е у "Б. и Сн.
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3—87, прамдёда БА, у ььёговог прамдёде Ч, од прамдедова Мо 2—87, да
джешш прим унука Е тзв. паразитски назад.361 Не би трсбало исюьучити ни
утица] облика чукумбаба (у нашем материалу из Ч), а ни ослан>ан>е на
предлог (с)прам. ЗабслсжиЬсмо, мс!)утим, и облике праунуче Ъ, пет праунучадн А.
Сонант м у октдмбер Ф Мс, дкгдмбера Бк Ит Е Ъ (поред октббера Ил
Бд) потиче из сличних имена мессии, од септембра до децембра.
Н
332. Паразитски назад, подржан можда од « у чукундеда, налазимо у
прандеда Бк Ит Ч Пе Ф СЦ СК, прандеде И1) 24, прандеду Ит.
Веома )с раширсн у ерпскохрватским говорима секундарни назал у
комёндща ТГ Ит НК СК, комёндща Са 64, комёндще Сф Ит, комёндщу Мо.
Остали консонанта
333. Сонант н> ушао ]с у именицу жн>ётва Ит из облика глагола жн>ёги,
жн>ем. Уп. и жн>етва у }Т, Н. СекулиЙ, Текстови 166. РСАНУ доноси знатан
бро] потврда, поред осталог из и шора као што су ЬЬсгош и Вукове народне
песме, али по правилу из и)скавских кра^сва. Изузетак чини пример из
народне песме забележене у Пепи, прсузст из ЕлсзовиЬсвог речника.
Сонант л у цигарётле Ит Ж, цпгарегле Мо 1—44,. 3—43 потиче
вероватно из нског немачког ди)алскатског облика (дсминутивне творбе?).
Облици као скра]н,п Ба, снизак Ф, списка Ф, списки Ф, снйже Ж 3,
снижи Е, списки Са, познати другде, поред осталог у Буковом )езику, има)у
по сво) прилици предлошко с, можда из синтагми као с кра)а итд.
•
У обёра^ено Ит Ч, обгрЩен Ж, обгрЩено Ил, обградили с ]ёндеци
Нк, да обдржим ]а ту ред Ит, обдржава службу Ит, обдржано Ит, срепемо
с префиксалном вариантом об- место о-. Облик забустйвнм Ж (и забуставити у Иванди, Чешл>ар 118) стекао )с сво^е б под утица|ем облика као
обуставнм. То се на]лакше могло догодити приликом обнавл>ан>а префикса
за-, коде )е окрн>сн у типично] банатско) форм и зуставнм (уп. т. 174).
Додато г у шпиц намет "пород и чин надимак" (< нем. ЗрНгпате Ил Бк
Сф Ф Ч Ит потиче свакако из глагола (на)метутн. Изворна форма чува се у
шпиц наме М1) Ит Ч Ме.
Нарад, номснупемо да сонант л ни]е уведен у именицу мадёж Бш.
ЗАМЕНА КОНСОНАНАТА
334. Овде Йе бити говора о промснама или дублетним односима
независним од консонантских група и даъинских ме!)уконсонантских утица)а.
-5*1 Скок я. V. Ь]ёЬ породи прЬнЪеЪа са думбок, а 5. V. дубок рс1)а, уз думбок и Ъумбал, и облике
думбрава, голумбнца, жумборе, бумбрег. Уверл>иво о6)ашн»сн>с уношеньа назала изме1)у вокала
и плозива Дао )е веп Решстар, $1ок. 153.
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335. Лабщали
Б: В
Насупрот облицима губим „памтим" М1) Ит Ф Ж, губи М1) Цп, губите
Ит, угубиги Ч, ухубчм Ж, угуби Ф Е, угубио сам Км, угубио Пе Е, угубге Ит у
тамишко) говорно) зони и на))ужни]см делу кикиндскс, у на]вепем делу
кикиндске зоне долазе форме са в: гувнги Ки, гувим НК, не гувим Сн, гувймо
Ми, гувио Ки, угуви Е, угувиги СК, угувим СК, угувиш Ми, угувно Ми Мо
Сн НК, угувила Сп Дс, угувнлн Ми СК, утувплё су СК, уп. и „откад тувимо"
Ъ, Ерд., СуБ 281. С оваквим гсографским распоредом тце у сагласности
податак да се у Иванди говори гувнги, угувигп (Чешл>ар 139, 140). В. скицу 30.
У Бачко] су облици са б обелсж]е ^угоисточних говора', а они са в
северних и западних (ПоповиЬ, Госп. 148), што одговара географском
распореду у Банату. Из Срсма имамо податак о облику угубио у Руми
(Секулип, Текстови 273), док из предела у Срби]и ]ужно од Саве располажемо
обавештен>има о облицима са в: угувила Реметип, Шум. 156— 157, угувиги
(гувнги) Стевовип, Гружа 505, али однекуд угупнги Б. Николнп, Мачва 250.
Облик Сервирнци Ф потиче из немачког )езика нскадашн>е аустри^ске
администраци)е (ЗеЫапег).
П : Б
Наспрам ламба Ф,362 ламбу Ф сто]С ликови лампа Бк Ит, лампе Ит,
лампу Ит. Форме са б одражава^у новогрчку промену мп > мб, уп. ламъбада,
ламьбада, ламбада у црквенословенским споменицима ерпске редакцще
(М1к1о81СП, Ьех^соп и ДаничиЬ, Р]ечник из кн>ижевних старина ерпскнх), буг.
„разг. нар." ламба и мак. ламба, тур. 1атЬа. Наглашавамо да )с у банатским
говорима ипак на)обични)и облик лампа, а не ламба. Наравно, с овим нема
везе облик ламбане даске („}Ъна у другу улази") Ит, ко)и потиче од тур.
1атЬа ,^саеб". РСАНУ нема глагола ламбаги, али има ламбиги и ламбовати
у истом значен>у „жлебити".
П : В
швдтатн „подсмевати се" (<нем. хроНеп) Ф, швдта Ж, швдта се Ф,
швогаш НБ, швогу се СК, швдту се Бк, швдгаНе се Ф, швдтали га Ил. За Мо
имамо и потврду И. Ра)ков: швдгаги се „исмевати неког", Мокрин 192.
Не)асно ^е откуда потиче в у ово) речи. Да ли можда из неког од говора
банатских Немана?
362 Облик л&мба долази и у Бако) (И. Поповий, Госп. 148), у Шумади)и (РеметиЙ, Шум. 210)
и на Косову (ЕлсзовиП, Кос. -мет. 353), док за ламба (с тзв. дииамичкнм акцентом) постое
потврде из Црне Реке (Мнодраг Маркович, Речник народное говора у Црно) Рецн, СДЗб, XXXII,
1986, 352), из Пи рота (Новица Живкови!), Речник пиротског говора я. V.) и из Сретечке жупе
(М. ПавловиП, Срет. 249).
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П : К

