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УВОД

1. Драгачево је област у југозападној Србији. То је бивши драгачевски

срез, који је припадао рудничком округу. Са севера је омеђено Западном
Моравом (од ушћа Ђетиње и Скрапежа до Овчарско-кабларске клисуре).
Одатле му границу чини венац планине Јелице, која се протеже у правцу ју
гоистока све до Каоничке реке. Ту досеже до планина Троглава и Чемерна,
нагло скреће ка северозападу и пресеца Лучку реку, Моравичину притоку,
и долази до потока Жировња. Даље границу чини тај поток све до ушћа у
Западну Мораву, одакле настаје Морава као западна граница Драгачева. Ова

граница је дата по Ердељановићу (Д. Драгачево 5), а села која су тада чинила
драгачевски срез су: Дýчаловићи, Марковица, Ргари, 3ёоке, Грüб, Рдгача,
Горачићи, Губёрёвцн, Мілатовићи, Властёљице, Кйона, Горњй Дубац, Доњй Ду
бац, Вйча, Жйвица, Турица, Тfјање, Пухово, Нёгришорн, Лисице, Лучани, Дљйн,
Пitлатовићи, Крстац, Лйс, Гуча, Рrн, Кpйвача, Пийнüк, Кдтража, БёлЙ Кймён,
Вучковица, Лйса, Осдница, Луке, Брёзовица, Горња Крâварица, Дбња Крйварица,
Лдпаш, Вірово, Цёрова, Трбовац, Мйросальци и Трёшњевица. Данас се, међутим,
Драгачевом сматра територија општине Лучани, мада његови становници зна
ју која су све ссла раније припадала драгачевском срезу, а доцније припојена
пожешкој, чачанској, ивањичкој и ариљској општини. Дијалекатска грађа је
прикупљана у селима која се данас сматрају драгачевским, тј. припадају
општини Лучани).
2. Овдашње становништво не сматра Драгачево Старим Влахом, као што
га није сматрало ни раније (Ердељановић: н. д. 7). И у народној песми Бан
Милутин и Дука Херцеговац се кажc:
„... Оде право уз воду Мораву,

Докле с” прими ломна Влаха Старог“ (Вук: НП II, 127), а даље стоји:
„... Здраво Дрину воду пребродио,
А маши се ломна Влаха Старог,
Докле дође до Ужица града,
Па се спусти у Пожегу равну“ (Исто, 129).

Географски положај учинио је Драгачево изолованим „од знатних исто
ријских догађаја у средњем веку“ (Ердељановић: н. д. 8). Оно представља
велики басен омеђен планинским венцима. Отворено је само на северној стра

ни, према пожешкој котлини, куда су ишле најзначајније саобраћајне везе
3. Први писани докуменато имену Драгачева потиче тек из 1718. год.
На једној аустријској карти поробљених српских крајева записан је и дра
гач е в с к и дистри кат (Новаковић: Прилози ХИIII, 102). Следећи помен
је из 1811. У дипломи Проте Гучанина стоји да га је Карађорђе именовао за
војводу драгачевског. Највероватније је Драгачево добило име по неком по
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знатијем човеку који се могао звати Драгач. По њему је, вероватно, име до
била и река Драгачица.
4. Читава област се дели на Горње и Доње Драгачево, а границу између
ова два приближно једнака дела чини највећа драгачевска река Бјелица (Бё

лица). У Г. Драгачеву су села: Губерёвци, Милатовићи, Властёљице, Кйона, Гор

њй Дубац, Доњй Дубац, Вучковица, Белй Камён, Котража, Пийнйк, Pти, Крй
вача, Жйвица и Вйча (Јовановић: Г. Драгачево 313—314). По некима овамо спа
дају још и Брёзовица, Тôлйшница, Луке, Осаоница, Трёшњевица и Миросальци.
Ова села Јовановић није обухватио својом студијом. Остала села спадају у
Доње Драгачево.
5. Конфигурацију драгачевског краја дао је сликовито Ј. Ердељановић у

поменутој студији (15): „Да бисмо добили јасну представу о драгачевском зе
мљишту, ваља нам само замислити Шумадију много јаче заталасану, тако да
јој сви облицу буду оштрији, у већој мери изражени.“ Због природних погод
ности, велики број домаћинстава се бави земљорадњом и сточарством. Нај
више се сеје кромпир. У Котражи постоји Институт за кромпир, јединствен
у земљи. Он се у јесен откупљује у свим селима, као и малине и јагоде, чије
се гајење овде показало прилично уносним послом. Иако Драгачево има
нешто оштрију климу, ипак успевају разне врсте воћа, нарочито шљива.
Поред граничних планина Овчара (998) и Јелице (967), у Драгачеву су
највише планине Сјекира (овде је обичније Сикира), са висином од 741 м, Лис
(726) и Голубац (700). Остало земљиште је између 300 и 500 м надморске ви
сине. Највећа река је Бјелица (Белица), која извире испод Јелице планине и
улива се у З. Мораву.

6. Поред живог народног предања о пореклу појединих породица, о томе
сведоче и две поменуте антропогеографске студије, базираним на подацима
прикупљеним крајем прошлог и почетком овог века. Највећи број драгачев
ских породица је пореклом из динарских крајева (Црне Горе и Херцеговине).
Досељавање је махом обављено током 18. и 19. века. Сеобе су често имале
етапни карактер. Истичемо ово због тога што је приличан број досељеника
из области Старог Влаха, рудничког и ужичког округа, дакле из предела који
су у прошлим вековима насељавани из матичних динарских крајева. Од укуп

„о 190 породица настањених у Г. Драгачеву, 150 их је досељених из југоза
падних крајева. Осталих 40 породица „овде су од када се памти“ (Јовановић.
н. д. 356). Осим три породице, које су се овде настаниле пре 300 година, и

једне из 1901, све су се доселиле током 18. и 19. века. У 18. в. досељена је 51
породица, а у 19. веку њих 95. у првој етапи (18. в. и раније) дошле су овде
54 породице. Ни ово досељавање није обављено одједном већ у два маха.
крајем прве и крајем друге половине 18. в. Јовановић сматра да је пред прво
досељавање ова област била слабије насељена због одлива ранијег станов
ништва у крајеве које је заузела Аустрија од 1718. до 1738. Он такође додаје
да је „могућно да су се неке породице из сеобе под патријархом Арсенијем
IV у своме путу овде задржале“ (н. д. 358). После свиштовског мира био је
положај српског становништва безбеднији, што је довело други талас досе
ЛЬСНИКd.
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7. У другом, прилично кратком периоду, доселило се 38 породица, што
представља, с обзиром на кратко време, врло знатан број. Ове су породице
дошле с Карађорђем (кад се вратио од Сјенице).

8. У трећој етапи (19. в.) Г. Драгачево је примило 58 породица. То су
била појединачна досељавања.
9. Од укупно 273 породице, колико их је крајем прошлог века у Д. Дра
гачеву затекао Ердељановић, 233 су досељене. Од тога су 203 из Старог Влаха,
Црне Горе, Херцеговине и рудничког и ужичког округа, „што значи да на

досељенике из самих југо-западних крајева наших долази 87,12% од свега бро
ја досељених породица а преко 74,35% од броја свих породица у Доњем Дра
гачеву“ (н. д. 96). За 40 породица се не зна порекло.
10. И у Д. Драгачево становништво је долазило у етапама. У првој фази

(18. в. и ранији векови) дошло је 70 породица, највише крајем 18. в. Боље
прилике у Србији тога доба привукле су ову групу досељеника.
11. У другој фази (1804—1813) досељено је 40 породица. То је било „до
сељавање у маси“ (Ердељановић: н. д. 87). Тада су ове породице дошле са
Карађорђем, при његовом повратку са похода у Стару Србију. То је време
веома значајно за насељавање Д. Драгачева јер му је довело масу народа.
12. Трећи период у насељавању ове области траје од другог српског
устанка до средине 19. века. Политичке прилике су тада у Србији биле врло
повољне. Држава је досељеницима давала разне олакшице да би привукла
што више новог становништва, пошто су многе области биле ретко насељене.
Тако повољни услови привукли су у Д. Драгачево б8 породица. У II половини
19. в. досељено је 55 породица, али оне чине врло мали број становништва
јер су „ове новије породице мале, инокосне и готово увек сиротне“ (Ердеља
новић: н. д. 88).
13. Кад се сведу бројеви староседелаца и досељеника, види се да су у
Драгачеву крајем 19. и почетком 20. в. биле 463 породице. И за старе поро
дице (њих 80) може се претпоставити да су се однекуд доселиле, али знатно
раније. Укупно имају 383 досељене породице. Највише их је из Старог Влаха
(202), затим из ужичког, рудничког и чачанског округа (68), Старе Србије

(37), Црне Горе (24), Херцеговине (19), других крајева Србије (9) и Босне (4),
док се за 10 породица не зна одакле су дошле. У I етапи дошле су 124 поро
дице, у II 78 а у III 181. Поуздано се зна да је из југозападних (јекавских)
крајева у Драгачево насељено 346 породица.
14. Стари Влах је, током миграционих струјања, имао улогу прелаз не
земље (Цвијић: Б. полуострво СLХIХ). У њему се динарско становништво
краће или дуже задржавало, а затим кретало даље. Постојале су двоје ме та на стаз ич к е в ратни це. Једне чине Мокра гора и Кремна, а насеља

вају златиборску површ, Ужичку Црну Гору, Горње и Доње Драгачево итд.
Друга, још значајнија, станица је Кокин Брод. Ту је била и нека врста границе
између Србије и Старе Србије. Кроз ову станицу пролазе исељеници из читаве

источне Херцеговине у једном краку велике динарске струје. Насељавају се
по данашњем златарском крају, око Муртенице и по суседним пределима,

преливају се потом, крајем 18. и почетком 19. в., у драгачевско подручје.
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Ову етничку структуру треба посматрати и у вези са сеобама из Васоје
вића и са пештерско-сјеничке висоравни. (У свести народаје да све што отуда
долази, потиче из Арнаутлука, Сјенице, Турске). Проценат овог становни
штва није тако велик.

15. Посебно је важно, у опису појединих дијалеката и њиховог формира
ња, утврдити супстратски слој датих области. То је, уједно, и једно од нај
тежих питања историјске дијалектологије. Драгачево није кршевито, као, ре
цимо, суседни ужички, моравички и студенички крај. Равније је и погодније
за основне делатности старог становништва — земљорадњу и сточарство —

од свих крајева у југозападној Србији. Стога је разумљиво да та зона није
била ненасељена пре доласка динарског становништва. Ердељановић и Јова
новић наводе, рекли смо горе, 80 старих породица. „Али ваља знати, да су
породице из 18-ог века готово све веће и разгранатије од породица из 19-ог
века“ (Ердељановић: н. д. 85—86). Исто тако, косовско-метохијска метана
стазичка струја, појачана становништвом моравске Србије (нарочито из ибар
ске и западноморавске долине), могла је, у походу на прекосавске равнице,
оставити део свог становништва (в. Цвијић: Метанастазичка кретања 9—10;
Јовановић: Г. Драгачево 358). Иако је тешко доказати докле су се породице
које су овде остале кретале уз долину Западне Мораве, ипак се улога суп
страта не сме занемарити. Тај слој ће делимично утицати на физиономију
драгачевскога говора.

16. Драгачевски говор испитивао сам у више наврата, од 1984. до 1989.
године. Дијалекатска грађа прикупљана је у више села снимањем на магне
тофонске траке, попуњавањем упитника и бележењем у радне свеске. Особе
са којима се разговарало биле су, у највећем броју случајева, старије од 60
година и добро су репрезентовале овај дијалекатски тип. Говор испитиваног

подручја је уједначен: нема ниједне изоглосе која би делила терен. То је млађи
говор херцеговачког типа у југозападној Србији. Има новију акцентуацију,

разликује сва четири новоштокавска акцента и релативно добро чува постак
ценатске дужине. Међутим, карактеристично је метатаксичко повлачење

кратких акцената на кратку пенултиму двосложних и тросложних речи: жена
> жёна, потдк> пдток, топлина ~ топлйна, домаћйн > домаћин. Такође су
бележени и примери кановачког дуљења: пбток, сёстра.
17. Говор Драгачева је у основи ијекавски, што је и разумљиво с обзиром
на масовно досељавање из крајева са ијекавским рефлексом старог гласа ѣ.
У новије време, међутим, јак је утицај екавске говорне и писане речи (путем
школе, администрације, штампе, радија и телевизије). Зато је ијекавизам знат

но нарушени, чини нам се, у повлачењу. Ово и због тога што је одавно пре
кинут приливијекавског становништва из југозападних крајева, па сада ути
цај долази само са истока.

18. Говор наше зоне има највише сличности са источнохерцеговачким и
шумадијско-војвођанским идиомима. Поред наведене супстратске базе, у
овом случају можемо говорити о два адстратска слоја. Први је источнохер
цеговачки, који је дошао у току метанастазичких кретања током 18. и 19.
века. Други је онај шумадијско-војвођанског типа, присутан нарочито у но
вије време.
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19. Циљ овога рада је дескрипција драгачевскога говора и одређивање
његовог места на дијалектолошкој карти штокавског наречја. С тим у вези
пратићемо поједине изоглосе и покушати одредити њихов правац. Све то,
опет, подразумева и теоријска разматрања појединачних феномена, као и
поређење са суседним и удаљенијим сродним говорима.
Рад на терену обављен је у следећим местима:
БёлЙ Кймён (БК)
Дучаловићи (Дуч)
Ђёрäh (Ђ)
ВЙча (Ви)
Зёоке (Зе)
Властёльице (Вл)
Кôтража (Кот)
Вучковица (Вуч)
Гдрачићи (Гор)
Крстац (Кр)
Лüс (Лис)
Горњй Дубац (ГД)
Лійса (Л)
Грäб (Гр)
Милатовићи (Мил)
Губёрёвци (Губ)
Пийнüк (Пш)
Гýча (Гу)

Дыйн (Дљ)

Pти (Рти)

Ддњй Дубац (ДД)
Дубље (Дуб)

Турица (Тур)
Нёгришори (Нег)
Пајовићи (Пај)
Од 25 испитаних села само Лиса припада Ивањичкој општини, мада се

и она сматра некадашњим драгачевским сетом.

[[
ФОНЕТИКА
А. В О КАЛИ

20. Драгачевски говор има стабилан вокалски систем. По томе је близак
источнохерцеговачком говору, као и изговору вокала у стандардном српско

хрватском језику. Уопште нема осцилација у изговору вокалских фонема у
правцу отворености или затворености. Појединачна, врло ретка одступања
нису вредна пажње и могу се сматрати резултатом експресивности у казива

њу. То је, уосталом, особина свих говора и не спада у домен ове врсте
истраживања.

Вокалски систем драгачевскога говора има, дакле, пет вокала и сонант
р у вокалској функцији:
у

И

o+р

С
d

21. Сви вокали познају квантитативне опозиције. И вокално р такође
може бити дуго и кратко. Овде би ипак требало истаћи две ствари:
1. Дуги вокали су нешто дужи од одговарајућих вокала у говорима шума
дијско-војвођанског типа,
2. Вокали под дугоузлазним и краткосилазним акцентом понекад имају
карактеристичну интонацију. Дугоузлазни акценти немају типичну интонаци
ју коју имају херцеговачки говори. Краткосилазни акценат је са приметном
силазном интонацијом, управо онаквом каква је у херцеговачким и староцр
ногорским говорима. На то указује слушни утисак а права природа њихова
може се експериментално утврдити.

Што се квантитета дугих вокала тиче, та појава је позната већини запад
нијих говора. Више пута сам од саговорника на терену чуо како Ужичани,
Ивањичани и Чачани „отежу кад причају“. У Горњем Милановцу, опет, кажу

да Чачани и Драгачевци „млого отежу“, док за просечног Београђанина, ре
цимо, „отежу“ сви од Београда до Јадранског мора.

И друга особина (интонација вокала) својствена је говорима који се на
лазе западније од нашег, пре свега онима херцеговачког типа, у Херцеговини

и Црној Гори. Тако и реченица има карактеристичну интонацију, таласасту,
са уочљивим тонским осцилацијама, за разлику, нпр., од стандардног језика

чија је интонација више равна, без већих амплитуда".
* Мислимо, пре свега, на говорну реч, рецимо, радио- и ТВ-спикера која се, незванично, узи
ма као образац правилног изговора. То би она, у ствари, требало да буде. Интонациона компо
нента, познато је, није нормирана.
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Вокално р

22. Квантитативна дистинкција сонантар у вокалској функцији добро се
чува у овом говору.

а) кратко р

— бркови Ка Вл Вуч Тур Пај Дљ Пш, бржй, -а, -ё Тур Кот Пај Гор Губ
Пух Кp Зе Вл, тѣка Пух Гу Вл, крсна слава Вл Пух Нег, вѣд е дрёш Кот,
Царевбг врха Дљ, гѣлити Зе, дѣжала Тур, дѣште, држи, држд Вуч, истрчак Вл,

кЁс Лис Тур ГД, скрштенй руку Кот, Мрчёвци Вуч, прс Гу Лис Вуч Вл Ка Кот,
прстен Тур, првешче Вл, Бba Гр Лис Гу Вл Пух Зe Губ, Pти, Рrüри (свуда),
прсти Гу Гор Пух Пш, Србин, српскй (свуда), тѣлица Вл Вуч Гор Губ Нег Пух
Лис Гр Пш, тѣлй Зе Кр Пух Гр Вуч Вл, цѣко Ви Губ Гу Пш Кот БК Лис Кр

Дљ, црвен, црвёна, црвёни Тур, утѣчак Лис,
бришћеле (= брстиле) ГД, у брскüм Гу, у брскд* Кр, бѣбљати Гу Вл Вуч
БК, дѣндāh (= пацов) Тур, врсница Вл Зe Гр Ћ Пух Дљ, врховна Гу, дѣкrд Тур,
гѣлати Пај, држава Гор Губ Пај Кот Гр Ћ Л, државна Лис Кр ГД, заврзуе Л
ДД, задржава Гу, дѣктй Пш, крштенд йме Вл, кршћава се Лис, мрцина Кот,
рђаво Пај, рђава Вуч, црквица Губ, Врњачка Бања Вуч, крстачкЙ Тур, прекршити
Ви;

— бркóва, бркдвима Л ГубЗe Гр Ви Пух Кр Лис Вл Дуч, Васкрс Лис Вуч
Кот Ђ, задрште Тур, врдалама Лис, врстамо муруз Тур, йзврдб Пај, йздржд
Гор Дљ Нег, крштавд Лис, крштёно Гу, раскрштено Лис, прёкрстüм се Пух,
напрсла Вуч, пдврзица Вл, распрћâc Вуч.
б) дуго р:
— брк Вл Ка Вуч Дљ Пш Тур Пај, брз (свуда), грм Гор, жртве Губ, црв,
— црви Тур, крв Вуч Кр Пух Ћ Вл Пај, црква Вуч Дљ Нег Ви Мил Зe Гр, трн
Пух БК, грње Рти Вл Ка, ис Црног вра Кот Вуч, први Ка Лис Дль Зе Ви;
— брза, -д (свуда), врћеги Губ Гор Лис, врли Тур, врста Пај Кот, грдан
Губ Нег Ви БК ДД, нагрдила Вл, дрва Пај Кот Дуч, брда Вуч БК Пш Дљ Кр,
загрнд Тур Нег Ви, овршёмо ДД Пај Дуч, завршили Пух Гор Лис, стрпљен Лис,
свpбü Пш ГД, трпüй Вуч, трпљб Кот Губ, мрзйм ГД Зе Дуч, црна, -д (свуда),

црвü Тур, црњац Вл, црњци Гу, напрскó Губ Пај, четвртак Пај Гор Вуч Пух;
— завБнем Пух ГД, загБну БК, закдвБне Пај, умрла Ви Пш Губ Тур Кот
Вуч, раскршће Вуч, чётвБrй Тур, учётврћен Вл, зацрни Гу, заврши Пух, нагрди
Гор, підтврде Вуч.

У погледу квантитативне дистинкције вокалног ристо стање је у другим

говорима овога типа, а у говору Дубровника“ и Цавтата“, међутим, вокално
р је увек кратко.

23. Појава секундарног вокала иза слоготворнога гласар је природна
тенденција да се тај глас десилабизује и да се функција носиоца слога пренесе
на, за језичко осећање, „нормалан“ вокал. Поред ретких примера:
* Будмани: Дубровник 156.
* Брозовић: Цавтат 497.
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— јёtрве Губ, свёкрва Вл, —
много су обичнији:

—jётрова Вл, јётрова Тур Вуч Лис, двёјётрове Вл, јётрову Гр Губ, свёкрова
Гр Кот Тур Лис, са свёкровôм, — свёкрову Губ.

Тако је и именица острво забележена у облику дстрово Тур.
Исти феномен констатован је у облицима глагола Бвати се, с тим што се
као секундаран јавља вокал y:

— руё се, — руäли се Тур, да се руемо || руемо, — пдруемо се Гр;
— pвё се, — Ёвају се Л, Бвања, — у Бвању Вл.
24. Девокализација гласар испред вокала у радном глаголском придеву
глагола умрети обична је на целом терену: — замpб, йзумрд, пдмBли, умрб,
умрла, умрло, прёмpб.

25. Десилибизација вокалног р је појава општијег карактера која обухва
та и екавске и јекавске говоре. Од екавских говора познају је сремски“,

тршићки°, мачвански“, левачки”, трстенички“ и други. Такође је позната је
кавским говорима”.
26. Старији испитаници немају девокализовано р у примерима:
— грко, — — грчё, — грку каву Вуч, грко Губ БК Дль, грка Пш Гор Ви,
гавран гѣкћё Тур.
Код облика именице върхъ (који су изгубили сугласник х), такође нема
девокализације:

— на вѣ цркве Лис, на вѣ сёла ДД, у вё астала Вл, у вѣ собрё Губ, у вё

Пајевйћа Ка, до вра Губ, ис Црног вра Вуч, на вфу Губ, по врy Кр Вл.

ЗАМЕНА ВОКАЛА

27. Често се у овом говору међусобно замењују вокали. Појава је обичнија
у речима страног порекла. Фонетски лик једне речи прилагођава се сопстве

ном изговору, зависно од перцепције говорника једног дијалекта. Вокали који
нису под акцентом подложнији су променама. Узроци супституције вокала,
најзад, могу бити и морфолошке природе.
Вокал а
28. о м. а

— бојаги Вуч, понäија поедена Вл, жандомёрија ГД, у концолариду Кот,
отäроси се, — послужбвник Гу, пдложcaонüк йдё прво и положЙ стóци, — дође
* Б. Николић. Срем 334.
° Б. Николић: Тршић 404.
* Б. Николић: Мачва 245.
"Симић. Левач72.

* Јовић: Трстеник 41.
9

Вуковић; ГПД 38; Пиж.: Колашин 59--60, Кашић: Конавле 17.
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пдлажбник Вл, пдложоник Вуч, páсоднйк Кот, митрдљёз Нег Вуч Пш Губ Ка

Лис Гу, од митрольёза Пај, митрольёзе Тур, на митрољёзу Кр, митрдљёско оде
лёње Гор, чаршови Лис, чаршдва Вл, чаршдвüh Вуч, шнôле Кот, шдловање, —
шдловати, — идлуеш Вл.

Морфолошке узроке супституцији имамо у примерима:
— склдњају се Кот, склдњали ђёцу Вл, склдњâш Тур, уклоња Ка, уклоња се
Губ, —
где је на замену вокала а утицао вокал о из основног облика склонити.
На целом терену, сем ретких изузетака, а је замењено вокалом о у при
Логу онамо:

— дномо Дуч Гу Вуч Мил Губ Кот Лис ДДТур;
— днамо Вуч ГД.
Исту замену познаје и прилог за место долёко Тур ДД.
Из Пшаника је потврда заисто, са о м. а, према књижевнојезичком заиста.
29. e м. а

Сродни говори херцеговачког типа° често имају вокал е м. а. У Дра
гачеву се та замена сусреће у примерима:

— беги ГД, беäги Вуч, бёдаги Пај, бејäги Кот, беаги Гор, на бугён гас Вуч,

вашер Тур Пш Кот Лис, два вашера Гу, вашерйците Губ, на вашерйшту Пух,
о вашеру Гр, не дозвољёвам Вл, Ивењица, — у Ивеници Вуч, више Ивењицё
Рти, у Ивењици Вуч Л, шécёт кдњенüка Вуч, златну мёдељу Лис, пèрећёга
сапуна, — пёрёћи сапун Вл, пёчет Кр, чаршев Тур, чаршеве Вл, за чаршеве Кр,
у Швайцерско“ Кот.
30. Прилог за време сутра и сутрадан бележили смо у књижевном облику
али и са е на месту а.

— сутре, — прдсутре, — и сутре и прбсутре Вл, čутре Губ, čутрёдан Лис
Гр, сутрёдан Лис Вл Вуч, сутредан, — сутредан Дуч, čутредан Кот,
— сутра Вл Пш, сјутра Кот, čутра Губ Вуч, сутрадан Л Зе Ка, сутрадан
Вл Гор, čутрадан, — до čутрадан Губ.
31. Супституције у неких прилога су морфолошког порекла. Поред веома
ретких облика када, сада, куда, на целом подручју је:
— кüде Губ Вл Тур Гор, сäде Мил Кот Губ Вуч ДД Гор Пш Пух Дуч Гу
Гр, садё Гу, куде нйсам прôшб Гор, нёмам куде Гу, кудё сам прошб Ђ, кудё
ћу Пај, куда Вл Дљ Ћ, вудё Вл, тудё Вл Вуч, дrуде Ђ. Исто тако су ови прилози
у честој употреби без финалног вокала (в одељак о „покретним“ вокалима).
У примерима:

— грйновача има вёћй калйбер Губ, калйбер дваес Л, бдем у катастер Вуч,
мйнистер Тур, Вл, —

задржава се фонетски склоп преузет из страног језика.
* Пецо: ИХ 33—35; Вушовић: ДИХ 12, Вуковић: ГПД 8—11; Пиж.: Колашин 60—61; М. Ни
колић: Горобнље 659.
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32. у м. а

— амбулажу Вуч, жандумёрија ГД, фудумёнте Вл, фурдумёнте Вуч, фур
думёнти Вл.
33. и м. а

— биjаги Пух, биjаги Губ, бидаги Гор, вальди Ка, на ваширима Вуч, гледидци
(= они што су дошли да виде девојку пре просидбе) Вл, дйљй рôд Вуч, про
дужи дйље Гор.
34. У Драгачеву се равномерно употребљавају облици прилога ддста и
ддсти. У вези са тим можемо констатовати да је вокал и овде дошао анало
гијом према прилозима дóли, гдри и сл., али је исто тако прихватљиво Ваја
НОВС) тврђење да су ови прилози двојаког образовања: старије do sуti и новије
do sуta**.
Вокал о

35. а М. о

— спрема се алуја Губ, аперација Ка, аперација Лис, апёрисала слепо цpé
во Вл, апёрисали га у Чачку Кр, апёрисали му простату Гу, апёрисан прё два
дана Лис, апёрисани Тур, апёрисär Вуч, апёриши Кот, на њо° бајйнёт Л, öвб е

бäнсек Лис, бацнё ме"? Гу, упанё у вртљаг Вл, пантдњёрско оделёње Гор, öпё
тй рâвариш Лис.
36. у м. о

— буланџа!? Вуч, буранија Тур Кот Вуч Ка, буранијё Кр, буре по образима
Тур, вудёница Тур Гр Губ, у вудёници Губ ГД, уз дукумёнте, — дођу кармуни

каши, — кармунику Губ, носиле се кундре“ Вуч, на куференцију Гор, пољу
прйвредё Вл, о пољупрйвреди Пај, у пољупрйвреди Кот, пољупрйвреду Гр.
37. е М. О.

— има јёдна зарёзетина Вуч, нè меже Лис, у вр Пајевйћа Ка.
Речце ево и его бележили смо са финалним е:
— ёвё га Вуч Мил Лис, евё Вл, ёвё ти Дль, ёвё мёне, ёвё тèбе Вуч, ёвё га

вôђ на брду Вл, ёгё влас, ёгё га Вл, ёгё ти ГД Вл, ёвё и Гу, ёвё га Милутин
Вуч, ёнё мёне кућё Мил, ёвё ти прбина лёба Вл.
Аналошког је порекла е у облику:
— код двег домаћина Дуч.

38. Бројне именице и збирни бројеви имају увек -opo : чётворо, лёторо,
шёсторо, дèветоро; чётворица, пёторица, шёсторица, девёгорица. По тој црти дра
гачевски говор се подудара са говорима северне Црне Горе°, који такође
* André Vaillant: La langue de Dominko Zlatarić I. Тravaux publiès par L'Institut d' ёtudes slaves VI, I
Рhonétique, Paris 1928, 257.

*У РМСМХ се упућује на одредницу бдцнути, -нём (I, 152).
* Исп. итал. Balanza (Boerio, Dizionario del dialetto Иeneto).
* У турском је kundura (Шкаљић: Турцизми 425), мада имамо и потврду кондура (= обућа од
гуме) Тур.

° Станић: Ускоци 59; Вуковић: ГПД 67; Пиж.: Колашин 65.
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познају само облике на -оро. Од територијално ближих говора тако је у Го

робиљу°, Љештанском" и Гружи°, док напоредну употребу облика на геро
и -оро налазимо у источној Херцеговини“ и југозападној Црној Гори“.
Вокал е
39. а М. е

— ветрањача, — началник Губ Нег, тастамёнüт Ка, тикванд сèме Гу,

участвује° Вуч, ийгарица Тур, од ийгарицё Губ, ийгарицу Ђ, зайтина? Пух Вл.
40. О М. е

— запропастила се Вуч, у концоларију Кот.
Непроменљиви придев тазе, преузет из турског језика, чули смо и у фор
ми тазо Вуч Гр.
Облици 3. л. јд. с. р. придева врућ, лош и наш бележени су са о м. е.

— врућо гвожђе Лис, врућо млёко Губ, врућо млијéко, — врућбг млијека,
— у врућдм млијёку Тур, лдшо Гу, нâшо порекло Дуб,

— лдше Мил Губ, лдше жйто Пш, наше Нег Пух Зе Ви, трёћё Зе Тур, гуђё
имање Вл, туђё дијёте Гор.
41. и м, е

— зйтин Вл Тур Лис, кйло зйтина Губ, узми влашу зйтина Вуч, узмёш
зйтина па позйтиниш Гр, зйтином Тур, на зйтину Кр, иванђеље, — у Израилу
Лис, ималüрани бакрач, — позйтињавЙ се Вл, прдфисор Лис, циментäнё цёви
Губ, шпйдитёр, — шпидитёра Тур, донёси тази вóдё Гр, инжйњёр Кот Вуч Пај,

инийњёр Тур, за иuињёра ГД, гйомётар Кот, два гйомётра Вуч, гйомётри ГД,
са гйомётром Лис, бирйћет Губ.

У Правопису се препоручују три облика једног прилога: лане, лани и
лани°. У Драгачеву је увек.
ланü сам бйо у Студеници Гу, ланü јёб мôль Вуч, лäни Вл Губ, нйсам
га вйђб од ланй Кот.

* М. Николић: Горобиље 679.
"Тешић, Љештанско 225.

* Стевовић: Гружа 606.
* Пецо: ИХ 37.
20

Вушовић:ДИХ 65.

* Вероватно под утицајемјезика богослужења.
* Из Котраже је пример зейтин, облик који је фонетски најближи изговору у турском језику:
zeytin (Шкаљић: Турцизми 650).

* Правопис 399.
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Вокал у
42. о М. у

— бобуљица Лис, обеди га нёкако ГД, кад ми пäнё нä ом Лис, дмила се,
— чйм се дмием Вл, у Рдмунии ГД, турбеколôза Кот, турбеколдзан Гор, лôжй

се ћумор Ка, фёбровар Тур, öсмог фёбровара, — фордумёнти Вл, докомёнта Лис.
43. и м, у

Облици презента помоћнога глагола бити добили су и из инфинитивне
основе, па се овде, поред ређег будём, будёш, будё, најчешће говори:

— да не бидё, — кад бйнёш, — бйди дóбар Вл, бйдёш, — бйднё ГД, бйдё
ГубЛ, колко бйдё Кот, а мёне шта бидё Ћ, ако бйдё мôрало Гу, бйдём Мил,
кад бйдём бйбни за шта Вуч.
Прилози дању и ноћу у Драгачеву гласе дäњи, ндћи. (О томе в. у Мор
фологији).
Вокал и

44. e м. и

— комёсија Пај, летературу Пш, легурђија Вуч, медёцüнска сёстра Пај Л.
учила медецйну Гу, мёнђуше Гр, узимала нёкё намернице Вуч, реквёзйциу ГД,
рёцетуe Гу, pёцетују Дљ, фамелиа, — фамелија Мил, вёлка е наша фамелија
Губ, там има мôја фамелија Кот, шёшарка на бјèловôм дрвету Пш.
У облику да йзвйнеш имамо е место вокала и. Међутим, ову супституцију
су условили морфолошки разлози. У нашем говору је инфинитивна форма
извйнути, што се, уосталом, врло често чује и у говору образованих људи.
Према глаголима типа тонути — тонем могли смо аналогијом добити ликове
извинути — извинем. Ипак је много распрострањенија појава морфема -ни- м.
-ну- у инфинитивној основи глагола III Белићеве врсте. Тако облике као што
су бринити, скинити, погинити и сл. истраживачи бележе у многим говорима
штокавског наречја, нарочито икавским. О тој појави, са доста примера из
различитих идиома, говори проф. Пецо у чланку „Глаголи типа крениги —
кренем у српскохрватском језику“, ЈФ ХХХV, Београд 1979, 141—145. (В. и
литературу која је тамо наведена).

Кад је реч о туђицама попут, рецимо, фамелија, медецина и др., треба
полазити од облика које те речи имају у изворном језику.

Итеративни облици глагола ноћити овде су:
— ноћёвала, — ноћёвале Вл, ноhéвд Гор, ноhёвб е вóђе Ђ, —
што је добијено угледањем на глаголе са -ева
45. а м. и

— гäзданска кућа Лис, газданскй сйн Вл, исцељавд Лис, кäста“ле Ви, пара
мйда Губ, прäзалук Вл Гр Вуч.

У Речнику МС — МХ постоје три равноправне одреднице којима се дефи

нише направа којом се сади: сада.ька“, садилица и садЙька. Овде је забележено.
— сäдаљка Вуч, сäдаљком садим Губ.
* РМСМXV, 606—607.

Говор Драгачева

25

САЖИМАЊЕ ВОКАЛА

46. Једначење двају вокала у суседству честа је појава у нашем говору.
Пошто међу вокалима нема артикулационе границе, они се сажимају. На тај
се начин најчешће уклања хиjат. Процес се врши увек „на штету“ једнога
вокала из вокалске скупине, па можемо констатовати да се он, практично,

губи. Упрошћавању вокалских група свакако погодује одсуство ортоепских
и семантичких ограничења. То ипак не значи да су асимилацији искључиво
склоне групе које нису под акцентом.

Асимилација финалних вокалских група у овом говору је скоро увек ре
гресивна. Ниједан од вокала није акцентован и увек се једначење врши у
корист другог који, по правилу, постаје дуг.
47. -ао - д

— бјёжб Пух, бацд Губ, бpйјд се Вуч, брдjб Кот Дль, вард Зe Пух, вређб
Гор, вѣд Ка, врähд Лис Дуч Вл, вёровб Кр, вyкд Ћ Ви Гу Тур, вйкд Мил Губ
Л, вёзд БК Пш Кp Дљ, гађб Вл, глёдб Ка Гу Тур Лис, гурб Вуч Вл, ддгнд Пух,
дйсб Пш Л, дѣкrд Тур, дѣжд Нег Ви Вуч Ка Вл БК Мил Л. Лис Дль, засп0
Пш, задимљавд Лис, заклд Ви Губ, ймд Вл, йздб Пух Гр, јад Гу, кдпд Кр Вуч
Вл Зе Тур Дль Нег Ка, кажњавб Пух, кршћавд Ка, лагд БК Кот, лйпcд Лис,
лёјд Мил, лýпд Вуч, лактó се Губ, напд Кот Лис, насrд Дљ Нег Ви, нècrд Гор,

дбрд Вуч Губ, дбальд Пух, дстаљб Кp Гор, дсrб Вл, оступљб Губ, пјёвб Зе, плакб
Ви, прйчд Вл Губ, продавб Нег Кp БК, прдлд Гу Вл, дрб Кр, пдбегд БК, прёбјегд
Пух, прèпраљб Кот, прдгнд Гу, прддб Нег, разгрћд Вл, радовб се Ви Губ Ка
Кот Л Дуч Ћ Зе Кр, ратовд Гор Дль, распродб Вуч, cйјд Ка, смйјд се Лис, спасб
ГД, становд ДД Мил Пш Зе Кр Ви, стрпд Дуч, углбЛ, узјд Гy ГД, умирд Мил,

ýздб се Вуч ГД Ћ Пух Пш Л Мил Лис Ви Губ, упд Пај, устальд Гу, чёкд Пај
Пух Гор Лис Вуч, чйrб Дль, чупд ДД, шйшб ГД Пш БК.
48. Тако и у облицима у којима је -ыл - -ao 2 -б.

— зäшб Кp Нег Ви Вуч, йиб Пух Губ Гор Ка ГД ДД Вл Пај Кот БК Лис
Тур Зe Гр Мил Гу Дль Ћ Дуч Кр, йзишд Вл Л Кот Пш ДД Кр Ћ Тур Дуч,
прдшб Вуч БК Зe Гр Дљ Пух, пдшб Ка Мил Вл Кр Пух Л. Пш, прёшд Ћ Кр

Зe Гор, увишд Вл, дтишбЛ Гр Лис Тур Ка, pёкд Пух Вл ДД Ви Нег Тур Пај
Кр, ддрека Вл Кот, підтёгд БК Губ, помогд Ћ Вл Дуч Гр, пдсд Вуч Мил Гу Ка
Дуч Кот Пај Гор ДубЗe Гр Л Губ Пух Ћ Лис Кр Ви Дљ, свѣдд Тур Вл, дpлдв
Вуч Тур.
Из Котраже је неваљб.

49. Скупина -ао није се контраховала у р. прид. м. р. од глагола брати,
дати, звати, знати, клати, прати, слати, стати. Увек је:

— брäо, дäо, знüо, клäо, прäо, слäо, стао, — где је један од вокала из ску
ПИНe dО ПОД aКЦeНТОМ.

Бележили смо округал Вл Гр Кр, гдпал Лис Тур.
50. У следећим примерима је након редукције сугласниках у скупини -ахо
упрошћена секвенца -aо-> -б.
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— грôровина Лис, од дровинё Гр, стрбба Вуч.

51. Унутар речи скупина -aо-> -о- у примерима:
— стäо сдбраћа“ Вуч, дóље су сдни дугачке Лис, вóзймо на сбнима зйми

Тур, са сбнима Нег, ћёрб на с“бнима Лис, преко сднйца Вл, сами правймо
сбнице Лис, да имам каке сбнице Тур, натоварйш на сбнице Гр, нè видё се
сбнице Дуч, вйдй се сбничак Губ, кое го° ймб сднке Вл, шљôскало умйвбнüк
Вл, здкупй Губ, сдпштü Вл.
52. Именица полажајник има облике:
— пдложаонйк идё прво и положЙ стóци, — дóђе пдлаждник Вл,
пдложоник Вуч, пдложâ“ник Гу Гр, —

где је након фонетских измена -ао - о. Разлози су морфолошке природе и
треба их тражити у наслону на глагол положити.
53. Прогресивна асимилација је реткост у овом говору. Само у примери
ма жака Вл, дра Вуч Тур, секвенца -aо-> a.
54. Поредбени везник као, поред обичнијег ко, има -а (< -ao):
— дèца ка дèца, — ка сад Ка, ка но тй бвце, — ка и свуђ Вуч, кä нйси
кући Гор, ка öсталй народ, — ка кèрина, — да сам ка нёкё Вл, ка й сад ДД
Вл, ка й ја Мил, ка до Краљева ГД;
— ко но бвцу Вл, ко да си пäб с крушкё Гр, ко да е мёне пйтó Гор, ко
да смо се договарали Губ, нёма ко прýт Гу, тó е ко сад ципеле Вуч, ймам ко
й тй Вл, ко вôлина Ка, кó да е сймсбнка Вуч, ко да се рва Л, ко во сад Гр,
кд нô трнка Вл, кó нô да смо кумови Мил, ко бjаги Тур, кд оно што сад

с облаче, — ко бjаги Кр.
55. У већини наведених примера (за везник као) вокалска група -ао даје
кратко а или кратко о. То се дешава у случајевима -ao + вокал и -ao + кон
сонант. Ако бисмо претпоставили да је поменута скупина упрошћена због
нагомилавања вокала у речима које чине акценатску целину, било би при

родно очекивати били й (што имамо само у два примера). Но и другачија
дистрибуција (-ao + конс.) оповргава овакво евентуално тврђење. Склоност
ка прогресивној или регресивној асимилацији потпомогнута је, свакако,

чињеницом да се везник као иначе изговара без акцента. У посебним ситуа
цијама чују се примери типа:
— пôштовб га кäо бôга ГД, као и јагњад Вл.
56. Понекад скупина -aо- остаје неупрошћена:

— Копаоник Вуч, наоколо Гу, дсаоница Пај, падца Лис, пäоце Вл, пäоци
Лис Тур, päоник Пај Лис Тур, саднице Вуч. Такође се у целом Драгачеву го
вори Кйона, Кйонё, Кйони, Кйону.

57. Са изузетком неких пограничних села која гравитирају Никшићком
пољу, Пива и Дробњак такође имају -ао г -о?°. Тако је и у источнохерцего
* Вуковић: ГПД 20—21.
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вачком2°, у коме су „одступања од оваквог сажимања незнантна“. Исту слику

дају нам ближи и удаљенији екавски говори”.
58. -ау-> -у-

— зуварица (= корист, заувар)* ДД, да га нôђе зуставй Вуч, зуставише се
код продавнице Кр.
Примери типа јављу (< јављају), враћу, стављу и сл. непознати су овом

говору”.

|-

59. -ae-> -ё-

Упрошћавање ове вокалске скупине, поред примера од МЁчеваца Гу,

Мpчёвци Вуч, ограничава се на облике бројева од једанаест до деветнаест:
дванёс гôдйна Вл, девётнёс Мил, једанёс дана Вл, нас петнёстину Нег,
петнёстина дана Вл, трйнёс, четрнёс . . . девётнёс, једанёсти, -а, -о, дванёсти, -а,
-о, трйнёсти, -а, -о... девётнёсти, -а, -о (свуда); — за двёс пара Гр.
60. -eо 2 -о најчешће у радном придеву (-ел > -eо 2 -б):

— больд ме прс Тур, вйђд сам га Лис Гу, бôк те не виђд Вуч, вакб сам иг
вйђд Ка, відб сам Вл, вдлд сам Дуб, вдлъбЛ Вл Кот Лис Вуч Гу, ддвб кући
ДД, ддвб са соббм Гу, öма долёћд Гу, дднбга прёт кућу Кот, дднб му на ноге

Вл, шта си дóнд Пај, дôспб сам, — дôспб си Губ, жёльд пријатељство Мил,
жёльд е да се врати Вуч, жcйвльд Мил Губ, жcйвд народ ГД, завд нас Вуч, завдльд
ме Дуб, загдрб Вуч, заклд се бôгу Л, свё сам йзва на пут Пух, йзво га Вуч,
излуђб Лис, налёћб Губ, нäчд Лис, обнёвиђб сирôма Вуч, већ сам обнёвиђд Губ,

обнёвиђд е Лис, оглäдњб Губ Лис, ддвд би те Дуб, ддна му свё Камбраш
гласнијё, оглувља е Гор, дrд сам се ГД, пёлд Тур Вл Пух Вуч Губ Гр Гу, мало
побиёльд Вуч, кад је погуђб да бежй Пш, пдјд Гу Вл Кот Тур, полудб Вуч,
полуђбјадан Вуч, підпд се Лис, поразбдлѣд се БК, прёвб Дљ, прегдрб Губ, прёнд
Вл, шта сам свё претрпб ГД, прдвд се лёпо Губ, прдвб ме свý° Гу, прдврд Тур,
прогдрб Лис, пройзвб Кот, разбдлд се Гу, разбдльд се ДД, Лис, разумб сам Гор,
сäгд се Тур, сагдpб од ватрё Лис, светльд Пај, čёђд Вуч Л, спрдвд се Вуч, увд

Вл Тур, ува кôња уз мôе вôлове Вуч, узбДуч, умљд Вел, умд сам ДубЛ, успб
Губ, штёђб Вл.

61. У новопазарско-сјеничкој зони Д. Барјактаревић бележи седд, вйдо и
вйђд30, не наводећи више примера те врсте. За гружански, у коме се група
-eо ретко контрахује, И. Стевовић наводи три потврде (где је вокал е из те
скупине пореклом од јата): відб, вдлд, сèдб°. У горобиљском је од глагола
ćёђети гл. прид. радним. р. јд. ёёдио и ёёђб. Лик ёёђд Николић изводи из
èéheо „где је секвенца је директно унета из осталих инфинитивних обли
* Пецо: ИХ 41.
27 Исп. Стевовић: Гружа 450, Реметић: Шумадија 122—123; М. Николић: Горобиље 657—658;
Барјактаревић: Новопазарски 48; Симић: Левач 148—149; Б. Николић: Тршић 402, Тешић, Љештан
ско 198 и сл.

* Исп. РМСМХ II, 241 (одредница заувар).

* В. нпр. Симић. Левач 149.
* Барјактаревић: Новопазарски 48.
* Стевовић: Гружа 451.

28

Петар Ђукановић

ка“. У другом западносрбијанском говору, љештанском°, ненаглашена фи
нална група -eо контрахује се у примерима дднб, нäнб, дднб. Ту је увек вйдиЈо,
обдлиЈо.

62. Драгачевски говор, у основи ијекавски, има донекле нарушен ијека
визам па је у језичком осећању у извесној мери поремећен однос и : e (< ѣ).
Зато се створио слободан простор укрштањима различитих категорија, као
и аналошким процесима. Резултате тих процеса видимо и у примерима:
— мйшльд Рти ГД Губ Вуч, ндћд сам код њёга Гор, чйњд Вл, шућд Лис Ка.
63. Финална група -eо (< -ел) > -о у још понеком придеву.
— вёсд Тур, дèбд Лис Вуч, —
мада се чују и примери:
— дёбел Гу, анђел Тур.
64. У медијалној позицији такође се врши ова промена — чак и када је
ВОКdЛ АКЦЕНТОВаН:

— вбма БК, горгйна Вл, грбга е Лис, грбга Вуч Губ, занобријанио се Л,
Прôбражёње ДД, о Прббражењу Лис, пробучё се Пух, прбčутра Лис Вуч Кот,
прôсутра Гор Вл Гр, й сутре и прбсутре Вл.
65. У невеликом броју случајева скупина eо се не упрошћава:
— вйђео си Вуч, вдлео Вл, вдљед сам Кот, ддвео, — завдлео, — ддвео Вл,
пдjeо Мил, полудёо Вуч, čёђео у ладу Л.
66. Група eо може остати неизмењена ако је под акцентом:

— врёо, жёо, зрёо, јёо, клёо, мёо, сёо, сjёо, čёо, плёо итд.
67. -yо > 0

— заманд да ме ударй Вл, сагнд главу Гор, погледнд Гу, нйсам му помёнд
Губ, кад Рус нè би заврнд Вуч, вако се окренд Дљ, преврнд се Пај, сам йскопб
и загрнд Пух, звйзнд му шамарчину БК, дунд Дуч.

68. Предлог уочи има у говору Драгачева ове облике:
— очü Божића Вуч, тó е дчи Божића Гр;

— учи Божића Гр Тур Губ Гу, учи Мйтровдана Л;
— увечи Божића Вл,
— уочи Божића Гр.

Форма увечи лако се доводи у везу са прилогом вёчи. (Ојутри, дањи, ндћи
в у Морфологији).

69. -о-(j)-е-> -е- у два случаја. Бдревић ДД, кад је мало мёсёђа Кот.
70. -ои-> -о- у лексеми размимдшб се Кр.
71. -eа- (< -е-д-а-) > -а, после редукције сугласника д:
* М. Николић: Горобнѣе 658.
*Тешић, Љештанско 198.
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— јама мало патйну Гу, пôмолй се од јама преко јалака Ка, од јама се
ствôрише Вл, бйб сам само јймпут Вуч, нёш мôћи одампут Тур, одjäмпýт му
нёшто дуну Вуч.
Иста група се регресивно асимилује након губљења х:
— мäha Л Вл, мähâ Тур.
72. –e(j)e-> -ё-, -e(x)e-> -ё-, опет након редукције:

— свёдно Вуч Вл ГД, свéдни су ми Тур, свй смо ми свéдни öвди Гу, сад је
код маћё Тур.
У облицима бројева двадесет, тридесет, четрдесет и шездесет настаје вокал
ска скупина -ее- после редукције сугласника. Она се такође асимилује:
— двäес Ћ ДД, двäес пёт Вл, дóђе по дваéстина ГД, такó око дваéстак Гу,
по двадес чёљади Губ, дваёстину дана Мил, дваестü Лис, Тур, за двёс пара Губ,

трйес кућа Дљ, двäес-трйес Пух, трйес у једнбм вôду Мил, трйec apй Мил,
трйде сёдме Пух, триёстину мётара Лис, триèстину срёзбва Гу, чётрёс друге
Лис, по чётрёс ДД, око чётрёс ГД, од чётрёс Мил, чётрёс öсам Вл, чётрёс шёсте
Губ, чётрёс Дуб, Лис, чётрёс кућа Кр, ймам четрёстину јунйца БК, бйли смо
на чётрёсници Вуч, од њйг шёсёт Вл, шёсёт пёт Пух.
И у другим случајевима, нпр. у сантхију, када се после губљења гласај нађу

у суседству два вокала е, долази до једначења. У крајњем исходу је е дуго:
— hё шкôла Мил, јё сèбе Радова кућа Гор, bё бйла Пај, ђё њйна Вуч, јё

сèбе отишб ГД, hё била до сад Ка, нё де лёба, —jёдё — нёдё Вуч, нё да слуша
Кот, нё да ради Гу, нё да рôдй Пај.
73. -аа-> а у Гмн. и у сантхију:

— дра Вл Гр, дако и мањкам скоро Кот, да ко будё бољи Вл, турйм
н йстал, — насталу Вл.

74. -оо-> -о- само у коперант Гу, коперација, — коперйрају Вуч.
75. и(j)и > и:

— бäскйце Кр, бджcй Гу, брд#нй Мил, вучй, — вучй зёв Вл, вучйца Губ,
гаднü Л, hувёгйн мôмак Гу, здравй Пај Лис ГД Тур, јевrйнЙ Мил, више Кйдйне
вôдé Ка, мäчü Вуч, Мйлüна кућа Гор, у мілйци Мил, на“богатй Пух, на“писмёнй
Гор, напредній Кот, несрётнü Пух, пантъйвü ГД, писмёнй Пај, пдзрёлй, — пд
старü Вуч, ракüца Дуч, päкйцу Кр Вл, старій Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зe Pти
Мил Вуч Дуб, Тёрзüh Вл, на hупрй Лис, чй си Вуч.
Интересантно је да се у приличном броју примера секвенца -ии- не
сажима. То говори да процес није доведен до краја:
|-

— у авлии Пај, у Аустрии Вуч, баскиице Кр, у Голии ГД, делиица Гр, здравии
Гр, Йлиићи! Зе, Јеремиина Вл, у канцеларии Ка, на капии Губ, у Јеремиинд*
кући Ка, у пешадии Ђ, у пдзüции Дуб, у кофёкции Лис Пш, у Љубдвии Вуч, по
Македбнии Кот БК, найстариим Гр, у пензии Вуч, на рдбии Кот, у Русии Вуч,

у сèпии ГД, у Србии Кр, у ћёлиицама Лис, ћёлйице, — ћупринца Лис, у чаршии
Губ Гу.
76. У сантхију се сажимају два вокала у;

|-

— у ста Вуч Дљ Лис, турйм у ста Вл, учибни Дљ, тёли су ме стрёљају
срёд кућё Вл.
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ЕЛИЗИЈА ВОКАЛА

77. Елизија је својствена ширем говорном подручју штокавског наречја“,
али не и подједнако. Она је честа и у драгачевском говору. Карактеристична
је за сантхи и настаје због непрецизног и бржег изговора.
78. Вокал а најчешће се елидира у везнику да:

— дейзедё штагођ ГД, д йзданёмо Кот, öћёд йздану Вуч, нё зна дойдё Дуб,
мбраш дойдёш Пух, йма дойма Лис, нёмош дойдёш Пај, дойзвйнеш Вл, нè море
д_йзмакнё Лис, знала би доймам Гу, пушти дійзйђе Тур, pèче д има Мил, мô
рала дойдё Зе, нё зна д йгра Дуч, само д йзађем Мил, мёне срамдта дjшrём Вл,
немб“ д избегаваш дойдёш Вл, мбра дойма Лис, каже, Жйвота, дойдёш у Пожегу
Нег, дійшколуемо ђёцу Вл, не смёш дійшrёш Тур, ја нумедо дойдём Вл;
— дLéмо Вуч, мбрамо д ёмо Ђ, узмёш д ёдёш Вл;

— доддём дóле, — са доддём у бôлницу, — нйсмо мôгли гôрнаг додпста
нёмо Вл, д_дднесё Вуч, командуе додступимо Гу, нём нйштад дкусйм Тур, нёће

ддкуси, — ја ћу додперём Пух, нё мож додстанё Мил,

— öћед убије, — не могу дустанём, — не мош дувйјаш, — дузмёш Вл,
думирете öд глади, — тй мôш дузмёш Кот, шћёла сам дубиЈем бôга у њёму
Гу, öћу думрём, — нёће д учё, — ђё дунесём Лис, нёма кó дуслужй Губ,
бнђе дузмём Пух, öћу вóђе думрём Тур.
У осталим случајевима елизија није тако фреквентна:
— док сам била з двüм, — н_дно лйшће, — вамо н_дву страну Губ, да бок

сачув у народу Лис, ал нём устó сад вйше нйшта Вл, нём о тога нйшта Губ,
нём о чёга Гу.
79. Вокал е

— нöcй с о себе Губ, сад с дблаче Кр, да с мало излепша Мил, ка су с двй

вратили ГД, нйје имало с купи, — љутй ми сосна Лис, да с удаем Кот, ка, с ти
ôбрија Ка, да мôже с умрё ГД, како с увече мёти Дуч, нйка с обукла нйсам,
— пôбегнём ја те č_йкрием Вл;

— ја нумедо дойдём, — öће а н умё Вл, бôга ти н. ё.. м Гор, штä м бpйга
Ћ, ако м убијеш Вуч, двó јунади ГД, öнда“ нй мало (= није имало) Ка.
80. Вокал у ретко се елидира:

— како ћ ја, — стôк дћераше Кот, да модправйш мйно лёба ГД.
81. Вокал и

— штó с йшла Кот, кä с се удала Мил, да с на мôе место Вл, ја б йиб
Пај, штаб радио тй Вл, öтровб б се кад бузд Ка, па б. му се предб Мил,
Нйсам н йиб Вуч, öтерал неке кљусад, — прдгун де, — стантй Вл, бјёж у лад
Тур, скйн тб дијёло Ђ;
* Белић. ДИЈС 248—249; Стевановић, Ђаковички 30; Симић: Левач 156—159; Пецо — Мила
новић: Ресава 254, Јовић: Трстеник 47; Вуковић: ГПД 25; Б. Николић: Срем 321; Б. Николић: Мачва
243—244; М. Николић: Горобиље 657 итд.

Говор Драгачева

31

— позйват нёћемо Вл, уват се нбћ Ка, оћеш поћ за мёне Пух, йзвýћ је
мбрамо Пај.
Речца ли често се у нашем говору појављује без крајњег и:

— дä л је мôћи сам, — да л је жйв Гу, смёмо л да се подватимо Пај, да
л смо нашли, — дал пôзнае, — да лмджете да мойзаткёте! Мил, дал сам жива,
— да л си нашб, — мёсител вй Вл, дä л је узб, — је л ви свôина ГД, јёл им се
јёде млада јаретина Вл, йде луй Вуч, дће л да се опёришёш Ка.
Ову појаву ређе бележимо код везника али и или:
— ал нём устб сад вйше нйшта, — донесёмо прёт кућу, ал не уносймо
Вл, четри аллё дана Зе, ил се нам да љёба ил нè да Губ, йл у воду ил конопац
на врат Вл.
82. Вокал о се елидира само у неколико случајева.

— доднда се сйјало Мил, дóшб д у Пожегу Л, свё ак дћеш Тур, ак дће
Прôтић Гу, сам ножом Вл, да му дустанём Гу, кôё но гôдинё, — кó нд да смо

кумови Мил, конд трнка Вл, ко во сад Гр, кано тй бвце Вуч, ђе во Срећко
направио кућу Губ, скйн тó диЈёло Ђ.
Сантхи који чине везник па + прилог онда често има за резултат елизију
ВОКdЛd 0;

— панда° Гр, па нда Мил, панда° Вл.
83. Прилично често се у сантхију, због непрецизног изговора, врше ре
дукције и асимилације које дају овакве облике:
— дд ё вамо Л, ћу дё, дйдете Губ, ћу дё, ко да нèко зôвё Гу, ћу дё, pёкó би
да се чу Вуч, ћу дё тамо Вл, нёhâ, дóћ е жена Дуч, нёh a да радим Лис, шта

ћа, — дóћ е ти прôсци Кот, сä ћа, само да истóварйм Вл, кý ћ а гó Пај, дóћи
h a čутра Гу, сä hâ да ти прйчам Ђ, дöh еш öпё, — найЈі емо ка се вратимо
Вуч, изй ће бвце Гор, дó h емо мало вечерас Мил, отйЛ у у Брёзовице Вл;
— йћи ће земљбм, — дóћи ће време ГД, pёћи ће ти он Гр.
АФЕРЕЗА

84. Почетни вокал губи се углавном у случајевима познатим и другим
говорима:

— иза боланrё ГД, да знам будуће БК, валйдё нёмаш Пај, нёмам ни пёнзије

ни валйндё, — каку валйнду Тур, његов двдкär Вуч, имамо, душё, љёба и ш
љèбом Лис, за десетину дана је копирали Вуч, малüране судове Гу, не мади/аше
код Радулё Ка, лётричар Лис, лётричнй Вл, Енглёзи и Мериканци Вуч, нâвора
Ка, нёкције Гр Вл Губ Лис Пај, бйо у пдзйции Дуб, рани/a (= велики котао

без поклопца) Вуч, йма ону рôму Пух, Саило Губ, о Јовану Секдванију Вл,
сдвина Тур Губ, Устрија Вл, устрüнска вóйска Вуч, устрійнски рат Губ, утдмаски
Вуч.

Изостављање иницијалног вокала је редовна појава код неких заме
ничких и прилошких речи:

— вакй Вл Гор, вакó Вл Гр Лис, вам Вуч, вамо БК Нег Тур Вл Пух Вуч
Лис Мил Гу Дуч, войшнü Вуч, волйка Кот, волйкй ДД Лис, вдликд Кот, вуда
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Ћ Пух Тур Гр Л, вудё Вл, вýде Пај, вудијё Вл, нака Пух, накав Кот, накй Вл,
накб Губ Вл Тур Л, накбг Пај Вл, нолйкй Губ Пај, ндликд Пај, ндмад Губ Гу
Вуч Вл, нôмâдне Пух, нуда Тур, нуде Вл Дљ.
СИНКОПА

85. У Драгачеву се, као и у суседним говорима°, често изоставља вокал
у медијалној позицији. Та појава је у великом броју случајева праћена и ре
дукцијом некога консонанта.

86. Вокал и је највише склон редукцији“. Он се губи иза сонаната и кон
СОНdНа Тdº

— вйдла сам Вл, вйте, — нйсам је там вддла Губ, вддли Вл, öва гддна ће
да öмульи Кот, пётнёс гддна Мил, дванёс гддна, — ни öва гддна Лис, седам
десёт гддна Губ, седам-ôсам гддна Кот, за трй гддне д отплатиш Мил, пôсле
двäес другё гдднё Л, седамдесё трй гддне су њёму Губ, и öвё гдднё и ддгоднё

Вуч, пôла гдднё, — чётрё шёсте гдднё Пш, за гддну дана Кр, пунй сад гддну
Ка, ни цёлу гддну Вл, госпддне судија Вл, госпддне мајбре Гу, стó днара Вл,
четрнёс днара Губ, довёдге га, кае, вамо Вуч, изддте, вйкнем Гор, нарёдла Гу,
дмладна Вуч, јесам погддла Гу, порддла се у кући в6° Кот, радла Кот Лис Гр,

páдло се, мучило се Вуч, páдте Вл Дуч, урадти Кр, čёте Вуч Тур, сёте Губ, јёте
Гор, йте вуда преко башчё Дуб, йте оним јутарњим Гу, навёте Губ, сpéдли смо

се БК, убра?те мараму Л;
— газла бôса по снёгу Вл, прёгазли свё Пух, дóлазла Вл;

— дозволтеми Пух, извдлге Пај Вл Лис Вуч, за калма”, — мобилсан четр
нёсте у јесён, — упалше свётло Вуч;

— диванте вй мало јôш Кот, извйнте ме Вл, извйнте Вуч, не кунте се Лис,
напунла кућу и таван Вл, начйнли кућу у Чачку ДД, ожёнли смо се БК, пшёнца

Лис Тур, пшёнца Вуч, сланинце са сйром Лис, станте, људи Вуч, öне су га
учйнле такйм Вл,

вparла се öцу и майци Кот, вратло се, — десётна гôдйна Вл, десётна дана
ДД, зарагло се Мил, Милутна Ка, о бану Милутну Кр, дr“д сам, — пуштла, —
спуштла Вл, увагла га патрóла Вуч, ка су га уватли Вл, трй-чётрЙ Гу;
— йшли смо за њйм наздрцё ГД, отвдрла Зе, отвдрли Л, прёгурла се Кр,
сrвдрла Кот, турла да надбђе Гр, турла у тópбу Губ, турли му у цёп Пш, турге
те испèцте Тур, ударла буба Губ, запослила се у тркотажи Нег;
— млôго сам забдравла Кот, здвте ја сам у кући Тур, поздравге Гу, дóлазла
сам Вл, нйје данас прдлазла ДД, бацте Лис, турте те испёцге Тур, обýцте сýкњу

Л, дбђге о Труби ГД, пронађте га како знате Ка, па дóhте нам Лис, једну
кäшчицу Гу, пйште Дуч, дрште, — задрште, — ужна Тур, закдљте Вуч.
** Исп. Пецо: ИХ 44; Симић: Левач 162—164; Стевановић: Ђаковички 30; М. Николић: Гороби
ље 656; Реметић: Шумадија 133.

*То је разумљиво, с обзиром на његов квантитет и природу.
*? Изузимајући колектива на -ад и именицу људи (ређе), падежни наставак за Д—И—ЛМн.y
драгачевском говору је -нма.
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Количинске заменице и прилози изведени од њих су у говору Драгачева
ца углавном без вокала и, док су облици са овим вокалом реткост:
— кôлко öћеш Кр, от кдлко до кдлко, — кдлко јôш имаш, — кôлко ћеш му

дати, — колко го“ имаш Вл, кôлко-тдлко Лис, нйсу кдлко су могли Гу, кôлко
йма Пај, кдлко — по петнёстину лйтара Кот, кóлко пута Гр, колко могу Губ,
кдлко е тó бéсно Мил, кôлко е сатй Пух, ймам колко ми трёба Тур, нас нёколко
устало Пш, нёколко дана, — нёколко пута Вл, по нёколко пута поскупљава
Мил, оставио сам нёколко Кр, узимаш пó неколко Гр, нёколко џакбва öстало
на њиви Кот, нёколко оваца Дуб, нёколко смо прôдали Лис, нёколке Кот, уне
колко, — вёлкü bäвб Лис.
Вокал и може се чути и делимично редукован:

— говдр“ла, — пйјан“ца Вл, учйн“ла Гр, у Ивањ“цу Вуч, шарён“це Лис, уваг*ла

Вл, ндс“ли Дль.
Вокал и губи се и између два сонантал, као и у положају између сонаната н:

— увијек сам тó вдлла Гу, ка су се браћа дијёлла, — дијёлло се имање, —
чйм си дозволла Лис, вôд се досёлли Л, запалли кућу, — изди/ёлли се Губ, извалли
Гу, како сам мйслла Лис, мдлло се бôгу БК, навалле муштёрије Вуч, насёлли се
Дль, öнди га обалло Вуч, отёлла се Гр, тёк се помдлли Гу, попалли, — сатрулло
свё öт кишё Лис, попалли Ка, крава се тёлла Пух, раздёлли се Л;
— слâнна, — у сланну Вуч, сланнё Кот, Штáвљанна Ка.
Последица губљења вокала и у секвенцама -лил-и-нин-је извесно дуљење

сонаната л и н. То нијел (и н) вокално, какво налазимо у неким говорима“
после такве редукције. Оба сонанта имају исту артикулациону базу при из
говору, говорна оруђа имају исти положај. Уместол и н чује се л и Н. Ако

упоредимо, нпр., облик попали (2. л. императ.) са попали (радни прид.), лако
ћемо уочити квантитативну разлику међу сонантимал у та два примера.
Такође није тешко запазити да сонант н има различиту дужину у примерима
сланё кôре и парче сланё.

Облик 2. л. jд през глагола видети понекад је са редукованим вокалом и.
— да виш тй Лис, а вйш касти Ве упут дан Кот, да виш сад Пух, да виш
кäка му е кућа Вл.

87. Вокал а редукује се у много мањој мери:
— бjäги Гу, кобјаги Тур, кобјäги Лис, казла за шећер Вуч, казла Миливоју
Гу, касти Вл, грната Губ.
Облици 1. л. јед. през глагола немати чују се са редукованим вокалома:

– — да нём карактеристику Кот, ја нём пô°ма Зе, нём крви ГД, сäд нём
никога Лис, нём млôго, — нём ни судбва Вуч, нём другб нйшта, — нём жйвё
вёзё Вл, ја тó нём, — нём пô°ма Пај, нём нйшта Тур, нём нёшто мало још Мил,
нём тё никакё бôлове Пух.

88. Вокал у такође је мање склон редукцији:
* Дешић: Западнобосански 66; Пецо: Икавскошћакавски I 150—151, где ова појава није честа,
Симић: Обади 50.
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— у вргбнима Вуч, врýна Гр, вруна Лис, вруница Губ, у љёбнйм фрунама

Кр, йзгинло свё Вл, кундре Вуч, пдгинло свё Зе, пдгинло Пај, потднла ДД, у
предзёћу Лис, шäпhё Ђ.

89. Редукција вокала о лексички је ограничена на неке прилоге:
— чýеш, здоговорено за прёкčутра Вуч, дtуд и ддвýд Гр, ддвуд Лис, ддвуд

Дуч, дднýд Кот ГД Кр, вôдйћ дднуд, Шйфтар Вуч, ддýд Вл Дуч, повукла лôнце
ддуд Кот.

Ови прилози представљају сложене речи (од овуд, од онуд), па је, веро
ватно, у свести говорника присутно још увек осећање да су то две речи од

којих је други део сложенице, у самосталној употреби, склон аферези (исп. у
одељку Афереза ликове вуда, нуда).
90. Вокал е редукује се у примерима:

— трй мёсца ДД, пднла да продам Вл, пднла књйжицу Гу, имају вакб

прчаге Вл, сагдpло, била суша Губ, ткéмо сриаде°, ћйлиме Пш, ставйм сриаду
да се пресушуe Губ, црвљйнйк Кp Вуч.
Неки облици глагола моћи, хтети, казати и композита глагола ићи прво
губе вокал, а онда африкату или фрикатив (не можеш > мож°ш 2 можш г.
мош):
— нё мош ако лäжёш, нё мош дувЙјаш Вл, нё мош дйдёш Пај, нè мбш
прйћи од народа Гу, нёмош на срёћу Гр, ако мдш, ако нё мош Гор, мдш йћи
Губ, мдш да јёдёш Дль, мдж да наплати БК, колко год мдш Ка, мдш ми тó

набавити Вуч, нё мош од водё Кот, pёци ако не мош Лис,
— ако дш — ди, ако нёш, — ако нё сутра (= ~ нећеш ~) Вуч, ђе и бйти,
— ако и дати Лис, нёш вйшё Вл, ђёш тамо Дуч, кý и у овб дóба Пај, нёш

ме вйђети Мил, нёш тй мёне такó Губ, ако нёш, само му каш Пух, како штй
да знаш Ка, па ш йћи Рти, са ш й тй Л, ти и отйћи, — нёш мôћи Кот;
— нè да кам Гр, ја вам кам Вл, да каш тй Гу, нè каш кó е Вуч, кад каш
Гор, само му каш Пух, да ти право кам Гр;

— на крају ја дóм öпё за њега Вл, дди до мёне Ка, ако п0°ш тамо, — ако
ддеш вамо Дуч, ја шћёла дóм ко тебе Гр, кад прди тудијё, — кад пдш преко
Расбвца Гор, нè мош да наш ДД, мôгу да нам вунё Губ.
РЕФЛЕКСИ ГЛАСА Б

91. По замени старога гласа ѣ драгачевски говор спада у ијекавске говоре
херцеговачкога типа у западној Србији. У вези са тим морамо дати неколико
НаПОМе.На:

1. Ниједно испитивано место у Драгачеву нема класичну, вуковску заме
ну ѣ у дугим слоговима (-ијё, -йје).

2. У говору Драгачева наилазимо на флуктуирајућу ситуацију у вези са
континуантима јата у дугим слоговима: ие, и/e, ије и "е.

3. Данашњи драгачевски говор је мешовитог ијекавско-екавског типа.
° У том облику, поред распрострањенијег сериада, бележи ову реч и проф. Пецо (ИХ45).
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4. Овај говор у своме гласовном систему нема е < ѣ.
5. Различити рефлекси овога гласа су факултативне природе, недослед
ност постоји код свих информатора, без обзира на старосну, социјалну и
образовну структуру.
6. Присутне су све категорије јекавског јотовања, изузимајући уснене су
гласнике п, б. м и в у облицима типа пљесма, блѣежати, мљера вљера.
7. Наш говор познаје икавизме којих има и у стандардном језику ијекав
ског изговора.

92. На месту старога вокала ѣ под дугоузлазним акцентом у Драгачеву
се изговара:

а) -ије, дакле двосложни ијекавски рефлекс у коме је на вокалу е дугоу
злазни акценат. Вокал и изговара се јасно, али је сонант ј у овој позицији
(између вокала предњег реда) делимично редукован:
----

на бијёлбм кôњу Вуч, бијелце Тур, нема вијека Дуб, у вијеку Тур Вуч,

вијёнац Лис Тур, Вијёнац Гу Вуч, вијенци Тур, дијёте Л Гр, Тур ГуЛис, звијезде
Л Тур, издијёлило се Кр, исцијёдио Лис, клијёшга Вуч, немалијека Дуб, лијекове
Лис Пш, лијекови Тур, лиJéпе године Гу, лидёчио Вуч, млијéко, — Нидёмци Гр,
одијелио се Губ, одијело Тур Лис Дуч Кот, у одијелу Гу, озлијёдио Тур, олименно
се Гу, без опијёла Кот, осиёдио Кр, осиЈёчё Лис, осиёчёш Гр, пи/ёвца Тур,

лијевци Гр, плијёвили, — плијёвити Тур, позлијёдила се Тур, поцијёпд, — ријека
Лис Ђ, ријеке Вуч, низ ријеку Губ, на ријеци Бјелици Гу, лиЈепу Тур, свидётло
Лис, у свијету Вуч, свијећа Лис Вуч, свијећу Кр, сијёна Тур Пш, сијёче Дуч,
сијéчё, — смијёнићеш се Вуч, у снијегу Дљ, на стијёну Ђ, стијёном Пш, Сти)ёла

Дљ, стијёна, — стијёну, — ти)ёсан, — умијёмо Тур, умијёсила Гр, по цијёвима
Тур, циЈёни га Гу, циJéдик се Вуч;

б) -é, дакле, са класичном екавском заменом шумадијско-војвођанског
ТИПа:

— беда Кр, белё се Вл, блёда Пш, у вёку Вл, у вёнац Пај, по венцу Дль,

време Кр, врёсло Вл, глёто ДД, дéлбва Тур, дете Вл Зе Лис Кот, дрводељац Кот,
на Дрёнку Ка, заплёнили Дљ, звёзда Тур, изблёдЙ Кот, изделили се Мил, изделили
Вл, исцёдиги Тур, лёкове Л Вл, лёпили Вл, лёпо Л Вл Кр, лёске Кот, лёчёње Гор
ДД, мёсила Кот, мёсила сам Вл, лілёка Вл Мил Пух Дуб Гр, млеко Пш Вл,
Немци Вл Ка Гор Вуч, оделио се ГД, одёло Дуч Кот, у одёлу Гор, да осёдйш
Вл, осёци, — осечё ГД, Вл, осéчем, — осечём Пај, оцёдид Лис, пёсак Пш, пётао
Губ, погрешио Гу, поделили Гор, посёчё се Дуч, примётили га Гу, на рёци, —

увели светло Вуч Вл, свérбва Л, по свету Лис, свећа Ка Вуч Гу, свеће Кр, свећу
Дуч Вл, сёвале Мил, сёна Тур, слёпа, — сёчё се Кот, снёжак Вл, у цвёту Пај,
цёвкама, — цёвке Вл, цёђом ДД, цёло Лис Дљ, цёлог Лис, у целом свёгу Гор,
цёлбме Дль, цёлу Пш Кот Дуб, цёна БК, цёне Л Мил Кот, цёнили Вуч Вл, цёнио
Л, црёва Вуч Кот.

Један од најтежих задатака пред којим се нађе истраживач на терену

свакако је бележење ијекавских рефлекса дугогјата. Неуједначеност показују
и говори са „вуковском“ секвенцом ијё (< ѣ), йје (< ё) у основи. Тако проф.
Пецо у источној Херцеговини бележи напоредни изговор лијёло и лијепо, чак
у истом месту, уз констатацију да ијё преовлађује у планинским пределима,
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мада је, признаје аутор, „тешко повући тачну границу између ових рефлекса

за ѣ“. Секвенца иjé објашњава се утицајем суседних централнохерцего
вачких говора, али је прихватљива и теза да дуго е у ије треба тражити у

дифтоншком рефлексу ѣ» йё“.
Данило Вушовић је запазио да се у Пиви, Голији, Бањанима и неким су
седним местима на месту дугогѣ изговара и°е, „где се између и и е чује само

нека врста прелазног и, а каткада као да се чује и само ие“. Он ту појаву
објашњава лакшим и пасивнијим изговором, за разлику од никшићке околине
у којој се говори одсечније и где се добро чује група ије. Прелазно и не чује
се у речима риёка, миёна, циёна, стиёна, биёда, сиёна. Вушовић не разматра

даље ову појаву, иако примери са редукованим гласом ју „јатовској“ секвен
ци имају дугоузлазни акценат на вокалу е и захтевају известан коментар. Он,
дакле, остаје при лакшем и пасивнијем изговору као разлогу те редукције.
Јован Вуковић се донекле слаже са Вушовићем и износи да се у пивско

-дробњачком говору глас ј у рефлексу ѣ под дугоузлазним акцентом слабије
чује, што зависи „од тога да ли се извесна реч мање или више изразито из

говара у реченици“. Он, даље, секвенцу ије (одѣ са дугоузлазним акцентом)
чује са полудугим акцентом и тумачи га дуљењем „гласа е у извесним пози
цијама... Слабљење, дакле, претходног вокала проузроковало је, непотпуно

још, дуљење другога“.
Занимљиво је да ијекавизам Вуковог типа данас чувају само источнохер

цеговачки и северозападни црногорски говори. У осталим крајевима, у које
је током сеоба допирао тај динарски елеменат, не налазимо класичну ије
кавштину. У нашем случају, као и у сличним ијекавским говорима у западној
Србији, разлоге треба тражити у томе што се тип дијёте сучелило са дёте. У
додиру са екавским супстратом и суседним екавским говорима са ё <ѣ, ијё
је уступило место моделу ијё. Таје промена могла бити итекако потпомогнута
пасивнијим изговором гласа ј, али не треба занемарити ни онај део досеље

ника који потичу из крајева у којима је и данас ијёсијё“. За босанске говоре
бисмо у том смислу могли говорити о икавском утицају. У њима се млијёко
„сукобило“ са млйко, па је после тога у таквим случајевима уопштен дугоу
ЗЛaЗНИ aКЦeНаТ.

Само неколико примера имају секвенцу ије <ѣ са краткоузлазним ак
цснтом:

— дијёте Вуч, лtлијёко, — пијёвац, —— тријёзан Кот, пијёсак Лис, поред Ријёкё
Вл, —

али нам не говоре много пошто су изговорени у емфатичној ситуацији па,
према томе, не представљају структурну особину говора.
* Пецо: ИХ 52.
* Исто 52.

* Вушовић:ДИХ 7.
* Вуковић: ГПД 13.
* Исто 13.

* Пецо: ИХ 52.
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Глас ју секвенци иде (< ё) изговара се исто као у пйје, крйје, Алексије,
уши/еш, што значи да је слабљење његове артикулације позиционо условљено.
Оно (j) је артикулисано онолико „колико је ... потребно за прелаз од арти
кулације гласа и до артикулације гласа е“.
93. У знатно мањем броју случајева на месту старога вокала ѣ изговара
се иё. Глас ј овде је редукован, а вокал е је под дугоузлазним акцентом:
— преко Виёнца Вуч, нäма двиёма Кр, диёте Вл Губ, лиéка Гр, млиéка Мил

Гр, млиéко Вл Гр, према млиéку Гр, опиёло Зе, подиёлио Гу, риéка Гр, риéчü
Рти, у сниéгу Вуч, тиёсно Кот, мало побиёльд Вуч;

— кдлиёвка Губ, насмиете се Вл, пдлиёжемо Вл Дуч, у риёку Вл.
У овим примерима је процес слабљења гласај (у ије < ё) спроведен до
краја као и у облицима са и(j)е које није постало до ѣ:
— підпüе Вуч, пдпием Мил, да убие Вл, пдкрие Гр, Петрониевићи Зе.
Секвенца ие (< ѣ) може се у овом говору објашњавати последицом судара
екавског и ијекавског изговора. Овакво тумачење допушта нам непостојање те

секвенце у источнохерцеговачком“, пивско-дробњачком и ускочком говору.
94. У дугим неакцентованим слоговима на месу ѣ изговара се:

а) ијё, дакле, опет са делимично редукованим гласом ј:

— дднијёла Тур Гр, дднијёre Ђ, дôнијёто Тур, йзнијёго, — йcцијёдё Гу, йс
цијёла Пух Тур, једндцијёвка Губ, колијевка Лис Тур, колиЈгвку Гр Лис, кôри ён,
— обезбијёђено Тур, дблијёћу, — дднијёк Вуч, дднијёла Пух Дљ, дднијёли Вуч,
длиЈёпи се споља, — дtријёзни се Лис, дцијёди се Пш, дцијёдим се Вуч, пдли

Јёжемо Гр, поплијёси Гу, припдвијёда Тур, припдви/ёдамо Лис, прдмигшаш Гр,
прдсијёца БК, разумијёш Л, увијёк Гу, умије Лис, умијем Гу, умијёсё Вуч, уми
Јёсим Тур, умијёсимо, — умиЈёшено Гр, умри/ё Дљ, успи/ёва Кот.
б) ё (спорадично кратко е):

— дднёли Дль, йсцёди се Гу, једндцёвку Губ, кдлосёк Дљ, у кдлёвци ГД, на

прёд Дуч, наследи Мил, наслёдили Ка, обезбеђено Тур, ддёле се Дуб, дсек (=
Осијек) ДД, дтрёбљено Л, дтрёзни се Лис, пдднёла Вл, пдзлёди се Кот, пдлёжу
Дуч, пдсмек Вуч, прдцёди се Губ, прдцёдимо Пш, разумёш Дуб Дуч, разумёш и
тй Нег, разумёш и Тур, разумёш тó Вл, убедиш Мил, увёк Дуч Дуб Лис, увек
Пш, умёсимо Вл, унёк Губ, успёва Вл Мил.

Видимо да дуго неакцентовано е даје исте рефлексе као и оно под ак

центом ије: е. За разлику од источнохерцеговачког у коме је ије или ијё*
(дднијёла и дднијёла), овде је вокал е увек дуг. Објашњење ове дужине исто је
као и за ону у ије од акцентованог дугог е.
95. На месту гласа ѣ под дугосилазним акцентом у Драгачеву данас имамо
двојак рефлекс: ијекавски и скавски.
* Вуковић; ГПД 13.
* „Оно неколико примјера са це мј. ије, које сам забиљежио у овом говору, никако се не
могу сматрати његовом органском особином, тим прије што сам и од оних лица, од којих сам чуо
ове примјере, иначе редовно биљежио ије“ (Пецо: ИХ 50).
* Пецо; ИХ 55.
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а) Уијекавском изговору такво ѣ > йје, ређе йје и йе, а врло ретко 9е и
рефлекс са дугим неакцентованим е:

— из Бијелд Камена, — црно на бйјелд Вуч, вйјек Губ Кр, дйјете Ћ Тур
Вл, дpйјем, — дpйјемаш Гр, ждрй}ебе Лис, зйјева Тур, на лйЈево“ нôзи Вуч,
лйјеву нôгу Кот, лйјек, — лйјен Тур, лйјеп Гу, лйјепиш Вуч, лйјепй се Лис, лйјело
Пух, мйЈењам Вуч, плйЈес Гу, pйЈеч Лис, pйјечи Гу, на свйјести Мил, свйјет Гу,

cйЈева, — сйЈевају варнице Лис, cйЈено Дуч Лис, слйдепй мйш, — слйјепд око

Тур, не смије, — не смијем, — смйЈенüмо Гу, снйјег Губ ПухЛ ДД Кот Вуч,
снйјегК Тур, од снйјега, — снйјегом Нег, тйјесто Вуч Лис, цвйјет Тур, цијела
Лис, цйЈепâто Кот,

— дйјете Пај Гор, двйје Тур Дуч Кот Губ, дpйјење, — испо дрйјења ГД,
плйјеви се Дуч, с öвйм свйјетом Губ, брёме сйјена Вуч, cйјено ГД, БК, снйјег

Гр ГД Кот Губ, rйјело Кот, у тйјелу Вуч, на цйјев ГД, цйјеђ Вуч;
— дйете Вл, ваздвие Мил, у Бйелдм Камёну Кот, мйешаш Гр, прйе Вл,
смйем Гр, слйежу Зе, снйег Кот, pйечи Вл, rйесто Гр, цвйеће Гор, цйедй се Гр;

— бијелйм, — за Бијељину, — в"ёка Лис, дчёте Вл, л9епо, — м"ёсиш, —
трпб счёно Кр, сн"Јёг (х 4) Ћ, мôи в*/ёк Тур, сваку сp"Једу Лис,

— на бриёг! Губ, снйёг Кот, цвйјёr БК.
Примарном заменом ѣ под дугосилазним акцентом овде треба сматрати

йје, дакле двосложну замену у којој се вокал и изговара стабилно јер је под

акцентом, док је глас ј опет пасивнијег изговора. Вокал е није дуг“, чак ни
полудуг°. Одсуство те дужине, која је, вероватно, постојала у ранијој фази*
јасно говори о немогућности процеса йle = це. Примери као што су с"ёно,
л9ёпо не могу бити противаргумент оваквој тврдњи јер су врло ретки. Њих
објашњавамо пасивном артикулацијом вокала и ~ и, док се ј у том положају
редукује.
б) Гласѣ под дугосилазним акцентом има екавску вредност ё:

— бёдно Гу, бёлü Лис, вёк Кот, вёнце Вл Ка, двё Дуч Вл Дљ, дёлймо, —
дёљена Тур, у овом делу Зе, лёп Гу, лёпљено Кот, лёпо Гy Пш Мил Гр Вуч Л,
мёси Вуч, мёсител вй Вл, мёшамо се Пај, плёс (= cкрама која се ухвати на
сиру) Гу, свёт Лис, сёно Дуч, сёна Ка, слёп Кот, два смёра, — смёсимо Вл, снёг
Гор Вл, тала Тур Мил, тёло Тур Губ Мил, тёсто Вуч, цвёће Вл Гу, цёђ Гу Вл,
цёви Губ, цёли дан Л, цёпам Пај.

96. Гласѣ под кратким акцентом у говору Драгачева има ијекавску и
екавску замену.

а) Примери са ијекавским рефлексима имају је:
— у бјёжању, — бјёжд Нег, бјёжй Гр, бјёжи Кот, бјёжд Кр, Бјелица Гу,
Бјелицё Пух Вл, у Бјёлици Вл, у Бјелицу Гу, вјёверица Тур, вјётар Вуч Дуч, према

вјётру Дуч, дjёд Губ, дjёловб Гу, са дјётетом Кот, дjёвдёку Губ, дјецё ГД, мјёнице
Пух, мјёpй Дуч, мјесто Дљ, пјёва Тур, пјёвају Вуч, пјёвала, — пјёвали Гр, пјёвам
49 По Решетару, йјё представља прелаз од йје ка иё (Штокавски 89).
39 Пецо: ИХ 48.

* Решетар: Штокавски 89.
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Вуч, пјёвамо Гр, пјёваш Кр, пјёна Пух, пјёнй Гр Пух, пјёнила Гу, пјесма Тур
Лис, пјёшкё Вуч Гу, побјёшњела Гу, сjёднём Вуч, сjёли Дљ, сjёме Гу, Сјёница
Дљ Гор, у Сјёницу Пух, сjёрава, — сjёрина Пај, трава сjёруша Гр, сjётила се

Вуч, Стјёнйк (= брдо према Чачку) Губ, стjёнкача Тур, стjёнкаче (= стенице)
Кот, тјёснац Гор, тјёшийм Пш, цвјётови, — цjёдило Тур, цjёлüва га Лис, цjёланица
Тур, цjёпаницу Нег.
б) Примери са екавском заменом кратког ѣ:
— бёжала Тур Вл, бèжй Гр Тур, бёжи Дуч Тур Вл, бёжд Пух Ка, Белица
Гу, на Бёлицу Лис, бёше Вуч, како му бёше йме Лис, вёра Вл, вёровб ко, не

веровд Кот, вёруем Губ, вёpyеш Гор, вётар Мил, вёћнüк Гу, вёчита Лис, вёчито
Вл, вёшали Нег, вёшд Гор, двёста Мил Гр, дёвёр Вл Вуч, дèвојака Тур, дèвдика
Вл, дёда Вуч Вл Зе БК Дуч Кp Дљ, мôга дёдё Гу, благодёди Дуч Кр, мôме
дёди дёда Дљ, дёдовина Мил, дёду Вл Лис, дёловођа Л. ГД, йскосё и дёну ГД,
дёо Вл БК Мил ДД Гу, дётелина ГД Мил, дётелину Ка, дётлüh Вл, дёца Гу Вл,
двôе дèцё Пај, дёцу Зе, дèчак Ка Кот Лис Пух, дёчка Вл, дèчкüh Ка, дёчко Л,
Збёг (= топоним) Кр, збёг Кот, звёрка Лис, исёкли Пај, исèчено Вл, ктёо Кр,
лёб Губ Вл, лёба Кот Вл, парчёнце лёба Гор, лёбац ГД Лис Вл Л, с лёбом Л.,
лёпчић Гор, лёпише Гор, лёса Ка, по лёсама, — лёсама Вл, лёсе Дль, лётина Мил,
лёто Дль Ка, мёра Тур, мёсто Дуч Л, у мèстима Дль, млёкар Вл Губ Гр, од млёчній
произвбда Дуб, недёљива ймовина Лис, пёва Ка Гу, пёвало Вл, пёвам Пш, пёсма
Вл, пёсме Пш, пёшкё Мил, плёва Дуч, побеђуe Гу, просёчен, — просёчена Вл, свè
тлица Тур, йма светлости Губ, свёћица Вуч, сèдео Гу, сèдети Тур, сèдй Вл, сёди, —
сèдüм Мил, седимо Тур, сèдите Лис Тур, сèдйш Дуч, сёднё Губ, сёднём Пш Вл,
сёднёмо, — сёте Тур, сèкира Пај Мил, сèкирдм Вл, сèкиру Ка, сёкли Мил, сёкд,
— сёла Вл, сёме Мил Вл Гу, сёмена Пај, о Сёницё öзгб, — сётва Мил, сётила се,
— сёrüм се Вл, сёhâм се Пај Мил, сёћи Вл, слёдовала Пух, у слёпилу, — смёша
Кот, смёсу Вуч, снёгови Мил Лис, стёд Пух, телеснбКот, тёо Вл Гор БК Гу, тёo

Вл Гор БК Гу, тёра Вл Дуч Гр, тёрали Гу Пух, тёрамо ДД, по хлёбу Гр, цвёта
Кот, цвёrüh Вуч, Цвётко Кот, цёлüва Тур Вуч, целокупну Лис, за цёо жйвот Кот,
цёо Гу Гор Гр, цёд Губ Кр Вуч Гу.
97. Исто се рефлектује кратко ѣ у неакцентованом слогу.
а) Ијекавски рефлекс:

— Бјелдшевац Ђ, да се вјенчäмо, — вјенчање Гр, дјетёнце Дуч, задјенё Гу,
зäпјевају, — запјевати Гр, намјешrй ми Гу, дбјесили Лис, дбјетина Дљ, дбјешено
Гр, дtјеста Вуч, нè пјева Тур, пјевчйћа Гр, пдбјегнём Ђ, пдбјегд Тур, пдвјесму

Гр, пдсједамо Дль, пдсјекó Гу, прёбјегд Пух, прдпјевати Кот, у прдсвјети Гу,
прôсјед Л, разбјегнý се Лис, савјетовд Вл, цвјетбва Тур.
б) Екавски рефлекс:

— бёз венчања Кот, вйдео Пај, вйдећу, — вдлела Вл, девд°чица Гр, дедбё
Губ, на дебби Лис, дечäци Гор, долётео Гу, дôнд Кот, ддтера Мил, ддтерд Вуч,
живела Гу, жcйвели, — живео Мил, живети Вл, задеља Лис, заседање Гу, йзбе
гли, — йзлепша Мил, йстерати Гр, колено Кр, лекару Кот ДД, лешнйка Гр,
наследници Лис, найпоследњи Гр, нёдельбм Гу, дбесили Дљ, дбесйш Мил, дбесиб
се Вуч, дваес оделёња Мил, оделёње Вуч Гор, у оделёње Зе, дденули Пај, ддеће

Пух, дсекла Зе, дсетио, — дсечито Вл, дсечена Тур, дсећаш Вуч, дтерали Вл,
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дтерам Губ, дтерамо Лис, дцёди Вл, пдбегнём Ка Вл, пдбегб Кот Мил, пдбегосмо

Ђ, поверёње Дуч, пдвесама, — пдвесмо Вл, пдзледа Лис, покйпело Вл, полудго
Вуч, понедељак Гу Кот, піднео Дуч, пдсекла Ка, пдсетüм Вуч, пдсету Гу, пдсечили
Вуч, поскупело Мил, пдследња Ка, до пдследњё Вл, пдследњй Гу, напдслетку
Гор, пдтеру Лис, прадеда БК, прадеда Кр, премештен Гу, прёсекб Вл, пример
Мил, на пример Пух, до прдлећа Мил, прôсек ДД, прдсекд ГД, размерйш, —
саветовала Вл, седдчити, — седдчüш Лис, нè сетик се Губ, нè сећам се Нег Вл,
нё тера Дуб, уверен Вл, уверење Пух Лис, умели Губ, умео сам Кот, уметан Вл,
услед, — усмерена Мил, yцветало ГД, цедуљача Пш, целйвају Тур.
98. На основу прикупљене грађе о рефлексима ѣ могли бисмо констато
вати да су у Драгачеву у подједнакој употреби и екавски и (и)јекавски лико
ви. (Примери са јекавским јотовањем наведени су ниже). Изговор са е или
(и)je je факултативан, изузимајући секвенце ре, ел, еј (в даље). Од свих ин
форматора су напоредо бележени облици са обе замене при чему се, колико
се могло приметити, није „фаворизовао“ неки од два изговора. То ће нам
потврдити групе речи у којима су у непосредном суседству лексеме са екав
ским и (и)јекавским секвенцама:

— лёпо пјёвд Гу, завиЈб снёг Гор, дёца сва пдлиёжемо Вл, кад запјева лётао
Губ, дpйјење уцветало ГД, цёлог в*ёка Лис, цёo свйler Гу, увёк пјесма Лис, оста
ви двде, остави нође Кр, цёло љёто Лис, цёо вйЈек, — бјёжд једно време, —

лёбац округал, лідеп Кр, сађенута дётелина Губ, двидеш на вётру ДД, тёра пљёву
Губ.

Нешто отворенији изговор вокала е <ѣ ретко се чује:
— свё*та, — свé“тло, — издé“лили, — да не се“днё Вл, лё“по, — цё“ло сёло
Губ, сё“мена Мил, увё“к Дуб, —

што је ипак индивидуално и резултат експресивнијег изговора, као и затво
рено е у трима примерима:

—— смё*ла Гр, млё“ко Тур Гр, вре“ме Вл.
99. Извесну неуједначеност показују и облици са секвенцом рѣ.
а) Екавски рефлекси:

— не вредй Вл Гор Кот Гу Вуч, време Ка Кот, одрёшили Гор, погорёлцима

ГД, погрешио Гу, порекло БК Пух Дуб Губ Мил Лис, пореклом Л, pётко Губ
Кр, решила сам Вл, péшио ГД, стреља Тур, стрёљали Ка Гор Пш, стрёљање Пај
Губ, по среди кућани Л, стрепели се ГД, не стрёпЙ Мил, срёда Вл, црёва Вуч,
зрёње у салашу Мил, сређеви, — у среддпосну срёду Вл;
— брег Гр ГД, грёше ГД, pёђа се Вл, pётко Зе, pёч Вл, pёчи Лис Вл, pёше
Лис, срёђ Вл, стрёља Кр, црёп Тур Лис Кот Вл;

— брёшчüh Кот Лис, брёгови, — вpёти Тур, врёћа Гор КрЛис Тур, на
врёhу Вл, грёшан Кот, грёшка Губ, грёшке Лис, дрёнина, — дрёново дрво Гр,
дрёњина Вуч, он йзрекó Вл, нйје зрёо Вуч, зрёo cйр Губ, сазрела Гр, мрёжа
Тур, pёђг Гу, старешина Ка Губ, старешине Вуч, старёшину Ђ, речице (Гјд. од
речца) ГД, урёђати Гор, црёпљика Тур Лис, у црёпљици Лис, црёпови Тур, црё

пуља Кот Кр, црёпуље Вл, у црёпуљи Губ, црёпуљу Гр, стрељица кад погодй у
цёр пайсцијёпа Тур;
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брегдвима Тур, корела Гу, решавали Мил, решёње Лис, и решёњу Ка, у

средôпосну срёду Вл, покорети Кр, ждребёнце, — прекдрела Губ.
б) Ијекавски рефлекси:

— дри)ёњак Вуч Гр, мријёти Кот, отријёзнио се Дуб, помријёти (х 3) Лис,
ри'ёка Тур, cри/ёда и пётка Лис, сриЈёда Тур Лис, да стријёпü Гу, умријёти, —
цри/ёво Тур;

— на бриёгу Гу, погриёшили Мил, стриёпила Гр;

— брйјег Гу Тур, бpйдега Тур, дpйјем Гр, дpйјема Вуч, дрй}емаш Гр, ждpй
Јебе Тур Лис, pйЈеч Лис Гу Тур;

— бpйјег Губ, бpйjec Вуч, дpйјема Губ, дpйјење ГД,
— по старјёству Лис Кр;

— ддријёшим Зе Вуч, дждријёби Губ, дtријёзни се Лис, свè помријё Ђ,
умриЈё Л, умри/ёти Вуч, умријёћу Гу, підгриЈёши Губ.
100. У облицима глагола горети увек рѣ > ре:
— гдрела Тур Гр, гореле Ка, горео, — гдресмо Гу, загдрела Вл, изгдрело Гр
БК, погдреле Губ, погдрели ГД, погдрело Вл ГД, прогдрело Гр, сагдрела ГД,
сагдрели би људи Вуч, сагдрело ГД Лис Пај, не сагдресмо Гу.
О облику прилога горе в. ниже.

По материјалу се да закључити да је дуго ѣ у секвенци редало исте ре
зултате као ѣ у дѣте и сѣно. Међутим, рѣ (са кратким вокалом ѣ) даје ре, из
узимајући неколика случаја. Примећује се и одсуство ликова типадстарјело,

изгдpјело које источнохерцеговачки има°.
101. У Драгачеву се углавном чува разлика међу префиксима пре- и при
— прйјавиш Губ, прйвјенчó се, — прйвенчб се Вл, прйкрану, — пригрйјава,
ôпё ће кйша Тур, припдвиЈёдамо Лис, прйповијёс Кот, прйтиснёш Гу Вл Пух
Лис Ћ Вуч Гор Губ Нег Пш Дуч Ви БК Гр Зе, прйпарена Гу, припдможём Ка
Гу, прймакó се Вл Зе Лис Пух, приступид Кот, прйслонüш Пух, прймёте Ђ,

привржен Гу, прйпрёмимо Вл, признд ГуЋ Дуч Рти, да прйпалим Тур, прйкувёш
Ка, не прйлази ми Нег;

— прёпуно свè Гу, презндиб се Вл, прёзнаја се Лис, прёпала се Кот Дуч,
мало прёпио Гу, Предбражёње Кр Дуч, прёварй ме Губ, прёстала Вуч Ка Вл
Ви Нег Ћ Кр, премештё га Тур, прёћерд Кот, прёдана Л, прекађуемо Гор, пре
садид Тур.

Наведени однос поремећен је у следећим случајевима:
— препрёмили Дљ, прèпрёмимо увечи Божића Вл, прёвикнё се Вуч, пре
вржен Гу, прёмёгё Нёмци ГД, премётили Ка Гу, премérйм Вл, премётио Вуч
Пај, прёмёти Л, премётиги Вуч, премёгйш Ка, премётй човека Губ,
— прйслава Лис, приградио Гу, прйбрало се Губ, пришутйм Вуч.
Уместо про- бележили смо пре- у примерима:

— прёцёди, — прёзüва, — прёзваше Вл, прёзЙва Губ.
* Пецо: ИХ 57.
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У подједнакој су употреби облици прилога пръ: прйје и прё.
Осим усамљених ликова прина сунцу Тур, прикд прага Вл, прико телевй
зора Губ, у Драгачеву се говори преко, пред и према.
102. Облици са ѣ испред j доста ретко имају е:

— бёјак ја Кот, бёјаше Гу, засејавд Л, нâceјеш, — сёје се брашно Дуч, сёјем
Зе, сёЈемо Дљ, сёје се Вл, сёјати, — сёјало се Вл, грёје Дуч, —
док су ликови са иj < ѣј неупоредиво чешћи:

— нâcй Тур, непрдсијано, — пдсијано е Гу, пдсијемо тежину Губ,

пдсијеш

Кот, пдсијемо Тур, пдсид Вл, прдси/ёмо Гр, прдсидемо, — прдсијё се, — расиало
се Вл, cйјала Кот, cйјала се тежина Гр, cйјали Вл Гу, cйјали Пај Кот Л, cйЈало

се Вл, cйјан Лис, cйјато Гу, cйјати, — cй Тур, cйе Вл, cйем Мил Пај, не сием
Мил, cйје збб ГД, cйје жйто Вл, нè сије Кр, cйЈёмо Кр, cйЈд Мил, cйјд Лис,
cйју муруз Вуч;

— віјавица Вл, вйјање пшенице Дуч, машйна врше и вйје Вуч, вйје, —
вйјеш Гу, вйју пшеницу Дуч, завиЈо снёг Гор, двијати пасуљ Лис, двиЈеш на
вётру ДД;

— грйје Вуч, грйје Вл Дуч, грйјемо се Вл ГД, грйјали се Лис, грйјем се Гу,
загријавају се Кр, загријани Кот, дгрија Ђ, дгрй}еш Кот, да се угрие, — угријемо
Гр, она се угрије Кр;

— исмйјава Вуч, да се исмију Лис, насмид се Мил, посмијавају се Кр, смй
јала се Тур, смйјање Вл, смйјасмо се Гу, смиЈанција, — смй се, — смйте се вй
сад, — смйаће се нèко Вл, смйдём се, — смйјд се Тур, смйју се мёне Вл, смйју
се, — смйју се Гу, смйју се Гр;

— біjäше Губ Лис, бйјаше тóпал дан Лис, бйјаше Гу, биjаше Ћ, бйјагу Гр;
— разумију Лис.

103. Вокалска група ѣл такође се двојако рефлектује:
а) ѣл > ѣo - ио:

— вдлиб Тур, мрзио, — пожйвио Кот, жйвио, — пожйвио, — прежйвид
Гу, прожcйвид Гор, дднио Кот Лис, жёлио Гу, вйдио Кот, дстарио Лис Губ,
запдвидио Кот, смйд Тур, нйко нйје смйо, — цйо дан Пух.
Именица биднчуг Дуч једна је од фонетских варијација турске речи bilezik

која је посуђена врло давно. У нашим говорима она има разноврсне облике
(н је овде *******и сугласник), док се у м. и налази у старој позајмљеници
биочуг < бѣльчугъ?“.
б) ѣл > ѣo - еo:

— трпео сам Вл, живео Мил, живд народ ГД, полётео Вл, бдлѣд Тур, вйђб
Гу, вйдб Вл, вдлд Дуб, дóнд Кот Пај, дôспб си Губ, жёльд Мил, загдрб Вуч,
живљб Губ, смёо Вуч, čёђео Л, дднд Ка, пдјд Гу Вл Кот Тур, полудб Вуч, прёнд

Вл, претрпд ГД, прогдрб Лис, разбдлд се Гу, разумд Гор, сагдрб Лис, успб Губ,
умд ДубЛ, шћёд Дљ Гор Вуч.
** Исп. Скок I, 136, belénéük.
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104. Ако у секвенци ѣл није било фонетских услова за вокализацију со
нантал, добијали смо од кратког ѣ прилично ретко е:
— жйвела Гу, живели Губ Мил, мрзела, — пожcйвели, — пожcйвела Вл,

сèдели Лис, доживела Пш, вдлела Гу, трпела Вл, — а много чешће је, са
извршеним јотовањем гласал (л + је <ѣ > ље) и д (д + је <ѣ > he);

— живјела сам Вл, споразумјели се Дль, вдљела Гор Гр Кр Вл Лис Тур Ка
Гу, вдљели Гр ГД Гy ДД Гор Вуч, бдљела Вуч, бôљело Вл Кот, бдљети Кот,
жёљели Гу, вдлѣеле, — вдљело се, — жёльела, — забдљела, — разбдљела се Лис,
вйђела Нег Гу ДД Вл Тур, на°вдљели Гр, обдлѣела Губ, разбдљела се Вуч,
пожёљети Гор Вуч, вйђеле Вуч, нађела йме Гу, полуђела Лис, čёђели Вуч Гу,

изблёђела Зе, свйђело се Лис. Више примера наводи се у одељку о јотовању.
105. Ликови у којима данас имамо и <ѣ (испред гласал који се није

вокализовао у тој позицији) аналошке су природе:
— вйдила сам Лис, доживила Пш, жйвила Вуч Лис Зе, живили Гор Гy Дль
Гр Лис Тур Л, жcйвило се Пух, жýдила за ма“ком Лис, надживила мужа Зе,
нажcйвила човека Вуч, пожйвили Вуч, прежйвило се, — мрзили Гу, свpбиле Кр,

èéдила Гу, ожёднила Вл, дстарила Вуч Тур Губ, дстарили Кот, дстарило се Тур.
Истога су порекла и облици глагола са и <ѣ у инфинитивној основи:
— вётити Вуч, дожcйвити Кот, жйвити Тур Губ, надживити Вуч, трлиги
Губ Вуч, шутити, — дстарити Тур.
Аналошким путем успостављене су алтернације палаталан — непалата
лан консонант у инфинитиву и радном придеву:

— вдљео Кр, жcйвљети Губ Дуб Лис, жcйвљд Губ, трпљёћи неправду, —
жcйвљели Лис, жcйвљело се Л Дуб Вл, мљёо Вуч Губ, оживљеће Лис, преживље
ли, — прежcйвљб päто Дуб, самљео Губ, мржљело Вуч.

106. Вокалска скупина -ѣлѣ- у лексеми бѣлѣг углавном даје -иље-, где је

вокал и настао дисимилацијом“.

|-

— биљег Вл, бйљега Вуч, Бйљеге Гор, нöcйм бйљегу Вл, биљежcй угарком

сланину Гор, биљежицу Вл, забильёжава Тур, забиљежено Рти Тур, избиљежё
се Вл, обиљежили Мил, обиљежено, — обиљежcйм Гор;
— обележиш Вл, забёљежио Губ.
Овде се говори:

— у нёђељу Вуч Пух, нёдјељбм Пух; нёдельдм Гу, понедељак Зе, у понёдеонüк
Вуч, у понёдеоник Пух, понедељак, — понедељнЙк Вл, понёдионйк Ка, понёдиб
ник Тур.

Забележено је мйјур, — мйјови, — самијдвима Тур, лйда, — у лйЈама, по
садим у лйје Губ, ó смида Губ Вуч, где такође имамо и од секвенце еј (< ѣх).
107. Глаголи смѣти, доспѣти и разумѣти имају облике:

— не смё Вуч, нити смё до њёга Вл, смём Гу, смёмол, — не смёмо Пај,
не смёш Пај Вл, дôспети, — дóспб сам, — доспб си Губ, успёва Пух Вл Мил,

успеју Л, разумёш Тур Нег, разумёмо, — разуму Тур, споразуму се° Дуч,
* Исп. и Пецо: ИХ 58; Вуковић: ГПД 17 и сл.

* Овде је, након редукције гласај, извршена прогресивна асимилација.
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— не смй Вл, тó не смй бйти Гр, не смйм Вл, не смиу Зе, не смије Гу, не
смиЈем Ћ Губ Гу, смјёло Пух, ка_ддспй Нег, ддспй Гр Ка, ка_ддспüш Гр, кад
сäспй чôек у наше гôдине ГД, успй Вуч Кот Лис, изумила, — йзумим Гр, разуми
се са њима Губ, разумим, — разумити Лис.
108. Прилози горе, доле, овде, онде, где, негде и свyгде у говору Драгачева

имају различите ликове:
— вóђе Тур БК Лис Вуч Дль Кот Гу Мил Пш Губ Л;

— bё си Лис Вл Пај, како ћё Ка, hё су Гор, ће се зовё, — bёйма, — bё
су, — bё Је, — hё öтишла, — hё Вл, јё ћете Вуч, јё Кот ГД Вуч Нег;

— нёђе Вл Мил Вуч Кот Гу Пај; нйђе Вл Гу Лис ДД Пух Кот Гр Пај;
— нôђе Кр ГД Лис Вуч Кот Гу Тур; двђе Тур Гу Пух, бђе Кот БК ДД,
бнђе Пух піднеђе Гр; свуђ Вуч Тур Ћ Гу Кот Губ Вл, свуђе Вуч;
— ддље Пух Вуч ДубЛ Кот Зe Губ Вл Гу Мил Дуч, дóль ГД Л. Вл;
— дóле ГД Вл Зе Мил Кот Гр Пај Дуч Дљ ГуЛ ДД, дóл Вл,
— бвде Вуч Мил Пух Вл Дљ Кот Гу Дуч Зе Ка Кр, вôд Вл; бвди Мил Вл
Вуч ГД Гу Пш Ка Тур Кот,

— гôре Пух Мил Вл Дуч Пај Вуч Губ; гôри ГД, гдр Вл;
— öнде Вл Пај; бнди Вл Вуч Мил; нôди Пај,
— нёгде Мил Дль, нйгде Гу Дљ Мил Пух Пш Вл Губ; нёгди Вл; свýгде Мил,
свуд Кот;

— гдё Кр, дё је Нег, дй је Гор, гдјё Мил.
Облици овде, онде, вође, нође немају секундарно ѣ него партикулу де°.
109. Кад се слог са кратким ѣ дуљио, добијено је ё или јё.
— на млёго мёста Зе, на вйше мёста Вл, пётнčс мёста, — на дваèс мёста
БК, сèдам нёдёља Вл, без деца, — десеторо деца, — четрнёс дéца Гор, шёс

деца ГД, дрводељац Кот,
— вйшёльёта и гôдйна Дуч, на шёс ліјёста Гор, сèдам нёђёља Гр, Нёђёлько
Тур, без дјеца, — четрнёс дјеца Гор.

110. Лик дéца (дjёца) познаје секундарно дуљење које је морфолошке при
роде (в. т. 407).

111. У Драгачеву је само нёко, нёшто, нёшта, нёколко, нйсам, нйси, нйle
(нйје), нйсмо, нйсте, нйсу.

112. Поред сèкира и čёкира у овој лексеми се чује и и < ѣ:
— Сіікира (брдо у Д. Драгачеву), — йсекли се људи са сйкирама Нег,
cйкира Кр Дуч, cйкире Вуч.
113. Однос рефлекса ѣ и и у флексивним наставцима неких категорија у
драгачевском говору изгледа овако:

а) Д— Лјд именица -а- основа је као у нашем стандардy:
— жёни, сёстри, зёмљи, ндзи, ма°ци, глави, души, планйни.
* Исп. Маретић: Граматика II, 41.
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б) Генитив мн. заменичко-придевске промене ређи је са ије (ије) а обичан
је са -и:

— овйје дечака, — о гије оваца, — овüје баба, — од двüје Плазйна Губ,
јакиЈег* Тур, начињёнидег, — дниЈег“ Гу, од туђијег Гр, старйнскије Вуч, лиЈёпие
Рти;

— нёма бдлый, — нёма и гдpй, — од нä*бољй, — код нашй, — услед њёни
расхбда Вл, ко свди ДД, вёликиг Кр, гôркиг Гу, другйг Лис, какиг имаш Гр,
лёпиг Гу, од малиг Пух, млађйг Лис, мдйг Тур Гр, нäийг Пш, нёкйг Дљ Пух,
од днйг Гу Пух, разниг, — стариг Тур, сличнйг Губ, о тйг Гр, од малиг, — од
днйг Пух, од мдЈйг Л, од двй, — код мдій Губ, од карпатски гôра Кот, гBднü
дана, — сувй Вл, код нашй Мил, младиг дана Гр.
в) Инстр. јд., Д—И—Л мн. заменичко-придевске промене имају наставке
тврде деклинације као изузетак а меке као правило:

— са тием, — тйјем трговцима Лис, сасвйјом! Дљ, са сôком овијем Пух,
rйЈем радом Дљ, са овием, —— синовица наша за његовијем найстаријем сйном,
наша унука за на°млађиЈем му сйном, — у онијем шйбу ГД;

— под öрасом нёкüм Гр, öћу с двüм Пух, слідйм Губ, над днüм Вл, пó rüм
Зе, с његовйм öцом Кр, нёкйм ћацима Лис, мдйм вôловима Тур, с нёкüм људма
ГД, по тЙм кућама Вл, по нашüм Пух, за вашйм Вуч, з ддбрйм Ка, с таким Кр,
ддбрйм домаћинима Дуч, на вёликйм мукама Пш, о његовüм Кот, са свдйм Пај,
у зёмљанüм лôнцима Ви, са нёсретнüм Рти, сувüм Гу, у лёлüм Гор, о крснйм
славама Гр.

г) У локативу мн. је редовно:
— на леђима, на вратима, на кдњима, на кдлима.
д) 2. л. м.н. императива увек је са и:
— дóђите, кажите (каште), ставите, узмите, мдлите.
ђ) Д—Лјд. л. заменицаја, тй и повратне заменице сваког лица гласи мёне,
тёбе, сёбе, што је морфолошке а не фонетске природе:

— öбрћё се к мёне Губ, ми ћемо тёбе да дамо Вл, нйје мёне бранио Лис,
и тебе, да имаш й тй Кот, а мёне нè да БК, о себе да прйчам” Вл.
е) Облици компаратива и суперлатива свуда су на ији, углавном са реду
кованим гласом ј (ии, й);
— брд#нü Мил, гаднü Губ, здравии Гр, здравй ГД Лис Тур, јевтйнй Мил,

лдиий Вуч, писмёнü Пај, старЙ Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зe Pти Мил Дуб,
— нällбогати Д Пух, нâtписмёнü Гор, найстарій Вуч, найстарийм Гр, нä“стари
Пух, найстарій Лис, нätпознатü Кр.

114. Прилог после (и њему етимолошки сродне речи) има (са партикула
ма) ове ликове:

— пдсле Гр Ка Кр Пух ДД, пдслије Вуч, пделён Пај Губ, пдсленак, — пд
сленäке Губ Вл, пдrлье Пух Лис Вуч Тур Губ, пдtльён, — пдтљен Губ, пдrле Гр
Губ Вл Вуч Кот, пдtлё Пух, підтљене бôрбе Кр, до пдгледњдг! Гор, последн0
*? В. и:Вуковић; ГПД 58; М. Николић: Горобнѣе 655.
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суђёње Лис, ддсле Пш, ддсле Вуч, пдследица Вл, под ислеђењем Л., наслёди Губ,
наслеђувёте Мил.
115. Навешћемо и облике лексеме човек.

— чдвек Гр Пај Гор Вл Вуч, чдвёк Тур, човека Вл Вуч Лис, човёка Кот Л,
човёку Кот, чдвече Мил, човéчüh Гор,
— чдек Ка Гy БК Рти Лис Дуб Кот Вуч Гор Губ Вл Гр Дуч, чдёк Лис,
чбек Гор, чоёка Вл Тур Ка Гор Губ Лис, трй чоёка Вуч, чоёку Лис, чдече Вуч,
чдече Гор;
— штä ћеш, чдче, да јёдёш Пух, —
што се не може узети као особина говора већ као индивидуална црта. (У том
облику имају ову реч неки црногорски говори).

116. Изведени облици од глагола лити могу бити са превојним дуљењем

или са уношењем секундарног ё (уп, lёјо: lѣјо°):
— налЙваш Вл Вуч, налЙва, — налЙва“ чаше, — нäлијемо, — разлüвамо
млёко, — разлйвају се Вл, залüвам Губ, саливёна Гор, прдлиЈё Тур;

— долијёваги Тур, заљева Лис, прбљев Кот, разлиёва Вл, саљева карлице,
— саљевала, — ддљевâш Гр.

117. У говорима шумадијско-војвођанске зоне има велики број примера
са и < ѣ. За готово све те случајеве проф. Ивић сматра да су настали ана
лошким уопштавањем или гласовном асимилацијом (О неким проблемима
наше историске дијалектологије, ЈФ ХХI, књ. 1—4, Београд 1955—1956, 97—
129). У истом чланку аутор одбацује тезу о икавском утицају и закључује „да
правих, слободних икавизама у шумадиско-војвођанском дијалекту немамо.
Кад бисмо примили хипотезу о икавцима, остало би необјашњено зашто ниг
де не долазе примери као пивати или млико“ (нав. д. 108).
118. Сви примери са и < ѣ у драгачевском говору су „икавизми“ карак
теристични за говоре источнохерцеговачког и шумадијско-војвођанског типа.
Секундарно ѣ
119. И овом говору су познате секундарне вредности гласа ѣ. За разлику
од неких ијекавских јужних говора, овде нису познати ликови типа густијерна,

бандијера, цистијерна°. То објашњавамо географском удаљеношћу од језика
из којих су неки дијалекти посуђивали те лексеме. Тако је изостао и псеудо

јекавизам типа пастијер, кромпијер и водијер јер није имао ослонца у помену
тим посуђеницама. Именице кдси/ёр и колиЈёр чују се спорадично.
120. У неким глаголским облицима наилазимо на рефлексе секундарног
вокала ѣ:

— бдрављёћи Вл, мйшљели Пух Вуч Лис ГорЛ, чйњело Пш, учйњела Кот,
бришћеле кôзе ГД, мйшльд Рти ГД Губ Вуч, чйњб Вл, утрњд се (= yбо се на трн)
Кот; —
* Скок II, 309, подлйти.
° Пецо: ИХ 60.

Говор Драгачева

47

што говори о продуктивности процеса успостављања односа палаталан —

непалаталан консонант (в горе ликове вдлъб, жёльд, вйђд).

121. Секундарно ѣ има и именица засиок || засидк, поред засеок и засjeок
ДД, што је, у ствари, хиперјекавизам. Овде је и пдтидк Тур Вл, мада немамо
потврда типа затјелак, -иока, затијељак, затијељка°.
122. Овамо спадају и облици сикйрала се, — čекйра се Губ, čекираш се Гор,
секирација Вуч, čекирацијё ГубЛ Вуч. Усвојени су преко немачког sekieren, уз
чврст наслон на домаће речи сећи и секира.
123. Поред дётелина чује се и ћётелина, hётелинё. Секундарни рефлекс овде
се развио на месту некадашњег назалног вокала е.

124. Уместо очекиваног рађати, овде смо од родити добили облике са се

кундарним ѣ: рддёва, — родёвала, — родёвало се и липсйвало, — рддијёва, —
родиёвале. Слично је и са обликом запги/ёва ме Тур, у коме је према турском
zapr° добијено заптити, а онда је за итератив уместо -ива-узето -ије
125. Поред обичнијих форми кйсел, кйсб, кйселй, кйсела Тур, кйселили, ки
селйну, yкиселй се Вл, yкисели Губ, кйселüмо Кот, траг секундарногѣ имамо у

јотованом претходном сугласнику с: кйčело, — киčелйну Лис.
126. Могли бисмо, на основу изложене грађе у вези са заменицима гласа
ѣ, закључити:

1. Драгачевски говор је данас екавско-ијекавски, али му је у основици
ијекавски рефлекс на месту ѣ.

2. Место гласа ѣ у дугим слоговима под акцентом узлазне интонације
имамо најчешће иЈé (ређе иé) и ё.

3. На месту ѣ под дугосилазним акцентом овде је йје (ретко йе, *е) и ё.
4. Дуго ѣ у неакцентованим слоговима рефлектовало се у ијё (понекад
иё) и ё.

5. У кратким слоговима ѣ> је, е (ако се дуљило, онда јё, ё), и и у познатим
категоријама (смѣјати се, вѣјати, смѣти, грѣјати, мѣхур).
6. е > и у флексивним наставцима неких категорија, својствених и другим
говорима, са изузетком дат. — лок. јд. заменица мене, тебе, себе.
ЈЕКАВСКО ЈОТОВАЊЕ

127. Крајем века, када је неправи дифтонгѣ гије, је на ијекавском те
рену, нашли су се у суседству непалатални сугласник и глас j (< ѣ). Процес
јотовања у секвенци лѣ имамо у примерима:
128. Резултате јотовања у секвенци лѣ имамо у примерима:
— йзљепша Мил, йзљеже, — изäмљело Губ, до кдљена Кр, кôљена Тур Вуч,

до кôльёни Тур, у кољенима Рти, кдљено Вуч Тур Губ, љеб Ћ Гр, љёба Лис Тур
Гу Губ Гр Гор, бèж љеба Гу, пôла кйла љёба Вуч, лёба и шљёба Л, љёбац Тур
Гог Вуч Кот Губ Лис Гр, сó и љёбац Дуч, љёбну врýну Гор, љёбове, — Љёпо
* Вук: Рјечник.
* Исп. Шкаљић: Турцизми 646.
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савине, — љепдта Губ, љёпше Пш Губ Дуч, љёпшё Вуч, љёса Лис, љёто Гр Лис

Губ, до љёта Вуч, љёти Дуч Лис, на љето Гр, у љето Пух, љётдс Кот Вуч,
љётошњё мäче Губ, љёшнйк Тур, љешнйке Кот, мљевёно Гу, мљевёно мёсо Вуч,

мљёла Губ Вуч, млйва ћёралите мљёли, — мљёло Лис, мљёо Губ Вуч, на“љёпша
Тур, наљегли Губ, осмољётка Гу, пљёва Вуч, прдљепша, — прёљетак Тур, прё
льетнд жйто Вуч, прдљегдс Мил Пш, прдљетошњё Гу, самљевёно Ђ, самљећу

Тур, смљёчавина (= пена на млеку), — смъёчавину Вл, шљёгд° БК.
У Вучковици смо чули нй љёк. Ту је, вероватно, након преношења ак
цента, вокал и редукован па сел јотовало, или је, можда, по среди аналошка
појава.
129. Секвенца нѣ:

— из гњёзда Вуч, cњёгови Лис Гу, нёма вёликй сњегбва Губ, пôчё нèка ко
cycњежица Вуч.
130. У секвенци н + је <ѣ јотује се назални сугласник:

— зацрвёњело се Вл Пај, зацрњело Пај, изгладњели, — искдпњело Гр, оглäд
њели ГД Дль, побјёшњела Гу, побјёшњело свё Лис, поцѣњело Вуч, поврањели од

мраза Гор, майка поцѣње Гу, позелёње Губ.
131. Скупина в + је (< ѣ) > въ само у примеру поплављело месо. Иначе,
ликови типа пљесма, бљежати, мљера и вльера нису забележени у овом говору.

Вредно је поменути облик пјёва, дакле са нејотованим плозивом п, који смо
у Лису забележили четири пута. Јотован сугласник м у скупини мје имамо у
примеру умљела сам (х 2) Вл.
132. Највећи део ијекавског подручја захватило је најновије јотовање ден
талних сугласника ти д у позицији испред је < ѣ. И у Драгачеву су ти при
мери најбројнији.

— врћели Гор, врћети Вуч, ддћера“ Дуч, изврћели Вл Губ, излёће Гор,
йшћера Лис, йшћерб Гу, нè кћеди ГД, лёћела Вуч, лёћели Ка, лёћеће људи испод
небéса Лис, одлёhe Гу, одлёће Вуч, дћера БК Тур, дћерају Гу, наћерали Вуч,

дћерали Гр Вуч, дћерамо Зе, дћерати Пух, дћераше, — наћерали Вуч, дћераше
Гор Губ, дћерб Кот, пламћело Вл, пожуће муруз Тур, пдћера ГД, пдћерам Вуч,
пдћерати Гу, бн сашуће Ка, hёдок, — hёла Вуч, hёд Дуб, hёо ГД Вуч Пај Вл
Губ, hёра Дуч Вл Вуч, не ћера га Кр, hёрају Вуч, hёра“те говеда Губ, hёрали
Вуч Кот Губ Гу, hграм Дуч, hёраш Кот, hёрат сам Вуч, hёрат Тур, ћерб Пух
Кот Лис, улёћело Губ, ушуће се, — ако нè шћеднё Вуч, шћёла Гр Ка Лис Вуч
Дуб, шћёли Пух Дуб Вуч Гор, шhёло Губ, шћёо Вуч БК Губ Лис Гу Гр, шћёд
Гор Дль Вуч, шућели Губ,

— вйје Тур Лис, вйђела Нег Тур ГуДД Вл, нй виђела, — вйђеле Вуч, вйђели
га Гу, вйђели се Нег, вйђели Гр Ка Вуч Дуб Рти Губ Тур, вйђело Гу Тур,
виђељача Губ, вйђети Пух Тур Гр Гу Вуч Вл, вйђећеи Вл Пух, вйђи Лис Тур
Вл Гу, вйђд Тур, вйђок Вл Тур Лис, вйђите, — вйђоше Тур, вређело Гу, дрвдђеља
Вуч, bёвёр Гр Тур, ђёвери, — са ћевёрима Губ, bёвовала Лис, bёвојака Гу, ђёвдика
Тур Губ Гу Вуч, ђèвд#ке Гр Пух Дуч Гор, bёвд°ку Губ Вуч, hèвд#чин Тур,
ђевдинице Гр, јёд ТурЛ Вл Кот Вуч Пај, јёда Гу КрЛ, ку се ђёде Ка Лис,
*? Исп. *lèsti, lèzo (Скок: II, под laziti).
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ђёдо Губ, hёдови Тур, јёљање, — hёлька (= алатка којом се деља) Вуч, ћенавали
сёно (х 2) Губ, bёнё Вуч, ђёнула Гр, куд би се ћёо Вуч, ђёгелина Тур ГД, по
ђётелини Кот, bётелину Губ, бетёнце Тур Пш, код hèтета Губ, са ћётетом Лис
Тур Пух Ка, ђетёнцета Тур, о ђётету Гр Тур, о ћегинства Губ, од herйнства Лис,
ђèrйнство ГД, bётлüh, — bётињй, -а, -ё Тур, hёца Кот Гу Тур Пух Пш, hèцё Вл
Нег Пш Кот Гу, јёци Тур Вуч Кот, ђёцо Тур, са ћёцом Вуч Вл, hèчице дôста

Дуч, речурија Лис, жђёнёмо сёно Вуч, зађеља се Лис, запдђенё се Вуч, заруђело,
— засмрђело Губ, изблёђела Зе, йзђељамо Кр, излуђд Гу Лис, нађела йме Гу,
нёђеља КрЛ, сèдам нёђёља Гр, Нёђёлько Тур, у нёђељу Пух Вуч, дђенёш Вуч,
осёђети Вл, полуђела, — полуђели Лис, полуђело ГД, прађед ТурЛ, прађеда Гу,
сађену, — сађенута дèтелина Губ, свйђд ми се Гу, свйђело се Лис, čёђели Вуч
Гу, сёђд Вуч, сjёђели Пух, ycйђелицё Вуч.
О облицима прилога где, негде, свyгде, овде, онде в. у одељку о рефлексима ѣ.
133. Велики је број случајева у којима је секвенца съ 2 &е, дакле јотован
фрикатив с.
— гуčеница Тур, ддčerй се Рти, ддčerймо се, — заčедали, — заčели Лис,

йčекли Вуч Кр, йčеца се Вуч, наčекó Лис, дčекла Кот, дčекли Кр, дčеко га Тур,
дčекó Гор Вуч, дčerй Лис Вуч, чйм дčети Гр, дčетила Пш, дčетио Губ Вуч, дče
менй Вуч, дčетити Губ, дčehâ БК, дčећи Вуч, пдčеда у круг Вл, пдčедали Лис,
пдčедаше Кот, пдčек Лис, пдčекб Кот, пдčекó се Вуч, пдčела вóёска ГД, пдčели,

— пдčечймо Губ, пдčечио Гр, прёčекли Гу, шёс пријёčёка Лис, прдčекли Вуч,
прдčекó Тур, прдčечан Пух, pačећи Тур, päèечено Гр, čёвёр, — čёверу Гор, не
ćеда у крйло Губ, čёда“ те Гу, čёдамо Губ, нè čедамо Кот, čèдё Нег Лис, да čёдг
Лис, čёдём Нег, čèдü Кот ГуЛ Губ Вуч, čёди Кот Лис Гу Вуч Тур, čèдила Гу,

èéдüм БК, čедймо ГД Кот Лис Губ, čёднё Вуч Гу Гр, čёднём Кот, čёднёмо Тур,
ćёднемо, — čёднёш Гр, čёдница Лис Гр, на čёдници Губ, ёёдок Лис, два čеддка, —
ćеддке Кот Лис, čеддци Тур Кот Лис, čеддчü, — čеддчиб Тур, čёдочид Пух,
ćёђела Гор Кот Нег, čёђели Гор Ка Вуч, čёђео Лис, čёђети Тур, čёђд Л Тур, čёки
ра Губ Тур, čёкирäма Вуч, čёкирбм Лис Вуч БК, čёкиром Гр, čёкиру Лис Вуч, čё

кли Рти, čёла Гр, ёёли Тур Кот, čёло Тур, čёме Вуч Тур Кот, čёмена Губ, да ёёме
нй, — čёменски компйр Вуч, Сёница (од презимена Сјеничанин) Губ, од Сёницё
Гу, око Сёнице тамо БК, йдући Сёници Вуч, у Сёницу Л, čёо Ђ, čёте Вй Тур, čёте
Гор Лис, čё rü Тур, да се čёrй Гу, čёти се Вуч, čёrйм се Кот Гу Губ, čётио се Лис,

ćёћи Гр Лис, ёёчено Лис, čёшћу Л, уčеви Тур ДД, čёрав°, -а, -о Вл, уčepй се Губ.
134. Фрикатив з јотује се испред јатовског рефлекса је у:
— йзедё се Губ, йšести Тур.

135. У ијекавским говорима заједно са јотовањем сугласника т, д, с из
иде и јотовање африкате ц у групи цвје-. У говору Драгачева је цвѣ > ц6је цје > ће у неупоредиво мањем броју потврда, између осталог и због дистри
бутивних ограничења:

— hèпаница Лис, hèrä Вуч Тур, heráвала Вуч, ћётала, — hèтало Тур, ћётд,
— yhèта Вуч, Ћётко Гy Л.
* У основије прасловенски придев "sèr (Скок III, 231 —-sijer).
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136. Сугласници с из јотовани су често ако су се нашли у додиру сај које

није настало одѣ. И овојотовање се вршило у ограниченом броју лексема:
— за пäèбм вечербм, — прёкčутра Вуч, прбčутра Тур, čутра Вуч ГуЛ Дуч
Гр Лис Губ, čутрадан Кот, čýтре Гу Тур, čутрёдан Вуч Гр, — а у Лиси, надомак

Ивањице, за лиснате гране које се накрешу стоци да бpсти (брст) каже се
крёčина;

— йšедна Губ, йšутра Пај Рти Гр Вуч Дуч Губ Гор Кот Кр Дљ Тур Нег,
йšутра Гу Кот, кд3ё мёсо Лис, кдšё млијéко Вуч Кот, узала, — узаше, — jºšд
Тур, уђб, — уђаше Вуч, Брё3је — са јотованим з али и са очуваним ј Пај.
Поред наведених примера сајотованим констриктивима с из испред про
тетичкога ј у прилозима čутра и йзутра, подједнако често се чују и облици

сутра, йзутра. Прилог сутра има ширу ареy“, а йзутраје могло имати ослонац
у њему, поготову што су ликови сјутра и йзјутра права реткост у нашем го
вору. На тај начин је успостављен однос сутра — čутра і йšутра — йзутра.
137. О неким облицима у којима су јотовани сугласници угледањем на
друге категорије говорено је у одељку о замени ѣ (в горе). Навешћемо и
примере:

— больд ме прс Тур, вйђб Лис Пух Гу Вуч Вл Ка, вдлъб Вл Кот Л Гор Лис
Вуч Гу, долёhд Гу, жёльд Мил Вуч, жcйвљб Губ Мил, завдльд ме Дуб, излуђб Лис,
налёhд, — залёћд се Губ, обнёвиђд Вуч Губ Лис, оглäдњд Губ Тур Лис, оглувљб е

Гор, побиёьд Вуч, погуђд Пш, пожућд Тур, полуђд Вуч, поразбдльд се БК, разбдльд
се ДД Лис, свétльд Пај, čёђд Вуч Л, умљд Вел, штёђб Вл, шућд Ка Лис, —
за које је природно претпоставити да су добијени фонетским путем: видѣл >
видјеo 2 виђео > виђо. Изузев усамљених примера вйђео си Вуч, čёђео Л, вдљео
Кот који поткрепљују ову констатацију, немамо више ниједан, због тога што
вокалска скупина еo 2. о. У овом говору су присутни и ликови вйдб, вдлд.
138. О променама непалаталних сугласника врло исцрпно и аргументо

вано говори проф. Пецо°. На основу писаних докумената у којима се у истом
периоду јављају ликови уља — разбољеше се (XV в.), рођак — ћецу (XVI в.),
имање — прињели (XVII в.), аутор с разлогом закључује да хронолошко одва
јање новог и јекавског јотовања није оправдано.

Најновије јотовање у говору Драгачева не може се ни по обиму ни по
броју захваћених категорија поредити са матицом ијекавских говора, пре све
га са источнохерцеговачким. Но и без обзира на то, јекавскојотовање пред

ставља структурну одлику његову која га спаја са осталим говорима ијекав
скога говорног комплекса. Притом треба имати на уму чињеницу да је он
под јаким утицајем екавске говорне речи. Ако бисмо прорицали његов дальи
развој, могли бисмо претпоставити узмицање ијекавице. Друго, лексеме са

извршеним јекавским јотовањем такође се морају повући пред екавским фор
мама, дакле, виђети и ћерати уступају место ликовима видети и терати, не
враћајући се на старије видјети, тјерати.
б4 В. нпр.: Б. Николић: Тришић
Симић: Обади 78; сутре (čутре).
° Пецо: Непалатални 172—173.

420, Тешић: Љештанско 182 (прёкосутре, сутре, сутрёдан);
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139. Секвенца въ-> y- као и у другим говорима штокавског наречја. По
тврде је сувишно наводити, али ћемо издвојити лексему Ускрс која гласи:

— öнда долазй Ускрс,
— код пôпа о Васкрсу Вуч, данас је Васкрс Гр, Васкрс пада увёк у неђељу
Тур.
Такође је -л > -о, а карактеристични су следећи облици:

а) Именица понедељак овде се изговара:
— у понёдеонйк Вуч, у понёдеоник Пух, понёдионüк Ка, понёдидник Тур,
понёдельнйк, — понёдељак Вл.

б) Аналогијом према падежним облицима са -oца < -льца добили смо и
у номинативу тај завршетак:

— тó каже његбв бранидц, — браниоца Вл, затидк || пдтиљак, — крäнидц
Вл, ндсидц, — од ндсидца = ген. мн. Зе, трёба ми пратиоц ГД, прâтибц Вл, бйо
му пратибц Лис, старабц Губ, старадц Лис, тужидц Лис, устадц Пај, хранибц
Вуч Вл, чуваоц Вуч, нйсам циција, ја сам чувадц и штёдидц, — чувадца, штёдидца
Тур, жётидца, пластибца Пш, ндсибц, — жётеoца Гу.
Именица заселак (настала од синтагме за селом) овде се угледала на прет
ходне случајеве код којих је уклоњена алтернација -лац : -оца:
— Станишйћа џèмат је заседк Вл, само наш засеок Губ, засиок || засеок ||
засидк || засjeок ДД.

Глас л се изговара још у придевима округал Кp Гр Вл и гдпал Тур Лис.
Аналошки номинатив именице босиљак добијен је и у овом говору угле
ДаЊеМ На ГeНИТИВНИ НастаBaК -ОКа:

— бдсиок Вл, бдсидк, — босибка° Тур.
НЕПОСТОЈАНО А

140. Рефлекс полугласника је, наравно, а. Издвојићемо неколика случаја
у којима се непостојано а појављује углавном путем аналогије.
а) Поред облика предлога у којима се а развило фонетским путем (ф Р
а) као што су:
— прёда ме, — уза зйд, — нйза страну, —
има и случајева у којима се оно јавило без фонетских разлога, по принципу
|-

аналогије:

— öстó бёза њи, — бйли су прошлбг лёта кдда нас, — и кдда нас и кдда
вас, — свё жёне подолазиле кода нас, — вали се кдда нас, — дóлазила кдда
нас Вуч, мука е кдда нас, — кдда нас Кот, öвдикдда нас Лис, кдда ње, —
кдда њи Губ, ёвё ти управника кдда нас Гу, кода шљивё Губ, Нёмци јачй дда
* Исп. Вук: Рјечник 78.

52

Петар Ђукановић

њик, — дда њи кôд мене, — прољетôс купиб дда њи Вуч, нйкбме дда нас Гу,
йзнесе па прёда нас Дљ, прёда њега Гр.
б) Као и у стандардном језику, и овде бележимо:
— од нас обäвёзника ДД. пддасули пут Губ, пддастрёмо жар Вл, обäврела
је супа, — дрво прё сатрулй, — обазирём се Губ, —
али се чују и облици као:

— податрёсб се (= потресао се, узбудио се) Губ, податрёсок се од стари
пёсама Лис, податурё, — податурају ГД, податурüм нёку дäску Вл, да саведёш

диёте, — савёло Гу, сагубили нёђе БК, морам неђе да се сагубüм ГД, самёшала
бôје Гу, сäнесё буре Гор, санијёти до пута Вуч, сäносü се на гôмилу Лис, да и
сäперё Губ, пôла сäтрунё ДД.

Изнети материјал показује да је поремећен односу употреби глаголских
префикса по- и с(a)-.
в) Рускословенски префикс воз- сачувао се у облицима:
— вдзрас БК, вдслüгано Губ, Возвёсёње Кр, свакако под утицајем бого
служења у цркви.

„ПОКРЕТНИ“ ВОКАЛИ

141. Изостављање или изговор вокала а, е и о у прилошких речи и у
облицима заменица и придева овде је факултативно. Примери типа:
— мртвога међу жcйвüм Лис, од кдга до ког Вуч, тâм й амо Дуб, са овима
мдйм, — нёкомё рôђаку мдм Гу, по дномё нашём обичају Вуч, —
говоре о необавезности изговора крајњег вокала.
142. а) Вокал а:
— са лідüма Ћ Губ, двüма мдüма Вуч, препоручи гвдима тамо Вл, с двима
Дуб, гôренак двйма Гор, дали двйма Дль, тйла женама Гу, öдём днüма ГД,

пред днйма Вуч, онима људима ГД, и днüма комшијама Гу, прикључили се
днима, — по кладама онема, — двópй свйма дсталима Вл, помогб сам млдгüма
Кот, тó е се свйђело млдгйма Лис, прôпало с млдгйма Гор, казб свôйма Рти,
нёкüма дали кôла Дль, јавили нёкйма Вуч, међу првима Зе, другйма Гу;

— мдга ђёда Гу, измдга амбара, — за лідга брата Гор, од мдега öца Вл,
имање лідга дèдё Л, мдега брата Мил, његовбга брата Вл, њёговбга öца Ћ,
лйшћа купуснбга, — брашна мурузнбга Вл, нôсибцатдга Ка, тдга и тдга Кр,
скйдава" се са тога пламена Губ, којёга öтера полиција Вл, нёмам бдљёга Гор,

од нйчега пôшб Вуч, нёма нйкога Кот, првдга по стардме Дљ, нађем другбга
жcйвбга, — око првбга Лис, њёга јüдндга, — нашёга зёта ГД, једнбга сйна Мил,
за ёднбга Губ, нйсам слôвета јёднбга учила Вл;
— — дrуда Вл, о сада Пух, вуда Ћ Пух Тур Гр Л.

Речи са завршетком -ист, преузете из страних језика, обичније су са крај
њим (1.

— туриста Гу, комуниста Гу Пш Ка, националиста Гу.
Без финалног вокала а су примери:
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— за уддвичког сйна, — мурузног брашна, — трёба наћи сигурнијег Вл,
црквёндг одбора Гу, двчи)ёг мёса Пух, о белим покладима Ка, за прдсrдг сељака
Вуч, дóђи код мог оца и майкё Губ, њйндг войнйка, — нйкдг нёмам Вл, пйтам
јёднбг Ка.

|-

На основу материјала којим располажемо да се закључити да су бројнији

случајеви са крајњим а. Међутим, прилошке речи се изговарају у „краћој“
форми

ИЛИ Са суПСТИТyИcaНИМ ВОКaЛОМ a:

— ддкад Вл, дrкад ддкâд Вуч, дrкад Губ, дrкуд мôж да има Ђ, дrуд Пај,
дrуд иддвуд Гр, ддвуд Лис, ддвуд Дуч, дднýд Кот ГД Кр, вôдйћ дднуд Вуч,
ддýд Вл Дуч, повукла лбнце ддуд Кот, досад Ка Вуч, сäд смо добри комшије
Вуч, ддсад Вуч Ка, кад сташёш, — кад је öна сèбе умрла, — кад је сèбе она
кућа направљена Вл, кад пôш Гор, куд се ђёде сèпетка Ка, нёмаднём куд Гу,
нек вйду Вл.
Прилози када, сада, куда, овуда, туда изговарају се „нормално“ са е место а
— каде Гор, сäде Гу, кудё сам прôшб Ћ, вудё Вл, тудё Вуч.
143. б.) Вокал е изговара се у облицима:

— староме народу Кр, млађёме, — туђёме чоёку Лис, о Станку пдкоњёме

Вуч, о Свёгоме Сави, — о турскоме рату Кр, Славковбме, — на млијеку кра
вљёме, — по његовбме гласу Лис, свакомё, — нёкомё рôђаку, — у нашёме гô
вбру, — у нашёме народу Гу, са њиме Лис, са њйме Вл, с њйме Гор, са тüме
БК, са киме, — у томё, — брату мдме, — по дномё обичају, — другбме Вуч,
свблte cйну Кр, туђёме чоёку, — њёноме сйну Лис, у нашеме сèлу, — у нашеме
брду Пух, по нёкомё Пај, првбга по старбме Длъ, о свдметрóшку Зе, трёба се

надати гдреме Ђ.
Потврде без финалног е:

— у йстбм рёду, — у дóму првом, другом, — бйли на рддитељскйм у Кô
тражи Вуч, нёкбме рôђаку лідмі Гу, твом лекару Пај, у цёлом свету Гор, у
целокупнбм мучёњу Кот, кдм прво, — кôм свёдно Вл, кôм ће прйпасти Лис,
кдм ће овб бйти, — кôм будё Л, нйси ніком крйв, нйси нйком дужан Кот,
ôвди рётко са кüм Вуч, са кüм БК, са чüм Вуч Пај, с тим што су му дали Вуч,
са њйм Губ, са њйм у средини ГД, за њüм мртвйм Гор, ó том Мил, пô том
Пух, у свдмі цёпу Вуч, дóл öнйм Вл.

Факултативан је изговор вокала е код прилога горе, доле, овде, свуда:
— дôнбддле код Милёнтија ГД, заврћено ддле, — ка_дбђеш гôре, — кућа
му е гôре на брду Вл, ддље имало да се оженй, — — гбре мôш само пёшкё Вуч,

горе нам је забран Губ, ддље Л Вл Пух Губ Кот Дуб, свуђе Вуч, вôлймо вó*
нёго кући ддле ГД;
— дд.ь у пôтоку, — дóль код Радёнка ГД, ддлѣ у пôдрум Л., гдp што се

зôвё, — дóль се вратила, — ддъ низа шуму Вл, ка и свуђ Вуч, ддл öнйм Вл.
144. в) Вокал о:
— вамо се наложй ватра Вл, вамо краве водиле Ка, од Турскё па двамо

мало Губ, й бн двамо Рти, касам пôшб тäмо Губ, препоручи твоима тäмо Вл,
вôлймо вó* нёго кући ГД;

Петар Ђукановић

54

— там се и оженио Кот, там й амо Дуб, свак узмё Вуч, свак öће да вйдй
Лис, свак се поклонй мèиту Дуч, свак се чудй Кот, јача наука нёг природа Пух.
145. Факултативан изговор вокала е среће се у примерима:
— млађёме, — гуђёме чоёку Лис, о Станку пдкоњёме Вуч, на млијёку кра
вљёме Лис, у нашёме гôвбру Гу, трёба се надати гдреме Ћ, били на родитељским
(састанку) у Кôтражи Вуч итд.
СЕКУНДАРНИ ВОКАЛИ

146. Они нису чести у нашем говору. За разлику од секундарних сугла
сника који имају „јаче“ фонетске разлоге да се појаве, код секундарних во
калати разлози изостају:
— скýвам га накó да бйдё ардвито Вуч, гôр на вфу задшійљи ГД, тёнак

Гор, Л., канатски тёнак Гор, тёњак Ђ, цуцула Тур.
ХАПЛОЛОГИЈА

147. Обичнији облици у Драгачеву су:

— муруз Кот Тур Губ Гор Вл, муруза Кот, мурузнй Лис, мурузницё Вуч,
мурузнд брашно Гр, мурузнбг брашна ГД, на мурузüшту Пух, брашна муру
знбга Вл, —

а ређи су:
— кукуруз Тур Лис, кукуруз Гор, тôвар кукуруза Лис, кукурузнй Пух.
Изостављање читавог слога у изговору бележено је у:
— нйкЙ дан (= ниједан ~) Вуч Дль, нйкё пôсте Лис, нйкй чôек Тур, свакав
чôек (= сваки ~) Вуч; — у кланёт Ка, кланёти (= кларинети) Пш.
Б.

КОНСО НАН ТИ

148. Консонантски систем драгачевскога говора је стабилан. Основна
вредност његових јединица не разликује се од њиховог изговора у станд
ардном језику. Факултативни изговор појединих сугласника и уклањање гла
сах из фонолошког система повезује овај говор са већином прогресивнијих
говора штокавског наречја:
Сонант ј

149. Изговор сонанта ј, зависно од положаја у речи и брзине говора,

креће се од стабилног преко делимично редукованог до потпуног губљења.
150. 1. Стабилан изговор има увек на почетку речи изузев, наравно, у
сантхију:
—ја, јак, јабука, јавити, Jäћим, јатак, jäýк; — јёдан, -дна, -дно, јёзик, јёло,

јёс, јёсён, јётрова, — Јдван, Јдвањдан, јдш; —југ, јули, јунак, јýне, јупка, јутро.
151. 2. Унутар речи гласј има стабилну артикулацију између вокала зад
Њег реда.

а) Секвенце а-y:
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— бацају Вл, гйгају се Тур, дају Мил, йздају Вуч, ђе ймају Вл, кдпају Пај,
крају Вл Вуч Зе, да се купају Гр, лају Гу, по обичају Тур, одужају Зе, озивају
се Вл, пјёвају Вуч, пдзнају, — презйвају Тур, прйкваћају, — прйстају Дљ, са

слушавају Ка, састају се Мил, свирају Вуч, cйпају Дуч, склдњају се Кот, у случају
Зе, убијају Пух.
б) Секвенце у-о:
гд — Вујовић Гр, Грујo Гу, с кујом Пух, Мујо Вуч, олýјбм Л., струјом Зе, гујбм
в) Секвенце у-y:

, — болуб, — вёзују Гу, верују дљ, гладују гд другују Пух, дугују Гор,
зâкују Губ, изразују се Вуч, купују Л, мйлују Лис, мйрују ДД, нäкују Вл, дснују
Кот, на струју Лис, ујутру Вуч.
г) Секвенце у-а:
— буја, — бујан Кр, гуја Вуч, зýјати Вл, олýја Зе, Рýја (брдо) Нег, струја
Вуч Пух ГД ДД Кот, ујак Тур Ћ Л.
д) Секвенце о-о:
— бójб се Зе, брдjб, — у Добоју Губ, Вójo Л., кôјд“, кójбм, мдјд°, мôјом,
твдjб’, гвдjбм, свдјд“, свójбм (свуда), за разбојом Кот, стдјд Вл, Стдjo! Вуч.
ђ) Секвенце о-а:
— Богојављёње Кр, од зндja Лис, крдjа Пш, од Миливоја Мил, кôја, мдja,
твдја, свдја (свуда), нёкоја Гр, пôјас Мил Лис Тур, преко појасића Гр, пдстојала
Вл, прôбоја Дљ, прôја Тур Пух, Рйстивоја, — Стојановић Тур.
е) Секвенце а-а:

— броймо јаја Вл, јајаре Лис, остајала Гу, пдгнаја || пддгнаја Тур, снајама
Вл, стајала БК, удаја Губ, уређаја Пух, Цаја Кр.
ж) Секвенце о-y:

— прôју Пух Вл Кот Л, Радоју Вл, Миливоју Губ Ви Ђ, у сtрдју Гу, у бдју
Вуч, у рдју Лис.
152. Глас ј се такође добро чује испред вокала:

|-

— бjäги Гу, Брёзје Пај, йзједна Пух, кд3је Кр, дбјава Гу, одјавили Пш, од
једама Вл, одјурио Вуч, с дружјом ГД, због дружја Кр, сjärё се Лис, налйчје
Кот, сjёдüни Зе, йзјаву Лис, дбјаве Гор, надjäчати Гр Гу, бјёжд Зе.
У тој позицији ј је редуковано у лексемама:

— полумоће Лис, у наручу Дуб, у наручу Лис, бджа Вл Пај, бджу столицу
ГД, двчё млёко Вл, мäчй, — двчй Тур.

153. Редукован изговор гласа ј бележили смо увек на крају речи:
— брди Вуч Ћ Губ Дљ ГД Тур Гу, у Дугб* Péси Гу, гнд* Тур, на еднб*
врби Лис, избацу* Пух, копа“ Гу Пух, купу“, — у кра“, — њд°, — два“ Тур,
дђељан Лис, дна", — дндай Гу, пüra* Мил, пдда“ Вуч, прôбд* Дљ, Пддга“, —
підпраља“ Тур, рд* Лис, стд* Ђ, тишљёра“ Тур, разбо° Гр, гвд° Пш.

154. У положају између вокала и и е гласј најчешће има делимично ре
дукован изговор ():
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— бйје Гу, бйјён Тур, крйјем Пш, лйје Вуч, сакрије се Гу, не пије Вл, од
туђијег Гр, не смијем° Гор, ушијеш Кот, ийје Пш, разбијем БК.
155. Делимично редукован сонант јчесто се чује у секвенцама иjа, ију:

Аустрија, комшија, капија, вёлија, Русија, Србија, прй}у, Русију, авлију, сèпију,
пдпију, убију, прдлију, пдкрију, али се све ове лексеме могу чути и са потпуном
артикулацијом тога гласа.

156. Исти степен редукције има фонемај испред сугласника:
— брд°ка БК, вб#ска Тур, у вбисци Гу Пш Вуч Гор Гу, майка Л Пух Нег
Гр Пш Мил Лис Зе, Райко Вл, бд#но Кр, а“дуци Ка Вл Кp ГД, свдата Кот,
сна“ка Кр, yºtна Л, од займа ДД Вуч, дайте Губ, Радбика Мил, милдсгика Гр.
157. Случајеве потпуне редукције гласа ј наводимо по секвенцама.
а) Секвенце о-е:

— Благое Губ Вл, Благоева Вл, Благоевићи Пух, двё бде Вл, Бдревић (>
Боројевић), где је после губљењају овој позицији дошло до асимилације ДД.
осамдесёт брдёва Вл, брдеве Лис, брдеве Зе, Вйдое Гр, Вйдоев дёда Зе, двде Вл
Губ Гу, наз двде Вл, двоё-трде БК, двоёнице Кот Вуч Лис, Добривде Гу, Добри
воеве кућć Пух, кде године Вл, кде ствари Мил, й кое како Гор, кое ме нама

мило Вл, коега ГД, коёшта Гор Тур Лис, коешта Вл, крде Вуч, Љубивое Вл,
Миливое Мил, Мйливде Гу Тур, Мйлде Ка, лидё, — мде, — мде унуче Гу, мде
гôдине, — мде грађевине Кот, мде муке Гр, код мдёђецё Губ, код мдё куће Зе,
мде Рти Вл Лис Дль Тур Вуч Гр, преко мдёг Вуч, мдём Вл, нёкде мушко Лис,

дбадвое Тур Мил Гр, ддвоено Пај, под деoем Вуч, пдедё Гу Вл Лис ГД, пбеде
(praes.) Гр, пдедём Вуч Вл, пбедем Гр, пдедоше Вуч, пдели Кот, пдели Лис, пде
сти Мил Кот, прбё, — Рйдое Кот, раздвоено, — рдеве Лис, свакое Дуб, у свакоё
ме дóба помогла Вл, свде Дуч Кр, свде Тур Дуб, скрдено Вл, Спâcoе, — Спасое
вић Тур, Спâcoевића Мил, спдено Вл, Срёдое Вуч Кот, Стёпбевац Вуч, стдё Гу

Гр, сrдёhe кошуље Гу Гр, по гвде родитеље Мил, гвде ГД, трде Вл.
б) Секвенце у-е;

— бетаљуe ГД, бдлуе Пај Гр, вёзуе Вуч, вёзуем Лис, са се вёзуе ДД, вёруем
Кот, нè веруелі ГД, вёpyеш Вл, гарантуе Вуч Пух, доказуе Кот, ддручкуемо, —
досähyем Вл, дочёкуe Гр, дугуем, — заврзуе Гу, закуе Вуч, замäyе, — запйсуё
Тур, запйсуe Гу, зймуемо Лис, йзуеш Гр, испйтуe Губ, испйтýе Вуч, казуете Лис,
кандитуe Нег, командуе Вуч, од* Крагуёвца Лис, по Крагуёвцу Кот Ка, кріти
куем, — куем, — нè куем Вл, куё Тур, купуем Мил, купуемо Вл Мил, купуеш
Пш Пај, кад насађуем Гр, обрађуе Мил, дбуе Лис, дбуе Вл, дбуем Вуч, да се
дбуe ГД, дбуеш Гр, дкýе Лис, дснуемо Вл, осуђуе Лис, откупљуе Кот ДД, дТруе
се Тур Дуб, пъyё Тур, пљуе, — пъјем Вл, подмазуе се Дуч, пдкладуемо Ка,
подміруем Вл, помрачуе Кот, пописуемо Губ, пдседуем Вуч, послужуемо се
Дуч, нè поштуе ме Кот, прекађуемо Гор Гр, предбуем се Вуч, претплаћуем Зе,
присуствуем Лис, продужуемо Гр, псyе Мил, пcyе Вуч Кот, т.бм се радуем Вл,
да се радуемо Мил Вл, распоређуе, — рёцетуe Гу, рукуеш се Вл, смањуе се Кот,
снуемо Кр, стабилизуе се Мил, труе се Пај, упйсyе, — царyеш Гу, чуе Кот Ка
* У тој позицијијима исту вредносту не крием и не силем.
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Мил Вл Вуч, чуг Лис, чуем Мил Пај Вуч Гу, чýеш Вуч Губ, чуёш, — чуёш дуч,
шкдлуe, — шкдлуем Мил Л. Пај; — гује Тур.
в) Секвенце о-и:
— нôкте бдй, свёкровё се не бдй Гр, бдüм се Зе, да не брдüм, — да брдимо
Мил, броймо Тур, брдићемо Губ, Вдин Вл, Вдислав Кот, Госпойна Вуч, Мала
Госпойна Пш, двдица Вл ГуЛ, двдицу, — дóй Тур, Живдин Пај, Живдина Ка,
завоица Пај, на завоици Лис, избрдила Кот, како смо кôй Мил, Милдица Нег,
мди Вл Вуч, ймам јамдй БК, смдйм Лис, обадвдица Гор, дбоймо Пш Вл, обдици

Зе, ддвой (3. л. јд аор.) Гу, одвдиб Вл, побрдили Лис, да поймо ДД, пдü се Зе,
на пдишту Вуч, постдü Мил, пресвдила Нег, прбинога брашна Вл, прôицу Кр,
Раддица ДД, разбои, — раздвдило Вл, раздвой Гу, на раздвоицу нам имање Вл,
разройм, — рдй се, — рдила се Лис, рдйћ Пај, свди Ка, свдüма Рти, свойна Лис
Мил, у свойну мôју Кр, спдй се Вл, стóй Ка Вл Мил Гу Гр, стдüм Мил, стоимо

Зе, Стбић, — Стбићи Кp Pти, трдица Ка, Трдице Вл Гр Тур, Трдичиндан Тур.
г) Секвенце а-е:

— гde | гајё Кот, дае ти дóларе Мил, дае се стóци Гр, дае Лис Кот ДД,
даем Вуч, даем Кр, не даемо БК Кр, дäеш БК, заедница Лис, заедница Вл Лис,
заеднички ДД, заедно Гу, заедно Лис Гу, испрддае, — с краёва Вл, крäеве ГД,

краеви Мил, крäеви БКЛ, у краёвима Пух, у öвйм краёвима Пш, крâем Зе, лäе

Вуч, лäе Лис Тур, лäемо Гор, од Мрчеваца° Л, под наездбм Мил, наело се Губ,
нёстае Зе, дбáе Лис, дстâе Вл Л. Вуч, дстаё Лис, пдзнаё Вл, пдзнаё се Пш, пдзнаем
Лис, не прёдаемо, — прддаемо БК, прддâе се Мил Гр ГД, прёдаем Гор, прёдаеш
Гу, Сараево, — у Сараеву Ћ, Сараево Гу, сâcrüемо се Зе, трае Вл, тёчаеве Дљ,

удüе се Вуч Лис, нит се удае Пај, да с удаем Кот, устаем Губ, — дајёмо, —
пдзна/ём Тур.

|-

д) Секвенце а-и:
— из Баинё Башчё, — гаü Губ, гайм Мил Кот, гаим Вл, гаио сам Зе, гаиб

сам Кот, даи Лис, јай (ген. м.н.) Пај, крайћи, — мójó4 маи (= ~ мајци) Лис,
одгäила Вл, одгdили се Зе, одгаити Мил, дбичаи, — дбичаима Пух Зе, са Раићом

Кр, Рйичић Зе.

|-

ђ) Између вокала и у Драгачеву се не изговара глас ј:

— у áвлии Пај, у Аустрии Вуч, бäскиице Кр, бджcй Гу, брд°нЙ Мил, Vучй

Вуч, вучü зéв Вл, вучüца Губ, гаднй Губ, у Гдлüи ГД, дèлинца Гр, ђувёгйн мôмак
Гу, здравии Гр, здравй Пај ГД Тур Лис, Илиићи! Зе, јевrйнЙ Мил, Јеремиина
Вл, више Кйдйне вôдё, — у канцеларии Ка, на капии Губ, у кофёкции Лис Пш,

лдиий, — у Љубдвии Вуч, по Македбнии Кот БК, мäчй Вуч, Мйлйна кућа Гор,
у лійлüци Мил, нättбогати Пух, на°писмёнй Гор, найстарій Вуч, найстарийм Гр,
напрёднü Кот, неслäнü Гр, несрётнй Пух, пантљйвü ГД, у пензии Вуч, у пешадии
Ћ, писмёнй Пај, пдзрёлй, — пдстарü Вуч, ракüца Дуч, ракüцу Кр Вл, на рдбии
Кот, у Русии Вуч, у сèпии ГД, у Србии Кр, старій Вл ГД Губ Кот Кр Лис Зе
Рти Мил Вуч Дуб, старüи Гр, Тёрзüћ Вл, у ћелиицама Лис, hёлйице, — на ћупрйl,
—— ћупринца Лис, у чаршин Губ, чй си Вуч.
* До асимилације је дошло после губљењају секвенци -аје
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Изговор другога вокала и у примерима типа у Аустрии, дèлиица, Јерёми
ина, Илиићи, на капии, у ћёлиицама нешто је редукован, ослабљен. Друго, по
следица губљења гласа ј у овом положају је сажимање и дуљење вокала у
облицима компаратива и суперлатива. Остале категорије је тај процес обу
хватио делимично: ракЙца, hёлйце, Мйлйна, Кадüна : бâскиице, дёлиица, Јерё
миина, ћуприица.
158. У позицији између вокала и и е глас ј се често губи.

— бйе Гр Вл, лдшие Мил, млиéко° Гр, нäбиеш, — навüемо Вл, нйе Мил
Вл, Петронйевићи Зе, пдкрие Гр, пдпüе Вуч, пдлием, — пдлиеш Мил, päниегäl
päта Вл, сакрием Вуч, сäкрием се Мил, да сашüе, — сйе се конопља, — стариём,
— да убие Вл, умриё Л.
У тој позицији ј је у највећем броју случајева изговорено са првим сте
пеном редукције (в горе), а врло ретки су облици у којима је његова арти
кулација потпуна.
159. Поред примера са делимично редукованим гласом ј у секвенцама
ију, обични су облици у којима се тај глас не чује:

— бћу Вуч, гдстüy ДД, из косrüу Вуч, пйy, — пйучу Вл, ракиу Мил, реквё
зüциу ГД, из Рrйy Кот, у Русüy Дль, свйу пёт Гр, за свйý трóицу, — шћёриу
Вуч.
160. Карактеристично је губљење овога гласа у облицима императива:
— да ми кошуљу Дуч, да ми пйво Ка, крй ГД, нёмб Гу, нёмд д идёте Вл,

нёмб, cйне Лис, па нёмб, па нёмбЛ, нёмд да замерйш Кот, нёмб снймати Вл,
нёмб тó Мил, нёмд да се напијеш Гу, нёмд öнда носити, — нёмб ти да ме
осрамотйш Дуч, нёмд нйко да пёва Зе, пй Тур, пдпй Гор, пдсЙ Кот, Гу, прйвй
кôприву Гу, сакрй се Лис Кот, cй Мил, чёка Вл, пдпüте Вуч, нäcüте ДД, разбüте
БК, завüте ми Губ.
161. И у секвенци уји редукује се сонант ј:

— Вýин, — Вyиновић Губ, Вýица, — Вýичйн Вуч, дóђем у Вyичиће Губ, зýй
Тур Ђ, код Луића Вуч, Луићи Тур, Љуићи Нег, рýй се (= црвени се) Вуч.
162. У ограниченом броју лексема губи се глас ј на почетку речи:

— Евреина Гор, по ёдан пук Ђ, бôга ти ноёбём Гор, по ёдан ћйлим Кот,
д ёдём, — да ёдём Губ, једна по ёдна, — с ёднё Вл, с ёднйм Гор, по ёдно Губ
Вл, за ёднбга Губ, на ёднб* Лис, на ёднбм весёљу Губ, по ёдну Вуч Вл, на ёдну

гомилицу Лис, на ёну страну Губ Лис, не можда ёду Вл, ёндек, — ёндеке Дуб
ГД, у ёндеку Кр, Ендечић (топоним), — ёс (< јест) Вуч, дмужа Вл.
163. Неке од ових потврда могле би се, вероватно, објашњавати губље
њем гласа ју сантхију. У највећем броју случајева сантхи има о, а + j + e;
— грбга е Лис, да е гледам Вл, нёг да е празна Гр, да е öн у граду, ддста
е Мил, Ева е дóшла Кот, ја е нè волйм Пух, куда е прешб Гу Губ, мдjа е глава
ту Гу, мука е Кот, мучйла еме, — прдила е гôдина Вл Лис, рдба е вóђе Гу,
* Исто се, дакле, понаша сонант ју секвенцама са јатовским рефлексом и у секвенцама у
којима је оно другог порекла.
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срамдта е Вл Гу, судбина е Ђ, та е слйка Гу, флäша е пйва кôд нас Мил, шта
е öн, — шта е, да е Вл, штä е Мил ГД Кот;
— äко е гôло Кот, дóбрд е Гр, знäлб е се Зе, исплатило е се Мил, како е се
нôсио Зе, како е се напатио Пух, како е — да е Гу, кó е Вуч Гу Лис Вл, мдглб
е Мил, њёговб е Гу, двд е бн, двд е нам ћёрка Мил, двд е рађено Вл, дкó е Кот,
пднекбе Пух, пдитó е Вл, pётко е кó Ћ, самбе се борио Гу, такбе се тó радило
Гр, и где Мил Вл Лис Губ, свё е то туко, то е свё тýко, — итó е — тý е, —
цёо е дан Вл, она што е га звала Гр;
— одакле му е ма°ка Мил, жена му е, — йме му е Лис, ту е Вл ГД Вуч
Кот,

— бдлѣе ё Вуч, вддё е имало, — мёне е дóста Гу, hё е, да е Губ, одводио
ме е и доводио ме е Вл, свё е öвде пôпаљено ГД, одаклё е Кр, свё е млађё Ђ,
свё е зубе погубио Мил, тё е се служило Пух.
(О дуљењу вокала након губљења гласа ју сантхију в у поглављу о ак
центима).
164. Прилог изјутра бележен је без j иза констриктива з: йзутра || йзутра
(или са јотованим сугласником з: йšутра).
Из Властельица су облици йзедём, — да се йзедё.
За губљење сонантај коме у сантхију претходи сугласник такође немамо
много потврда: јдш е жйв Вл, нит е имало, — он е мôрб ДД.
165. Секундарној факултативно се изговара између вокала и и о:

— заваријо, ухватиЈо, вддијо, купиЈо, разбијо, повредиjo, истдпиЈо се, пдлиЈо,
прёвариЈо, авйЈбн, камйЈбн, БриЈбни, —
где такође има редуковану вредност, док се добро чује у лексемама:

— тирјанисбЛ, jónё Б Вл Гу Кот Лис Вуч, јолёт Гр ГД Вл Кот Губ, —
а јављање му је условила потреба за попуњавањем хијата.
166. Из материјала се види да је гласј у драгачевском говору нестабилне

артикулације. Могли бисмо издвојити следеће гласовне вредности његове:
1. Потпун изговор (j) — на почетку речи, између вокала задњег реда и
испред вокала.

2. Делимично редукован глас () — у секвенцама ије, ија, ију (пун изговор
или губљење ретки су у тој позицији).

|-

3. Артикулациона вредност неслоговнога и (*) — на крају речи и испред
сугласника.

4. Потпуно редукован глас (g) — у секвенцама оje, yје, оји, аје, аји, ији и
у императиву неких глагола.

Овакве вредности гласај имају многи штокавски говори". За нас је ин
тересантно запажање проф. Симића. Разлика се међу гласовима уочава кад
су у непосредном додиру јер тада долази „до међусобног сливања сличних
артикулационих (па самим тим и акустичких) елемената, уз задржавање оних
"Чини нам се да и књижевни изговор у неким секвенцама имај полуредуковано или са
вредношћу неслоговнога и (*).
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који се разликују“7°. На материјалу из левачкога говора аутор закључује да
се делимично редуковано ј () у највећем броју примера чује при кретању
артикулације од вокала и према неком другом вокалу. Ту сонант ј чини (са
вокалом и) границу слога. Оно по чему сејразликује од и је удаљавање језика
од предњег непца (физиолошка страна) и нешто што је слично експлозији
код праскавих сугласника (акустичка страна). У положају испред сугласника
и на крају речи глас ј немате две компоненте па се, разумљиво, изговара
КаО ВОКАЛ И.

Сонангил и н

167. Њихов изговор једнак је изговору у стандардном језику и већини
новоштокавских говора:

— матеріал Мил, ћенерал Гу, алкокал ГД, Аранђел Вуч Пух, бокал Губ Пш
Дуч Кр, фузбал Лис, апрüл Л. Зe, pèгал Гор Губ Вуч Ђ, тôлмач Нег Кот,

— астал Нег Ви Кр Губ Гр, калскй Ка Вл Кр, погорелцима ГД. болница
Гу Рти Лис Пух Дљ, салце Гу, биЈёлце Тур, прёшколско Вуч, дёбел, — дбал, —
тдлал, — округал Тур.
Карактеристичан је придев стёлна Тур Мил Лис, поред стёвна крава Гр.
168. За сонант н наводимо само неколико примера у којима, налазећи се
испред веларних сугласника к и г, добија, као и у другим говорима, веларну
артикулацију:

—јдвánка (врста крушке) Вуч, ратка Губ Пух Вл, Ратко Пух Гу Зе, Статко
Вуч Гу, Разумётка Л, чуткови Вл, ђёрздmка Пај Вл, Тјйткуша, — Лйшапка, —
Туричатка, --- Гучајка, — Јатковић, — Милйтковић, — Братковић (свуда);

— вánгла Тур Губ Гр Лис, прађгија Губ, дрёбајг, — дрёбатга Лис, кратглу Л.
Сугласник х

169. Проблем фонетске и фонолошке егзистенције гласах појављује се
код свих испитивача говора штокавског наречја. Вук га, познато је, није имао
у своме матерњем говору и у првим радовима га није ни писао. Тек пошто

га је чуо у Дубровнику и Црној Гори, почео га је бележити. Но и он га је
„слабо ђе здраво, постојано и на сваком мјесту у ријечи чуo“?? изузев у Ду
бровнику. Вредности фрикатива х ће, касније, у црногорским говорима до

бро уочити проф. Бошковић7°. За херцеговачке говоре, међутим, Вукова кон
статација „да се ... ово слово ... на крају ријечи изговара као г н.п. Ораг . . .

али ... сув и глув“?“ делимично је модификована, пошто проф. Пецо } источној
Херцеговини овај глас налази добро очуван у говору Муслимана°.
7" Симић: Левач 107.
72

Вук: Пословице 18.

7° Бошковић, Радосав: О природи, развитку и заменицима гласах у говорима Црне Горе, ЈФ ХІ,
Београд 1931, 179—196.
Вук: Граматички и полемички списи III, 4.
7° Пецо: ИХ68.
74
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170. Драгачевски говор у овом погледу има само резултате фонетско-фи
зиолошких процеса који су довели до губљења гласах, за разлику, рецимо,
од неких црногорских говора који чувају све прелазне фазе развитка овога
фрикатива. У нашем говору он се углавном изгубио у свим позицијама. Мали

је број потврда у којима се х чува, што је резултат књишког утицаја:
а) Почетак речи:

— хаљину Мил, хранидц Вуч, хранилице Лис, Хрват Кот Тур, Хрвати, —
Хрваска, — хрваскй Тур; — ха“, ха“ (узвик којим се терају коњи у вршају)
Вуч, хеликдптер ГД, по Херцеговини Кр, хибрика (= хибрида) Кр, хüмна Гу,
xйљаде Мил, Хитлердв Гу, другй хёмüнске Ви.
б) Унутрашњи слогови:
— вpxбвна Гу, грёхе Кр, јахб Губ Кр, њйхдв Гу, њихови Кот, њйховüк Дль,

прйхранё Кот, Пухово || Пухдво Пух, сахраним Пај, на сахрану Пш, Царевôг
вѣха Дљ; — парохйЈан Вуч, у Чехословачкд* ГД.
в) Крај речи:
— лёпйх, — тйх Вл, тёпйх Пух.
171. Консонант х се изгубио у највећем броју случајева:
а) На почетку речи:

— äльйна Пај ГД, аљина Губ, лад Вл Тур, ладан, -дна, -дно (свуда), ладндha
Вуч, ладндће Кот, залёбац Гу, лёб, — лёба Пух БК Кот Мил, љёба, — заладњачу
Кот, дће, — дћеш, — дћу Мил Гу Вл ДД Кот Ка ГД, дћемо ли, — ђё дћеш

Тур, рани, — рани га Кот, ранимо Тур, раним Вл, ранили Пај Лис, ранити Гор
Мил, раници Гр ГД, рану Пај, рас Тур, рдмд Губ, тёла, — тёли Вл, тёо Гy БК

Гор, нè ћеднём ГД, hёла, — hёли Вл ГД, hёо Мил Губ Л; — у айдуке ГД, авдуку
Нег, а“ дýци Кр, о а°дуцима Л Нег Вуч, у й“ку Лис, артије ГД, ёклало се Кр,
ёктар Вл, ёктара Лис, ёљда Ка, ермуника Губ, трйес йљада Вл, йљаде Гр, йљада
| йљада, — й.ѣаду, — диа Тур.
б) У средини речи.
— до вра Губ, вѣд е дрёш Кот, по вру, - — на вру, — у врy Гр Кот Вл Губ

Лис Кр Вуч Ка ДД Пај, грôта, — дóитим Тур, грбровина, — увётами заглунула
Лис, заманё Гу, замäyе Тур, йздане Лис, йзданём Л., йзданёмо Кот, йзодЙ Вуч,
изддила Мил, изддило се на грббље Пух, изддио Вуч Мил Пух, издди (2. л.
императ.) Нег, јйала Гр, јйати, — jäб Гу, кожуар ГД, манёш Вл, мâовина Гор,

мäом Гу Гр Губ Вуч Лис Пај Вл, лійћа Гр, мähâ Тур, код маћё Вл, са маћдм
Лис, мähу Вл, мёови ДД, муа Вуч, нäодё Пај, наддио Вуч, нёотично Гр Гор,

одрäнила, — длâди се Вл Гр, дра Гр Лис, од дровинё Гр, дсмену се Губ, под
пäзу Ка, пдrпазу, — пот пазyом, — ис Пдова Тур, Пдово Лис, пдоде || пдоде,
— у пооде Вуч, прбино брашно Гр, пустäида Тур, сäрана ДД, о саранама Пух,
на сáрани Вуч, саранио Мил, сарањен Гр, сарањуe Гор, сирдма (ген. јд.) Тур, сна
ДДТур Вл Губ, снаä Вуч, снäама Гр Пух, снäе Гр ГД Пух, снадди се ГД, с мójóм
снäблі Губ, са снüом Вл, с његовбм снабм Лис, снäу ГубЛ Гр Кот Вл, сде Кр
Дуб Кот ГД, стрёа Тур, до срёё Вуч, ó стра Вуч Тур, дд стра ГД, Сtpйин Лис
Вуч, Сpйин, — ко Срäина Вуч, срйовала цёо вй'ек Кот, стрüовала Гр, стрüy“
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Кот, стрбба Вуч, — Амегбв Л, о Светбм Аранђелу Лис, мейничара ГД, у мèану,
— меäнии/e Гу, öнô што сам рат жйвила Лис, ратније Ка, сайбија Зе, чда Вуч.
У речима муа Гор, скуа, yо Пај изгубљен је глас ха хиjат није попуњен.
Томе, вероватно, помаже и осећање факултативности ове фонеме.
в) На крају речи:
— нè би ја Гу Пај, нёма бдљй људй Вл, Старй Вла Вуч, у вр || у вр Гу Тур,

гра (ном. jд.) Тур, дäдо Гор, знäдо Кот, нёма и гдpй Вл, куда сам й дóгнб Гу,
ја ћу и чувати Гр, ёвё и Гу, мä, — један мä Вл Ка, не мого Пај, од найбольй
људй Вл, мбрадо Пух, нёмадо Ка, код нашй, — кôд њй, — услед њёни расхбда

Вл, код њй Мил, њй трбе јёло Гор, између њй Вл, ддма Дуч, одједама ГД, ја
дби рôсу Вл, ја ддо Кот, дма Вуч Губ, дра (ном. jд.) Тур, дчу, — ја пбђо Вл, ја
пдчё Мил, ко свди кућа ДД, сирдма Мил Вуч БК, стра ГД Гр, стра öд њй Мил,
тЁбу Гор Тур, ја шћèдија Вл.
172. Често је глас х замењен другим гласовима. Његови заменици су к и
г. Велар кјавља се као заменик гласах у свим позицијама, а у 1. л. јд аориста
скоро доследно.