сёктёмбер Ф А порсд сёптёмбер Мс, до сёптёмбера Бд Ит. Консонант
к )е овамо прснст из облика окто(м)бер. Можда )с промсни допринела и
дисимилаши'а п - 6 > к - 6.
М : Н
серсан „ксяьска опрсма" (< ма1). кгегегат) Ит Цп Ф Ч Ме, серсан Ш,
серсанн Ит, серсане Ит Ф, серсан Мо 3— ПО (сёрейн и у Иванди, Чеиньар
135). Варианта са н прилично )с раширсна, има ]с и Вук. Гра()а у кн>изи
Вуковип— Бошн>аковип— Недел>ков, Колар. 197, показу)е да у Во)водини
претеже форма са н, али да ее у Банату, исто као и у Бачко) и у Срему,
местимично по)авл>у)с лик са м. Порскло н у ово| речи ни)е )асно.
336. Денхалнп опегруенгн
Т: Д

нтёгову руковед Бд (уп. руковед Л\ Н, Секулип, Текстовн 166).363 По
свему судепи, та )е вари)анта нови]а, настала вадда у асоци)аци)И са глаголом
руковедати. И у Иванди руковед, Чсшл>ар 134.
Т: Ц

Облик бйрт „крчма" долази углавном у тамишко) зони: бирт Ил Бк Сф
ЗЕЧ],у бирт Ил Ш М1) Ит Сф Ф Е, дд бирта до бчрта Ит, из бнрта Сф Е,
у бирху М1), лёд бирхова Пе, по бйртови Ит Ф — уз то )едино перед бирта
Дс са кра)н>ег севера кикиндскс зоне.
У кикиндско) зони у ово) лскссми по правилу се )лвл>а -ц: бирц Е Ки
НБ Сп СК, у бирц Е Км Ме Бш Ми Ки Мо НБ СК, бирц Мо 1—40, у бирц
Е Мо, из бнрца Т Ми Пд Мо СК, у бирцовн Ки СК, по бирцови СЦ НБ,
бйрцеви Км. Ме1)утим, у на]ссвсрни)им нассл>има, бар у он има на земльишту
Лугослави]е, )авл>а се у НА)д облик бирпц Мо Пд Сн НК, у нщдашки бирнц
Сн, у бнрнц Сн НК СК.
Вук наводи „бирт т (у Банату)". Исти облик долази у РСАНУ, са
потврдама ко)е нису гсографски одре))сне. Та) речник има и бирц са две
потврде ко)е упуЬу^у на Бачку.
Оба гласовна лика, са г и са ц, потичу непосредно из нсмачког: бирт <
Шг1 „крчмар", бнрц < Шг1з\ш& „крчма".
Т: Ъ
сплёНке СК (уп. ма1). р1с1ука „сплетка");
Вук наводи „р^ковёд Г (у Сри|ему и у Бачкс|) У1с1с рукова. " За )угонсточну Бачку потвр1)у]е
оба облика, р}коеёд и р$ко«гт, Горяана Драгин, Рагар. 686. Облик са д бележи и РеметиЬ,
Шум. 262.
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шйвеНка „шивапа игла" Ит Ф Мс Бш Ъ Дс, шйвепке Дс, шивсНку Ф,
шивеНйка Бш, са А из придсва шиваТт (судспи по Буковом речнику, а и по
РМС, К1ЫШСВНИ )сзнк има шиватка поред шиватчца).
Д: Ъ
ЬмлаЬпна Ил Ит Пе Е, ЪмлаЪина М1) Ит, омлаЧине Сф Ч, ЪмлаЬину
Пе — очигледно уз всзиван>с за компаратив мла!)и поред омладина Пе, двп
омладини СК, омладинима Ит;
провоТ]аци}а НБ Ми Сн Мо, прово1)аци}у Ки — са Ь можда прсма нско)
имперфектизовано) глаголско) творби (у тамишко) зони оста)С д: провоЪацща
Ит Сф Ж, проводащф Ил; тако и у Иванди, Чешл>ар 132);
раЬени „радници (у смислу активности, труда, вреднопс, не у смислу
на^амног односа)" Ж, прей рЩеннк Ит, рд!)еници Ит са Т) вероватно из трпног
придсва — поред раден нЩбЬ/ш Ж, сно радени. идёду куГш Бш, тражим
мёнп радени у куНу Бш, раденнчка кола Ит.
Ц: С

брйса „бритва" (уп. брйца) Бк Т, брйсе Ф, брчее И1) 41, брйсу па то
обрежем Мо, з брйсом НК, шез брйса Ми, брйсама СК, брйсу Мо 1 — 56,
с брнсом Мо 2—75, 3. лице )Д. през. брисару НБ. Уп. и $ Ьпзош у Десцп,
Степанович, Ншщ. 111, као и брйса у Иванди, Чешлар 112.
РСАНУ наводи под брйса две потврдс ко]с врло одрс!)ено упупу^у на
Банат, а под брйца у значен>у „бритва" три примера, сва из Бачке, ]сдан од
н>их бун.свачки. И КесткЬасИИ Вшусуаса Марка Пеипа и Гргс Бачли)с, Нови
Сад — Суботица 1990, да)е форму брйца. Порскло с у вари)анти брйса нщъ
нам ]асно. Асоци)аци)а с глаголом брнсат не изглсда довольна да се об)асни
по)ава с.
С: Ц