а) Иницијална позиција.
— кладно време Губ, клёбови, — у кдднйку Лис, крабро Кр, кранё ДД,

кранили Вуч, Кранислав Пај, крану, — нè кће ГД, — кармуникаши, — кармунику
Губ, кйбpйд Вл, кйљада Лис, кйљаду Дљ, Кйтлер, — са Кйтлером Ђ, кдклица

Вуч, Кдландија, — Коланђани Губ, Кpйста Пај, Кpйстова майко ГД, Кpйстос
Губ Лис, Кpйсто се роди Вл, ка Крисrдси Вуч, крйшћани, — крйшћанйн, —
крднично Тур.
б) Медијална позиција.

— у Бйкäh БК, по ваздуку Вуч, дôкодак Лис, дукдвнё cйле Лис, кджуке
Кр, кукињскб Вуч, Микäило ГД Ћ Гу Вуч Зе, са Микäилом Губ, нäбукле очи
Вл, њйково Дль, пôјакају кôње Кот, предyкитрио Гу, прекрамбена, — прёкрана
ДД, прекранила Гу, прёсакнý Лис, са прикодом, — прикрањуе Вуч, прйкрану

Тур, раскод Лис Гу, раскоди, — раскоде Пух Лис, од сакранё Гор, сакарйн ДД,
на сäкрани, — сакрану Лис, о страка Лис, под страком Ка, Стракинића Бана
Дљ, Tйкомйр Пух, Tйкомйрову кућу Гу; — од алкокола ГД, аркйву Вуч, од
брука Губ, од лідкера аљина Вл, монакиње, — плёкана вpуна Лис, плёкану, —

у плёку Кот, спакија Вуч, тёкника Вл Л. Гор Вуч, тёкничар Ка, у тёкничкд*
шкôли Губ, тепйкара Вуч, цймплека Лис, чдку Кот.
в) У финалној позицији замена је најчешћа у 1. л. јд. aор.:

— бацик Вл, ја бйк лäни јача Гр, вёнчак Кот, вйђок Лис, Вôду гäзик — не
yгазик, чёдорддик — недпазик Гр, дäдок Кот, дóђок, — ддни/ёк Гу, заборавик
Гр, заљубик се Гу, запушик Лис, заспак Тур, изађок Вуч, ймадок Гор, казак
Губ Лис, корачик Губ, мôрадок Кр, награбусик, — да направик Вл, наставик
Гу, ддок Вуч Кот Губ Гу, дслабик Кот, дстадок Лис, дrкидок Вуч, падок Вл,
повукок Вуч, подвалик Пш, показак, — пдпик Вуч, пôчёк Лис, Кот, прёварик се

Гор, прекинук Губ, преобукок се Кот, приндвик Вл, прйчак Вуч, прддадок Лис,
прдпустик Вуч, па рёкок ја тéби Дуч, pёкок ти ја Гр, pёкок Гу, свађак се Вуч,
скйдок се, — слдмик нôгу Кот, смрсик Вуч, спасик Ђ, тражик Вуч, узёк Лис,

урадик Вуч, умријёк Лис, не урадик Вл, угдлик се Вуч, утрчак Лис, чук Ка; —
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чувам ик Ка, мдйк Гор, код њйк ГД, öда њик Вуч, двüк Гр, пйсменüк људй
Вуч, тйк Дљ; — ваздук Тур ГубДД Кот, за грёк, — свети дyк Лис, кджук Вуч,
кджук БК, пдсмек Вуч, страк Тур Дль; — брук Вуч Губ, пäyфлек Гу, плёк Пај
Гр, тёпик Лис, цёк, — цймплек Вуч, шарлак Кот.

173. Гутурал г је врло често заменик фонеме х у медијалном и финалном
положају.
|-

а) Медијални положај (само у облику 3. л. м.н. имперфекта глагола бити):
— бйјагу Л, бйјагу Зе, биjäгу Вуч Л,

б) Финални положај (највише у облицима придевских и заменичких речи
и, ређе, у 1. л. јд. aориста):

— вёликиг Кр, гôркиг Гу, другЙг Лис, нема иг Гу, да иг пйта Лис, ја иг
шкôловб, — ја иг познајем Тур, йма иг jóш Дль, потучу иг Гу, јакиЈег“ Тур,

какиг ймаш Гр, лёпиг Гу, од малиг Пух, млађйг Лис, йма мдЙг песама Гр, од
мдйг Тур, начињёнијег Гу, нäийг Пш, нёкйг Дљ Пух, њйг Гу Кр Кот, од њйг

Гр Вл, код њйг Лис, турймо двôицу њйг, — њйг“ трй Гр, кôлко њйг öдё Пух,
днЙг, — дниЈег“ Гу, од днйг Пух, йма и слйчнйг Губ, разниЈег, — стариг Тур, о

rйг Гр; — вратиг Губ, платиг Гор, прекрстиг Губ, pёког Гор Губ Кот, слдмиг
нôгу Кот, стäдог Губ, не умриЈёг Кот, цѣког Лис.
174. На месту ишчезлога гласах појављује се сонант в:
— бýва, — буве, — бýва Тур, зäувар Гу Мил, вёлика е тó зуварица ДД,

јôвё Вуч, кува Ђ, мува Вуч, до пот пазуво Пај, пувдр (= пепеo), — сдве Вл, под
стрёвом Мил, суве Вл, уво Дуч, увода, — ча°уре Пај, — hулав Вуч, —
дакле у случајевима познатим језичком стандарду и другим говорима.
175. Тако се на месту редукованогах појављује и глас ј:

— у јармунику Тур, направй се ко го° јермуничице Вл, — Мијйило Ка, Ми
Jäилово Мил, прôја Тур, снäја Губ Вл Пш, снају Мил, тйјакно Вуч, — чдју Гу.
176. Навешћемо још неколико случајева у којима х у додиру са сугласни
ком т прелази у к:

кrёо Кр Вл Вуч, ктёла Вуч, дѣктавац Дуб, дѣктйм, дѣкrйш, дрктй Дуб
Вуч Зе Вл Гу Лис Ћ, дѣкrд Тур, зактёва Гу, зактёвд Вл, закти/ёвала Кот.
177. Вероватно је у свести говорника хиперкорекција кад замењују к гла
----

СОМ x, ШТО МОЖе бити потпомогнуто и колебањем у

употреби

овога сугла

СНИКdº

— Махарије Кот, леyхемија Мил, стäхло, — стахлета Пај.
178. Прилично је ограничен фонд речи у којима се глас х чује. Он се ту
спорадично задржао највише под утицајем „цркве, школе или књижевно-ад

министративног језика“7°. Но, и ту се он може заменити другим гласом и,
наравно, изгубити. Све то говори у прилог констатацији да је глас x ишчезао
из консонантског система драгачевскога говора. Тамо где се изговара, он

има артикулациону вредност тога гласа у стандардном језику. Стабилна ар
тикулациона база његова (у тим ретким примерима) може му омогућити, у
7° Белић: ДИЈС210.
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каснијој еволуцији овога говора, учвршћивање у фонолошком и фонетском
систему. То је за левачки говор констатовао проф. Симић: „Међутим, и поред
солидне артикулационе базе за његов изговор, припадници нашег говора ра
дије изостављају глас х или га замењују гласом к . . . Према томе, не може
бити речи о гласу х као саставном делу фонолошке системе левачког говора.

Овај глас у Л. је само једна неискоришћена артикулациона могућност“”.
Сугласничка група хв

179. Она се појављује у ограниченом броју лексема.
а) Примери са очуваном секвенцом хв су врло ретки:

— прйхватёДљ, прйхваћам Гу, ухватё Кот.
б) хв > в:

— вала бôгу Вуч Гр Лис Пш Губ, вали се, — вäта Лис, вärâм Вуч, вáтано
Ка, вürüно Ка, вäтат Гу; — на довür Вуч, довäтали Кр, ддватам Гор, доватити
Гу, пдвата Вуч, пдватали Гр, пдватани Гу, пддватимо Пај, подуватили Дуб, ру
ковâт Дуч, свürüм, — свähâм Мил Вуч, уват се нбћ Ка, уватй га Мил, уватЙ Вуч

Дуч Вл, кä су га уватили Гр, уватим Вл, уватио Мил, уваћен Рти, уваћен Ка.
в) хв > xф > ф:

— фала Вуч Вл Нег Дуч Гу; — прйфатио Дљ, yфатили Пш, yфатид Тур.
г) хв> кв:

— зäквалан, — закваљуем, — пдквали се Губ, прйкваћају Дљ, другй прй
кваћају Вуч.
Сугласник ф
180. У малом броју лексема изговара се сугласник ф. У тим случајевима

он се ни по чему не разликује од фрикатива ф у стандардном језику. Његова

судбина слична је судбини сугласника х. Он се, дакле, или изговара (спора
дично) или се замењује другим гласовима.
а) На почетку речи ф се изговара у примерима:

— фалй Вл Мил Ка, нè фалй Пух, фамелиа || фамелија Мил, фамелија Губ
Кот, фёбровар Тур, бсмог фёбровара, — фордумёнти Вл, фурдумёнге Вуч, фу

думёнте, — фудумёнти Вл, фёбрувара Кр, фёрмам Вл, фйкнд Лис, фйн Губ, Фран
ца Фёрдинара Л, Французи Вуч Ка Дљ, Француска Гу, Француску Пај, фрднr,

— фрднта Дљ, фрднту Гу, фрталь Нег, у љёбнйм фрунама Кр, фуруна Кот, нйle
било фузбалё Лис.
б) У средини речи ф се чува у примерима:

— йсфигуе дуге Лис, кафёција, — кафу7° Пај, кафане Нег, кламфе Тур, два
кдферта Лис, са Крфа Гу, куфер Гор, лафа Кот, пäyфлек Гу, пдфронћено Гор,
тйфус Гр, целдфан Пај, шифбна Вл.
77 Симић: Левач 118—119.

° исп. kahve (Шкаљић: Турцизми 381).
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181. Најчешће се фрикатив ф замењује гласом в, што је и природно с
обзиром на њихову сличност по начину творбе.
а) Почетак речи:

— вâбрике Вуч, на вüбрику Л Пај, вäбричнд тестёре Вуч, од вазана Вуч,

ванда Кот Вл, вандё Пај, валй Вуч Пај Губ, нè валй Лис Губ, валило Вуч, вамилија
Кр, вамилија Рти, вамйлије Гу, вантазйра Вуч, вдрба (praes.) Гр, вёдер Тур, вёњер
Лис Вуч, са вёњером Лис, Вердинанда Л, вёрмен Тур Вуч, вйгуе дуге, — вйгуe
дугу под вйmглу Лис, виjакера Губ, Вйлип Дль, Вилипдв Кр, вйшек Лис, под
вишёклијама Ђ, вйшецима Ка, вйшечић ГД, влаша Л Тур Вл, влäшама Вл, влаше
Вуч Вл, влашу Гор Гу Пух Пај Гр, Вранцуз Губ, Вранцузи, — из Вранцускё Ћ,
у Вранцуску, — Врањо Вуч, врднт Гу Лис, врднта Вуч, на врднту Вл Гор Лис
Вуч, трй вртаља Ка, врýна БК, врýна Кот, у вруни Гу, вруница БК, вуксаре Лис,
земљана вуруна Вл, вуруница Нег, вучију (тур. fiec) Гу, вучЙца Губ.
б) Средина речи:
— асвäлтйран Пух, затревљавали, — затревё (= задесе, нађу, затекну) Вуч,
зашрављено Лис, јýвка (тур. уufka) Губ, у каванама Вуч, искаване Гу, каванйца
Нег, кäвенý кашичицу Пај, у кавани Вуч, магнетовбн Лис, нäвора Ка, овйцüр
Кот ГД, овицири Вуч, диіравили, — дшравйм бôмбу Губ, пдтреви (2. л. императ.)
Дуч, підтревй Нег, підтревüм Кр, прёсевио (= погрешио) Вуч, свйгуе дуге Дуч,
сёвüм, — сёвио, — сёвити Гор Вуч, Сдвија Тур Пух, стрёви га (= cретне га)
Гор, телёвбн БК, трёвüм Гор Лис, Тpйвýн Губ, шивдњёр Лис, штдванбг Пух.
в) Крај речи познаје ову замену само у два примера:
— телеграв Тур, hёв Кот.
182. Уместо гласа физговара се б у лексеми турског порекла софра:

— сдбра Вл, за собрам Пух, сдбру Губ, Сдброније Вуч.
183. У лексемама јупке Кр, за јупку Дљ, два „папа“ Губ, сугласник пје
заменик гласаф, а у облицима због луктације, — луктйрам сôбу Тур појављује
се на његовом месту велар к.

184. У Драгачеву је увек јёвгин, -а, -о.
185. Говори се:

— какё канäвёДД, канавицу вуда превёжемо Гр, канавйцу Гор, канавицу,
— канавно тестёре Вуч, канавбм ДД, канафбм Пај. Вук у Боки бележи канава 9
у значењу тежина, мада има и канап, — áпа у данашњем значењу. Биће да је
у нашем говору у питању несигурност због чега се успоставља алтернација п
— в — ф. Тако од тур. dolap овде имамо дóлав.
186. Лексички слој који је дошао касније такође потврђује ову нестабил
ност:

— кафäльёр Тур, кафурмё Вуч, коферта Лис, профијйнт Гор, фиолйне ДД,
фиолйна, — фиолинисте Губ, фärё Вуч, фластичнё Лис.
187. Именица Шиптар има групу -вт-добијену дисимилацијом у контакту

(в ниже), али се чује и са гласом ф: Шйфтар Вуч, Шйфгари Вуч Л, Шйфгари Гу.
7° Вук: Рјечник 375.
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Фрикативи ё и 3
188. Примери у којима се појављују ови гласови наведени су у одељку о

јекавском јотовању. Они су саставни део консонантског система драгачев
скога говора. По тој гласовној црти наш је говор сличан источнохерцего

вачким и црногорским говорима“. Међутим, иако се сугласници с из јотују
не само испред рефлекса краткога ѣ него и испред гласај који није јатовског

порекла, ипак је та појава овде мањег обима. Ту се, даље, не чују хипокори
стичка образовања типа Пёća, Mäèа, Сâта, Саја и сл., што је у црногорским
и херцеговачким говорима обично. У њима су č и 3 стабилизовани гласови и
сматрају се фонемама, док у говору Драгачева нису стабилизовани (бар не у
тој мери).
Африкате
189. Добро се чува разлика између два пара африката: ч — и, ћ — ћ. По
својој артикулационој и акустичкој компоненти ови су гласови једнаки гла
совима ћ, ), ч, и у најпрогресивнијим штокавским говорима:

— час, часком частити, чётири, Чёмёрно, чйнити, чйча; — диак, цукела, иа
рати, диа, диак; — hyприда, Ђалдви, кућа, Вукићевићи, Милатовићи, — Ђдкано
вић, јаци, рдђак, сређеви.
190. Извесну нестабилност у изговору приметили смо у речце год и при
лога свуд, овде, онде и синоћ. Тако су поред:
— кудгођ Губ, која гдђ, — штäгођ ГД, свýђ Вуч Тур Ћ Гу Кот Губ Вл; —
фреквентни и ликови:
— ће гдѣ, — ко е гд* ймó Вл, шта е гд* реко ГД, понёси вó“, понёси

нб", — нд* ће трёба, — вôtнак Вл, вд°, — нд* Губ, вóје Вуч, свy“ Мил, cйној
ôстала Вуч.
Ова појава је позната црногорским, сремским, мачванским и косовско

-ресавским говорима“.
~

|-

191. Африката д3 не постоји у драгачевском говору. Факултативна вари
јанта овога гласа може се чути у примерима типа надзорник, Прйндз Гаврило
и у још понеком случају познатом и изговору у књижевном језику. Не постоје,
међутим, ликови као што су дзвезда, дзвоно, дзундзара и сл.
ЈОТОВАЊЕ

192. Све категорије старог и новог јотовања познате су драгачевском го
вору:

1. Композита од глагола иги је као и у осталим централним штокавским
говорима:

* Пиж: Колашин 86—89; Милетић: Цраница 341—342, Вуковић: ГПД 44—46, Пецо: ИХ92—
93; Вушовић:ДИХ 18; Стевановић: Источноцрногорски 34.

* Исп. рецимо: Стевановић: Источноцрногорски 39; Вуковић; ГПД 33; Б. Николић: Срем 315;
Б. Николић: Мачва 233; Алексић — Вукомановић: Жупа 294; Симић: Левач 121.
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— дóћи, наћи ући, заћи, прôћи, прећи, прйћи: ддђем, нађем, уђем, зађем,
прдђем, прёђем, прйђем итд.
2. Збирне и глаголске именице (— + је):

— грање, камёње, кдље, пруће, грджђе, лйшће, сндлље, грббље, — бацање,
глёдање, кување, прйчање, свирање, —

а јотовани су облици оваквих именица преузетих из језика богослужења:
— Предбражёње, Јдвање, Нйкбље, Благовештёње || Благовёштёње, око Ва

вёдења, Вёдёње. У Губеревцима је забележен облик са нејотованим конс, у
називу црквеног празника Аведение (са иJe).
3. Облици придева:

— дйвљй, крављй, гдвеђй, пйлећй, тèлећй, јагњећй; — ндшен, гäжен, купљен,
враћен, загубљен, урађен. Овамо иду и називи празника Јдвањдан, Лучињдан,
Бджњй дан, о Нйкољуднё, о Нйкољу, на Стёвањдан, Савињдан || Савињдан.
4. Именице на —ьјак.
— рдђак, нёhâк.
5. Облици редног броја три:
—- трёhй, трёћа, трёhё.
|-

Аналошко успостављање алтернација палат./непалат. сугласник

193. Знатан је број случајева у којима се непалатални сугласник јотовао
путем аналогије. То је дошло отуда што смо у историји нашега језика имали
више јотовања у различитим фазама развитка (ново јотовање, подмлађено

јотовање, најновије јотовање). Тако су се једном успостављене алтернације
нарушавале наредним јотовањем у том смислу што су се шириле и на облике
који нису имали фонетске услове за такву гласовну промену. Успостављање
алтернација палаталан — непалаталан консонант на бази аналогије каракте
ристично је за глаголске облике изведене од основе пусти- и намести
— йзмјештйм Лис, намештü Губ, намештио Кот, намјештü се, — намјештиће
њйма нèко Лис, прёмештё га Вуч, прёмештüм нôе Гор, прёмјештё Гу, смјёштё
се Пај, сліёштйш Вуч, смјёшгü се Лис, размештüм крёвет Вуч;
— йспуштй, — испуштик све Вл, йспуштила Гу, ако будём йспуштио Гор,

напуштй пöcб Кот, напуштй жёну и ђёцу Гор, напуштй шкôлу Кр, напуштили
Вуч, напуштио Гор БК Вуч Кот, öни дтпуште ДД, пдпуштё Ка, пдпушти Гр,
пдпуштило мéтар й пб ГД, док нису и öни пдпуштали Губ, нёћемо нй мй да
пдпуштüмо Ка, пушrё стôку Вл, не пуштёДД, нè шћедну да га пуштё Лис, öма
га пушrё Тур, пуштё нам вôду Гр, пуштй Лис Ка Вл Гор Губ, да од срца сузё
не пуштила Кот, пуштили ме Л, пуштило ме мало Вуч, пуштйм Кот Ка Лис,
пуштüм крају, — не пуштйм Вл, пушгімо Гр, пуштио Лис, пуштиб Тур, пуштио
низ ова“ пут Гор, пуштине Л, распуштила се Тур, спуштй Вуч, спушти пушку

Губ, спуштü се Вл, спуштила Лис Вл, спуштид Вуч, спуштио се одавно Лис.
194. Примери са нејотованим гласом с врло су ретки:

— испустила Гу, напустио, — прдпустити Дуч, спустио Гор.
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195. Појавом подновљеног (подмлађеног) јотовања пореметили су се од
носи успостављени старим јотовањем. Тако се поред алтернација типа:

— крштавд са водбм Лис, крштенд йме Гвоздёнија Вл, öћу да мбе дијете
будё критёно Гу, раскрштено Лис, скрштенй руку Кот, —
јављају и односи:
— кршћава се Лис, прекршћам Вуч, бйшће Вуч, намешћену Тур, нäрашћа“
Губ, пдплашћено Кот, пушћен Ка, спушћд Тур.
196. Код глагола I врсте гристи, мусти и композита од нести коренски
сугласник з алтернира са ж у трпном придеву:

— грйжена јабука Лис, донешёна аљина Губ, изнешёно Дуч, потрешен Дљ,
пдмужена, — пдмужене крäве Тур, пренёшено Мил, унёшен, — унешёно Вуч,
извéженй öпанци ДД.
|-

197. Трпни придев од глагола запослити гласи:
— запошљен у кофекции Лис, запошљен у задрузи Вл, је л ти жёна
запошљена Тур, запошљено Кот, запошљени Вуч.
198. Аналогијом су успостављене алтернације и у примерима:
— вäћање Пај, дкрећање Вуч, öнда° тó свё полако откишёљава Вл, спашёње
Вуч.
199. И у неколико наредних случајева имамо умекшавање коренског су
ГЛaСНИКd.

— поравња Вуч, њйх мало да поравњамо Дљ, поравњање Гор, равња се
Губ, равњали Гу, уравњам Гор;
— ка сам свё прерачуњд Вуч, рачуна Губ Вуч, рачуна“ Л, рачуња“те Вл,

рачуњају Гор, рачунала Лис, рачунало Кот, рачуњати Мил, рачуња се БКДД,
рачуњд Лис ГД;
— ближйна Тур, у ближйни Кот Губ Пух;

— будалаштиња Вуч, глупдштиња || глупбитиња Губ, гребањање Вл,
лёнштиња Тур, маглуштиња ГД, нёмаштиња Кот, сирдмаштиња Пш;
— гдвеђина Тур, гдвеђинё Гор Дуб;
— бäљега Губ Кот Лис, баљегу Мил, бјёљуша = врста земље од које се
прави цигла Лис, брђскй ДД, врагољаста Кот, Дpйњци Кот, жуња Вл Тур,

жсуњац Тур, искљувале жyње кућу Вуч, кутљача Гу, машињёрида, — Паљежс
(топоним у Горачићима) Гор, прёкључе Вуч, самджљив Гу, стотйњак Мил Гу,
тёжињаво, — трйња Губ, упуњâш чôвек Вуч, црњац Вл, цёњци Гу, штаљско
ђубре ДД, дóльна кафана, — Дольни Дубац, — Дольнй Дупчани ГД, стреља, —
стрёљица Тур; йстýљи се Вл,

— брвњара Тур Гр, бѣвњарё Гу Вл, у брвнарама Кр, у брвнари Вл.
Утицајем аналогије треба објашњавати и топоним Брёжђе Вл, који се у
Пајовићима изговара:

— Брёзје, Брёжје, Брёжђе и Брё3је.
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Изостанак алтернација палаталан/непалаталан сугласник

200. Мањи је број облика у којима се, и поред постојања фонетских усло
ва, јотовање није вршило. То је нарочито карактеристично за неке глаголске
именице. Појава је везана за онај период развитка наших дијалеката у коме је
у језичком осећању нестало чвршће везе између трпног придева и глаголске
именице. Зато се она фонетски удаљавала од трпног придева и више се прикла
њала инфинитиву. Тако се коренски сугласник л није јотовао у примерима:
— запалёње Пај, оболёње Л, трй оделёња Лис, сèдам оделёња Тур, оделёње
ДД, митрóљёско оделёње Гор, осветлёње Кр, тёлёње БК Вуч.

Овакви примери могу се врло често чути и у говору образованијих људи.
Образовани слој је често под дијалекатским утицајем, као што се и онај не
образовани труди да говори књижевним језиком. То значи да су у интерфе
ренцији два слоја; књижевни и дијалекатски.
Од осталих облика са нејотованим коренским сугласником наводимо:
— у мôм баталјбну Кот, дôселени ДД;
— наместено Мил, напустено Вл, не пуста се да се рой Лис, напустају Зе,
чёсто ја пустам Вуч, спустати Дљ, по старјёству Кр Лис,

— раније е пдштено Лис,
— у Йвеници Вуч, Јдвандан Зе, о Јдвандану Лис, краёна кућа ГД, краёни,
— крайну сôбу Вуч, лёпину, — лёпинице Гр, лётнд време, — у лётнбм месёцу
• "

ДД, милостину Губ, последнд суђёње Лис, Рйдонић Тур, Тијанац (= етник из
веден од топонима Тијање) Гу.

СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

201. Стару групу стр забележили смо само у примеру стрчд сам у школи
Ка. Иначе се говори дштар, -тра, -тро, нäоштрй, уштрой.
202. У нашем говору је само шљйва, шљйвар, шљйвовица.

203. Реч трёшња изговара се тако у свим облицима. Тако и црн, црвен,
црв, црёво || цри/ёво.

204. У Драгачеву се говори свpйка || шврäка, шврâкац (мужјак).
Иницијална позиција

205. Ако је у консонантској групи неки оклузив, онда се она често
упрошћава. Недоследност је везана првенствено за групе пш- и пс
а) група пш-:
— шёница Дуч, шёницё Тур;

— пиёница Гу Пух ДД Губ Мил Кот Дуч Лис Вл, пшёнца Тур, пшёнца

Вуч, пшёницё Гр, пшёницу Гор, cйlб пшёницу Пух, пшёничнд брашно Гр,
Пийнйк (свуда);
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б) група пс
— штó с ми сдвала майку Вл;

— пcдвб Губ, псуем Лис, псуеш Вл, псýё, — псују, — пcдвали Тур;
в) група пт

— rйца Кот Тур, o rйца, — тйце, — rйчари Лис, тйчијё ндге Гр;
г) група пч

— чёла, — чёлё Кот, чёле Лис Вуч Ка Тур Гу, чёла Ка Лис, чёлама Тур,
чёлари Ка;
— пчёле Кот, пчёлар Пај;
д) група кћ

— ћёр Лис Губ, ћерка Пш, трй ћерке Гр, ћерке, — о ћеркё, — ћёрима Вл,
ймам ћёpй ГД;

— шћёри Кот Тур, шћёрију, — шћёрима Тур, шћерка Тур Вл Пух, шћер
кама, — шћеркё Тур, двё шћерке Губ, шћерком Тур, шћерки, — шћёрко! Кот,
шћерку Тур Кот Вуч, шћёрци Тур;
ђ) група гд

— дè Губ Л. Зe Гр, пйтали дè је Нег, дè ћеш Пај, мôжда знаш да Бела
Црква Вл, де ћемо да стрпамо Дуч, ди. Јe Гор;
е) група тк
— кала сам Кот, — док су остали облици од глагола гкати са тк-: ткём,
ткёш, ткё, ткёмо ..., тканё, откйва;
ж) група б3-: свуда је збва, а у Горачићима и збвка.
206. Глагол вйрити и композита увек се изговара тако, дакле без иници
јалнога гв-: вйрила, вйpйм, надвйруем се, али се спорадично појављује гутурал
г у облику гмйлй.
207. Прелаз фрикатива ш. и ж у африкате ч и и је појава која је лексички

ограничена°. Тако се поред:
— шкдла, шкдлуе, шкддй, шкрйлй, —
где је изговор фрикативних гласова стабилан, чују и облици:
— чкâрт Гор, мёничкддй, — чкддиће ти Вуч, чпдрет Гор, иäндар Дль ГД
Тур, uандари Пш Тур.
208. Такође се у ограниченом броју лексема појављује секундарно с из
у иницијалној позицији:
— според бунара Пух, според браздё Тур, друг спдред мене, — спдред мене
ćèдй Губ, спрема öномё Кр, спддигла сам ДД, спддигло се Вл, спровддила се Гр;
— зддговор важй, — од њйнбг зддговора, — здогдворено, — здогдворймо
се Вуч, здоговдрили се Лис Вл, —
али понекад изостају тамо где им је место:
— поразумила се, — да се поразумёмо Вл.
* Исп. Симић: Левач 176; Пецо — Милановић: Ресава 284; Алексић — Вукомановић: Жупа
300; Стевановић: Источноцрногорски 52.
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209. Група иб- уместо жб- забележена је у примерима ибан = дрвени суд
за воду ГД, и ибун Тур Губ.
210. Секвенца дг-> г на целом терену: гуња.
211. Супституција сугласника на почетку речи по принципу дисимилације
ограничена је на ове случајеве:

а) група мн-:
— млдго Ка Вл Рти БК Зе Пај Пух Губ Дљ Лис Пш Мил Гор Л. Вуч Кот
Гу Тур, млдгё Л, млдга тёла Мил, млдгй Вл Л, млдгüм Кот; — намлджило се
Ђ, размлджило Пај, —

а знатно су ређи облици са неизмењеном групом мн-:
— ліндго Пух Гу Вл Губ Пш ГД;

б) група дл- глијёто Тур, глёто ДД.
в) група см-: цмйља Тур, Цмйлька Вуч:
Група длt- се чува у драгачевском говору и не прелази у гм-:
— Дмйтровдан Кот Кр, Дмйтровић ГД Вл, Дмйтар Вуч.
Медијална позиција
212. По принципу асимилације по звучности супституисан је сугласник у
двама примерима (након редуковања вокала и):
а) у облику императива 2. л. мн. глагола дбћи — дóhте Лис.
б) У облику придева слäтак Вуч, аналогијом према облицима у којима је
било услова за ово једначење. Понекад то једначење изостаје: ддђте Лис, про
нађте га Ка.
213. Асимилацијом по месту и начину творбе имамо замењене сугласнике

у овим случајевима:
а) мт > нr.

— нè пâнти ГД, пантим Тур ДД ГД Лис Кр, пантйм дóбро Вл, пантиб Ка,
пäнтљив Пух, пантљйвü ГД, има пантљивости Вл, öтку сам ја запантила Лис,
запâнтила Губ Вл Гр, ђёда нйсам зäпантио Лис, незапüнћени ДД, упантила Вл,

упантио сам га ДД, упантити Гр, плантй Кот.
б) нб> мб.
— говори се зелёмбаћ, бомббна.
в) нп > мп:

— једалыпут Тур, јампут Мил, јампут Вуч, одампут Тур, одједампут Кот.
г) нк > њк:

— тёњкар (= возач тенка) Ђ, тёњкови ГД, чýњкови Губ, —
па су наслањањем на ове ликове у номинативу јд облици са њ:
— тёњак Ћ ГД Губ, чуњак Вл Губ.
д) вн > мн:
— сем потврде обрамній ДД увек се изговара група -вн-.
ђ) ил > шлъ:

— öстó jóш тишљёра“ Лис, трёба ми за тишљёра“ Тур.
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е) њч > нч:
— наконче се зовё Гр, узмё накбнче Вл.
ж) жcб> иб.
— вб°на вёиба Вуч, на вёиби Губ, вёибü ДД, пôзвали ме на вёuбу Л, öтишб

на вёшбу Пух, йзвеuбамо се° Вуч.
з) нж > ни:
— инийњёр Тур, удала се за иџињёра ГД.

214. Супституције сугласника на бази дисимилације реализују се: а) у кон
такту и б) на одстојању.
215. Дисимилацију у контакту потврђују

следеће ссквенцс.

1. мн > вн:

— гйвназија Мил, из гйвназије Тур, упйсб га у гйвназију Пух, гýвно Лис
Дуч Гу Вуч Тур, осäвнёс Кот.
2. мњ > м.ъ:

— ја у тó сумљам, — сумљамо Тур, нёшто ми сумљива Гу.
3. мj 2 мль:
— Дамљан Вл, ђё си, Дамљане Лис, тäмљан Дуч, тамљана Вуч Гу, мётй
тамљана Губ, тамљаном Вл. У Каони смо чули тамњан. Овде је процес најве

роватније текао овако: мj 2 мњ > мљ“. У Гучи је забележен лик Дамјан.
4. ћн > гњ:

— кôљёмо бджитњаке, — бджитња Вл, бджитњй пôс Лис Кот Губ,
бджитњи Вл, гäтњйк Кр, кутњица (= кућаница) Кот, кутњй Кр, дкутњица Губ
Лис, у дкутњици Тур, дкутњицу Губ Тур Вуч, помдтњйк Тур, йма помотњйка

Вл, прдлетњй снёг Вл, ндтња смёна ГД, ндтњй Тур, слагали смо се лёпо, као
срётный другови Вл, срёrњй Бôжић Вуч, срётњо бйло ГД, нâ“сретњй Мил, нè

сретња ГД Кот, срётњи и дугôвеки ДД,
— срёhна слава Дуч, нёсретна Вл, срёtна сам Лис, срётан, -тна, -тно Тур
Гр, срёћан Пух, прдлетна Мил Лис;
— кућу нёсрекња Вл, нёсрекња ја Пај, ô мб* мйле нёсрекњй, говеда ти у
штети Мил.

Не располажемо потврдама типа кућњи, божићњи. По Решетару, глас ћ
изгубио је палаталност и прешао у т, пошто се иза њега, у суфиксу, већ налази

палаталан глас њ°. Проф. Симић је уочио да у левачком говору оба гласа

могу бити полуyмекшана: помот нак, плутна марамица“. Тако и Б. Николић
у тршићком говору бележи помог ньйк, кут њи°7.
* „У Левчу се чује изговор вёиба и инџињёр поред вёжба и инжињёр“, где нема „никаквих
гласовних процеса у основи“ (Симић: Левач 185).
* Исп. Симић:Левач 199.
85

Решетар: Slavia XI, 594. Исп. и Вуковић: ГПД 48; Вушовић: ДИХ 28; Пецо: ИХ97; Симић.

Левач 199; Реметић: Шумадија 194.
* Симић: Левач 199.

*? Б. Николић: Тршић 409.
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5. ћн, - тњ:

— вдтњак Л. Губ Кот ДД Лис Ви, вдтњак Пај, вотњака Вл, вотњаке Мил,
вдтњаке Дљ, под вдтњаком Лис, по вдтњаку, — у свом вдтњаку Мил.
6. шч > кч:

— на брекчйћу ГД, дамокдкчице пакчету Ка, пакчад öврљала нёкё кôно

пље ГД, пакчади. Мил, пакче Губ Мил ГД Гр, йде пакче низ бакче°, нöcй
кдкчину (у шали се говори у Губеревцима), кдкчине Ка Вуч, рдкчине Гор;
— брёшчüh Кот Лис, брјёшчићи Лис, башча Вл Лис Тур, башчица, — из
башчё, — из Баинё Башчё Губ, у башчи Гу Тур Ђ, по башчи, — башчй Тур,

башчина = пејор. Ћ Кр, у башчици Пш, башчовани Вуч, у башчу Гор Лис Кр,
башчовäлук Тур, грашчица Гр, кошчäну бôлёс Вуч, öстале кошчурине, — дрошчић
је öроз у пушкё, — лају пäшчâд Лис, да те не нападну пашчад Гу, пâшче Лис,
пâшчећй, — пüшчй Тур, пâшчету Ка, пушчадара (пејор. од пушка) Ђ.
С пуно оправдања се може прихватити Ивићево објашњење по коме шч

> хч > кч у речима где је х изворно: bahсе°. Б. Милетић у Црмници има
пäxче, где се к развило преко х“. Гласовну групу кч (< шч) имају и други

говори°.
Ликови по бахчи Гр, на пёштар, — на пёштару Пај су усамљени и не могу
се сматрати општијом цртом овога говора.
7. пч > вч:

— неће да се заковча Гр, заковча се Вуч, заковчам Гор, дтковчаш Гр,
уковчали Вуч, уковчам Губ, кдвча, — кдвчй, — кдвчама Тур;

— клупчад, — клупчади. ГД, клупчёнце, — клупчета Губ, кдпче Вл, клупче Л;
— клуче Тур, — где је плозив п у скупини пч редукован.
8. пт> вr:

— Шйвrüри Тур Мил Гу, Шйвтарка Вл, шйвтарска кућа Вуч, шйвтарскй
Ка, дптужи га Вуч.
О ликовима типа Шйфтар в. у одељку о сугласнику ф.
9. п.к - вк:

— узме се јёдна шйвка Ка;
— шйпкама Губ, шћкй Гор.
10. пш - вии (такође ретко):

— двиите (= yопште) Вл, двшину Кр, љёвше ДД.
— дпштина Тур, удпште Губ, лёпише Вл, лёпшё ми је Кот, љёпшё Вуч, љёпши
Кот, нäliьёпиша, — прољёпша Тур, лйпшём Губ, лйлши Кот.
* Исп. тур. bahçe (Шкаљић: Турцизми 123).
* Ивић: Дијалектологија 100—101.
* Милетић: Црдница 364, напомена.
* В. нпр.: Белић: ДИЈС 217—218, Стевановић: Источноцрногорски 50, Симић: Левач 200;
Јовић: Трстеник 70; Ивић: Дијалектологија 100, Барјактаревић: Чумић 16.
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11. пc & вс само у тёвсија ДД, а много чешће се говори:
— лйпсала Ђ, лйпcб Лис Тур, лйлсуети Вл, длстó Дуб, лдлилсале бвце БК,
пдлипсало свё Кот, полипсаше ГД, сапсуе Пај, пдалсили Нег.
Овде бисмо навели и облике за које сматрамо да су добијени дисимила
цијом у контакту:

— добро родијёва конпüр Л, крнка Губ, кбншија ГД.
Дисимилацијом у контакту супституисани су сугласници и у наредним
случајевима:
— мешто мôй синôва Гу, мешто мёне Лис, не мёшто стражара (= уместо ~)

Губ, намешто мбе°2 (= место мене) Гу.
216. Дисимилацију сугласника на одстојању потврђују примери:
— шйњёр, — са шињёром Нег;
— у рёлни Вуч;
— дрман Вл, у орману Пух,
— нäýтка (= махуна) Тур;
— слймали Гор Гр, слймио Вл Губ, слймити Вуч Губ, слймаш Гор, пресли
мавају Кот; — снймим се Тур;
— полумоће (= пуномоћје), — опулумоћи бн Бôгосава Лис;
— квартüљ Вуч;
— од мёрмена Пух;
— кандитован Пш, да се кандитуe Нег, кандитују ГД,
— лёнгер Пај ГД;
— фурдумёнте Вуч, фудумёнте, — фудумёнти ВЛ, где је, након дисимила
ције, редукован глас р;
— имам жйта дломлањског Тур, дловлањске гôдине Вуч.

Поред чёсма, облика који је књижевни и који се развио по закону диси
милације ти — и 2 ч– с од турске позајмљенице се$те, овде се чува и старији
лик те речи:

— чёшма Вуч Мил ДД, ко чёшмё, — вйдећеш једну чёшму Вуч, чёшме, —
ко чёшмицё ГД.

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА И УПРОШЋАВАЊЕ СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

Сугласници д и т
217. Дентал д склон је губљењу у интервокалном положају у облицима
глагола гледати, у облицима бројева двадесет, тридесет, четрдесет и у неким
другим случајевима:
* Ликови типа мде, гвде, шта е и сл. прокоментарисани су у Акцентима.
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— гла пôсла Лис, глёа е мало попреко ГД, глёају Ка, глёâм ГД Вл, глеамо
пöcб, — глёб си, — нè глеа стôку Вл, глёб Вуч, ни да пдгла Губ, ја пдгла — 1. л.
јд. aор. Л, пдглаш Ка Вуч, пдглеüте Вуч, углб мёне Л, прёглан Дуб, заглёам Вл,

— дваес Пух Ћ ГубДД, дваес јёдан Тур, двäес пёт Вл, за двёс пара Губ,
дваéстак Гу, дваестй Лис Губ, по дваéстина ГД, дваèстину дана Мил, дèвестб
двâесте Кот,
— трйес Пух Дљ Мил, трйес ápй Вл, триёстину срёзбва Гу, триёстину мё
тара Лис,
— од чётерёсте Нег, чётрес Губ, чётрёс Мил Губ Лис Дуб ГД, чётрёс кућа
Кр, по чётрёс, — око чётрёс ДД, чётрёс öсам Вл, од чётрёс Мил, чётрёс дèвёт
Ка, чётерес трёћё Пух, на чётрёсници Вуч, имам четрёстину јунйца БК,

— да виш тй Лис, да виш Вл Пух, а вйш касти је упут дан Кот,
— одјама Вл, јампут Вуч, одäмпýт Тур, од јама Ка, јама Кот,
вйте Вл Губ, јёте Гор, навёre Губ, сère Губ Вуч, čёте Вй Тур, čёте Вуч,

убра"re мараму Л, йге вуда Дуб, йге само право Гу;
— вбе, нде Губ.
218. Сугласник д није се редуковао увек у облику 2. л. мн. императива
после губљења вокала и:
— довёдте Вуч, изддте Гор, радге Дуч Вл, урадти Кр.
219. Сугласник д се понекад губи у 1. л. м.н. презента глагола ићи кад се
испред њега налази елидирани везник да: д ёмо Вуч, мбрамо д ёмо Ђ. Везник
је овде елидиран, а нагомилавање денталног елемента у овим говорним це
линама условило је редукцију. Тако и у а°дёмо Нег, й rй са децбм Лис, й дё
Кот.

220. Дентални сугласници т и д се у највећем броју случајева редукују
испред струјних консонаната:

— богäство Губ Мил Тур, жйвймо брäски, — бpйство Гу, дёвесто Кр, дё
вестд пётнёсте Вуч, дёвестó дваестé Кот, занâство, — бôй се проклёства Зе, свё
скй Кр Губ Лис, свёскй рäт Вл, свёска рäто Губ, свёскага рата Мил Лис, да се
супрдставЙ Дль, супрдставио се Пш, утдмüски Вуч, у Хрваску Гу, хрваскЙ Тур;

— кљусе брско Ђ, брско мёсто Л, брскó имање, — у брскйм Гу, у брскд*
кући Кр, љуство, — из наслёства Лис, осёлило се ДД, дčекó га Тур, осёлио се
Мил ДД Вуч, дčећи Вуч, дсечена грана Тур, осéчё Ка Вл, дсечито Вл, дсјече (3.

л. аор.) Гор, дскочи, — дслужимо вó*ску Вл, дслужиш Вуч, дспüва Гр, дспавам
Вл, мёно дспавам Зе, тражи дècёт öстó БК, на остојању Вл, два месеца дсуста,
— дсусто Губ, дступато преко Албаније, — додступимо Гу, вó*ска оступила
Пај, оступала Вл, оступали ДД Дљ, дступамо Вуч Ђ, оступање ДубЛ, ако дступи
Лис, оступио, — оступите Ка, оступљб Губ, дступницу Ћ Губ, пдсмек Вуч, по
смијâвају се Кр, ка се пдсетüм Вл, за прёседнйка Пш, прёсобље Лис, прёстави
Пш Гр Л, прèставимо Мил Лис Нег, прèстаља Кот, прёставља Гу, прёстаљају
Вуч, прёстальд Дљ, по прёстражсама Вуч, руковдсто ДД Гор, нёма срёстава Вл
Губ, сpèстава Пух, срёства Мил Лис, свôја срёства, — од срдста, — сускЙ Вуч;
— нажcйвила човека Вуч, нажcйвио сйнове Кр;

76

Петар Ђукановић

— дшколуем шћéрку Лис, да дшколују сйнове Мил, дшравили, — дшравйм

ббмбу Губ, дштету Вуч Ка, прèшколскб Вуч.
Усамљени случајеви људство Тур и светског Кот, као и одсуство африка
тизације (изузимајући лик љуцки), говоре да је губљење дентала испред фри
катива редовна појава у драгачевском говору.

221. Глас д је склон губљењу испред сонанта н:
— дóланути се Вл, запанемо Вуч, йспану Гу, напане Вуч, дпане Тур, дтпане
Гр, пäнё Вл Лис Кот Пш Тур, пäнём Лис Кот, пäнёш Ђ, бн пäни ГД, пäну Гор,
пдглёнем Вл, прдланё Гр Вуч Лис Ка Тур Губ, прдланём ГД, прдпанёш Кот
Губ, прдпанý Лис, спäнё Ћ Гу, не спанё Губ, упанё Ћ Гу, упанём Вуч Гор;
— у Меснб* зüеници Дљ, заено Лис ДД Гор Губ, зäено Кот,
— йзјена Вуч, јёна Л, јёна баба Дуб, јёнâка Вуч, јёндга ДД Вуч, ош јёну
љуту Гор, н ёну страну Губ, на ёну страну Лис, по ёну крäвицу ДД,
— згдно Л Тур, пднезгоно Мил,
— јйна ћерка Вл, јйнй Радое ГД, јйну Милéну Пух;
— од нäницё Лис, трй нанице Л, пó нанице БК;
----

учи Пётровунё Ка, до Аранђеловане Кот, о Јереминунё Ка, по Јдвањунё

Гор, о Нйкољу"нё ГД,
— знäни Гу; нанесём се Л; вôна, — пдглёнем Вл; дма Гр ДД Вуч Губ, дма
Ћ Губ.
222. Гласовне промене у вези са секвенцом дн су непостојаног карактера.
Да је то тако, показаће нам наредни примери:
— западнё Гу Пај, нападну Кр Гу, пâднё Лис Тур;
— заедно Ка Лис Мил Вл Кот,

— јёднако Вл, ја мôли једнбга Кот, пйтам једнбга Мил;
— нâдница Вуч Тур Губ, по надници Вл, нäдницу Губ, нâдничили Вл, нâд
ничим Губ Вуч, нâдничио сам Гу;

— Аранђеловднё Кот, ö Ђурђевудне ГД, о Нікољуднё Вуч, о Пётровуднё се
пале Ка;

— čёднё Гу Лис БК, сёднё Гор, čёднёмо Тур Вуч; дäднёш нèком Лис, дäдну
Гор; ако нёмаднё Кот;

— згддно Тур, пôднё Ка Тур Лис Дль, гладан, -дна, -дно (свуда), днд, дна,
задно, задна, задну (свуда).

223. Дентални оклузивт губи се испред сугласника п, што је у наредним
случајевима резултат деловања народне етимологије:

— препдстави Вл, да се препдставим (= ~ представим) Губ, прёпоставка
Мил, прёпрошлё гôдинё Гу, прёпрошлё зймё Лис ДД Мил.
224. Као и у другим говорима, реч астма има облике са редукованим гу
интерконсонантској позицији:
— áсма Вуч, йма йсму Дль Вуч.
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225. Дентални оклузив понекад испада у позицији с + x + p:

срадам Л, Срдин, — ко Сраина Вуч, на срану Л, срäовала цёо вйјек Кот,
до срёё Вуч, срёљали Ка, срёљамо Л, са сpйцом Кр.
226. Дентал т редукује се иза консонанта с у лексемама:

— бдлесан Лис Вуч Вл Губ ГД Ка Гу, жалосан, — масан Тур, ддрâco ГД,
дпасан Вл Пај, пакосан Гу, пдрасан (= који је висока раста, крупан, развијен)
Вуч, прйсупачна жёна Лис, пдсан Вуч, радосан Вл, свёсан Вуч Вл, дóшла шума
до лисäвања, — лисавд Лис.

Већина ових случајева добијена је аналогијом према другим облицима:
бдлесна, -сно, -сни, -сне, -сна итд.

227. Иза фрикатива с изгубљен је сугласник т у речи сочарством Лис,
највероватније зато што су у њој две секвенце ст.

У претконсонантској позицији ишчезава сугласник т у лексеми ротква:
рдква Вл Лис Гр.

Једном смо забележили поцёњуем Вл, где је туклоњено испред африкате
у којој је садржано. Исто тако објашњавамо печäнй дан (= петак, кад се по
сти) Вуч.
Такође се овај глас понекад уклања у речима дирёкно Лис Дљ и „вâрбур

га“ због тежег изговора у интерконсонантској позицији. А испред сугласника
к ишчезло је ту примеру: да га дкрâвиш Губ.
228. Сугласници д и т губе се често у сантхију под већ познатим условима,
тј. ако наредна реч почиње сродним гласом.
229. Сугласник д:

— дôка Драгб*ла, такб Вл, й д*ете, донеси воде Лис, ка доспй Нег, ко
Данйла, — ко добрије људи Тур, кодôктора Кот, ко Драгића Зе, ко другбга
Гу, јёдно кд другбг Мил, кý да га чйстйш Вуч, о два брата Губ, о децё Гу,

о дйма Вуч, одôбйти Ка, одобрё породицё Вуч, о дрвета Гу Лис, један д
другй Гр, једно д другбга Пух, одувана Вл, о Душана Гор, подудом Вуч,
пре Драчом Дль, сä доль шйрё Вл, сä душё Дуч;
— ка трёвё Турци Вуч, котвôй Гр, костёбе Гу, ја шћёла дóм костёбе Гр,
о тё наградё Вуч, остйквё Лис, откйва Кот, о тог мôг човека Гр, дrку ти Пух,
о Трйглава Гу, öва° млёкар је покрйвен по тачку Вл, посту вйmглу Лис, по
тèmкове Гор, прё тоббм Гу;

— вó се довела Вл, ка_сам бйла Гр, ка сам дóшла Вл, ка се замисим Кр,
ка сам наишó Пш, ка су били Рти, ка се заврши Дуч, ка се посетйм Вл, ка_смо
прёшли Дрйну Гор, ка су наишли ГД, ка су дóшли Вуч, ка су бйла Лис, ка сам
пôшб Вуч, ко сèбе Мил, ко сèстрё ГД, ко. Сраина Вуч, кý си, шта си Дуб, кý су
прôшли Л, кý су се иселили, — дrка сèбе Губ, дтка си у Гучи Тур, дTку сам
ја запантила Лис, д сад Гр, о сада Пух, о самё мукё Лис, о свäчега Вл, д смија
Губ, црчед смија Вуч, о Србина ГД, д_смрти Вуч, о старйнё Лис Губ, достоке
Вл, вйше о стóтинё Кот, д стра Тур Вуч, о страка Лис, о стрйца Вл, по сра
мôтóм Лис, сä се вйђä, — сä се радй дóбро Губ, сä су на положину Гу, сву сам
прôшб Ђ;

— д земљу Губ Дуб, прё зору Гу Зe Губ,
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— кошнайдера Вуч, о шпôрта до шпôрта Лис, дошта Лис Вл, о шћерију
Вуч;

— ко Чачка, — ко чешмё Вуч, ко чешмицё ГД, о чёга Вл, о чатмё Лис;
— кä ће Вуч, кä ће дóћи Ђ, кä heмо Вл, кä ће öни Мил, кä ћу БК, шта

ће, куће Мил, кућ-а гó Пај, кућеш Вл, кућеш тй Ка, кý ћеш тй, cйне Дуч,
кý ћу Вуч Тур, ђё ћу, кj hу Ћ, кý ћу га Кот Гор, о ћёркё Вл, са ћа Ћ Л, сä he
Лис Вл, сä ће бйти БК, сä hе мушкарци Вуч, са ћемо Гу;
— ко цара Кот, ко Црногораца Дљ;
— ударйш о прäг Вл;
— öвб би са било, — ка буде Вл,

— поре ријеке Тур;
—о
—о
—о
230.

глади || од глади, — пушку під главу Вуч;
живаца Вл;
ђетйнства Губ.
Сугласник т:

— дnё се мй срётймо Мил, длё сам га мôлио БК, длё смо дóбро прôшли
Губ,

— падпё дóбро Лис, и Јдпё долазй Кот, бн длё доћера пуна кôла Вл;
— дпё му кам Тур, дпё ме пйта Вл, длёмётйш мёно Гор, опё мушка ђёца
ôду Пш;

— за са два, — чётри ал пё дана Зе;
— пё стóтйна Тур;

— по пешёсторо Вуч, пешёсторо, — двадесе шёстё Пај, по першёсторо
народа у кући Вл, шёсё четири Мил.
Сугласници с, з, ш и ж

231. Фрикатив ж ишчезава у интервокалском положају у неким облици
ма глагола моћи (обично у одричној форми) и казати:
— колко год мдин Ка, мідж да наплати БК, мдж да јёдёш Длъ, мдш йћи

Губ, мди ми рёћи Вуч, ако мдш Гор, нёмош Кот, не мош Лис, ако нё мош
Гор, нè мош на срёћу Гр, нè мош ако лажёш, нё мош дувйјаш Вл, не мош да
наш = ~ да нађеш ДД, нё мош дойдёш Пај,

— кае неће Вуч, дäће, кäе, мёне Лис, кае Дуч, кäем Гр Кот Губ Вуч, ја
вам кам Вл, да ти право кам, — нè да кам Гр, да каш тй Гу, кад каш Гор, не
кâш кó е Вуч, само му каш Пух.

Остале редукције фрикатива бележене су у сантхију.
232. Фрикатив з.

— бе зйтина Кр, и земљанй ћäса Вл, и Зäичара Гу;
— бре судбинё се нè мрё Лис, бре становника Зе, й салаша Губ, и села
Вл;

— бе čемена остó Ка, кро Сеницу прођемо Л.

Говор Драгачева

79

233. Фрикатив ш:
—јд жйв Лис, jó жйва Пш, зна Живôина Ка.
234. Фрикатив с.

— дана се тó не гледа Губ, ја са мôгб да Ва слажем Кот, вôлй бн на свйју
Гу, Кpйсто се родЙ Гр, чётре седме Мил, шё стóтйна Тур, по шё салаша ГД;
— двäе шёстог маја Вл, трйе шёс Дљ;
— дана сутра Ка.
Африкате ћ и ђ
235. Редукција гласова ћ и ђ остварује се у неких облика глагола хтети и
доћи (и композита).
236. Сугласник ћ.

— ђё ш бйти, — са ш й тй Л, па ш йћи Рти, ако ш дати Лис, па ш öтйћи
Кот, како ш ти да знаш Ка, кý ш. Пај,
— Нё да ради Гу, нёсш вйшё Вл, ако öш — öш, ако нёш, — ако нё сутра
(= ~ нећеш ~) Вуч, нёш Губ Мил, ако нёш, само му каш Пух, нё да ради
Пај, нё да слуша Кот.
237. Сугласник I):
— на крају ја дóм öпё за њега Вл, ја шћёла дóм ко тёбе Гр, дди до мёне
Ка;

— нè мож да га нäеш БК, мôгу да нам вунё Губ, можда нäеш, — нè мош
да наш ДД,

— кад пди, — кад прди тудије Гор.
Губљење африкате ћ објашњавамо последицом асимилативно-дисимила
тивних процеса. Није ли се и ћ, наслањајући се на свој безвучни опонент,
стога губило у наведеним облицима? У оба случаја се ради о ограниченом
броју лексема.
Плозив п

238. Он се губи врло ретко, а његов звучни парњак никада:
— кäнё пôнека кап Губ, са ће да прдканё Тур, из рдства Ка, од рёцета
Лис, шâнём, шüнула, шäнули Тур.
Сонанти
239. СОНант в.

Из групе въ често се губи сонант в у облицима глагола стављати, ()ба
вљати, ()здрављати и ()прављати:

— настаља Гу, настаљало Л, настаљено Вуч, нйје одустаљб пйће Кр, дстаља
Вуч, дстаљало Дуб, дстаљам Лис Вуч Кот Дуб, дстаљамо Тур Гр, дстаљати Лис,
дстаљено Тур, пдстаља Гу, пдстаљена Лис Вл ГД, пдстаљени Гу, у средини пдста
љено Губ Вл, прёстаља Кот Гу, прёстаљају Вуч, прёстальбДљ, састаљају Гор Гр,
састаљам Вл, устаља се Гр, устаљала Тур, устаљали млôго кôла Лис, устальо Гу;
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— ддбаљају Вуч, забаља Пш, набаљам Лис, нäбальд Мил ГД, дбаља услугу
Гу, дбаљају Дљ, дбаљамо Ђ, прдбаља Лис, прдбальб вpéме Гор;
— пдздраљам Тур, пôздраљам влас Губ;
— дпраљб ГД, пдпраља“ Тур, прёпраљају Вуч, прёпраљати ГД, прäљено
Вуч, упраља ГД.
240. Код ових глаголских облика сонант в се ређе чува у претконсонант
ској позицији:

— набављб Кот, дбавља се Губ, поздрављам Кот, підправљüт Вуч, прављена

Лис, прављено на руке Гор, пдставља Лис, стављб Вуч, свйју прёставља Гу.
241. Спорадично се в редукује у групи цвѣ-> цвје- и свѣ > свје
— ћёта, hётала, hèтало, čеддци, čеддчй, čеддчид, Ћётко.
242. Поред много чешћег облика прилога вóђе (< овдѣ), понекад се чује
са редукованим в:

— бђе Кот БК ДД.
243. Елиминацијом сонанта в упрошћене су сугласничке групе -ство и
-lИТ60;

лôше друсто Вуч, у друсту Вл ГД Л, друшто Вуч, воћарстом Пај, домаћинсто
Лис Вл, два мёсёца дсуста, — дсусто Губ, пдчастовани Гу, првенсто Вл, рдпсто

Вуч, у рдпсту ГД Вуч Гу Губ, руковдсто Гор, свökсто (= родбинска веза) Губ,
од срдста Вуч, сточарстом Пај.

Напоредо са овима чују се, додуше, ређе, и облици у којима сонант в у
поменутим секвенцама није редукован:
— друство Вуч Лис, у друству Пај, другарство Гу, здравствену књйжицу
Кот, пријатељство Гу.
244. Глас в изгубио се између два сонанта у двема речима страног поре
КЛа.

—йнтерју Гу, pёзёрнй Дљ.

245. Облици без придевских заменица за каквоћу редовно су бележени
без сонанта в у положају иза консонаната:

— кäка школа у Краљеву, тó е сйтна пôсла Гу, кака е Кот Мил, кака сам
Вл, кäке паре Нег, какü Тур, кáки необично Мил, вйш какй е Вл, какй е, да е
Губ, чује ли се трапат какü Вуч, какй пут Пух, каки су тó људи Гу, лёпшё ма
и какü гôдети Губ, под какйм условима Мил, какбг Пух, каку Вл, срамôта е
нака да дође Гу, нйкака Тур Кот, нйкака неће Гр, нйкакё Вл, нйкакЙ Кот Вл,
нйкакбг Мил, нйкё пôсте Лис, нйкЙ Тур, нйкй дан Вуч, така Кот, два-трй газде
су имале такё Гу, такй ДД Дль Вл, таког Вл.
Овде спада и тип брёска, брёскй.

246. Још у неколика случаја сонант в се редуковао у међуконсонантском
положају:

— йзлаче Вуч, йзлачимо влас, — йзлачиш Вл, све и сја, — сраћале су Вуч.
У једном примеру се в редукује у интервокалском положају:
— печени брйови кра“ вäтрё Вуч.
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247. Сонант л најчешће се губи иза фрикатива с у случајевима који су
познати и другим говорима:

— благосдв, — благосдвиги Тур, опулôмоћи он Бдгосава Лис, више Бори
сављеве кућё, — Борисаву Вуч, Милёва Вёлисављевска ГД, јес пйтó Бранисава
Пај, Рäдисав Ка Вуч, Радосава (ж. име), — Добросав Вуч, ка се замисüм Кр,
Љубисав, — не мисе Лис, öна мйcй Кот, ја пôсле мйси, мйси Лис, како мйcйш
Тур, лійсüм || мйсим Мил, мисüм Гу, нè мисüм Кот, шта мйсите Лис, одраси
смо Мил, пдсё Вл, пдс пôднё Вуч.
У сантхију је понекад елидиран везник ли у примерима:

— знаш и, — разумёш и Тур, разумёш и тй Нег.
Преостали случајеви губљења гласал:

— Печурија Лис, мекарüh Вл, матретйрд Гу, муштика Вуч.
248. Сонант р најчешће се губи у речима страног порекла:

— гутне Тур, жандомёрија ГД, јёзга Тур, у кланёr (= кларинет) Ка, кланети
Пш, кдмпüр Тур Вл Мил Пај Губ Вуч Гу, компйра Гор, компире Вуч, компири
Пш, трй-четири компирйћа Гр, повирйвале на прозор, — у „Полетépy“ Кот,
прекулач Гор, ра°фешyс Гу, центирају Вуч, шагарёла Тур.
249. Сонант н је такође најчешће редукован у позајмљеницама:

— амёстија ГД, главна е срж домаћйстава бвде Дљ, домаћиска кућа, —
домаћйство, — Дортмуд Гу, ижйњёр Вл, интересатна Лис, интересатнй стварй
Гу, интересатно ГД Лис Гу, йспектор Лис, иструмёнте Вуч, итересäтна Лис, за

иџињёра ГД, једйствени Мил, кёлер Вуч, келёра“ Мил, комадант ГД Кр Гу, ко
мадâнта Вуч, кдмба° Пух Гу, кдмбаЈи Гу, концётрüт Вл, концепрата Лис, кофёк
ција Гу, радила у кофёкции Лис, нè кћедём Пај, модерйстичкй Вл, мдметално
Вуч, на разним фукцијама БК, хипермаган Вуч.
250. Сонант м редукује се у мањем броју случајева у позајмљеним речима:

— бдбардован, — абасада Тур, анёстију БК, сенréбар Тур.
Карактеристичан је облик глагола немати у 1. л. јд. през. са редукованим
ЦeЛИМ СЛОГОМ.

— ја нём пôима, — ја тó нём Пај, ја ö тóм нём жйвё вёзё, — нём другб
нйшта, — ал нём устó сäд вйше нйшта Вл, да нём карактеристику Кот, ја

нём пôИма Зе, нём нйшта докусйм Тур, нём никога, сам сам Лис.
Појава је, као што примери показују, ограничена на категорију 1. л. јд.
презента. Процес је могао потећи од елизије вокала у 3. л. јд. през. у сантхију
па се проширити на 1. лице. Овде значење није долазило у питање, док је у
другим лицима, након овакве редукције, могло бити замагљено.
Из финалне позиције ликвидиран је сонант м у прилогу углавном због
тога што то није семантички релевантно и што се ослања на тип главно:
— углавнд Вл Гу.
Велар к

251. Губи се само у неколико случајева, углавном у позајмљеним речима:
— Алècüндар Кот, Алесандра Тур, āљаво Лис, елётричар Вуч, еспедйција Гу
Ћ, есплддüра Вл, из Нйшüћа Кр.
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Упрошћавање финалних сугласничких група
252. Упрошћавање група ст-, шт- и зд- распрострањено је на огромном

подручју. Оно је, наравно, захватило и драгачевски говор.
253. Група ст

— бескра“нос Дль, Благовијёс ГД, бућмурас Вуч, бдлёс Гр Вуч Кот Гу Лис,
брёс Тур, влас Зе Кот БКЛ Вуч Пш Гор Губ, вдзрас БК, вреднос Кот, гдс Гу

Тур Вл, гус Губ, жалбс Зе Тур, на жалбс Гор, забравас Вуч, заповёс Лис, за
повијёс Тур, Јован Златдус Дъ, кдpйс Кот, крс Лис ГД Гр Тур Гор Кот, кумс
(нем. Кипst): затб е кýмс да се баци штó даље Вл, лйс Ка Лис Вл, лиЈёндс Лис,
лйчндс Зе, лудбс Кот, мас Гу Тур Лис Ћ Гр, мудрбс Лис Тур, младбс Кот Гр,
стäрачка невиднос Кот, нёрâc Вл, дблас Зе, дкрушас Вуч, пійсмендс Лис, плас
Губ Тур, покрётнос Лис, пдс Вл Губ Лис Кот, прйчес Лис, прдпас Дль, прдилбс
Гу Гор, прдс Мил Гу ГД, пѣс Гу Лис Вуч Кот Вл Ка, рас Тур, реткос БК Зе,
pёткбс Гу, савес БК, слабос Дуб ГД, слâc ГД, слаткбс Пај, способнос Кот, стардс

Дуб Вл Губ Гр, укрс (= унакрст) Губ, унакрс Дуч, црвенкас Тур, час ГД Дуч
Тур Кот Дуб, чйс Губ Гу Мил Вл Дуч БК Кот Вуч Тур;
— шёс, једанёс, дванёс, трйнёс . . . девётнёс (свуда);
— јёс (свуда).
254. Група шт
— прйш Лис Тур Гр Пух Гу Вуч Губ Пух Гор.
255. Група зд-упрошћава се на целом терену:
— грдз.
ЈЕДНАЧЕЊЕ СУГЛАСНИКА У САНТХИЈУ

256. У везама двеју речи (које најчешће чине акценатсу целину) асимилује
се крајњи сугласник прве речи са почетним сугласником следеће речи (ако
за то има фонетских услова). Ово једначење је општа појава у свим штокав
ским говорима:

257. Звучни + безвучни:

— бес тèлета Мил, брес пара Гор, ис каванё Гу, ис Крстäца, — йс куће
Лис, ис пиштóља Вл, ис Пôова Лис Тур, испôтбка Гу, ис Прйзрена Ка, ис
Тайcйћа Лис, крос тó рäто Дуб, крдс кућу Мил, нйс пут Гор, на протестамо
= на протези ~ Лис, ус кућу Вл, ус пôсте Зе, ус тё пôсте Вл, ус пôток Ђ;
— кôт куће Пух, ког пôпа Кот, от кäт сèбе Мил, от кога Гу, от корена
Вл, ни от кога Лис, дт куће Кот, дт сад Гу, от пйскäвца Лис, пдт кровинбм
Вуч, пдr пазуу Вл, пот планйну Мил, прёт кућбм Тур;
— нй беш чега Пух, беш чоёка Тур, двадеш чёљади Л, иш чабра Гр, иш
Чачка Ка Вуч,
— здп тако йстó Дуч, зуп ка сам вадио Губ.
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258. Безвучни + звучни:

— з брда Л, ћёра з бичајбм, — з га°таном Вуч, з Голије Ка, з гребенима,
— ка и з друге стране Вл, даназ-дањи Гр Мил Тур, з ђёвб*ком Ка Ђурђеви
стуббва Кот, наз двôе Мил Вуч, наз двбе Вл, наз двôе, — наз двôица Гу, наз
двие, — ваздвие Мил, дванёз гôдйна ГД, пдз за Божић, — трйде шёз гôдина
Вл, трйез децё Мил, шёз годйна Лис,
— jдж горё Вл, жс ћёцбм, — нâж глас Вуч;
— догôре лýи до ноката Мил, без йи биЈёлйг Пух;
— ндђ бйла Кр.
259. Једначење сугласника по начину и месту образовања врши се онда
када се с и з нађу испред сонаната ль и њ:
— лёба и и љёба Л, и њйм Вл, са и њйм ГД, и њйма Вл, и њйме Вуч,
са и њбм Кот,

— бёж љеба Гу Кот, бёж њё Вл, бежс њёга Вл, брежс њёга Лис, брёж њй
Гор Гр, ужс њй Вл.
Ликови трёба и лёба и и лёбом Кот, нижс лёђа Вл су усамљени и настали
су аналошким путем.

260. Примере са једначењем по звучности унутар једне речи нећемо на
водити. Али ћемо поменути неке случајеве у којима до очекиваног једначења
није дошло:

— из Горњег Дубца Нег, из Дубца ГД Губ, до Дубца Вуч, у Дубцу ГД Гор

Вуч, дубкё ДД, зубци Вуч, озёбсти Тур;
— бýб"ци Тур, Дôњега Дупца Вл, зупци Гор.
Сличну појаву имамо и у примерима:

— довёдге га Вуч, изддre, вйкнем Гор, радге Вл Дуч, урадти Кр, убра°те
мараму Л, ддђте Лис, пронађте га Ка.
Појава је факултативна и практично се везује за плозиве би д испред
безвучних сугласника.
|-

За ову и претходну групу примера је од велике важности граница слога

која спречава једначење по звучности. Истина, граница слога је померена
након редукције вокала и. Она раздваја плозиве д и ти омогућава изговор
ових гласова са уобичајеним физиолошко-акустичким својствима. Наша пра
вописна норма такође дозвољава, у неким случајевима, писање дентала дис
пред безвучних сугласника (Правопис 67).
У и-шћа говорима западне Босне проф. Пецо је забележио много примера
типа вйдr, ублажт, тужћеш га, пазте се, рддца, убти, вйдћеш. Он закључује да
је у питању психофизиолошка појава. На редукцију вокала и „свакако је има
ла утицаја и фреквентност датих ријечи: због честе употребе њихове, а по
општем језичком закону да се минимумом утрошка енергије постигне инфор
мативни максимум“ (Икавскошћакавски I, 256).
261. Африкатизација није позната овом говору ни у оквиру једне лексеме
ни у сантхију. У секвенцама дентал + фрикатив углавном долази до редукције
дентала. Само је ретко -дс-> -тс-> -ц-:

— љуцки Лис Мил, људи љуцкй Губ.
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ЈОШ НЕКИ КОНСОНАНТСКИ ОДНОСИ

262. Навешћемо неке појединачне случајеве супституције сугласника који

нису обухваћени у одељку о асимилативно-дисимилативним процесима:
д: р: свáрба, — свáрбицё, — на свüрбу БК,
г: д: уместо речи грâм употребљава се и реч дрâм у истом значењу. Исп.
тур. dirhет — 3,207 грама (Шкаљић: Турцизми 219, 225);
т: д: у удроби Мил, што може бити народном етимологијом доведено у
везу са именицом дроб, дургуље Губ;.
лъ : л: ёлда ДД;
л : в: извäпй ГД, извалио Губ,
1 кашймак Лис;
ч : ш:

ш : ч: чйпра (= шипражје, шевар) Губ;
м : н: сентéбар Тур;
с : ш: пâшош Гор;
д: к: хибрйка Кр;
н: к: йксан, иксана Губ.
УМЕТАЊЕ СУГЛАСНИКА

263. Претежно се секундарни сугласници изговарају у речима страног
порекла.

а) Сонант в:

—— завyшњаци Мил, нёпреставно Гу, увйђе Гор, увЙђем Вл, увЙђемо, увишла,
увинили Гр Вл, увишд Вл, увишло Гр.

Хијат настао после редукције гласа ју секвенцама у{j}е и о(j)е понекад
се попуњава сугласником в (који може бити и делимично редукован).
— чуве Мил, не чуве ГД, чувём Кот Гр, чувёш Вуч, вёрувем Вл, са чйм ћеш

да вдјувеш Лис, йзувем Гр, двовèнице Вуч, месдвеђе Вл, мёсовеђе Губ.
Глас в уметнут је и у наредним примерима:

— петнёстог јанувара, — у јанувару Мил, на Каравулу смо йшли Лис,
наеклала сам лиљёва Кр, фёбровар Тур, фёбрувара Кр Вл Губ, бсмог фёбро
вара Вл,
б) Сонант н:

|-

— аустрüнски лекар Вл, аустрüнског рата Лис, у Енглёнску Мил, устрйнски
рат Губ, шумадпнска Ћ Ка, шумадпнски Тур, бйончуг Дуч, комендйla Гор, он
коллендијйше Л, комендіјају Вл, кдмёндију Гу Лис, кранглу Л, мандраца Губ,
шалüнтра = фосфор на дрвцету шибице Вуч, другй хёмйнске Вл.
в) Сонант лі:

— „мамузере“ (= пушке „маузерке“) Кр, октóмбар Тур Лис, октóмбра Вуч
Лис, девčтог окrôмбра Пух, у октóмбру ГД Вуч Пш, дктдмбра Губ.
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г) Сонант р:

— брёз другог Губ, брез Дука божијег Лис, брез лёба Ћ, брез мараме, —
брезобразлук Лис, брес пара Гор, брес цигара Зе, кавёриија Кот.
д) Дентал д:
— ждрäка Тур Лис, ждрäку Вл, сунчанý ждрäку Гор.
ђ) Фрикатив с.
— спуж Тур Лис.
е) Велар к:

— ёксёнције Тур, öће од ёксёнције Пух.
Неке измене сугласника на крају речи
264. Затварање крајњег слога имамо у речима бирбв Гр и купё* Мил,
пошто језичко осећање тежи ка унификацији, тј. прилагођавању позајмљени
ца овога типа постојећем морфолошком и прозодијском обрасцу.
Именица багрем у Драгачеву се изговара:

— бâгрён Пај Вл Лис Вуч Тур, на вр бäгрена Кот, бäгреново буре Губ,
бäгреново дрво Гор Лис.
Супституцију сугласникам сугласником н имају примери:
— Јёврен ГД, трён Губ, трён Тур.

Остале консонантске односе на крају речи показују потврде:
— нäковалъ, наковäља Кот;

— вддüh Вуч Губ;
— гдл, — гдлили, — утолüмо јуницу БК, можда са ослонцем на значење
глагола утолити глад, жеђ;
--- славуль Тур;

— плдд = ограда од летава Тур, где је глас т „соноризован“,
— жйвй дган Лис,

— першум Тур, лик познат широј дијалекатској ареи;
— йшиjак Кот;
— властич Тур;

— дрёбађг || дрёбајг, — дрёбајга Лис,
— сёрвйз Вуч, циркуз Губ,
— ндп-стóп Лис, — под утицајем сугласника п из другог дела полу
СЛОЖЕНИЦе.

Ређе се уместо зар говори зал:
— зал öна може Вл, зал ти то трёба туна Ви.
Десоноризација звучних сугласника

265. Појава нема такав домашај као у неким другим говорима, нарочито
кад је у питању финални сугласник. Примери типа бок, роп, грат ван
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одређених позиција — бок ти дао — нису познати нашем говору. Крајњи су
гласник понекад губи звучност само делимично. У примерима:

— глад“, лаж“, Тур, дrкад° Лис, раж“, снйЈег“, гдг“ Тур, чује се, поред
звучног сугласника, нешто и безвучнога гласа, његовог парњака, што је фо
Нетски разyМЉИВо.

Делимична десоноризација нема шире размере ни у сантхију:
— да бог“ сачува Вуч, из° кôга краја Кр, куд” тй öћеш Вуч, од* Крагуёвца
Лис.

Потпуну десоноризацију налазимо у невеликом броју (махом позајмље
них) речи, које познају и други дијалекти:
— áтресу Тур, параддис Губ Вуч Пш, парадаиса Кр, парада“са Вл, пукёт
цвёћа Тур, пукёте цвећа Гу, у пукéry Тур, на стулац Вл, гдбош Ка Губ Тур,
тобдшар Ка, тобдшчüh Вуч, тôлмач Нег,

што зависи од пута којим су ове туђице стигле у наш говор.
МЕТАТЕЗА

266. Метатеза, измена места појединих сугласника, прилично је честа у
драгачевском говору. Гласови у речи замењују своја места у непосредном
додиру и на одстојању.
1. Замена гласова у непосредном додиру:
— аргар Вл Мил Вуч, барјак Гр Гор, барјактара Губ, близнаци || близнаци

Вл, вбвде Лис Пај, öвб вдд, — вдд, вдде Вл, вôде Мил Вл, вôдна ДД Пај, вóђе
Кот БК Гу Мил Тур Губ Пш Вуч Л. Лис, вд* Гр Мил, кôлко ги је дóшло Пух,
ибрицида (= xербицида) Л, у квардату Вуч, кранглу Л, öшб на манёрву Вуч,
нбде Ка, Вуч Вл, ндде, — ндд, — ндди Пај, нође Кот Гу Вуч Тур Лис ГД, нбе

Гор, нôи Вл, одкале Л, однадё ГД, ддна“ Кот, дднак, — дrкалё е бйо ГД, откале
сам ја Пај, дrкалё си Л, кое дrкале ГД, снäдбије, — султиЈаш Кот, узрупирали
Мил.

2. Метатеза на одстојању.
— боз мраза Гор, боз° сушарё, бос тóга Губ, нè ваља приносити бос
кокôшйy, бос кôкошäка Вл, земљйникама (= земљакињама) ДД, на зйнür Вуч

Губ, калагија (= oклагија) Губ, мёндревине Вуч, дндалё Вл Вуч, дчкоперан ГД,
прёндек || пёрдек (= пендрек) Кр, прока“ ватрё ГД, родомбљци (= домороци)
Вл, у тикотражи, — турбеколôза Кот, турбеколдзан Гор Губ Кот.
Узрочнике овој гласовној појави налазимо у тежњи говорника да олак
шају артикуалционе процесе у говорном низу.

У Драгачеву се увек говори манастир, манастири, манастира.
Код облика отале није реч о метатези већ о редукцији гласа т. Овако
објашњавамо и облик бjäги Лис. Ту не видимо метатезу јер је тешко претпо

ставити да се редуковао вокал под акцентом: бајüги – бjáги.
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267. Изнесена грађа допушта нам да у консонантски систем драгачевског
говора унесемо следеће јединице:
В

ј (4,5)

р

ль
Мі

ф

Н

Њ

з

Ж.

3

С

III

ć

II

ђ

ч

ћ

б

Г

П

К

Ако се узме у обзир и табела вокалског система, дата на почетку рада,

можемо констатовати да драгачевски говор има 26 консонантских и 5 вокал

ских јединица у фонолошком систему. Као алофоне јављају се три консонант
ске јединице (“, Ј, ј). Табела гласовног система драгачевскога говора пред

ставља оне фонетске и фонолошке јединице које, углавном, имају и сродни
говори. Изузетак је одсуство африкате дз.

III

АКЦЕНАТ

268. Данашњи драгачевски говор има у свом прозодијском систему ак
ЦeНаT

млађих

новоштокавских говора. Он

познаје,

ДaКЛе, ТОнске и квантита

тивне опозиције. Релативно добро чува постакценатске дужине. Сва четири
акцента су са карактеристикама које су познате млађим говорима. Једино
слогови под дугоузлазним и краткосилазним акцентом имају карактери
стичну интонацију.

Дистрибуција акцената је, изузимајући неке двосложне и тросложне
речи, као у стандардном језику. Изузетак чини краткосилазни акценат
повучен са ултиме двосложних и тросложних речи на претходни кратки слог.

У тим случајевима се померање врши у метатаксичком духу, па на пенултими
добијамо опет краткосилазни акценат:

— вода — вдда, нога - ндга, срамота - срамдта, топлина - топлйна; погдк
> пдток, језйк > јёзик, домаћйн > домаћин, Милутйн > Милутин. Тако ће, у
целини гледано, на целом терену бити:

— бдса, вдда, гдла, гдра, лёгла, мдгла, ддшли; пдток, јёзик, гдчак, унук, мд
мак, зёлен, дивљйна, ближйна, врућйна, тежйна, срамдга, ведpйна, висдка, зелёно,
далёко; Бедград, самдук, Вукдман, близäнац, синдвац, угрчак, изнёшен, комийлук,
репёљак.

Овакво повлачење (") акцента јавља се и код четворосложних речи: до
ведёну Губ, заврзлама, — оплетёне Вуч, количйна, — у околйни, — руковдство
ДД. (Више потврда наведено је у т. 330, 337, 343 и 368).

269. Ако се, у падежним облицима, на кратку пенултиму повлачи дуги
циркумфлекс, редовно се добија (") акценат:
— бдсё, вддё, гдрё, жёнё, кдсё, кдзё, врућйнё, ведpйнё, Топдлё, срамдrё, бд
сбм, вддбм, гдpбм, жёнбм, кдсбм, кôзбм, врућйнбм, ведpйнбм, Топдлдм, срамд
тбм, планйнбм.

Исто тако, ако се у појединим облицима речи овога типа повећава број
слогова, наглашени вокал ће бити под краткоузлазним акцентом. Одступања
су ретка и аналошке су природе:

— вддама, гдрама, жёнама, кдсама, кдзама; висинама, планйнама; пдтока
— пдтоку — пдтоци — пдтоцима, домаћина — домаћину — домаћине — домаћини
ИТД.

270. Ликови типа глава, рука, Јдву и сл. непознати су нашем говору.

271. Оваква ситуација у прозодији драгачевскога говора упућује нас, по
Белићеву мишљењу, на косовско-ресавске говоре (Диал. карта, 31). Љ. Сто
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јановић такво повлачење акцената бележи у Врњцима и околини, али (") ак
ценат који се добија након преношења „звучи мање експираторно“, па се, по
њему, исто изговара вдда и вдду (Archiv für slavische Philologie XXV, Вerlin 1903,
212—213). Таква је и гружанска акцентуација: редовно је жёна, ндга, али

жёнбм, ндгбм (Стевовић: Гружа 420 и даље у анализи по категоријама речи).
Пошто косовско-метохијска метанастазичка струја није донела досељенике
у Гружу, Стевовић појаву краткосилазног акцента на пенултими тумачи по
следицом додира са пограничним левачким говором (н. д. 423). Много раније

је Решетар у Озринићима, у Катунској нахији, поред акценатских ликова
вйно, вйла, дала, пйсат, чуо и примере типа јёдна, ддбра, сёстра, пёћи, pёћи
(Вetonung, 36). У истом делу (стр. 37), Решетар констатује у дубровачком го
вору однос: вбда, дóбра, рећи, пећи : врућйна, срамдта, печёно, искдпат.
Драгачевски говор у типовима вдда, жёна (вддбм, жёндм); пдток, јёзик
(пдтока, јёзика); врућйна, срамдта (врућйнё, срамдrё); домаћин, Милутин
(домаћином, Милутином) има додирне тачке са гружанском акцентуацијом,
док у погледу кановачког дуљења не иде заједно с њом (в. Стевовић: Гружа,

422). У осталим случајевима драгачевска акцентуација слична је оној у Гружи.
Разлике постоје у неким појединостима.
У том погледу наш говор показује сличност са неким централношумадиј
ским говорима, и то са тзв. „ерском“ зоном (Реметић: Шумадија, 45).
Прихватајући Белићеву тезу о косовско-ресавском пореклу типова вдда

и сёстра у шумадијским говорима, преостаје нам да те ликове у говору Дра
гачева тумачимо последицом додира ових двају говора. Но овде, ипак, мора
мо претпоставити постојање екавског супстрата на подручју данашњег Дра
гачева, јер је нелогично мислити да су динарски досељеници долазили у пот
пуно ненасељене пределе, поготово што је овај крај доста погодан и за по
љопривреду и за сточарство. Ијекавски досељеници су затеченом станов

ништву, без сумње, с обзиром на бројност, наметнули свој говорни образац.
С друге стране, они су морали доћи у додир са становништвом у долини

Западне Мораве, које је добрим делом донела косовско-метохијска миграци
она струја. Кад је такав контакт остварен, и кад се монотонски акценатски

систем сучелио са политонским, настале су прозодеме типа зёмља и жёна.
272. За нас је, даље, краткосилазни акценат ундга и срамдта, по својим

акустичким особинама, једнак по пореклу старом кратком акценту у ндго

сpймото°. Он је, раније, вероватно био мање експираторан, што је и природ
но, и развио се код говорника са старијом акцентуацијом. А носиоци поли
тонске акцентуације, кад им је тај акценат наметнут, изговарали су га исто

као и „нормалан“ краткосилазни. Уосталом, и типичан (") акценат, добијен
повлачењем кратких акцената са унутрашњих слогова (пдтока, вддама, жёна
ма), не говори у прилог евентуалном колебању у правцу мање експиратор
ности.

273. Двосложне речи са Даничићевим (") акцентом и кратким финалним
слогом, које у драгачевском говору, у целини гледано, имају (") акценат,
* Исп. Кашић: Конавле 105, где аутор каже: „Чињеница да се акценат у овим случајевима
није пренео на проклитику потврђује његову друкчију природу.“
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често се чују и са узлазном интонацијом иницијалног вокала ако иза њих
следи енклитика. Чинећи тако интонациону целину од три слога, ови су об
лици у свести говорника перципирани као тросложни. Тако је успостављен
однос:

— жёна ми : жёнама, склдни се: склдните, ддбро сам : пдтоком.
Ради илустрације те појаве, наводимо све примере:
— жёна ми радила дóбро Тур, жёна ми се ослабила Пух, жёна му е тамо

Лис, жёне кад напйлё живйнё, — жёне су врло бпасне, — дтац ми не даде
Пух, дтац ми рёкб, — дтац нам је казб, — дтац је Зе, дтац ми је Мил, сёстра

ми тражила Кот, снäxе су ми Зе, hèца кођёца Лис, јазук је Гр, öбјесили пёшкйр
о куку за öтирање знôја, — тдчак је о дрвета Лис, о пдслу се бавйм, — памук
се ткё, — памук је основа Пух, пуне руке пдсла и кот куће Вл, јёлек и сукња

Кр, лула и казан Дуч, дни су досељени Зе, дни су бйли (= ~ бйли) Мил, дни
су дóшли Ђ, дни су знали Гу, њёга да свё претражуе Гу, мёне се чинй Тур, гдлем
је Дљйн Кр, ддбро ми је, — добро смо жйвили Гу, добри су по души Вуч, добро
е Мил, ддбра е била Пш, добро сам ја и жйва, — скором смо пёкли Лис, кака сам
бйла Вл, кäки су тó људи Гу, за кдга сам дóшла Кр, таки су људи йшли Гу, и
бдсо се било Губ, мди су другови Пух, штó ће ти Мил, штó ће ми Ви, мдгло е да пук

нё Гр, не могу ја њёму да öдрекнем Тур, мдгли сте Пај, мдгли би да направе Л, йћи
ће кôла ГД, йшла сам на тёча* Вл, йшли смо Лис Вл Гу, йшло се у цркву БК, пдшли

за дèвбику, — пдили да нападну Кр, дошли су сватови Гу, прошла сам й ја Лис,
прдили смо Мил, прйшла те пйтала Кр, зашла са мушкйм дететом, — дде у
Јéжевицу Вл, дде ти ујак Кр, йде л тй, — ддети Мйлан Вуч, pёкок ти ја Гр, pёкла
сам Гу, дћел да се опёришёш, — здвну ме Вл, pёкок ти, — склдни се Кр, сrйша се
(aор.), — дћули Лис, нёкага Тур, дrкути ова влаша Пух.
Ова особина се, у извесном смислу, може посматрати у вези са помера

њем старих кратких акцената у неким архаичнијим говорима. То померање
се врши у метатаксичком духу, па старије женä — жёна, али ће у енклизи
бити „фалä ви / фала бôгу, jecй ли /jёси, оћё ли / дће и сл.“ (Пешикан: Старо
црногорски, 26). У бјелопавлићком говору се (") акценат не преноси са уну

трашњих слогова, али ни са ултиме ако је иза ње енклитика: жёна: жена ми
ие, зелёна: зелена не (Ћупић: Бјелопавлићи, 64). Много раније је Белић у ка
ставском говору запазио да чакавски (метатонијски) акут на апсолутном кра

ју речи прелази у дуги циркумфлекс: Он грё. Он грё з Волôскёга (Ореченичном
акценту у каставском говору, ЈФ XIV, 151). Све нам то казује да „крај говорног
такта — то значи и пауза, и у штокавским говорима, и у нашем стандардном

језику, има својих специфичности које нису својствене почетку и средини

реченице, и то не само у конзервативнијим говорима штокавског дијалекта
... Та позиција, исто тако, зна и за губљење неакцентованих дужина, чак и

за губљење квалитетских одлика акцената“ (Пецо: Акцентологија, 89).
Косовско-ресавски говори, међутим, ову појаву у енклизи познају знатно
ређе. Само неколико примера забележених у ресавском говору даје право
ауторима на констатацију да „зависност акценатског преношења није везана
. . . за положај речи у реченици“ (Пецо — Милановић: Ресава, 296). Изузима
јући ретке случајеве у којима краткосилазни акценат остаје на ултими (оhёш
ли, возй га и лекару и сл.), проф. Симић такође закључује да „енклитика нема
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свуда већег утицаја на акцент ултиме. Наш говор, тако, не познаје примере
типа сиромй си ...“ (Левач, 49—50). И у трстеничком говору се ретко
задржава акценат испред енклитике у двосложним речима (које су у књижев

ном језику са краткоузлазним акцентом). Ту је жёна е, дтац га, сёстра му итд.
(Јовић: Трстенички, 26).

Тросложне речи у енклизи ретко добијају краткоузлазни акценат на пе
нултими:

— помдгни ми, — одмдри се Гу, голёма е Пај, затèкла нас нôћ Лис, довёли
Је Кр, голёма су срёства Мил.
274. Двосложни облици са кратким задњим слогом јављају се са (") ак
центом и онда кад иза њих не стоји енклитика (или неки други ненаглашени
облик), и, чак, на крају говорног такта:

— купују памук Пух, нёшто што нйје добро Зе, мой дтац умрб Нег, тако
сам и у рдду радила Пш, шалё се жёне Вл, прё рата Пух, вйшё злä нô добра
Кот, зёт ми и сёстра Л, његова жёна, — у рдду Гу, жёни дäо зграду Губ, нйје

дцу ударена Кр, за Божић, — бйо е лдвац Лис, на пдгон Гу, мбра да стой
жёна, — у марту месецу, — ко дóбар чабар, — имó двё сёстре Пух, прйча
бн мёне Гу, и њёму кућу Губ, по ёдан пук Ђ, трй пута јёдна, — мдја говеда
Лис, како су ми мди преносили Кр, ма°стор ддбра öка Лис, добру де
вô"чицу Вуч, било гдло свё Кр, ддбро й jec Лис, па добро Губ, ни за каке

паре Нег, по чёму Тур, кое ђёшта Вл, јёсу, јёсу, свё су наше Вуч, дде народ
Вл, йшли чак у Тйјање Зе, йшли крстоноши Лис, у ёндек Кр, дћу, брё Вл,
да сам за њёга дóшла Кр; —
док су тросложни облици много ређи са (") акцентом:

— ђё су га одвёли, нё знам Гу, богати људи Кр, шарёна тôрба Дуч, öгрбмнё
тешкоће Дль.

275. По нашем мишљењу, за драгачевски говор је правило вдда, пдток,
ведpйна и домаћин, пошто се ти ликови појављују неупоредиво чешће од оних
типа жёна му, памук је, голёма е и сл. Међутим, чињеница да се вдда, тдчак,

сокола, синдвац итд. чују често на крају говорног такта или ван реченичног
контекста, изоловано, указује на утицај екавске говорне речи путем јавних
медија, као и на утицај суседног пожешког и ужичког говора.
Кановачко дуљење
276. И овај говор познаје дуљење краткоузлазних акцената на слоговима
испред кратке ултиме двосложних и тросложних речи.

О кановачкој акцентуацији доста је писано у нашој дијалектолошкој ли
тератури. Још је Вук у Додатку „Граматици“ (испред „Српског рјечника“
од 1818) писао да „у Бијоградској наији ђешто говоре лôнац, кбнац, кукуруз,

сёло итд. (мјестолонац, конац, кукуруз, сёло)“. А на 295. страни Рјечника, под
одредницом Кановци, Вук каже да „по неким селима у Бијоградској наији
имају људи обичај те говоре готово уза сваку ријеч каном, каном
бат о. На Врачару 1804. године прозвали су и (Бијограђани и други бећари
којекакви) зато кано в цима...“
94
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Нешто је прецизнији у одређивању кановачке зоне био М. Ђ. Милићевић.

Он каже да се кановачки акценат јавља на подручју Авале, Космаја, Шума
дије, Колубаре, затим у неким селима смедеревског, крагујевачког и руд

ничког округа°. П. Ђорђевић, потврђујући Милићевићеве податке о терито
ријалној распрострањености кановачке акцентуације, констатује да се крат
коузлазни акценат дуљи у свим двосложним и тросложним речима, под усло

вом да су неакцентовани слогови кратки“. Ту су наведени примери Аврам,
магла, вйсок, бтац. . .; вретёно, брзйна, лепбта итд.

Проблемом кановачке акцентуације бавио се и М. Московљевић°7. Ову
прозодијску појаву П. Ивић је забележио у говору галипољских Срба“ и до
вео је у везу са шумадијско-јужнобанатским говорима. Повећавањем броја
дијалектолошких истраживања и попуњавањем празнина на дијалектолошкој
карти, употпуњавала се и слика кановачке акцентуације на србијанском и

војвођанском терену°.
Разматрајући детаљно радове ранијих истраживача" у Хрватској, М.
Храсте закључује: „Како се види, много је већи број мјеста с кановачким

акцентом у Хрватској него у Србији“°. То је и разумљиво јер су на терену
Хрватске у додиру сва три српскохрватска наречја: штокавско, чакавско и
кајкавско, дакле архаичнији и прогресивнији акценатски системи.
Оно што су за кановачко дуљење рекли Московљевић и Белић једино је
прихватљиво и могуће. Оно се појављује код говорника са старијом акцен
туацијом у контакту са носиоцима политоније. Не поседујући у свом прозо
дијском инвентару тонске опозиције, представници тих говора су (њима стра
ну) нову интонациону вредност перципирали као квантитет. Осим тога, во
кали под краткоузлазним акцентом иначе су напрегнутије артикулације, која
се могла „растеретити“ његовим дуљењем. (Тај физиолошки моменат је могао
бити важан и у процесу повлачења силазних акцената са ултиме у архаични
јим говорима).
277. У нашем случају важно је одредити откуда кановачко дуљење у дра

гачевском говору, кад знамо да он има четвороакценатски систем млађих
штокавских говора. Из Херцеговине то дуљење, наравно, није донесено. Не
мају га ни говори западније и југозападније од Драгачева: ужички крај, Зла

тибор, Нова Варош и Полимље°. Они, изузев неких села која гравитирају
Сјеници, сви имају источнохерцеговачку акцентуацију. Стога узроке овој ак
* Милићевић: Кнежевина 118, 171, 302, 305.

* Пера Ђорђевић: Еiniges iber die Катотипdart in Königreiche Serbien (Archiv für slavische Philo
logie XVI, 1894, 134—135).
” милош Московљевић. Дијалектолошка карта Војводине (Гласник Југословенског профе
сорског друштва XVIII, 1937/38, св. 11—12, 1064—1065).
* Ивић: Галипольс 28—30.

* Пецо — Милановић: Ресава 297; Симић: Скица 103; Ивић: Банат 142; Реметић: Јат 23 итд.
* Исп. само неке радове: Будмани: Дубровачки 156--157; Ившић: Шаптиновачко 116—118,
Решетар: Вetoнинg 28.

"Храсте: Кановачки 70.
* Према усменом саопштењу Мирослава Николића, асистента у Институту за српскохрват
ски језик у Београду.
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ценатској појави морамо потражити у источнијем суседу — шумадијским го
ворима, у којима је она посведочена. Овде је важно додати да јужни део Дра
гачева има у суседству села која припадају краљевачкој регији.
Кановачко дуљење треба посматрати у вези са преношењем (метатак
сичким) кратких акцената на претходни кратки слог (в горе). Кановачка
црта се развила код представника архаичнијега говора, који су је предали
досељеницима, исто онако као што су динарци ијекавци у неупоредиво већем
броју акценатских категорија наметнули свој модел.

278. Занимљиво је да гружански говор не познаје кановачко дуљење,
иако нека села према Крагујевцу имају непренесене акценте. И. Стевовић,
додуше, каже да је гружански говор „најтипичнији у свом средишном делу“
(Гружа, 411).
279. Потврде кановачког дуљења у Драгачевy:

— Аврам Ка, пред Божић Губ, борба Вуч, бýчук Дуч, и вбда у кући Вуч,
вôла Л, врýна БК, Драган Вуч, мôја дрва Гр, дугме Зе, жёна Зe Гу, жёне, —
земља Дуч, jäстук Вл, капак Рти, катран Дуч, бес кôња Лис, с кóњем Вуч, прва
кôпња Губ, кревет Дуч, кýпа Гу, златну купу Кот, куфер Гор, лёто (= отвор на
кошници), — пред лётом, — испред лёта Пај, мётла, —— Мйлан Лис, намћор

Гор, Обрад Гу, двас Вл Вуч, брах Дуч, у пбља Губ, пброд Вуч, пбрез Лис, да
вйди пôсла ГД, пôток Зе Кот, plја Кр, у рôју, — сарма, — сёдло Лис, сёстра
Вуч, сёстре Лис, Скадар, — у Скадру Дљ, тёмель Дуч, т.бчак, — на тóчку БК,
тужбу Вуч, чаир Лис, Турчин, — чёнгел, — шйњел Вуч, штйкла Тур, и тёбе Кот,
тéби Дуч, кôме Вуч, и бôси Гу, ббсо Вуч, дóбри Кот, дóбру Вуч, дрво Дуч, чйста
Вуч, по један Вуч, по једно Гор, дóбро Л Дуч Кот Пај Губ, пёшке Вуч, дбшла
Гу Вуч, дбиле, — дóшли, — дóшло Вуч, нашли Вл, прошли Кот Вуч Лис, узми
Кот;

— бурёта, — Веселин Лис, комийлук ДД, већйну, — губери Кр, на дебби
Лис, дужcйна Кр Лис, ис Крстаца Лис, у мокрйни Кот, муштулук Вуч, свойна
Лис, скупôћа Л, дугачко Дуч, поштени БК, голёмо Кот, найшли Губ.
Један број наведених лексема чине позајмљенице. Даље, од истих особа
се, поред ликова као што су вбда, жёна, пбток, земља, сёстра, Милан, Драган,
околйна, дужина итд., неупоредиво чешће чују те речи са краткосилазним ак
центом. То показује да кановачко дуљење није у већем обиму захватило дра
гачевски говор, па ту појаву можемо свести у оквире факултативности. Број

потврда ипак није незнатан, па смо их стога и навели, иако ова појава нема
у нашем говору карактер чврстог, стабилног система.
Постакценатске дужине

280. Тенденција скраћивања дугих неакцентованих слогова делимично је
захватила и овај говор. Идући од запада ка истоку штокавског наречја, ова
појава је све израженија. Такође је познато да је скраћивање ненаглашених
дужина захватило шумадијско-војвођанске говоре, који чине основицу екав
скога стандарда. Као што је експанзија говорне и писане екавске речи у но

вије време зауставила ширење ијекавице ка истоку, тако је прозодија екавске
говорне речи подстакла ликвидацију неакцентованих дугих слогова у гово
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рима који тај квантитет иначе добро чувају. У свему томе веома важну улогу
играју већи културни и административни центри. Тако и овај говор не познаје
тип пйповёдâка, док је лик пдrбка прилично редак19°.
Судбина Даничићевих неакцентованих дужина зависи од природе акцен

та (квалитета и квантитета), броја слогова акцентогене речи и природе фи
налног слога. Тако ћемо, имајући у виду ове чиниоце, и посматрати нена
глашени квантитет. Свакако би било добро ову појаву пратити по категори

јама речи, што би омогућило уочавање неких специфичнијих законитости.
Такву анализу остављамо за касније, а овде ћемо тај феномен дати глобално.

А. Отворени финални слог
281. а) Облици са очуваном дужином после краткосилазног акцента:
— свäну — аор. Ка, пäнё, — нёкё, — зрёлй, — дäднё, — црний, — врушћа
Вл, плачё, — кућё Мил, глупшй Губ, cйјё Вл, смёштё Пај, пдчнг Вуч, код маћё

Вл, hёне Вуч, мäкну Пух, мäчкё Гор, бањё Гу, лäжё БК, мйчё Лис, чкддü Вуч,
днда Пш, другй Кот, слаба, — цйба се Рти, и млдгй Л, бйднё, — бйдё ГД, рёжё
Дуч, čёднё, — сäбљй Губ, нйчё, — трёба ДД, сдбё Ка, другё, — пёшкё — пдtлё
Пух, йстó Кр, скупü Гу, бýдё Губ, вдлй Дуб, сдвигй Вл, рдкнý Лис, ндсй, —
шйнё, — здвнё, — кот чйчё Гр;
— ддмдва Вл, Бугара, — запалü се Пух, пдмёну Гор, гдpдва Ка, избукава
Вуч, пâдца Лис, из Лйcйца, — дйнара Ђ, мёсёцü Пш, ја се укбчй ГД, гддüна Пух
Вл, вдлдва Лис, йљада Вуч, pёдбвно издржавање Гу, ёктара Вл;

— ýдала се Гр, турüмо Дуч, длâсна, — другбга Лис, дпштинё Вуч, бёз јунади
ГД, кућйшта Дуч, дградё Вл, бäвüмо, — кућани Кот, чйшћёње Вл, чёљади Дуб,
cйјато Гу, зђёљамо Кр, пдмрли Вуч, мучёња, — сäгнути, — вёликё Пух, jäднйци
Гу, пёрёмо Тур, čёднёмо Губ, ддгнато Вуч, пдчёло Дљ, бёјаше Вл, прдсуто Рти,
глёдâте Зе;
— нёпокрётну ГД, крйвачевй жйвот Пај, краставаца Губ, кдњанйка Дль,

уређаја Пух,
— рачунало се Дљ, глäдовало се ДД, задржала Вуч, прёколâни Пај, Мйло
вана Губ, знаменита мёста, — прдкопали, — нёпреставно Гу, слёдовала Пух, дсно
вали Кр, нäперјаго, — нёперјати буздовани Вуч, ддниЈёла Дљ, ис Крäварицё Гу,
ддбровольно ГД, кäстилицё Вуч, закопате БК, нёопрана Вл, Мйловане Лис, до
кдловођё Гу, америчкЙ Ка, шкідловала се БК, бдловала Вл, куповали Мил, из
Вучковицё Вуч, ліддёркиња Гр, првешчари Вуч, Рйдаљево Л, пёвајући ГД,

— наоружано Гор, дбичаима Губ, Благовијёсти, — Mйломйрчина Вл, нё
скресäна Пај, мймогрёдно Губ.
б) Облици са скраћеном дужином:
— кйше, — тёра, — стó пдсто ДД, чýе Ка, први, йсто, — кува Кр, пјёва,

— узму, — друге. Гу, буде, — чују се, — код наше Губ, трёба Дуб, нёку Вл,
пукне Вуч, сваку Лис, свако вечё Вл, ндсе, — слäме, — квдче, слäме, — узме
Гр, pёкне Лис, жёни сйна Дљ, стрёви га Гор, да јёде, — трёћи део Вл, скдле га
Вуч, уби (aор.) Вл, разби се (aор.) Дљ;
* „Одатле се ова појава шири и на екавски стандард где се данас толерише уклањање једне
од двеју дужина, ако следе једна за другом.“ (Пецо: Дијалектологија 44).
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— лднаца Губ Тур, пдмёну Л, тдвара, — дуката, — нёдёља Кр, чётнйка Вл,
узйца Пух, ндваца Вл, йљйна, —jäстýка Пај, гдчкбва Вуч, између Бджcüha Гр,
ёксёра Мил, дйрёка Вуч, кдњйчки Губ, пдслбва Лис, удаја Мил, вдлдва Ђ, уради
Вл, зубаца Гор, пдглёдну Вуч, гддüна Пш, лёбдва ГД, странака Зе, пдњава, —
ћйлЙлма Вл;

— дйнара — Гмн. Мил, калема — Гмн. Кот, баскија Лис, дгрија Ђ, бёжали
Дљ;

— радикалну странку, — у рёзервару Гу, дбичаја — Гмн. Тур, пдбачаја Вл,
Милошеве њйвё Вуч;

— заповијёсти — Гмн. Тур, из Дрёкаловüha Л.
282. а) Очуван квантитет после дугосилазног акцента:

— пара Вл, шалё, — дpйнска Ђ, спасй (aор.), — кола, — слйка, — стард
Лис, вада Кр, прйчй, — майкё, — самй бôг Губ, ниже Сüга Пух, првü Вл, првü
ма° ГД, прва Пш, права Гу, мала Гр, ма“кё Вл, црнй Вл, бёлü Лис, малü Гр,
нашй старй Губ, њёнй чôек Гор, малд звање, — ис Црне Горё, — сплавй Пух,
Старій Влä Вуч, гладнй гôдйна Гор, радй, — прдђё, — пёra, — гурнё Вуч, Дольнй
Дупчани, — пукй сирома ГД, пйта Гор;
— првбга, — по старбме Дль, дёлüмо Тур.
б) Примери са редукованим квантитетом:
— спрёма се Кр, нёма Вуч, прво Вл, шљйва Л, дође Губ, баци Кот, тражи

се Вл, кôшта Мил, каже Губ, варилади, куса Вл, свадба Губ, вали се, — крайни,
— прйме га, — први, — бйшће, — öсам брата Вуч, руче, — прйчи Л, скйће, —
нађе, — прве ГД, из Гуче Губ, ради Дуб, мёста Пух, стрйне, — купи, — пласти,
— старо, — спава, — гађа, — пара, — прво, — мбра, — ради Гр, ддђу, — горњи,
— о тйца, — крёну, — тужи, — пйше, — стара, — пдђе Лис, плате, — прдђу
Вуч, прйђе, — крава, — ддђу БК, вйче, — мали, — лйња, — стари, — штйте, —
пüта, — љута Вл, прва, — прве, — први, — пёге, — бомби Дуб, кажу, — кйла
Вл, лtлати, — служи, — вйкне, — прйча, — вйчу, — пдђу Гу, páдно дóба Кр, врате,
|-

— храни Вуч, врёћа, — прдђе, — мôё ма“ке Ка, штаљско ђубре ГД, раду Гор,
— вйкаше Губ, плаћамо, — спремата Вуч, cйђемо Пух, спавамо, — љубимо,
— прйчамо, — царамо, — кажемо Гр, пођемо Лис, раднике, — пбђемо, —
вёжемо Вл, зйдано Гу, журимо, — мётара, — морамо, — прйчано Кр, радника
— Гмн. ДД, бдраца Гу, маломе Мил.
283. а) Сачуване дужине после краткоузлазног акцента:
— йма, — бдpй се, — рдй се Пај, здву, — кдпа, — бёжcй, — пдчё, — успй,
— кäвё Вл, вддё, — дугü ндhй Ка, свèrй, — земљё Кр, здрё Вуч, љута Мил Зе

Гр Пух, службё, — чйта Гу, бдрбё Вл, вёлй Гор, лджй БК, лдвё Лис, крдпй ГД.
лёжcй, — стóй Дль, пдсна Нег, бой се Ви, крстü се Ђ, звдній Л, брдй Дуб, лётй

Дуч, бèжü Дль, прдвpй Вл, кршій Пух, букrй Гр, учй Тур Гу Вл Пш Ђ, чâcrй
Губ, цвёrü, — плантй Пш, сазpй Кот, čёдЙ ДД, лдмё Рти;
— дóпуња, — савршій, — зарадй, — свањйва Вуч, у Француску ДД, јёдйнй,
— дtрдва, — цвёrüва, — свањава, — кйбрüднй Вл, пдвйшій, — прёмётё, — дкалнй
ГД, државнй, — дёжурнй Кот, услужй, — кдструтнд Губ, канатскй Гор, запалй,
— кôкдикй Ћ, зüürä Ка, стварчüца Пух, дècётё Рти;
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— пшеницё, — укува, — прдчёвље Гр, узима, — ддведу, — дкусü, — прёноћй,
гдворй, — тёжинё, — тёжана, — длучй, — бджитња, — сазрелй, — ддгрћё, —
лйвадё Вл, Нёмачкё, — здбанЙ Мил, нёђёльно Лис, ђёвдику, — прёсведё Ка,
црвенд Пај, јарећа Тур, длдвку Пш, направё Вуч, забаља, —јучашњй Кот, на
смију се Гор, ддузмё Лис, прдтурй Дуч, стйдују Вл, насложü Нег;
— дставймо Гр, сäстанёмо с Вуч;
— одвађава, — разгдвара, — из Власенüца Пух, петнаестёДљ, Станишйha

џёмат, — аустрйнскй Вл, наставате Мил, умијёсё Вуч, шумадüнска Ћ, Албанија
Дљ, поyскачý Ка;

— сађенута, — једндцёвку Гр, угрошЙмо Кот, пдранüмо, — дставüте Вл;
— запдвијёда Кот, преко телёвйзијё Мил;

— мобилисüни Гор, наслеђувёте Мил, Исидоревё Губ.
б) Примери са скраћеном дужином:
— пдкд°на Вл, дтрёзни се, — кршhâва, — дступи Лис, испале, — йзüђе, —
прёсуши, — прётрља, — прдrüви се Кр, дrёже се Пш, вурунске земљё Вл, машüнски

ДД, ужЙва Ђ, длâди Ви, пдмёне БК, разгрне Мил, распали ГД, нашара Гр, заглави
Губ, накрüви Гор, пдлёжу Кот, угасе Дуч, запале Ка, помажу Тур, прёббба Гу,
ддлучи Пух, замане Кр, пдручи Нег, пдлужи Вл, накани се Ћ, прдбуди Зе, дrёгне
Дуч, заврну Дуб, прдбуши Пш, пддёле ДД, кондура Лис, пдвдза Гр;
— срёстава Пух, кдпају Ђ, зâпане Кр, дстану Гу, дднесе Гр, пдмичу, —
ймају Лис, загрије Мил, купуве Пај;
— поскупљава Мил, дгБнемо, — нâcáдимо, — hёвојака, — йзађемо, — за
приЈёти, — услужимо Гр, дступамо Ђ, ударништво ГД, шумадüнска Гор, вёзй
вана Вл, пдгледнемо Губ, урадимо, — навратимо Кр, из Рдћевüћа Вл;
— запјевају, — изудара, — уносимо, — сäставимо Гр, прерађуе, — прёста
љају Вуч, заграђуе Лис, момёната Гу, откупљуе ДД,

— из Мйлатовüha ГД, распддијёле се, — пддијёлимо се Лис,
— пописуемо Губ, ймадијаше ГД, здогдворимо се Л.
284. а) Очуване дужине после дугоузлазног акцента:
— грёдё Гр, жcйвй Лис, трпй, — рёдЙ Ка, јай Пај, пута, — тучё, — вршё,

— вршу Вуч, дéца, — не смёду, — двбpй Вл, гусй, — бéбй Кот, руй се Вуч,
мбба, — прёла Зе, знаду Вл, вpйштё Гу, странё Лис, жёна Губ, пара Дуч, вучу
Гор, зймё Нег, pёкё Тур, гравё Пш, лýдё Кот, самё Ви, драгё Гу, жсвакй Гор,
вpчй Губ,
— обучё Гр, задругё Вуч, жандара Ка, сватбва Нег, машйна Вл, вунйцё Ка,
гласбва Л, сестара Тур, регрута, — другбва Рти, садалька, — бикбва Вуч, колёнü
Пај, дрвета Губ,

— метара Л, иљаду нарбда Губ,

— стасавају, — довучёте Вуч, сијёчёмо Гр, тучендга, — вашерйште Губ, рас
клапање Гу, прегурање Дљ, опредёмо Вл, полузёмо Кр, магарйhâ Дљ, манастира
Дуч;

— Благовёштёње Кр.
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б) Скраћене дужине иза дугоузлазног акцента:
— сати, — пута Гр, пасе Вуч, вёзе Пш;

— рёдбва Ка, пйљака Вл, путбва Пај, Нёмаца, — малаца Кот, бôраца Пш,
пýкбва Ђ;

— пјевчйћа, — оваца Гр, славаца, — имёна Вуч, ручају Кр, до лаката Кр;
— продаваца Вуч, Пајевüћа Ка;
— блокирају Лис, Босанаца Кр, украдемо Пух;

— добровољаца Пај, домаћинстава Вуч, артиљераца Дљ;

— секирације — Гід Л, испремёштају Пух,
— Аустријанаца Дуб.
Б. Затворени финални слог
285. а) Очуване дужине иза краткосилазног акцента:
— крдчйш, — чёлар Пај, вдлüш, — дбБr, Вуч, бйдём, — дйнар ГД, слушам,
— турüм, — бäдњак Гр, стардс Губ, пуштüм, — чёкаш Лис, срёrüм Ка, унёr,
— вѣтѣаг, — вдrњак, — сташёш, — ујакшйм, — збдpйм, пот стрёвбм Вл, бацüм,
— Бёзјак Мил, узёr, — мёсёц Ђ, правйм Дљ, кућбм Кр, кравдм, — стдком Дуч;
— пдложа“ Лис, распорёд Зе, cйгуран, — йзабрат, — Мйлован Вл, Љубомйр
ГД, вддоплав Вуч, пдслушан Пај, започёт Пух, буквицбм Гр, манастир Губ, Мй
тровд* Гор, под вдrњâком Лис;

— Благовијёс ГД.
б) Скраћене дужине иза краткосилазног акцента:
— пуштим Лис, мёсец Вуч, будеш, — пдчнем Ка, пљуеш Кр, вйјеш Гу, сrйг
нем Губ.
286. а) Примери који чувају дужине после (~) акцента:
— слйлійш Гор, кажём Тур, спрёмüм Пух;
— Бурђевдан Ка.
б) Облици са редукованом дужином после (~) акцента:
— páдим, — кажем Дуч, слймаш Гор, нађем, — спавам, — мораш БК,
плаћаш Лис, нёмаш Вл, ддђем Л., пйтам Ђ, cйђем, — шёстог ГД, вратиш Дуч,

крёнеш Кр, бýшим ДД, платим Дљ, мёсим Гр, купим Гу, пластиш Зе, чува° Губ,
дува“ Гор, јавим Нег, лёчим Пух;

— радником Вл, под Рудником Кот, Марковом Губ.
287. а) Квантитет после (") акцента сачуван је у примерима:

— ндhôм, — дањбм Ка, стругач, — платüh, — млёкар, — снабдйм Вл, йдём
Вуч, удам Гор, ймаш Лис, са жёнбм Пух, вддбм Зе, бдpйм се Гу, брдйм Кот,
кдсôм Гр, љутбм Дљ, слатком Нег, на лаком Ђ, два“, дна“, двдг, днбг (свуда),
вäкд* Ви, здрблі Кр, ндгдм Пш, здвёш Вуч,
— пдгађалі Гу, дпаліім Лис;

—- стакленди Зе, прйслонüм, — дrплачём, — пдњавом Гор, помогнём Нег,
дубирбг Губ, разумёш, — сутрёдан Лис, čёкирбм, — ддни/ёк Вуч, у Нёмачкд“,
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— устаљам, — ддзволйм Кот, дћера“, — рачуна“, — Трамдшњак Л, мурузнбг,
— йзедём Вл, затваран Дуб, Миодраг Губ, Tйкомüр Пух;

— бедградским Вуч, понедельнйк, — опёришёш, — ордгозйм Вл, упакован
Гу, малтёрисан Пух, са домаћицбм Дуч, дсталијег Лис,
— преко Миодраговбг Вуч.
б) Облици са редукованим квантитетом иза (*) акцента:
— вйдиш öвб Лис;

— пôпуњаш, — прёбйрам Гор, домаћим Ка, уйђем Зе, на Солунским фрôнту,

— дпалим, — йзлачиш Вл, йспýдим, — нäслужим Вуч, управник Л, прекршћам
БК, у дкружним Пај, на Јадранском мôру Пш, пдкбаном Пух, убёдиш Мил,
Илüндан Губ, са Радд#ком Кр, подвалиш Дуч, пдсланик Кот,
— напуниш Лис, дстанем Гор, дздравим Вл;

— умдљавам Вуч, распдзнавам Л, испрёкüдан Пај, неувёзан Дуч, обрађувем
Лис, усклађувем Мил.

288. а) У следећим примерима очуване су дужине после дугоузлазног ак
ЦeНТа:

— врућдлы Кот, цёлüм Вуч, дрвцад Вл, рукбм Пај, главбм Вуч БК Пух, са
Марбм Гр, прôјом Вл, вучём Л, музём Зe Гр Пух Тур Дуч Губ, трёсём ГД,
стружём Лис, вучёш Гор Вуч Дљ Пш, спасйш Ђ;

— páсоднйк Кот, нареднйк Вл, проживЙм Вл, обучём Л., подвучём се Вл,
отрёсёш Вуч, премётйм Вл, истучёш Пај, напасём Лис, истрёсёш Тур, помýзём
Гр Губ Ви Нег Кр, повучёш Ћ Кот, украдём Гор Гу, опредём Кот Мил.
б) Примери са редукованим дужинама иза (") акцента:
— нёмаш ГД Мил, вёзем Ка, дадеш Лис;
—- омётеш Гу, завучем Губ.

289. Да процес скраћивања неакцентованих дугих слогова није нагао, по
казују примери са полудугим ненаглашеним вокалима:

— познадý, — чётврти Вуч, пре бйткё Мил, гељй Л, педёсёr Вл, свањава

Пш, у Лучанима, — ддмбва, — до рамёна, — до кольёна Кот, не носй Зе, пёпб,
— мурузнб Гр, ракијёЛ, трёhй дан Гр.
Можемо, на крају, констатовати да се постакценатске дужине у дра
гачевском говору релативно добро чувају, уз напомену да је редукција нај
више захватила слогове иза дугосилазног акцента. У тој позицији редуковању
су подложне дужине у речима са отвореном и затвореном ултимом. Такође

се дуги неакцентовани слогови често скраћују при експресивнијем и бржем
говору.

290. Занимљива особина овога говора је што именице гдс(t), (и)ћёр, ндћ,
кдс(т), дко, прси, ндкат и Рти у генитиву мн. имају неакцентовану дужину
најчешће на пенултими:

— гдсrйју Вуч, гдсrйју Вл Вуч, гдстüy ДД, hёрй}у Вл Вуч, шћёрüу Кот,
ндhüу Лис, из костüу Вуч, дчüly Пух, дчüу Пај, дчйју Гу, из прсüly Вуч, ноктйly
Пај, из Рrüју Ка Гу Кр, из Рrüly Л, из Рrüу Кот; —
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поред ређих ликова:

— из дчију Ћ Вуч, hёрију Вл, о шћёрију Вуч, шћёрију, — ндћију“ Тур.
Дужине којих нема код Даничића
291. Неакцентоване дужине које Даничић није нормирао у „Српским ак
центима“ постоје и у говору Драгачеваца. Оне су морфолошке и фонетске
природе. У прву групу спадају оне на првом слогу падежног наставка -ама у
дат.—инст.—лок, мн. именица а- основе. У другој групи су дуљења фонетске
природе: а) дуљења у сантхију типа пдштб е, након редукције; б) дуљења ис
пред сонаната.

Занимљиво је да Даничић није коментарисао дужину падежног наставка

-ама. Он ту дужину, додуше, није ни записао, вероватно зато што је сматрао
да је наставак -ама увек без дужине. По Решетару, који бележи примере типа
кућама, буквама у ****** Црне Горе и Боке Которске, ова дужина је се

кундарног карактера"°. Само је он ограничава на именице у којих је испред
-āма краткосилазни акценат. Супротно Решетареву мишљењу, Белић тврди
да је тај наставак исконски дуг. Ј. Вуковић пише да је та појава проширена
на све случајеве „именица ж. р. на а где непосредно пред наставком -ама не

долази кратки или дуги узлазни акценат“ (Акц. П—Др., 226). Ту је, дакле,
пушкама, јабукама, батинама, подмуклицама, мајкама, суђеницама, али су
обични и примери без те дужине. И Вуковић се слаже са Белићевим мишље
њем да се ради о старој дужини наставка -ама.

292. Дужина првог вокала у наставку -ама потврђена је на ширем дија

лекатском подручју". У Драгачеву се дуги наставак -ама у Д—И—Л мн.
именица ж рода а-основе јавља иза (") акцента (који не мора бити непосред
но испред наставка), и иза (") акцента (ако не стоји на непосредно претходном
слогу). Погледајмо примере:

— по барама Дъ, са брадвама Нег, у Брёзовицама Пш Ка, по буквама Губ
Кот, вйлама Дуч, влашäма Вл, врёhâма Л. Гу, губицама, — гускама Тур, у згрй
дама Лис, у Зèокама Зе, с jäбукама Вуч, по кладама Вл, у књйгама Кр Вуч,

плдчама Вуч, кдвчама Тур, с кравама Кот, крлама Пух, кућама Дљ, по кућама,
— полёсама Вл, дрвенйм мäцама Нег, на мукама, — у ндвинама Вуч, на њйвама
Пух, на парама Губ, са парама Тур Кот, у парама Гор, у пацвицама Вл, пјё
смама Гор, у Плдчала ДД, прäкљачама Вл, са пушкама Вуч, на сахранама Зе,
по свадбама Тур Зе, на славама Зe Пух, по смёнама Губ, по сдбама Ка, стýбама

Гу, са сyзама Лис Вуч, тёстерама Л, yзицама Пух, сатйквама Вуч, чäшама Лис,
у шакама Вуч, ийпкама Губ, по школама Вл, у школама Гр Лис, са штакама
Вл, у италама Дљ, пó шумама Кр;
— о бäбинама ДД, на Біі.ьегама Гор, на вёригама, — о вёригама Вл, по

Власrèљицама Гу, Властёљицама Вл, у Властёљицама Мил Вл, на вдђицама Вл,
* У Гружије костију, вашију, дчију, ушију (Стевовић: Гружа 578).
° Решетар: Betonung 33—34,96; Решетар: Штокавски 89.
* Пешикан: Староцрногорски 60; Ћупић: Бјелопавлићи 67; Пиж.: Колашин 22; Станић. Ускоци

П76; Барјактаревић, Новопазарски 86, Ивић: Биограчићи 144, 158; Б. Николић: Срем 231; Ивић: Ба
нат 150, Реметић: Шумадија 69; Кашић: Конавле 119—120.
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на гдмилама Вуч, у границама Ка Гор, са дипломатама БК, у државама Дуб,
са комшијама Ка, у кошуљама Кр, кучињачама Дуб, у Лôпарама Вуч, лдпатама,
— о месдвеђама Вл, маказама Гу, маслинама Губ, са мäчугама Вл, папучама
Тур, у папучüма Пај, с рукавицама Лис, о сäранама Пух, сустолицама ГД, čè
кирüма Вуч, таљигама БК, у ћёлиицама Лис, унукама Кот, са учитељицама Губ,
уддвицама Гу, на чаралама Вл, у чарапчинама Кот, по шашинама Лис.
Кратки наставак -ама јавља се врло ретко у овој позицији:
— гумицама Губ, у Шулубурама Вуч, cйлама Гу.
293. Дуги наставак -üма детаљно је испитивао И. Стевовић на материјалу
гружанскога говора. За анализу је узео све двосложне именице, не само са
краткосилазним и дугосилазним акцентом већ и оне које имају () и (") акце
нат. Он даје врло прихватљиво објашњење: „Управо, по Даничићу двосложне
именице 3. типа змйја — змйјё, немају дужине у дат. инстр. лок. мн. бувама,
дâскама, снајама итд., међутим, према стању акцентуације ових именица у
говору Груже излази да су ови облици са (") акцентом облици колектива, а да
су облици са множинским значењем бýвама, дйскама, снйјама, сёстрама,
нähвама итд.“107
У драгачевском говору нисмо уочили ову прозодијску дистинкцију, на
равно, пошто је наставак -āма по правилу дуг.
294. Обично говори са дугим падежним наставком -ама имају дуг осно
вински вокал инфинитива на -а(ти), -и(ти), -ну(ти),ако слог испред њега није
под акцентом узлазне интонације. Квантитет основинског вокала задржава
се код ових глагола и у радном гл. придеву и футуру I. Поменуту дужину

имају неки говори северозападне Црне Горе"° и говор Конавала°. У Дра
гачеву се спорадично појављују примери типа:
— направüти Вл, прôзборйти Ка;
— мучüла еме, — прдлазйла, — дставЙла, — уграбйла Вл, дслабЙло се Пш,

узимали Губ, дшинули Ка, вёчерало Губ, прйлучала се Ка.
295. За наш говор је карактеристично секундарно дуљење у сантхију.
Овде првенствено мислимо на дуљење финалног вокала неког парадигмат
ског облика изазвано редукцијом сонантај у енклитиције, која долази непо
средно иза тог облика:
— судбина е Ђ, мука е Кот, грбга е, — шала е бйла, — чёла е здрава Лис,

срамдта е, — рідба е вóђе Гу, дка е Кот, дна е се увалила Вуч, дна е пёвала Гу,
дна е била Кот, његовб е о Трйглава Гу, мдja e cйкира Кр, мôја е глава ту Гу,
та е кућа мôја, лідjä е! Тур, чйста е Пух, богата е Гу, ддбрд ми е свё Вуч, тек
ддбрд е ГД, добрб етó Вуч, ддбрд е сад Лис, вддё е имало (= овде ~) Гу, двамд
е сäде порасло Мил, räмд е бйó Вуч, гдтовд е, — далёкбетб за мёне Гу, какб
е се напатио Пух, какбе се увалила Вуч, како е — да е Гу, пдштбе Вл, нёкд
е отишб, сäлібе се борио Гу, понекд е кошуљу мôгó да купи Пух, гдтовд е Пш,
"Стевовић: Гружа 519.
* Вуковић:Акц. П—Др. 303, Вушовић:ДИХ62—65; Станић. Ускоци II77, Пиж.: Колашин 23.
* Кашић: Конавле 120—122.
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за шта е Пух, прдила е Лис, прдшлд е Пух, удала е се Кр, пдсијанд е Гу, йме
му е Лис, знäлб е се Зе,
296. Исту појаву забележио је Б. Николић у говору Срема. Последњи
отворени слог парадигматског облика не осећа се као последњи у акценат
ском погледу. То је допринело да се дужине на том слогу боље чувају него
код истих тих облика иза којих не долази енклитика. Створени однос зёмље
: зёмљё је постао је овде продуктиван и уопштен је и на случајеве у којима је
финални вокал парадигматског облика био кратак. Отуда је добијено у рав
нйцü је, сирдма је (Николић: Срем, 229—230).

297. У Драгачеву се ова дужина јавља на вокалима који су иначе кратки.
Она, понекад, „чува“ узлазност кратког акцента тамо где је он у прозодијском
систему овога говора силазне интонације. Према односу чёла : чёлё, срамдта
: срамдтё, појављују се ликови чёла е, срамдта е.
Уважавајући Николићева запажања у говору Срема, могли бисмо за дра
гачевски говор констатовати да је дуљење поменутих вокала настало након
редукције сонантају енклитиције (чиме је створен хијат). Ово ћемо покушати
ДОКАЗАТИ ДВеМа. ЧИЊСНИЦaМа:

1. Дуљење вокала испред редукованог сонантај забележено је и на уну
тарњим слоговима засебних речи:
— Добривде Гу, Мйливде Тур Гу, Мйлде Ка, Дрäгде Вуч, Стёпдевац Вуч,

ддвдено Пај, батаљуе, — да се дбýе ГД, подмазуе се Дуч, дснуемо Вл, испйтýе
Вуч, дкуе се Лис, нäвüемо, — да се сдийе Вл, пдпüе Вуч, дбае Лис, дстае Вуч
Л Вл, пдзнае Вл, пдзнаем Лис, у Гдлüи ГД, ћёлйице Лис, старйи Гр, урёднüи
Вл, у Русüy Дль.

2. Дуљење акцентованог вокала у неким категоријама:
— мде Гу Тур Дљ Вл Вуч Гр Рти Лис Кот, твде Гор ГД, свде Дуб, двде
Вл БК Лис, нäз двде Вл, трде Гр, кó е Вуч Вл, кó е га сачувб Лис, кó е с тóббм
Ка, кó е те пôслб Гу, пбеде — 3. јд. през. Гр, пбели Лис, чбек Губ Гор, лае Лис
Тур, трае Вл, заедница Лис Вл, заеднички ДД, заедно Лис Гу, заено Гор Лис,
шга е Ка ГД, hё е, да е Губ, пљуе Вл, псýе Мил, какбе, да е Гу.
У свим местима се, иначе, чешће чују облици без оваквог дуљења.
298. Факултативне је природе изостанак дугосилазног акцента, али са
задржавањем квантитета:

— ја öстадо Вл, ја мôли једнôга Кот, ја пôгла Л, čёте Вй Тур, са тйм
алкама Вл, такó е се т.б радило Вуч; —

док се неколике категорије речи, које су у врло честој употреби, појављују
у облицима без акцента:

— ован Лис Кот Вуч, ондай Кот, ону пёну Вл, с онüм глумцом Гу, кажё
Гор Дуч Вуч, кäе Лис, онü чйча Губ.
299. У вези са дужинама у глаг. прид. радном типа уграбйла (в горе),
поменућемо и секундарно дуљење у рад. гл. прид. м. рода. У Драгачеву су
ти ликови чешћи од оних са кратким финалним вокалом о:

— біб Вл Зe Pти Кот Вуч Губ Гор Пух Дљ Лис Кр Гy Нег, бацид Тур,

бдрид се БК Зе, браниб Гу Гор, влачид Тур, вддид Вуч, вдлиб Пух, вдљед сам
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Кот, вѣчиб Рти, гаид сам Кот, говдрид Тур, дâб Лис Тур, ддвеб га Вл, дожcйвид
Л, ддниб, — жäлиб, — жáд му Тур, жёнид ГД, жcйвид Гу, животариб Зе,
завршид Пух, залангид, — запдслид Вуч, знäд ГД Вуч, изгубид Гор Вуч, изне
надид Пај, йзуб, — крйд се Тур, јавид се, — јёд Тур Вуч, купид, — мётид, —
мдлиб Тур, мучиб сам Вл, нäпатиб се Пух, направид Вуч, начйнид Лис, ндсиб Ђ

Кот, одбраниб Пш, ддвед, — одвдид Вл, ожёнид се Лис Вуч Тур, озлијёдид Тур,
окâдиб Гу, оцёдид Лис, пантиб Ка, пйд Вуч Пај, платид Гор, підпид Кот, прймид
Зе, прдпратиб Кот, пуштиб Кот, радиб сам Вл Лис Зe Гу Вуч Кот, разбиб Вуч,
садиб Ка, слâвид Лис, свёд Губ, слджиб Зе, смёб ГД, смйд Тур, сналазид се Дль,
спрёмид Тур, стёд, — čёдочиб, — тражид Пух, трдшид Зе, тужид Лис, убид Вл

Пух Лис Вуч, убијд Вуч, урадид Зе, утдпид се Лис, уфатид Тур, учид Ка, чуб Вуч,
шћёд Вуч Дль; —
— бдрио се Гу, купио сам Тур, ожёнио се, — погддио Вуч, запüнтио Дль,
ктёо Пш, пдкупио Зе, крйо Дуч, пйo Вуч, прдлазио Кр, турио Лис, звâо Вл,
дслабио Лис, йзмислио Кр, ожёнио се Тур, пдкрио Пш, изгубио Нег, вддио Ћ,
дкречио Гу, кôсио Ви, досёлио БК.

Дуљење вокала о у глаг. прид. радном м. рода настало је аналогијом пре
ма облицима исте категорије, у којима је контракцијом вокалских скупина
-aо, —eо, -yо добијен дуг вокал о. Тако је дуљење након контракције постало
продуктивно јер се проширило на категорију у којој за то није било фонет
ских услова.

Ова дужина типична је за мачвански говор. Б. Николић сматра да је до
„дуљења наставка м. р. радног глаг. придева дошло под утицајем примера
типаддчекбје, где је дужина завршетка -о добијена контракцијом -ao 2 -о, а
сачувана благодарећи енклитици.“ (Мачва, 201). По њему, ово се дуљење из

сантхија пренело на друге случајеве. Московљевић такође бележи сличне
примере у Поцерини и говори о аналогији типа сёб према лику ддиб, али не
помиње утицај сантхија (Поцерски, 77).
300. Дуљење вокала пред сонантима обухватило је више категорија речи.
Дужина придевског наставка -ав је прасловенског порекла. У пивско-дроб
њачком налазимо àлькав, бљутав, бдгальâв итд. (Вуковић: Акц. П—Др., 276).

Пљеваљски говор чува је само у затвореном слогу (Ружичић: Пљевља, 142).
У Драгачево је та дужина донесена из јужнијих говора, а чуве се и у другим
местима". Овде смо је бележили и код вишесложних придева:
йљава Вуч, āлькав Гу, бäлав Гор Тур, балава, — балаво Тур, блёсав Губ Кот,
блёсаве, — бљутâво Вуч, брашњав, — буђав Мил, буђаво Тур, гёљаво Губ, гњй
дава Вуч, гдлишав Пај, голдглав Гр, гушав Вл, гушава Лис, гушаве Вл, длйкаво
Пух, дрёчâво Вл, жcйлâво Лис, јёвтичав, -а, -о; Тур, по каљавйм путовима Пух,
крвав Тур Гу, крваве Гу, крвава Вл, лабав Гр Гор, ладњикаво Вуч Гор, љйгаво
Вуч, мѣшава Вуч, мѣшави Лис, нäздраво Вуч, дшљикав, -а Вл, пјёгав Губ, прљав
Тур БК, прљава Вуч, прљаво Вуч Пух, páпаво Вуч, phâв Кот Вуч, сjёрава Пај,
траљава Вуч, труњаво Пух, тупав Гор, hёлав Вл, hдрав Рти Кот Губ, hдрави Вл,
* В. нпр.: Стевовић: Гружа 591; Реметић: Шумадија (у „ерској“ зони) 72; М. Николић: Горо
биље 637; Кашић: Конавле 120 (спорадично); Барјактаревић: Акценат 66.
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ћдраво Пш, чйтав Дуч, чйтаве Зе, чйтüво Пај, у чйгавом Зе, чвргав Вуч, uёграво
Ка, шäнтав Вуч, шäшаве Тур, шугäв БК.
301. Присвојни придеви на -ов (-ев) и -ин:

— Адамбв Вуч, Аметбв грббЛ, Бдгољубав Лис, Бранкбв Губ Тур, Весёлиндв
Лис Губ, Вла°кбв Губ, ВдимüрдвЛис, Данилбв Тур, Драгбв Ка, Душанбв Лис, Зд
рандвЛ, Јбвбв Тур, Лёкдв, — Љубов Рти, Мйланбв Лис Тур, Мйлбв Ка, Милутиндв
Губ, Миркдв Гор, Мйшбв Губ, Млађбв Ка, Момчилдв, — Нёшбв Губ, Панrбв Тур,
Пётрбв Лис Вуч Вл, Радбв Губ, Срётенбв Вуч, Стёвбв Лис, Хитлербв Гу, —

— бдгбв Вл, кумдв, — дpлдв, — пдпбв Вуч, топдлдв" Пух; —
— Драгићёв Л, Мйлошёв Дуб, Радичёв Губ Гу, Светозарёв*** Лис, —
— дчёв Тур, царёв Кр; —
— бáбüн Тур, Богдродичйн Вл, Вёликüн Губ, газдüн Вуч, Дарйн БК, жёнüн
Гр, збвйн Гор, Јёлйн Пај, кумйн Пш, мärepйн Гу, Љубичйн, — Мйличüн Тур,

њёзйн Губ, прôйн скрôб Гу, Ружйн Кр, Тањйн° Дуч.
Присвојне заменице његов и њихов често дуље вокал о:
— њèгбв Вл Лис Пух Вуч КрЛ ДД Рти Тур Гу Губ, њйхдв Гу.
302. Ово дуљење познају и мушка лична имена са завршетком -(л)ав и -ан:

— Бдгосâв Тур, Бдгосава Лис, Братислав Кот, Добросав Гу Вуч, Добросава
Гу, Љубисав Лис, Мйлисав Тур, Радисав Ка Вуч ДД, —
— Душан || Душан Кр Лис, Светй Јдван Кот, Слобддан Гу Тур Мил Вуч
Губ.
303. Са дугим вокалом испред сонанта чују се заменице какав и такав,

затим број један и одрични облик глагола јесам у 1. л. јд.:
— какав Вуч Пш, такав ДубЛ Тур Вл; —
— јёдан Гу Вуч Губ Пух Кр; —
— нйсам! Дуб, нйсâм ДД Вуч.

304. У мањем броју примера дуг је наставак у Г—Ал. заменица 1, 2. и
3. л. јд., повратне заменице себе и упитних заменица кои шта:
— мёнё Ћ ГД Вл Вел Тур Лис Дљ Нег Гу, и мёне тамо Нег, —
тèбё Кот Дуч; —
— њèга Пух Гр Губ Гу, пйтам ја њёга Нег, —
— сèбё Пај ГД, —
— кдга Гр, кдга ће Лис Нег, —
|-

*** Уп. нпр. Вуковић: Акц. П—Др. 274—275; баббв, Маркдв, Мйтрбв поред обичнијег бабов,
брајов и сл.; Ружичић бележи баббв, брärбв, кумдв, підпбв, али: растов, вёбов (Пљевља 141), М. Нико
лић: Горобиље 637; Тешић, Љештанско 174; Барјактаревић има однос братдв: братова (Акценат б6).
112

Вуковић: Акц. П—Др. 274; Стевовић: Гружа 587; М. Николић: Горобиље

637; Тешић.

ЛБештанско 174.

** Ружичић: Пљевља 141—142; Вуковић:Акц. П—Др. 274; Барјактаревић: Акценат 67 (жёнйн:
жёнина), Реметић: Шумадија 72; М. Николић: Горобиље 637, Тешић, Љештанско 174; Симић: Обади
17; Стевовић: Гружса 587.
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— од чёга Тур.
305. Позајмљенице на -изам имају дуг вокал и.
— алкохолйзам Зе, большевизüм Вуч, комунйзам Дуб Гу Пш, органйзам ГД

Кот Кр Дуч, турйзам“ Лис.
306. Придевске речи са наставком -аст обичније су са дужином на
завршетку:

— блёсаста БК, бдкâсто, — hâволâста Вл, мушкдбањâста Л, pйкљаста Вуч,
päкъасто Гор, распрћâсто Ка, рёбрâсто Вл, ру“кâсто Вуч, ступасте нôге Гу, цр

ндмањüст Кот, црвенкас Тур, четвртаста БК, чётвprücro"° Дуч Вуч.
307. Именице на -лац (које у Драгачеву у Нјд. имају -оц добијено анало
гијом према облицима са -oца < -льца) имају дуг завршетак:

— бранибц Тур Вл, крäнидц Вл, ндсидц Зe Гу Вл, ндсидца — Гјд. Ка, ндсидца
— Гмн. Зе, прагидц Вл Л, прâтидца Вуч, посётидци Дуч, старабц Губ, тужибц

Лис, хранибц Вуч Вл, чувадц — чувадца, — штёдидц— штёдидца Тур, жётидци,
— пластибци Пш; —
а ТаКО И ДВС ИМСНИЦе На -ЛdК.

— заседк Вл, засидк ДД, затидк Тур Вл.

308. Прилози данас, вечёрâc, ндhâс и јесёнас свуда гласе тако.
309. Факултативна је дужина вокала е у именице човек.
— чдвёк Вуч БК Л. Лис Тур Гу Пух, чдёк Лис, чдёк Кр, чдвёче Тур.
310. Остали појединачни случајеви секундарног дуљења:

— ддкrдра — Гјд. Тур, у крёвёт Вл, дркестар Гу, телеграв Тур, удёс ГД,
уторак Вл, чдбанüн, — чдрбалук Тур.

Од свих наведених категорија секундарно дуљење увек имају присвојни
придеви на -ин, прилози данас, ноћac, вечерас и јесенас и именице на -лац. У

претежном броју случајева тај квантитет чувају присвојни придеви на -ов и
придеви са завршетком -ав и -аст. У осталим категоријама тај квантитет има
карактер факултативности.
Преношење акцената на проклитику
311. Акценти силазне интонације често се у драгачевском говору преносе

на проклитике. Та појава ипак није доследна у оној мери у којој је налазимо
у неким другим говорима који познају политонију. Овде пре свега мислимо

на сродне говоре херцеговачког типа - - пивско-дробњачки“ и источнохер
цеговачки*17. То је и разумљиво с обзиром на то да је овај говор запљуснут
* Такво стање је у још неким говорима: Ружичић. Пљевља 147; Тешић, Љештанско 174;
Симић: Обади 32; Стевовић: Гружа 600—601, с тим што је ген. зам. 1. и 2. лица и повратне замени

це ліёнё, тёбё сёбё, а акуз. ліёне, rёбе, сёбе. Увек је кôга, чёга, али њёга.

* Вуковић:Акц. П—Др. 276; Ружичић имајдгунüст, буцмаст..., али и жућкаст, црнкаст (Пљевља
142); М. Николић: Горобиље 637; Стевовић: Гружа 591; Реметић: Шумадија 72 (у „ерском“ крају).

* Вуковић:Акц. П—Др. (уз категорије речи).
*? Пецо: Ортијеш (по категоријама речи). Ту је преношење силазних акцената редовно „кад
се испред њих налази проклитика ако нису у питању посебна истицања неких ријечи.“
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снажним утицајем суседних екавских говорних типова, којима је преношење
мање својствено. С друге стране, јак је и утицај говорне речи са радија и
телевизије, која ову појаву скоро да и не познаје. Уопште узев, све се то укла
па у тенденцију чувања акцента засебних речи.
312. Најчешће се силазни акценти преносе на предлоге и везнике, мада
се и бројеви, иако акцентогене речи, често нађу у функцији проклитике. Ста
ро преношење на предлоге потврђују наредни примери:
— на руке Вл Гу Тур ДД, на брду ГД Вуч, на главу Кот, на кола Вуч, на
љето Гр Пух Гор Тур, на земљу Дуч Вл Пш, нй трн ГД Кр, нä Вüс Пух, на

воду Гр Зе Кот Лис Ћ Дуч Ви Вуч Вл Губ Нег, на страну тó Мил, на међу Вуч
Гу, на сат Ка Вл, на дан Вл Л. Лис, нä очи Кр Лис, на зüд Пш БК, нà pёд Губ,
на влас Вуч Кр, нä траву Губ, нä вдз Лис, нä зуб Вуч, нà pдд Пај, на жалбс
Дуб, на врат Пај Гор, на зйму Гу; —
— ý вд*ску Дуч, у главу Вл, у поље, — у гору, — у воду, — у море Гр, у земљу
Пух, у кола Ка ГД Мил, у зйму Гу, у очи Кот, ý траву, — у љето Губ, у злату Нег,

у поље Тур, у пољу Губ, у рбд Гу, у воду Вл, у брду, — у планину, — у сватове,
— у свијёr Вуч, у пролеће Кот, ý ийбЛ, у школу! Ђ, у град Л Гор Вл Дуч Дль Гр,

у лбв Лис, у лüд Тур, у лаж Мил, у главу Гу, у стан Нег, у рёд Вуч, у пёт Губ, у
трü БК, у сёну Кот, у рôд Гр, у зüму Кр, у небо Лис, у колу Л; —
— йс поља Губ, йз лова Лис, йз неба Вл, йз града Гр, йз ока Губ, йз мрака,
— йз два пута Вуч, йз гласа Лис; —
— дд бёса Вл, дд њега Ка, један д другй Гр, д другбг Мил, д ногу, — дд

глади Вуч, д камён Ви, дд рада Кот, д земљу Кр, д смрти Вуч, дr кума Нег, д
другбга Пух; —
— сä тоббм Вл Ћ, сä мнбм Вуч Кр Гр Л. Зe Нег БК Дуч Губ Гор, сä два
пара ГД, —
— зй очи Лис, за косу Вл, за врат Ђ, зä cйна Лис, за сür Вуч, за дана Гор,

за два, — зй трл Гу, зä ндс Губ, зй зüму Гр Тур, за кума Гр, за вб*ску Гор, за
гору Лис, за другб Дль; —

- прё зору Зе, прёд очи Вл, прё тоббм Вуч, прёд њега Л, прёд ноге Губ, —
— дó мрака Гр ДД, дд два Дљ, дд сад! Л, једно дд другбга Вл, дд дувара
Кот, дд зüда Кр; —
— уз воду Пух, ус камён Гр; —

— кôд мене Вуч Гу; — прй пољу Лис; -- нйж ціаду, — уж иáду! Гр.
Ако је предлог на који се преноси акценат двосложан, онда се наглашава
први слог (опет у метатаксичком духу):
— пдда мнба. Лис, прёда мнбм Мил, йспод брда Дљ, йспод њега ГД, йспод

ња Вуч, прёко брда Дљ, дко врата Зе Кот, преко њёДД, уза њега Вуч, дко мене
Губ, дко њё, — дко себе, — дда њик, — кдда нас Вуч, йзмеђу себе Л.
Метатаксичко преношење на везнике, негацију и акцентогене речи
бележено је спорадично:

— й нüh й. дан Вуч, такб й бüло Гр, тôвар й пб Гу, два й пб Губ Лис, нй
бн Вл, нй лёк Мил Губ Тур Вуч, нй о чему Вуч; —
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— нё дбђе Гу, нё ваља Мил Гу ГД, нё ваљам, — нё ваљаш Вл, нё знам Кот
Мил Тур, нё зна Вл, нё оста нйшта ГД, нё шће Кот, нё иде — аор. ГД, нёмош
д_йдёш Мил, нё би било Кр; —
— свё трій Гу, у сва трій ГД.
313. Ново преношење акцената силазне интонације на проклитику махом
је давало краткоузлазни акценат, али није занемарљив ни број случајева у
којима је добијен дугоузлазни.
Пр е н о ше ње на предлоге
— на Божü дан Гр, на Божњи дан Лис, на грббље Пух Дуч Кот, на длану

Тур, на крају Вуч, на краве Кр, на кола, — на колима Вуч Тур, на раме Вл, на
Рудник ГД, на мене Пух ГД, на прагу Вл, на пашу Пух, на свадбу Дуч, на кућу
Зe Гр Пш Лис Дуч Кр Кот БК Дль, на њиви Губ Пух Вл Кр, на трешњу Вуч,

на липи Гр, на букви Губ, на пут Лис Гу, на штали БК, на месту Дуч, на теби
Ви Нег, на јабуци Гу, на лађу Гор, на вашд* ДД, на мбм Пш, на свбм Кр, на
палицу Губ, на лёво° Гу, на њйг ГД, на славу Вл, нёма на чйм Кот; —
— у Гýчи Гу Вл, у Босну Дуб, у букви, — у добрй људй Вуч, у башчу Гор,
у банци, — у јасле Вл, у јаслима Вуч, у мене Вл Пај, у кра° Тур, у нôм брду
Вуч, у рату Гу Дль, у Краварици Пух, у Краварицу Гу, у Рráрима Нег, у Пожегу
Ћ Л, у пооде Вуч, у четнüцима Пух, у кућу Вл, у томе, — у мајб* Тур, у Каону

Ка, у подруму Кот, у првешче Вуч, у колима Ка, у собицу Кот, у Тиању Гор,
у риЈёку Губ, у ћоше, — у ћошку Ка, у школи Тур, у њд* Лис Пш Гр, у њиви
Губ, у браћё Лис, у ма°чину Кот, у малд* Губ, у вашйм Вуч, у врећу Кр, у праве
Нег, у шаке Вл, у свакб* Гр, у некд Губ, у слами Гр; —
— йз Боснё Дль, йс Краварице Лис, йс кућё Вл, йз нашё Вуч, й шумё Дуб,
й шталё Пш, йз Лисё Гу, йс пушкё Лис, й школё Тур, йш чашё Кот, йс књигё
Кр, йз њивё БК, —
— дд мене Дуч Гр, дд њйг Лис, дr cüд Гу Ка, дд вас Вл, дт кућё Кот, дд
мукё Вл, дд вашЙг Мил, дт кола Тур, дд нас Пух, дд ма“ке Лис, дд малиг Ђ; —
— сä нама Гу, са њйм Вл, са њима Вуч Кот Пух Кр, са браћбм Лис, са
скелё Губ, —
— зä кола Тур, за ваёду Вл, за здравље Лис, за оградбм Пух, за Нйш Ка,

за сисе Лис, за нас Вл, за њима Вуч, за сунца Ка, за ма“ком Губ, за срећом Кот,
за Пожегу Дљ, за Ужице Кр Гу, за мене Ђ, за нашу Кр, за брашно Гр, за вуну
Нег, за кућбм Рти, —
— дó кућё Кот Лис Ћ Вуч Дуб Рти, дó иљадё Тур, до сад Гу Ка Кот Ђ

Вуч Вл Пух Зe Гр Губ Гор, дд кад Вуч Гу, дд мене Вл, дд њега Ка, дд шумё
Губ, —
— кôт кућё Ка Вл Гр Дљ Дуч, код брата Лис, код њега Ка Гу, кдд мене

Вуч Вл, кôд нас Мил Ка, код њй Вл Мил, код њйг Лис, кдт старог Губ, —
— д другбме Вуч, д шљиви Гор, д стоци БК, д слави Вл, д свадби Гр, д њему
Пш; —

— нйз ријёку Вуч, нйс пут Гор; —
— пдт кровинбм Вуч, пдд њдм Гр, пдд јабуком, — пдт шљивдм Губ, пдт
колима Гу, —
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— прёт кућбм Тур, прёд њйм Вуч, прё стрйном Лис, прёд бољйм Гор, прёд
Гýчом Вуч; —
— пд њиви Дуч, пд кући Вл Кр, пд њему Губ, пд млађём ГД, пд нашйм
Кот, пó блату Вуч.
Ако је предлог двосложан, код новог преношења се краткоузлазни ак
ценат јавља на другом слогу.

— прекó кућё Тур, прекд куће Вл, прекд оградё Кот, преко рамена Вуч, прекд

шумё Губ, прекд прага Лис, прикд прага Вл, окд кућё Вуч Гр, вишё куће Гр, окд
ватре Гу, нижё кућё Лис, кроза сито Вл, крозä шуму Тур, прина сунцу Тур, прокай
ватрё ГД, кода нас Вуч, уза зграду Лис, иза ограде Ђ, нижè школё ГД.
Често се метатонијско преношење врши навезнике, углавном на везники:
— й бн Лис Вл Гу Мил, й ја Пух Гу, умрла й она ГД, ја й тй, — й она Вл,
й сад Гy Пш Вл Мил Вуч Гор Кот Л, й ондар Вуч, й тамо Гу, й другü Ка, живо
й здраво Вл, й тамо й вамо Дуч, й Здравка Лис, кад буде Тур, да видйш Гу Вл,
да виш Вл, да видимо Гу, да бог“ сачува Вуч, мôж да буде Гу, нй у шта Вуч,
нй на чему, — нй от кога Лис, нй кот кога Пух, кó нд трнка Вл, нёк идём Ђ,
нёк идё вамо Нег.

Прилично је често преношење акцента на негацију:
— нè видй Гр, нè враћа Пух, нè вüчемо Гу, нè слушам Лис, нè пуштамо Вуч,
нè играм Лис, нè прüма Губ, нè чувем Тур, нè треба Лис, нè мислй Гу, нè пјева
Тур, нè волüм, — нè мдш Гу, нè копам Мил, нè смем Вл, нè интересуе Зе, нè
знам Вл, нè смёш Губ, нè мислёћи Пај, нè возй Гор, нè гледаш Кр, нè гура“ Ћ,
нè сећам се Вуч, нè дадок Ка, нè режите Нег, нè смёта Зе, нè правйм Вл, нè носü
се Дуб, нè сипа° Губ, да се нё бања Лис, нè десü Губ; —
— нè може Тур Дљ Кот, нè можеш Вуч Пух Лис Ћ, нè могу Ћ Гр Губ, —
али акценат са облика 1. л. јд. през., који у Драгачеву гласи мдгу, прелази на
проклитику у метатонијском духу, аналогијом према осталим лицима:
— нè могу Губ Лис Гу Вл Мил Дуб Ка Вуч; —
као и у једном примеру 1. л. јд. aориста:
— нè мого Пај.

314. Карактеристично метатонијско преношење бележено је још код не
ких облика:

|-

— штä чуваш Л, штä будё* Вуч, шта бй, — шта радиш Губ, шта мислйм
Вл, свд јутро, — свè горё, свè црњё Вуч, сва трй Губ, jдж горё Вл, ради пакдм
будё Л, добрд јутро Кот Дуч, у вѣ собрё Губ.

За овакво преношење потребна су два услова: 1. да је реч која прима
акценат обична у говору и као неакцентогена (а°де, шта чёкаш, — још само
донёси мёно сôли, — добар дан и сл.), па се осећа као проклитика; 2. да се
остварује чест додир придева и именице.
315. Такође су чести примери преношења силазног акцента са именице

појма који се броји на број. Вук је то забележио у Дубровнику: „По овијем
** В. нпр. Вуковић:Акц. П—Др. 374; М. Николић: Горобиље 634.
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јужнијем крајевима тешко је друкчије и чути“ (Грам, и полем списи III, св. 1,
стр. 17). Такво преношење је у пивско-дробњачком редовно код бројева 1—
10, 20, 30 (само у форми дваес, триес), и код броја 100 (Вуковић: Акц.

*

300). Исти тип преношења познају, у већој или мањој мери, и други говори"°.
— двојй кола Вуч, двоё-трде БК, двоё-торе Ђ, по двоё прасади Вл, двије
краве Пух, троè дрвљади Гу, један другдга ГД, један ма Ка, пёт кüла Гр Вл, пèд
годüна Мил, двиè куће Рти, шёс недёља Вл, шёз годüна Лис, седам-осам Мил Зе

Гу Вуч, на дваёс мёста БК, дваёз грама Вуч, триёс кüла Пух Вл, стó иљада Кр
Пух, стó грама, — стó иљада Гу, стó мёгара ДД, стó годüна Вуч, двеста кüла
Гу, двеста мёгара ГД, триста кüла Гу.

Појава дугоузлазног акцента у резултату метатонијског преношења
обична је код бројева који су у функцији проклитике:
— два кила Вл, два прста Лис, два пара Ка, два гроша Гр, два месеца Мил,

два ліёгра ДД, два рёда Губ, на два точка! Вуч, двё краве Пај Вл, двé банке Губ
ГД, две године Мил, трй кила Вл, трй дана Пај Ка Тур Пух Гу, трй нанице Л,
трй куће Тур, пé-шёс ДД Мил, дваест пёт ньäда Вл, за двёс пара Гр.
Понекад се овакво преношење чује у примерима као што су:
— наз двое Мил Вуч, наз двде Вл, наз двие, — ваз двие, — нас трбе Мил,
њй двде ГД, пб сата Ка, дó дна Вуч, игга би Л.
Сви наведени примери имају ново преношење (у виду краткоузлазног или
дугоузлазног акцента). То упућује на закључак да се ради о појави из новијег
времена, вероватно после XVII века. Да се такво померање силазних акцената

појавило раније, несумњиво би га становништво, у току сеоба, пренело у своја
нова станишта, исто онако као што је преносило новоштокавску политонију**".
316. Уместо очекиваног старог преношења силазних акцената, у овим
примерима смо бележили метатонијско преношење на проклитику:
— на брдо Л Вуч, на брду Мил Кот Губ, у брду Дль, у брдо Дуч, у пољу

Гу Тур, у поље Гу, у руку Дуч, на жар Кот, на бриёг Губ, на страну Рти, дд
глади. Дль, у маглу Вуч, на брзине Нег, у висину Вуч, прекд брда Гу.
У нашим говорима налазимо акценатске односе типа пд.ье (Нјд.) : пдља
(Нмн.), бѣдо: бѣда, жйто : жcйта, као и сёло: сёла. Могли бисмо још у бал
тичко-словенској епоси претпоставити однос *рдl'e : *pol'а, одакле се лако

долази до Вуковог и Даничићевог односа пд.ье: пдља. Акценат Нмн. добијен
је скраћивањем старога акута на финалном слогу (насталог по Сосир---Фор
тунатовљевом закону), а затим, у процесу новоштокавске политоније,
враћањем на иницијални слог у виду краткоузлазног акцента. Тако и код
*села - селй, али је аналошко уопштавање, које је потекло од генитива плу

рала сёл, створило однос сёло: сёла. Победила је тенденција квалитативне
опозиције сингулар — плурал. Ако овоме додамо још и резултате прасловен
ске метатоније и касније укрштање акценатских типова, лакше ће нам бити
* Ружичић, Пљевља 176; Кашић: Конавле 113—114, Пиж.: Колашин 51, Тешић, Љештанско
(две године, три године) 176.

* „Ове очевидно новије појаве нема у Тршићу: два мётра, трй гддине, пет стотина и сл.“ (Б.
Николић: Тршић 393).
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објаснити напоредност појаве типа у брду : у брду, у поље: у поље (В. Јован
Вуковић: Историја српскохрватског језика I, Научна књига, Београд 1974, 129).
Овде треба, свакако, рачунати и са драгачевском прозодијском ситуацијом
која у свом систему нема тип У - .
Спорадични су примери типа:
— нё шће Кот, під дну Вл, у џеп Губ Вуч, нй праг Кот, у рат Гу, —

а представљају двосложну акценатску целину која се у овом говору понаша
исто као и двосложна акцентогена реч са кратком ултимом и кратким ак

центом на иницијалном слогу (вдда, пдток).

317. Има приличан број случајева у којима се силазни акценти не преносе
на проклитику.

— у цркву Мил, у штали Зе, у кући Вл Пух, у Ужицу, — у Прüштину, —
у слийслу, —- у пјёсму Гу, у Туриці: Тур, у пддруму Ка, у Прйштини, — у Бйтољу
Вл, на дну Мил, на сламу Губ, на пдд, — на ндгу Гу, на плугу Тур, на шљйве
Губ, надгради Ђ, на кджу, са кджё на длäку, са длäкё на свpйку, са свpйкё у
мâглу, из маглè у мідре Лис, на другу Гор Ка, на правди бôга Лис, на прво“
Гу, на вас Пух, на јабуку Кр, на трёшњи Рти, на ваздук Кот, на мёсту Пш, од

запада, — од йстока Кот, од Уoicüца Гу, од Пджегё Дуч, од њйг Ка, от првог
Вл, од кућё Зе, од брата Гр, од малиг Ка, од вашёг Лис, од мукё Гор, от Кйонё
Вл, до Вас, — до тёбе Вуч, до спдмёна Дуб, до мрака Кр, до јйбукё, — до
шљйвё Кот, из Бдснё Гор, ис кућё Вл, за кдлима Тур, за дарадбм Ђ, за кућдм
Л, за лёбом БК, за штйлбм Лис, ус кућу Вл, уз ватру Гр, кра“ вáтрё Пух Вуч
Гр, кра“ кућё Гу, низ дбалу Ка, низ њйву Вуч, о Бранку Гу, о вама Зе, о славама,
— о свадбама,
о сäранама Дуч, о свбм трóшку Гу, отдме Зе, око Турицё
Тур, преко прйга БК, преко дградё Вл, преко шумё Лис, преко кућё Кот,
испод дбалё Вуч, испот кућё Губ, иза кућё Гу, према сунцу Вуч; —
— у град Мил БК, у дко Вуч, у рдд, — у жcüр Вл, у бѣдо Кот, у пд.ље Гу, на

крдв Вуч, на Андру Тур, на брду ГД, на саг, — на дан Вл, из града Губ, по камену
Лис, са сата Вл, од глади Пш, од бдга Вуч Вл, уза шљйву Лис, уза зйд Гор, преко
брда Нег, преко бдра Гу, преко ндса Дљ, испот части Нег, испод дка Зе, —
— и трёба Вуч, и наши Вл, и тй и дн Зе, и стдку ДД, и мёсо Гр, и мас Пух,

и дрво Губ, и мёне Гу, и вас Кр, и другё Дуб, ни кућё ни кућйшта Дуч, ни
кучета ни мäчета Гор, ни лёба Ђ, ни кравё Дљ, ни Урош Ка, ни Јаћим Вл, ни
ђёда БК, ни мачку Кот, ни брату Лис.

318. У посебним ситуацијама, кад се нешто жели нарочито истаћи, ак
центује се и проклитика и акцентогена реч:

— бёз јунади. ГД, бёз бäбüна, — бёз венчања, — бёз опиЈёла Кот, преко
ријёкё Вуч, прёко јавдpa, — прёко Бјёлице Гу, прёд окупатором Вуч, йспред
Уrôшёвца Ка, вйше Чачка Кр, уочи Божића Дуч, мймо шуму Вл.
319. Двосложне речи са краткосилазним акцентом и кратком ултимом

(жёна, јёзик), које у стандардној прозодији имају (") акценат, не познају пре
ношење на проклитику:

— у вдди Вл, урдду Пш, у служби Гор, у Крстац Ђ, у сёлу Пух Вуч, у
зёмљи Дуч, по врху Дљ, по ндсу Вуч, по вдди Лис, по кдси Губ, назёмљи ГД,
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на ндзи Пај, на крсту Гу, на мёђи Кр, на пдслу Ка Пух Ћ БК, преко сёла Нег,
бес підсла Ви; —

— не йди Вл, не вдзи Губ, не ндси Лис, нелдми. Вуч, не лажи Пш, не крши
Пај.
I ИМЕНИЦЕ

1. Именице мушког рода
320. У ген. м.н. именице м. рода типа град (Даничић, 19) имају овај акценат:
— бикбва Вуч Тур, брегбва, — бркбва Тур, вукбва Лис, гласбва Гу, градбва
Губ Гор Гр Дль Кр, дарбва Вуч, другбва Пух Гу Пш Ћ Дуч Нег БК Ви, зечёва
Лис, зидбва Тур Пух Кр Лис Вл Ка, репбва Пај, мијбва Тур, кумдва Гр Губ
Гу Лис Кр Ћ Нег БК Кот, синôва Вл Пух Зе Лис Дуч Гу Пш Ка Тур, судбва
Вуч, цвјетôва Тур.

321. Са Даничићем се слажу и именице типа рдђак***:
— голуббва Лис Тур, курјакбва Лис Губ, рођака Вл Губ, комада Гу Кр Зе

Гр Вуч, лешнйка Гр, љешнйка Кот, вотњака Вл ДД, будака Ка, ујака Л, жандара
Гор. Колеба се именица динар° : динара-Губ ГД Мил, дйнара Губ, дйнара
Мил.

322. Још је у прасловенској епоси дошло до значајних фонетских и мор

фолошких измена појединих речи. То је условило метатонијске процесе који
су захватили категорију именица, глагола и придева. Данашњи акценатски
ликови градбва, голуббва и сл. свакако су наслеђени из метатонијске фазе
aКЦeНаТСКОГ СИСТЕМа.

Дат. — инстр. — лок, множине

323. О проширивању измена у Гмн. на Д—И—Л множине говори А.
Белић. Према Гмн. настали су ликови који се слажу са Даничићевим моде
лом{23:
— граддвима Пш Пух Вл, брегдвима || брјегдвима Тур, бркдвима Зе Вуч Кр
Тур, дугдвима ДД, зиддвима Пух Ка Вл Тур Гр, кумдвима Губ Гу Гр Нег Кр
Лис Ћ Вуч БК Кот, репдвима Губ Гу, синдвима Ка Пај Зе Вуч Нег Пш Ви Ђ
Дуч, мијдвима Тур, другдвима Гор, цвјетдвима Тур.
*ип рдђак такође се у овим падежима поклапа са Даничићевим акцен
том**":

— голубдвима Тур Лис, курјакдвима Лис, вотњацима ГубДД, рођацима Пај
Вуч Кр, yјацима Л Пух, дуварёвима Гр, љешнйцима Кот, жандарима Гор Ђ
Дуч.
324. Двосложне именице мушког рода са непостојанима које у Нјд. имају
(") акценат задржавају га у Гмн.:
|-

* Даничић:Акценти 36.
122 Исто.

* Белић:Деклинација 27.
* Даничић:Акценти 19.
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— бараца Вуч Пш Зе, врабаца Тур, жйваца Лис, малüца Кот, Нёмаца° Вуч

ГД КаЋ Губ, чварака° Вуч. Овај тип се не слаже са Даничићем, већ се при
клонио моделу забран°7 (дакле двосложним именицама без непостојаног а): на
рбда Пух Вл, начüна Зe Гу, затвора Кр БК Вуч, сабдра Вуч Пај Тур, тавдја Нег.
Претходни акценатски тип проширио се на именице типа мушкарац. Ни

он се, наиме, не подудара с Даничићевим богомбљац: богдмбљаца°, него
задржава (") акценат:
— Аустријанаца Пај ГД Дуб, Босанаца Дуб, вёликошкблаца Гор, доброво
љаца Пај, мушкараца Зе Вл, првоббраца Гор, продаваца Вуч, Словенаца Пш Гу,
солунаца БК Гу, Црногораца Пш.

325. Именице м. р. типа поток — потока° имају у драгачевском говору
у двосложним падежима (ном и ак. јд.) такође повучен акценат, али крат
косилазни****

— бубрег, балван, барјак, бйсер, Бджић, Вдин, дукат, јйстук, jöрган, кднак,
Мйлан, дтров, јёзик, пдток, тáван, тдвар, пдскок, унук, Ускрс || Васкрс. У осталим
ПаДeЖИМа. ОВе ИМеНИЦе имају акценат као у српскохрватском стандардy:
— пдтока — пдтоку — пдточе — пдтоком — пôтоку; пдтоци — пдтбка —
пдтоцима — пдтоке — пдтоци — пдтоцима — пдтоцима.
326. Тип свèдок — сведдка у Нјд. има (*) акценат на првом слогу, а у

тросложним падежима такође краткосилазни на пенултими:
— жcйвот, Крстац, прдитац, čёдок, чд(в)ек, Вёлес, Кpйстос, Цдголь, шáтор.
У осталим падежима уопштен је акценат типа:
— живдra — живдту — жйвот — живдте — живдтом — живдту; живдти
— живörä — живдтима — живдте — живдти — живдтима — живдтима.

327. Даничићев тип бèлбв — белдва° потврђује се примерима:
— гарбв — гардва — гардву — гардва — гарове! — гардвом — гардву, гардви

— гарбва — гардвима — гардве — гардви! — гардвима — гардвима. Овамо иду
и Ерцдв, зèльбв, пацдв, дpлдв, Ћалбв (презиме), pёдбв, ша°тбв.
328. Тросложне именице типа агäлук° имају у Н—Ајд краткосилазни
акценат на медијалном слогу.

— Бајазит, Безгäћан (надимак), Бедград, Весёлин, Вукашин, госпддин,
домаћин, Драгутин, Живдин, идйот, качäмак, комийлук, Вукдман, кукуруз, Ми
лäдин, Милдсав, Милутин, муштулук, пашёног, првдкоп, пашалук. У осталим
падежима овај тип се слаже са Даничићем.
12° Исто 26—27.
* Исто 26—27.
*27 Исто 26—27.
12° Исто 51.
12° Исто 28.
139 В. т. 268—271.

* Даничић:Акценти 35.
° Исто 44.
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329. Сродан претходном је тип Огдчац — Огдчца°.
— близйнац, можданац, покрдвац, синдвац, уддвац, котйлац, — са непосто
јаним а. Неке од њих у косим падежима дуље акцентовани вокал: синôвца —
синбвцу, удбвца — удбвцу.

330. Само неколико четворосложних именица м. рода типа арнаутлук***
уместо краткоузлазног имају краткосилазни акценат на пенултими:
— аутдбус Лис, башибдзук Вуч, безобразлук Вл, рабаийлук Вуч, хеликдптер
гд.
331. Нека мушка лична имена двојако се наглашавају:
— Брäтимüр Кот, Вйтолійр Ћ, Драгомйр ГД Лис Вл, Љубомир ГД, Мйломüр
Зе, Радомüр Вл, Славомüр ГД, Tйкомüр Гу; — Мирослав ГД, Рйдисав Вуч, Рй
дослав Вл; — Бдгољуб Лис, Драгољуб Ка; — Радивое Пух, Мйливое Лис; —

— Будимйр Вуч, Владимир Дљ, Вдимйр ГД, Дёсимüр Вл, Драгомир Дуч,
Слâвимüр Гор, Tйкомйр Пух; — Бôгосав Лис, Борисав || Борисав Вуч, Борислав
Ка, Братислав Кот, Вдислав Ка, Кранислав Пај, Радосав Вуч, Рâдисав Вуч Ка,
Станислав Вуч, Tйocüв, — Мйлисüв Губ, Томислав Вуч; — Бдгољуб Губ; — Рй
дивде Пух, Мйливде Тур Гу.
332. Колебање у акценту налазимо и код неких патронима. Они често
чувају акценат имена од којих су настали:
Аврамовић Зе, Богићевић Кр Губ, Вёлислављић ДД, Вёлисављевић ГД,
|-

Вyиновић Губ, Вукићевић Мил ГД Ка, Гавриловић Тур, Давидовић Нег Зе, Да
ниловић Гу, Драгићевић Вл, Ђукановић Вуч, Ивановић Губ, Јдвановић Вуч, Мар
кићевић Нег, Мијатовић Вуч, Мйлатовић Вл ДД, Милићевић Ка, Радичевић Вл
Губ ГД Гор, Рйичевић Гр, Ракићевић Гор, Сусуровић Лис, Стојановић Тур, То
вановић Вуч, Чакаревић Кот; — Јанковић Кр, Павловић Вл; — Димитријевић

Лис, Танасијевић, — Тимдтијевић Гу; --Jäћимовић Пух, Кузмановић Вуч, Обре
новић Лис, Срётеновић ГД, Tддоровић Зе; — Анђёлüh Гу, Ђенâдüh Губ Мил,
Обрёнüh ГД, Панrёлüh ГД Зе Дуч, Сурyийh Гор, Тайcüh Пух; — Матијüшевић
Гу; — Симёуновић Вуч Кот; — Бéшевић Губ, Вуловић Гор Губ, Дуловић Кот,
Ђбковић, — Зéчевић, — Зймоњић Губ, Кôковић Нег, Лазовић Вл, Луковић ГД,
Пајовић Губ Ка, Радовић Ка, Раковић Губ.
Ређа су презимена која припадају акценатском тииу Банаћанин или Ба
новић:

— Вучићевић Л, Давидовић Пај, Драгићевић Вл, Јовановић ГД Вуч,
Милићевић Пш, Обрадовић Рти, Топаловић Нег, Цогбљевић Губ, Чакаревић Лис,
— Милбшевић Гу Тур, Кузмановић Нег, Тодоровић Пух Нег Губ, Витóшевић
Зе, Сретёновић Нег; — Бојовић Кр, Нйшовић Л, Томовић Гу.
333. Облици двосложних и тросложних именица са деминутивним суфик
сом -ић имају тај формант дуг у већем броју случајева:
— бдрüh Зе, братüh (= мали, млађи брат) ГД, брёстüh Тур, брёичüh Кот,
у гуњйhу, — коњића Гор, лёпчüh Вл, мйшійh = мали миш Гор, млitнчüh Мил,
*** Исто.
13° Исто 51.
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мдстüћ, — мостйће Гу, нджüh Вуч, ндсüh Ка, по пањйћима Вуч, прутüћ Гр,
рдвчйh Гу, рдйћ Пај, рошчйће Лис, cйнчüh Вуч Лис, станчЙh Вл, тдпчüh Лис,
церйћи Гу, црвüh, — црвйћи Тур, чёпüh Вл; —

— асталчйh Вуч Вл, бардачüh Кот, буквйће Лис, дèrлüh Вл, дечачüh Л Ка,
дйзмüh Лис, дугмüh Мил, bётлüh Тур, качкèrüh Губ, колачüh Вл Гр Гу, кольйћи
Лис, јагњйћа Гу, комäдüh Гор, компирйhâ Гр, мекарüh Вл, ндвчüh Ка, обâдüh,
— опâнчйћ Пух, дрлüh Тур, паклйhâ Гу, пјёвчüh Тур, пјевчића — Гмн. Гр, по
друмüћ, — прасйћа Гу, свирачйћ Вл, синийрчйh Ка, телйhâ Гу, уларüh Кот,
чабрüћ Гр, чаршдвüh Вуч, шешірüh Гр.
У Вучковици је забележено паприкäшчüћ.