цйгуран Ит СЦ НБ, цигурно Сф Ит Ж Ч Ф Е СЦ НБ Ки СК Ъ, цигурно
Ит Ж, цигурно Са 280 и Мо 1 —44, цигурнщи 3, оцигура Ф, цигурацща Ми
(у Иванди цигурно, Чешл.ар 143).
Облици са ц- регистровани су на разним странама, тако у Бачко) (И.
Поповип, Госп. 149), у неточно] Славонии (Ившип, Пос, Рад 196, стр. 202)
и у Мачви (Б. Николип, Мачва 252, поред ейгурно). По|аву ц место с по
сво) прилици треба об)аснити тежн>ом да се по)ача експрссивност.
С: Ш
у Шлаебшф НК. Уп. „из Шлавошце" Пе, Ерд., СуБ 354. Тако и у Бачко]
„... у Шлаеднща имамо очигледно ма()арски изговор 5 као ш " (И. Поповип,
Госп. 156). Такав ма!)арски изговор овог хоронима (ма1). 5гигюта) ище, нам
познат, што не мора значити да он не посто)и у ма!)арским говорима или да
га никад ни)с било. Всроватни)е )с ипак да се ради о немачком изговору (у
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немачком )е почетно з1- заменено са зсМ-). Иначе, за облик Шлавонща у сх.
1езику посто)е потврдс веп из XVIII века.36 Уп., нпр. И. Грицкат, ЗФЛ Х111/1,
1970, 99, и ]Ф ХЬУИ, 1991, 61. .
Штёва Сн, Шгёва Грк НК, штёва М)ин Сп, браца-Шхёва Мо 1 —21,
Шхеванчева бара мтоп. Ки, свети Шхёван Сп, свехог Шхёвана Сп *В, (Кад
)с у питан>у антропоним, всроватни)И ]с утица] румунског )сзика, уп. рум.
§1еГап, него нсмачког, уп. нем. 51еГап, тако!)с са Ш-). Из (ужни)их места нмамо
много потврда за Сх-: Схёван Ил, Схёван РаиН Ит, Схёва Пс 3 Е, поп-Схёва
Ит, поп-Схёву Км.
3: Ж

кукуружевина СК, кукуружвина СК Дс, куружвина СК. Овакви су
облици могли настати укрштанлм ликова као кукуружнмча „кукурузовина"
(у Бачко), РСАНУ) и кукурузовина.
Ц: 3