Мањи је број потврда са кратким суфиксом -ић.
— вйшечић ГД, дечäчић! Дљ, диречићи Лис, ђачића Дљ, йспитић БК,

колачиће Дљ, лёпчић Гор, лбнчић ГД, млйнчиће Вуч, млйнчићи Гу, обручићи Лис,
опанчићи, — парчиће Вл, cйнчића Вуч Лис, тдпчићима Лис, гдпчиће Гор, ци
пунчић! Губ, чайрчић Лис, чанчиће Дль.
334. У драгачевском говору је суфикс -иште увек дуг:
— бурüите, — вашерüште Губ, вётрüште, — вйјалüите Дуб, гддüште Пш
Тур, Грдбѣйшите Лис, двдрüште Вуч Вл Мил, дгњйште Зе, на дгњйшrу Гу,
Кýhüште, — Рйжüште Тур, pèчüшre Губ, Сёлüште Гор, cйpйште Гр.

2. Именице средњег рода
335. Навешћемо још неколико именица средњег рода које у номинативу и
акузативу множине имају краткосилазни акценат на унутрашњим слоговима:
— бурёга Вуч, времёна Л, дрвёта Тур Вуч, дугмёга Вуч Кот Тур Гу, hубрёга
Нег, имёна Тур Лис Дуч, небёса Лис, парчёта Вуч, рамёна Тур Вуч Гор, увёта

Тур Лис, ужёта Гу Тур, ћебёга Тур, клемлёта Губ.
336. Исту прозодијску појаву налазимо код тросложних именица типа вре
rèно133.
— богäство Губ Тур, богатство Лис, вperёно Губ Кр, решёто Вуч Пух, вра

räнца Губ Л, ребёрце Гу, цревäнце Лис, сирдче Гр Лис, тулумбе Губ, шиъёже
Гр Вл.
337. Са тим акцентом забележили смо и неколике четворосложне име
НИЦе:

--- иностранство Вуч, презимёна Дљ, руковдсто Гор.
3. Именице женског рода

338. Именице ж р. типа вдда — вддё“ имају карактеристичан акценат
(о чему је било речи горе). Наиме, ако је други слог кратак, повучени акценат
ових именица, уместо Даничићевог ("), има (") акценат. О изузецима, пре
тежно у енклизи, такође је било говора. Тај систем илуструју следећи при
мери драгачевског говора:
** Исто 66.
*** Исто 6.
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— бдрба, вääда, вдда, гдра, мётла, кдза, жёља, лдза, дáска, мёђа, hёца, жёна,

зёмља, здра, йгла, кдса, Бја, магла, ндга, рдса, сёстра, смдла...
Ове именице задржавају (“) акценат у свим двосложним падежним обли
цима — ако други слог није дуг.

а) Вокатив једнине:

— бдрбо, ва“до, гдро, мётло, кдзо, вддо, жёљо, дäско, лдзо, мёђо, дёцо, жёно,
зёмљо, здро, йгло, кдсо, мäгло, ндго, рдсо, сёстро, смдло, пчёло, што се слаже са
Даничићем.

б) Датив и локатив једнине:
— бдрби, ва“ди, гдри, мёtли, кдзи, вдди, жёљи, дäски, лдзи, мёђи, дёци, жёни,
зёмљи, здри, йгли, кдси, мäгли, ндзи, рдси, сёстри, смдли, пчёли.
в) Акузатив једнине:
— бдрбу, вâ“ду, гдpу, мётлу, кдзу, вдду, жёљу, дâску, лдзу, мёђу, дёцу, жёну,
зёмљу, здру, йглу, кдсу, мäглу, ндгу, рдсу, сёстру, смдлу, пчёлу.

Без обзира на то што неке именице овога типа не мењају акценат у Ајд.,
нпр. суза — сузу, снаха — снаху код Даничића (Српски акценти, 7), оне су

овде обухваћене системом типа змійја — змійју. Траг њихове припадности
Даничићевом типу видимо у преношењу на проклитику:
— на ногу, у воду, у зору, за косу, у гору, крдз маглу, —

|-

али је увек:
— ни кдзу, по сёстру, на жёну, за йгу, у бдрбу.
г) Номинатив, акузатив и вокатив множине:
— бдрбе, вä“де, гдре, мётле, кдзе, лдзе, вдде, жёље, дäске, мёђе, жёне, зёмље,
здре, йгле кдсе, лійгле, ндге, сде, рдсе, сёстре, смдле, (п)чёле.
339. Ако двосложни падежни облици једнине и множине имају дуг вокал
у наставку, све ове именице добијају (") акценат:

а) Генитив једнине:
— бдрбё, вä"дё, гдрё, мётлё, кдзё, вддё, жёльё, дäскё, мёђё, зёмљё, жёнё, здрё,
йглё, кôсё, мäглё, ндгё, рдсё, глдбё, сèстрё, сдё, смдлё, (п)чёлё, рђё.

б) Инструментал једнине:
— бдрббм, ва“дбм, гдpбм, мётлôм, кôзбм, вддбм, жёльбм, лдзôм, дâскбм,
мёђбм, жёнбм, зёмљбм, здрбм, йглбм, кöcбм, маглбм, ндгдм, рдсбм, глдббм, сè
стрóм, (п)чёлбм, рђбм, смдлдм.
У осталим падежима множине постоји потпуна акценатска подударност
са Даничићем. Стога их нећемо наводити.
|-

340. Тросложне именице ж. рода типа ведpйна — ведpйнё**7 имају на месту
Даничићевог (*) краткосилазни акценат у свим тросложним падежима — уко
лико падежни наставак није дуг:
—- ближcйна, већйна, висйна, вишйна, врућйна, главнйна, даљйна, дебљйна,

долйна, дружйна, дужйна, живйна, кривйна, ледйна, љутйна, мањйна, милйна,
*7 Исто 10.
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новйна, оштрйна, планйна, прашйна, пречйна, родбйна, ситнйна, старйна, тазбйна,
тежcйна, трећйна, тишйна, — слобдда; — сирдма; — парцёла; — ладндћа, масндћа,
скупдћа, тешкдћа, чврстдћа, чистдћа, — топдла; — дедба, тегдба, — апсäна, ка
вäна || кафйна, польйна, кречйна; — будйла; — дивдта, лепдта || љепдта, сирдта,
срамдта, топлдта; — кривйца, равнйца, ситнйца.
341. Ако је наставак тросложних падежа ових именица са ненаглашеним
квантитетом, онда се, као код Даничића, на пенултими јавља (") акценат:
— ближcйнё — ближcйнбм, већйнё — већйном, висйнё — висйнбм, врућйнё —
врућйнбм, главнйнё — главнйнбм, дальйнё — даљйнбм, долйнё — долйнбм, дужйнё
— дужcйнбм, живйнё — живйнбм, кривйнё — кривйнбм, љуzйнё — љутйнбм, ма
њйнё — мањйном, милйнё — милйнбм, новйнё — новином, оштрйнё — оштрйнбм,
планйнё — планйнбм, пречйнё — пречйнбм, родбйнё — родбйнбм, ситнйнё — сит
нйндм, старйнё — старйнбм, тежйнё — тежйнбм, тишйнё — тишйнбм, прTйнё —

пртйнбм, мицйнё — мицйндм; — слобддё — слобддбм; — ладноћё — ладндћбм,
масндћё — масндћбм, скулдhё — скупдhôм, тешкоћё — тешкдћбм, чврстдћё —
чврстдћбм, чистоћё — чистдћдм; — топдлё — топдлдм; — дедбё — дедббм,
тегдбё — тегдбдм; — апсäнё — апсäнбм, каванё — каванбм, пољйнё — пољанбм,

кречанё — кречанбм; — будалё — будалдм; — дивдтё — дивдrбм, лепдтё — лелд
тбм, сирдrё — сирдтбм, срамдre — срамдrбм, топлдrё — топлдтбм; — кривйцё —
кривицбм, равнйцё — равнйцам, ситнйцё — ситнйцдм.

342. Неколицина именица из ове групе чује се са акцентом који припада

типу багина!38 и јабука°.
— дóлину Кот Л, планина Пај, у планини Ка, планину Пај Ка, прäшина, —
прашину Лис, пôшла нёкб* свдини ГД, на срёдини ДД Пух ГД;
— у планину ГД, рддбина Вуч, судбина Тур Вл, судбина е Ђ, судбинё Пш
Гу, судбине Нмн. Кр.
343. Понекад и четворосложне именице ж. рода на -ина имају на пенул
тими (") акценат:

— десетйна Гу, киселйну Вуч Вл, киčелйну, — количйну Лис, куповйна Вл,
околіна Лис БК, у околійни Л, околйну Дљ, на површйни Вуч, половйна Ка,
половйну Лис, постељйну Вуч, у трговйни Дль, трговйну Тур.
У наведеним примерима је, несумњиво, преузет суфиксни акценат име
ница типа планйна.

О акценту именица ж рода на сугласник в. т. 435—439.
II ЗАМЕНИЧКЕ РЕЧИ

344. У Драгачеву је Г—Аједнине личних заменица 1, 2. и 3. лица, заменице

себе и упитних заменица ко, шта (што) најчешће мёне, Тёбе, њёга, сёбе, кога,
чёга, мада се, ређе, појављују ликови мёнё, тёбё, њёга, сèбё, кога, чёга (очему
је говорено у одељку о секундарним дужинама).
345. Поред обичнијег дн, ова заменица се ређе чује с кратким акцентом
— дн Вл Ка Мил Вуч.
138 Исто 9.
13° Исто 10.
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346. Присвојне заменице наш и њйн понекад се понашају као
одређеног вида и изговарају се са дугим крајњим вокалом:

придеви

— наша ма°ка Вл, нäий дају Гор, нüий Срби Гу, нäий старй Губ, њйна
ćедница Лис, њйна чёта Вл, колôна њйна Вуч, њйна патрóла Л, њйна полиција
Гор, њйнё знакове Кр, старй њйнй Л, њйнü чôбани Вуч, свё е то било њйнд
Гу, запалили њйнý штäлу Губ.

III ПРИДЕВИ И ПРИЛОЗИ

347. У говору Драгачева делимично се чува разлика у акценту придева
и прилога истих по облику. То се најбоље види у средњем роду, који је некада
имао функцију ср, рода и прилога. Данашњем придевском акценту млад, мла
да, младо морамо претпоставити акценат млад, млада, младо; вран, врана, вра
но. У говорима штокавског наречја акценат придева ж. рода типа млада -

млада уопштен је и за средњи род: младо, бёло, cйво. Због обличке подудар
ности адјектива и адверба у ср. роду једнине, тип брзо везао се за прилог а
тип брзо за придев. Те промене је објаснио Белић у поглављу о метатонији**9.
У новије време је уочљиво прозодијско уједначавање у поменутој кате
горији, и то у корист придевског акцента. Тако и у Драгачеву имамо прилоге
са двојаким акцентом:

— брзо Гр, давно Вл ДД Гр Лис Гор Пај Ка Мил Дуб, pёгко Ка Зе ДД
Ђ, смёшно Вл, страшно ДД Лис, тёшко ДД Губ БК,

— брзо Губ, давно Пај, ђё му драго Дуб, ладно Кот, лёпо вéзени öпат)ци
Зe, pётко Мил Кр, pётко е кó старй Ђ, мнôго ми тешко дóлази Нег, тешко се

налазй ДД, тешко да се изборй БК, тёшко држати Гор, тешко се жйвй Гу,
мôжда ће бйти тврдо Тур, чёсто посијäно Мил.
Поред придева неодређеног вида са (") акцентом:
— гладан, -дна Тур, гладни Вуч Губ, грдан Пух Губ, жёдан, -дна, -дно Гу
Тур Вуч, ладан Тур, врёдан Зе Кр Дуч Нег Ви БК Вл Гор, будан Гр Гор Пш
Лис Ђ, —
бележили смо и оне са дугосилазним:

— гладни ГД Вуч Кот, грдна Вл ГД, дужан ГД, квасан Вуч, пуста, — мё
ww.

тили је пусту у кола ГД, раван Л, стüдна Лис, стйдни ДД, тёжак Кот.

У овим случајевима се не ради о старом акценту на првом слогу. Придеви
гладни, дужан, квасан, пуста и стüдна добили су тај акценат према речима од

којих су изведени“: глад, дуг, квас, пуст, сrйд. У неким другим говоримата
је појава раширенија“.
348. У одређеном виду разни придевски типови са силазним акцентом (а
неки и са дугоузлазним), добијају (") акцснат и дужину на крајњем вокалу.
Акценатски типови млад, прдст, тäнак, раван, и мёк у одређеном виду гласе:
* Белић:Акц. студије 11—19.
* Белић: Конјугација 157.
* Вушовић:ДИХ 51—52, Ружичић: Пљевља 143—144.
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— благдм суруткбм Гр, бдсй Тур, врёлё вôдё* Вл, врућа Гу, врућд“, — врућу

Тур, главна Вл, главнЙ Нег, главнё Гу, трй дупла ГД, јакó cйрће Губ, краткü
Тур, са кратком кôсбм Вл, крупнё сôли Губ, крупнй мрави, — ладнбм вôдбм
Лис, ладну Вуч, у љёбнüм фрунама Кр, љуга Гу Пух Губ Дуч Ћ Нег Зe Гр Вл
Вуч, љуту Мил, лійснё Губ, по маснб* јединици Вуч, мѣкй лук Тур, мѣснд Лис,
за њйм мртвЙм Гор, мртвог Вуч Тур Лис, нйскй Тур, дитрё сôли Губ, плућнй
болёснйк Вуч, пдснй пасýль Губ, пдснб Гу Лис, прдста ГД, за прдстóг сељака
Вуч, прдила гôдина Мил, прдилё зймё Вуч, прдилё гôдине Вл Мил, са тóм

равнбм капбм Гу, рёдна смрт Вуч, на Рёгкüм буквама Гу Вуч, Свёrä вôда Дуч
Лис, свèrё ми недеље Вл, свèrй Сава Гу, Свётóг Николу Вуч, Свётдг Алёмпија,
— Свёrôг Ђорђа Мил, слаба, — слатка Тур, öсам пйта, кôе слäнй, кôе слаткü
— слатку Вуч Тур, стварнд Мил, стрдгý пôштеду Губ, танка Вуч, тèшкй Вуч
Губ, тёшку Вл, трулй крôмпйр Вуч, у трупну школу Ка, туђё Тур, туђу Гу,
чйстё, — чйстЙ Тур.
Интересантан је овакав акценат у једног прилога:

— ручнд кôшено Губ, радй ручнд Ка, ручнд људи радили Лис, жњёло се
ручнд ДД.
349. Много су ређи ликови:
— главнü Нег, гладній Дуб, грдна Лис, крвни ЈI, крупна женска Кот, љута,
— од љуте Вл, Дуга Рéca, — у Дугд* Рёси Гу, у земљу мёку, — мдкрйм ногама
Зе, ндвй, -а, -д (свуда), старё жентураче Кот.

350. Тип вдден“ појављује се у драгачевском говору са краткоузлазним
акцентом на иницијалном или медијалном слогу. Нешто су бројније потврде
са тим акцентом на пенултими. Нека законитост у вези са његовом дистри
буцијом не може се уочити:
— бакренü Дуч, ватреним Зе, вуненё гýње Вл, вуненý Пај, гвоздена Вл Тур
Лис, гвдзденд Кот, гумену Вл Вуч, дрвена ДД Лис, дрвенд Кот Пух Лис,

друштвенд Лис, зёмљанё Гу Вл, зём.ѣанй Лис Пух, зёмљану ћäсу Гу, каменд Пух
Кот, крштенд йме Вл, плёкана, — плёканд Лис, плёгенё сукње Вл, плётенё блузе,
— плёгенё мараме, — стакленд, — сукненё панталоне Лис, сукненý капу ДД,
срчану Кр, тёжанё Вл, црквенй Тур Лис; —
— брвнёнд Ка, водёна стругара ГД, гвоздёнüм Кр, дрвёна ДД Дуч, дрвёнё
Вл Гор Ка, са дрвèнйм рäлом Дуб, дрвёнд Вл ГД Пај Лис, дрвеном Ка, дубёћим
тестèретом Вл, земљйна вруна Гр, земљйнй суд Кр, земљйнй тањйр, — у земљй
нüм лôнцу Вл, земљйнд Кот Лис, у земљандли лбнцу Лис Вуч, камёнйм Кр,
камèнд тóцило Лис, кошчäну бôлёс Вуч, марвёнй Лис, срчану ману Кр, срчаній
Вуч, у стаклёну лампу Губ, сукнёнё чарапе ГД, сукнёну капуДД, сунчанý ждра
ку Гор, тежану Вл, цигланü зид Вуч, црквёнё књйге Ка Лис, црквёнё предмете
Нег, црквёнй лад Вл, црквёндг Гу, живчанд бôлесан Вл.
Акценатски ликови зёмљанй и земљйнй настали су по угледу на акценат

неодређеног вида типа вдден и зèлен. Даничић наводи типове вдденй:
* Даничић:Акценти 219.

водёнй,
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зёмљанЙ : земљани“. Овде се вдденй директно наслања на вдден, док се зе
мљанЙ може довести у везу са нагласком неодређеног вида типа зèлен, зелёна,
зелёно. Ова прозодијска црта карактеристична је и за друге говоре 145.
351. Тројако су наглашени тросложни придеви на -ски (-чки):
— äсталскё Кр, зёмаљскб Лис, крёветскё Кр, мдстовска јединица Вуч, нè
бескбЛис Кот, čёмёнски кромпйр Вуч; — грутовска лёгла Пај,
— земаљскб Кот, јавдpски пут Гу, майсторскё наднице Lис, сватдвскü Губ,
цердвачкй пйскавац Лис.

352. Тип зелен“ слаже се на целом терену са Даничићем, с тим што је
ПОВлачење кратког акцента на кратку пенултиму извршено у метатаксичком
ДуХу:

— 3ёлен, зелёна, зелёно; дёбел, дебёла, дебёло; підштен, поштёна, поштёно;

чувен, чувёна, чувёно; шйрок, ширдка, ширдко, црвен, црвёна, црвёно; румен, ру
мёна, Румёно; шарен, шарёна, шарёно. У одређеном виду овај тип има повучен
акценат и свуда је зёленй, -а, -б; дèбелй, -а, -б; руменй, -а, -б.

353. Двосложни придеви на -ски (-шки) понекад на првом слогу имају (“)
aКЦeНаТ:

— братскб дијёте, — жёнскё дèцё, без жёнскбга Лис, мушкб дéте Вл, бpй
ски Гу, Срёскй савез Вуч; —
поред обичнијих примера:

— брскЙ, пд.ьскЙ, школскй, свёскй, мушкй, жёнскій, грäскй, љускй, турскй,
лäњскй, свйњскй.
354. У нашем говору прилози могу имати кратак и дуг компаративни

суфикс“7.
— блйже Гор Вуч, бдље Кот Губ Мил БК Вл Вуч Лис ГД Тур, брже Ка,
вйше Л Мил Вуч, гдре Лис Кот, даље Гр Гор Вуч Вл Кот, дйље Гор, дуже ГД,

лакше Вуч Вл Губ, лёпише Гор Вл, љёпше Губ Дуч, мäње Гор Ка, нйже Вуч,
слäђе, — без нôвца цѣње Вл; нâвише Вуч Пај Кот Пух Л., підвише Мил, нäkвише
Гр, пдна“више БК Пух, пдна°више Пај, сувише Вуч, нäниже ГД Кот Вуч Л,
нâtгоре Гор Гр;
— бдљё Гр БК Ка Вл Вуч, бѣжё Тур Вуч, вйшё Дуб Вуч Лис Л. Пај Вл
Нег Гу БК ГД Зе Мил, даљг Тур ГД Вуч, дйљё Вуч, лёпшё Пш Кот, мäњё и

мањё Дљ, црњё Вл Вуч; навишё Тур ДД Кот, пдвишё Дуб, на°вишё Тур, пона
*вишё ГД, нäнижё Кот, нäºpäди Јё Вл.
Иако су нешто бројнији примери са кратким вокалом, ипак можемо кон

статовати да је његов квантитет факултативне природе“. Тако се чују примери:
— бдљё и бдље БК, кó ће брже, кó ће бдљё Вл, вйше, вйшё су пйли Вуч.
*** Исто 218.

* Пецо: Ортнјеш41; Б. Николић: Срем280—281; Вуковић. Акц. П—Др. 287, Симић. Обади.31.
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Даничић: Акценти 218.
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Нарушен је однос типа бдљё дете: бдље ради, познат неким говорима.

* Нема суперлативних форми са (~) акцентом на речци на“, као што препоручује Правопис
(445).
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355. Облици суперлатива придева и прилога могу бити:
а) Са краткосилазним акцентом на речци нај (претежно):
— на“ближи Вл, нä“боља БК, на“бољё Мил, на°боље Гу, найбольй Кот Дль,

на°веће Дљ, на“већй Мил Вуч, найвишё Вл, найгоре Вуч Гу, найгорй Вуч, най
горња грана Пај, на“љућа Кот, наёмањё ГД, наимлађй Кот, найпречй БК, най
слађе Лис, найстарій Вл Вуч Пш Мил Тур Зе Л Губ Пај, найстарийм дететом
Гр, нä“старија Лис Гр, найстаријёга Тур;

б) Са краткоузлазним акцентом на речци нај.
— на°боља Пух, на°боље Ка, на°бољег Вуч, найвеће ДД, нääвећй Гу, найвиша
е Мил, на°више Кр, на“млађёга Вуч, на“прече Пух, найстарій Гу Лис, найrврђе
Гр, на“тежсё Дуб,

в) Са два акцента — краткосилазним на речци нај и акцентом компара
тив81.

— найблйжй Вуч, найбдља Пух, найбдљё Вуч, найбдљй Тур ГД, нâtглупшü

Вуч, на“љёпша Тур, найпрёчй Пух, нâträње Губ, найбогатија Вуч, найвдљели Гр,
на“главни/ё Л, на“здравй Пај, нättлдшија Губ, нâtмйлЙ Вуч, нättocндвни је Гор,
на“пакдснй Гу, на“памётнй Мил, на“писмёнй Пш Гор, найпокварёнй Вл, найпд
следњи Гр, међу на“поштёниима Гу, нâtпѣвши лôвац Вл, нâtпрдсти је Губ, на

*способнü Лис, нäâcрётњй Мил, нä*crapй Пш Вуч Лис, найстарија Вуч, найу
грожёнија, — навугрожёнијё Мил, навчйстија Кот Тур, найчувèнија Вуч.
Облици под в) су, као што се види, најбројнији у драгачевском говору.

Ово стога што се делови сложенице још увек осећају као засебне речи°.
IV ГЛАГОЛИ

356. Глаголи I врсте који у презенту имају дугоузлазни акценат на првом
слогу у већини случајева чувају ненаглашену дужину:
— вёзём Кот, вёзё Ђ, извёзё Зе, вршё Гу Тур Лис, ђе вршёш ДД, вршёмо
Гу, овршём Вуч, вучё Дуч Гр Тур, вучём Л. Вуч Лис, извучё Лис, подвучём Гу,
подвучём се Вл, повучё Мил, обучё Л Вл, обучём Вуч, обучёмо, — пресвучёш се
Вл, развучё Ка, обучём Л., заврзё Вл, зéбём Тур, озёбё Кот, крадё Вл, искрäдём

га Губ, прикрадём се Кот, подмёгё се Вл, музём Мил Вл, музёмо Гр, музёш Лис,
помýзёТур Кот, пасё Тур, напасём Лис, предё Пш Дуч Кр Вл, предём Вл Тур,
опредёмо Пш, опредём Гу, растёТур Кот ГД, порастё Мил, спасйм ГД, спасймо
Гр Лис, спасйш Ђ, стрйжём Тур, стружём Лис, истружё, — настружё Вл,

сијéчём Гу, сèчё Ка, осёчём, — осечё Вл, насијéчёмо Кр, трёсём ГД, истрёсёш
Лис, отрёсёш Дуч, тучём Пај, истучё Лис, истучёш Вл, истучёмо Кр.

Ова дужина изостаје у пљеваљском°, а не бележе је ни Вушовић“ ни
проф. Пецо° у источној Херцеговини. Централнохерцеговачки има редовно
кратак наставак презентске основе „ако долази непосредно иза слога на коме
149 В. нпр. Пецо: Акцентологија 71.

* Ружичић. Пљевља 149.

* Вушовић:ДИХ61.
*** Пецо: ИХ 188.

Петар Ђукановић

120

се налази било који акценат узлазне природе“°, па ту имамо: мётем — мётеш,
мётемо — мётете . . ., као и грёбем — грёбеш, грёбемо — грёбете. Ту дужину не

познаје ни колашински говор“, док у Пиви и Дробњаку налазимо трёсем,
али вршём, вршёмо°. Тип трёсти — трёсём више је особина севернијих
новоштокавских говора“.
О дужини типа трёсём говори Белић (Деклинација, 93) и закључује да је
она новијег датума.
357. Композита од глагола I врсте задржавају дугоузлазни акценат на
основи:

— заврзло, — повукла, — претрёсли, — зарасла, -сло Кот, претрёсли, —
увукла Пш, истукли, — порасло, — повући Тур, повукло се Ка, обукли Зе, отрёсти
Губ, претрёсли Длъ, порасло Пух, извукла, — порасла Лис, обýкла Кр, одрасла

Вл, зарасло°7 Лис.
358. Композита глагола типа пёћи — пèчём имају облике са: а) краткоу
злазним акцентом на основи и б) краткоузлазним акцентом на префиксу.
a) Облици са (") акцентом на основи (као код Даничића) су:

— довёсти Тур, довёсти Лис, повёсти Губ Вл, увёсти Дуб Вл, утёћи Лис,
одвёла је Гу, довёла Вл, довёли Лис Вуч Гу Дљ, довёли је Л, довёло Пух Кот,
повёли Ђ, завёли Лис, повёла Ка, увёли Вл, извёли Л, превёли Лис, одвёли Пш,
развёли Кр, савёло Гу, одвёле, — навёло Л, повёла Ка, провёшћеш Кот, затёкла
Вуч, испёкла, — отёкло Гу, упёкла Кот, оплёла Вуч.

б) Облици са краткоузлазним акцентом на префиксу:
— йспечём Тур, йспечёш Мил, исплетё Лис, ддведё, — лдведё Дль, ддведу
Лис, ддведёмо Тур, пдведём Нег, прдведёмо Губ, йзведу Лис, разведё Кр, уведё

Гу, спроведу нас Нег, ддвела Гу Вл, ддвели ГД, прèвезли Дљ.
Овакво акценатско двојство одлика је ширег подручја“.
359. Композита од глагола *nesti углавном имају краткоузлазни акценат

на префиксу°.
— донесё Кот Вл Гр Дуч, дднесём, — дднесёмо Тур, дôнеси! ГД, дôнесу Кот
ДД Тур, йзнесёш Гу, йзнесу се Губ, дднесё Пух, дднесёш Дуб, пднесёш Пух,
* Пецо: Ортијеш 45.
* Пиж.: Колашин 21.

* Вуковић:Акц. П—Др. 319.
* Б. Николић Срем 288; Тршић 383; М. Николић: Горобнѣе 628; Тешић, Љештанско 173; Мо
сковљевић: Поцерски 79; Стевовић: Гружа 616; Симић: Обади 17.

*" Тако је код Даничића (Акценти 91). Проф. Пещо у Ортијешу (45) има код сложених глаго
ла овога типа увек акценат на префиксу. Ту је дарёс(ти), дплес(ти) итд. Ово је разумљиво с обзиром
на дистрибутивна ограничења наших акцената: „Никад узлазни акценат не може стајати на по
следњем слогу.“ Б. Николић у сремском говору код сложених глагола I врсте бележи ликове пд
тукли и потукли (Срем 288), а тако и Московљевић (Поцерски 57—58).

* Исп. Вуковић: Акц. П—Др. 306—307; Б. Николић: Срел 289—291; Московљевић: Поцер
ски 78.

*Тако је за сремски Б. Николић закључио да чешће има акценат на префиксу (Срем 291).

Говор Драгачева

121

пднеси! Губ, дднесý ДД, піднесёмо Губ, пднесу Гу, унесёмо Гр; — поред ретких
примера са акцентом на основи:

— донёси Вуч Лис, понёси Губ Мил Вуч, увёсти Дуб.
360. Двојство показују и неки други сложени глаголи:
— пдтрчй Гу, підтрчи (императ.) Гор, пдтрчйм Кот, дóтрчй Ка, дтрчй, —

йстрчй, — йстрчüм Лис, пдчупа Гу, пдчупа се тёжина Лис, начупа Пух, дбећа
Вуч Лис, дбећам Гу, прдберём Вуч, дперёмо, — дперё Вл, йздржcй Губ Гу, йзлетü
ГД, пдмогле Кот, йскопа се Губ, затрпа Кр, йздржcüм Тур, ддржcüм, — ишчита
Гу;
— одржcй Вл, издржcй Мил ГД, срамдrйм Вуч Лис, срамдrйш Вуч, пропѣ
тили Вл, опёрё Гор, разврстам Губ, čеддчüм, — седдчйш Лис, закључа Кр, за
вдлüм га Гу, помдгли Пш, упдзнб, — измёкша Вуч.
361. Глагол йћи у презенту има краткоузлазни акценат:

— йдём Тур Гу Нег Мил ГД Губ, йдёш Пух Вуч, йде Гу Вл Тур Ка, идёмо
Вл Гр ГД Тур Л. Зe Пух Кр, идёте Губ Ћ Дуч Лис Гор Пај Вуч, йду Тур БК
Пш Ћ Гy Ви Нег.

Тако је у Поцерини°, док пљеваљски° и пивско-дробњачки° у јед
нини имају йдём а у множини йдёмо || идёмо. У Срему° презент глагола ићи
има претежно краткоузлазни акценат (йдём), а ређе краткосилазни (йдём). У

говору Љештанског* је увек йдём, йдёмо.
362. Увек је дóћи и наћи у инфинитиву, а у презенту дођем, нађем, ддђемо,
нађемо.
363. Инфинитив тросложних глагола изведених од ићи има (") акценат на
основи.

— изйћи Кр, изйће овце Гор, найћемо Вуч, обйћи Дљ БК, отйћи Гу Вл Кот
Тур Губ.

364. У радном гл. придеву, међутим, ови глаголи имају:
а) Краткоузлазни акценат на основи (чешће):
— найшб ГД, найшла Кот Вуч, найшли Дль, разйшли се Вл, изйшле Кр,

изйшла Вуч, изашла Губ, изашли Пш Вл, изйшли Вл Гр Мил, обйшла Вл, увійшли
Гр, одійшло Рти, изйиб Мил, изйид Л, обйшб ГД Вл Вуч, обйшли Кр;
б) Краткоузлазни акценат на префиксу (ређе):
— дгишли Кот Вл, дтишла Тур, наишли Лис, наишб, — наишла ГД, йзйшб
Ка, йзаид Тур.
365. Акценатски тип имамо, имате превагнуо је у драгачевском говору,

потиснувши ликове ймамо, ймате°
* Московљевић. Поцерски 83.
* Ружичић: Пљевља 152.
162

Вуковић: Акц. П—Др. 322.

° Б. Николић: Срем 293.
“Тешић, Љештанско 185.

° В. и: Вуковић:Акц. П—Др. 325; Ружичић: Пљевља 152; Б. Николић: Срем 300—301.
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— бацäre Гу, бјежимо Лис, борймо се Кот, броймо Вл, вјенчамо се Гр,
врвймо Лис, држймо Дуч Мил Тур, желймо Мил, зовéмо Тур Дуч, имамо Тур
Мил, имате Кот, копамо Дуч, лежимо ГуЛ, ложимо Лис, ломймо Тур, мотамо
Кр, ноћймо Вуч, печёмо Вл, плетёмо Лис Тур, поймо ДД, постймо Лис Гу, пре

дамо Дуч, продате Лис, равњамо Губ, скидамо! Гр, čедймо Кот, турамо Гр Дуч,
трошймо Вл, угнамо Дуч, чинймо Лис,
— шта будалйте Вуч, гребенамо Вл, ђаволймо Ка Пај, изагнамо Тур,
комишамо Губ, одржймо Вл, повиличäмо Пај, пречешљäте Вуч.
366. Глагол бацити (поред ређег бâцити), има ове акценте својих облика:
— бацü Губ, баци (2. aор.) Пш, бацим Кот Гр, бациш Вуч Вл, йзбаци Губ
Гу, бацили Вл Лис, бацила Пух Тур, избацили Ка, побацила Вл, пребацио Ка,
бацид Тур, бацио Пај, бачен Вуч, бачено Вл, набачена БК, йзбачен Пај, ддбачен
Гор, забачено Лис, прёбаци се Дуч;
— бâцü (през.) Губ, бійційш Вл, бâцй (3. aор.) Гу, бацило Тур, бачено Лис,
прёбачени Вуч.
367. Облици презента глагола рддити чешћи су са (") акцентом:

— рддЙ Кот, рдди дéте Вл, рддй се ГубЛ Ка Мил, да рддüre ГД;
— рддü Кот Дуч Гор.
368. Само неколико примера имају у трпном придеву акценат који се
слаже са Даничићевим типом трёсен — трёсено (Акценти, 90):
— обучена Лис, обучено Губ, довучене, — увучене Гор, увýчени Вл, тýчени
пасýљ Гр; —
док акценат типа плёсти — плетёна — плетёно (Даничић: Акценти, 93),
имају наредни примери:
— изнешёно Дуч, обувёно Дль, одбијёна Гор, ођевёна, — отпивёна Лис,
речёно Вуч, побивёне двё сôе Кот, побывёно Дуч, покривёна Лис, покривёно Вуч
Лис БК, покривёно Лис, оплетёно Вуч, прострвёно слäмё Кот, развијёна, — раз
вијёно Мил, саливёна Гор, самљевёно Ђ, убивёна Вл, уплетёно Лис, увезёну Гу,
пренешёно Кот, бијёна Вл, крштёна, — крштёно, — мљевёно Гу, печёна, — печёно
Тур Лис Гу Гр, плетёна Тур, плетёне Лис, скривёно Пш, шивёне Вл.
У вези са претходним примерима треба имати у виду тип речёно који се
наметнуо, по принципу аналогије, и неким четворосложним облицима. Они
се са Даничићем подударају условно.

Ретки и интересантни су придеви убијёна Тур, бидёни, — савијёно Лис; —
покривено ГД, покривена ДД.
369. Двосложни облици императива који у Даничића имају (") акценат на
првом слогу овде су са (") акцентом.
— вдди, жањи, здви, кдси, лдви, мёти, ндси, пёци, пдсти, рёци, склдни, узми,
тдчи, трдши.
Ако су ови облици сложени, онда је (*) акценат на основи:
— довёди, пожањи, поздви, покдси, улдви, помёти, испёци, заузми, поклдни,
налджи, извдли, натдчи, опрдсти, донёси, потрдши.
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370. О двоструком акценту облика суперлатива било је говора (в. т. 355).

Међутим, још неке сложенице имају у овом говору два акцента јер се њихови

делови „осећају као две речи“. Такви су примери:
— вёликошкблâца Гор, вйсокорддній Дљ, главнокомандујући штаб Пај, глу
вонём ДД, до Дмйтровдана Кот, Лучиндан Кр, машинбрäвар, — мёђутёрет БК,
народноослободилачка вó°ска Пух, нёâчка Губ, ндворођенче ДД, пёкма“стор

Вуч, пдлубрвнарија Лис, пдлузйдану кућу, — пдтпреседнüк Губ, пдлучäтмара Л,
прäзалук Гр Лис, дваесторо прäýнука Ка, свакоднёвно Лис, сутрадан Дль, čу
предан Кот, пдвйсбк! Л., підвисдко Лис Вуч, пддалёко Кот Гр Лис, пддалёко Кот,
прёбогати, — прёгдлем Кр, прёнасељено Пш, тéшко и прётёшко се жёнё Пух.
371. Познато је да у неким архаичнијим говорима није завршено по

влачење силазних акцената на претходни слог°. У њима се чују речи са два
акцента као рука, жёна, што говори да новоштокавска политонија није пред
стављала нагао, скоковит прелаз него постепено померање. Таквих примера
има и у нашем говору:

— áстал Вл, гдвёда ГД Дуб, деднйце Вл, зауставü ГД, ймäли, — качäру Ка,
ндсйло се Вл, обйлазй Пај, на обрамйчи Вл, одèвёно Пај, пдвёсмо Вл, покрйвёно,
— pйнйЛе Ка, сагдpёло ГД, сакрйла Ка.
За нас је прихватљиво мишљење дијалектолога „који у двоструким
нашим акцентима гледају прелазне ступњеве између конзервативније и про

гресивније акцентуације“°. Интересантно је да је у свим наведеним лексе
мама слог на који се преноси силазни акценат кратак, што се не слаже са
Белићевим мишљењем да је узлазност „кратког узлазног тако малена да није

могла бити тако лако аперципирана као врло осетна узлазност“°. Још треба
рећи да су овакви акценти бележени највише у Каони, Властељицама и Па
јовићима, граничним драгачевским селима, удаљеним од Краљева око два

десет километара. Колебање у акцентима наведених речи могло је бити пот
помогнуто утицајем говора са другачијим прозодијским системом.
СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ ВАН ПРВОГ СЛОГА

372. Акценти силазне интонације појављују се понекад ван иницијалног
слога у домаћим и страним речима:

а) У речима домаћег порекла такве акценте углавном срећемо код
СЛОЖeНИЦА.

* Белић: Из новије акцентуације, Н} н. с. II, 229.

* Решетар: Betonung 8—16; Ившић. Посавски 152—153; Р. Бошковић. О једној акценатској
особини дијалеката западне и јужне Истре. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор ХХ,
3—4, 18.

* Пецо:Ацкентологија 73.
° Белић: ЈФ XV, 248.
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— брзомётну Лис, земљораднйка — Гмн. Зе, једногласно Ка, коештй Гр, у
међувремену Ка, међутйм Лис ГуЛ Вуч, разноразни кôла ДД, сасвйм Тур Дль,
таман пôсла Гу, удчи Божића Гр, целокупан Мил, у целокупном раду Кот, це
локупну Лис, осмољётка Гу, Југославије Дљ.
б) Непренесен акценат зетско-јужносанџачког типа јавља се у следећим
случајевима:

— Властельйца Вл, говёда Кот, на стару граніцу ГД, дебёо Гр, домаћйну
Дуч, Драгйша ГД, заклдлљени Пај, кучињача ГД, ливада Гор, на ливади Дуч,
лопâте Пај, погйбе Ка, погдђен Мил, покршено, — проговдрüм Вл, ракйја Дуч,

буре ракйје Кот, распутицу Пај, уваћен Ка, уватио Мил, уставе Вл, чутуру Дуч.
в) Силазне акценте на финалном и медијалном слогу имају неке речи
страног порекла:

— агёнт Вуч, докумёнта Лис Кот, докомёнта Лис, интересатно ГД Лис, ко
маданга Вуч, „Манифёст“ Пш, моментално Гу, у момёнту Губ Вл, телевизор Тур,
фодумёнти, — фурдумёнти, — фудумёнге Вл, студёнт Гу Мил, ордонанси Гу,

дирёкно Лис, иструмёнте Вуч, колерант Гу, жиранти БК, десант Ка.
373. У неколико следећих случајева забележили смо метатонијско поме
рање акцената силазне интонације, махом у страним речима:

— Југдславију Лис, по Македонии Кот, окупатор, — пред окупатором, —
оператор, — пропаганда Вуч, реквёзйцну ГД, преко телёвйзије Мил, на терйтб
рии, — терйтдрију Дль.

IV

МОРФОЛОГИЈА
А.

И МЕН И ЦЕ

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

374. Именице са завршетком -ист(а), преузете из страних језика, овде су
обичне са крајњим -а:

— националиста Гу, комуниста Гу Пш Ка, туриста, — фанатиста" Гу, а
множина им је на -и.
375. По I врсти мењају се и именице пијац и порез:

— öдём на пйјац Ка, тамо е пйјац Вуч, прôђеш пйјац Губ, сврати на пйјац
Кот, пдрез вёлкй Кот, па рôкну пбрез Лис.
376. Именице хлеб и лук ређе имају у Н—Ајд завршетак -а:
— бели лука Дуч, öвде се мёси лёба БК, ј. . . те лёба Вуч, —
али се понекад тај облик употребљава у Ијд.
— лёба и ш льёба Л, нит ймб лёба ни с лёба Ђ, лёба и с лёба Кот ДД Гор,
лёб и с лёба, — лёба нёма, с лёба нёма Пај. У осталим падежима ове именице
имају нормалне наставке.

Ова појава је карактеристична за К—Р и Ш—В говоре", док у нашој
зони, видели смо, има спорадичан карактер.

Вокатив једнине
377. Натавак -е у Вјд. имају не само именице м. рода са старим тврдим
основинским сугласником већ и оне са некадашњим меким сугласником у
основи:

— брате Вуч, Авраме Лис, Јакове Гр, büволе Тур, Рйке! || Рак Ка, Господе
Лис, bёде Л, Милутине Губ, Радоване БК, Мйловане Гр, Бедграде Зе, рдбе Лис,
куме Гу, підпе Ка, госпддине Вуч, Драгутинё Лис, Вукдмане Гор, Мйлане Тур,
Драгане Пш, Јдване Вуч, гдсподаре Кот, мајбре Гу, кдмандüре Губ, водёничаре
Лис, айршале Мил, підштаре Дљ, ддкrope Зe Пух Гу, лафе Губ, царе Кр Тур,
буразере Тур, чдече Лис, Милоше Кр, Милоше Гу, муже Тур, кдваче Кот, кдпаче
Гу, сёљаче Л Кр, ймењаче Гор, зёмљаче Ћ Вуч, cйндвче Мил, бдже Гу Зe Пух
*?" Исп. Симић: Левач 170, 222; Реметић: Шумадија 237.
"7" В. Пецо — Милановић: Ресава 331; Симић: Левач 222—223; Ивић: Галипољски 183—184;
Реметић: Шумадија 237.
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Тур, раднйче Пш, ратнЙче Зе, бёдниче Ка, не лези враже Вуч, друже Л Мил
БК, Уроше Кот, Рйдоше Вуч, Миодраже Тур, Прёдрâже Гу.
378. Наставак -у бележили смо код именица:

— Сарићу ГД, Лазовићу Вл, Симёуновићу Вуч, Вукићу, — Милићу Л, Лу

ковићу ГД, Плазинићу Губ, Николићу Гор, Вукићевићу Мил, Шулубурићу Л,
Обрадовићу Рти, краљу Кот, Ддстанићу Тур, прйјатељу Гу, младühу Ђ.
379. Ређе се чују облици вокатива јд. без наставка:

— Е“ друг Губ, мô" синдвац Гор Вуч Пух.
Једнакост Н—Вјд. имамо у именица на -о и –e:

— Ра“ко Гр, Мильб°ко Пух, стрйко Губ, Рйдёнко ДД, Срёћко Ви, Марко
Мил;

— Рйдое Пш, Срёдое Вуч, Мйлое Лис, Спâcoе Ка, Јердтије Кр, Пётроније
Гор, АрсениЈе, — ВâcüлиЈe Губ, Јанііћије Лис, Сáватије Дль.
Инструментал једнине
380. Наставак некадашњих тврдих основа (-ом) превагнуо је у драгачев
СКОМ ГОВОрy И КОд именица некадашњих меких основа:

— са тиiем ватраљом Лис, мужом, — јёжом Тур, санджом Губ Вл, мйшом
Тур, са длошом Гу, Мйлошом Гр, копачом Тур, косачом Вл, свирачом Губ Зе,
бријйчом Кр, с кројачом Пш, ложачом Пух, упальäчом Ђ, рвачом Вуч, лучом Л.,
под мењйчом БК, сонйм глумцом, — са Словенцом, — с Македонцом Гу, концом
Тур, са дцом Вл Губ Вуч, оштрйцом Вл, лôнцом Кр, са старцом Вуч, с јарцом
Пух, с мôйм стрйцом Гр, кднопцом Нег, кбцом Ви, младйћом БК, штапйћом

Лис, са Рйићом Гу, Стбићом Вл, мальом Тур, краљом Лис, крајом Дљ, с пиштб
љом Вл, путом Тур Гу, с прйјатељом Гу, под дружјом Губ, са зёљом Вуч;
— са упальäчем Тур, бйчем Зе, мäчем Нег, краљем Вуч, змајем Кот, нджем
Вл, Ђдрђем Гу, прутйћем Кр, Мйлошем Ка Вуч Дљ, лбвцем Лис, ланцем Ви,
муљем Мил.
У погледу репартиције наставака -ом и -ем ово подручје припада зони

коју су преплавили динарски досељеници, који, по правилу, имају у Ијд. на

ставке тврдих основа”. По проф. Симићу, у говорима динарског подручја
— као и у говорима који су под тим утицајем — уопштени су наставци тврдих
основа, а наставак -ем „указује да је средиште одакле се ова црта шири упра

во област централних говора косовско-ресавске зоне“°. Проф. Ивић сматра
да је заменичко-придевска промена допринела ширењу наставка -ем (О де
клинационим облицима у српскохрватским дијалектима, ГФФНС IV, 211). Изне
сено је и мишљење да иста појава на различитим странама може имати ау

тохтони карактер"?“.
* Пецо: ИХ 116—117; М. Николић: Горобиље 670, Кашић: Конавле 127.

* Симић: Левач 226 (в и литературу наведену у вези стим).
“Реметић: Шумадија 223 (и наведена литература).
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Номинатив множине

381. Именице I врсте имају у Нмн. наставак -и. Што се тиче уметања
множинског инфикса -ов-/-ев- код једносложних именица, стање је слично
оном у књижевном језику.
— бркови Вуч Тур, печени брйови край ватрё Вуч, брёгови Тур, вукови
Лис, дäнови ГД, данови Вуч, гласови Гу, градови Губ Гор Гр Дљ Кр, дарови

Вуч, другови Пух Гу Ћ Пш Дуч Нег БК Ви, дукови Лис, знакови Вуч, путови
Гу, зйдови Тур Пух Кр Лис Вл Ка, зётови Нег Гр Кот, pёпови Пај, мйјови Тур,
кумови Гр Губ Гу Лис Кр Ћ Нег БК Кот, cйнови Вл Пух Зе Лис Дуч Гу Пш
Ка Тур, судови Губ Вуч, цвјётови Тур;
— вёшеви Дуч, дрёшеви Гу, зёчеви, — нбжеви, — ндсеви, — ндсови Тур,

путеви ДДТур Губ, стрйчеви Губ, бйчеви Лис, мйшеви Зе Ка, маљеви Кот, кра
Јеви Пш, сређеви Вл, пањеви Кр Мил Гор.
382. Без овог проширења су именице:
— длäни Вл, мйши Тур, пдсги Кот Вл.
383. Неке двосложне именице такође имају проширење -ов-/-ев
— барјакови, — ддручкови, — каменови, — кдpјенови Тур, курјакови Вл,
лёмезови Вуч, лймýнови Кот, мёткови Губ Кр, opлдви Тур, орлдви, — чвôркови
Вуч, чланкови Тур, шёварови Лис, гавранови Зe Пух, стрииљенови Л, бунарови
Губ, прстенови Дуч, дбадови Гор;

—jäрчеви Тур, дбручеви Лис, пёвају пёвчеви ГД, пупуљеви Вл, старчеви Ка,
— док су без тог инфикса, између осталих, именице:

— барјаци Тур, ваљци Вуч, грёбени Вл, грёбени Пш, дувари Тур, ђёвери Гр,
калеми Ђ, курјаци Вл, јарци Тур, облаци Губ, пäоци Лис, hйлими Кр.

384. Именице типа Банäћанин, Бугарин, чдбанин и сл. бележене су у Нмн.
увек без секвенце -ин

— Банähâни Лис Вуч, Бугари Кр Вл Вуч Зе Ка Дљ Ћ, Вйчани Губ, Гучани
Губ Тур, Дубљани Губ Дуб Зе Ка Лис, Дубчани ГД, Кабнчани Гор Губ,
Крушевљани Гу, Лйшани Лис, Милат.бвчани Губ, Пуховчани Лис, Цйгани. Нег,

чдбани Л, Срби Гу, Мачвани Гр Зе, грађани Лис, Зёочани Гр, Бедграђани Гу,
касали Вуч, Краљевчани Пух, Ужичани Кp БК, Туричани Тур.
Генитив множине

385. Најчешћи наставак у Гмн. је -а:
— градбва Вуч, дйнара Пух, путёва Губ, зуба Гр Л, лбпдва Кр, крёвёта Лис,
крдвдва Ђ, ланаца Дљ, бараца Пух, добровољаца БК, курјакбва Кот Вл Вуч,
кѣшдва Вуч, сватбва Ка, драса, — путбва Пај Гу, мишева Лис, зечёва Вл Вуч,

до лаката Кр, косача ГД, бунарбва, — ноката, — лактбва Тур, каменбва, —
барјакбва, — дуварôва, — орлбва Тур, дpлдва Вуч, обручёва Лис.
386. Неколико једносложних именица немају плуралски уметак:
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— са дванёс друга Рти, трйдес нйза дувана Ка, на срёд пôста Вл, десет

пруга Лис, девет снбпа ДД, дванаеснôпа Кр, öсам иâка, — десет иака17° Вуч.
387. Краћа множинска форма у наведеним примерима ограничена је на
партитивни генитив испред кога долази број.
Тако и именица бpйг уз бројеве гласи увек.

— öсам брата Вуч, пёт брата Вл, пёт, щёс брата, — дванёс брата ГД, сèдам

брата Губ, пёт брата Гор Лис, шёс брата"7° Гу.
388. Мањи број именица има у Гмн. наставак -и:
— чётрёс арЙ Ка, дёвет градЙ Кр, дёсет градü Лис, шёс месецü, — једанёс
мёсецЙ Вл, минутЙ Кот Гр Лис Вуч Гор, има мйшій Ка, мравü Тур, нёмандкrй,
— по шёс парй Вл, сèдам рёдй Ка, црвü Тур.
Даг., инстр. и лок, множине

389. Као и у другим прогресивнијим говорима, и овде је доследно спро
веден синкретизам у Д—И—Лмн. Наставак је углавном -има:
— са бокордвима, — за свагдвима Губ, вуковима Л., клйновима, — на грё
бенима, — з гребёнима, — дановима, — другйм дановима, — о дановима Вл, са
обручёвима Губ, дуварима, — камендвима, — ноктима, — бунардвима Тур, ку
мдвима Вуч Пш Лис Ђ, голубдвима Зе, кäишима Мил Дль, бркдвима Кp БК,
чдбанима Вл, граддвима Дуб Нег Ви, компйрима Кот, прозорима Дуч, вдловима
Кот Лис, крдвовима Кот.
390. Наставак -ма у Д—И—Лмн. има само именица људи.
— са старйм људма, — помôзи људма, — према људма Вуч, свё с људма
ГД, да* лѣудма Тур, т.б су људи људма Вл, са људма Гор Ка, —
али недоследно, јер се чују и облици:

— људима Пш, са људима Зе.
Неке ситније појаве
391. Лична имена типа Василије имају ову промену:

— Алёмпије Ка, Антоније, — Арсеније, — Василије Губ, Јанићије Лис, Је
рдтије Л, Свети Матије Вуч, Милёнтије || Милёнтије ГД, Пётроније Губ, Равасије
Вл, Сдброније Вуч;

— Антонија — Антонију, Јанићија — Јанићију, Арсенија — Арсенију, Василија
— Вácйлију, Матија — Матију, Јердгија — Јердтију. Сдброни/a — Сдбронију.
Изузетак су именице Јеремија Ка и Пангелија Губ, које имају облике Је
pèмијё — Јеремии — Јеремију, Пантели/ё — Пангёлии — Пантèлију.
Мушка имена Рilстивое, Радивое, Срёдое, Благое, Миливое увек тако гласе
и мењају се по I врсти.

392. Мушка лична имена типа Бранко (која у Драгачеву имају двојак ак
ценат — Бранко и Бранко) доследно се деклинирају по I именичкој врсти:
*тако је и у неким другим говорима: Пецо: ИХ 118—119, Вуковић: ГПД 52; Пиж.: Колашин
120, Вушовић:ДИХ 37; Станић. Ускоцн 195.
*7° В. Пецо: ИХ 119, Пиж.: Колашин 120.
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— Савко — Савка — Савку Гор, Славко — Славка — Славку Лис Кот ГД,
Стајнко — Статка — Статку Вуч, Ранко — Ра°ка — Райку Кот Вуч, Ратко —
Рајка — Ратку Вуч Вл Гу, Мирко — Мирка — Мирку Вл, Ми.ько — Миљка
— Ми.ьку Вуч Нег, Жарко — Жарка — Жарку Дуч, Вланко — Влайка — Влайку
Ка, Гонко — Го#ка — Гойку Гр итд.
393. Ређе се чују називи празника у којих се задржава стара промена
именице дан:

— до Аранђеловане, — до Аранђеловаднё || Аранђеловадне, — о Дмитровадне
Кот, до Крстоваднё ГД, од Мйтровадне Ка.

|-

394. На целом терену се имена и хипокористици типа Јбво мењају по
обрасцу им. м. р. -о основе:

— Божо, Брано, Ббро, Вајо, Вёљо, Гајо, Добро, Ђбко, Йво, Jóво, Лазо,
Млађо, Мйдо, Нйко, Перо, Рајо, Сймо, Славо, Тбмо, Шуко; бато, чйко, ђёдо,
стрійко, —
а присвојни придеви изведени су од тих именица формантом -ов:
- - Бождв, Раддв, Бôрдв, Ђбкбв, Шукбв, ђёдбв.
Изузетак чине неке именице које су се, захваљујући утицају екавског
стандарда, приклониле III врсти:
— о Свётоме Сави Кр, светй Сава, --- од светóг Савё Гу, у предузећу
„Мйhё Матовића“ Лис, нй чуо за Tйту Ка, „Батина“ öбућа Тур.

У Драгачеву има топоним Муйн бpйіег. Тај назив су, свакако, динарски
досељеници затекли на овом простору.

395. Прилично су распрострањени и хипокористици типа Брале, Буде,
Вуле, Доле, Дуле, Лале, Миле, Раде, Рйле, Тале, Цвёле, Цйле, који се такође
деклинирају по обрасцу о-основе.
Промена типа Јбво —Јбва, Вуле — Вула, као и придевске форме Јбвдв, Раддв,
јасно указују да су тај модел апсолутно наметнули динарски досељеници.

396. Свуда се говори Шваба — Швабё — Шваби, што је дошло под ути
цајем административног језика и војске. У мн. је Швабе/Швабе:
— Шваба бйб свё покупио, — Швабе ка су наишле Вуч, ћёрали су ме

Швабе Л, кад су Швабе биле вóди Кот, за време Швабё Губ, дóшб е Шваба
до у Лйс, — мй öсвоймо Швабу Тур, ђе су ме Швабе пôтисли Пај, Шваба бйб
до Рашкё Ћ, кад је дошб Шваба, — Шваба ти умрё Гр, објавиб Шваба рат
Тур, Шваба дóшб Губ, њёга öћерали тамо Швабе Гр, Швабе су вóђе обйшли
ôколо, — ту су нас Швабе задржали, ту су нас Швабе дóбро дочекали Дль,
Швабе су владале, — тó су били присталице Шваба Кр;
— дóђе Швабо у Србију Лис.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

Инструментал једнине
397. Поред ретких примера:

— грањем Лис, Брёжђем Пај, грњем Зе, прућем Вуч, —
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обичан је наставак -ом код именица меких основа:
— грджђом Тур, грањом Губ, весёљом ДД Пух, прдлећом Ви, кдшёњом
Кот, камёњом Пш Лис, драњом Кр Вл, крёмёњом Мил, дружјом Гу, лёмёжђом
Вуч, прýћом Ка, под Грдбљйштом Лис, уљом Нег, мучёњом Тур, пред тёлёњом
Пај, бäгрёњом Кр, бусёњом Ђ, прдчёвљом Дљ, pёмёњом Вл, поштёњом свôйм
БК, плашћом Л., бЙљом Губ, дрвећом Пух, са женскарüњом ГД.
398. У једнинским падежима у драгачевском говору је обична промена
именица -т основе по обрасцу дете — детета:
— тёле — тёлета — тёлету, уво — увета — увету, парче — парчета — парчету,
дугме — дугмета — дугмету, уже — ужета —yжету, hёбе — ћёбета — ћёбету,

буре — бурета — бурету, дрво — дрвета — дрвету, гдвече — гдвечета — гдвечету,
ћдше — ћдшета — hдшету, —

али се спорадично појављују именице са формантом -ет- иако не припадају
старим -т- основама:

— у паклету Лис, нйсам слдвёга једнога учила Вл, стаклета Тур Вуч, ста

хлета Пај, сужёње црёвета Вуч, у црёвету Пај.
Овде је формант -т- у примерима типа словета, цревета аналошког поре
кла, али та појава није доживела експанзију као, нпр., у косовско-ресавским

и шумадијско-војвођанским говорима"77.
399. У падежима једнине проширење добијају и именице са наставком -це
и -че (ове друге знатно ређе):
— бијелцета, — жу*цетом Тур, на данцету Вл, без данцета Ка, з дјетёнцетом
Дуч, на дрвцету Вл, јетёнцету Пш, два зрнёнцета Гу, на имањцету Гу, дваја°чён

цета Вуч, у оделанцету Гу, јави се једнйм писменцетом Тур, у писмёнцету Л,
свичёњцета Вуч, у ци)ёлбм öвбм селанцету Кр, из öвôг селанцета БК, на ситан

цету Кот, краву с телёнцетом Губ, штéдйм помало унучёнцету Гу, у чёлё е жака
на цреванцету Лис, јагњёнцета, — телёнцета, — пилéнцетом Гр;
— без бравчета Кр, öвб мушкарчету, öнó женскарчету Губ, купи ми ко
рдђёнчету Вл.
400. У Д—И—Лмн. колектива на -ад имају наставак -ма (примере в у т.
402), а остале -има:
— сёлима, пдљима, мёстима || мјёстима, брдима, кдлима, имёнима, кдленима
| кдљенима, рамёнима, увётима, дчима.
401. Постоје тројака образовања именица -г основе у множини:
а) колектива на -ад (пилад);
б) суплетивна форма на -ићи (пилићи);
в) множина типа бурета,

402. а) Најбројније су именице које у множини имају формант -ад. Он је
продуктиван не само код именица које означавају младунчад већ и код оних
којима се именују предмети:
"Пецо — Милановић: Ресава 316, Алексић— Вукомановић: Жупа 303, Симић: Левач 280—
281; Јовић: Трстеник 84; Ивић: Хере 336; Б. Николић: Колубара 46—47; Б. Николић: Мачва 264; Ре
метић: Шумадија 238—239; Павловић: Рача 25.
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— са тйм близнадма Гр, ймала блйзнад Пух, ова бравчâд Кр, у бурадма
стóй Ка, држйш у бурадма Тур, на бурадма, — за бурадма Вл, за бурад, —
шесторо буради. Тур, двёста буради, — дуга за бурад, — ту бурад, — већ према
бурадма Вуч, двôе дѣвљади дугачкй Ка, троè дрвљади Гу, пôвадй зѣнад Вл,
йспада зЁнад Вуч, док даш јагњâдма, — јагњâд öшйшамо, — гайм јагњâд, —
с јагњâдма Вл, у мôйм јагњâдма, — трóе јагњâди Вуч, двôе јагњади, — трчё
јагњâдма ГД, да иг пуштй јагњâдма, — прôдам јагњâд Гр, јагњâд, — нёшто
јагњâди, — за јагњâдма Тур, сä су ми јарад вёлика, — двôе јаради, — кућу с
јарадма Вл, за јунад, — да положй јунадма Гу, са керадма Лис Мил, пуштйм

кёрад прй пољу Лис, öтерал нёкё кљусад, — са кљусáдма Вл, пôвата кљусад,
— тёрäно на кљусâдма Вуч, са кљусадма се врло, — двôе кљусади Губ, нè дай
крмадма там, — држймо мало кЁмади Вуч, мäгарад Лис Кот, дèци купим оде
ланцад Гу, пакчади. Мил, дали пашчадма, — кучадй, — пашчадü Вуч, пёрад
ударена, — бйје млаз у ону пёрад, — са перадма дрвенйм Вуч, кôло с перадма
Губ, лійчад, — пйлад, — на квѣчку с пилâдма Гр, пйлüд изашла Тур, по стóтину
пйлади, — квôчку с пиладма БК, свё за пиладма, — држимо пйлâд Губ, пйлад
рањена пројбм Ка, ранйм пйлад, прйсад Вл, чапарица за пиланцад Вуч, нёку
прâcüд Кот, öстала само прйсад Пух, кýваш прасäдма Тур, четрнёсторо прау
нучüди Вуч, а ђёвери — рдђёнчад Вл, cйновчáд ГД, било нёкё слушчад! Лис, ймб
сам тёлад Вуч, о тёлади Гор, тёлад, — тёлади Мил Тур, бавйм се о теладма Вуч,
ту унучâд, ту дèцу, — са унучâдма, — мôйм унучâдма Вл, ймам öсморо унучади

Вуч, öставићу унучâдма Лис, öвб су нам унучâд Мил, мójó* унучади и прüу
нучâди Кот Пш, мôё унучâди, — међу унучâдма Л, унучâд и прüунучâд Л Дуч,
чёљäд ми у кући, — млôго чёљади. Тур, двадеш чёљâди Л, чељадма Дуб Тур, нё
колко штёнâди, — са штенадма Кот.
У нашим дијалектима колектива на -ад имају различиту промену. Једни

говори имају само једнинске облике ових именица, други познају њихове
множинске форме у Д—И—Л, а трећу групу чине они у којима збирне име
нице на -ад имају облик множине и у генитиву. Опширан преглед и исцрпну

анализу ове категорије дао је проф. Пецо (Облици колективних именица на -ад,
НЈ н. с. 7, св. 7—10, 234—246). Наш говор припада групи која познаје множин

ске (чешће) и једнинске (ређе) облике именица на -ад, и то са наставком

-и/ма у Д—И—Л°. Неки говори показују двојство у репартицији множ, на
ставака -лta/-има. Тако И. Стевовић у гружанском бележи теладй — теладма
кад ове именице имају значење колектива, а тёладй — тёладима у множ.

значењу7°.
403. Ретко се ове именице у Н—А чују са завршетком -и:

— зрнади од шйбицё ГД, мањё су држана тёлади Мил, стигла унучади и
прäунучüди Кот, гледам унучüди, прüунучüди Пш.
404. Колектива на -ад доследно имају промену:
— пйлâд — пйлади — пилâдма — пйлâд — пйлад — пилäдма.

* Уп. Реметић, Шумадија 241; М. Николић: Горобиље 672.
* Стевовић: Гружа 460.
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За ове именице је, у прозодијском погледу, карактеристично уопштавање но
минативног акцента у генитиву (пйлади), док се у Д—И—Л увек јављају са
дугоузлазним (пиладма).
405. б) Именице ср. рода -т основе често имају облике суплетивне
множине на -ићи:

— пйлићи КрЗe Гу Вл Пух Нег, дизмйћи, — кольйћи за дизмйће Лис, пâчићи

Вуч, пачйћа Л, јагњйhâ Гу, јагњйћима Пш, телйће БК, мäчüћи, — прücüћи Гр,
телйhâ Гу, унучићи Губ Дљ Мил, унучиће, — унучићима Лис Ви, прасйhâ Гу,
прасйће Ђ, прасићима Кот, дугмйћи Гор, магарићи, — магарйћа Дљ.
406. в) Овај говор познаје и множину типа бурета:
— правё се бурёта, — у бурёта Вуч, стóё бурёга || бурёта, — бурёга Лис,
стотйњак дрвета Мил, дрвёта Дуч, дрвётима БК, дрвёта Вуч, дугмёта, — дугмёта
Тур, дугмёга Вуч, парчёта Гор, ставйш она парчёта Вуч, ћебёта Тур, ћебёта
Вуч, жёне тку Лебёта Дуч, ужёта Вуч Гу, ужёта се направе Дуч, ужёта —
ужcérá — ужётима Тур.
Појединачне напомене
407. Именица деца двојако се деклинира у нашем говору:

— дёци Гу Вл, двое децё Пај, деветеро деце Вуч, пуно децё Гор, нйјеймб
дjёцё ГД, hèцё Вл Нег Пш Кот Гу, hёци Тур Вуч Кот, пôкупйм ћёцу Вуч, са
ђёцом Вуч Вл;

— трóе деца, — петоро деца Пај, двôе деца, — дванёз деца, — једанёс деца
Вл, четворо деца Тур, девет деца Вуч, нäма дёцама Гор, са ђёцама° Тур.
408. Увек се говори гдвече (Н—Амн. гдведа), а у косим плуралским
падежима је бележено:
— öрб са гдведима, — рôкчине од гдвёди Гор, гдвёди Губ Вуч Гр, чувам
гдведа, — по чйтав дан код гдвёди, — по петнёстину гдвёди Кр, код гдвёди

Лис, свйња и гдвёди Кот, четворо гдвёди Пух, по петнёстину гдвёди Губ, гдвёди,
гдведи Ка, око чётрёс гдвёди, — гдведа Вл, четворо, пèторо гдвёди, — она

-----

гдведа Зе, ђё су гдведа — гдвёди нёма Мил, гдведима Вл.

|-

409. Поред књижевног облика именице рат, који се чује код образовани
јег слоја, у Драгачеву старији људи говоре рйто (ср. р.):
— кад йдё на рäто, — свёскб pйто Губ, пред овб pйто Гор, ово прôшлб
pйто Кот, преживљб pйто Дуб.
410. Разноликост у роду има именица вече:

— другб вёче, — jóш нёку вёче Кот, јёдно вёчё Нег, свакд вёчё, — вёчера,
— вёчери, — вечерй! Тур, онд вёче ГД, скôро свакд вёчё Пух, другд вёчё öпё
Губ, свäкд другд вёче Зе, другб вёчё Ка, днд вёчё Вл, гд вёчё Пш, с вёчера, — с
вёчери Губ, друго вёче, — добро вёчё Л, бйло вёче, — сваку вёче, — у днд вёчё
Гор, пред вёче само ГД.
° Тако и у источнохерцеговачкој зони (Пецо: ИХ 120).
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411. Именица ддба (ддба) увек је средњег рода:

— у овб ддба Гу, око öвб ддба ГД, мало после овб доба Гр, у ранијём
ддбу, — у каснијём ддбу, — у свако бôжё ддба Пај, у öвб ддба Вл, у öвб ддба
дбђе Ка, у свакбддба Тур, у свакоё меддба помогла Вл.
412. На целом подручју се говори тестёре — тестёрета — тестёрету — те
стёретом.
413. Напоредо са именицом јаје (код образованијег слоја увек тако),
обичан је и облик ја“це:

— јёдно ја“це Дуч, ја“це Нег Вуч ГД Тур, два-трй јанцета || јајета, —јаја,
— јаја, — јанцима Тур, по петоро јай Губ, из јай (матичиних), — јаја, — по
пе-шёсторо ја/й, — ја°цЙ Вуч, по чётерес ја“цЙ ГД.
414. Именице рäме и кдлено (кдљено) имају промену као у српскохрват
ском стандардy:

— рäме — рамена — рймену — рäменом; рамёна — рамёна — рамёнима,
кдлено || кôљено — кôлена || кóљена — кôлену || кдљену — кдленом || кдљеном.

Изузетак чине потврде до кдљёни Тур, од колёнй па наниже Пај.

415. Спорадично се говори писма (поред обичнијег пйсмо):
— двё пйсме слйка Лис, дóшла пйсма, — нöcй пйсме, — између пйсма

Тур, купи ми две пйсме Лис, преко писмё° Гор.
416. У овој зони се збирне именице на -иње ограничавају на:
— мушкüње Пух Гор Вл Гу, жёнскйње Вл Нег Вуч, мушкарйње Пај Вуч,
женскарüње Вл ГД.
417. Сматрамо да су занимљиве и збирне именице:

— има спдмёње Нег, сакрио се у спдмёње Тур, од спдмёња ГД, камёња за
млйнове су тамо Лис, тёшће (= тесто) Вл.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -а

Вокатив једнине

418. Двосложна лична имена и хипокористици са (") акцентом у Нјд у
вок. редовно имају наставак -о:

— Анђо Вуч Лис, Бдсо Дль, Вйдо Гор, Гдцо Кр, Дано Гр Ви, Даро Вуч,
Дёсо Пух, Здро Губ, Јдко Пш, Јёло Гу Кот Вуч Тур Ћ, Като Гр, Косо Гу, Љйљо
Лис БК, Маро Дуб Гор, Мйро Пш Зе, Мйцо Гу, Перо Кот, Радо Тур Ка, Рдсо
Мил, Стано Губ, Стдjо Кр, Цацо Дљ, бако Вуч Зе, сёко Вл Лис, снашо Ђ.
Остала двосложна и вишесложна лична имена, без обзира на акценат
номинатива, имају вокатив једнак номинативy:
|-

Атка, Борка, Брајка, Вйтка, Датка, Жйвка, Зорка, Новка, Ра°ка, Савка,

Олга,
°. Уп. и Симић:Левач 279; Реметић: Шумадија 246.
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— Ракйна, Милёва, Радб°ка , Мйлд°ка , Мйљатка, Милутка, Јдвânка, Дд
бpйтка, Спдмёјка, Латйтка,

Раддсија, Крстднија, Љёпосава, Радослава, Анђелија, Разумётка, Гвоздёнија, —
као и тросложна мушка и женска имена на -ица:

— Аница, Вyица, Даница, Драгица, Добрица, Здрица, Јдвица, Љубица, Мй
лица, Марица, Ндвица, Олгица, Славица, Ружица.
Именица гдспођа има вок, гдспођо.
Са завршетком -о у овом падежу издвајамо именице:
— прдпалицо јёдна Губ, пијаницо Вуч Тур, кукавицо Зе Пш, йздаицо Пух Гу.
Дат. — лок, једнине

419. У овим падежима именице ж. р. на -а увек имају наставак -и (в. т.
113°). Резултати II палатализације добро се чувају:

— у Америци Лис, у банци БК, на вази, — у вабрици Вуч, вб*cци Губ, у
вб’cци Кот Пух Вуч, гусци Тур, по дücци, — дèвб*ци Вл, ђёвб*ци Тур Пух, у
задрузи Лис, у књйзи Гор Вуч, кдкдици Тур Кот, мójб° ма°ци Вуч, ма°ци и
ђетету Дуч, ма°ци Губ Вл, даде паре музици Пух, у муци Кот, науци Лис, на
ндзи Вуч, у политици БК, лорддйљци Губ, о пушци Ђ, на пушци Л., на реци Вл,

у рёци Пај, на руци Гр, ја кажем снâси Гр, стдци Лис, у странци Пш Дуб, на
тЁсци Гор, ћерци Гр Вл, унуци Ка, у фабрици Пај Лис, на чуци Ђ, идци Губ, у
шâци Гр, швäлёрци Губ,
— у алатки Вуч, на колёники Вл, на дкуки Л, на траки Дль, унуки Вл, у
фабрики Кр, на ваги Вуч, у туги Кр.
420. Двојство показују примери:
— у Пджези Ђ, ка Пджези Вуч, у Пджеги Дль Вл Л, hёрки Вл Гор, шћёрци
Лис.

421. Лична имена са основом на -к имају облике:
— Мйланци Гор, Мйлунци Вуч, Радд*ци , — Разумёнци Лис, Ра°ци Вуч,
Цмйљци Губ.

Говори источнохерцеговачког типа углавном добро чувају резултате II
палатализације. У источној Херцеговини се поред облика јёвајки, на ндги,

„који су обични, чују и облици са измијењеним сугласницима к и г“ (Пецо:
ИХ 100). Ту је и Анци, Јёлци, Рајци. И у ускочком говору „властите именице

II врсте с основом на к претварају овај глас у ц у дат. и лок.“ (Станић: Ускоци
119—120). У колашинском се „промјена велара по II палатализацији врши
код заједничких именица по правилима књижевног језика“, док лична имена
показују „изразиту колебљивост“ (Пиж.: Колашин 125). Колебање показују и
западнобосански ијекавски говори, али је тамо увек Јёлки, Мйлки (Дешић:
Западнобосански 189—190). Доследнији су у чувању резултата ове измене за

падносрбијански говори°. У Шумадији су, међутим, „у доброј мери ликви
дирани трагови II палатализације“°.
* М. Николић: Горобиље 672; Тешић, Љештанско 217; Б. Николић: Колубара 47.
° Реметић: Шумадија 247.
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422. Говори се само:
— вдhки, мäчки, тачки, праћки, квдчки, ручки, срёhки.
Генитив множине

423. Именице чија се основа завршава сугласничком групом најчешће
имају у Гмн. наставак -и:
— брёскй Тур, вâtpй Ђ, вёибй ДД, гускй Тур, дäскй Гу Губ, кдвчй Тур,

кдкдшкй Ђ, öсам кдкдики Тур Кот, пёт кдкбшки Гор, колијёвки Тур, кôрпü
Лис, крушкй йма Вл, лампй Губ, ластй Тур, држймо мäчкй Гор, пäткй Тур,
пётнёс пјёсмй Вуч, пјёсмй Лис, седамнё сабљй Губ, дèвет сäбљй Гор, свадбü
Гу, шёс тёглй, — торти Губ, ушкй Тур, десет шатрій Губ, шйпкй Гор.
424. Именице ж. рода са уметнутим а између сугласника на крају основе,
са генитивним наставком -а, нису честе у нашем говору:

— код букава ГД, дèвојака Тур, ђёвојака Гу, крушака Тур, оваца (свуда),
— пушака Гор, трёшања Губ, трёшања Тур, цркава Л.
425. Као интересантне наводимо и генитиве башча, — звёзда Тур, свадба
Губ.
По овој особини наш говор се разликује од неких других говора источно
херцеговачке базе. Тако проф. Пецо у источној Херцеговини Гмн. на -и
бележи само код трију именица (ИХ 126), а не налази их ни Вушовић (ДИХ
37). У пивско-дробњачком чак није потврђен ниједан ген. мн. на -и (Вуковић.
ГПД 56). И у ускочком говору су ове именице или са непостојанима или без

њега“. У западно-србијанској зони°, међутим, ширење наставка -и карак
теристично је за ове именице. Његово ширење обично је и у Шумадији“.
426. Мањи број именица са једним сугласником на крају основе има у
Гмн. наставак -и:

— бéбй Пш, жсвакй Гор, има прйчй и прйчй Пај, другЙ прйчи Вл, прйчй
Лис Губ, прйчи Л, због трубй Вуч, —
а у већини случајева су са завршетком -а:

— лађа Тур, чёза Губ, мёђа Ка, лôза Вл, дграда Нег, мана Вуч, плата Пш,
чаша Пух, вёза Гу.

427. Цело подручје познаје облике руку (руку), ндгу, а само од два инфор
матора смо чули:

— преко рукуа Гор, од мôйг руку“, — ндгу* Тур.
428. Наставак -у код именице слуга је изузетак:

— нйје имб ти слугу Вл, поред много обичнијег Гмн. слуга.
429. Из групе pluralia tantum издвајамо неколико именица:
* М. Станић у вези с тим закључује да „не треба у овом говору очекивати појаву сметњи,
већ само слётња, не ни діајки, већ само мајака итд. (Ускоци 204).

° Б. Николић: Колубара 47; М. Николић: Горобиље 674, Тешић, Љештанско 218, Б. Николић.
Тришић 415.

* В. Реметић: Шумадија 250, Стевовић: Гружа 461; Павловић: Рача 26.
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a) Овде се говори јäсле и јасли, али је у Д—И—Л само јйслима:
— jäсле нёке Мил, имају јйсле, — јйсала Тур, те се тура у јйсли Вуч, у
jäслима Тур, за јйслима, — држало у јаслима Вуч.
б) нähви БК Вуч, нähве БК, наћиви! ГД, али се, у том значењу, чује и наћвар
Тур, нähвар, — у наћевару Гр.
в) наочаре Пај, нâочаре Вл, поред ређег свйкери Кот.
г) cдне, — дóље су сдни дугачке Лис, цёле сäони, — трóе сäони дрва Гу,
вôзймо на сôнима зйми Тур, са сôнима Нег, ћèрб на с“бнима Лис.

д) свôе прси Кр, прси у прси Кот, из прсüly Вуч, тó су прси, — преко
прсију Тур.
ђ) Бёлй пдклади Вл, о Бёлим пдкладима Ка, пдклади, — пдкладе Пух.

430. Именицу чезе бележили смо у једнини.
— чёза Гр, са чёздм Лис, преврнб чёзу, — чёзу и кôња Вуч.
431. Множина од именице крстоноша овде гласи:

— носили крстдноши Вл, йшли крстдноши Гр, дóђу крстдноши Лис.
432. У снимљеном материјалу има и неколико именица м. и ср. рода које
су пришле -а промени

— нёку артиклу Гор, бйцикла, — како ће догнати бициклу по мраку, —
ôшб на манёрву Вуч;
----

из дупљё Лис, среде и пётке, — његову мйру (= мирис) Вл, péда је да

се оженйте Губ.
433. Именица усташа има следеће ликове:
— усташ, — усташа, — усташи, — усташа || усташу Губ, усташ, била е
усташ Вл, усташи — Нмн. Губ, усташи Гу.
Дат. — инстр. — лок. множине
434. Као што се може очекивати, у драгачевском говору је потпуно
извршен синкретизам у Д—И—Лмн.:
— на вддама Гр Гу, врёћама Л. Гу, на веригама, — о вёригама Вл, са вёнама
Ђ, међу жёнама Тур, нашйм дèвд°кама Губ, на планинама Вуч, по врућйнама
Лис, у границама Ка Гор, гумицама Губ, у Шулубурама Вуч, свйм сйлама Гу,
у кошуљама Кр, на њйвама Пух, о пчёлама Пај, по кдсама Губ, свйњама Вуч,
шарама Вл итд. (Више примера в у т. 292).
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК

435. У инструменталу једнине именице женског рода на консонант пре
тежно имају наставак -(j)ом:
— влашћом Лис, намучени смо глађом Вуч, пôчё крвљом да мôкрй Пш, с

крвљом Вуч, крвљом плаћено Пш, с машћом Губ Гр, с памёћом Гу, сдљом Вуч,
cдлом! Гу, бдлешћом Вл, старошћом Губ, младошћом Лис, прдпâшћом Мил.
436. Наставак -у је доиста редак и ограничава се на примере:
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— са крвљу Лис, пдмбћу чукања Пух, за памећу ДД, али су, иако ретки,
занимљиви облици Ијд. са наставком -им:
— чálјили, — са крвим, — мастим Тур, покривено бýјадим Кр.
Наставак -јом у Ијд именица ж. р. на сугласник чест је у неким босан

ским°7 и славонским говорима°. Он је, свакако, дошао под утицајем оста
лих именица ж рода. Облици крвим, чађим, мастим добили су, према инстру

менталу свих осталих именица, м на крају“. Чињеница да се у четири јед
нинска падежа ових именица појављује исти облик (кости) могла је подстаћи
појаву ликова крвљом, мастим. Они се, дакле, појављују као резултат тежње
за морфолошком унификацијом. Наведени разлог могао је иницирати процес,

који је текао у једном или другом правцу“.
437. Нису обични облици инструментала на -и:
— с пдмоћи њй Тур, са једнбм ствари Губ, с једнбм једйном рёчи Гу.
438. Неколико именица има у Гмн. наставак -ију:

— мало кокдшиу Вл, ноћију Тур, чётерес ндhüу Лис, млôго смртüly Гор,
пёт hёрлу Дуб Вл, сèдам ћёй у Гор, ћерй}у Губ, ймала майка ћёрију Вл, пет
шћёрüly Ђ, шћёрüу Кот, шћёрију Тур.
439. Са наставком -и су именице:

— дугй ноћй Ка, седам дана и седам ндћй Губ, стварй Гу Лис Вуч Кр, речй
ПухЛ Мил, ријéчй Гр Гор Дль, hёpй ГД, болёстü Ви.
Појединачне напомене

440. Увек се говори буђа — буђё — буђи — буђбм.
441. Интересантна је конгрyенција у вези са овим именицама:
— кад је глад бйд Вуч, тó су њихови ствари Кот, ймало сржа Вуч, кдсти

су били и испадали из öбалё Нег, тó е њйма бйо влас = власт Губ, излачимо
влас онан Вл.
442. За неке именице изгубило се осећање припадности м. роду:

— турйш саму жар Гр, чйста жёрав, — малко жёрави Кр, узмё се жёрави

са тйјем ватраљом Лис, прву йвёр донесу Вуч, чётврт мёсеци Тур, прва пбзив
БК, прва пбзив Пш, у трећб* пôзиви Губ, трећа пôзив бйла Гор, кад је друга
позив найшла Кот, бôжитња пдс Вл, ону своју сдс Пај, на уштрб мôју Гу, спд

мён нйje öцу ударена || та“ спдмён, — код онога спдмена Кр, она клас || она“
клас Вуч.

443. Само једном је забележено кйла ракије Мил, а обичан је облик ср.
рода кйло.
187 Исп. нпр. Пецо: Икавскошћакавски II, 86.

* Решетар: Штокавски 171.
° Белић:Деклинација 50.
190 В. рад проф. Вукомановића: О неким примерима нормализације основе у српскохрватском
језику (Књиж. и језик 2, 1975, 228—235).
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Напомена о односу падежа правца и места
444. У драгачевском говору има спорадичних случајева неправилне упо

требе падежа правца и места. Иако ова појава није општа одлика нашега
говора, она ипак говори о вези са црногорским идиомима:

— срёз је бйо у Тйјање, нйje öвди у Гучу, — овай дóм у Котражу, — бйло
буре ракйјё у кућу, — дежурни овицйр биjаше у Гучу Кот, ка су били у ону
јаружицу, — бйли на Куманово, — радило се свакй дан у поље, — доносй
бабајаја у земљанý hâcy Губ, он је бйб у Пётницу х 2, — рôђени смо у Властељице,
—прё сам на нёкцие бйла, — јёдан тамо у Брёзовице Вл, нйт се на стдлицу сèдй

Лис, нёмä тó ни у једну кућу Пух, ја сам öдбрана бйб на Jäвдр Ђ.
Б. ПРИ ДЕВСКО - ЗАМЕНИЧКА ПРОМЕНА

445. Наставак старих меких основа добро се чува у Нјд.:

— лдше Мил Губ, лдше жйто Пш, нäше Нег Пух Зе Ви, трёhё Зе Тур, туђё
имање Вл, туђё дијéте Гор, hётињё, — кокдшињё, — пäшчећё, — двчё Тур, бджё
ГД Лис, гдвеђё Вл, двчё мёсо Вуч, пйлећё Зе, јагњећё печёње Губ, тèлећё Пш
Дль Нег, дубёhё тестёре Вл, јунећё Гор Кр, љёгошњё мäче Губ, прдљегошњё Гу,

на данашњё време Ћ, pйбљё Мил, јучашњё Гу, крављё млеко Вуч БК, лёгњё Гу

Нег, задњё у школи Ка, Бадњё вёчё Гр Вл, свpäчије, — пäчијё, — rйчијё, —
нйчиЈё Гр, свйњећё Губ.
446. У следећим примерима, са основом на меки сугласник, бележили
смо наставак старих тврдих основа:

— врућо гвожђе Лис, врућомлёко Губ, врућомлијéко Тур, лдшо Гу, нёкако
е крњо нäма Губ, тó е шупљо Лис, нйшо порекло Дуб, свд Драгачево Губ, свд
ôружје Гор Дљ, свд вpéме Гу Тур, свд људство Тур, свд имање Лис, свд јутро,
— свд жйто Вуч, свд вóће искалемио Кот, свд сёло Гор, цијело селанце Ђераћ
— свд слави Лучиндан Кр.
У два примера имамо облик свё:

— свё мôе стање Тур, стахло свё покршено Пај.
447. У ген. и акуз. јд. м. и ср. рода добро се чува наставак меких основа:

— двчёга мéса Вуч, мдега брата Мил, дедумдёг, — Драгана мдёг, — код
мдёг ймена Вл, мідёга сёстрића, — преко мдёг Вуч, једног гвдёг Босäнца Пај,

„па пôседе на свдёг Шарйна“ Кр, свдёга ђётета Губ, ймаш ли коега Драгачёвца

ГД, којёга öтера полиција Мил, нёмам бдљёга Гор, нашёга зёта ГД, двчи)ёг
мёса трёба наћи сигурнијег Вл, трёhёг јуна Тур, до нашёг сёла Губ, преко
вâшёга имања Лис, јагњећёг Вуч, прâcehёг Кр, гдвеђёг мёса Дљ, ако има јунећёг
Ка, дóліüћега вйна Кр.
Није узела маха тенденција уопштавања наставка -ог(а) у Г—А старих
МСКИХ ОСНОВ8l:

— врућбг млијéка Тур, свдга га йзгазише ГД, скйнули га свога Вуч, исèкли
га свдга Пај, из шульдг дрвета Губ.
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448. У говору Драгачеваца добро је очувано осећање у вези са употребом
неодређеног придевског вида:

— ýзмёш дштар нôж Вл, млôго е фйн Губ, кý ћу вакб стара Гр, cйтна
пôсла Гу, у тдплу сôбу Нег, здрави ка љèљени Гр, нашб ддбар алак пöcб Лис,

црн смо залога“ јёли Вуч, лудочељаде Тур, ја сам пдштен чôек ГД, ймала
бдлесну ма°ку Вл, одгäила лиЈёпо, здраво дијёте Пух, öнбе мртва ствар Вуч.
449. Придевске и заменичке речи, као и редни бројеви, у овом говору
имају скоро доследно промену одређеног придевског вида. Једино се у Гјд.
понекад чују облици именске промене (у дат. и лок. јд изузетно ретко). Имен
ска промена се ограничава на неколике категорије. То су партитивне кон
струкције, називи празника и неки топоними:
— майстор ддбра öка, — од сйрова дрвета, — за ндва трага Лис, за млада

чоёка Кот, нйсмо били баш сиромашна стања Вл, бôже, ддбра чоéка Губ, неће
бйти ддбра времена Кр, прбJина лёба Вл, ймб öца жcйва Л., купили кйло му

твена брашна Гр, нè да, кака лёба ГД, брата његова Вуч, дóбро ради — ддбру
се нада“ Гр, сува мёса Губ;

— до Дмитровдана Кот, од Митровдана Мил, после Аранђеловдана Вл, до
Крстова Вуч, од Лучина до Дмйтрова Кот, до Пётрова пôста Губ. (Примери
типа до Крстоваднё наводе се у т. 221);
— из Пётрова Сёла ГД, испод Чёмёрна Ка, по Чёмёрну Пај, у Чёмёрну
Гор Ка;
— са Сдлýнска врôнта Дуб.
450. Заменице његов, њен, њезин и њихов у ист. Херцеговини могу имати

именичку и заменичко-придевску промену (Пецо: ИХ 138). Аутор закључује
да присвојни придеви на -ов, -ев и -ин претежно имају промену неодређеног
придевског вида (И. 144). Међутим, у Пиви и Дробњаку ови придеви у косим
падежима чешће добијају промену одређеног вида (Вуковић: ГПД 62), мада
се придев који с именицом чини неки сталан назив-мења по именичкој де
клинацији (И. 62—63). Вуковићев закључак је да „говор Н. и Др. уопште мало

употребљава дуже облике“ (I 63). У колашинском крају, опет, знатно је ређа
именичка промена (Пиж.: Колашин 143). Присвојни придеви на -ов/-ев и -ин
могу у промени „имати и дуже и краће наставке“ (И. 145). У источној Црној
Гори „независни падежи су, може се рећи, сасвим изгубили неодређене об
лике“ (Стевановић: Источноцрногорски 77). Од шумадијских говора узимамо
гружански, у коме је нестало именичке промене (Стевовић: Гружа 464), и

централношумадијски који ову промену има у Гјд у неким ситуацијама (Ре
метић: Шумадија 267).

451. О дужој и краћој форми Г—Ајд. придева и заменица било је говора
раније (т. 142). Овде ћемо навести по неколико примера, уз образложење да
је

ВИШе ОНИХ СА НАСТАВКОМ

-ога/-ега:

— за мдга брата Гор, од мдга кољена Вуч, мдга мужа, — мдга оца Вл,
мдга брата Гр, мідга мужа Гу, од њйндга Вл, њёногађёда, — њёнога öца ГД,
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од њèговбга брата Тур, свак свдга, — младбга га оженили Гу, ö тдга умрб Вуч,

днбга дана Губ, двбга сйна Лис, кдга ћеш Ка, Драгомировога стрйца Дуч;
— мдг öца öтац Губ, младог сйрца Кот, од шлыйвовбг дрвета Вуч, мдг öца
Гор, мдг пдкд°ндг ђёда Вл, кёра ддбрдг БК, hдравдг Губ.
452. Тенденција уједначавања облика датива, инструментала и локатива
једнине присутна је и у нашем говору. Много су ређи облици са наставком
-им у дат. него у лок. јд. Наводимо све потврде:
— мдйм сёстрићу, — днüм иксäну, — днüм детету Губ, онüм малйм, —
мдйм првйм мужу Вуч, свôйм сараднйку Мил;
— у двüм Вуч, у двüм сёлу Л, у двüм рату Тур, у днüм одéлу сам öтишô
ГД, по днüм пôљу Губ, по днüм пôслу Вуч, на днйм вфу, — по днüм лёбу Губ,
|-

у тйм раздобљу Мил, ö тüм мйслйм Вл, ó тüм се бавйм Пај, не мислйм ó тüм
Лис, у тйм наћвару, — о тйм бадњаку, — у тйм рату Вл, у тйм сёлу, — у тйм
часу Вуч, у тйм завадё се Дуб, на кйм öста Драгачево Губ, ни о кüм нè мислйм
Вл, пó чйм ћеш да га замрзйш Губ, нёма на чüм, — о нёчüм, — ö чйм се сад
занймам Вуч, ймам дрва у мдйм забрану Вл, по нашийм фрôнту Дль, у нашüм
џемату Вл, у једнüм стакленйм сандуку Губ, у другйм рату онйм, — о сувйм
лёбу Кот, на Солунским фрôнту, — у земљанüм лôнцу Вл, били на рддитељскйм
[састанку) у Кôтражи, — сéчё у друштвенüм Вуч.
У Дијалектолошкој карти (38) Белић констатује да је падежни наставак

-им у Д—Лјд. настао укрштањем екавских и икавских говора. Овај наставак

иначе је карактеристичан за већи део шумадијско-војвођанских говора°.
453. Ипак су много чешћи примери дат. и лок. јд. са наставком -ом(e).
Навешћемо само по неколико потврда:
— мôм öцу Вуч, днбм тамо Вл, лідмеђётету Гор, мдме унуку, — мдм сйну

Губ, овом човеку Пух, нашём синôвцу Кр, добрбм раднику Зе, једном нашём
комшији Ка, бдлеснбм öцу Пш;
— по мом мйшљёњу, — у мôм засеоку, — по мôм плану Кот, у нашём

крају, — у земљанбм лôнцу Вуч, у двдм пôтоку, — прем чём си светљб Пај, у
нäшём крају Рти, у мдме сёлу Зе, у нашёл одёлу Дль, на асталу мдме Кот, у
свдм имању Мил и сл.
454. Наставци старих тврдих основа углавном су ретки у овом говору.

Но и кад се чују, немају подједнаку (или бар приближну) учесталост у поје
диним падежима. Тако је ова промена најчешће бележена у Гмн., док у Ијд.,
Д—И—Лмн. представља праву реткост:

— бе зубаца гвозденије Гор, добријег места, — од мушкије глава, —
начињёније? Гу, ко_ддбрије пријатеља, — друштвеније кбла, — јакијег“ људй,
— разнијег Тур, од туђијег Гр, лијёпие риёчй Рти, двôја кôла мртвије Пш, дру
гије прйчй Лис, двије дана ГД, тйдег, — rйје његовй другôва Гу, нестало е тије

врећа Тур, rйје регрута Рти, поред гйјег Длъ, само ја отиде Лис, тйје солунаца
БК, оније златнйка Вуч, од дније што су били са њиме Лис, од дниЈег“ Гу,
1° Ивић: Банат 150; Б. Николић: Срем 345; Поповић: Госпођинци 177; Павловић: Рача 30; Сте
вовић: Гружа (аутор наставак -нд тумачи простим уједначавањем наставака заменичко-придев
ске промене) 425, 441.
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пјесмй нёкидег, — а отйца дсталијег, — нйкакије Лис, због таквије Кр, мдије
другôва Рти.
Знатно је мање потврда за Ијд и Д—И—Лмн.:

—ca rйдем капетаном, — са гијем јутарњим, — са днајем лис,
— другијем су давали, — двйјем у Гучи Лис,
— за другием женама Лис, са онијем стварима ГД;
— у тијем кућама Кот.
вање ове промене. По тој особини

*****************уд****а од осталих

говора источнохерцеговачке основе“. Наставке тврдих основа доследније
чувају и босански ијек. говори°°.
455. У Гмн, придева и заменица најчешћи наставак је -иг.
— жёнскЙг, — старйг Тур, од нёкЙг Пух, какиг имаш Гр, лёпиг Гу итд.
(Више примера наводи се у т. 1735).
456. У знатно мањем броју су примери са наставком -и, -ик.

— преко старй људй Ка, суви шљйва Л, првобôраца ддбрй, — младü, —
стápй (Гор), дйвљй свйња, — нёма и гдpй, — код нйшій, — због двü, — и зе
мљанй ћäса Вл, од онй њйнй Пај, код мдЙ БК, ко свди кућа ДД;
— лідйк Гор, тйк Дљ, код њйк ГД, öда њик Вуч, двйк (Гр).

457. У дат. и инстр. мн. чешћи је наставак -има него -им, док су у локативу
увек бележени примери без „покретног“ a:
— двйма мдйма Вуч, свйма дсталима Вл, међу првима Зе и сл. (в. т. 142);
— у вёликüм градовима Кр, на нёкйм местима Пух, у земљанüм лôнцима

Вл, у стакленйм баштама Вуч, ó тйм стварима Губ, на свдйм местима Нег, по
запуштенüм имањима Ђ, у малим парчйћима Мил.
Напомене о придевима
458. Мушка и женска лична имена типа Новица, Аница имају у присвој
ном придеву на крају основе -ч:

— Аничйн Кр, Бранкичина Гу, Драгичйн Гр, Добричина Мил, Здричйн Пух,
Јдвичину Пш, Мйличинд* Губ, Мйличино Тур Губ, Љубичйн, — Мйличйн Тур,
Ндвичйн ГД, Славичино Пај.
459. Код именица са -к- у основи редовно се у присвојном придеву успо
ставља алтернација к:ч:

— у Анчину, у манчину Вуч, Дарйнчином човеку Пух, Добрйнчина мачка
ГД, уз Ддбрйнчину кућу Губ, Дpйнчина ГД, Здравчинд* кући Мил, Илйнчину
Пух, Лürüнчина браћа Лис, Љубüнчина Вуч, Мйлд*чин Тур, Мйломйрчина ћéрка
Вл, Мйъанчино Лис, Радб’чйн Тур, майчин öтац Л, hèвд#чин Тур.
* Пецо: ИХ 137—138, 140—141, 145; Вуковић; ГПД 59, 64; Станић. Ускоци 219—222; Пиж.:
Колашин 146; Кашић: Конавле 149—150.
193 Исп. нпр. Дешић: Западнобосански 250; Симић: Обади 76—77; Ђукановић: Цапарде 248.
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460. Ктетици изведени од именица Аустрија, Шумадија и пешадија и сл.
ГЛАСе:

— устрüнска вó*ска Вуч, устрüнски рат Губ, аустрüнски лекар Вл, аустрйн
ског рата Лис, шумадüнска Ћ Ка, шумадüнски Тур, пешадüнски пук Гу, другй
хёмйнске Ви.

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА

461. Наставци за компаратив су —ји, -ији и -ши. У употреби наставака -ји
и -ији нема запаженијих одступања од стандарда. Овде ће, истина, компара
тивни наставак -ији, након губљења гласа ј и сажимања, гласити (у ном. jд.
м. р.) -и:
— бдљй Кр Вуч Зe Пух Пш, дёбља Мил, жућй Тур, јйчй Нег Губ, врућё
Гр, тёжcй Пух, млађа Вуч, млађй Ви Дль, крähâ Гор, слађу Л, нйжё Кр, дубља
Гу, шйpй Ка, крähё Лис Дуб,

— лдиий Вуч, напрёднй Кот, несрётнй Пух, пантљйвй ГД, писмёнй Пај, старü
Вл ГД Губ Кот Кр Лис, лукавй Рти, поштёнија Дуб, pйниёга Вл, ладнијё Гу,
дштрија ДД.

Изузетак чини наставак -ши. Осим код придева лёл || лйЈеп — лёпий ||
љёпий, мёк — мёкий и лäк — лäкий, овај наставак смо забележили и у сле
дећим компаративима (поред распрострањенијих облика са —ји):
— глýлий Вуч Вл, бёлше, — блäкий, — у јйкийм рукама, — цѣний Вл,
мањие Вуч.
462. Контаминацију наставака -ши и -ији чули смо два пута:

мало ндвший ДД, зелёншије, — пуншијё Губ, висдкшије Вл Ка, док је у
ндвиий Тур компаративни суфикс-ши уместо обичног ндвй.

У целој зони се говори такий, -а, -ё, што представља суплетивне облике
према позитиву лош, слаб.
Ова појава је прилично распрострањена у шумадијским, косовско-ресав

ским и северносрбијанским говорима“. У нашој зони, као што и број по
тврда показује, она нема шире размере.
463. Поред компаратива врућё бележили смо и врушћа Вл, врушћу кäву
Вуч.

464. Интересантни су и облици:
— грчу каву Тур, грчё, — горкију Вуч,
— війшљй Тур, вйшљё Лис, вйшља Ка Гр;
— дуљй, -а, -ё, поред дужcй, -а, -ё (свуда).
465. Суперлатив се гради морфемом на°
* Стевовић: Гружа 468; Павловић: Рача 31; Реметић: Шумадија 281—283; Ивић: Биограчићи
163; Алексић — Вукомановић: Жупа 306; Симић: Левач 341—343; Пецо — Милановић: Ресава
341—343; Јовић: Трстеник 112—114; Б. Николић: Мачва 266; Колубара 49 итд.
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на’висдкшијё дрво ДД, нâtглупшü Вуч, на“пѣвшій Вл, нääвйшљё Лис и сл.
(Више примера наведено је у т. 355).
Напомене о заменицама

466. Присвојне заменице мд“, гвд“, свб“, (мде, гвде, свде) тако се изговарају
на целом подручју. (О дуљењу типа мде в. т. 297.2.).
467. Заменица њёзйн забележена је само једном Гу, а обични облици су:
— њён ГД, у крйла њёна Губ, њёна Ка, њёно Мил, њёно Ка Гр, њёну Вл,
њёне сёстре Л, њёнй дèо Лис, њёнй чôек Гор, нёкй њёнü рôђак Лис, од њёни
Мил.

468. Такође је само једна потврда за њйхбв Гу, а увек је:
— на њйн казан, — њйн лёбац Дуб, њйн стражар Губ, њйн звук, — њйн

јёзик Пај, њйн брат Гу, њйна дèца Вл, њйн öтац Мил, њйна сôба Тур, њйна
ćёдница Лис, њйно Вл Пај, са њйне стране, — њйну слйку Пај, њйни Мил,

њйнбг Вл, њйнбм капетану Вуч, по њйнб°, — по њйнбме Гу, под њйнбм управбм
Л, о њйнбм времену Вуч.

469. Употреба заменице за сва лица себе и присвојних заменица свој, своја,
своје није као у стандарду. Ове заменице се веома ретко употребљавају и кад
се присвајање односи на субјекат, кад предмет који се присваја треба издво
јити од других.
йма и бн његову дёцу, — öна изда“ њёнога брата, и öна изда“ брата
--------

свôг ГД, чйча ми његовб* hépци купи аљину о" сôмота, — он дбђе кући па
каже њèговд* жёни Гр, са чйм öна бранй њён жйвот, — кад öна нйје свб*
господар била њёном животу, а како ће господари сутра с кућом њёнбм, —
cйн ми мбра његовйм ћёрима, — изведё њёну ћерку, — и туђё имање приказб

и његово, — имала њёну земљу и кућу Вл, изашла међу њёно друштво Лис, он
ће га турити у њёгбв цёп, — нйје прймио једнбга његовога войнйка найбољёг
Вуч, он ће дóћи на његовог оца и ма“кё грôб Губ, лёгнё на сламу, турй дијéте

кра“ њё Кот, повб једнбга пратибца са њйм Вуч, свё мёне људи вôдили са
њима Лис, задржб главнй дёо за њега, — оног сйна што е оставио са њйм Вл,
кôд мене сам öрб Ка.

У пивско-дробњачком је ова појава карактеристична, али се заменица
свој, своја, своје (за присвајање субјекту) много чешће чује него у нашем го
вору. Вуковић је, на одабраним примерима и суптилном анализом свих

случајева, успео да уочи и законитости њене употребе“.
470. Показне заменице два“, та“, дна“ најчешће се тако изговарају. Само

се у Нјд. м. р. понекад чују облици двй и днй“.
— двü каже не може Гор, овй Љубишйн ђёд Вуч, днй каже Губ, онй дуван
Л, они дан Кр, не комиша дній чйча Губ.
Немамо потврда за облик та м. тај, а није забележно ни протетичко о
уз ту заменицу, добијено аналогијом у неким другим говорима.
* Вуковић: ГПД 59—61.
* Пецо: ИХ 139—140; Вушовић:ДИХ 55; Вуковић; ГПД 61; М. Николић: Горобиље 677.
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471. Придевске заменице за каквоћу имају следеће облике:
— какй, кака, како, такй, -а, -д, накй, -а, -д. (Примере в. у Фонетици, т.
245). Ређи су ликови: какав Вуч Пш, такав ДубЛ Тур Вл, таквё Пух.
472. Облици заменице чьто овде су што, ретко, само у значењy waruт, и,
обичније, шта:
— штó да улазйм Губ, штд су ме звали Пух, штó му нè рече Гу, штд нè
уђете Лис, штó не останёш Гор.
Сложени облици нешто и нешта равноправно се

употребљавају у значењу

efWas:

— ако нёшто имам Гор, нёшто рёћи Вл, да не би нёшто увишло, — такб
ме нёшто одвёло, — öставимо нёшто Гр, мôже нёшто да будё Кот,

— донесе нёшта Дуч, нёшта ће те казнити, — нёшга ми је проговорило,
— нёшга га услужимо Гр, нёшга говорила Гу, нёшга Лис Вл, —
док су остали облици увек сложени са шта:

— зашта није вйђела Гу, йма пуно коешта Гр, свäшта сав вйђб Мил, свäшта
ћеш чути Гу, не учё нйшта Лис, нйшта ми нè прйча* Вуч, свâшта било, свäшта
бЙва Гор, нйшга нёће да будё Губ.
473. У овом говору смо бележили примере у којима је негација одвојена
предлогом од заменица у косим падежима:

— нè узда“ се нй у шта Вуч, нй беш чега Пух, нй от кое странё Лис, нй на
чему Лис, нёкад чôвек пôгодй о свèму, нёкад нй о чему Вуч, нй у кога Кот,
нй за кüм Гор, нй о кüм Вл, нй у каку странку Зе, нё бринё се нй за шта Губ,
нй за каке паре Кр, нй на какй сабор Пш, —
али су чести и случајеви у којима таквог одвајања нема:
— без ничега Вл, Нйсмо без нйчега Губ, дóшла е до нйчега, — дóшло до
нйчега Вуч, од нйчега пôшб БК, — й тó за нйшга Вл, од нйђе нйшта, — без
нйшга Вуч, од нйшга свё створио ГД, нйко с нйкüм Кот, с нйкüм се нйсам
свађала Губ.
474. Иако ретки, интересантни су ликови:

— нёће нйкü, — нйкё пôсте да омрси неће Лис, нйкй дан (= никакви ~)
Дль, нйкü глас (= никакав ~) Тур, нйкб јёло да öкусй нёће Губ.
475. Поред чешћих ликова нёкй, -а, -д, и свакй, -а, -д, понекад се по
јављују и:
— нёкбе мушко Лис, нёкои од нас ГД, свакое Дуб, смéло се свакоё Губ,
свакое дéте Кот, у свакое дóба Вл, нёкоја || нёкоја жёна ГД.
476. Удвајање заменица, *****ристично за призренско-тимочке говоре,

забележено је само неколико пута”.
— нудили га њёга, — у случају да им се њйма нёшто догоди, — Мйловане,

ако штй мёне да ми помогнёш Лис, — немб° да ги пукне тèби глава Вуч, —
кó га њёга нйје затварб.
|-

* Реметићтакође ретко бележи ово удвајање (Шумадија 296).
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Личне заменице

477. Облици датива и локатива јд личних заменица 1. и 2. л. и повратне
заменице себе гласе мёне, тёбе, сёбе:

— пôшб зёц кмёне Ка, мёне сам öставио, — мёне су прйчали Гор, Цйгани
са басом из Бјелицё су били мёне Губ, нйти трёба њйма зёмља нйти трёба
мёне Кот, нит је бн дóлазио мёне Пух, његовб* ћépци купи аљину о сôмота а

мёне о цйца Гр, мёне се нйje öтимало нйшта Пај, мёне шта бидё Ћ, мёне е мби
cйн испребйlб мбе руке Лис, он мёне помаже врсту кôпати, — прйча бн мёне,
— мене се нè дäе Гу, да*те Вй мёне нёшто Нег, мёне јавио, — мёне е йме

Мйлић Тур, право йдётёбе, — тёбе сам дао Вуч, ако тёбе öстанё Л, ја тёбе
кажем Мил, наслужи тёбе Тур, док тёбе öздравй твôја ма°ка Лис, дóшб сам

сёбе на смрт Кр;
— о мёне да прйчам Вл, зна свё о мёне Гу, о мёне има да се прйча Тур,
вйcй о ліёне Гр, а у мёне кува Пух, мйслй о тёбе Гор, öће се срушй по тёбе
Кр, тражиш према тёбе Дљ, каже, о тёбе говорё Вл, у сёбе замйслим Л.,

прôчитала у сёбе Кот, нöcй се о сёбе Губ, у сёбе држй рану, — донесё ö себе
Пај, о сèбе нйсам знао нйшта Лис, мйслйм у сёбе Вл, ймају у сёбе Дль.
Ова језичка црта обухвата широку зону штокавских говора. Присутна је

узетско-јужносанџачким°, источнохерцеговачким°, косовско-ресавским° и
шумадијским° говорима.
Краће форме мен, теб, себ не појављују се у овом говору.
478. Само се енклитички облици заменице ви у дативу и акузативу мн.
не подударају са стандардом:

— прйчам ви, — кó би виготовио јёло Гор, фала ви Губ, ако ви понудй
Дуч, да ви покаже Вуч, како да ви кам Лис, тó ви нё ваља, сäд ви ја кажём,
— кажем ви Вл, кó ви купуе гöpйво Тур, испрйча ви, — нйшта ви нйје фäлило
Губ, да ви избаци ДД, ђё ви је Ђ;

— да ве нйсам вйђбЛ, штó ве нёма Вуч, кó е ве упознб, — мôлйм ве, —
пôштоваћу ве Вл, ако ве нè би чýла Ка, да ве не уврёдим БК, . . . ли ве у ста
Пај, пôзваће ве прёседнйк Губ.
Навели смо све забележене и снимљене потврде енклитичких облика ви

и ве, док је примера за форме вам и вас, разумљиво, много више. Остале
енклитике слажу се са стандардом: ме, те, се, нас, Ми, Ти, нам.

479. ЛИЧНа ЗаMeНИЦа 3. Л. он само се акценатски Не СЛaЖе са СTaНДapДОМ

јер се, поред чешћег дн, понекад чује са (") акцентом:
— дн Вл Ка Мил Вуч, —

* Стевановић: Источноцрногорски 73—74; Ћупић: Бјелопавлићи 81—82; Барјактаревић: Ново
пазарски 89.
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Вуковић; ГПД 58; Вушовић:ДИХ 54; Станић: Ускоцн 208.

* Пецо — Милановић: Ресава 332—334; Алексић --- Вукомановић: Жупа 306, Симић: Левач
344—345, Јовић: Трстеник 120.

29" Стевовић: Гружа 469; Реметић: Шумадија 287—288.
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а у косим падежима једнине чешћи ликови су њёга, њёму, њйм || њйме, а ређе
се говори њёга.
У акузативу је увек бележен енклитички облик га. Лок. јд гласи, чешће,
њёму, а у Властељицама смо чули: да мйсли о њйме, — о њйм само мйслйм.
480. Л. зам. 3. л. ж. рода дна (ређе дна) има облике:
— њё, њд“, њд°зи, њдзи, њу, њдм (њôме).
Енклитички облици су увек јо“ и је.
481. Заменица 3. л. има у множини пуне и енклитичке облике који се
слажу са нашим стандардом. Овде треба, наравно, имати у виду судбину гласа
х (в. т. 171°).
— њй трбе јёло Гор, код њй Мил, између њй, — кôд њй Вл, кôд њйк ГД,
ôда њик Вуч, њйг Гу Кр Кот, од њйг Гр Вл, кôд њйг Лис, турймо двôицу њйг,
— њйг“ трй Гр, кôлко њйг öдё Пух;

— нёма и горй Вл, куда сам й догнб Гу, ја ћу и чувати Гр, ёвё и Гу, чувам
ик Ка, нёма иг Гу, да иг пйта Лис, ја иг шкôловб, — ја иг пôзнајем Тур, има
иг jóш Дль, потучý иг Гу.
В. БРО ЈЕ ВИ

482. Све деклинационе форме (у јд и мн.) има само број јёдан (један), а
бројеви два и трй у ж. роду имају облике двéма (ређе двиЈёма) и трима. Про
менљивост броја четири није потврђена.
483. Бројеви од 11 до 19 редовно имају упрошћену вокалску секвенцу
ае > ё и изговарају се:
— једанёс, дванёс, трйнёс, четрнёс, пётнёс, шёснёс, седамнёс, осамнёс, девётнёс.

484. Бројеви двадесет, тридесет . . . деведесет имају ликове:
— двäес (најчешће), двадес и двадесёт (ређе), трйес, трйдес (ређе), чётрёс
(ретко чётерес), педёсёт, шécёт, седамдёсёт, осамдёсёт, деведёсёr.
485. Одредних бројева издвајамо следеће:
— први Пај Дуб, првü Вл Вуч ГД Ка, првб (Вл), прво Мил Вл Ка, по двйје
прве Дуч, првбм Вуч, првй ма“ Вуч, у првом свёскбм рату, — са првбм жёнбм
Мил, осамдесет друге Вл, први Пш, другій Вл Ка, једну и другу, — у другом
päту, — дваес другог Мил, другдга Ка, другом Вуч, на другом месту Губ, код
једнй, другій, трёћй, чèrвБти Вл, трёhё Вл Зе, двäес трёhёг Мил, четрнёстог, —

пётнёстог, шёснёстог и седадынёстог Вл, дèвёсто дèвёте Вуч, осамнёсте гôдине Гр,
девётнёстог Мил, двäесrй Губ Лис Тур, чётерёсте гôдинё Л.
486. Збирни бројеви и бројне именице изводе се суфиксом -opo:
— чётворо Лис Вл Мил, пèторо Л. Лис Вл Мил, шёсторо Лис Вуч, пе-шёсто

ро Пај, сèдморо Дуб, дсморо Гр Кот Дуб, девёторо Л Зе, наз девёторо децё Мил,
девèторо свиња Вл, десёторо Дуб Гр Кот Л Вуч, по дваесторо Лис, дваесторо

прäýнука Ка, шёсёropo*? Кот;
* Само је у Вучковици од једног информатора забележено: деветеро деце, — деветеро ште
нади, — петнестеро.
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— чётворица Тур Вл, њй пёторица Вуч, шёсторица Вл, сèдморица Губ Пух,
дсморица Кр, девёторица Лис.

487. збирни бројеви двоје и троје изговарају се без гласа ј:
— наз двде Вл, двоё-трбе БК, двде свйња Кот, двдја врата на кући ГД,
двди вôлови Гор, трде Гу Мил, трде Вл, двдја кôла Гр Пух.
488. Из снимљеног материјала су и ове бројне именице:

— двдица синôва Вуч, двдица Вл Гу Л, двдицу Тур, трдица жандара Ка,
обадвдица Гор, обадвдицу Лис, дбоица Пш, обдици, — дбоици Кот, отац нам је
казб обдици Зе, двдичица, — обадвдичица! Лис.

489. Бројне именице изведене формантом -ак ретке су у драгачевском
говору (десетак кућана Зе), али су врло честе са суфиксом -ина:
— имам ја мой петнёстину, задружній четрёстину БК, дóшло њй петнёстину
на прошёње, — петнёстина дана Вл, петнёстину гôдина Пух, по дваèстина ГД,
дваèстину метара Лис, дваèстину дана Мил, трйестину оваца Гор, триèстина
кућа Вуч, триёстину мётара Лис, триёсину ђака Дљ, четрёстина Гор.

Г. ГЛА ГОЛ СКЕ РЕЧИ

ИНФИНИТИВ

490. Облик инфинитива без крајњег -и забележен је само четири пута, од
чега су три потврде из истог места:

— нйси мôго війђет, — ймат мушкб ди)ёте, — нйшта се нёмб* плйшиг ГД,
нйкад осёђет нёћете Вл;
— не мôгу се бдрити, — нè може двôе дјецё ндсиги Дуб, нёмб нôћи на
звёрку пуцати, — нй се да повёсти ни пдћерати Губ, да ти будć мёкша крава
мусти Гр, пôчб чупати кôсу, — бајати се кйшё Тур, жäо им дбћи Гор, нйсу

мôгли нйштаддбити Вуч, помаже ми врсту кдпати Гу, нёма се ни љутити, —
тéшко се снаћи, — то нйје наше знати Лис, свё са мôрала радити, — мй смо

ту дèцу помôгли йшколовати, — ако е тó вёровати, — ће мôже трактор, оно
е га рачун производити Вл.
АОРИСТ

491. Овај глаголски облик је у живој употреби у драгачевском говору.
Он је у казивању, нарочито оном експресивнијем, врло фреквентан и функ
ционалан. Обичан је од перфективних глагола, док се од имперфективних
чује знатно ређе. Облици аориста у нашем говору слажу се са стандардним.
У фонетском погледу одступања постоје једино у 1. л. јд., а условљена су
губљењем и заменом гласа х. Примери типа бацик, ймадок, дäдок наведени су
у Фонетици (т. 172°).
492. а) 1. л. јд.:

Петар Ђукановић

148

— нё би ја Гу Пај, дâдо Гор, знâдо Кот, нè мого Пај, пдгибо ГД, погину

Гу, нёмадо Ка, ддо ГД Кот, ја дби рôсу Вл, скйдо се Кот, спушти Вуч, умедо
Вл, устадо Л, pёког Гор Губ, платиг Гор, цѣког Лис, па кад дсý Кот.
б) 2. л. јд.:

— заклё се тй Кот, ти прдби врôнт, — тй ме йзмами, — сäнијё ли га Губ,
дбђе тй Пух, дâде ли му Кр, тиме слага Вуч, pёче тй њёму Тур, уватü ли тй
шта БК, дде тй Ви, не пдзнаде ти мёне Лис.
в) 3. л. јд.:
— врати нас Губ, нё бü му мйло Кот, бй ли кôт кућё Вуч, бубну га вд* Л,

бацЙ Вл, завpйска Кот, загуђе Л, закликта Кот, замиче у собу Л, јавй Лис, изађе
Гор, йзйђе ГД, йзвуче Кот, бн крёну Вуч, нйче Пш, дде Лис, дкрёте се Вл, дкрете
се ГД Нег Вуч, дкрете се ГД, дкрете Л, дбjecй се Вуч, нё оста нйшта ГД, дста
бн Вуч, дТе ми Здравка сйр, — дстарй се Вл, дбрте Вуч, дсмену се Губ, дrкиде

Кот, отýтње Л, побд.ье га пфс, — пдгледну Вуч, пдгибе Пух, пдгибе Гор, пдгину
| пдгиде! Вл, позелёње, — потрча Губ, потéже Рти, майка поцѣње Гу, пдчё Пух,
пљёште руку ö руку Л, пâде Гор, прёврте Лис, прёврте се Л, не признаде Гор,
прйтёже Пш, прёста Пај, прдпаде Л, распласти ме Вл, пуштй Л, пуштй ме, —

пушта ме Вуч, и амбар сагдре Лис, свё сагдpe Пух, скйде Вуч, cйђе Гор Вуч,
уватü Вл, увйђе Гор, уљеже Кот, умријё Вуч, умријё ГД, устаде Нег, учинй Тур,
учини Вл, ушуће Вуч Лис, црче Вуч, чý Лис.
г) 1. л. мн.:
— бйсмо Ка Л, пдкуписмо Ка, гôресмо — не сагдресмо Гу, pèкосмо БК, йз
гинуслto Гу, не изгдресмо, — чýсмо Ка, ддбисмо Вл, дбђосмо Зе, вратисмо Пух,
уватисмо Лис, крёнусмо Зе, платисмо Кр, нападосмо Длъ, вйкнусмо Мил, завршисмо
Длъ, дстадосмо Ђ, остüдосмо Л, пдписмо Вуч, изљубисмо се ДД, уђосмо Губ.
д) 2. л. Мн.:

— прдпадосте Л, дóђосте Вуч, вратисте се Вуч, дадосте Гр, чусте Лис, čёдосте
Гор, узёсre ГД, не смедосте Мил, разбисте Гу, сачекасте Кр, упалисте БК, пре
врнусте Пш, кýписте Ђ.
ђ) 3. л. мн.:

— затрёше Ка, ддоше Гу, упалше Вуч, зашућеше се Лис, укрућеше ми се
нôге Тур, пâдоше Л, нађоше ГД, убише Вуч, ддоше Дль, стадоше Нег, сакрише
Пух, одвдише Ви, довукоше Гу, одвёдоше Кр, пдгледаше Пш.
493. Забележили смо и неколико облика аориста несвршених глагола:

--- вйка бн БК, вдљеде Лис, крёса испиштóља Вуч, кука нёка жёна, кука,
кука Лис, ја мдли једнбга Кот, објашњава Лис, прёжа и уватй мйша Губ, прйча,
— свађак се Вуч, смйјасмо се Гу, улазй, — – ддлазише Лис, болдвасмо Ка.
494. Овај говор не познаје аористе типа дођомо, дођошмо, дођоште. На
ставак -смо, -сте у 1. и 2. л. мн. aориста значајна је изоглоса која, попут ве
ликог броја осталих, има карактеристичан правац југозапад — северои

сток°. Она повезује све источнохерцеговачке и црногорске говоре, иде пре
203 вушовић: ДИх 60, Вуковић: ГПД 72, Пецо: ИХ 154—155; Пиж. Колашин 168—169; Станић:
Ускоци 252; Пешикан: Староцрногорски 178—179; Ћупић: Бјелопавлићи 93; Ћупић: Зета 280, Барјакта
ревић: Новопазарски 103; М. Николић: Горобиље 680, Тешић, Љештанско 227, Стевовић: Гружа 483.
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ко Санџака, обухватајући западносрбијанске идиоме, да би се сучелила са
секвенцом -шмо у ***рбијанској зони. Та се црта пружа даље на исток

све до Космаја и Букуље?“.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

495. Слично већини штокавских говора, глаголски прилог прошли нестао
је и из драгачевског говора. Облик бЙвши, -а, -е се употребљава, али увек са
значењем обичног придева.
ПРЕЗЕНТ

496. У 1. л. јд. презента наставак -у имамо само у облицима мдгу и дћу.
497. Глагол мдћи има у 1. л. јд. презента (ређе) и наставак -м: мджем Гу
Дуч, нè можелі Тур Лис.
498. Понекад се код глагола VII и VIII Белићеве врсте појављује наставак
-у у 3. л. мн. (уопштен аналогијом):

— вдлу, — вдзу, — грчу, — раду, — трдшу, — купу Гр, нек вйду Вл, йзводу,
— умёсу, — гдpу, свёће Кр, вйду Дль, жcйву, — ддбацу, — пддиЈёлу се Губ, виру
Пух, бёжу Дуб.
Глагол хтети у 3. л. презента ретко има облике:
— xдћеју Дљ, дheју Лис Пух, дћеју Кр, да ћеју да га нађу Гу, нёheју Вл.
Наставак -у у 3. л. м.н. поменутих глагола све је експанзивнији идући од
запада ка истоку. У архаичнијим црногорским говорима Муслимани по пра
вилу имају -у. Заједнички живот са муслиманским становништвом утицао је

на појаву овог наставка и код православних“. Источнохерцеговачки говор
такође ретко има дѣжу, гднý, дóлазý. За ову особину проф. Пецо с правом
каже да се проширила из црногорских говора (ИХ 151—152). Ову морфо
лошку особину констатовао је и Вушовић (ДИХ 58), такође спорадично. Ко
навоски говор је ова појава захватила у потпуности, што се тумачи утицајем

дубровачког (Кашић: Конавле 163). Релативно мали број облика са -у даје
нам право на констатацију да однос наставака -е : -у није битније нарушен у
говору Драгачева.
499. Различите облике презента има и глагол бйти (sein):

— будём Гор Тур Лис Гр, будем Вл, будеш Ка, будё Мил Вл БК Гр, буде
Мил, будемо Мил;

— бћдём Гр Тур Вуч Дуб Пај Кот Гр, бйдем Гр, да не бидёш Вл, бйдёш
Пај, бйдё Гор Вл Лис Ћ Вуч Кот Гу Губ Тур, бйде Лис Вл Гр Ка, бйдемо Мил
Гу, бйду Гу Гр Мил Вл, бйду Ка;
— бйднём Вуч, бйднем Вл, біднё ГД Вл, бйдне Губ,
— бйнёлі Тур Вл, бйнё Вл;
* В. Реметић: Шумадија 320 (и литературу наведену тамо).
* Стевановић: Источноцрногорски 85—86, Пешикан: Староцрногорски 174; Тупић: Зета 280.
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— буднё Гр;
— буну Пух.
500. Завршетак -ду у 3. л. м.н. презента ограничава се на неколико гла
гола, а најчешће на глаголе дäти и знати:
— дäду Вуч, даду Тур Вуч, дäду Вуч, не даду Тур Вл Гр, не даду Вуч Ка,
нè даду Кот, предаду Лис ДД Дуч, прёдаду, — предаду Вуч, продаду Гу Тур,
продаду Вуч, знаду Гр Рти Зе Гор, знаду Пај Гу, знаду Вуч БК, не знаду Вл,

упознадý се Вуч, имаду Мил, имâду Дуч, не смёду, — споразумёду се Вл, öни
ме удадý Лис, не умёду ДД.
501. Проширење сугласником -д- ретко је у другим лицима:
— Знадём, — имаде, — имäдёмо, — имäдемо Дуч.
Наставак -ду у 3. л. мн. през најчешће је бележен у сверносрбијанским
говорима. У биограчићком говору проф. Ивић га налази у свим глаголским

врстама?09. Мањи број потврда пружају мачвански?97 и колубарски?08 говор.
У гружанском се то своди на ликове даду и не знаду°, а у Рачи Крагујевачкој
је највише тих примера забележено у Вишевцу?". У Ресави је појава сведена

на ликове міджеду, скачёду и грчёду?". Глаголи дат, знат, смет и умет имају у
Левчу завршетак -ду, уз још неколико глагола (ређе)?!?. Око Трстеника се,
поред глагола дати, разумети, смети, умети и имати, наставак -ду ретко чује

од глагола хтеги и моћи“. Више потврда са аналошким -ду посведочено је у
централношумадијској зони“, али их је и ту највише од глагола знати, дати,
имати и разумети.

ИМПЕРАТИВ

502. Изузев ретких примера као што су прёставимо Лис и а°дёмоте Тур,
из Драгачева нема потврда за 1. л. м.н. императива.
503. Глаголи са сугласничком основом ретко губе наставак за облик у 2.
л. јд:

— стантй Вл, бјёж у лад Тур, скйн тó дијело Ђ.
У 2. л. мн. aориста губљење вокала код поменутих основа је чешће (при
мере в у Фонетици, т. 86).
Облици без -и (-) у императиву чести су у штокавским говорима, а

мишљења о узроцима његовог изостављања су подељена. М. Стевановић је
* Ивић. Биограчићи 165—166.
* Б. Николић: Мачва 272.

* Б. Николић, Колубара 52.
* Стевовић. Гружа 480.
* Павловић: Рача 45.

* Пецo— Милановић: Ресава 348.
* Симић: Левач 391—392.

*јовић: Трстеник 134—135.
* Реметић: Шумадија 312—313.
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мишљења да је у питању аналогија према старом императиву атематских гла

гола аждь и вѣждь?°. Б. Николић, који сличне форме налази у сремском

говору, сматра да се ради о редукцији“. М. Пешикан одбацује морфолошке
и фонетске узроке и сматра да су до изостављања -и у императиву довели

семантички разлози°7.
504. Изостављање наставка —ј редовно је у 2. л. јд. и мн. глаголских основа
На —И.

— завй Вуч, напй се Дуб, шй на машйну Гор, смй се, — смйте се Вл, убйте

Лис итд. (в. т. 160).
505. Код вокалских основа чува се наставак —j (= “) у 2. мн.:
— пürat: Мил, cйпа“ Кот, ддвд* Лис, рачуна“ Вл, прёбрд* Ка, скйда“ се
Кот, дђеља“ Лис итд.
506. Чести су примери негативне форме императива типа:

— не изддге Гор, нè чека“ ме Губ, нè слуша° га Вуч, не вйчите Пух, нè гледа“
Кр, нè игра“ се Гу, —

|-

али је сасвим обична и конструкција од речце нёмд и презента савезником
да или (ређе) футура (в. т. 160).
507. Речца де понекад модификује (обично ублажава) значење императива:
— дâtде Вл, підпüде Вуч, прдгýнде Вл.
508. У експресивном казивању често се користи приповедачки импера

тив, обично уз 1. л. јд., мада се употребљава и уз остала лица. Понекад су у
говорном низу реченице са приповедачким императивима који су везани за
различита лица:

— шта гôђ ја рёци, пређу кува“, умёкша“ па извади, мдта“ па сну“ на
кôчиће, па узли вратило па навйја“, тури на разбб° па ткй Кот, пднеси

јабучица, понёси коёшта, — ий блузе, крпи панталбне Губ, шй на машйну Гор,
тури пасуља, тури кромпйра, тури купуса Вуч, öвамо застружи, убаци, онда
сонйм нагибачбм прèreоси Пај, отйдни лёгни, врати се, — преди за сукно, —
па донеси на обрамäчи; пёри, пёри, грља“ по цёо дан, — пдтрчи, мучи се, ради
Вл, јас бцом дстани, — и пдтрчи ја и пдтрчи и маши и удри Лис,
— сèдло накрёни тамо, накрёни вамо Гр, удри čёкирбм у шйну Лис, öнда“
се напü па лёзи у ёндек Дуб, дóђи прёда њи, — дóђи код мбг öца и ма“ке
йљаду нарбда Губ, öни оптужи њёга, жандари дóђи и дтера“ Радоја у затвор
ГД, нè кћеди да пбђе за њега ГД;

-

— ја ради, öни кради — дћера“ у Гучу те преда“ Лис, ја тури руку преко
њега, бн фгни мёне руку, ја плачи, плачи Вл.
* Стевановић: Источноцрногорски 89—90.

** Б. Николић: Срем 317.
*? Пешикан: Староцрногорски 175.
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509. У овом крају је имперфекат у фази нестајања. Он је, у ствари, већ
сведен на неколико случајева. Најчешћи је од глагола бйти и ймати:

— ја бйја Кот, бйјаше вакó у зйму Гу, бйјаше мало вёћй Кот, бйјаше снёг
Лис, бёјüше излäпела Вл, како му бёјаше йме Гу, јёдан вёпар до пôла беше
пôеден Вл, како беше öвбме йме Пај, бёше мраз Вуч, пёт кôкôшки бйјаше

Гор, нè бијасмо кућу заклопили Кр, бйјагу великй снёгови Зе, біјагу тôрбине,
— биjäгу свй Л, бијагу у старой кући Вуч, ја ймадија Ка, имадија две краве
Пај, не мадиЈаше у Београду Ка, ймадијаше ГД, ймадијаше Гу, имäдијаше Вуч.

510. Од осталих глагола имперфекат се ређе гради:
— вйкаше ГуЛ Губ, Баш мôја стрйна вёљаше Кр, како се звание Вуч Лис,
он комендијаше Л, лёжâсмо Ка, учитељица ндсиЈаше шеширйћ Зе, пјёваше Губ,
свüраше Вуч, шћа да ме закоље Лис, ја шћèдиЈа Вл, како се прёзüваше Губ.

Од Драгомира Јовичића из Лиса чули смо имперфекте: иђаше, йграху,
пјёваху, сjёђаху, брањаше, трчаше, али их не сматрамо особином драгачевског
говора јер је овај човек препричавао делове из Библије.
Слично стање у вези са имперфектом и суженошћу његове употребе на

лазимо у западној Србији?°, Шумадији*** и косовско-ресавским говорима°.
У свим овим говорима у живој употреби су облици имперфекта углавном од
глагола бити, док се од осталих глагола чују веома ретко.
ТРПНИ ПРИДЕВ

511. Као и у другим сродним говорима, источнохерцеговачким“ и шума
дијско-војвођанским“, и за наш говор је карактеристична употреба наста
вака -ан и -ат у трпном придеву. У овом говору је, отприлике, однос 2:1 y
корист наставка -ат:

— бüран Гу, вёзан Дуч, вёзани Вл, дан Кот, заклан Зе Кот, заклана Вл,
заклано Гу Вл, затваран Дуб, затваран Губ, зйдано Гу, йграно, — йзазвана Вл,

йзгласана Гр, израњавано, — изубиЈано, — клан Гор, клёпано Вл, кувано Лис,
кднтузован Вуч Пај, лäгани смо, — мобилисан Губ, мобилисани, — мобилисан
Вуч, насликана Вл, нёскресâна Пај, нёшколовано Вл, дкретано Губ, дпрана,—
дпрâно Тур, дпрано Гу, драно Дуб, дсигуран Вуч, дћерüн Л, паковано Вуч, пен
зиднисан, — пдватани Гу, підсијано БК, підтрпано Кот, прддавана Ка, рањаван
* М. Николић: Горобиље (где је сачуван углавном од најфреквентнијих глагола) 680, Тешић.
Љештанско 226.

* Реметић: Шумадија 315—316.
229 Пецо — Милановић: Ресава 352; Симић: Левач 395—397; Јовић: Трстеник 144—145; Алек

сић — Вукомановић: Жупа 308—309 (где се наводе облици имперфекта на -ађа, аналошка образо
вања према сађаине, рађаше и сл.).
221 В. нпр. Пецо: ИХ 157—158; Станић: Ускоци 255; Петровић. Змијање 122; Б. Николић.
Тршић 422; Пиж.: Колашин 170.

* Б. Николић: Колубара 53; Б. Николић: Мачва 274; Реметић: Шумадија 328—329.
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Мил, cйјйн дуван Лис, спäковано Кот, тканё ствари Губ, ткано Кот Вл, тканд

Тур, гуран Вл, турано Гу Ка, ћёрâни смо Губ, убране Вл, укувано Вуч, урезано
Зе, чувана, — икдлован Ка, шкідловано Вл;

— апёрисür, — брата Вуч, вürür Гу, дата Лис, дато Лис Ћ, ддгнат ДД,
држата Тур, држато Лис Тур, зави/ате колёнике Кот, завијато || зâвијато Лис,
задат Дљ, заказато е Дуч, заклат Ка, закопате у земљу Вуч, звär Вл, звати Пај,
звато Кот Губ Лис ГД, звäто Вл, зйдâто Вуч, йзабрат Вл, йзабрати Гу, изграђива
то Л, йскопüго Вл, йспüсата Тур, йшћерата Лис, казато Гу, клата Лис, контузо
вâт, — кдпáго Вуч ГД, крунисат Лис, кувâто Вуч, назвато Тур, наоружати, —

наперјати буздовани, — наперјато Кот, натрпато Тур, дбећüra ГД, дбраге су Губ,
дзидат камён Пух, дмазüто Вуч, дрâто Ка Лис Гу, дбнављато Л, дсигурâт Вуч,
дснüвати Лис, дступато Гу, дтерâто Пај Вуч, дћерата Лис, дћерати у лагер Пух,
пензиднticüт Дуч, пјёваго, — планüрато Вуч, пддрезата Кот, пдзвата Гу, пдзвати
Зе, пдпаковаго, — пдправљат Вуч, пдравњüто Гор, пдслâт Лис Ка, прёгнато пйће
Кот, прёкрüвато слäмбм Лис, прдбрате, — прддати Вуч, прдзвати, — прдзвато
Зе, прдкопат Вуч, сарањйвати Кр, сäсталъата Тур, cйјата збб, — сйјато Ка, сйјато
Гу, слати су öвамо Дль, слйката Вл, слйкато Гу, спрёмата, — тёрат Вуч, тёрâто Вл
ГД, ткате Пш, ћёрâг Тур Вуч, узимата Л., кад су Ђурђеви Стубови узимати Кот,

указато Губ, укопчür БК, упüсати Лис, уснüвато Губ, цйЈепато Кот.
512. У вези са односом наставака -ти -ен одступање од стандарда имамо
у примерима:

— нису дделити Пај, дделити, — пдделити били, — ддјелит Вуч, били су
пдделити Кот, сáвür Лис, дженит Гор, мй као браћа, дженйти öбадва Губ, —

док остали случајеви таква одступања не показују:

— добивёна Тур, йспуштено Вл, дбаљен пакт Пух, сакрйвен, — сакривёна
Тур, ђубрено, — рађено, — нађубрена Вл, слдмљен Гу, підтрошена Пш, убйЈен
Тур, жёњен Вуч, джењен Тур, сакривёна Гр.
513. Аналошким путем успостављена је алтернација палаталан — непа
латалан консонант у трп. придеву глагола I врсте гристи, мусти и композита

од нести (примере в у т. 196). Од глагола вёсти трпни придев је вёзен, -а, -о.
514. Наводимо још неке облике трп. придева које сматрамо интересант
ним у смислу извесног колебања:
— — зäстBг, — сäгнути Пух, ддлакнуто Вуч, сађенута Губ,

— ýнёr Вл, дднёrДД, дднијёто Тур, йзниЈёто Гу;
— пуштен Л. Гу Вл, пушћен, — пушћени Ка, напушћено Вуч, заврћено Вл,
кôзе су утрвене ДД, слäмё прострвёно Кот, тó е пйвено ДД, отливёна Лис, збб
жевљёна, — пожњевёна Лис, йсцрпљен Зе, запошљен ДД.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

515. Овај облик није чест у нашој зони. У неколико случаја се не подудара
са стандардном формом:

— узнôио се грчући Губ, грчући Вл, тражући вôлбва ГД, укôчише се ноге
ćёдући || čедући Тур, —
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што се да објаснити последицом аналошких процеса.
Остали случајеви не одступају од стандарда:

— трчёћи, — свирајући Гу, гдворећи Тур, гледајући Кот, крйјући, — вйдёћи
Зе, нè мислёћи Пај, нè мислећи, — бдрављёћи Вл, радио сам у нäдници

издржавајући ђёцу, — слушајући Вуч, радёћи, — трпљёћи неправду, — кукајући,
— крйјући Лис.
516. Од попридевљених облика наводимо:

— бйо је народ држёћй раније, — стоёћй Кот, будуће, — могуће БК, páдећй
дан ГД, падüћа бôлёс Лис, звёчёhй нôвац Гу.
ФУТУР

517. Он се подудара са стандардом и прилично је чест:

— cйла ли ћеш мукё вйђети, — говорили су како ће бйти књйжице, —
нёћу те пдрећи Вл, ја ћу вама дати Пух, кажи да ћу ндћити тамо и да нећу
ддлазити Кот, а бн he pёћи, — а бн ће њёму казати Лис, живети нёћу Вл, са ћа
вратити се Ћ, тиш дстати кући Вуч, дóћи ће бн Гор, да ће йћи код Љубишё
Вуч, са ћемо вйђети Гу, трёће нёће да ће цѣћи Гр.
518. Такође је обичан облик без личне заменице, који се изговара као
једна реч.
брдићемо Губ, ймаће сад о вашеру Гр, вратићу ти доклё вйди Драгое
Губ, јёшће и öна Гр, укупићу ти ка°мака Вуч, чуваћу га Зе, глёдаћемо нёкако
Тур, вйђећеге како е Лис, начекаћеш се Кр, купићу нов Гр, чýдиће се народ

Вуч, крйшће па продавати Нег, нèстаће й тó Пш, пази пäшћеш Мил.
519. Ако се инфинитив завршава на -h, онда се могу чути двојаки облици
футура:
— отйћу Вл, изйће бвце Гор, дóће жёна Дуч, дбће ти прöcци Кот итд. (В.
примере у т. 83);
— йћи ћеш Лис, наћи ћемо Кр, отићи ћеш, — дóћи ће, — наћи ће Вл, дóћи
ће Гу Тур Гор, дóћи ће време, — йћи ће земљбм ГД, pёћи ће ти бн Гр.
520. Футурски облици типа доћу, наћу и сл. карактеристични су за већи

део говора источнохерцеговачке основе“. Шумадијско-војвођански говори,

по резултатима досадашњих испитивања, сви познају тај облик футура“. И
косовско-ресавским говорима је ова особина позната и лако се објашњава

сажимањем супинске форме и футурске енклитике°. У мањем броју идиома
налазе се футурске форме доћи ћу, ићи
лошћу.

hy“, са већом или мањом учеста

* Пецо: Их 155; Пиж.: Колашин 169; Кашић: Конавле 168; Петровић: Змијање 124; Дешић.
Западнобосански 188; Реметић: Кладањ 132; Симић: Обади. 79; Ђукановић: Цапарде 250; Б. Нико
лић: Тршић 421; Тешић: Љештанско 227.
* Реметић: Шумадија (са више потврда типа доћи ће) 322—323; Б. Николић: Срем 352; Б. Ни
колић: Мачва 274; Б. Николић: Колубара 53; Поповић: Госпођинци 70, 191.
* Пецo— Милановић, Ресава 353; Симић: Левач 399, Јовић: Трстеник 140.

* Вуковић; ГПД 75; Станић: Ускоци 257—258; М. Николић: Горобиље 681.
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521. Употребљава се и футур који уместо инфинитива има презент, са
речцом да, али и без ње:

— öвди ће да буде састанак, — ја знам да ће да ме бн прèварü Вуч, која
те вôли, она ће да дође, — зависи кôликó ће буре да буде Лис,

— како ћу ти кажем Гу, глёдам кóй ће се јави Вл, нèко ће се дбрадуе Ћ,
са ћу му кажем Вл, сам ће се повуче, — öни ће се награде Вуч, прйје ће öн
умрё нô ја ГД, мбраш нађеш Лис, и öпе ћу сейнâгим Губ.
Као што се из примера види, изостаје употреба енклитике ће за сва лица,

што је карактеристично за косовско-ресавску говорну зону”.
ФУТУР II

522. У нашем говору се и футур II подудара са стандардом:

— ако будём знäо, — ако будём слагд, нека ме стрёља Кот, кад бйдём
умрла Гр, ако се будём свйдела Вл, кад будёте дтишли у Дôњи Дубац Пај.
ГІЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

523. У драгачевском говору углавном је у употреби плусквамперфекат
који се гради од перфекта помоћног глагола:
— само знам да е првб се била прёудала у Гучу Кр, било се разрасло ђе

ће да га нёма, — пдгинд јёдан бйд, — бйли öни пдбегли, — жёна била ддшла,
— бйо ми Je $зб Радован, — бйд пâд снёг Губ, нйје се било пдчело венчавати,

— и öна се удала била, — они су се били поделили Гу, пдчд сам бйо Мил, ка
сам ја бйо пдбегб Пај, бн је укрб бйо нёкó ћёбе Дљ, дднёла мужёна скôро
кйло злата била, — пдчёли су били да вёзују, — двё куће бйд начйнио ГД, до
сёлили се гôре бйли Л, наши пукови бйли оступили Ка, а мй се сакрили били у
подрум, — дстала била трудна, — она је чôек бйо узбмёне Гр, нйсам бйо дчис
тио, — дали ми ова“ засеок били, — напунла била пётнёз гôдйна, — послё смо
одуставили бйли, — сёла бйла да доручкуe, — дёлила сам се бйла Вл, нйсмо били
ддили до Колашина Пух, сам бйо дcrб, — дóгнббн бйд кући вôлове, бйоми
пýкб öбруч, — öтац бйд дтишб у рäт, — Шваба бйд свё пдкупио, —ја сам се бйб
запдслиб Вуч, направио кафäну бйо, — бйo pёкбја бäксем да е узмём Гор, како

су били се зардвили, — ја бйо пдбегд Кот, већ је бйо завршио, — öн слдмид бйд

нôгу, — они сто били подијёлли давно Лис.
524. Облик плусквамперфекта несвршених глагола забележен је само два
пута:

— бйо сам шћёо да се запослйм Пух, нёкй мôи кôмшие били радили Вл.
525. Такође је редак облик плусквамперфекта са имперфектом помоћног
ГЛdГОЛdº

— бёјüше излапела Вл, нè бијасмо кућу заклдпили Кр, ја бйја пдчб Кот.
Употреба плусквамперфекта није много раширена ни у говорима
источнохерцеговачке базе. Тако проф. Пецо каже да је овај облик „ријетко
* Пецo— Милановић, Ресава 353, Симић: Левач 400; Ивић, Галипоље 255; Ивић: Хере 339.
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у употреби у овом говорy“ (ИХ 157). Вуковић за пивско-дробњачки вели да

је плусквамперфекат чест од свршених глагола, а да се од трајних не чува
ниједан облик (ГПД 74). У горобиљском говору у западној Србији његова је
употреба такође сужена (М. Николић: Горобиље 682), као и у босанском
Подрињу (Симић: Обади 81).
ПОТЕНЦИЈАЛ

526. Овај облик има би у свим лицима:
— саветовао би те, — ја б йшд Пај, дтровд б се кад бузд Ка, па б. му се

прёдб Мил, вй би йсправили Кот, браћа би мдгла заедно Вуч.
ПЕРФЕКАТ

527. Перфекат је врло фреквентна граматичка категорија у драгачевском

говору. Обичан је са помоћним глаголом и без њега. У раду има доста при
мера па их стога нећемо посебно наводити.
ОБЛИЦИ НЕКИХ ГЛАГОЛА

Овде ћемо дати облике неких глагола по њиховим врстама.
I врста

528. Презент глагола йћи је йдём, йдёш, йде (в. т. 361); императ. йди (свуда),
йте Дуб Гу; р. прид. йиб, йшла, йшло, йшли, йшле, йшла (свуда); пр. сад. йдући
Тур.
Сложен са префиксом из- глагол ићи има облике изйћи и изäћи:
— йзйђе КрЛ ДДТур Гр Пш Дуч, йзüђё, — йзйђу Вуч, аор. йзйђе ДД, р.
прид. изйшбЛ, йзишд Гу Вуч, йзüио Ка, йзишла Пш Лис, изйшле Кр, изйшли
Вл;

— йзађем Мил, йзађеш Тур, йзађе Л Пш, изађе (3. aор.) Гор, йзаид Вуч
Тур, изäшб Мил, йзашла Пш, изашла Губ, изâили Вл Пш.
Од инфинитива отйћи Гу Вл Губ Кот Тур бележили смо облике:
— дrйђем Губ Вл Кр, ддем, — ддёи Мил, ддё Вуч Лис Зe Пух Ка, ддёмо

Кp Ћ Пш Гор, ддý Гy Ви Нег Тур Дль, отйђи ГД Тур, orйдни Вл, orйди Лис
Ка, отйђите Тур, дтишли Кот Вл, дтишла Тур.
Глагол уйћи има двојаке облике презента и гл. прид. радног. Једни су са
непопуњеним хиjатом, а код других је зев отклоњен гласом в:

— уйђем Ка Гор Мил Тур, уиђём Вуч Гор, уйђеш Пух Ка Вл, уйђе Губ Кр
Тур, уйђу Вуч, yишд Нег Гу, yишо, — yишли Тур;

— увüђем Вл, увійђе Дуб, увüђемо Гр Вл, увишла, — увишли Гр Вл, увишло
Гр.
Глагол сйћи (ретко саћи) има форме сйђем Губ, cйђе Вуч, cйђё Лис, cйшла
вл.

Говор Драгачева

157

529. По принципу аналогије проширен је резултат І палатализације у 3.
л. м.н. през. глагола са основом на сугласнике к и х:

— вучý Гор Губ Вл БК Вуч Тур Нег Дуч, извучу Лис, довучý Вуч, повучу

Губ, обучу се Гор Вуч, преобучу се БК, гучу Пш Лис, потучу Вуч, погучу се
Дуб, потучу иг Гу, истучý Лис, пèчý Л. ГД Тур, пèчу се Зе, сиJéчу Вуч, осиJéчу
се Губ, да пресjéчý Гу Губ, вршу ДД Вуч Губ Тур, овршу, — површу Пух.

530. Остали облици глагола врћи:
— вёшём Тур, вршёш ДД, вршё Вл Вуч, врше се ДД, вршёмо Тур, вршёмо
Гу, извршё се Вл, овршё Мил, овршём Вуч, вршите, — врши Тур, вѣд Кот Лис
Вуч Тур, врли Гу Тур, овpли Пух.
531. Глагол спасти у инф. гласи спасити и има промену по VII гл. врсти:

— спácüм ГД Гор, спасй Тур, спâcй Лис, спасймо га Гр, спасймо кућу Лис,
спасио Пш Пај ГД, спасила Вл, спасило Ка Пш, спасили Лис, спасили се Губ,
спашен Тур, спасисмо се Гу, спасише Нег, спасавд Нег, спасавали Гор, спашавд
Дль Вл.

532. За глагол мдћи карактеристичан је облик мдгнём Кот, мдгнё Вуч Губ,

са значењем футура II. Такође се често у 2. л. јд чује облик мош (в. т. 231).
533. Неколико глагола I врсте имају промену и по III врсти:

— пдможём, — припдможём Гу, пдможё му задруга Вуч, да пдможё Гу,
пдможемо Губ, лёжи (императ.) Дуб Гор, лёзи Дуб; pёчём БК, pёчёш Кот, да
рёче Вуч; утечё Лис, затечеме на сабору Ка, затече тенбћ Кр, пдтечё Вуч; сère,
— сèдите, — čёди, — čё тй, — čёли, — čёле Тур, сjёли Дль, čёдём Нег, да čёдё
Лис, čёди Кот Лис Гу Вуч Мил;

— помогнёш Дуч, помогнё Тур, помдгни ми Гу, помдгните ме Вл; лёгнути,
— лёгнём Вл, лёгнý Тур, лёгни Вл Дуб; pёкнёш, — pёкнý Губ, ддрекнём Тур;
потекне Дуч; сёднёмо, — čёднёмо Тур, сёднём Вл Пш, сёднё Губ.
534. Глагол срести има облике по VII врсти:

— срёrйм Ка Гу, срёrй Вл, срёrüмо Гр, [они) да сpётё Немце Вл, сусретй
Гôспод њёга Лис, прёсретü га смрт Мил, срётила га Губ.
535. Глагол мрети и сложени облици:
|-

— мријёти Кот, мрём Пш Лис Гор Вл, мрё Лис Гу, не мрё Лис, умрё Мил,
умра, — умрла, — умрло (свуда), пдмЁли Ка, не умриё Мил, не умри/ёг Кот,
умријё Губ Вуч, умријё ГД, помријё народ Лис, све помриё, — помри ёше Ћ,
изумријё народ Гу.
536. Презентска основа од глагола сложених од корена пA- припада II
врсти:

— пдлењём њу Пај, пдпењём се Вуч, да се пдлењём Лис, пдпењё ми још
две године Гор, пôпењемо се Кр, пдпењу се на врбу, — йспењу се Гр, пдпењу
се па скачу на њега Лис.
II врста

537. Глагол ткäти врло ретко у презенту има облике по VI врсти, док је
промена по II обрасцу правило,
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— ткам, — да се тка Вл, ткамо Мил, —
ткём Вл ГД Кот, ткёш Кот Гу, ткё Вл Пух Тур Гр, ткёмо Губ Вл Пш Мил,

тку ГубДД Гр Кот Тур, ткала Кот Тур, ткале Тур, йзаткём ГД, йзаткеш Кот,
йзаткёмо Вл, йзâткý! ДД.
III врста
538. Глагол метнути овде углавном гласи мётити и мења се по VII врсти:
— мётüм Гр Пух, мёrйш Губ Гу Кр, мёrй Вуч, мёrй се Дль Дуч, мёгё Вуч,
мёrймо Тур, мётио Вуч Дуч, мётид, — мётила, —- мётили Тур, мёти (императ.)

Пај. У Лису смо чули облик мётнё.
539. Од глагола који припадају III врсти, а облике аориста имају по I и,
спорадично, по III врсти, издвајамо:
— дкрете Л, дкрете се Нег Вуч ГД, дкрете се ГД, дкрёте се Вл, дбрте Вуч,
дгкиде Кот, пдгибо ГД, пдгибе Пух, пдгибе Гор, потёже Рти, прёврте Лис, прё
врте се Л, прйтёже Пш, скйде Вуч,
— пдгину Гу Вл.
ГИ врста

540. Репартиција презентских наставака глагола типа намигивати, казйва
ти и сл. иста је као у стандардy:
— налійгуем, казуе, досађуем. (О губљењу гласа ју секвенци -ује в. у Т.
157б).

541. Према инфинитиву ноћёвати стоје облици:
— ндћёва Вуч Тур, ноћёвају Вуч, ноћёвбЛ Гор Вуч, ноћёвали Вуч.
542. Од глагола давати и познавати само је:

— дäем Вуч, даем Кр, даеш БК, дае Лис Кот ДД, дае ти дóларе Мил, дае
се стóци Гр, даемо БК Кр, испрддае Вл, прддаемо БК, прддае се Мил Гр ГД,

предаем Гор, прёдаеш Гу, прèдаемо БК, да се удаем Кот, удаесе Вуч Лис, нит
се удае Пај, пдзнаем Лис, пдзнаё Вл, пдзнаё се Пш.
И врста

543. Сем ретких потврда:

—jäха (3. през), — увёк је јйхаћй! с кôњом ишб Кр, јйшила на кôњу Зе,
— глагол јахати има промену по V врсти:

—jäати, —jäшём Гу, јйшёш Вуч, јйшё ГД, узјаше Гр, узјашё магаре Дуб,
уђаше Вуч, jáшу Вл, узјашу Губ, јйд Гу, јйхд Кр, јйала Гр, узјд Гу, уђд Вуч.
544. Само неколицина глагола има понеки пут презент по V врсти (поред

обичније промене по VI обрасцy):
— враћё вётар дйм ГД, прёбирё Вуч, пдштапљем се Губ, скйhe ГД, шкрйлље,
—- шкрйпљу Гр, пдсилљу Губ, одузимльё ГД.
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Само је по једном забележено не йска ми се Вуч, прдтркам Л, поред
обичнијих облика по V врсти. Такође се говори мирйшё, а у Каони смо двапут
чули мирйшй.

545. Глагол жети има једном посведочен облик презента жäњём Кот, а
радни прид. без сугласника њ забележен је трипут: жёла Гр Кот, жёли Тур.
Иначе преовлађују облици:

— жњём Кот Гр, жњё Кот Вуч Гр Мил ДД, жњёмо Гу Тур, жњère
шашину Губ, жњу ДД Вуч Гу, пджњём Лис, пджњёш Кот, пджњё ДД, ужњу
Ка, жњй (императ) Тур, жњёла се Гу, жњёло се Вуч ДД, жњёли ДД, пджњели
Губ.
546. Глагол слати (и сложене форме) има ликове:
— пдильёл Лис, нè пошљем БК, пди.ьё Вуч, пдшљу Л, да се испошље, —
нека йслошљу Губ,
— шйльё Вуч, ийље Ка, шйльб, — шйљала Вуч.
И врста

547. Изузимајући ликове типа знаду, даду, имаду (т. 500), ови глаголи у
осталим лицима немају проширење сугласником -д— знам, знаш, зна, знамо, знате, дам, даш, да, дамо, дате итд.
548. Глаголи шётати, гађати, глёдати и свирати имају облике презента по
VI врсти. Само је једном забележено свйpй у свиралу Вуч.
ИII врста

549. Глаголски облици изведени од основе пусти- и намести- имају -шт
уопштено аналогијом. (В. примере у т. 193).

550. У Драгачеву је само бележено трулити:
— трýлй Вуч Вл Лис, трулё Вл, сатрулЙ Тур, сатрули Ка, йструлити Вуч,

сäгрулло, — прдтрулила обућа Лис, пдтрулй Пух, сатрулила Вл, дТрулило Пај,
йструлй, — сатрулио Губ.
551. Инфинитиви попут жcйвити, трпити настали су аналогијом, а такође
и облици р. прид. типа живили, ожёднила (т. 105).
552. Према р. прид. зрела, зрело итд. овде имамо инф. облик зрёлиги, а
према њему форме.

— зрёлй вóће, — сазрелити Вуч, брзо зрёлй Лис, зрёле Кот, зрёлй, — јёчам
узрелио Губ, сазрелй Лис Дуч Дуб Губ, док су ретки примери као што су сазpй
Кот, зpй у јесён Лис.

|-

Д. ПРИ ЛОЗИ

553. Прилошке речи показују у овом говору највећу шароликост у мор
фолошком и прозодијском погледу. Оне су врло често са партикулама, које
се понекад додају једна на другу. Навешћемо све забележене ликове.
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ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО

554. Облици прилога за место, забележени у драгачевском говору, углав
ном се налазе и у сродним говорним типовима.
О ВД е :

— овде, — двди Мил Вл Вуч ГД Гу Пш Ка Тур Кот, вбђе Тур БК Лис
Вуч Дль Кот Гу Мил Пш Губ Л, бвдена Пш, двденак Пај, бвденаке Вл, вôдна

ДД, воденаке Вл, вóђенак Кот, вд°, — вдина Вл, вдёна Пш, вдинак Вл Гор, вби
нâке, — вбна Вл, вде Губ,
ту:

— ту Вл, ту* Гр Лис Пух, тун ДД, туна ДД БК Л. Лис Кот Вл Вуч, туна
Мил Гу, туне Вл ДД Пух Дуч, тунё Пух, тунак Кот, тунак ГД Вл, тунаке Дуб
Вл, тунüке ГД, тунаке Пај,
О Н Де:

— öнде Вл Пај, öнди Вл Вуч Мил, нôди Пај, нôђе Кр ГД Лис Вуч Кот Гу
Тур, нб* Вл, нôе Гор Губ, нд* Вл, нô°на Губ, нб*њüне , — ндњан ГД, ндде, —
нбд, — ноди, — нôнак Пај, бњна Вл, нôде Ка Вуч Вл,
О В а М. О :

— двамо Тур, вам Ћ Вуч, вамо БК Нег Тур Вл Гу Пух Вуч Лис Мил Дуч,
амо Дљ;
О НdМО :

— днамо Вл Ка Пај Губ Вуч, дномо ДД Вуч Лис;
го рe :

— гбре Пух Мил Вл Дуч Пај Вуч Губ, гôри ГД, гдр Вл, гôрена Рти Ка Вл,
гдрна Мил, гôрнâк Гор Пај Вл, гдрнâке, — горнаке Вл, гôренак Гор;
ДО Л. е :

— дóле ГД Вл Зе Мил Кот Гр Пај Дуч Дљ ГуЛ ДД, дóл Вл, ддље Пух
Вуч ДубЛ Кот Зе Вл Губ Мил Гу Дуч, дóль Вл, дóльна ГД Мил, дóлна Вл,
ддљена Вуч, ддљенâке Губ, дóлнаке ГД Вл, дóлнак Гор,
О Да ВД е :

— ддавде Гр, ддавде, — одавдёДД. одавдён Пух, ддалё Губ, ддалё Ка, ова”
край ддамо! Л;
О Да Т.Л С .

— ддатле Ка, дтале ДД Гр, отäлё Гу Пај, оталё Вл БК, дтале Ка, отäлен
Кр, отäлён Рти;

оданде:
— одäнде Кот, одандё Гор;
ОД З О ГО :

— оддзгд Пај Пух, оддзгдр Пух, дзгд Гy Губ Кр Л;
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о до в у д:

— ддвýд Гр Лис, ддвуд Дуч, ддуд Дуч Вл Кот, ддуд Пај;
О ДО Ну д:

— дднýд Кот ГД Вл Кр, дднуд Вуч Дуч, ддонуд Вл.

Често се упитни прилог за место (где) употребљава у значењу куд:
— hё ћете Вуч, hё отишла Вл, јё ће сад Губ.

У употреби су и ликови где, де, ди и гдје, али много ређе него облик ће.
Прилог куд углавном се употребљава за означавање циља, док просеку
тивно значење имају прилози:

— куда Дуч, куде Гор Тур, кудије Вл Мил Губ Гу, куда Ка, вуде Вл, вудије
Кот, тудё Ка Вуч Вл, туда, — тудије Вуч, прôђи нёкудије, — нйкудије Вл, нудијё
Кот, ймало коешта коекуда да однесё Гр, свакуд Тур, свудена кућа од крёча
Кр, свуђе Вуч, свуђ Тур Вуч Ћ Гу Губ.

У значењу „преко пута, на супротној страни“ употребљавају се прилози
напремасе Вуч Дуч ГД и упремäce ГД Гу Вуч.
У грађи су се нашли и следећи прилози.
— кý су се веселници иселили, кућеју Губ, дrклён Лис, одаклё си Тур,
дткалё Гу, дднеклё, — jäвите се однекале Вл, уназад Мил, дзад Гор, наоколо, —

мало гôре вйшљё Гу, цурукни кôња назад, — дóндё Тур, дrуде Ћ, гдрам Губ,
пддалеко Мил, коеђё, — пднеђе Гр, камо ти џôка Дуч, ýблЙзо смо спавали Лис,
йдући ка Јавôру Кот, йдући Јерôтијевб* кући Кр.
Неки прилози су наведени у Акцентима.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

555. Обличку шароликост показују и прилози за време:
О НО М. Я Д :

— ондмад Мил ДД, ндмад ДДТур Губ Гу Вуч Вл Пух, онôмад Тур, нô
мâдне Пух;
да Њу :

— дäњи Тур Губ Вл, дäњбм Ка;
но ћ у :
— ндћи Л Ђ, гäдно ндћи вóзити Тур, нёмó ндћи на звёрку пуцати, —
дежурб ндћи Губ, ндhбм Вл Ка;
ују тр о:
— дóлазёјутри Вуч, само јутри предаемо Пш, јутру пйјем лёкове Вл, ујутру
|-

Мил;
с к о р о:

— скôром смо пёкли Лис;
О Н Да :

— днда Зe Гy Ви, днда“ Гр Вуч Мил Вл, днда°, — онда“ Вл, ддна“ ГД,
дндар Вуч Гор, дндар Гор, дндак ГД, Пај, Пш, дндак Дуч, ГД, дндаке Вл Рти,
ондаке Вл, днда“к , — днда“ке, — онда“ке Кр;
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с ад (а):
— сäд Вуч, сáде Вл ДД Гор Пш Гр Гу Кот Дуч Вуч Губ Мил Пух, сäднаке,
— сäднакё Вл, сäдё Гу.

Облике прилога после, сутра и прекосутра в у т. 136.
556. Од осталих прилога и прилошких израза наводимо:

— дма ДД, нёгда Пух, свакад ДД, ндhâc, — данас, — јутрдс, — зйми, —
лёти || љёти (свуда), данаске Кот, нйје имало йкад (= ~ било никад) ДД, озймус
— (означава зиму која долази) Губ, ддцкан ДД, дбндћ Зе Вл, дбноћ Мил, двнбћ

Гу, ддкле ДД Мил, докад Вл, прёколüни Пај, јйко (= caда) Губ, јаком ГД Пух,
јйком се ослободило (= тек што се ~) Гу, кад јйком изгрије, тó е пýн мёсёц
Тур, йзедна (= стално, увек) Губ Лис, јёсени бёрё се муруз, — нôсё се зйми и
јёсени Лис, дбданице (= дању) Мил, ђä räмо, hâ тамо Пај, на°зад Вл, малопрё
Пај, малопре Мил, малочас Губ, ундћ (= ноћу) Губ, јёднак је пйтó (= стално
~) Мил, утйм стйгну Нёмци Вуч, даназ-дањи Мил, даназ-дäњй Вл, данас ме
дани вôлё Гр.

ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН

557. Овде ћемо издвојити оне прилоге и прилошке изразе које сматрамо
карактеристичним у говору Драгачева:
|-

гре дом:

— платиг грёдом Гор, грёдом плётём Гу;
м и могр ед но:

— мймогрёдно сам радио та“ занат Тур, ліймогрёдно и кóпам пôмало Губ,
м и мо Гр е да :

— садимо дуван мймогрёда Вл;
п о р е дом:

— домаћин постаља гôсте по редом Гу;
правке :

— прäвкё кôд мене Гу;
В СЛ И К О :

— вёлико пешачиш ДД,
III 8 Л. С :

— шалё се нёћеш йзвући Ђ;
беш ал е :

— бешале си га ударио Вуч;
д у П. К е :

— упанем дупкё Гор;
Н. Я. Г. Л. а. В И Ч. К е :

— избаците наглавичкё Вуч;
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К О С И М И Ч К. С. .

— вакб га ударио нёкако кдсимичкё Вуч;
на зор и це:

— ја за њйм наздрицё Губ,
у краћи ну:

— у краћйну ти нёшто рёкнё Губ;
п р и пад но:

— чоéку треба да прйђёш прйпадно;
м ер ода в но:

— мёне е то свё било мёродавно Гу;
нь с го в ск и :

— бн то накб њёговскй смува;
ПО Л. е III К е :

— öстó на пôду полёшкё БК,
раз вла ко м :

— човек треба да пйје развлаком Гор,
ратније:
— ратнијё се жйвй Вл;
На

С. С. Н. Т. :

— некад мèсечина па се вйдй, нёкад накó на сёнт идёмо Губ,
с и л. я .

— cйла ли ћеш мукё вйђети Вл;
с кр пат но:

— скѣлатно је дóћи тамо Пух;
ис

тиш и н с :

— ис тишйнё да се кува Вл;
тија к но:
— куваш rйјакно Вуч;
у з а с о б:

— бйо сам трй пута у бôлници узасоб Тур;
л я. с н о :

— лашње ми се покрити ГД, лашњијё држати Пај, ласно е сад говорити,
— на“лашње е рећи нёћу Пш;
На III Т И Н О :

— узмёш по једну кашику наштино Лис,
Ч И Та. В О :

— чйгаво се сродймо Вуч;
у фа су:
— знам свё да ти кажем у фáсу Кр;
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од у ма:

— ја га навиб [сат) од ума Тур;
у кр с :

— баца јабуку (млада) укрс Губ,

друкше (друкшиje ):
— друкшё се радило (Вл), а ћйлим öпè друкшијё Кр;
ПО М. С. Н. О :

— рäткам помёно Кот.

V

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

558. На следећим страницама упоредићемо најважније фонетске, акце

натске и морфолошке особине нашег говора са сродним ијекавским говор
ним типовима. Те црте ћемо пратити у источнохерцеговачком, пивско-дроб
њачком, пљеваљском, горобиљском и, наравно, драгачевском говору. У ту
сврху коришћене су монографије: Асим Пецо: Говор источне Херцеговине,
СДЗб XIV, 1—200, (ИХ); Јован Вуковић: Говор Пиве и Дробњака, ЈФ XVII,
1—114. и Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗбХ, 187—417 (П—Др); Гојко
Ружичић: Акценатски систем пљеваљског говора, СДЗб III, 113—176 (Пљ); Ми
рослав Б. Николић: Говор села Горобиѣа (код Ужичке Пожеге), СДЗб XIX,
621—746. Поређење са североисточним млађим штокавским говорима оста
вљамо за другу прилику. Особине које сматрамобитним представљамо на
табелама.

А.

Ф. О Н ЕТСКЕ О С О БИ НЕ

источнохерцеговачки

горобиљски

драгачевски

Ијекавски говор (са

Мешовити

донекле различитим

неким старим и неким

ијекавско-екавски

заменама дугогјата и
неким екавизмима).

новим екавизмима).

говор.

ИХ ё» ијё, ијé (бијёла,

ё» *ие (д*иёте), ѣ» йје,

ѣ» ије (дијére), ё» йје

бијéсан), ѣ2 йје, йјё

ије (вйјека, сйјено).

(cйЈено)

ѣ изар даје е (ретко је)

рѣ> ре

Ијекавски говори (са

(лйјепо, лйјёк),

П—Дp:ѣ & ијё (сијёло),
али и као полудуг

акценат, ѣ» йје, йје
(снйјег, cйЈено).

ИХ рѣ» pe/pje;
П—Др: рѣ > ре. Изузеци
су: кдpјён, гдpје и
старјёшина.
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горобиљски

источнохерцеговачки

Није нарушен однос
пре-: прѣ-, пре-: при

|прѣ-> пре- (сасвим
ретко при-), при-: при
(врло ретко пре-)
предлози: прёд, прёко
(про), прёма

|

драгачевски

Незнатно је поремећен
однос међу пре-: прѣ- и
пре-: при-, предлози су:

|пред, преко (про), према

сијати, смијати се,
гријати, вијати

грй#ати, слій*д се,

Најчешће је: cйјёмо, вйје,

пдси°ати

смйјала се, грйјали се

ИХ: а) бйjáше
б) нйје
в) водёнији
г) нијесам (код млађих

ia) биваше = бйнаше

а) біјаше (бијаше)

б) нйје
в) прдстии
д) нйсам

в) здравй (здравии)

ИХ: вйђео (ређе вйдијo);
П—Др: вйдијo

вдлио = вйђд

живљд, жcйвио, живео

ИХ: виђела (ретко:
волила);
П—Др: вйђела

вйђела

б) нйје (нйје)
д) нйсам

нисам);
П—Др: а) бйјак

б) нйје
в) здравй
г) нијёсам

бй.њег

ИХ: понёђељак,
понёђельнЙк, — сйђели,

(жcйвд)
вйђела, вйдила, вдлела

!

|

}

I

бйљега

----

|бйљег (обележüш)

|понёђельнüк (понёђељак), |понёдељак, понедельнйк
— ycйђелица

(понёдеонüк,

П—Др: понёђельнüк, —

понёдионüк), —

cйђела

|yейделнца, јеђели

ИХ: а) је

б) вбће, бђе, бвђенüрке,

|a) be
ia) hё (гдё, дё
б) вóђе, нôђе (ређе: бвде, б) вбђе (бвђе, бђе), öвде,

|бнде)

* нôђе (öнђе)

ćёкира

|ёёкира (ретко сйкира)

cйкира, сёкира, čёкира

ИХ: crйјо, шћёо,
П— Др: crйјо

шhёo

| шћёo

ИХ: мени, теби, себи, а у

Імёне, тёбе, сèбе

Д—Лјд мёне, тёбе, себе

селима према Ц. Гори

|

бђена (вбди);
П—Др: а) је

б) бђе, вóђе, öнђе (у Дри
овде, онде)

імёне, тёбе, сёбе,
мёне, тёбе, сёбе

|п-др.

|
|
}

Говор Драгачева
источнохерцеговачки

ИХ: а) cддбријем
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в) дóбријем, малијем
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а) јèднијем = jёднйм
б) двије (двијег) = двйг
в) свијёма = свйма

а) Ијд двйм (ретко:
двиЈем)
б) Гмн. од днüг, ређе:

код наши, спорадично:
двüle(г)

в) Д—И—Лмн. свôйм,
вёликЙм

ИХ: грија,
П—Др: смйја, лйја,
мйјови

лй°а, мй[j]урови

ó смида, лйја, мйјови

ИХ: hётињиг, hёрат, ёёна, ђёца, hёрам (тјескдба),
йšес, ћётала; čутра, кдšй, ćёме, ћёпало (цјёдалька),
Ћёгко, узахати и уђахати, йзелица
П—Др: ljёвдјка, ћёрати,
ćёсти; йšести, čутра,

ђёвд°ка , hёрати (дèвд°ка,
тёрати); čёсти,

изједначити, уђаги

ýäâла, кд3ё мёсо

йšести/сёсти, йзести,

hёгала, ćутра,
йšутра/сутра, йзутра; уђб,

ИХ: дôспѣет, бъёжcй,

пјёсма (трпљеги),

мільёсёц, двѣёста поред:

|бјёжати (бљёнути), вјётар (мёра/мјёра,

пёсма/пјёсма, вёpa/вјёра,

пјёва, бјёлица, мјёсёц,
(жcйвљети), мјёсто
вјёра;
(грмљети)
П—Др: пљёсма и пјёсма,
вљёра и вјёра, мљёрити и
мјёрити

бёжати/бјёжати

|-

К0

ИХ: ддшд, — ддвд, —
|мётнд (мётнуo);

ікó (ретко: кâо)

ко (ка)

пдиб, — узд (ддвеo), —

глёдб, — дднб, — дунд

скйнд

П—Др: pёкд, — узб, —
лупнд

ИХ: брäо, дäо, стäо (дд,

дáо, звâо, стäо

крйо, дâо, знйо

вйтд, пдсб и сл.