Прсма дублету магазин/магацин у юьижевном )сзику и у во)Во?}анскнм
говорима, овде имамо магазин Ит Ки, код магазина Ит. Г. Вуковип, Терм,
купе 171, бележила )с на подруч^у нашег истраживан>а прстежно варианту
са з, а у осталим пределнма — Срем, Бачка, )угоисточни Банат — на)чешЬе
форме са ц.
337. Алвеоденхалнп сонанхи
Р: Л
Два усамлена примера:
ивёнхал Чс;
Ласпопова (породични надимак) Ф.
Л : Р
корин!)ахн „коледовати" Е, коринка Ит, шха ми корин/)аш „гун1)аш"
Ит, кори,н%амо Ит, коринТщду Сп, коринку Ф НК, корин1)ашп „колсдари" Ит
Ф Ч Пд НК, корчн^аши Мо 1—61, корин^аше Сп, хйм корчнТ)ашима Е (и
у Иванди корин^ахи, Чсшмьар 122). Очигледно се ради о поза)мл>сници из
румунског (глагол )е соНпМ, назив обича)а соНпНа, тп. соИп^с). У та) )С )език
ова реч преузета лз словенског врло давно, )ош прс деназализации е. У
гласовном лику заступл>сном у данаииьем ерпском говору Баната огледа се
и прелазак д > I) испред палаталног вокала, карактеристнчан за румунски
банатски ди)алекат. Нс)асно ]с, ме1)утим, р место л. Таква промена иначе
364 РМ под Шлавонща наводи потврде из Раваничког летопнеа и из Качнйевог Разговора
угодног. Ме1)утим, у истом речнику под Славони]а налази се знатно ранида потврда за облик са
Ш-, из ]едне представке Срба у будимском дистрикту пнеане 1708. године.
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спада у одлике румунског гласовног разви|а, али у ово| речи оста^е л у
румунском банатском диалекту (в. нпр. С. \\,С1§апс1, Оег Ьапа(ег йЫек!, Ье/рг/^
1896, 58) исто као и у кн>ижсвном |сзику. Раду Флора, Бца1. ргоП1 150,
наводеЬи српскс облике као корчн1)ат, корин1)аши, корнн!)аду из Маргите
и Избишта у )угоисточном Банату, истине: „Интсрссантна )с овде по)ава
претваран>а л > р, ко)а \с тако1)с типично румунска." И Иван ПоповиЬ,
СевсЫсЫе 591, помшье коппйаН... тп гит. -г- аш -/-", али се ни он не осврЬе
на парадоксални однос рум. л: сх. р с корт ее среЬемо у ово] поза]мл>сници.
Оопп Сати1езси, 1п/1иеп{е гота/щи т ИтЬИе $1ауе Ас зиА I, ВисшщН 1983, 38,
констату)е (преводнмо с румунског): „корин!)ати (Срби|а) < рум. (а) соппйа,
облик с ротацизмом насупрот кн>иж. рум. асоНпЛа". Дода^мо да реч постов
и у ма!)арском (когт%уаШ „тумарати", реч ди^алскатска и застарела), да
РСАНУ доноси приличан бро) потврда, углавном са терсна, за лексеме
коринГ)ати (ко)а се тамо изводи из помснутог ма1}арског глагола), корин!)аш
и коринТ)йшкй и да су се у нашем материалу нашли и облнци колёндраду 3
и колёндрйш 3 (Р. Флора, н. м., наводи из ерпскохрватских говора вршачке
околинс и облике кол>ендра]у из Малог Жама и колиндраду из Забланке).
Л : Л>
лучимо Бк, сеё се лучу ]ёдно о друго Мо, да залучим теле Бш, ках се