пдсб, свѣдб

жд);
П— Др: крâо, дâо, знао
П— Др: кôтд
једанёс и сл.

једанёс и сл.

ИХ фонему хчувају

Губи се сугласник х без

Глас х се изгубио илије

|Муслимани, а

трага или се замењује

замењен другИМ

:

православни само тамо
|другим гласовима.
|
где су измешани са њима,

|П—Др: или је изгубљен
ИЛИ ЗАМСЊСН.

ГЛАСОВИМа.

Петар Ђукановић
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ИХ: а) мдјије (rвдјијег)
б) дâдок,
П—Др: а) малијег
(старије)
б) радик

ИХ: чувају га
Муслимани, а Срби га

драгачевски

а) двије (двијег) = двйг
б) дâдок

а) Гмн. мдüг (ретко:

начињёнијег, нашü)
б) 1. л.jд. aор. дстадок
(стâдог)

i

Ісугласник ф најчешће је

Сугласник ф претежно
се замењује: Вранцуз,
овицйри, сдбра, јулка

замењен сугласником в

најчешће замењују са в;
П—Др: замењује се

или се напоредо

ГЛalСОМ 6.

употребљавају ликови
са в и ф.

мдреш, мдpe

мджеш, мідже

мджеш, мдже

*crј> шт

*стj - ит

*cij» шr

ИХ: час;

Упрошћене су финалне
групе -ст, -шт, -зд, -жд

П—Др: рäдбс, прйш,
али: грбзд, звйжд
П—Др: крштен/кршћен

раскрштено, кршћава се

јкрштен

а) пcдвд
б) тйца, чёла (пчёле)

а) псýју
б) rйца, чёла

ИХ: а) cдват
б) тйца;
П—Др: а) сују
б) тица, чела

-

і

ИХ: кдвча, — льёвий, —

|лдс, прйш, грдз
|

w.

w.

|клувче = клупче, ковча, — кдвча/кдпча, клупче, —

дпштина, лёпшё/љёпшё,
— лйлcд

ідпштина, љёпий, —
двшійрно;
П—Др: кдвча, — љёвше, лйпсало
— двштина

|

ИХ ретко въ > љ;
П—Др: пôправљам

| дстальäмо

|-

дстаљйм

|

ИХ: и њйме, —

ражљутили се, — 3

с њйм (ш њйм), — крдж |ш њйм, са и њдм, — бёж
љеба, — жђёцбм
|њиву

ђёцом,
П—Др: и њйм, —
ижљубити, — ж hèвдјкдм
I

-hн-> -тњ

|-hн-> -тњ

-hн-> -тњ

Их: пäнём, јйна, али и.
гладни, jäдна;
П—Др: прёпанём

|пйнё (пâднё), čёдё

іспанё, згдно, јйна (спâднё,

|

|згддно, јадна)

млдго, седамлёс

"млдго (мндго), седамнёс

упантила

|

i
|

пâнтим

|млдго, седамнёс

| упантила

Говор Драгачева
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Б.

АКЦЕН АТСКЕ ОСОБИНЕ

источнохерцеговачки

горобильски

Нема скраћивања

Има позиционих
скраћивања
неакцентованих дужина. Даничићевих неакц.

Даничићевих

Драгачевски

Делимично скраћивање
Даничићевих
НеaКЦeНТОВаНИХ дужина.

дуЖИНа, aЛИ МНОГО Мање
него у североист.

млађим новошток.
говорима.

П—Др: трёсём (вршём,
вршёмо), — плётём,
Пљ: трёсем

вршём, вучём, музём,
музёмо

плётём

П— Дp:јйбукама и
јйбукама

крушкама

кућама, Властёљицама

вёзём, трёсём, музём, —

Нема кановачког

Нема потврда за

Ретки примери

дуљења.

кановачко дуљење.

кановачког дуљења.

гарâв, грйваст, сёстрйн

прљав, ћётâc(t), бâбйн

блёсав, распрћâс, жёнйн

П—Др: -дв/-бв, — бакйн Душан = Јдван, Свётбг
(осталих дужина нема);
Пль: бабдв, сёстрйн
(осталих дужина нема)

Млађдв; — Драгићёв; —
Јована; комунйзам;
њёгдв; — Бôгосáв; —
њёгдв; Мйлошёв; сёстрйн; Душан, јёдан; —
јёдан; нбжом, јёсам;
организам
плётен

Ове дужине нису
потврђене.

бдсидк, — радиб, —
Лопашани

бранидц, — радиб
(недоследно), —
Банāhâни

П—Др: -à- и -а-, -й-и -и-, лйпсати, пушити, гйнути

плакати, мйслиги, гйнути

-нý- и -ну-, -

Пљ: йграти, крёчити
П— Др: нема дужине на
наст. -е у 3. л. мн.

пдцркаше

пдчёше, пäдоше

aориста,

Пль: узёшё (узёше)

П—Др: данас = данас, — |данас, — дй.ьё = дäльё

бѣжё = брже,

*данас, ндhâc, јесёнâc; —
бдљё и бдље

Пљ: данас

П— Др: ліёне, тёбе, сёбе;

ліёнё

імёнё, тёбе, сèбе (мёнё,

Плъ: мёнё и сл.

|rèба, себе)

Петар Ђукановић
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Доследно преношење
акцената на проклитику.

драгачевски

горобиљски

источнохерцеговачки

Преношење акцента на Није доследно
проклитику није сасвим преношење акцената на
ДОСЛЕДНО.

проклитику.

П—Др: двије куће,

о(д) два брата ђёца, дваёс двојй кола, два кила, наз

Пль: осам стотüнü

пард

Двое

Нема скраћивања дугог

Нема скраћивања дугог Нема скраћивања дугог

p ВОКАЛНОГ.

Р ВОка.ЛНОГ.

р вокалног.

граду
П—Др: љёкови,

у граду
зйдови, жирови =
жcйрови, пластови

у граду
градови, пластови

П—Др: льекôва —

зидбва — зиддвима,

градбва — граддвима,

кључёва — кључеви

пластдва — пластовима

љекдвима, пластбва —
пластдвима, андва —
ановима,

пластови, анови;

Пљ: градови, станови,
дијелови

Пљ: другбва —
друговима (другдвима),
жýльёва — жульевима
П—Др: грдбље —
грдбља,

ігрдбље, гвджђе (гвджђе) грббље, грджђе

Пљ: сндлље

П—Др: грумёну,
Пљ: на јавдру
П—Др: уддвац — удбвца;
Пљ: уддвац — уддвца
прстüћ, цвјётüh
П—Др: претежно је:
вратüh, -йћа,
Пљ: градЙh, -йha
ланäца
П—Др: вйјенаца,
Пљ: кдмараца (кдмараца)
ћебёта, -ёта, -ётима
бурёга, -ёта, -ётима

уддвац — удбвца
кдњйh, -йћа

ланаца, Босанаца
бурёта, -ёта, -ётима

|гладан, гладна

гладан и гладан, гладна и
гладна

П—Др: сужена
употреба типа љута;
Пљ: не постоји тај

на Јавдру

—

pјёткб cйто, мäснй сйр,
| тврдй

| aКЦeНаТСКИ ТИП

дрвена, земљйнй
П—Др: паралелни
типови бäкренй и бакрёнй |

Карактеристичан
акценатски тип ладнй,
|блага, мёка.
*

}

дрвена и дрвена (ређе)
|

Говор Драгачева
источнохерцеговачки

П—Др: дн;
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*

драгачевски

дн

дн (ретко дн)

П—Др: двојица, двојйца;

двдица

двдица

изйћи, йзаћи

отйћи (örüћи)

изйћи

П—Др: ддћи = дóћи;

дбћи, пбћи

дбћи

довёсти, дднесём

довёсти, утёћи, повёла,
испёкла (ддведё, йспечём)

П—Др: вући, трёсти,
ддвући (одвући),
Пљ: вýћи, трёсти

вући, зёпсти, трёсти,
трёсла

вýћи, трёсти, обукли,
претрёсли

чёшљам — чешљамо,

читамо, држймо, зовёлно

Плъ: дн

Плъ: дóћи

П—Др: довёсти и
ддвести, испёћи и испећи,
дднесём,
Плъ: дôнесём, йспечём

чйтам — читамо, жёлйм

жёлйм — желймо

— желймо

П—Др: пйтају и пйтају, јвјенчавају

пйтам — пйтају

али је увек: запйтају,
Пљ: пйтају

}

прддала

прддала

прддала

П—Др: дzровала

куповала

куповала

прйзната

пдчёта

узёта

П—Др: трёсен, -ёна, -ёно, |вёзен — вёзена — вёзено

везен, -а, -о

али и замётен, -а, -0

в.

м. о рф ол ош ке осо би не

горобиљски

источнохерцеговачки

царе, вдзару, ладу

царе, cйне

|Вјд бpйте, Уроше,
водёничаре, младйћу,
краљу

лучом, — (лањем?)

Ијд мужсом/краљем

|
|

ИХ: експанзија
НасTaВКа-ОЛ4;

П—Др: краљом и

|краљем, — нджићом

драгачевски

Петар Ђукановић
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источнохерцеговачки
|ИХ: нôжови, јёжеви;

драгачевски

нôжеви, мйшеви

Нмн. нôжеви, зёчеви

дани (данови)

длâни, мйши, пдсти

П—Др: кључеви, грдшеви
ИХ: бёзи, нджи,
П—Др: клйни, кључи,
крши

дчеви, гдлубови, мйyрови, курјакови, мёткови,
прстенови

ИХ: дчеви, мјёсецови,

поред дани, мјёсёци,
П—Др: бýсенови,
дбадови, прстенови

— свёцови

пёт брата, десетрóба,

дванёс друга, дèвет

сто пласта

снôпа, öсам брата

Им. рат је м. рода.

П—Др: pйт (м. р.) и уз

Им. páт може имати и
cр. род: pйго.

прдилý pйт
Бајо — Баја — Бају

Бôжо — Ббжа — Божу

Бајов, -ова, -ово

Бôждв, -ова, -ово

Јбвдв, -ова, -ово

— Вýлом

| Ђôлом

ИХ губи се суфикс-ин у Суфикс-ин чува се у

Чува се суфикс -ин ујд.:
чдбанин, Бугарин

синг.: чдбанин

неких именица: чдбан,
цйгане.

|
|

|

гôвече — гôвечета; говеда |И у Горобиљу тако.

|гдвече — гдвечета, мн.

гôвёди

iгдведа — гдвёди

раме, на рамену, рамёна, Іраме — рамена

ИХ páме и рамо, од

рама; рамёна, рамёнима; рамёна

|

П—Др: рäмо — pймена

|

ИХ Анице (Даница),

|Љубица

П—Др: Станица

|

ИХ: сумња, жртва, —
вärapā, пјёсама,
П—Др: радња, мржња,
— јёвојака, мајака

У ген. пл. именица
а-основе врло је обичан
и чест наставак -и.
i

ИХ: гусле, нähве и гусли, наћве
|
П—Дp:јйсли, наћви/нähве

нâвћи,

—

Боле — Ђбла — Ђблу... |Вуле — Вула — Вулу ...

Раде — Рада — Раду ...
Радом

Јбво — Јбва —Јбву

i

від Аница
Именице са

сугласничком групом у

основи имају у Гмн.
јчесто наст. -и: брёскій,
сабљй, мäчкй, а ређе
облике са уметнутима:
букава, пушака.
jäсли иjäсле, нähви и
наћве
|
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ИХ: са крви (ретко:
крвљу);

горобиљски
са масти, с крви

П—Др: cдли, глади

кокдшій, кдстй, ушü
(ретко: кокдшију,
кдстију, ушију)

кокдшиý, кôстиý

ИХ: мёни, тёби, сёби
(према Ц. Гори и мёне,
тёбе, сёбе);
П—Др: мёне, тёбе, сёбе

мёне, тèбе, сèбе

драгачевски

Ијд обично: крвљом,
машћом, глађом (ређе:
крвљу)

Гмн ндћй индћију,
прсЙЛy (прсију), кокдшиу

ИХ: дат. ви, али нам,
енкл. дат. ви (да ви
П—Др: спремила сам ви кажем), али нам

Дјд. мёне, тёбе, сёбе

дат. енкл. нам, вам/ви, а

у акуз. нас, вас/ве

ужину, али нам

ИХ: њёзин (њён);

њён = њёни (њёзйн)

њён, њёна, њёно

њйн, њйни, њйна, њйне

њйн (њйн), њйна, њйно

П—Др: њёзин
ИХ: њихов и њијов;
П—Др: њйн, њйна, њйно
или њйн, њйна, њйно

П—Др: с њèговијем
вôловима је узорб, али
су чести и случајеви
типа: öн има своју кућу.

Карактеристична
употреба присв. зам.
свој своја, своје: има и бн
његову дèцy = ~ своју ~.

ИХ: обичнија је промена Ретки примери именске Именска промена је
неодр. вида;
промене: у Милићеву
ограничена на случајеве
П—Др: из Нйколина
Сèлу, сýва љёба.
типа: брата његова, до
Дôла, о Лучину-днё, на
Дмйтрова, у Чёмёрну.

Горанску, иначе је
обичнија промена
одређеног вида.
Чешћа је дужа форма:

ИХ: равноправно
заступљене обе форме,

мдга, двбга и сл.

П—Др: чешће се
употребљавају краћи
облици.
Нема таквог

Нема таквог

уједначавања.

уједначавања.

Делимично
уједначавање

Д—И—Лјд. придева и
заменица: днйм детету, у

|двüм сёлу.
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источнохерцеговачки |

горобильски

драгачевски

П—Др: кôмшійскй,
pйкйскй

комитет (päкйски)

ИХ: -еро,
П—Др: -opo/-еро.
пёторо/пётеро, али само
петдрица (петорйца)

|чётворо, пёгоро, петдрица суфикс -оро: чётворо,
|

пёторо, чётворица,
пёторица

ИХ: вâкü, такй, какав,
онâкй,

|вäкй, какй, такü

вâкй, какй, такй, накй

П—Др: вâкй, какй, такй

шумâдйнски, пешадüнски

!
|

ИХ: бројјёдан има целу ідвијёма (тријёма,
четиријёма)
двљёма, трйма (трёма);
П—Дp:јёдан, јёдни
вôлови, сjёднијем
грабљама, — двјёма,
трёма

јёдан (јёдан), јёдни, с

их једанёс, двадес,

једанёс . . . девётнёс,

трйдес (двадесёт,
трйдесёт), четèрес,
П—Др: једанёс . . .
девётнёс, дваес (двадес),
трйес (тридес), четёрес
(четèресёт), шёсёт

двадес (двадесёт, двäес),
|тридес (прй*ес), чётрёси
чегередёсёт, шёсёт

једанёс . . . девётнёс, дваес
(двадес), трйес (трйдес),
чётрёс (чётерес), шёсёт

промену, т— двјёма и

јёднüм кôлима, двéма
(двиЈёма), трима

|

вдлйм (вдљу)

П—Др: знају (знаду)

вдлйм

вдлйм

дâм (дадём), дамо

|даду, знаду, имаду

(дадёмо), знаду (знадём,

(знадём, имаде, имадёмо),

знадёлto), ймају

али и дају, знају, ймају

- мм

их будём (Борач:

бйдём (бйднём), бйду =

будем, бйдём, бйднем,

бііднём/бйдём,

бйдну

бйнём

П—Др: бйдём, бйднём
ИХ, могу (мджем, мдрем)}мдгу (ретко: мджелі)
чём, чёш, чё, чёмо, чёте,
чу (у ИХјош и ткајём,
ткäју и ткам, ткају, али
ређе)

|ткём, тку

ИХ: дóбütt;

пй, сäий

П—Др: сакрй, пдсй

|мдгу (мджем)

|ткати. ткём . . . тку
|

|

|

2. л.jд. императива
основа на -и: завй, пй

Говор Драгачева
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Имперфект је жива
Сачуван само код
граматичка категорија. |најфреквентнијих
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Имперфекат ретко у
употреби.

ГЛaГОЛа.

јёдосмо

дâдосмо

aор. дóђосмо

Дужа и краћа форма у
подједнакој употреби.

Чува се финално-и.

Дужи облик
инфинитива.

ИХ: пдзван, драг, —
навйјен/cáвüта, —
помужёна,
довèжен/довёзен;
П—Др: зâвјен/зâвür, —
музен, вёзен,
истрёсен/растрёшен

пдзват, — джењен

дпрâн, тёрат, —
сакрйвен, —
мужен/вёзен; — дженит,

ИХ: наћу;
П—Др: йћу, пдбјећу

дбћи ћу, наћи ћу (стиће,

(чешће: жёњен),
сашивёна, саљевèно

— дделит

отйћу, дóћи ће

отйће)

ИХ: ретко пèчу, стрйжý; пèчý, вучý и сл.
П—Др: лёку, довуку

пèчу, сéчу

ИХ: дóлазу (ретко)

йзводу, умёсу, вйру (ређе)

правё, найлазё

559. Из табела се види да се драгачевски говор у највећем броју особина
слаже, потпуно или делимично, са поређеним идиомима. На основу целокуп
не грађе изложене у овом раду, намеће се закључак да је данашњи драгачев
ски говор млађи штокавски говор источнохерцеговачког типа у југозападној
Србији.
560. Стабилан вокалски и консонантски ситем је одлика нашега говора.
Он данас представља, како смо у одељку о замени ѣ констатовали, мешовити

ијекавско-екавски тип. Раније је, несумњиво, ијекавизам имао превагу над
екавским ликовима. Током својих антропогеографских истраживања 1898. и
1899. године Ердељановић је приметио: „Становништво говори врло правил

ним српским језиком и углавном јужним наречјем. Али се већ јако осећа и
утицај источног наречја . . . Свуд се запажа и то, да старији људи говоре пра
вилније а неки и сасвим правилно јужним говором — знак, да источно наречје
продирејаче тек у новије доба“ (н. д. 99—100). Важну спону са херцеговачком
базом чини јекавско јотовање, скоро у свим категоријама у којима га имају
остали сродни ијекавски говори. Остале фонетске особине познате су, у већој
или мањој мери, сличним идиомима ИХ и Ш—В основице.

561. Акцентуација је новоштокавска, са јасно издиференцираним тон
ским и квантитативним опозицијама. Релативно се добро чувају постакценат

ске дужине, мада су озбиљно „нападнуте“ у ликовима са два ненаглашена
квантитета. После (~) акцента дуги слогови се врло ретко чују. Карактери
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стично је повлачење силазних акцената на кратку пенултиму у виду (") ак
цента: вдда, пдток, али је увек вддё, пдтока и сл. Ову акценатску особину по

знаје гружански говор, затим централношумадијски, чачански и горњомила
новачки крајеви. Динарски јекавци, сигурно је, нису донели ту прозодијску
црту, коју треба посматрати у вези са говорним супстратом на ширем срби

јанском терену. Живо старо и ново преношење силазних акцената на про
клитику је црта која наш говор спаја са југозападним говорима (посебно
случајеви типа два дана, пёт пара). Кановачко дуљење није забележено у ве
ликом броју лексема, а такве случајеве објашњавамо утицајем шумадијских
говора. Акценатску подударност са говорима ИХ базе налазимо у низу ка
тегорија (датих по Даничићу).
562. Највећи број изоморфа повезује говор наше области са херцего
вачким и Ш—В говорима. Овде се, без изузетка, именице типа Јбво мењају

по обрасцу Јбво — Јбва — Јбву, а присвојни придеви изведени од тих именица
увек гласе Јбвдв, Јбвова, Јбвово. Са шумадијским говорима се ова зона поду
дара у једнакости Д—И—Л jд. заменица и придева (двйм детету, у нашйм
сёлу), мада се у истој мери чују и облици ддбрдм, двбм итд. Наставци старих
тврдих основа у заменичко-придевској промени, иако нису чести, сведоче о
вези са јужним говором. Имперфекат није жива граматичка категорија,
што је одлика многих јекавских говора ван Херцеговине и Ц. Горе.
563. Пресудан значај у формирању драгачевског говора имају досељени
ци из југозападних (ијекавских) крајева. Тај адстратски слој — херцеговачки
ијекавски — у новије време је здружен са екавским адстратом, који битно
утиче на физиономију нашег идиома. С обзиром на разгранатост старих по

родица (в. т. 15), као и на чињеницу да динарско јекавско становништво није
дошло одједном већ у етапама, не сме се занемарити улога супстрата у фор
мирању неких језичких црта.

VI
ЛЕКСИКА

А

äвољити, — йм несвр. нејасно, неправилно изговарати зубне сугласнике,
шушкати. — Авољй кад гôворй, шушка.

аидук, -укам (тур.) направа од тикве којом се извлачи течност (најчешће
ракија) из неког суда (обично бурета), натега.
äлен, алена, -о (тур.) светлоцрвен.

аљав, -а, -о који не стоји добро (о одећи и деловима одеће) — Аљйнка није
лијéпа, äљава дóђе ако прёђа нйје лéпа.
Изр. àлена паприка. — Пôспёш аленбм паприкбм.
äндрак м трње, трњак.

антрёшель м место на самару између терета с обе стране.
äталь м онај који је лоше одевен, одрпанац.
äутњак м опанак од камионске гуме.
äшлук, ашлука м (тур.) део запрежних кола у који је урезана осовина. —
На äшлук се вёже осовина кôла и цугови.
Б

багларати, -ам несвр. много говорити, брбљати.
Баглбв, -ôва м надимак изведен од глагола баглараги.
бадначица
*

бадњачица

|-

ж погача која се меси на Бадњи дан, чесница.

бадњара ж воденица поточара са бадњем — Имају воденице бадњаре и са
тóчком па на њёга тèчё иш чèсмё.

базва ж врста крушке.
бајиновац, -бвцам врста дувана.
бäквица ж суд у који иде ракија кад се пече, капалица.
бäксем и баксём прил. (тур.) тобоже, бајаги. — Као бäксем бн мёне предае
паре.

балдисати, -шём свp. (тур.) клонути, малаксати, посyстати. — Балдисала
СНа Га.

бäлук, балука м (тур.) свитак конца, гужвица.
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балучан, -ана, -äно (тур.) који је ткан без чунка, провлачењем балука (обично
ћилим).
банкýт, -утам врста пшенице са осјем.
бäпити, -йм свр. пасти, бубнути, треснути.
барушљав, барушљава, барушљаво мочваран, подводан, баровит — Рôгоз
растё у барушљавйм мёстима.

басати се, -ам се несвр бавити се нечим, занимати се — Йја сам се о томё
бäcб.

басташ, -ашам онај коме иде од руке, који је способан, вичан нечему.
бäта ж дрвена мишоловка, ступица.
батлйна, -йнё ж судбина; срећа. — Такё сам ти батлинё.
бéдиња ж сиромаштво, беда.
безгäћан, безгаћана м надимак човеку који није имао гаће кад је дошао у
војску.

белйини, -*на, -"но несретни, јавољи. — Есад јôш ймало нёкй бела°ни
јôвић. Он се пёо на кућу на Бôжић. — Мôја ма°ка баш нйје једама° главу
сагорела са тйм бèла°ним цёђом.
бèлило

|

с новац којим гости за свадбеним ручком дарују младенце. — Зè

бјèлило } тови купили бјёлило.
белйна, -йнё ж 1. бело рубље.
2. сtрна жита (овас, пшеница, јечам, раж).
Бèлица ж име овци.

бèлбв, белова, белово који је од бела. — Белова врата. — Белово дрво.
белôкапам онај који носи белу капу као део ношње. — Онё пусте белôкапе
(Турци) навалиле.
бёлош м животиња беле длаке, обично вепар.
бёнт м (тур.) брана, устава за воду.
бèросавка ж врста ране шљиве.

бёстраг м велика даљина. — Из бéстрага дође народа.
бёцнути се, -нём се свр. тргнути се.

биљежица ж нека ствар (најчешће болесникова) обично од одеће, која се даје
врачари ради врачања, белег — Гатар гледа у мёне па велй: „Дйдете, да°деми
кäку биљежицу од тёбе да нёшто вйдйм о тёбе!“
бйнтија ж врста кромпира.

бичаја ж држак од бича, бичаље. — Ђёра з бичајбм.
блёи м (обично у мн. блёови) оков на осовини запрежних кола.
ближа ж игра ближе (са новчћима).
ближњäив, -аива, -аиво који има близни, тј. различите жице (откању). —

Двё жйце у јёдан котäлац, по öсам прôстй, а ону ближњаиву у јёдан. —
Увођёње двéју жйца у јёдан коталац, тó ти се зовё ближњаиво.
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близнак, -äка м близанац.

бљуштурм коров.
бôднути, -нём свp. мало убости, боцнути. — Мёне е бôднула винова лôза
право у öко.

божанствен, -а, -о побожан (о песми). — Онда пјёвамо вакó нёку божан
ствену пјёсму.
Бôжй дан м други дан Божића.
бôјаџија монај који воли да се туче, кавгација.
бôкас(т), -аста, -асто који има испупчене стране, бокове.
боланџа

}

|-

ж кантар који мери до 25 кг.
буланџа
бољеризовати (се), -yем (се) несвр. ићи на боље, побољшавати (се). — Бô
љеризуе се жйвот.
больйрати (се), бôљйрам (се) несвр. побољшавати се — Бйло е тéжак
живот, сад је мало бољйрало.
боравити, -йм несвр. бити на неком месту, налазити се. — Ту ни, казати,
лёти бôравй млёко и сйр.
бôстапка ж врста крушке која је унутра црвена.
бошчовäлук, -алука м (тур.) башта за поврће, врт, градина.
брадвити, -йм несвр. тесати брадвом.
бразда ж изр. у једнби бразди уједно, заједно (о њиви). — Има пé-шёс ёктара
м

у једнб° бразди.
брале, -ам име од мила којим је млада звала ручног девера.
братйнка ж име од мила којим је млада звала свекрве.
браца, -ём други девер (од три девера).

брвналија ж кућа од брвана, брвнара.
бpвњача ж кућа од брвана, брвнара.

бpвњачица ж дем од брвњара, брвнара.
брдина ж земља у брду, страни. — Брдинё мало имамо
брёзовача ж врста крушке.

бројёница ж (обично у мн.) весела чобанска и славска песма, поскочица.
брусара ж водир.

бубанчић м мали дечак — Ја у трећб“ гôдини, мали бубанчић, разумијеш.
бýптати, бýпћём несвр. ударати о нешто производећи потмули звук — Бупћё
звôно на говечету.
бурача ж буре за купус.
бурњак м даждевњак.

бусика ж бусен.
бућма ж врста сигног веза на одећи (најчешће на антерији и вермену).
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бућмурас, -аста, -асто који је пуних, округластих образа, буцмаст; пун,
пуначак, исп. и дкрушüс.

буцаж дрвени суд за воду са ручком (од 10 до 20 л).
бучук, бучукам (тур.) дрвени суд за жито.
бушан, -шна, -шно који има рупу, пробушен. — Бушно му кра“ срца.
В

вагаџија ж онај који вага, мери.

варовати, -yём несвр. не радити неким радним данима због празноверја.
вёлија ж кришка јабуке, крушке, кромпира и сл.
вёлико прил. непром, много, јако, дуго. — Вёлико пешачиш.

вёндер, вёндера м булдоонсер, багер.
вёњак м хладњак од лиснатих грана, кровине и сл.
веселник, -йкам јадник, несрећник.
вèтрйште с в. вијалиште.
вёштак, -äкам вештачко ђубриво.
Вйда ж женско лично име.

видбвац, -ôвцам врста пасуља.
виђељача ж полица за лампу жижалицу.
вијалйште с место где се веје жито; место на коме има ветра; исп. ветриште.
вй'ек, видёка м најпогодније време за нешто, јек. — Нйје имало пролетбc
кйшё у на"већй она“ јёк, кад је трёбало да нйчё.

Изр.: кад нёма ви/ёка, нёма ни лиJéка.
вйоглав, -ава м. 1. вратило раније са точком) око кога се намотава уже и
узима вода из бунара.
2. витао, чекрк за покретање ручне вршалице.

вйкнути и вйкнути, вйкнем и вйкнём свр. отићи. — После ја вйкнём на
мйраз, öдём. — Ја вйкнём одавде, вйкнём па у Ивањицу.
вйнковац, -бвцам трактор произведен у фабрици ,, Томо Винковић“.
вйтка и вйтка ж (ген. м.н. вйткй) а. танко цепано дрво које служи за градњу
куће чатмаре. б. дуже иверке за прављење котарица.
вйтлити, -йм несвр. окретати се, вртети се. — Камёње вйтлй гôре и мёљё,
сем онакб.

вишйна, -йнё ж у великој мери, навелико, много. — Нйle cйјато на вишйну.
влас, -и ж влакно, нит.

влашац, -шцам врста црног лука жбунастог изгледа. — Влашац нйчё у
гомйльку, једё се узелено.
влäчег, влачегам јак гвоздени ланац.
водењаја ж врста сочних, водених крушака.
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водњика ж течност киселкаста укуса која се добија од сувих јабука и
Крушака.

вôдоплавм поплава.

*

вођица ж везена шара на чаралама и кошульи.
вôзати, вóзам несвр. водити коло. — Кôй мôмак вóза кôло, öн зôвнёђёвб#ку.
вôзрас м пунолетство. — Док су порасли у вóзрас.
воћёвит, -ёвита, -èвито који је богат воћем. — Тó е било воћёвито вó°на.
врäштати, -йм несвр. праштати, пуцати (о дрвету). — Нёће горй већ само

врäштй.

врг м (лок. јд. вргу) в й*дук.
вркёт, -éта м. в. преврт. — У плётёњу има глат и вркёт.
врљкати, -ам несвр. скитати.
врстати, -ам несвр. разгртати копачицом земљу између врста кукуруза, —
Трёба муруз да изврстају. — Врсташ са кљусетом.
врца ж (обично у мн.) опанак од неуштављене коже.

вpчати, -йм несвр. љутито говорити, гунђати, негодовати.
врчити, -йм свр. нагло скренути, савити.
вршкара ж кошница исплетена од лозе или прућа, купастог изгледа.
вурити, -йм несвр. радити тежак посао, теглити.
Г

гадан, -дна, -дно који изазива гађење, прљав. — Свй сте гадни на мёне.
гäљав, -ава, -аво хром, ћопав, гељав.
гарантура ж гарнитура.

гéљати, гёљам несвр. храмати, шепати. — Гёљб на једну нôгу.
гèпара ж врста вршалице коју покреће запрега идући у круг.
гигати се, гйгам се несвр. љуљати се, Клатити се.

глава ж извор неке реке — Баш на глави Тôлйшнице.
главйњати, -âм несвр. ићи љуљајући се клатећи се — Анде, главйња“
пушти теле.

главичôрак, -рка м брежуљак, главица, брешчић.
главнйк, -йка м главни обруч на бурету или каци који се прво ставља. —
Направй öбруч гвозденй и öнда нäбије први главнйк.

гледан (гледан и гледан), -дна, -дно леп, згодан, наочит — Гледна béца ко
јабуке.
глйновача ж в гриновача.
гмиза ж сачма.

гôдет м год, велики празник који се свечано прославлba.
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голадиjа ж зб. фиг. сиромаси, голаћи.
голаћина ж и м голаћ, сиромах.
Голубица ж име заови од мила.
горôган, -ôганам осоран, надмен човек.
Горунац, -нца м брдо у Драгачеву.
гостйрати се, гôстйрам се несвр. гостити се, частити се
гôтов, готова, готово сигуран, известан, неизбежан. — Онда ће готова мува
да найђе.

градити, градим несвр. правити. — Гради се од збби уже.
грбати, грбам несвр. радити тежак посао, диринчити.
грёдом прил. успут.
грйновача ж врста старинске пушке.
грмаль м стар, онемоћао човек.
грудњача ж крпа у коју се ставља сир да се оцеди.

гужварица ж (обично у мн.) чизме од танке, фине коже која се гужва,
набира.
гуња ж сукнени огртач, гунь.
гуњица ж в гуња.
гусити, -йм (на кога) несвр. љутити се, дувати. — Гycй јёдно на другб.

гуцкати, -ам несвр. у дем значењу: потајно говорити против некога, зyцкати.
— Онй гуцка, прйча прôтйв државё, а пôсле добију и öни по носу.
гуцнути, -нём свр. пронети глас тајно, пришапнути. — Али му гуцнули дру
ги са стране.

гушав, -āва, -äво који је попут гуше, кесаст. — Нôсиле се гушаве панталоне.

гушарица ж врста тикве која се користи за воду.
Д

даванција ж давање, издатак.
Дада ж име од мила свекрви из уже фамилије.
дарга ж дебља острyгана даска која се ставља преко потока.

даровнина ж дарови, поклони које обично млада добије на свадби. — Сна
јо° да од даровнйнё нёшто.
двäескиња ж пушка калибра 20 тт.
дванёска
-

-

}ж врста пушке калибра 12 тт.

ДВаНecКИЊa

двйска ж јагње од годину дана, шиљеже.
девèндел му изр. од ~ од давнина, од памтивека. — Он ће ти испрйчати
о девèндела.
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дёзйр, -йрам врста кромпира.
делиица ж в брале.
десетка ж мека ракија од десет гради.
Димитар, -трам име.
довести се, -дём се свр. бити доведена (о млади, невести). — Да л је се Нôвка
ôнамо довела — не знам.

догељèцати, -ам свр. догегати, доћи полако. — Догељёцам са штакама.
дођйн, -йнам пејор. онај који је доселио из другог краја.
дозвољёвати, дозвољёвам несвр. дозвољавати. — Дозвољёвате л да Вам
прйчам?

доранити, -йм свр. доћи рано, — Йзутра она hôрава бабетина доранила
[да) наложй ватру.
достоверити, -йм свр. додати, допунити, довршити.
Драгоцвёће с име заови од мила.
дрвенити, -йм несвр. стављати дрвене оплате на колске точкове.

дрёкало с привиђење, утвара, приказа.
дpèновäкм штап, прут и сл. од дреновине.
дрёнбвка ж врста шљиве слабијег квалитета.

држати, -йм несвр. имати високо мишљење (о некоме или нечему), придавати
важност, ценити. — Држй на сèбе.

дркатавац, -аваца м дpxтање, дpxтавица. — Спава“ у каналу док те не
стигнё дрктавац.
дрљав, -а, -о разрок, врљав.
дрндäћ, -аћам пацов.

другенац, -ёнцам други рој (о пчелама); исп. трёћенац.
дрчати, -йм несвр. штрчати. — Дрчё оне длаке.

дубач, -äчам гвоздена алатка за дубљење дрвета.
дубирбг, -огам рог на старинској кући кровињари који је побијен у земљу.
думèњак, -äкам (тур.) уздужна греда на таваници.
дургуља ж врста имљиве.
Ђ

ђаволити, -йм (ђаволймо) несвр. фиг. живети тешким животом, кубуриги.
ђйскати, ђаскам несвр. правити несташлуке.

ђевгâрити, ђёвгарим несвр. лајати — Кёрад лају, само ђевгаре на њега,
а нйшта му не могу.

ђёвкати, -ам несвр. в. Левгариги.
ђёвнути, -нём свр. ланути.
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ђйнђуља
ђйнђура

}ж фиг. млада, невеста.

ђоновäк, -ака мопанак са јоном.

ђубрйштиња ж у пеј значењу: вештачко гнојиво, ђубриво. — Нёће (усев) да
рôдй сад, навадило се на ону ђубрйштињу.
ђувèчäг м врста дубљег земљаног суда, hувеч.
ђунија ж (тур.) у изр. довести под једну ђунију дотерати, удесити по својој
вольи, довести у ред.
ђутурица ж (тур.) узимање неког посла у целини. — Ова“ йде у ђутурицу,
ja öстанём кући.
Е

èтемаль м припрост, глуп човек.
Ж

жёнидбина ж женидба. — Да опрйчам и о женидбини цара Душана.
живети се, -йм се несвр. имати добар стандард, добро живети — Добро
су се живели бвде.
живйна, -йнёс зб. перад, живад.
жйжалица ж мала лампа без цилиндра, жижа.
жйкинац, -йнцам Жикино коло.

жйтина ж у експрес. значењу: жито, — Имамо житинё, бôг зна кôлко.
жмиралица ж в жижалица.

жугнути, -нём свр. cркнути, — Жугнёмо мало чôрбё.
жучан, -чна, -чно љут, бесан. — Ја сам жýчан на тб.
З

забравйс, -аста, -äсто тврдоглав, својеглав. — Кôлко е бн забравас.
завалит, -а, -о који се тешко сналази, сметен, несналажљив. — Нйсмо бйле
завалите.

заваровати, -yём свр. спречити, сузбити неко зло врачањем.

заварчйвати, заварчуём несвр. спречавати, сузбијати неко зло врачањем —
Заварчуе се лйјевбм рукбм свака ббљка.
завоица ж кривина, окука, завој.

заврзати, заврзам несвр. закачивати, запињати за нешто.

спречавати, омета

ти, — Очистйм овакб снёг да ме нйшта нёма заврзати.

заврзйвати, заврзуем несвр. закачивати, запињати. — Заврзйвала ми аљи
ница за орезане гиџс.
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загасан, -сна, -сно који је тамне, затворене боје, загасит.
загиликати, загилићём свр. зашкакъити.

заимавати (се), займавам (се) несвр. стицати имовину, богатити се —
Пôчёли смо да се займавамо.

займати (се), -ам (се) свр. стећи имовину, закућити, обогатити се. — Грдно
имање искрчио и пôкуповó док је займб öвб öвде.
зайтин м (тур.) зејтин.

закопиштити, -йм свр. в заимати — Нйсам ја тó закопиштио раније, већ
од добрй људй узб.
закратити, закратим свр. забранити, ускратити. — Видйш, öва* Поповић
[лекар] закратио ми је вйно.
закудрати, закудрам свр. заостати у развоју, закржљати (о домаћим живо
тињама).

залйзати, залйжем свр. преваром и сл одвести, завести. — А сад: зализб
мôмак дèвб°ку у тмушу, одвео је два кйломётра.
замка (замка) ж омча, петља.

замријёти, замрём свр. умрети; помрети. — Мô“ отац и стрйц су замрли
— нйсу се дёлили.
замчица ж дел од замка.

занадничити, -йм свр. зарадити надничењем. — Ја, јадан, ако шта занад
ничйм, донесём у кућу.
занимати, занймам несвр. І. забављати, веселити, разонодити. — Они су
занймали народе.
II. ~ се забављати се. — Нйје ти било да се девб°ка занйма с мôмком.
занймљив, занимљива, занимљиво који се занима, интересује за нешто, ра
дознао. — Занимљив сам бйб за свäшта.

заносит, -а, -о који себе прецењује, уображен.
заопкôлити, заôпколйм свр. опколити, окружити.
заôставица ж уседелица.
заôчити, заочйм свр. уочити, опазити, приметити.

заошйљити, заôшйљим свр. заоштрити, зашиљити. — Нйје имало ни рао
нйк да набије на öнб, но накб заôшйљи сèкирбм.

запатити, -йм свр. пропатити, промучити. — Свё сам ти запатио тё муке.
запатити, -йм свp. I. одгојити, умножити. — Запатй по десеторо децё. —
Запатио само свйњу.

II. ~ се закотити се, залећи се — Бљуштур се запатй у ливади.

запäштати, запаштам несвр. почињати пост. — Запашта се пред Бôжић.
заплатити, заплатим свр. лоше проћи, лоше се провести (нпр. у рату). —
Увёк су Босäнци заплатили.
запоставити, -йм свр. поставити, засновати. — Он је првЙ запôставио
машйне.

186

Петар Ђукановић

заранак, -анкам време пред излазак сунца. — Пôђемо такбоко заранака.
зарäнити, зараним свр. почети давати храну детету после мајчиног млека.
— Ја сам зарањена кад је се јёла кôприва.

зародити се, зародйм се свр. везати се рађањем, стећи пород и одомаћити
се. — Зарôдила се бйла туна.
зарбзати се, зарбзам се свр. почети нагло плакати, расплакати се. — Радо
сава се зарбза.
затракйвати, затракуем несвр. запиткивати, заговарати, задржавати
причом. — Ја б мало затракйвала: како си, штä радиш.
затревити, -йм свр. затећи, наћи, задесити.
затревљäвати, затрёвљавам несвр. налазити, затицати. — Затревљавали
и(x) и тукли.
затрошити, затрошйм свр. иситнити, издробити (нпр. хлеб). — Затрóшила
мурузни лёбац у млёко.
зäумити се, -йм се свр. замислити се. — Кад би се заумио чôвек шта е
вам, па шта е вам.

зачикати, -ам свр. изазвати, испровоцирати. — Тамо су и нёкй зачикали
код Вčнца, пуцали на њй.
заџепак, -пкам мали иел на оделу. — Јa öнб забик у заџепак.
званица ж позив — Фала на званици.

звијёрити, -йм несвр. погледати, ишчекивати — Само звијерим ка ће да сване.
згôдно прил. добро, лепо. — Накисло е згôдно.
зграда ж брвнара, вајат.

здравити, -йм несвр. пружати, додавати некоме флашу с пићем говорећи му
„здрав си“ и сл., наздрављати. — Напијем ја чутуру па здравйм тёби.
земљapйна ж порез на ораћу земљу.

зијёвалица ж врста зељасте биљке чији цветови подсећају на уста, а користи
се за лечење крајника.

зликовнйк, -йка м зликовац, убица.
знäтан, -тна, -тно који доста зна, паметан, бистар —
бсмо гôдйште, али јако бйстар.

Й бн је знатан, бн је

збр, зôрам (тур.) напор, напрезање. — Нйје ти збр показати,

зубнути, нём свр. појести мало, на брзину, гриинути. — Попијем ракију,
зубнём мало, йдём на другій посб.
зуварица ж корист, фајда. — Тражиш дйнар вйше, велика је) тó зуварица.
И

йбретити се, -йм се несвр. (тур.) чудити се — Чудио е се народ, йбретио.
изамљети, -мељём свр. фиг. доћи крају, свршити (се) — Бйло готово иза
мљело, већ пред рôк дойдём кући.

йзвраскати, -ам свр. испрскати, испуцати од кише (обично о воћу и поврћу).
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изврстати, -äм свр. направити врсте на њиви.
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извркала

издајати, издајам несвр. устима извлачити млеко из дојке, сисати. — Теле
издаја ону öмужу.

изданција ж в даванција.
йзједна прил. непрестано, стално, непрекидно. — Такб то йзједна течё. —
О тада имам чёле йзједна.
излемёзати, -ам свр. фиг. злоставити, накињиги, — Излемёзало ме свäшта.

излёпшати се, излепшам се свр. (безл.) постати лепше, изведрити се (о времену).
изљећи, -гнём свр. изаћи.

йзмјештити се, -йм се свр. преместити се преселити се. — Да се мй једна
измјёштимо.

измôдити, -йм свр. изаћи из моде. — Нёће то јôш да измôдй.
измуртати, измуртам свp. (тур.) преварити. — Измурташе га и öћераше.
йзобла прил. у облици, неотесано (о дрвету) — Јапија се дóвлачи изобла.

изразйвати се, изразуем се несвр, говорити непристојне, грубе речи, псовати.
йксан, -äна м (тур.) људско биће, човек.
йла ж злоба, пакост. — Ни сам нёком нёшта й.лёнёкё начинила.

йменица ж телефонски именик; именик уопште.
искôсити, йскосйм свр. довршити кошење, покосити.

йскраден, -ена, -ено (само за ж. род) који се искрао, побегао (о девојци која
сама оде момку, без свадбе). — А сёстра ми се удала прё мёне, йстó сама йс

крадена, такбе и отишла.
йспит, испитам веридба, изр. узёти ~ верити се — Узёли мй йспит.

истимати се, -ам се несвр. држати се укочено, правити се важан, прсити
се. — Истимали се људи.
йстина ж изр. бйти на йстини бити мртав, почивати. — Он је сад на истини.
истовéнац, -нцам (обично у множини) они који славе исту славу. — Исто

вéнци смо, нè може јёдно другбм додёмо на славу.
истулити (се), йстýлим (се) свр. угасити (се). — Ватра се истулила.
йћмет прил. (тур.) велики број чега, много.
ишчеврљити, ишчёврљим свр. померити, изглавити, ишчашити. — Нёкако
ишчёврљи прст.

јабýчара ж пита са јабукама.
јаглица ж искокан кукуруз, кокице.

јагличица ж дем од јаглица. — Узмё по пé-шёс мурушчйћа пайспечёмо
на шпôрету, онй јагличйца једёмо.
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jäдити, -йм несвр. І. кукати, нарицати. — Жёна кýкала, јадила, несрећила.
П. радити (у емотивном говору, у иронији).
јадýнка ж невольница, несрећница, јадница. — Мйлýнка, јадýнка.
jäицара ж псего које краде јаја, положара, јајара.
jäице с тег јајастог облика на кантару, јаје.
јаичéнце, -ета с дем од јаје.
|-

*

*

*

|-

јаком прил. непром, тек, тек што, чим — Кад јаком изгрије, тó е пун
мёсец. — Јаком се ослободило. — Ено јаком нёком нйчё жйто.
јакульача ж кукульица, капуљача.
јанија ж (тур.) врста јела од меса и пиринча.
јарйк, -йка м а врста пролетњег ситног кукуруза од кога се праве кокице.
б. врста белог кукуруза крупног и облог зрна.

јармати, -ам несвр. (тур.) хранити (стоку) јармом. — Јармају краве, стóку.
јатка ж јадница, несрећница.
jäýд м (ном. мн. jäудови) слабо, неухрањено, мршаво дете, — Имало ово
двôe jäудбва.

једнако прил. стално, непрестано — Ал само нйје бн код мёне једнако,
него је нèко мôи ранијё нôсиб.
једначито прил. уједначено. — Мôраш једначито допрёдёш, нё ваља ни

распредено ни упредено, но таман како трёба.
једнолико прил. на исти начин, исто — Једнолико смо гладовали и онога
päта и овога.
језёрити се, -йм се несвр. подсећати на језеро. — Да имаш да сунеш зйтина
колко öћеш па да се језерй.
језиковати, -куем несвр. много причати, пружати језик.
јёлица ж врста кромпира за јело.
јеловй, -а, -б који је за јело, јестив (обично кромпир).
јечменица ж хлеб или ракија од јечма.

јôвänка ж врста крушке која сазрева око Светог Јована јесењег (11. септем
бра).

К

кабулити, кабулим (обично у негацији) несвр. (тур.) жалиги, марити. —
Нё би кабулио шта öћеш дати да ми се тó нè десй.

казати се, кажем се несвр. рећи своје име некоме при упознавању, предста
вити се. — Вй се кажите. — Кажи се чй си.
казати, кажем свр. као поштапалица, узречица.

кäиш, каиша (у ген. једн.) м народна игра; исп. и тура.
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кäимачити се, -йм се несвр. добијати кајмак на површини — Што вйше
куваш [млеко) бôље се ка°мачй.

калавурма ж (тур.) кавурма.

калаузити, -йм несвр. (тур.) показивати некоме пут, предводити (некога) —
Да ми калаузй пут.
калймати, -ам несвр. путовати пешке, ићи, пешачити.

калкан, калкана м (тур.) таван на итали. — А и по срёћи сам ймб на
калкану сйјена на штали.

Каљуша ж име овци црне главе.
канатити, канатим несвр. (тур.) I. потпомагати, одржавати, кріпити. — Има
лёпо имањце, тó га канати.
II. ~ се тешко се одржавати, животарити.
каначић м врста цвећа.
канделйца ж врста цвећа.

каносати, -шём (трп. прид. каносäн) несвр. бојити галицом; бојити.

кантина жаугм, и пеј од канга — У некб* кантини.
капавац, -авцам врста шљиве која сама опада кад сазри; исп. црношљива.
капалица ж суд у који тече ракија из казана.
капија ж (тур.) отвор (који чине палац и кажипрст) кроз који се протерују
пиљци у игри пиљака.

каптар, -арам покривач од коре (обично трешњеве) који се ставља на
кошницу да заштити пчеле од хладноће. — Нäтнёш каптар на кôшнице да не
зéбу чёле.
кара-тäван м (тур.) в дубоки таван.
Караџа (обично у мн.) презиме.
кäстимицё
кäстом

| прил (тур.) намерно, кастиле — Узгредно нёмб° пропуштити,
али кäстом отйћи штёта е за кућу.

кастрóла ж тучана глеђосана посуда са ручком и ногарима.

кäтраница ж (тур.) посуда за катран (за подмазивање запрежних кола).
качара ж зграда у којој су смештене каце.
кашйкара ж (тур.) врста пушке кремењаче.
кашика ж (тур.) изр. оставити кашику преминути, умрети.
квäсан, -сна, -сно који је тек оздравио; нежсан, ровит.
кёре с пашче, псето.
кићануша ж врста шљиве.
кирити, -йм несвр. вирити, извиривати. — Кйрё ђёца.
кладара ж дугачка тестера за резање клада, балвана.
клäпина ж кашаста течност која се добија кувањем зелене орахове коре.
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класат, класата, класато у изр. класато жито: жито које има класје, стрно
э/сиг0.

класача ж врста високе траве сличне зоби, власуља.
класôвит, -ôвита, -о који је богат класјем, класат; бујан — Бујад вёлика
растё, а класовита.
клйнар м беспосличар.
клйнџав, -а, -о који је висок и танак, вицкаст.
клйчак, -чкам изр. вући (се) клйчка вући (се), теглиги клипка.
клôдити се, -йм се несвр. мрестити се.
кљук м а. млаз воде који избија на површину (обично на извору). б. клобук
који избија при врењу течности, кључ.
кôба ж штап који је побијен у земљу у игри клиса.
кобилица ж део на који се ослања вретено за подизање воденичног камена.
кôвраг, кôврагам коров, траву.ьина.
кôжара ж врста јабуке.
кôжмура ж кора воћних и других плодова (обично шљиве).
кожмурица ж дем, од кожмура.
козара ж ногари за тестерисање дрва, козлић; исп. магаре.
кôзетина ж козја длака.

кокошар; -äрам кокошињац.
колебати, -ам несвр. померати се љуљати се клатити се. — Мбра да умерй
разбб“, да бйдё равномčрно, не смиде да колčба.
колибара ж колиба.
кôлотраг м траг од колских точкова.
комйшина ж листови који обавијају клип кукуруза, ољвина.

комйшка ж чаура за метак. — Тpй џака имало кôмйшке од митрољёза.
кôрпа ж прилог који се носи о сахрани (обично у јелу и пићу). — Дôшб с
кôрпбм.

коруга (обично у мн.) ж гумени опанци.
косäљак, -љкам коса, косица у географском смислу. — Они су само про
вукли преко онога косаљка и ту је закопали.
кôструт ж предиво или тканина од козје длаке, кострет.
кôструтни, -тна, -тно који је од кострети, костретни.
кôструшни, -а, -о в кострутни.

котäлац, -äлцам место у нигила кроз које пролазе жице.
котóбан, —бäна м већа корпа од прућа у коју се бере кукуруз.

котбще с отвор на горњем воденичном камену.
кôчâtјка

º|
м
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кôчање с зб. од кочањ.

кôштац, коштацам семенка у коштаном омоту, коштица.
кошуљара ж мотка, обрамица на којој се носи опрано рубље.
краи му изр. поставити, сёсти у горњи краи у чело софре, место за долибашу.
краснйк, -йка м љубавник, швалер.
крётан, -тна, -тно у изр. крётно и нèпокрётно (имање). — Имам право на
пôла ймовине, на крётно и нёпокрётно.
кречовњак, -äкам 1. кречњак.

2. земља, тле са доста кречњака.
крйвäк м у изр. кой ~ зашто, шта је то, који ђаво и сл. — Јёс крйвак.
крйвачев, -а, -о у изр. крйвачевй жйвот јавољи, тежак, напоран, мучан. —
Тб б му било такó за мô* крйвачевй жйвот.
крйжуља ж писалька од мекшег камена којом се писало по таблици.
крйла с мн. други дан крсне славе; исп. дкрйље.
крчеле ж мн. дрвени подупорњи који спречавају осипање (земље) при копању
бунара. — Копäмо учетврт и правймо дрвенё крчеле и тó пôткйвамо да та
ôбала нè идё.

кувйкати, кувЙчем несвр. пуштати карактеристичан глас (o hурки).
кукавичити, -йм несвр. тврдичити, шкртарити, цицијати.
кулача ж (тур.) сеоска кућа примитивно грађена, купастог облика.
куљати, -ам несвр. надолазити, кретати се у великом броју.
кундра ж (обично у мн.: кундре) цйлеле.

курезан, -анам празилук.
кутњица ж вредна и штедљива жена, кућаница. — Бйла е млôго дóбра
радница и кутњица.
кучињара
поњава од кудеље, кучина.
м

}ж

кучињача

кучкйнлук м нечовештво, безобразлук.
куштра ж опака жена, оштроконђа.

Л

лавâрити, лаварим несвр. оговарати, олајавати, Трачати.
ладнйк, -йка м хладњак, исп. вёњак.

лäкомица ж дрвени жлеб којим тече вода у воденички бадањ.
лашњијё прил. (комп. од лако) лакше, једноставније.
лèбарник м у псовци: хлеб, хлебац.
лёгüштер м писалъка.
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лёђа ж мн. у изр. затворити леђима врата урадити нешто нечасно, лоше,
нанети некоме штету. — Нйсам нйђе затворио лёђима врата.
лёк м у изр. нй лёк, за лёк никако, уопште не; замало, умало.
лёлек м рода.
лèпарица ж колиба улепљена блатом. — Нёка кôлибица бèше край пута,
нёка лёпарица.
лйка ж влакнасто ткиво испод липове коре које се употребљава за везивање.
лйњак м нерадник, ленштина, готован. — Да се мало пôоштрй за тё лй
њаке закон.

лйњати, -ам несвр. скитаги, беспосличити.
липcйвати, липсйвам несвр. умирати. — Родёвало се и липсйвало. Кó зна
ó шта су липсйвали.
лйстер, лйстерам врста металне глазуре сјајног изгледа.
лйтва ж лапавица; уопште кишовито време.
лйчит, -а, -о леп за гледање, наочит. — Кад су крупни вôлови и лйчити.
личити се, -йм се несвр. бити сличан некоме, личити на некога. — А ёто
штó је) мёне мрзела — што се лйчим на öца.

лôгало слога, легало. — Убијем два зéца на лôгалу.
лозивёзм вез без мустре, слободан вез.
локмара ж им пијанац, пијаница. — Онё лôкмаре што пйју.

лôкмаш, -ашам пијаница; онај који воли бесплатно да једе и пије. — Нйсу
нёкй локмäши, нёкё бèкрије.
локмашити, локмäшим несвр. пити и јести на туђи рачун.
лопäрица ж део плуга на који се ставља раоник.
лôћикав, -а, -о болешљив, слаб. — Нёшто сам данас лôћикäв.
лубина ж изнутрица, дроб.

лубура ж кора скинута уцело, уједно са трупца; исп. и шубура.

лужити, лужим несвр. стављати у луг, пепео пре прања, киселити у води у
коју је стављен пепео (о тканинама и предиву). — Лужи се прёђа у пéпелу.
лужњаков, -а, -о који је од храста лужњака, који припада лужњаку.
лулйћ, -йћа м дрвени део на казанском капку у који улази лула, рукавац.
лупље с отпад.
лучац, -чца м дрвени лук на колевци преко кога се ставља прекривач.

ЛЬ

љушкати, -ам несвр. љуљкати, трескати.
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М

мам снага, јачина. — Да има ма öна“.
магаре с в кôзара.
маја ж (тур.) материја с квасним гљивицама које изазивају врење (о сирењу).
мäичевина ж имовина наслеђена од мајке (обично пољопривредно имање).
Маквина ж топоним.

малéнкост ж рана младост, детињство. — И ймб сам памёт затó што сам
од малёнкости слушб.

малодушан, -шна, -шно који је слабе физичке конституције, слабашан, нејак.
мäнисати, -шём несвр. налазити ману, замерати.
матерйн који припада матери, који се односи на матер; матерњи. — Мäте
pйн јёзик.
мачуга ж (обично у мн.) штака.
мачужица ж дем од мачуга, мочуга.
маџарац, -рцам врста пасуља.
машка ж штап у игри клиса.
медведовача ж врста крушке.
медити, -йм несвр. пунити се слатким соком, постајати сочан (о багрему).
— Мёдио је два сата и прекинб.
мёднйк м врста крушке.
мёлыйво с млевење (процес).
мёндревине ж мн. (тур.) мердевине.
ментаж врста лековите траве.

мёродавно прил. обично, нормално; свеједно. — Мёне е то свё бйло мёро
давно.

мёрпур м врста памука.

меругати, -ам несвр. тући, ударати (некога).
мёртек, мёртекам (тур.) ексер дуг око 10 цм.
Изр. očетити мёртеке уплашити се.
металйште с место на коме се надмеће у бацању камена.

мешаја ж жена која меси хлеб. — Кôја е мешаја öвб мёсила? — Једна
јéтрва планйнка, друга мешаја, трёћа чува бвце, четврта чува гôведа.
мйгати, -ам несвр. ићи, кретати се, мрдати.
мйгнути, -нём свр. отићи, нестати,
милоцвёће с име којим је снаха звала заову одмила.

мймогрёдно прил. успут, уједно. — Мймогрёдно и кöcйм помало.
мйра ж мирис, арома.
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мйчко прил. мало, незнатно. — Врло мйчко.
мјешаица ж варјача или оклагија којом се меша.
млач ж мочвара, живобара, пишталина. — Оћерамо (стоку) на нёку млач
те напоймо.

модеристички прил. на модеран начин, модерно. — Давно смо ми правили
мају, дôкле тó сад модеристички, мора да се купи.

модёркиња и мôдёркиња ж она која је савремена, модерна. — Мôдёркиња
сам бйла вёлика. — Бôже, мôдёркиња, кôсу дôвде, ланце, мёнђуше и т.б.
мôловати, -yем несвр. у изр. бог те мôловб.
мôль м мољац.

момковати, мôмкуем несвр. бити слуга, момак, радити. — Свёму треба
момковати.

мöpäлан, -лна, -лно који се ради под принудом, обавезом, обавезан, принудан.
— Нйти је забрањено, нйти је мôрално да се доносй.
мотика ж у изр. cйјати под мотику сејати на ouак, мотиком.
мрзан, мрзанам онај који је омрзнут, кога мрзе. — На мрзану кућа остае.
мфљав, -а, -о жcгољав, неразвијен, ситан.

музике ж мн. у изр. краткё музике усна хармоника.
музувйр, -йрам (тур.) паметан, сналажљив човек; препреден, лукав човек.
мукäет (тур.) у изр. бйти ~ обратити пажњу, припазити (на некога или
нешто).
мульёвит, -ёвита, -о несигуран, буран (обично о ратном времену). — Муљё
вито време, бйо бомбардован Бeóград.

муре с метални подметач са рупом на коме се пробија гвожђе.
муровим мн. жсмарци. — Прбђоше ме мурови.
мутвен, -а, -о кукурузни (о брашну) — Кйло мутвена брашна.
мучено прил. тешко, мучно. — Бйло е мучено према данашњици. Онбе
било мучено.
мушкарйње с зб. мушкарци, особе мушког пола.
Н

набактати се, набакћём се свр. добро се најести.
набат м набијена земља (при градњи зидова), набој.
навалицё прил. намерно.

навлак (обично у мн.: навлаци) м гвоздена кука која служи за набијање
шине на точкове запрежних кола.
нагантам и ж особенак.

нагибача ж дрвена алатка за савијање (дрвених) обручева.
нагйбати, нагйбам несвр. савијати обруч нагибачом.
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награњак, -њкам в накарет.

нагрезнути, -нём свр. појавити се у великом броју. — Пуста вóёска нагрезла.
називак, -вка м надимак.
назорицё
неопажено, неприметно (ићи за неким).
"м

•

}прил

назорце

накарет м (тур.) незгодан човек, націак — Наћи нёкôга накарета.
накбнче с мушко дете које се додаје невести кад стигне пред младожењину
кућу.

нальећи, -гнём свр. наићи.
намйнути, намйнем свр. доћи близу неког места (обично идући брдом, пла
нином). — Кад намйне над Лозницу.
намбрати, намбрам свр. натерати силом (некога) да нешто учини, приморати.
нäна ж име одмила којим је снаха звала свекрву из уже фамилије.
нäниз м било шта што је нанизано, низ, ниска.
нанос м количина јаја које снесе кокошка за неки период. — Кôлко пута
дäемо кôкбшкама на Божић, тôлико пута ёне имају на љето нанос. — Прё
стави, раниш данас пé-шёс пута, кôкôшка нöcй, нöcй, па два-трй дана пре
станё, па јёпёт öдма нöcй.
наôдити, наодйм несвр. налазити. — Али су наодили сакарйн нёкй бела°ни.
напаочити, -йм свр. ударити или измениги паоце на точку. — Па пôтле на
паочё, ударё пäоце.

напер м место на коме вода из јаза улази у бадањ. — Вôда се одвратила на
наперу.

наперјат, -а, -о који има пера, са перима, перни (обуздовану). — Нäперјати
буздовани.

напйлити, напйлим свр. излећн (о живини). — Жёне напЙлё живйнё.

напити, - ём свр. попити (нпр. из чутуре и сл.), отпити део пића. — Напијем
ја чутуру па здравйм тčби.

напртити, -йм свр. ставити на раме, понети на рамену. — Напртйм нёку
кôсицу, шта било да нöcйм на лёђима.
напудити, напудим свр. отерати, најyрити.

нарасти, нарастём свр. учинити да тесто, хлеб нарасте. — Кад шљйве стйгну
и öна пјёна кад се набаца у кацу, оно на°бôље нарастё пôгачу.
нарčдити, нарёдим свp. I. спремити, припремити, приправити, — „Оћеш
раки ё да ти наточйм?“ — Па нарёди тамо, баба нйје тý.
II. ~ се свр. спремити се, припремити се. — Нарёдим се и пбђем.
наслужити, наслужим свр. досути, долити пиће у чашу.
наставати, наставам несвр. боравити, живети, становати.

натрäвити се, натравим се свр. напити се доста алкохолног пића, опити се.
нäћевар м (лок. наћевару) наћве.
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националистам онај који воли своју нацију, родољуб.
начвбрити се, начвбрим се свр. пејор. — Идё чйча прёда њ, ја се начвôрио
за чйчбм.

|-

наџйџити се, наџйџим се свр. (тур.) лепо се обући, дотерати се, удесити се.
нашламити, нашламим свр. скупити, прикупити постепено. — Мôра нёшто
да се нашлами.

нäштино прил. на празан стомак, пре јела. — Она (ракија) се пйје нäштино
са кавбм.

нашульити, нашуљим свр. скупити, уштедеги (нпр. јаја).
невиднос ж слепило (у изр. старачка ~).
нёзнан, -а, -о у изр. у нёзнаном стању у несвести.
немерен, -а, -о угледан, цењен. — Тó е бйо чôек нёмерен, чоечансто ймб.
неокосан, -сна, -сно који има мало чланова у кући.
непроменит, -а, -о без промене, непромењен. — Да буду срётњи, дугôвеки
и непроменити.
нёскресан, -а, -о који не бира речи, неотесан, сиров, груб.
несрећити, -йм несвр. 1. јадити (1). — Жёна кýкала, јадила, несрећила.

2. в. јйдиги (2). — И öно нёшто јадило, несрећило.
нёсталан, -лна, -лно немиран, несташан — Ай био сам и нёсталан у младе
гôдине.

Њ

његовскй прил. на њему својствен начин (обично тврдоглаво).
О

обаврети, обаврём свр. уврети, саврети. — Обаврела је супа.
обазвијати, -ам свр. изгубити свест, онесвестити се.

ôбданице прил. преко дана, дању. — Нôсиб пôшту обданице.
обдржавати се, обдржавам се несвр. одржавати се у животу. — И öнда
обдржава се тйм љéковима.
ôбетина ж сеоска слава, Заветина.

ôбетиновати, -yем несвр. славити обетину.

обличити, öблйчим несвр. давати чему облик, обликовати. — Тó се (тесто)
фйно öблйчи, öблйчи, öблйчи и полако се рукбм спушта у црепуљу.

обнезнанити се, обнезнаним се свр. обезнаниги се — Она се обнезнанй и
уватимо е.

обнићи, -кнём свр. свуда нићи, понићи. — Кукуруз нйje öбникб.

обрадавати, обрадавам несвр. добијати свилу (о кукурузу) — Кукуруз кад
је обрадавб.
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обрамача ж обрамица.

обрамнит (и обравнит) -а, -о који је претежно раван — Ова“ део земље
кôй ми је öбрамнит, тó обрађуем трактором.
обрежак, -шка м брешчић са равним или заобљеним врхом; зараван на брегу.
ôбрт м окретај.
ôбртањ, -тња м окретање, обртање, врћење. — Не може да стйгнё öбртањ.
обућа жјд ципела. — Беј једнё öбућё, без другё öбућё, са једнбм öбућбм.
овйзати се, öвйзам се свр. прибрати се, доћи себи. — Касам се ја овйзала,
ćёђела сам за једнйм златним асталом.

овратити, овратим свр. вратити се повратити се на другу страну у вршају.
— Кôњи трчё öколо: О, врати! Они öврате, па на другу страну.
ôвршина ж кровина на врху стога, која се баца кад се стог разврши. — Нити
да ми има овршинё на сйЈену.
ôвчећй, -а, -е који је од овце, овчији. — Са овчећйм мёсом.
огледйнце, -ета с зеница.

огребача ж в. тарак.

огребљавати, огребљавам несвр. чешљати гребенима кудељу, гребенати.
ôгрт, öгртам огртање, загртање кукуруза,

одвећати, -ам свр. постати већи, порасти. — Чйм (дуван] одвећа, öпё се
копа двапут.

ôдерина ж (обично у мн.) стара, износана ствар, збачак (о одећи).
ôдјецати, -ам свр. завршити плач јецањем, отплакати.

одмањати, -ам свр. смањити се по обиму, количини. — Опё смйчё сламу (у
вршају), па кад одмања, йстрёса.

одрећи, -кнём свр. не испунити нечији захтев, одбити. — Не могу ја њему
да одрекнём. — А ја сам одрекла њега пôслен па нйсам ћёла за њега.
одуставити, -йм свр. 1. прекинути неки посао, обуставити. — Да одуставйте
ћёрање људй. — Рёкó му да одуставй дуван.
2. оставити, напустити. — Одуставио Радикалну стратку. — Они мёне од
уставё и öду. — Одуставио земљу.

|-

одушевно прил, у души, по вољи. — Тó е мёни бйло нёшто одушевно, да
се са тйм тјёшйм.

оздрављйвати, оздрављавам несвр. чинити здравим, излечивати, опоравља
ти. — Не могу та“ народ да оздрављавају.
|-

озимкульа ж крава која није стеона, јалова крава.
ôзüмни, -мна, -мно који се сеје у јесен, озими.

окраина ж околина, периферија. — Како немаш неђе окраину да стануеш.
ôкрйље с трећи дан славе; исп. и крила.
окрушас, -ста, -сто в бућмурас.
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омалôдушити, -йм свр. изгубити храброст, морал за борбу. — Омалôдушио
ја, само мйслйм, прва пушка пукнё — кôм да се предам.
омйвати се, öмйвам се несвр. умивати се. — Омйваш се ту и öтале скôчйш.
ôмити се, -ем се свр. умити се — Ја сам само öвý мäицу скйнб са сèбе и
ôмио се дó пола.

омладак, -ткам деца, подмладак. — Дôда се у ону трёћу чашу за омладак:
да омлади Бог и öва° дóм мушкбм и женскбм дечицбм.
омpсити, öмpсим свр. у игри пиљака: додирнути један пиљак другим, — И

ja öнда протурам свё öвё (пильке) овакб, да не омрсим, да чукнём о та°, да
нè чукнём јёдан о другй.
ôмршäим почетак узимања мрсне хране после поста. — Омрша° је на Ускрс.
ôмужа ж прво млеко после тељења (јагњења или кожења).
омуљити, öмýљим свр. подбацити, попустити. — Ова гôдина ће домýљй.
— Омуљио у учёњу.
|-

опäати, опашём свр. очистити хлеб перушком, опахати. — Опашём, jä, лё
бац очистйм, пôсле нôжом ђё сагорело öкрешёш лёпо.
*

|-

*

ч*

описменити се, -им се у изр. ~ усмено научити читати и писати ван школе,
самоуко.

опкрајати, опкрајам несвр. служити, послуживати, нпр. госте.
оплавак, -авкам краће обло дрво.
ôпраљати, -ам несвр. слати, спремати, упућивати.
опустошити опустошйм свp. I. размазити некога.
П. ~ се размазити се, распустити се.

опучити, -йм свp. I. отиснути, hушнути, оборити — Бйју авибни и једнбга
ôпучё код Куманова.

II. ~ се отиснути се, сурвати се — Крава се сврзла, опучила се низ öбалу,
полôмила рôгове.
опчувати, опчувам свр. сачувати.

орачица (ређе орачйца) ж дрвена направа за орање, ралица.
орäшчара ж пита са орасима.

орогозити, -йм свр. ставити рогоз између дуга укаце или бурета,
бс м (инстр. јд. öсом) осје.

освраћати, -ам несвр. свраћати, навраћати.

ôсијевак, -ёвкам ситно брашно које се задржи око воденичног камена, око
лиш. — Знаш. йма у вудёници од осијёвка па умёси.

османлија ж (тур.) речита, говорљива жена.
ôстрбшка ж колац око кога се садева сено.
отäкати, öтачем несвр. оштрити на Тоцилу.
отäкање с гл. им од отакати.
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ôтарчити, -йм свр. очешљати (кудељуј гребенима, огребенати — Отрлй се
па се отарчи.

отворити се, отворйм се свр. нагло и јако почети — Отворй се рат.
ôтјеста ж житко тесто. — Отјестбм лйјепиш око капка.
отóчити, öточйм свр. наоштрити на тоцилу (обично нож или секиру).
ôтрлити, -йм свр. истући трлицом кудељу да би се добило чисто влакно.
ôтруo, -ла, -ло који је труo, истрyо. — Покривено тачкбм па öтруло.
ôчкопёран, -рна, -рно који се издваја од осталих, отмен, напредан. — Ма

бôљё сам знао да мйслйм öндар но сад, како сам ја бйо очкопёран.
очурина ж пејор. отац — Очурина се оженио.
ошйнити, öшйним свр. ставити, набити шину на кацу или буре.
ôшколовати, -yем свр. омогућити некоме да заврши школовање, ишколовати.
— Да öшколују дèцу.
ôшљикав, -а, -о који има осjа, са осјем (о пшеници).
П

пакетара ж фабрика папирне амбалаже.

пäламетаран, -рна, -рно у изр. пäламетарна нёпогода. — Још вакó кате
пäламетарна нёзгода . . . Ево сäд суша, град.
пäлица ж у изр. вући на палицу вући на страну, застрањивати, штетити,
ОД 1627 (lТИ.

памучйн, -а, -б (тур.) који је од памука, памучни. — Памучинô платно.
пäнтльив, пантљива, -о који добро и дуго памти.
пäприца ж метални део који повезује воденични камен са колом.
партизанкара ж у пеј значењу: партизанка.
патити, -йм несвр. І. гајити, држати (о стоци).
П. ~ се множиги се, котити се (обично о инсектима). — Стјёнкаче се пäтё.
патйнути, патйнем свр, ослабити (о киши).

патйшњара ж слатка проја. — Мб* је отац првй умијёсио слатку прôју у
нашйм сёлу, што се сад зôвё патишњара.
патосница ж простирка за под из домаће радиности. — Ткéмо патоснице.
пäцвица ж гужвица памука, вунице и сл.
пäчистй, -а, -б у изр. ~ утбрник.

пашалук м пашњак. — Бйли пашалуци па је йшла стôка свyкудрёдом.
пашчићи (у ген. нм.) врста дечје игре. — Играмо се пашчића.
Пéка ж женско име.

пèкарница ж пекара.
пёкмаистор м главни мајстор у печењу пекмеза, ракије и сл.
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пепељуга ж пепельара.
пёпб м и ж пепео. — Узмё ону пёпб. — Прöceјемо она“ пèпб.
пёрдаш м (мн. пёрдаши) (тур.) глађење (о малтерисању).

перлйати, -ам несвр. њихати се лепршати (о одећи) — Само кошуљицу и
вуда канавицу превёжемо и накб перлија.
петрбвац. -вцам врста цвећа.
пёћänка ж врста пушке.
пецивица ж божићна печеница.
печанй, -а, -б који се односи на петак, посни. — ПечанЙ дан.
пёчат, печатам лёчата ми (у клетви).
печёњак, -ака м клип младог, млечног кукуруза који се пече.
пёчити, -йм свр. а. убости, пецнути (о инсектима). — Пёчила ме чёла. б.
угристи, ујести (о змији) — Ако змйја пèчй кôга.
пешкйрица ж (тур.) в груднача.
пйвница ж зграда или део зграде за бурад, пиће; исп. и качара.
пйјавица ж (обично у мн.) вpпца за везивање оланака.
пйјук м (мн. пйјукови) савијени део плазова на санкама.
пйкаль м (мн. пйкљеви) в. пијук — Она“ пйкалъ растружу са кладарбм
дôнеклён па пôсле расцијёпе. Тó је онај кópён што се извадй и земљё, öнб
савијено.
пйлеж ж зб. пилад.

пйло с воћни расад.
пинкала ж наливперо, пенкало. — Даде ми пинкалу.
пинтôрлук м пинторски занат.
пирйнчара ж (тур.) пита са пиринчем.
пйскавац, -авцам врста шљиве.
пйшљак м дрвени клипчић којим се спајају сређеви, дуге у задну каце или
бурета,
пјéва ж кукавица (птица).
плавуша ж врста шљиве.
планüнка ж домаћица, редуша.
планиновати, планинуем несвр. обављати послове планинке.
платежница ж жена која прима плату, запослена жена.
платйћ, -йћа м земљани тањир.

плёс и плйјес ж скрама која се ухвати на сиру у дрвеном чабру.
плётара ж кошница плетена од лозе или прућа (исп. вршкара).
пльдсан, -сна, -сно плоснат.

побрајати, пôбрајам несвр. спомињати, причати редом. — И сад нёгов сйн
тó мёне (мени) пôбраја како е бн тó pёкб.
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повилйчати, -ам свр. скупити сено у мале пластове, попластити.
повйта ж дивља лоза.

пôвоз, пôвоза м услови у којима се вози. — Кад је зйма, дóбар пôвоз, öне
[caонице) се слабо јёду.
повбзати, повбзам свр. повести коло. — Мôмак пôвбза кôло.

повозит, -а, -о који се лако и брзо окреће (нпр. воденично коло) — Турй се
ôна° шйљак дóље у јаје) да би повозитијё бйло; чйм је тањё, öно е и повозитијё.
повозити, пôвозйм свр. повести у возилу. — Чйча, čёди, дôклёш да те
пôвозймо.

повратак, -ткам повраћај младожење и барјактара невестиној кући кад кре
ну сватови. — Миливбе се враћа на повратак и огрне га мôја ма°ка ћйлимом.
повратич м врста цвећа.
поврањети, -нйм свр. постати вран, сив, модар. — Од мраза поврањели.
повратак, -ткам враћање младожењино младиној кући по дар (о свадби).
поврзица ж родбина; лоза.
подäсути, пôдаспём свр. насути, посути (нпр. пут).

пôдатрёсак, -скам потрес изазван експлозијом, — Јa öзгб öпалим мётак у
воду, по дёсёт — дванёс убијем, јер öна“ пôдатрёсак иг (рибе) онёсвёсти.
пôдвала ж дрвени подупирач у кући чатмари.
подвоити се, пôдвойм се свр. одвојити се, раздвојити се, поделити се — Они
су се подвôили мало, öва“ се старй одвôио.
подéкати, подёкам свр. распродати, потрошити, проћердати. — Подёкали
имање.

поделит, -а, -о одељен, одвојен. — Имó сам чйче, али бйли су поделити.

подлијёпити, подлијёпим свр. успорити, заостати, погоршати се (о раду, по
слу и сл.) — Ишло е тó двйје-трй гôдине згôдно, сад је мало подлијёпило.
подложара ж онај који је подложан туђем утицају, нестабилна, некарактерна
особа.

подлубурити се, подлубурим се свр. набухнути, избочити се (о кори).

подмéсти, -тём свр. замесити, замутити. — Узмёш мурузнбг брашна па öн
да“ се тó мало подмётё.

подбћи, -ђём свр. надоћи (о тесту, хлебу). — Умијёсе жёне, јадне, пôгаче
па öнô оставй мёно . . . те пôдбђе.

подраживати, подражуем несвр. раздраживати, разјаривати, изазивати
(нпр. пca) — Кó нô мôју кёрушу подражуе, саба°ле лае.
поживети, -йм свр. проживети (обично добро). — Нйкад нйсам поживела.
позлôбност) ж злоба, пакост. — Дôк садёйма нёкё позлôбности.
појавити, појавим свр. истерати, потерати стоку на пашу.

појакутити, -йм свр. брзо појести, смазати, збрисати.
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пбимити, пб°мим свp. материјално се опоравити, кренути набоље. — Дôста

е жёна туне (у фабрици) п6°мило и сподигло животнй стандард.
полèшкё прил. на леђима, налећке.
пôличарка ж најстарија кћерка која је „на полици“, тј. за удају.
пôложâиник м онај који први дође коме у кућу на Божић, полазник
положина ж место где се стоци меће, полаже храна, метало.

пôлубpвналија ж полубрвнара. — Кућа е прављена пôлубpвналија или брв
Налија.

полужити, пôлужим свр. посути лугом, пепелом.
полупамучйн, -а, -б (тур.) који је са памучном основом а потком од кудеље
и сл. (о платну).

пôлучатмара ж (тур.) старинска кућа чије су две стране од камена а две од
дрвета.
пољаш, -ашам онај који живи у пољу. — Долазё ови пољашите ми раде.
помањкати, -âм свр. угинути, полипсати, истребити се. — На вёћб* висини
су помањкали зèчеви од нёкё бôлести.
пôодим мн, прва посета родбине удатој невести, првине.

поплести, -тём свр. исплести поплет, венац на котарици. — Умио сам да
исплетём котóбањ, а да пôплетём не умијем.
пôплет, пôплетам венац којим се завршава плетење корпе (или чега другог).

поплијёсити, поплијёсим свр. прекрити се плесом, добити на себи плес, буђ
(о сиру).
попљуцкйвати, попљуцкуем несвр. пожудно гледати некога кад једе и пије.
пôрасан, -сна, -сно који је висока раста; крупан, развијен. — Бйо чôек кру
пан, пôрасан.
порéчати се, пôрёчам се свр. посвађати се, споречкати се.
порймити се, пópймим се свр. одродити се.
поробити, пôробйм свр. опљачкати.
порувати се, пôруем се свр. порвати се. — Тй (од) мёне бй лäни јача, а“
да се поруемо.
посвбикиња ж усвојено женско дете.
посилити, -йм свр. постати силан, посилити се. — Свё је öвб се наело и
пôсилило. — Сад свё пôсилило, а ја сам освањавала на машйни.
последак, -ткам (обично у лок.) крај, завршетак неке радње.
постаја ж в капалица.

постаљати, -ам несвр. у пословици: Жёна постаља човека у вр сôврё и на
дну сôврё.
посуљати се, -ам се свр. спотаћи се, оклизнути се, посрнути.
поčечити, -чйм свр. и несвр. клаги животиње и спремати месо за зимницу.
потаванити, -йм свр. направити таван.
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пôтак, -а, -о лош, полош. — Пôтака ми öва зградица.
пôткован, -а, -о насут каменом и шљунком (о путу) — Свакб* кући пôтко
ван пут; ако нйје асвалтйран, али је поткован.
поткрвавити, поткрвавим свp. мало се угојити.
потпéтити, пôтпётим свp. I в. омуљити. — Много потпéтила гôдина.
II. ~ се пореметити се, окренути се нагоре, наопако.
потрулити, -йм свр. почети трулити, бити мало захваћен труљењем. — Ако
е обућа (у кола) пôтрулила, стóй нäпољу, бн је öнда преобува.
потрусити, -йм свp. мало посути (нпр. паприком, сољу и сл.). — Потрycйм
аленбм папрйком.
пôчасити, -йм свр. изгубити време чекајући.
почестäвати, почèставам несвр. правити честим. — Ударё се прирошци,
почёставаш рôгове.
пошклобукати се, -ам се свр. добити шклобуке, пликове, оприштити се —
Пошклобукó се ко да е се ваљб по кôпривама.

празнйк, -йка м гањир. — Нйје се јёло из празнйка, но из ћäсё.
првачити, првачим несвр. бити први, најбољи, предњачити, — Људи су вó
љели да прваче.
првенчарм в. првешчар.
првече и првешче с в пооди.
првешчар м онај који иде у првешче.
првôкоп и првôкоп м прво копање кукуруза.

пребббати, пребббам свр. а. преболеги бобање (о Ђурићима). б. фиг. пребо
лети, прежалиги.

прёвоја ж превој. — На онб° прёвои.
преврт м врста плета.

прёгнат, -а, -о много јак, прејак (о пићу).

преговорити, преговорйм свр. наговорити — Дôшб трећй пут лёпим
начином и преговорй ме и öдём за њега.

прегодйнити, прегôдйним свр. провести годину дана. — Та“ pб“ остó код
мёне, прегодйнио. — Ако прегодйни једно две године, тó б прôпало.
прёденац, -нца, м чврста веза која се прави упредањем, увијањем конопца
помоћу дрвета. — Увио на прёденац.

предерати, предерём свр. прећи, отићи, превалити део пута. — Док преде
рём ја мало даље те се спасим.

прёжати, -ам несвр. вребати. — Прёжа, прёжа и уватй мйша
преживљаи м буран, тежак живот са доста доживљаја, обично непријатних.
презвати, презовём свр. преименовати, назвати другим именом. — Се°мени
се звали öни па смо и мй прёзвали жандари, комунисти прёзвали милица“ци
— свё крстило на свб* начин.
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презиме с име одмила које млада даје укућанима и родбини. — Кôлко гôђ
йма кућана, свё мбраш да зôвёш презименом, свё презименом осим човéка:
свёкрову ма°ка или мама, свёкра тале или татица, ђёвера брале.

прёкада ж прекадња, панаија.
прекратити, прекратим свр. ускратити, забранити. — Прекратио ми лекар
вйно.

прёкрёт му изр. на прёкрёт. — Овамо йма где запнё на прекрёт и трóица
навлаче öнý шйну на öна° тóчак.
преламача ж врста пушке чија се цев преклапа, прелама.

прељетак, -ткам онај који је од прошлог лета, од прошле године (нпр. сено).
прельетнй, -а, -блањски, прошлогодишњи. — Тó нам је прељетнó жйто.

препёћи, препечём свр. у изр. нèмилбм се гôсту лёбац препечё.
препокрйвати, препокрйвам несвр. поново покривати. — Кад öва° мали
порастё, бн ће (да) препôкрйва даљё.
препокрити, прёпокријем свр. поново покрити. — Овб ћу ја сада препо
кријем.
препоставити се, -йм се свр. представити се. — Да се препоставйм.

препредача ж поњава од препредене вуне или кудеље. — Дôнијёла сам два
дес й двије препрёдаче пôњаве што сам ткала.
пресвоити, прёсвойм свр. насвојити, надвладати (о болести) — Глава ме
пресвôила.
прèсевити, -йм свр. в сёвити.

прескакало с место на огради где се прелази, прескаче, прелаз.

пресми!âвати се, пресмйјавам се несвр. подсмеваги се

— Йду па се пре

cМИЈавају мене.

пресни’ётити се, преснијётим се свр. савити се скупити се превити се (од
глади, умора или болести).
преставити, -йм свp. (узречица) у изр. престави, преставимо, преставите на
Пример, рецимо.

претргнути, -нём свр, изненада нешто учинити, потегнути.
претуцати се, прётуцам се несвр. стално прелазити из једног места у друго,
потуцаги се. — По туђйм кућама се претуцала.

прèцркнути, -нём свр. умрети од страха.
пржуља ж 1. плехани суд са дршком за пржење кафе.
2. Већа посуда за печење јагњади или прасади.
прибйрати, прибйрам несвр. распремати сто. — Туна öстанё сôбра поста
љена и тó се не прибйра док нè сванё.
прйбодова ж врста пушке.

прйвидити, -йм свр. видети привиђење, приказу, призреги се некоме — Ишб
сам кроз грббље, нйшта привидио нйсам. Понеко, брате, чудй ме, каже: „Ја
сам привидио“.
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пригуслати, -лам свр. досадити, додиjати. — Пригуслало ми његово
прйчање.

придёклад м камен подметач на који се наслањају дрва на огњишту.
призрети, прйзрём свр. учинити се некоме да нешто види, привидети се —
Ја сам каже, прйзpб, мёне уплашило öвб, уплашило öнб.

приказание с приказа, утвара.
прилйњати, прйлйњам свр. косећи додати на претходну траву. — Ја сам
А
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оволани прилињо ... накосио сам отаву, можда има иљаду кйла.

припарити, припарим (трп. прид. прйпарен, -а, -о) свр. направити пар, са
ставити, комплетирати, спарити.

прйлепљив, -а, -о који се лако преноси, заразан, инфективан. — Прилепљива
бöЛёс.

прймитйван, -вна, -вно мали, незнаган. — Отац ми је дао прймитйван дèо
имања.

прйпадно прил. у најпогоднијем тренутку и на одговарајући начин — Чоéку
трёба да прйђёш прйпадно.
приптати, -птйм свp. (тур.) гушити, заптити (о астми).
прйрожак, -шка м (мн. прйрошци) краћи рог на кући.