залучи Бш, залучу Нз, залучио сам теле, досха ]е сисало Бш, излучи Бк Ит,
ддлучи Е, одлучио Ит, оеу сам гуску одлучила з гушчнНи Бш, одлучили се
БА, назимади кон су ддлучени Бш, разлучи Ит, разлучили Ит, разлучило
се Ит.
Облике са л потвр1)у]с М. Дсшнп за Ч, Ил, Са, Бд и Опово.365 Такви
облици раширени су и у Срему, нарочито неточном, а забележени су и у
]ужно) Бачко], у Футогу и Госпо1)инцима.366 Речник Псипа и Бачли^е
потвр1)у)с лик гаЦисИ и код бачких Бун>еваца. Дал>с потврде из Во) води не
доноси РСНУ под залучит. А. Бслип, ДЩС 222, забслежио )е овакве
форме у два села у Сврлигу, на землишту сврл>ишко-заплан>ског и
тимочко-лужничког ди^алекта, док )е Д. Петричсв регистровао облик
1'йсш у недалеком бугарском трнском говору,367 тимочко-лужничког типа.
Оста^с да се раз]асни како се по]авило л место л, и то у бар два одво)ена
ареала.
дётелнна Дб, детелине *В 172, дехелину Дб, дётелина Мо 2—72,
детелине Мо 1—84, дехелину Мо 1 —23, уп. и дёхелнну ]Т, Н. СекулиЬ,
Текстови 162, као и дёхелине, дехелину у Ит, БопиьаковиП, Дп)ал. хексхови
161, а с друге стране дёселина Ит, дехелину 3 — ако ти облици не потичу из
кшижевног ]сзика. Нсшто примера за варианту са л, из кра]ева ван
365 Милорад ДсшиТ), Напомене о српскохреасско} овчарско} терминологии у }ужном Банату,
Радови АНУ БиХ ЬХХХ1У, Од)ел>сн>е друштвених наука 23, Сараево 1989, 235.
366 Ж. Бошилковип, Пастир. 128.
367 Приносъ къмъ нзучване на трънскня говоръ, Изв-Ьстия на Семинара по славянска филология
VII, 1931, 47.
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Воеводине, доноси РСАНУ. Узрок по|авс ни^с поуздано раз)ашн>ен. Скок 5.
V. фсшо сматра да ]с „детелина поимсничсн>с прид)ева помопу —пна". Или
]с можда суфикс -пна додат на варианту са -л самс имсницс?
Поред галпчеш Ф, гдлйче Ф, галйче Ф, галйко Ф )авл>а]у се и варианте
са л: голйко Ф, го/ъйкала Ф, галйче )е Ф, голикам Ф, галикав Ф, галпкаво
Бк. Глас л ту по сво| прилици има скспрссивну функшцу.
Из Ит имамо от цпвйла, цнвйлу, цивйлп. Облик са л „се говори на
разним странама нашсг )езичког простора" (РсмстнЬ, Шум. 209).
Н: М
беден „насип за заштиту од поплаве" Ит, ишлп з бёдена Ф, идёмо
бёденом Ф, на беденарннцу ]Т, порсд бедем Сф;
багрен Бк Ит Сф Ф Мс Бш Пд НК, багрен И1) 23, багрен И1) 23, од
багрена Дс, лёпе багрене СК, багреновп НБ, багрёнац ]Т Дс, багрёнчпНе
Ит, багрён>е Ъ, багрёнм Пс, багрсново Ф.
У оба случа)а задржано )с изворно н.
Н : Н>
плесан Ф, али плесан> СК.
338. Шуштави и палатални консонант
Ш: С
Чёска СК, не Чёске СК, чёски НК. Очигледно прсма множини Чеси.
Ш: Ч
шукундеда Бк Ф Бш НБ, али и чукундеда Бк Сн, чукумбаба Ч, чукунбаба
Ъ, Уп. и шукундеда Ме, Н. Секулип, Текстови 142. Варианта са ш- ^с стари)а
(шукун- ■< лат. зесшш'ш, в. Скок под ауёа*).
Ж: Ш
брбушак Ки (<: брбужак < бубрежак; прсма брбушци и ел.).
Ч: Ц
73 /е добра пирйнца Ф, Г^д пирйнце Сн, А^д пирйниу НБ, са пйрйниом
НБ. У Бачко] тако1)е пйрйниа ж. р. Констату^упи то, И. Поповип, Госп. 149,
истине да „поза)Мица ни)с ушла у ова| говор истим путем као у друге наше
говоре, веЬ \с прнмл>сна независно од тога". Сама африката и прсузета )с из
турског, где Н)д гласи ртпе (дакле са ч), али остали облици у парадигми
садрже звучну африкату.
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Ц: Ч
Иланча Ил, из Йланче Ил, оде у Йланчу Ил, Йланчу Бч, Иланчанн Ил.
Званични облик Иланца не одговара народном Иланча, ко)И )е очигледно изворан (< ма(). Папсз). На Ьириличко) карги „Во)водине српске" (Нови
Сад 1861), репродуковано] у кн>изи Д. ПоповиЬа Срби у Банаху иза стр. 208,
стор! )асно Иланча. На немачким (т). аустри^ким) картама из 1723—5. и
1776, об|авл>сним на истом месту, написано ]е Напсза, одн. Шапаа, са ся ко)е
по ма1)арском начину писала означава ч, али на карти из 1761. то се село
зове Пота (вероватно =Илонца, што би било ближе изворном словенском
Иловннца, од чсга \е вероватно настао ма1)арски облик). У Пепком катастигу
(Св. МатиЬ, Оггис катастига, ГИДНС св. 9, 223) написано ]е Иланъча.
Вредност тога податка сманена )с чин>сницом да ]е у тадашньо] српско]
пирилици глас и понекад обелсжаван словом ч.
Ъ: Д
Придев прёдашн>и Ч, шла и прёдашн>н Ит, п'рёдашгьи рат Сф, прёЪашню врёме Ит, има д из предлога пред. Напоминаемо да прилог пре!)е
ни)е познат ба натек им говорима.
Ъ: К
сиркет Ит, и од другог информатора: мету сиркета Ит, не кварц се
сиркет Ит. И у Иванди сиркет, Чешл>ар 135. Изворно турски облик ыгке има
меко ^ што отвара могуЬност за супституци)у и са А и са к.
Л>: Л
помолари („што мел>еду") Е, помеларе Е. Уп. помшшр поред помёлмр
у Буковом речнику;
кёл Ф, уп. кел у РСАНУ са назнаком да се говори у Банату. Уп. ма1).
кс1каро$:1а, заст. ке1.
]: Л,
вршй/ь Км Бш Ки, али насрёд вршЩа Ил, ерша] М1), из врша]а Сф, у
ерша] Ит, око врша)а Ч, на два врша'}а ершу НК. Олик вршшь долази и у
Тителу, док )е другде у Ша]кашко] ерша/68 У РСАНУ тако1)е налазимо
потврду за вршал>, и то из Алсксинца. Г. Вуковип, Терм, купе 130, има облик
са л> само из неколико пунктова, од ко)их су у Банату Ъ и Сн, док н>ене
банатске потврдс за ерша] потичу из Са и ]Т, што употпун>ава слику: изгледа
да кикиндска говорна зона углавном има -ал, док тамишка зона чува -а].
едва ёгьуга Ч, Чекаш зору, ел>уга тн пева Мо 1—40, елуга - сова Мо
1 — 116. Ова) зооним, за К0]и се веру]е да ]с засновав на ономатопе)и (Скок,
8. V. /ё]), ]авл>а се у бро)ним вари)антама. РСАНУ наводи ё}а, ё]уга, ела, ёгьуга,
]ё], )ё}а, )ё]ина, ]ё)на.
368

Г. Драгин, Рагар. 650.
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339. Веларп
К: Г
Аранга Пд, до Аранге НК, из Аранге Мо 3—90, од Аранге Мо 2—109,
на Аранги Мо 1 — 116 (овдс )с облик са г старики; та ее река у среднем веку
звала Нагап^оа", а данашн>а форма са ас настала ]с накалсмл>иван>см суфикса
-ка, обичног и у ерпскохрватском и у ма()арском |сзику);
по телеНагу Мо, узмите селеМге Мо, гелеЫзи Мо.
Г: К
бабардке „шапца, деч)а игра" М1).

ПОЗИЦИОНО УМЕКШАВАЬЬЕ ДЕНТАЛА
340. Спорадично и сасвим рстко дентални опструенти се лако
умекшава)у испред и, свентуално и с:
год'йна Е, сирдмас'и НК, з'нд Е, код з'еса (с напомсном у сессии:
умекшаван>е врло слабо) Е.
Можда нщс случа)но што ови малобро)ни примери сви потичу из места
кра) Тисе. У Бачко) )с по)ава осстно раширешп'а (И. Поповип, Госп. 132).
Нсколико примера где \с умскшан>е остало као траг изгубленог
неакцептовано! и наведено }с у т. 193. Географски распоред тих примера
ни)е ограничен на Потише.
О умекшаном л испред палаталних вокала, првенствено и, било )е
говора у т. 217.

ДЕСОНОРИЗАЩ-ЦА ОПСТРУЕНАТА НА КРАДУ РЕЧИ
341. Ова по)ава ни)с обична у банатским говорима. Н>ихов перифериям!
положа] не доприноси десонорнзащп'и будупи да фонолошки системи и
румунског и ма1)арског )езика позна^у финалне звучне опструенте.
Финални опструенти се у банатским говорима изговара)у у начелу
звучно, са слабл>ен>ем звучности према кра|у фонаци)С. Станл би се могло
тачное фиксирати само инструменталним мсрен>има.
Дедина лексема у ко\6\ се крарьн сугласник чешпе обезвучу)е )е ха/т.
й/г (поред щд, щде, в. т. 247 и 249). Полазну тачку за промену моглс су
дати синтагме као (х)а}д сад >■ (х)а]т сад.

ГУБЛ>ЕН>Е КОНСОНАНАТА

д
342. Вей смо говорили о судбини х, случа]евима испаданл ] и в,
упрошпаванзима консонантских група и елиминаторно) дал>инско] дисимила
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ци)и. Овде псмо ее оеврнути на прсосталс случа]свс ишчсзаван>а консонаната
из говорног ланца. Таквим разведем на]чешЬс ]е пого1)сн глас д, првенствено
у кардиналним брс^свима.
дваес МЬ, Ф, дваес пет Бд, дваес комада 3, дваес комади Бш, дваес
метёрн Ит. дваез година Т НБ, два]ес Ит Пс, триес Ф, триес пет Бд, трщес
трёНе Ж, триез душа Пс, четрёс година Ф, четрес пет Сф.
Ова гра!)а, ко^о) треба прикл>учити и многобро^нс примере у т. 194,
показу]е да су облици као дваес и триес, уколико )с реч о банатекпм говорима,
углавном одлика тамишке говорнс зоне.
Испадан>с д у наведенпм прпмерпма везано )е за познату лабавост
изговора кардиналних бро|сва, ко)а отвара врата редукционим променама.
Можда )е донекле играла улогу и далинска дисимшшшца (двадесег, гридесег, чегрдесег), али она ни]с била нсопходан чинилац.
виш какви }е Ит, виш како мо} отац Бч, вите Пс, вйте СК (више примера
у т. 9 и 193).
)Ьпе Бк, }опе ]Т поред нормалних облика на -т (у свим местима).
ако нёш сад Ф,у шта ж да прёвашш Ф, са ш видит НБ (други примери
у т. 194).
Овде ]с, као и у редуцираном презенту глагола впдчти, свакако играло
улогу и испалан>с вокала прсзснтскс основе ко]е ]е ставило консонант д,
односно А у додир са сугласницима (г, ш) уз ко|с они тешко могу ста)ати.
Н
плёс „плесан" Ф Ме, уп. горе плёсан Ф и плёсанз СК (т. 337). Облик
плёс прецизно одговара галиполском ллЭ"с369, мстохи)Ском пл'ёс310 и Микал.ин()м и истарском и ка веком рПз311 и паралелан ]с ликовима нис „ыисам" и
мрт ,^лртав", ко)с БошковнЬ наводи на истом месту и об]ашн>ава евс на исти
начин, отпада!ьсм сонанта на кра|у речи иза опструента, а после губл>сн>а
финалног полугласа. Додапемо да овамо треба прикл>учити именицу мне
„мисао" забележену у Желсзнику и Рушн,у код Београда372 и у Стрмову
неточно од Лазаревна.373
Сасвим )с друкчи)с природе испадан,с н у кдзёрве Ф, где )е испадан>у
погодовао ослабл>ени изговор н испред фрикативног з. Уп. т. 224 и 325.
К
Цео први слог, укл>учу|упи и консонант к, елиминисан )е хаплологи)ом
у облицима као Минчанин Мо (т. 193) и куруз Сн НК (т. 197).

369
370
371
372
373

П. ИвнП, Галнп. 55.
М. Букумирий, Пасгирска лексика села Гораждееца, ЗМСФЛ ХХХУ/1, 1992, 165.
Радосав Бошковмп., Одабрани чланци н расправе, Титоград 1978, 278.
П. ИвиП, Биогр. 157.
РеметиП, Шум. 261.

412

Консонантным

ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ КОНСОНАНТИЗМА
343. Кад )е реч о сугласшщима, црквснословснскн елемснти се своде
на облике са шх или жд место Н, односно I). Знача)но (с да долази увек иа,
на српскословенски начин, а не шч. Овамо спада^у махом речи познате и
ерпском кн>ижевном ]езику:
отита Ит, отите М1), уогииге Бк Ф СК, општина Сф Ит Ф Е Ки, у
Ъпштнну Ит Бш, свёштенйк Пд, свештеннк Ит, свёштенпка Ч\, свёштеници
Ит,
нужда Ит 3, нуждан Ит (по РМС ова) )с облик равноправан са нужан),
кат се снуждн Е, одежде Ит, ддежду Ч Ч), рождество Ч Ъ „божипна
песма": пдимо рождество Ит, пди се рождество Ъ.
Осим тога имамо и примере прдсвёштенн Ъ и окуждава попу код
нтёгове попадще Цп. У овом последнем примеру пренета )е црквенословенска алтернаци)а д : жд на домаЬу лексему, можда уз асоци]аци)у са кужан,
окужитн. Могао )е утицати и паралелни колокви)ални глагол осуждава, ко|и
се средином овог века )ош увек могао чути понегде у Во)водини.
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