прирудити, -йм свp. (о бељењу платна, умакању и сушењу на сунцу) в упо
ловачити. — А прирудй, öпёт умачи, од сунца прирудй, yполôвачи.
прйслава ж в обетина.
м

прладати се, -ам се несвр. дробити се, ситнити се, трошити се (нпр. хлеб).
— Ако га хлеб) не измијёшаш дóбро, öн се прлада.
прладовина ж труло дрво које се распада, прлад.
прњавор м прње, дроњци. — Узмём öнб прњавора што мôгу да обучём.
пробаљати, -ам несвр. пробављати, обављати неки обред, обичај. — Јёдно

сёло данас прôбаља прйславу, другб другй дан.
пробурљати се, -ам се свр. проварити се (о млеку).
провирати, -рём несвр. загревати до врења, кључања, варити. — Овамо ба
крäче водё прôвирčмо.
проживети, -йм свр. оживети. — А не веруем сама сèби: дал је проживео,
кумим те бôгом!
прозборити, прôзборйм свр. проговорити, рећи, казати,

проломљен, -а, -о који има рупу, шупалъ, пробијен. — Прôломљена кôска.
промућурити, промућýрим свр. размислити. — Мбраш дóбро да про
мућуриш.
пропјевати, -ам свр. фиг. постати срећан, задовољан, богат и сл. — Кó крйво
радй, не можда прôпјева.

простотиња ж зб. прост, сиромашан народ, сиротиња.
прôтакм ређе сито за протакање стрних жита, решето.
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протирати, -рём несвр. протурати, прометати. — Тка се без чунка, прôтирё
се на гужвице.
прочапрљати, -ам свр. прочепркати.

прочёвље с део огњишта где се ложи ватра и кува јело.
пртљача ми ж онај који много прича, пртља, бpбљивац.
пругло, -гла с дрво причвршћено за косу кад се косе стрна жита.
прцбка ж пејор. мека, слаба ракија, брља.
пýвбр м пепео од цигарете.
пудити, пудим свр. терати, гонити (о стоци).
пýпулъ м (мн. пупуљеви) пупољак, изданак,
пустошан.-шна, -шно а. размажен. б. безобзиран. — Народ бйо пустбшан.

пустошити, пустóшйм несвр. пуштати на вољу, чинити некоме по вољи
(обично детету).
пустошити се, -йм се несвр. ачити се, мазити се у говору.
пусула ж (тур.) писани документ, потврда, уверење.
путовођа м и ж онај који показује пут, водич — Узёли га Нёмци за путо
вођу.
|-

Р

раван, -вна, -вно једнак, исти по старости. — Ја и Мијаило смо равни.

раванчица ж у дем значењу: равница.
радећй, -а, -ё радни. — Радећй дан.
Радич, Радичам име.
Радôетам аугм. од Радоје.
рађёње с гл. им. од радити. — Злô рађёње — готово суђёње.
разговйрати се, разговарам се несвр. забављати се, љубависати. — Нйје
имало мôмак и ђёвб°ка да се разговарају ко сад.
раздвојак, -°ка му изр. по раздвоику, на раздвојак попола. — Па се йшло
цркви, па по раздвойку, једнё недељё нёколко, друге неколко, пôла, и такб.
раздвоица ж подељеност, раздвојеност. — На раздвоицу нам имање.
разрушити се, -йм се свр. престати бити рушан, скинути црнину. — Jóш се
нйсам разрушила за њйм, а прôшла е гôдина.
Разумёнка ж име.

ражабити, -йм свр. згазити као жабу, рашчеречити. — Оће öтац да е
ражабй. — А сад: зализб мôмак ђёвб*ку у тмушу — да е ражабй.
развлаком прил. радити нешто развлачећи, полако, лагано.

разлог м обично у изр. с разлогом (радити нешто) полако, натенане, без
журбе. — Нек чôек пйle с разлогом.
päк м рачвасто дрво којим се уклешти дрвени обруч приликом везивања.
-
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раношљива ж врста шљиве.
päнфлаж шара на вуненим чарапама.
рањèница ж свиња која се храни за зимницу; исп. и убб°ница.

рањеничица ж дем од рањеница. — Убила сам рањеничицу.
päсвйт м зора, освит. — С вёчери још öтишб, а дóлазйм кад је рäсвйт.
расперијати, -јам свр. растрести, раздвојити, рашчешљати, расперјати.
распредено прил. меко предено.
распричавати, распрйчавам несвр. увесељавати, разонођивати причама,
шалом. — Чäвýш, тó е нёкй кôй распрйчава тамо свäрбу.

распрћâc, -ста, -сто раздвојен, растављен, са размаком. — Сједнё странё
пôтрпäм шйну, а öнб дóле öстанё распрћäсто, има трй-четири сантйма између
дýге дóле.
распустошити се, распустошйм се свр. размазити се.
распутица ж 1. кракови који се одвајају од главног пута, 2. раскрсница.
расцерити, -йм свр. испрскати, распукнути (нпр. цигла).

päткати, -ам несвр. у дем значењу: радити. — Jóш раткам дóбро.

ратније прил. (тур.) боље, безбрижније. — Ратније се живй.
рауна ж део испод казана где се ложи ватра, ложиште,
фгнути, -нём свр. јако, грубо гурнути.

péдац м жица, ред на сукненом платну.
реднй, -а, -б који долази по реду, природан. — За четрдесет дана зовемо
ôпётрёднб, као и првй пут. — Реднб се тó послужуе. — Умро од рёднё смрти.
péкла ж женски капутић.
рёндити, -дйм несвр. (тур.) стругати, рендати (о дрвету). — Он

рёндйто на

тёзги.

pèпача ж дрво које везује предњу и задњу осовину кола, срчаница,

репéљак, -љкам пегељка у воћа и поврћа, коренчић. — Кад öна° репёљак
(корен печурке) öдломйш, оно точй млёко рујo.
речйште с старо речно корито.

рёшма ж (тур.) нарез, yрез (обично на металним деловима).
рёшмас, -ста, -сто (тур.) који има решму, нарезан.

pйвати, -ам несвр гурати; вући, теглиги — Рйва“ ко сирôче.
pйнути, -ём свр. грунути, навалити.
pйпа ж велики камен, каменчина, стена.

рогозан, -анам празилук; исп. и курёзан.
рогоџа и рогбџа ж 1. гање дрво са скраћеним огранцима за сушење сена и сл.
2. колац у гумну, сгожсер.

родомбљац, -ољца м домородац. — Тб нйсу вôдна родомбљци, но су
дошљаци.
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рођенчес (мн. рођенчад) онај који је у блиском сродству, рођени — Ймала
сам дёвере — [праву) рођёнчад. — Купyе ми (очух) ко рôђёнчету.
póџга ж в рогоціа (1).
рувати се, -вём се несвр. pвати се.

рудеж ж отпаци вуне који се одстрањују ваљањем сукна. — У ваљалицама
они мальеви тучý докле йзбије öна рудеж.
рудица ж вуница.

pyи, руја, рујо који је црвенкасте боје, румен, ружичаст.
pyити се, -йм се несвр. бити руј црвенкаст, руменети се — Руй се парадайс.
рука у изр. на руке радити радити ручно, — бйти с руке бити од користи,
помагати. — Да им будём са рукё.
рупоклйс м народна друштвена игра.
ручити, рýчим несвр. сипати. — Руче шљйве у кацу.

ручка ж земљана посуда са ручком.
рушваизм русвај, лом, хаос.
С

сабља ж фиг човек, борац наоружан сабљом. — Дёвет сабљй отишло на
КöcОВО.

-

савршити, савршим свр. свршити студије, добити диплому. — Да саврши
за машйнског инжињёра.
сагубити се, сагубійм се свр. отићи незнано куд, изгубити се — Ја мôрам

нёку да се сагубйм, а тй да останёш сама.
садалька ж направа за сађење, садилъка.
сайбија м и ж (тур.) у изр. бйти ~ в мукает.
саковац, -бвцам врста плуга.

сакульача ж (тур.) део кола који спаја руду и предњи трап,
салаш м кош за кукуруз.

самијčпати, самијёшам свр. умешати, помешати. — У cйту жйта самијеша
и зôби. — Тó самиЈёша па пйle.

самсара ж (тур.) в. јйццара.

сандучара (тур.) ж кошница за пчеле направљена од дасака.
сан[ијјёти, -сём свр. снети. — Нек санесё ми пушку.
сапсовати, сапсуем свp. мало опсовати, изгрдити. — Она њега сапсовала.
сачма, сачмё ж (тур.) у изр. ceјати на сачму сејати руком.

сашућети, -йм свр. прећутати. — Он сашуће, jа се извуко и побего.
свадбар м обично у мн.: свадбари девојачки сватови.

свéдан, -дна, -дно (обично у мн.) једнак, исти. — Свй смо мй свéдни.
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свйкнути, -нём свр. научити нешто; навикнути се на нешто. — Свйкнём тай
пócб.

свйњећй, -а, -ё свињски. — Овчећё или свињећё [месој.
свйњац, -њцам обор за свиње које се тове; исп. дбор.
свойна и своина ж родбина, својта, фамилија. — Пôшла нёкб* свôини öва
мо. — Јел Ви свôина кака?
свôисто са родбинска веза. б. порекло.
свpäкуља ж в. сакуљача.

свркати, свpчём несвр. скинути лишће са пруга, гране — Узмём грану вакб
па свpчемо. Грабово дрво, грана . . . Ја не одломйм грану, него само свpчем
шуму (лишће).
сврзав, -а, -о неуредан, запуштен; исп. смлâтав.
свући, -чём свр. смањити, умањити. — Држали су мало стóкё па су й тó
свукли.

себе речца којом се означава просторна и временска удаљеност. — Ђё себе
Радова кућа. — Пронёверила батку, й тó öткад) сèбе. — Откајд) сèбе нйје
кйша љуцки пäла.
сёбица ж мека ракија јачине око десет гради.
сёвити, -йм свp. (тур.) погрешиги.
Сèица ж име одмила којим невеста зове најстарију заову.
Сéја ж име одмила јетрви.
сёлänка ж пејор. женска особа која трача по селу.
селанце с хип. од село,

сёнт (тур.) у изр. на сёнт отприлике, приближно. — Знамо на сёнт пут
куда е. — Нёкад мёсечина па се вйдй, а нёкад накó на сёнт идёмо.
сèпетка ж (тур.) мања котарица, прави се обично од лесковог дрвета.
сèпија ж (тур.) буре у којем се штави кожа.
cйбара ж примитивна кућа од дрвета улепљеног блатом, која стоји на четири
СОХе.

Сйгава ж име овци.

сијёрак, -рка врста крушке.
cйла ж много. — Сйла ли ћеш мукё вйђети.
симcбнка ж краљица. — Кô да е симcбнка.
cйпљити, -йм свр. стегнути.
сирйшњача ж земљана посуда за сирење млека.
сирйштина жаугм. сириште.
cйротан, -тна, -тно сиромашан. — Дôста сйротан кра“.
сирћèтуша ж комарица.
cйса ж у изр. уватити трйнčсту сйсу заостати у развоју, закржљати; исп.
закудрати.

210

Петар Ђукановић

cйсак, -скам испупчени, истурени део резве на који се сила.
cјагњен, -а, -о бременит (о овци).
сјёрав, -а, -о који има сјерине, неопран, прљав (о вуни).
сјёрина ж прљавштина на вуни. — Сјёрина е неопранштина са оваца.
сјёруша ж врста траве.

cјузити се, сјузим се свр. ујединити се повезати се. — Он се сјузи с Турцима.
склёшит, -а, -о који није гломазан, мали, лепог облика, згодан за руковање,
Н0 till:62}{b62 И СЛl.

скљбати се, скльбам се свр. срушити се, сручити се.
скôблас, -ста, -сто пљоснат.

скôзан, -зна, -зно (обично у ж. роду) бременит (о кози).
скрпатно прил. тешко, напорно, неповољно, непрактично. — Скрпатно је
дôћи тамо. — Тб е било скрпатно, неекономично: трёба вôлови, па трёба два
пута да идёш за вршалицу, па за пôстбље.
скрчати, -йм несвр. оглашавати се шкрипањем, шкрилати — Кôла тамо
скрчё, пйштё она дрвена кôла.
славац, -вцам онај који слави крсну славу. — Од славаца има на°више
*

м

|-

|-

w.

|-

м

w

|-

ww.

|-

м

Никóльца.

слантольити, -йм свр. опљачкати, поробити. — Вôћа на тавану — свё је тó
слантољено, пôкупили и öднёли.
слёмити, -йм I. фиг. попити. — Слёмио лйтар вйна за ручак.
II. ~ се слећи се сложити се. — Да се то слёмй.
слйчит, -а, -о сличан. — Слйчита имёна.
смијанција ж смех, шала.

смйшљен, -а, -о сналажљив. — Женска глава у секунд смишљенија нег“
човек у сату.

смлäтав, -а, -о в сврзав.
смљèчавина ж пена која се ухвати на млеку кад се кува.
смбк, смôкам млечни производи, бели мрс.

сморогати, -ам свр. фиг. удаљити некога, одстранити.
смрдотина ж оно што смрди, смрдљива лешина. — Штó прйлазйш смрдо
тини?

смрзо, смрзли м мраз, мразеви. — Бйше смрзли с јесени.
смукара ж пејор. змија. — Шаран (поскок) је смукара на“љућа.
снаôдити се, снаодйм се несвр. сналазити се. — Снаоди се како знаш.
coара ж соха која се употребљава при товарењу коња,
сôдом, сôдомам уселина, ypвина, јама; исп. и урвача.
сокачара ж в селанка.
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сбница ж плаз у саона. — Узме се малъ и накуцава се ногар у сбницу. Два
ногара у јёдну сôницу.
сôничак м траг саоница.

соњити, -йм несвр. помало падати, сипити (о киши). — Сôњй те га угаси.
сôшка ж стожер, колац (на гумну).
спјёнити, -йм свр. скинути пену, нпр. са млека кад се кува.
сплачињара ж пејор, жена лошег морала.
сподићи, -гнём свр. одгајити, подићи. — А öвб двôе женскё (деце) врати
гôр, и öна тó сподигла и удала.
спôмён м споменик.

справнйк м алатка за хобловање дрвета, рапон.
спредача ж предени вунени покривач.
спроводити се, спроводйм се несвр. проводити се. — Такб сам се ја спро
вôдила.

спфштити свр. згњечити, здробити.
спудити, спудим свр. cјурити, стерати. — Спýди те тамо ка но тй бвце.
сфдачка ж цевчица од зове за намотавање плетива која се ставља у чунак.
сребранац, -нцам врста пасуља.
средњак, -äкам човек осредњег имовног стања.
сређ м (мн. сpéђеви) дуга у задну каце и бурета,
срёћа ж у изр. стати (некоме) на срећу спречити. — Стани сирôти на пут,
нё мош на срёћу.
срџйда ж (тур.) сериада.
стављати се, -ам се несвр. навијати за једну страну у спору, мешати се —
Кäзна ће ти бйти педесет йљада ако нёшта будёш се стављала. — Господине

судија, нёћу нйшта да се стављам, само да чуем.
стакларац, -рцам врста кукуруза.
стаклйћ, -йћа м мала стаклена флаша, чокањчић.

старка ж пчелињи рој, друштво које презими. — Другбга прољећа ја сам
дао њёму рô* јёдан, а мёне остала старка.
стасавати, стасавам несвр. доспевати, приспевати (о воћу и легини). — Ста
сäвају маџарке.
стасати, сташём свр. доћи, стићи.

стёпён, стèпена му изр.: по степену постепено. — Подмладак се уништава
по стёпену.

стидовати, стйдуем несвр. стидети се, устезати се. — Стидyе радити.
стjёнкача ж стеница.
стогуља ж мањи стог, обично пасуља.

стóéћи, -а, -е који се чува за свечане прилике, стајаћи. — Стóёће кошуље.
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стотињак, -äка м буре које узима сто литара.
стóчица ж у дем значењу: стока. — Штà päднём — рäднём, полако,

сточицу Гледам.

|-

стóчница ж женска особа која чува стоку, чобаница.

стражати, -ам несвр. стражарити; пазити на нешто. — Стражаш и чуваш.
стрёвити, -йм свр. срести.

стржев, -а, -о храстов — Ймам забрана стржевбга.
струмица ж најлонски конац за удицу.
стубе ж мн. мердевине.
стулити, стулим свр. потамнети, замрачити, — Стулило у ку°ни о дйма.
ступас, -ста, -сто који је као ступа, који подсећа на ступу, дебеo. — Има
ступасте нôге.

сувовица ж суша. — Погодила нас сувôвица.
сувôта, сувôтё ж наткривено место, место које не кисне. — Ка се пôтревй
кйша, морало е сувôте да имаш или трёмове.
сугласица ж сагласност, пристанак.
сударнйк м судница.

судити се, судим се несвр. у игри пиљака: одређивати ко ће први играти.
— Првб вакб турймо (пиљке) у шаку. Кôме се уставй (на руци) на°вишё, та“
првй йгра.
судланица ж длан, шака.
сукара ж змија; смук. — Зна шта су сукаре? Онè што се вучý по зёмљи.
сулдірма ж (тур.) зграда за кукуруз у клипу, салаш,

сулити, -йм несвр. (тур.) одобравати, потврђивати, признавати. — Босäнац
само сулй.

суљати, -ам несвр. ићи у већем броју сукљати (о народу) — Свё тó йшло,
суљало.

суро-црвен тамноцрвен. — А та" цвёт од те црмушицё дóђе суро-црвен.
сустати се, -нём се свр. уморити се, сустати. — Вôлови ми се сустану.
сустопица ж (обично у мн.) ногоступ. — Йдём сустопицама
Т

табарка ж буре са водом за расхлађивање при лечењу ракије.
тавањача ж таванска греда.
такуша и такиша ж врста крушке.
такшй, -а, -ё слабији, лошији.
танчица ж врста пушке.

тараблија ж (тур.) кућа од брвана, тарабе, брвнара.
тарак, -рка гребен за чешљање, огребљавање кудеље.
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тарлити се, -йм се несвр. фиг. мучити се.
тарчати, -ам несвр. чешљати кудељу тарком, гребенати.
тачка ж дрвени кров. — Покривено тачкбм па öтруло.
тешкй (тёшкй и тешкй), -а, -б фиг велики, огроман, исп. cйла. — Бйће ту
тешкй народ.
тежанара ж простирка или покривач од тежине, кудеље.
тèњкар, -арам возач тенка.
тёпалук м (тур.) затиљак.
тёпати, -ам несвр. звати одмила. — НЬёга тёпају Мйле.
тёпелук м капа црвене боје коју су носиле девојке и невесте.
тёпколити, -йм несвр. изговарати неправилно неке гласове, тепати.
тијäкан, -кна, -кно тих, тихан.
Тйтма ж брдо у Драгачеву.
тишйна, тишинё ж у изр. истишинёлагано, полако, — Ис тишинё да се кува.
тмбра ж тмурно време пред кишу, тама.
толмач, -äчам тумач.
тóп м (тур.) термин у игри пиљака.
точкара ж (обично у мн.) в аутњак.
траван, -вна, -вно зарастао у трави, обрастао правом. — Пшеница травна.
траисати, -шём несвр. трајати.
трапат м бат, топот, шум.

|-

тргнути, -нем свр. фиг. изненада, одједном нешто учинити, потегнути. — Он
ће тргнути и отйћи.
трёнда ж врста цвећа.
трећакуша ж врста пушке.

трёћенац, -ёнцам други рој (о пчелама); исп. и другенац.
трёшња ж врста бораније.
трйнёскиња ж стог крстина пшенице од тринаест снопова.
тфлац м део грлице.
трлити, -йм несвр. тући конопљу или лан на грлици.
трлица ж дводелна дрвена направа којом се трли.
трпеза ж низак округао сто, синија.

троношка ж ниска столица на три ноге, без наслона, троножац.
трóпёрка ж марама троуглог облика. — Марама трóпёрка с нôсила плёте
на о тежине. .

трóшити, -йм несвр. дробити, ситнити (нпр. хлеб).

Труба ж велики народни фестивал трубача и смотра народног стваралаштва
и фолклора у Гучи. — Вйђб сам га о Труби у Гучи.
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труњёсати, -ам несвр. пејор, играти.
трутуша ж матица која носи.
тýвити, -йм несвр. схватати, знати, памтити.
тулити, тулим несвр, гасити. — Народ пöce тулио öвё страћаре, нама било

сагорело.
тулумбе, тулумбета с (тур.) зупчаник на ручној вршалици који обија клас.
туњати, туњам несвр. лоше играти, трапарати, — ја се јёдём ко мёсёц кад
вйдйм нёко да туња и н умё да йгра.
тупикав, -а, -о приглуп, туп.
тура ж (тур.) в кйиш.
турити, -йм свр. ставити, метнути.
турковац, -бвцам врста цвећа.

Турска ж cјенички крај, Санџак. — Од Турскё па öвамо мало.
тутомйш

|м (у ген. једн.) народна игра.
|-

тутумйш

тутумрак м фиг глупак, будала.
тучити, -йм свр. ударити.

Тl

hâса ж (тур.) земљана посуда.

hèпенак, -ёнкам пањ или даска на чему се сече печење.
ћёрпич м (тур.) непечена цигла.
ћёрт м (тур.) урез, усек на греди.
ћйврије ж мн. (тур.) материјал, прибор, грађа уопште што служи за правље
}{b62 Ч622(1.

ћилймача ж (тур.) вунена поњава.
Ћôрлаш, -äшам (тур.) надимак.
ћуша ж предњи део раоника.

У

убити, убијем свр. заклати свињу за зимницу. — Убила сам рањеничицу.
уббиница ж в рањеница.

убратимити се, -йм се свр. узети некога за брата, побратимити се. — Узео
га јёдан место брата, убратимио се са једнйм вôд комшијбм.
убрушен, -а, -о тврд за мужу. — Првó кад подой тёле, öнда се измузё да
се вйме мало омèкша да нё би остало убрушено.
увикнути, -нём свр. навићи, навикнути.
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увитлити, -йм свр. бацити, зафрљачити, — Увитлйм ша°качу у нёкё
шљивиће.
w

увфљати, -âм свр. изгазити, замрсити. — Бйле нёкё конопље па свё пакчад

уврљала.

ýдвбини -°на, -*но удвојен, дупли. — Ставймо удвб°ну стражу.
удрвенчити се, -йм се свр. укочити се, удрвенити се.
ужак, -шкам даждевњак.
узасоб прил. узастопно. — Бйо сам трй пута у болници узасоб.
узрёч ж узречица.
ујармити, yјармйм свp. (тур.) самлети за јарму, самлети слично јарми.
уклизнути, —нём свр. склизнути, омаћи се.
укбpба ж прекор, укор.
укрс прил. унакрст. — Баца јабуку (млада) укрс.
уктати, -йм несвр. гласно певаги.
укупити, -йм свр. скупити, накупити, прикупити. — Двадестôвара за дан
мôба укупила шљйва.
уламбити, -йм свр. подвалити, подметнути. — Ја вäма уламби.
ýм м у изр. од ума отприлике, одока. — Ја га навиб [сат) од ума.

умâкалом пејор. дете које умаче хлеб у некојело — Бôгати, умакало, кô
е мóä bувèгија.
ýмак, умакам у изр. бйти на умаку при крају живота, на измаку живота.
— Жёна слаба, на умаку.

умерити, -йм свр. поставити равно, водоравно. — Мбра да се умерй разбб°,
да бйде равномёрно, не смиде да колеба.
уметан, -тна, -тно вешт, умешан.

уметрити, -йм свр. сложити дрва количине једног кубног метра.
умеша ж мешавина.
умљети, умељём свр. намлети, самлети. — Кад има водё, умељё људма.
уморба ж умор.
унутрашњица ж унутрашњи органи, изнутрица.

упечењачити, -чењачим свр. постати печењак, добити зрна, зазрнити. — Да
упечењачи малко.

уполовачен, -а, -о који је неком радњом доведен до половине, напола готов.
уполовачити, -лôвачим свр. постати напола готов, напола припремљен неком
радњом.
упоштовавање с поштовање.
упоштовати, -yем свр. указати поштовање, почаст.

упредено прил. тврдо предено.
упреденчен, -а, -о који је чврсто свезан „на преденац“.
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упрцати, упрцам свр. побећи, одмаглити. — Нйсу мôгли да упрцају нйкуд.
упуњâc, -ста, -сто пун, пуначак, дебеo. — Нйје такб крупан, упуњäс чôвек,
него мало мањй и мало тањй.

урвача ж в сддом.
ургёнта ж врста кромпира.
уређати, уређам свр. ређе нешто радити.

уријёзм фиг. оштрина, чврстина (о људима) — Нема уријёза нйко.
урушан, -шна, -шно који је затворене боје, таман, црн.

усвоити, усвойм свр. победити, надвладати, насвојити. — Не могу ту слабос
дусвое.

усйнити, ycйним свр. усвојити мушко дете и дати му сва права која има син,
гто СИНИТИ.

услужити, услужим свр. послушати, послужити. — Вакб нёшта га
услужимо.
услушати, -шам свр. услужити, послушати. — Та два ђёвера мôш услушати
и човека.

|-

установити се, установйм се свр. настанити се, сместити се - И jäдно,
бёжало и тó се установило око Чачка.
устаоц, -оцам и ж онај који је радан, вредан, предузимљив.

усулити се, -йм се свр. усудити се одлучити се. — Не смије да се усулй
да йдё.

уčерити се, -йм се свр. накупити се сјерине, прљавштине (о вуни).
утањити, утањим свр. свести на најмању меру, умањити, смањиги — Утањи
а не прекини.
утицати се, -чём се несвр. мешати се у туђи посао, петљати се. — Да се
утичём у твб* пócб.
утора ж дрвена гредица којом се са доње стране учвршћује задно каце или
бурета,
ýторач м в утора.
ýторити, -йм несвр. стављати утору, причвршћивати утором. — Има уторач
што ýторй буре.

утрнити се, утрним се свр. убости се на грн.
утрошен, -а, -о (околу) које играју и омладина и старији, мешовит. — Тб е
утрошено кôло било., нйје бйвало посебно, да каже, е öвб йгра омладина,
ôвб йграју стари.

утрошити, утрошйм свр. удробити, иситнити (обично хлеб).
ýтук, утукам незгода, несрећа, малер.

учетвртити, учетвртим, свр. тешући учинити четвртастим. — Кôлика е грё
да, öдё цёо дан једнбме док öтешё, учетврти.

учйљети, -йм свр. ослабити, ископнети. — Учйље за öцом што е бôлестан.
учинити, учинйм свр. ставити (некоме) чини, омађијати, урећи — Учинле
ми чињарице.
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уџилйсити се, уџйлйсим се свр. постати кашаст, густ након дужег кувања.

ушнйк, -йка м метални део алатке у који се утиче држаље, ушица. — Удри
ушнйком у шйну.
Ф

фаса ж у изр. казати у фäсу тачно, прецизно, у длаку. — Знам свè да ти
кажем у фäсу.
фркёт, -ётам в преврт.

ц

Цаја ж име.
царёвка ж врста крушке.
цвèкерица ж цокула поткована ексерима обле главе.
цйбање с гл. им, од цйбати.
цйбати (се), -ам (се) несвр. јако (се) љуљати, дрмати (се). — Цйба се крёвет.
циклйнг м алатка за глађење обрађеног дрвета.
цйкнути, цйкнем свр. фиг. умрети, пресвиснути, скикнути. — Како нйсам
цйкнула, нё знам.

цилиндраш, -āшам пејор. човек са цилиндар-шеширом.

цйпун м дрвена славина кроз коју тече вода из бадња.
цйцовина ж 1. врста цвећа.
2. врста платна, циц.

цмйља ж врста траве која се сеје.
Цогбљевић и Цôголь (мн. Цогôљи) презиме.

црвљанйк, -йка м дрвени чекрк за намотавање пређе на цевчице.
црмушица ж врста траве (која цвета у фебруару). — А та° цвёт од тё
црмушицё дóђе суро-црвен.
црношљива ж врста шљиве.
црњош м име животињи црне длаке.
цртак, -äкам гвоздени део плуга, цртало.
цунути, -нём свр. попити (обично алкохол), цугнути.
Ч

чäзбен, -а, -о поштен, честит.

чаканац, -анцам чекић за откивање косе.
чампати, -ам несвр. 1. чупати.

2. гребати.
чäпак, -пкам (мн. чапбњци) папак,
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чапарати, -ам стварати карактеристичан шум при ходу.
чапарица ж мања, обично дрвена, посуда, чанчић.
чапница ж уска дуга.
-

чäтма ж (тур.) зид од дрвених летава, прућа и сл., облепљен блатом.
чатмара ж (тур.) кућа од чатме.
чёкало с (тур.) дрвена дашчица (наслоњена на воденични камен) која истерује
зрње из коша, чекетало.

чёљуска ж жлеб у трлице — Йма трлица, ймају вамо трй чёљуске.
чепёрак, -ёркам мера за дужину.
чёрен м мотке о којима висе вериге.

чёренац, -ёнцам мрежа за ловљење рибе.
чётвртно прил. учетврт, у четвртастом облику. — Направйш базён од бетó
на, било четвртно било öбло.
чечварица ж в чечварка.
чèчварка ж шевар, жбун.
чибульица ж бубуљица. — Баба, сунце те спржило, свё joj] вудёнёкё чибу
љице испуцале, а отишла тамо на пйјац, зайта јäгбда.
чйвт м (тур.) лар. — Чйвт вôлбва.
чйм м грубо влакно које остаје при преради конопље, кучине.

чймкати, -ам несвр. грицкати.
чињарица ж она која „чини“, врача, врачара.
чйпра ж шипраг, шипражје, грешта.
чйсталица ж отирач за обућу.

чйтâво прил. одиста, зацело, yистину. — Чйтäво се срёдймо.
чоечанств]о с карактер, човечност. — Тó е бйо чôек немерен, чоечансто ймб.
чöpбалук м (тур.) порцуланска посуда за вариво, чорбу, супу.
чópбар, -äрам (тур.) велики казан у коме се кувају шљиве у пекмезари.
чошица ж дем, од чоха.

|-

чукара жаугм, и пејор, од чука.

чула ж бубна опна. — Мйслио сам да е пукла чула у увету.
чучавац, -авцам врста мањег казана за печење ракије.
II

џабалйш, -йша м (тур.) оно што је добијено иаба, иабалук — Џабалйша
јёсти и пйти.

џабалучар м онај који воли бесплатно да поједе и попије. — Нйсам бйо нёка
фђа да сам бйо џабалучар.
|-

џакати, -ам чесвр. псовати, грдиги.
џаб-џабё прил. (тур.) врло јевтино, у бесцење.
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џбан м мањи дрвени суд за воду, жcбан, — Џбан и буца, у тйм је ношена
вôда.

џёгра ж кржљаво и чворновато дрво.
џёграв, -а, -о који подсећа на иегру, квргав.
џôгара ж неугледна, лошија кућа или колиба, иагара.
џôгарица ж дел од иогара.
III

шаитбв, -ôвам славина на бурету.
шалйнтра ж фосфор на шибици.
шäран, шаранам змија шарка, поскок.

шашина ж осушене стабљике кукуруза, кукурузовина.
шёвар, -арам шипраг,
шепурак, -ркам врста цвећа.
шётколити, шётколим несвр. шеткати.
шйбм шума.

шйљак, -љкам в рогоца (1).
шйпуран, -рна, -рно који се односи на шипурњачу.
шипурњача ж врста земље од које се прави цигла.

шкрчати, -чйм несвр. шкрипати. — Кôла шкрчё.
шлам, шлама м разни отпаци који се бацају на буњиште, смеће. — Тури
шлама на огњйште да пушй.
шљйвовйк м сирће добијено од преврелих шљива, иибре.
шлъбскати се, шљбскам се свр. в скльбати се.
шмёкљив, шмёкљива, -о који има лош укус или мирис.
шôкати, шбкам несвр. пеј од пити (алкохол).
шôкња ж пеј. нос, њушка, ћуша.
шôнтула м и ж подмукла, подла особа.
шôрав, -а, -о који има велике усне.

шпôрт м плетена ограда око њиве. — О шпôрта до шпôрта пó пољу.
шталётиница ж дем од штала.

штäнац, -нцам гвоздени клин у вратилу воденичкога кола који се наслања
на јаје.

штивлётица ж кратка женска чизмица. — Идёш у штивлётицама, öнё чара
пе само шкрйпљу. Ко вб сäд öвё чйзмице.
штрйка ж чипка на ивици чаршава.
штукâтор м плафон.
шубура ж в лубура.
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шума ж лишће дрвећа и повртларских биљака.
шумка ж лиска.

шумчйћ, -йћа м (разг.) партизан.
шуркати, -âм несвр. помало радити, радукати. — Он шурка, ради кот кућё,
а има плату или пёнзију.
шушкавац, -вцам врста цвећа.
шушкар м шум.
шћукорити, -йм свр. скупити, сабрати — У ћошéнце мало слäмё шћукорй.

VII
ТЕКСТОВИ

... Прёстави, мй ђеца, није било вакó да спавамо на каучима и на то,
него се простре слäме по соби, па нёка овако шарёница, па пôлиёжемо ђёца
свä, знаш. Такó е било ёнда“, нйје имало. Каже, штó е Ката вако мала? Она
е мала, нйсу ми рôдитељи били малй, али ја сам зарањена кад је се јёла кô

прива, празалук, купус, расб, цёле се овё пôсте великё до Васкрса, сèдам
нёђеља, пôстй. Укува качамака па турй вёлику трпезу, па на шёснёсторо у
кућ има: кôе ђецё, кôе чйча, кôе стрйна. Ја сам била сирôтица котчйчё и

ко стрйне, нйсам имала оца и мачку, пôмрли ми рано, нйсам упантила. У
Атенци сам рôђена а у Грабу сам живела ко чйчё, а öтац се бйо подијéлио
па отишбу Атеницу на имање. И била сам котчйчё, знаш, нас пé-шёс ђево

јака, па нёма се, једну сукњу сäшијемо па обучемо једна те изађемо некуд,
па öна дóђе — обучё друга. Нйје то имало ко сад, колко год öћеш. Ондай ти
нйје имало. Тако сам се ја спроводила. Чйча ми, шта ће, његовб* ћépци купи

аљину о сôмота а мёне о цйца. Одемо обадвије на сабор: она ципеле — ја
опатке, ја до кôловође, а öна гледа йза мене. Ја била сирôтица, ал само била
раднија. Онда" ти нйје било да узмеђёвб"ку ко во сад: бôже, мôдёркиња, кôсу
дôвдё, ланце, мёнђуше и т.б. Онда) е било само која е радна, само која дóбро

копа, дóбро жњё, брзо пласти. Аја сам то свё радила, ја сам и сйјено ђёнула.
Ја сам се удала, нйсам имала нйкаке ни спрёмё ни пара, нйшта, само као

сирôче узели ме — радница дóбра. И остала радница и даназ-дањи... Сад је
свё друкчије, свё другб. Али бôгами, запäнтила сам дôста, само што менйle

вуденица мљёла. Знаш какб е сирôче. Свака майка свбм ђётету бôље да него
мёне, али мене, вальда, бôг сачува те сам öпё здрава. Седамдесёт ми е и трёћа
гôдина сад:ја јôш йдčм те радим.

. . . Мôмак повôза кôло, коју бн öће — бн зôвнё. Ако ли öдё нёкоја сама,
он öдмä свирачима: нё свйра“те. Не свйђа му се која е дóшла до њёга.
... И ёто ти, сам могу да ти кажем: старо време, да ти право кам, дôста
сам и заборавила. Само нйсам öнёмбе муке заборавила што сам ја прôпра

тила по раду. Свё мôе сёстре о стрйца одошё да мало провpљају коекуда, ја
у кући да останем да пребйрам пасуљ сутра за ручак да се кува радницима,
да помогнём снäси. . . Вйшё су ме тёрал и тô.

Удала сам се млада. Нйсам тó се удала што треба да се удам, него сам
се удала да нађем мôју кућу, да не бидём у туђб* кући. Овдека сам дóшла,
нашла сам свčкрову. Удовица, млада. Свёкра нйсам, пôгинб у рату. Jó“, какй
чôвек, какй бôг, да спавам ја са човеком, само зви'épйм кä hс да сване. Она

мёне запријёти увечё док је свануло да сам уми ёсила и укувала и воде дôни
јёла. Само слушам кä ће пијéвци да запјевају. Нёкй чйча вам ймб пијёвца па
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пјёва прије поноћи. Ја устанём. Вôда пôдалёко. Мбраш на брамачи дойдёш
да донесёш. А сад нёће. Кô те пйта за свёкрову и свёкра, спава до десет сати.
На једномёсту ми се жалила јёдна, кажё, трёба да пуштимо говеда, да öће

устати само да помогнё йстерати у поље, ја ћу чувати. Она, кажё, öтвори
прôзор па вёлй: кó нô моју керушу подражуе, саба°ле лае! Ја нйсам смјёла,

јб°. Мене изудара свёкрова, па ме изудара чôвек. Ја мало прислонйм уздувар,

шта ћ“ш са да радим. Сад неће, ако е
и дијете, све. Оде.
Оставй,
има,
ако
само човек шйнё — оде.
ôдjёцам, öтплачём па öпё зôвё: ма“ка,

. . . Васкрс. Како се славй? Па ето, не славй се, тó се бôё јаја данас, дйјелё

се ђёци, ђёца се чукају. Ово мбе стигло куда није јутрбс, почукало коекуда.
А Бôжић је бôљй. Славили смо Бôжић дóбро. Учи Божића кад будё, уносимо
сламу. И онда° ћёца, што има ђèцё öна пйјучу, а ја прибавйм вамо, знаш,
бäба нам прибавй бра, јабука, шећера (у кôцке онда имало дóста). И тó, ђёца
пйјучу а öна квôче и баца. Саставимо жйта и пасуља, пшеницё и зôби, свäчега

ôвб што се сйје, у сйто. После йде један и уноси. И онда" бн однесе у шаци
тамо и У рукавици и öтуд бн гађа, нöcй бадњак на рамену. Йде право у кућу.

Онда" било прочёвље, знаш, дóле. Кућа брвньара, прôчёвље па ту* по кäмён
јёдан öна“, турају то. Отуд идё: Дôбро вèче, чёстит Бôжић! Овй öдвуд бацају:

Ваистину, чèстит Божић. И пôсле умијёсимо колач и турймо ту* на нё бадња
ке, па онда° љубимо: „Како мй љубимо бадњак такó крава телёнце, öвца јаг
њéнце, квôчка пилéнце.“ Тó прйчамо и љубимо. Тó е öчи Божића. А на Бôжић
пôсле пôранймо и öнда° йзйђе тамо јёдно и зовё по имену:„Ђё ти нôсе
кôкбшке?“ Ми кажемо: „У кући на тавану.“ Ондай нёћеју нйкудиз двöpйшта.
А ако тó нè прйчамо, öнда° оне öдоше по туђб* авлии, нарочито овакбђе су

овб куће честе. И онда" узмёмо те бадњаке, сијéчёмой чесницу печёмо на
тóме. Й шарамо, са тйм бадњäком џарамо ватру. Кажемо: „Кôлко жара вôли
ко пара, вôликó оваца, вôликб гôведи, вôликб свйња“... Кó нам дóђе рано о

туђијег (онда e се сйјала тежина), мй га огрнемо пôњавбм вако и даднемо по
вјесму те пребаци преко грёдё на кући. И кажемо да нам бйду вôликё кôно

пље. Т6 мй зовéмо пôложайник, čёднемо и вакб нёшта га услужимо. А трећй
дан пôсле износимо слäму. Уочи Божића унесёмо. Стóй на Бôжић и на Божій
дан, а на Стёвањдан, трёћй дан йзносймо и тô турамо по калемима, вако свè у
päкље, пôмало, пôмало, пôмало, пôнеђе и пôсле нёшто öставймо ка се прво
расквоче квôчка, мй тусламу турймо у сандук и онда“ насадимо кôкбшку, ту*
турймо јаја и турйм вакб у јёдан суд, кад насађуем, и узмём, ова“, и свё турам
по трбе; кам: трй кôкице, шёс (а пётнё се тура), трй кôкице, посе öпё трбе,
шёс кôкйца, дèвёт кôкйца, дванёс кôкйца и трй пјевчйћа, на°пôтље, те тó се

йзведе вйше кокйца него пјевчйћа. Тó врачамо мй такó на Божић... Йде се и
дäе се стóци, него шта, оно што смо сäд ставили мй, мёкиње, yöчи Божића,

онбрећи жйто и öнб, то мбра да се да свб* стóци. Колко пута дајемо
кôкôшкама, толико пута öне имају пôсле на љето нанос. Прёстави, раниш да

нас пé шеспута, кокошка носй, нöcй па два-трй дана престане па јôпёт нöcй.
Такó се то ради.
Ката Илић, 73 год., Граб

Говор Драгачева
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Ја сам убйіб јазäвца, разумјеш, у пећину се ја забијем за јазавцом и нађем
једнбга мртвбг, рањен бйб и мртав. Кёрад öтишла прёда мнбм у пећину и у
пећини нађем другбга, жйвбга. И попб се ко гôд на гбрњи спрат, ко нôђе да
се пôпење, кёра дóђу, лају, нйшта му нё могу, разумёш, само ђёвгаре на њега,

а нйшта му не могу. А ја са вењером, турио вењер споре себе и пушку, и
ôномо ка сам прйшб на јено трй мётра до њёга, öпалим испушкё, а öна“ дйм
загуши, вењёр се йстýли, ја поново после запалим вёњер — нёма јазавца ни
кёради, нёма нйшта. Изйђем нäпоље, öна га извукла, кёрад, напоље. Чёкала

двôица вамо напољу, разумјёш. И извучём га напоље. Пôсле убијб сам и на нё
колко места. Абд јазäвца мёсо у јесен кад га убијеш, оно мнôго дóбро. Мас.
Нёма лб*, мас као свињећё. Тó е дóбро за реуму, залијéкове нёкё се узима она
мас. Мене су давали овй вамо Шушићи два кила масти свињскё за кйло öнё.
Свё истрампљавб. Ја, ранијё нйје имало масти свињскё. Куповали мй, бйли сй
ромашни, а öни газде, узму за мазање амбва кôњима, знаш, за коечёга, каише

ôнё, за све тó е та мас öпасна... Како месо, неће га ни пäшче, неће га гавран.
Од лисицё и одjäзавца нёће мёсо нйшта да öкусй. Оно е кйčело. Има киčелйну
у себе, вальда, те га неће нйшта да јёдёјел öно у земљи живй. Тpй месеца, мй
слйм, бн презйми у пећини. Не изоди нйшта да јёдё. Само се савије у круг и
cйса задњицу, разумјёш. А у јесён је бн дебб ко гôд вёпар, пôправй се, једё
печёњке, јёде коечёга, муруз.

... А отйца осталијег убијб сам голуба, крёју, грлицу. Тб ваља йксанда
јёдё.
... Йшб сам у а“ку ал нйкад га нйсам убијбни сам га вйђб. Једнбм смо
йшли у Голубац гôре у пôтеру, цёла öпштина, разумјёш, и нйје ниједан ймб
да се нађе у шуми.

... Бйли џандари, раније, пре рата. Пушку öће да ти одузмеђе ти нађе
ако нè плаћаш лбв. Ако плаћаш лбв, и идёш рёдбвно ка треба да идёш у лбв.
А мй смо йшли, кријумчарили, йшли и љёти и зйми, крйýћи, разумјёш.
... Одёмја, чекају овй са керадма, ја одём са керадма, прй пољу пуштйм

кёрад дóље, разумјёш; МилôАко Лазовић й Владимир чёкају на брду гôре
зёца, ја убијем два, на лôгалу. И изнесём пред њйг, са два зёца изађем, öни
гôре чёкају, нйшта убили нйсу. Кёрад öћерају једнбга, бjäги, или два, они
сагубё. Елисицу сам једнбм свега убијo. Једнбм. И пушка ми е пукла, видиш
ôвб. Ја месец дана нйсам на очи вйђб нйшта, у болници. Ова“ пфс начисто
прèбило, ёвё га познае се како е прерасло. Она пушчётина била старинскб,

скраћена цёв па öдвуд зашрављено бйло, оно искочило. Пуњено барутом, као
танчицу, напуниш барутом. И сад, мpäзови јаки, оно преноћй, заледй. Сутрё
дан бйб Стёвањдан, ја пôранйм одäвдё. Цёлу пецивицу нйсам ни начб. На
Божни дан, на Божни дан, ја. Одäвдё кёрушу и пуштим ту° гôре, öпалйм йс

пушкё. Пушка прште, кундак, öста само мало у шакама, ја се претурим; и зец
тамо пäо. Овй дôкопају зёца, разумёш, öнбга и мёне доведу öдма. У бôлницу
ме упуте и пребôлйм. Брё судбинё се нè мрё.

Сад пуште двапут, трйпут неђёљно, суботбм, како ли, и пôтље нёма вйше
нйшта. Сад йду у групама. Има у пољу јёдна група, има у брду једна öвде,

сад öвй нôвй лôвци. Кёрад крёну, а тй ймаш пôложай ћё треба да чёкаш.
Чукаре нèкё, брјешчићи, нёђе. Вôђе е страна, нйје пôље ко у Банату. У Ба
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нату, ја сам глёдо, расподијеле се и соббм йду. Вôдё и кёрад, бjаги, али не
може öд њйг да побјегнё там. Блокйрају са свй страна лôвци. Баш ја сам бйо

око првог у Банату, йскупй се по њйг двадесет имä. И сад тамо они йду, цёла
она група, и расподијёле се öколо. Блокйрају јёдан круг па пôсле се öпё
пôмичу. И кёради имају, мабм тйчари код њйг öнй, ћёрају тйце. Кёрад, круп

на, шарена. А ја о шпôрта до шпôрта пó пољу, по шашинама. Ја сам бйо и
кёр и лôвац, а код мёне нйle öстало да га нёма. Шпôрт је тó преко њйва што

се заграђуe, öнбте се уплећё, такó тије, öбашка су кôда нас њйве, нйје то гру
писано. И сад, öнё врбице су нйкле, У она“ шбун се он забије и лежй.
Коста Николић, 77 год., Лис

А свèкар, бôг да га прôстй, бйо ми је бôљй од рôђенё ма°кё. Јёс мало

свèкрова, дóђе вакб: „Драгутинё! Не може то такб!“ Он мёне нйје звао йменом
него „мôе дијете“. Бôг да га прôстй. Свёкра накбг нйјеймб нйко. Ал дó прав
де, била сам ја прčм њйм. Он јôш мёне нйје изреко реч, ја лётйм. Од мёне
нйје имало иксäна да је мого пбћи и послушати, ал свёкар ми е бйlб сунце и

сунце. Само да сам ја била на његовб месту, ја би била друга. Али свёкра
сам имала и имала. Имала сам и дéвере. Јёдан, ми Једёвер бйо вакб мало,

знаш. А дèвере — рођенчад. Па рођенче ми није било. Ал само, дó правде,
майка ми је била усташ. Рођена мачка. Нйкуд", на сабор. Штó ћеш, д извйнеш,

дйете, йгранка, нёма, какайгранка. Аустријанци, они су свако вечё правил
_йгранке. Однесещ трй врљике, знаш, те се тó стави на ватру, и öни су све
правили йгранке. Иду друге жене са туђбм децбм... И не палимјо° свећу нй
ћу пäлити. Усташ. А другу ћерку — њу је пуштла како она зна. И на сабор, и
да се обуче, и свё. А ёто штó мёне мрзела: што се лйчим на öца. Ето, на бца се
лйчим. Само смртно е ме мрзила, смртно. Мучила е ме. Мучила сам се и код
мужа. Мужје ме убијб кó змйју. Кó змйју, да Ви кажем. Мучиб еме, пијаница
е бйб, курварчйна е бйб. Бйла сам за њйм двадес једну годину, крвав сам лё
бац јёла. И ја сам њёга збо курве убила. Мôрала сам. Ил бн мёне, илја њега.
Дôшб е от курвинё кућё, кäзо е да закоље мёне и ћеркуми. Дôшб ту с

једнйм, што кажем ти, Сарићем. Дошб увече пйјан. Свё тó ти зада, свембраж
да радиш. Само нйсам кôсила ливадё. Свё самôрала радити öсим кошёња
ливадć. И нйе било ва"да... Дôђу увече, свё та“но, свё öвб, свё öнб. Каже:
„Прв5 закољём тёбе па закољём ћерку.“ Па ми је дијетектёо нанйзати (ову
сад Раду што сам помёнула); бацијо е преко сбнйца, тёо је га нанйзати живога
на ступац. Пä сам ноћéвала коскудиё, по папрати.
Здравка (Гвозденија) Мајсторовић, 84 год., Властељица

... Она севольела са преседнйком öпштинё. А маћа мёнс свё: „Мйлунка,
каз5 ти је Милисав да не равариш“, то маћа. А она подговарала ту мôју јč
трову свё да мёнейшћера. Завадила ме и са човеком, узела мои машйну. Д6ђе
Крстонија и каже: „Прôдан лйваду у Краварици.“ Имам два ёктара тамо лй
вадё, те продадок. Мčне дóђе пôрез, узёше ми волове, каже: „Не могу ја са да
ти нйшта помогнём.“ Не можда помогнё затó што препйсали мôи очевину,
са чоéковину, те ја плаћам у два срёза пôрез. Аймам ја ôчевину у Чачку а
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ймам и чоéковину, а имам и вóђе. Имам тамо у Пôову öчевинё и чоéковине,
ймам у Лйсу. Аймам у Крäварици, тó ми е чоéковина...

... Jä, пôдијелимо се ја и мôја јётрова (што е на завоици). Тб су били ђёда
Савё cйнови. Тpй су öтишли ајёдан је остб са њйм. Е та° што е остó са њйм,

тó е бйб Мйлан, а öвй су отишли од њега. Е сад, тó сам ја öстала у той кући
ђё та“ бйЈо. Та“ мô* cйн и синôвац, öни су отбга. Тай мôи чôёк... Стéво и
Љубо. А Љуббв је Драгољуб (што имам ток синбвца), а Дёсимйр је Стёвбв. . .
Есад њйма мука: „Штä ће Мйлунци тôлика ймовна“, па рôкну пôрез...
Овб пôсле попйшемо; нёћа да радим. Дôђе она: „Милунка, тй нађи кôга
тй öћеш, ја ћу да узмём Срећка Стевановића да само покосймо заедно.“ „Дô

бро“, реко, „а“де.“ Пôкосймо ми и пôжњёмо пшеницу, она öдё у бању... Дôђе
Срећко, а ја узмём Миљка Старчевића... те се то попйше и пôдијёли. Свё,
сваку парцёлу пôпола. Такб нам и припада. . . Тужи öна мёне. Ја, кад бй. . .
пôпйшемо... Ка смо шћёли да тó, да се пйше, öна каже: „Па дóбро, Мйлунка,
зна шта е, јёдна, каже, да се измјёштимо, јёдна д идёмо у Грôбљйште (Грô
бљйште се звало, било грôбље), а једна д останёмо гôре.“ А начинили кућу

једну, овая, дóље има сутёрён и пôдрум, гôре трй сôбе. Нёбатили кућа, реко,
она стара, реко, те пôмријё вôлики народ. У Грôбљйште смо дали дóста, реко,
а у Гробљйште нčћу ја а не вёлйм ни твôја ђёца да йду у Грôбљйште. Јёдна
ћемо у поље, а јёдна да будемо гôре у брду. Пôђемо ја и Срећко и та°, Миљан

ка, јéтрова, и пбђе ми та“ бранибц мô*... Гôре окутњица öстаё сва на једну
страну. А друга остаё дóље, зна се, отбга Гробљйшта, ђе качара била моја, па
о тё качарё свё је мбе чак тамо... Има око пé шес ёктара што ми је у једнб*

бразди. То су свё избацили кója öдё вамо дóље, знаш, они то, вёлё, да мёне

ôткачё одозгб. Кад бй после да се тó потпйшу, да се потпйшемо, кад öна: „Ја
нёћу да се потпйшем.“ Они оскочише, и онй људи, неће нйко да се потпйше, а
пôдијёљено. Дeóбничарка Мйлýнка и Мйљанка, трта — врта, й öстанё... Мёне
дôшло да измјештйм ја мôе грађевине вóђе, за пет година да измјештйм. Реко,
Мйловане, ако штй мёне да ми помогнёш да, реко, подијелим се ја са Милé

вбм. „Не мош тй, само мôш, кäе, да препйшеш.“ Паја бйдём прймбрана па

препйшем... И то бйднё, ја препйшем ибн мёне ко бајаги помагб, а свё ми
крали. Шеснёс тôвара миракијё украду. И тó свё са мójбмђецбм. Ја ради, öни
кради, јаради. И онô што урадим, öћера“ у Гучу те преда“. О бôже, сачува“,
пôрези, држи, удри. Кад öни савдокодак мёне рôкнý: Стевановића дôкодак.
Милунка Стевановић, 68 год., Лис

Ов5 да испрйчам само о Статку покоњёме и Гуљи. Погодё за Савез
чабрице за сйp. И направё уговбр. И они направе чабрице. И предаду чабри
це. Овй ставё cйр и наспý сôк, сôк сав йзиђё. Тужи Срёскй савез пôкб°нога
Милорада и Стämка да им је изишб сбк. „На уговору не пйше, мй нйсмо

погодили за сбк но за сйр. Сйр нйје йзашб, стóй у чабрицама.“ А сбк йзашб.
И добију и Мôрали да плате. Истб погодио кацу за купуса нйје за расб.
Главице неће дейзйђу. А од рäсола и сôка... И мёда. Мёд на°опаснй. Мед,
Љубиша, прôлазй кроз дрво ријётко. И расб и сбк, й тó йсто кроз дрво прô
лази ријётко. И тумбраш да имаш чупу бйстру шта радиш, да промућypлиш
па да пйшеш и да се протёгнеш. Ја бôгме.
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Тó е било послије овё окупације. Ја сам правио бурад за пèкмез йстó те
гôдинё за Савез. Да нè идём на изградњу. Општина ми (пошаље) пôзив да

йдём на изградњу. Ја идём код њй да ме ослободё да осjéчём дужице за бурад.
Бёше она“ Луића Велимира сйн,, Јёздо, директор: „Брäдву типа у шуму.“
Нйшта, ја вратим се öпет кући. Овй свё пôзив за пôзивом. Мбраш дойдёш.
Вратим се пôнова и други пут. Ја чупб се, и овамо и öнамо док сам испоручио

бурад. Чйм испоручиб бурад, у Београд на Аду Циганлију трйез дана. Й одём
ја пôнова код Лућа у канцеларију, јёс. Каже: „Брадву тй па у шуму.“ Шта
брадву па у шуму. Знаду öни ђё шума, друже. Тй мёне да° црно на бйјелб, и
йзвадйм уговбр: „Евёти уговора па прави тй бурад!“ Не могу на двйје стране.
Он нёмаднё куд, напишё да ме нè смё нйко тéретити док ту öбавезу не
завршйм. . .

Бранисав Шуба вyко му дѣва, овоме. Они не смију вуде да прбђу, оћу ја
да и бйјем. Ја и чёкам само вó° да ми наиђу. Ја тó нè кријем нйшта. Вйђели

сте ову раскрсницу: он идё оном горњом путањом, путем, а ја дóље. Јебё ми
майку лôповску, а йде кроз мбе. И нôси онаа бокал што са му разбиб. И
лôнчић. (Евё оног лôнчића, нашб јучё, онôмад Љубиша. Дôшб вôд у ноћ да
вôдй бйка да му оčемени краву. Дошб вóе да вóдй бйка а нйје довб краву.
Аја пôшб нанижё. А звао Срётена; бн му нйје дóшб. Он прет кућу з бйком,
Срётен öздб с мотóром). Идёш кроз мôе, да извинеш, сунце ти, и лаеш, што
нè идёш путом ко чôек но йдёш ко дандара, онам бн!

... А ручак нйсу смёли да нôсе тамо; она пôслие отишла чä гôре, ал öпет
преко мôёг и преко Миодраговôг, те прôшла тамо да им помаже. И öни öнб

йскосё и уставё две косачице у овой мójб* ливади. А пôшб ова* Кркљо гôре
у планну па ка сам ја њёга тамо напудијб, он пошб вамо. Кý ћеш вамо! Иди
кý си пôшб, нёмб° да ти пукне тèби сäд глава!
. . . Вйђећеш дóље, само да ти пôкам. Па оно е мртва ствар, ја мôгу да

му нôћас, ёво наш четири чôека, па ја мôгу свè да му уништйм оно што има.
Прйпó крäву у обалу тамо, не дóлазё по трй дана. И öна нйје његова. Крава
се сврзла, öпучила се низ обалу, полôмила рôгове. Каже, ја му, ова“, слôмио

крäву... Ја нè бй, ёво, не прекрстиб ce, ја кад би тó радио, ја б. му свè утрб,
нё б имó ни пйлета. Тó е грôта ако има Ró памёти.
Драгиша Равић, 70 год., Вучковица

Такб тó, штä да ти кажем. Да е сèљак дóбар, нё би бёжали свй у град.
Свй бèжё. Ја сам даб паре, и ова мôја два синôвца те смо дóшли пý до прёт

кућу. И са случайно имамо пут. А штä ће она“ у брду што не можда прйђе,
нёзгодно. Продавали смо раније млёко, сад не даемо, сад мй, онакб, бавймо
нёкё јунице и продаемо те јунице. А млёка нёма; двé краве па бäвймо сйр.

Имамо унука тóга у Скопљу те бн то тамо прôтура. Бôља мало рачуница.
Иначе прôдају млеко овде свй на путу. Изгôнио сам, (ймб по пé-шёскрава),

извучём ту млёко на колйцима, предам. Бйла е лёпа пара. Е сад нй тó нёма
рачуна, скуп консèтрат, скупо сёно, скупо свё. Касаберёш, узмёш öлбвку,

немаш нйшта. Само без олбвке ако радиш, може. Сад не предаемо. Бавймо
се ó јуницама. Ишло е тó двијё-трй гôдине згôдно, сад је мало подли)ёпило.
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Како ћ йћи, ја не знам. Стала цёна, нйје родило на пуно места. Тешка е била
ситуација за сйдено. Код нас је вóђе па нёшто, нйје лôше. Али сва околйна дру
га лошија. Лôш је компйр, лôша ливада, лôш кукуруз, лôше свè. Око Сèнице
тамо пôлипсале су бвце, нёма нйшта. У Македбнии — нёма нйшта, у Вô°води

ни јёдан кра° — тéшко пôсијано, лôше. Свй су краеви подбацили. Околйна
Чачка нйде баш на°горе. Мало укрстило, ал ипак мôже.

Јунице мй гаймо дог буду пре тёлёње на једно месец дана, па се онда“
прôдају, лёпбм цёнбм то йшло. Мôш и да öбйђеш тôл тамо. Имам ја мôй
петнёстину, имам задружній четрёстину. Ја, тó мôж да погледнеш. Ми утолймо

јуницу, кад буде пре телёње, узмё се лёпа пара. Млôго бôље нô да чёкажда
се тёлй, да ти вучёш млијéко, да öвб, да öнб. Прôда се јуница за пётнёз, дваес
милиôна, йдё на нёка мёста тамо ђе људи нёмају. То е пôвёзано са задругама

некйм... Треба да се провучёш на нёчему, нёђе изгубйш, неђе добијеш. Задру
га жйвй о тог народа, от пољопривреде, не може друкчиё. Како би она напре
довала. Има стó службеника, стó педёсёт. Свё су тó људи са великбм платóм.
Ако тó мй сељаци не помогнёмо, тó мбра да станёјёдан дан и нёма нйшта. Свё

йма свбе. Не може без рада нйђе. А поготову сељак. О не пйта кад лйјеже,
кäд устајё. ја устајем у четири, пё сатй и нè пйтам данас кóлкó е сати, но ра

дим нèумбрно петнё- шеснё сатй. Вёровбил нè, jа, матор чôек, седамдесет и
пé-шёз година, док, мôи кућани спавају, ја остварим пó нанице. Они увечё
ôћё да čедё, öћё да прôзборё. Дôђу комшије, дóђу пријатељи; ту е телевизор,
тý е радио.

Радован Вујичић, 76 год., Котража

У деветнёстó* сам ја гôдини дóшла вôде за мôга човéка, удала се. И та“

сам живот поживела са њйме четрёс öсам гôдйна. У првб време кат сам
дôшла, бн је бйЈо јёдан бèкрија великй, а разбойник — нёмаж гôрёга. А прёд
очи — дèлија (коё ме намамило тако). И öн је мёне дéте у стомаку убио. А

каке сам ја убое пôднёла... Ја сам побацила дете, мушко, у пето месецу.
Отишла сам код лекара. Каже: „Tй саймала пôбача“.“ Јесам. „Намёрно ал
случайно?“ Реко, случайно; шта да се распраљам. „Остала ти — каже — пô
следица от пôбачаја, нёждёцу вйше ймати док не извршиш чйшћёње.“ Штó
ћу се чйстити, öвб е йшло нôрмално па не могу доймам сугласицу, а некмол
да се чйстйм... Вйше дјецу нйсам имала.

Са њйм крв и нôж — чётрёс öсам гôдйна. И испиштóља е ме гађо. А
да е такй наспремёне бйб, ја би себе осудила, мада öсуде нёма: тýко и бабу,
туко и дèду; майка му се прёудала, њёга е једнбг сйна öставйла а на пет је
ôтишла те глёдала за онога штó е се удала. И öн је свё то туко, а мёне веђ,

бôже, сачув. Ис пиштóља ме е гäђб, öвбм трôношкбм ме е у вйлицу гађб —
два зуба избио: ёво вйте ова“ ожиљак вóе, воликó око било, вйте öва“ пфс,
вйте и öвай — свё су то његови убои. Сёкирбм и сèкирбм и сèкирбм у главу, и

ôћед убије, ја се борила и борила и те борбе више нйсам имала, изнемогла
сам. Ја ставйм руку овакб, вйше нèам борбё, öће у главу и у главу. И öпе крос
ту бôрбу ја сам секиру уватила рукбм, ёво вйдите, те сам спасила те öвб нйle
исéчено начисто. У Чачак ме öтерале комшије лекару и четири су кôвче уда
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рили. Пйтају ме: „Кô те ово удариб?“ Реко, чôвек. „Какй ти је ово чôвек
вакй?“ Паја такбг ймам, бôљег нёмам. „Па ово е идй!от!“ Пä, реко, ёто ти.
Тó сам трпела и трпела и трпела. Ис пиштóља! Ударио ме тýн у нôгу,
вôде, куршум, йзмеђу овие дамара амо дóље йзишо куршум. Йс пиштбља.

Ћутите, jó“, па кажум: „Удари спôмčн.“ Ја кат пôчем о њйм да зборйм, мёне
нйђе нёма. Е, öгранака и öплавака и лёба и шépпй, и млёка пôнесём — он
ýзми по цёлу ону шéрпу па гађа“, п оно прôспи по мёне па удара. На крају

нôжом у лёђа. Стани, нёш вйше! Па спôдбијем па га џйбнём. А било се осла
било колко е шлемало. Снёг је под њйме се копнио. А пољупрйвредё нйкакё

радило нйје, само йшло накб. Двадес и четири је ёктара земљё прôдало.
Нйшта öно приновило нйје. Ту сам качару ја премешла, та“ самёкар ја на
péдила после њёга. Овб вôд йсто, нёколко jа, нёколко братанац, пôмогб ми

само колко да притворйм... И овб вамо, йстó сам тако после њёга купила.
Е, на крају вёћ нôжом кад је било (а вёћ је било изнемôгло, и само куд идё

да идё, вйче: „ôћу крви, öћу рôбију, öћу крви, öћу робију“), е стó“, кôга ћеш
вйше! Па такó ми е бôг и мôја судбина дóдала, па ка сам узёла па џйбнула!
Тамо е било... ималајараднике па... Ј6°, нйје ти било мёне да сèднём и овакб

код њега да попијем него само дузмёш тањйр ил у нешта и грёдом дойдёш и
д ёдёш и д избегаваш öд њега. Такав је жйвот чётрёс öсам гôдйна. Еда сабе
рём: öт пôднё до поднё, са сата на сат, на дан, нйкако пéд годйна нйсам се ш
њйм поразумела. Да се поразумемо заедничкбг живôта. Бёжала сам, враћб ме;

уватй коно бвцу курја кад нöcй, па заклопй. Глёда" бôга нô* ка. Не дóћ кó да
т отклопй. Пôбегнём. Нйle öнда" бйло... Стó сам пута казала: Jóй, Тйто, штó

не завлада кад ја бй млада! Не можеш, не можеш, нйсамја, брё, й ја сам от
крви и од меса. Одо, наћи ћу неку судбину мôју. (Ондак је било ако побегнёш,
нйко те нйзашта не рачуна. Нйко нйзашта.) Е, такй сам ти живот поживела. Е

пôсленакеја, пöслёкôкни, кôкни. Е, нйје се дйгло више оданде. Е, нйle. Жйве
ло е једанёс нёдёља. Једанёс дана! Е, пôсле ти је цркло... Како сам ја рйнула,

ôно е трёснуло о нёкё жйле, знаш, E, ту није могб бйти свёсан вйше. И умрё.
Е, после ме овй пôчну тужити, тёрати дузму имање: убила ја њега. е,
ôндай ти долазй суд, и дóлазе милиција и мёне саслушава како е било. Свё
ја од а до ш, како сам увишла у кућу до последњега часа, ја њйма свё ис
прйчам. Ја нйсам знала, öни то држё нёшто, ја нё знам шта они држё. Ја
прйчам öнб што јесте. Свё. И кажем: суду и власти, ётё влас, ёте закона, ёвё
мёне, вй радте вашё, а мёне гöpe póбијё нёма нô што сам је досад йздржала.

Й тако тó, и на крају ка сам ја öшла пред йстражни суд... Пфсми мали није
забôлео.

дідете, нйје имало да се изедё, знате ли, нйшта. Другй сйle
компйр и коешта, пасуль и тó, бн то за ракију испрôдäе. Кад
другй
та“
жйто,
Нйшта вó

бйнё до Божића, од Божића ни жйта ни пасуља ни сйра ни ка°мака ни убб

Инице ни масти, нйшта. Само мôж дуйђеш да ваташ мýе по ћôшковима. Ђе

у јесён убије се рањеница, по сèлу мйрише, бн öтера медійштем у сёлу. Ђё
ћеж дійштёш, йштёш данас, йштеш сутра. Гледа на прбзор за колико да
дбђем. Не прекрстйм ти се у свету недељу жйва да нйсам ја смёла да мёне

друга даднё залогай дейзедём, ако сам ожеднила, да пред њйм пйјем вôдё, зна
се да сам се најела ко другбга а нйсам дôнčла — уби. Иако не донесём и сёла,
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уби јербо што нйсам дôнёла. Лёжй и лйња ка кèрина, а нагна мёне те идём
те кôпам ја скопачима. А сôвштй да не смём увече да вечерам, узмем парче
cйра и лёба, донесем да раним кèрину.
Стари његбв дёда из Губéреваца, бн јё брат бйіб пôпу, нèком Авраму. Он
је имб мнôго, та“ Аврам, ймовину, дóшб на мйраз, па е брата зовнб, довеб
га у задругу туне заедно те радили. Ту га оженили. И његбв öтац, тогДрагишё
ôтац, он жйвеб двадёс й пёт гôдйна и имб сёстру штó ё за öвйм била. И тай

Драгиша (и једна млађа бйла), кад је бн умрб, ова млађа што му е сестра,
она е öстала посмрче, нйде бйла рôђена. А бн двäес пёд гôдина и умрё. Е,

ôв сäдёда и баба (ôни су одељени вóт пôсле öдонуд, дал је се Нôвка öнамо
довела, ма°ка његова, да л нйje — нё знам). Епôсленакё бн умрба бн пôстó

(зна штати је деда и баба, унуче мушко, а сйна изгубили рано, младбга)... й
да гледају само свéца да се не йстýљи у кући. Е кад је порасто и дóшб до
свôга пунолества... б. нйје служио ни вóёску, а дèда и баба размазили. Майка
да уведе у рёд, дана сутра, дана сутра — не ферма е нйшта, бйе, а öвй га

штйте; она напусти, преуда“ се и отйђ за чоёка кои пет синôва йма. Он кад је
пôрасто, он туко и бабу идёду. Онда° ти је било: кó се уда, да има имовина дó

бра а да се не дёлиш, тó се рукуеж з бôгом. Аја сам бйла öтмена, маћу имала,
ма“ка й мене рано умрла, очурина се оженио другом женбм. Кô те пйта, айд,
оћ с удам. Прёд очи га глёдаж — бôже једйни, то нёма! А у мôзак нйсам се
увукла да вйдйм.
Драгојла Плазинић, 77 год., Властељица
Мôй ћёд... имó два презимёна. Бèжб е о Турака, бёжб од öвбг, од öнбг

и öнда“, на°зад побегб, ту дóшб. Ту кад је дóшб, он је öвде öпстó и узео га
један место брата. Убратимио се са једнйм вôд комшијбм. И ту жйвљб нёки
гôдина и оженй се од Јèчменйца, па öнда" бн пребаци йме јèчменица, по

жёнинбм имену Јечменици. Само да не зовё се Јечменица на Јечменић. Такб
тó било време и онда“ с они одёле. Останё му чётрй сйна... Дôчекали су
вёлику старбс. Ка се заратило са Турцима на“пријёд, из нашё кућё öтишло
е сèдам во°нйка. То е била задруга вёлика. И послё прôшло тó рäто. Остало

е тó по рату. Вратило се пёт. Мô“ отац пôгинô на Вишеграду четрнёсте гôди
нё. То е било нёпрекйдно рато дванаестё па трйнёсте з Бугарима, па Аустрија
четрнёсте гôдине. Њй пёт је дóшло жйва са Солунска фрôнта, а двôица су пô
гинули у тóм рату. Пôгинули су четрнёсте гôднё, нй су дванёсте ни трйнёсте...

Т6 е бежало, носило дèцу у наручу и остаљало јадно дéцу у канале, не
може двбе дјецё носити. Ишб сам ја у Чачак, бйо сам öнда дванёс, трйнёз
гôдйна. Жёне нôсč; & потерало стôку, пôтерало кôње, пôтерало говеда и јадно
бèжалб и тó се остановило око Чачка, околинё Чачка й између Краљева и

Чачка установили су се тй. И мй смо прймили Босанце од Ма“каловића ва
милије, њй петоро чёљади. Бôравили су до двадестё гôднё. Осамнёсте гôдне
дôшла вó*ска, öнй су йшли тамо вйдели има ли кô. Остó им нёкй ђёд... Дô
лазио е та" cйн, Ма°каловић Мйлош, дóлазио кôд нас нёколко пута. Па ка

су Немци найшли, он побегб, та“ Мйлош Ма°каловић, из Бôснё. И побегне
ôтуд и бйдё вó двије године, трй... Држали пёт крава, претерали, öни. И тó су
држали туна до дваес прве гôднё. Дваес прве гôднёдбђе им та“ (осамнёсте, де
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вётнёсте дбђе им та“ cйн, преживљб й бн тó рато) Марко Майкаловић. Он је
преживљб тó рäто и дóшб и öдвб и одäвдё, и Слатине. Такб смо и подуватили
и чували й. Бôже, што су тó људи поштёни, и накб. . .
Пантим и öвб чётрёс прве ка су заратили са овима. И öнда° су били

заедно свè док дóђоше партизани и чётнйци и љôтићёвци, па и öнй и öнй,

свё групе нёкё. У тйм, ова“, они се раздијёле, нёшто öде у чётнйке, нёшто у
партизане. У тим партизанимаймбја брата, Душана једнбга. Имб сам четири
брата. И ёни ёду, њи четири, у комунисте а ја у чётнйке. И ка смо били на

Краљеву у бôрби (то било е свё јёдно, ђё кó вôлй), бн бйо командйр тамо
вôда, ја вамо, И у тйм завадё се. Али друкчија е бôрба кôд њй, ја сам вйђб.

Звали öни мёне на њйн казан, та“ мô“ брат, дойдём ја тамо, па нйје тó важно
ако си тй тамо, ја сам вамо. И бйдём туна. Одједампут, каже, завадё сё. (Ту*

сам бйо месец дана, у Краљеву, у борби са партизанима док смо били заедно,
знаш). Пôсле командйр чёте био нёкй Бópйс, Словенац. Иja öндай пред њега.
остаљам, реко, пушку! „Штó?“ Такб. Имам трй брата у партизанима. Ја не

могу се борити против њй. Евёти пушка. И, дó правде, бн мёне прймио. Прй
мио ме и ја кућй. И о тада после нйсам нйкуд мфдб. Дôшб вóђе, бйо у Одбо
ру, узео ме нёки Ћйрјак Миљô°ко те бйдём у на“теже време ка треба да се от

купљуе. Трёба вó*cци слäти, трёба рана, трёба кукуруз откупљйвати од наро
да, трёба мёса, треба... А ја сам њйг помагб и раније. У први ред сам дао, ка
су пôчёли öни, трйес — чётрёс кйла öднијб пшеницё те прёдб. И тó су öни

упантили кб е штó давб öндай, четрёс прве гôднё. И узё бн мёне тунаке за од
ббрника те сам бйlб öдббрник од чётрёс пёте... четврте, ка су дóшли öвй,

чётрёш чётврте, и бйдём дó педёсè другё. . .
. . . Јер нäшо порекло... Пôкб#нй Душан кад је отишб у ту бôрбу, он је

ôставиб породицу цёлу његову, и одјампут је узб пушку и öтишб. У öдред

нйје ћёб вóђе никаки дойдё, нйје ћёб за Љубйћ нит је у Драгачеву се прймб.
Отшб е у öдред Прва пролётёрска у Ужице. Пролазио је вудијё на Краљево
кад је била борба, й війшё га ја нйсам вйђб. Мй смо о два брата сйнови. Мб*
ôтац и његбв — браћа рођена. А такó смо се пазили. Мй смо се родили у
једнба кући. Ту* смо порасли. Крôстó рäто öпасно е дóбар тай чôвек бйб,
бôрац и слôбодан. Па кад је на Краљеву бйло, разумёж, да е öна° Богдан

Капелан њйн... вучё, разумёж, два сандyка мунйције. „Вôднйци, а“д овамо
за мунйцију!“ И мй за мунйцију, један сандук бôмби. И мёне е га жäо, тó Ка
пелäна. Тб е бйјб чôек нёмерен, чоечансто ймб. Ибн йстó Босäнац. Толико
ме завôльб, пазили смо се. И öни мёне зову за вечеру увек на њйн казан, ако
сам ја вôднйк вамо у öвбм чётничкôм одреду. Али сам и раније бйбутб*
пôзйции, у земљорадничко° странци.
Благоје Јечменић, 83 год., Дубље

. . . Пред рäто тó се показало. Прво свёскó рäто. Тб се знало, ка ће да
се заратй, дóђу дрёкавци тй, плашила. Ја ка сам бйла девô°чица и мôја сестра,
имале брата, мало бйо млађй öд нас. И, ова“, вакó месечина с вёчери, мй
ђенавали сёно öнамо у пôљу. Ђенавали према месечини. И пôшли кући, ка
смо били у ријéци, дóле у потоку, пљёште нёшта нйз воду, öзгб нйзбрдо.
Пљёште, пљёште, пљёште. Погледнемо мй: ка гô* ждребёнце ка се ождријёби
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кôбила, па ждребёнце свё на печате, црно и бело, црно и бело. То е нёкб

приказаније било. Мй само смотамо брата и једна и друга, једна сједнё, друга
з другё, смотамо га и бежймо путом. Онб пљёште и öде нйз воду. Одёмо кући
и прйчамо ми код ма“ке наше како смо вйђели. Каже: „Јесте ли штäгой про
говорили ка сте тó вйђели?“ Мй кажемо нйсмо, само смо шућели. „Да сте

проговорили, нё бй ваљало нйшта. Нйшта нè бй ваљало!“Й пôслён, овай, бô
јали смо се за брата дал ће нам жйвити кат смотó виђели, знаш. „Само ако
нйсте нйшта проговорили, нйшта неће да будё,“ öна велй. И нйје нйшта бйло.
Тб е раније имало, то приказаније.

В кад је шћёло да се зарати, прво свёскó рäто, тó сам запамтила, дóђу

тй дрёкали. Такбјасно дpéчи да звéчё судови пó соби, престави, и она кôфа
и öна“ пôклопац дрма се на кофи. Такбјако звéчй од öнога дрёкала. Епôтљён

кажу, старй народ — öће да се заратй. Такó е и било. Ја сам бйла мала, не
знам, три-четири, пёд гôдйна, такб сам имала. Пé-шёс гôдйна са имала. А
свё сам запантила. Тата наш, мô* отац, бн öтишб у рато. Четрнёсте се гôдне
заратило, а пётнёсте пôгинб у Краљеву. Тамо више Краљева, у Пёкчаници.

И тамо погинб, и мôја ма°ка отишла са једнйм старйм човеком и дóтерала
га. И, ова“, сарäнили га. И такб, тó е се свё знало, ка ће да се заратй, да тй
дрёкали дóђу. Епôслён, кад је шћёло öвб päто да буде, йстó су дpéкалй дóла
зили. Нè видйш ти њёга, само га чýеш по пôтоку ђе дpéчй. Пôдвбено, нёкЙ
тамо, нёкй вамо. А сäде нема да се чују, само тó ка йерато.

... У Йвањицу нйсмо йшли, йшли смо у Чачак. Па пешке, понесёмо по
дваес, по трйескйла на обрамачи. Нôсимо сйр и ка°мак, вакб коёшта да
продамо, пйлеж, кôкбшке, ћyрке. И тô турймо на обрамачу, вежемо и нöcй
мо. И преко Тópлака тамо, преко брда, нöcймо, пёшкё идёмо. Продамотб.

(Асад не би ти отишла пешкё. Не могу ни дойдём, болй ме нôга). Пођемо
прè зору. Устанёмо, такб, у четири, у четири, у пôла четири Иёкад и у трй.
И, тако, пбђемо. Знамо на сёнт пут куда е. Нёкад месечина па се вйдй, а

некад накó на сёнт идёмо. Касијају звёзде, йма мало светлости... Јаймала
сёстру у Трнави дóле, й нйсам имала кат прйје да пођем него у зала сунца.

Ка сам йзишла горе на брдо, залазй сунце. Аймају öпасну керад, öће да ме
исцијéпају кат стйгнем дó њё. Аја пôтрчи, а нöcйм на леђима по дваес кЙла,

й стйгнём док нису попуштали кёрад. Мртва пала док сам стигла до сёстрё.
Црн залогай льёба бйјо раније, да ја тёбе кажем. Сад је лакше. Јез да се ради,
ал је лакше.
Велика Плазинић, 78 год., Губеревци

Мôй отац ис Прйлйка, рôђен у Прйликама. Бйо на Солунском фронту,

ôндай дóшб са Солунског фрôнта, био једну гôдну дана гôре, после оженио
се, дóле му насочио нёкй комшија мôју ма“ку. Ожениб се öвде и нас петоро
ймô. Пёт сесара и мёне шестог. И такб, жйвило се, мучило се, радило се. Ја
данас имам свё. Бёдно. Бёдно се жйвило. Свё тó на руке. Орато са ралицбм,

са вôловима, странбм, па сйjäто на оџак, ђубре нôшено у корпама па тó cй
јато. Данас јёк. Данас растуриж ђубре, извучёш, пôсидеш на сйјач, Нёко кро
пй, нèко не крôпй. Па су сйјали под мôтику, свё између ошäка сйlё, пасýљ се

пôсе пôчупа... на стóгуље, па се осуши једно време, пôсе се млати, прёвие
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на вјётру. Пшеницу смо вфли, само смо вфли са вршалицом, није мотбр бйjo...
а нйје имало овй дрешёва и тó.

,

Кукурус кóпа првôкоп и öгрт. Ал на руке свё. Сад јôк. Сат копачица.

Ишли смо у пôза°мицу, звало се тó, йшло. Сад нёма, нёма, тó изумрло. Сад

је савёло књйга на два слова. Мй стари што држймо мало још, пôсле... Мй
ôдемо једнё седмицё (први кôЈй је одрёдијб) у понедељак. И у понедељак вёче

распоређуe: тй уторак, срёду, четвртак, такб свакй дан да имамо. Копамо
код тèбе дана, сутра код мёне и такб даље.

Пшеница се жњёла на руке. Нйје имало жетелицё, није имало нйшта, све
на руке. Има по петнё се скупй и дваес жётебца. Жёне жњу, људи везују.
Снôпови великй... Ужёта, правй се, ужёта от пшеницё. Усýче се па се везуе.
И онда се осуши тó и трпа се у стóгове. Пôсле зôвнёш нèкога са мотóром те
тó овршё. Овршё на гôмилу и пљёву и свё, пôсе ветрењача вйje öнб, дан један
вйјеш на гувну, посе уносйш тó у џаковима, врёћама, са чим ймаш. . . Једнбм
пантим да е било код нас на гёпло, на гёпло вршено. Тб е ручна вршалица,

тäмо стóй, па вамо као црёпуља има јёдна, па два пара вôлбва ћёрају тó и
ôкрећу. Нйсам купово (брашно), ни данас не купуем. Онда емљевёно на ри)ёци Бјелици. На ријёци имало водёнйца и öћераш двеста кйла, триста кЙла и
самељёш. И тó за једно време служи... дóђеш öпё кад бйдё до краја, самељёш
и такб. А данас има млйн туне, самељёш. Ја самељём једнбм годишњё и бйднё
ми то.

. . . Брвњаре бйле, полубрвнаре. Полубpвњаре имале брвна гôре, дóле

сôба, ил једна ил двйје. Гôре су брвна од стржевинё, стржева брвна. И букова
су била. А дóље цйгла. Била е пôчела цигла пôслè да излазй, само нёпечена
цйгла. Зйдано на пб циглё, турäни дизмйћи... Лôжено на огњйшту, вамо, у брв

њари. На огњишту лôжено, лôжено унутра, ложй се стално й загрйјава се,
Огњйште било — два при)ёклада побијёна, камена, дóље цйгла пôтурена мало,
да не горй. И нôђе лôжено, прйстаља се нčђе, кýва се, није имало шпбрет.
Миливоје Милутиновић Белегија, 65 год., Гуча

... Ми смо радили онда у њйвама. Радило се, јаком се ослободило. Тб е
бйла она партизанија, öнбослобођење. И свё се йшло у поза°мицу, ја. А öн
је мнôго лёпо пјёвб. Он вйкне пјесму, а ја сам бйла овако преко Бјелице, тамо
живела. Мôи су рôдитељи се поделили са једнбм стрйном пä онда су прёшли

ôни у варошицу, те живео ми отац у варошици. Аја сам жйвела на селу. И
сад, ја вако у прйстрањку тамо а тамо Гуча варошица, знаш. И сад бн зна
ђе сам ја, да ја йдем öвцама. Мангуп, нег шта е него мангуп. А ја сам бйла
дöбра девојчица, стварнб. Нека прйча кó шта öће, нек бн каже. Па онако,

пјёва да ја чуем. Пjёва. Аја сам вôлла пјесму. Над мёне нйје имало, стварнб,
да запјева, йграла сам ишлагере и народна кола. Пјесме свё могуће, игратске
и чôбанске, свё сам вóлла да пјевам. Ја сам, пошто сам се удала и породиё
вала ђёцу, била матора. Пjёвам öвде, нарот станё ономо путом кат прбђе,
како ја фйно сам пјёвала. Мнôго сам лёпо пјёвала. Ай бн је згôдно пјёвб, само
нйје баш йгрб згôдно. Ал заљубик се у ону пјесму његову. Дана-_cјутра, дана
_cјутра, заедно идёмо, ако сйјемо жйто — заедно, ако копамо, он ми помаже
врсту кôпати, ја за њйм и он мёне помаже, и прйчамо такб й... Па ёто, некад
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је имало момената ка смо ћутали, само ћутймо, само идёмо једно за другйм и
ћутймо. Ако жњёмо пшеницу, па само фйкћёмо узбрдо заедно, свё заедно. И

ёто, мало помало; људи тако вйчу: „Бôже, лёпё судбинё да се узму Миливое и
Ракйна, бôже, лидёпок пара што би било.“ После ми тó нёшто упаде у главу и
такб, завôлйм га па пôсле јёдва чёкам ка бу да га чýем да пјева и ђё ћу да га
вйдйм. И ђё га гôд вйдйм, ја у коло до њега, до кóловођё, вôлла сам да йграм,

Йграла
сам и до другйх; пôсле су се интересовали нёки младйћи да пбђу са мнбм да

то сам йграла кó, ко прёденац. И кад гôд он пôведё кôло, ја до њёга.

играју, ал ја... И да ме пйтају да пбђем за њйх, ја кажем кäсно си се јавио, не

вpéдй. Вôлй Миливоја и готово. Али смо вóљели се на прос начин, накó што
вйкала она, на сèоски начин, сèоска љубав бйла. Нйје то косаде... На месец
дана пред удају, касам шћёла да се удам, öнда си ме пољубио —ја самйслла
да е цео свйјет вйђб. Само сам прйчала му: нёмб* нйком прйчати... Имбебн,
ймб е бн другйх што му е трёбало за друге ствари, а накб вальда е мёне чувб,
ôткуд знам ја. Углавнô смо се вóљели, накб из душё сам га вóљела. Што се
тйче брака, ја нйсам знала за браг док нйсам дóшла за њега. Била велика свад
ба, њёга родитељи једнбг имали.

Такб, било е и лёпиг дана й мôжда и гôркиг нёкад, али ја нйса мôгла
нйкад њега да не волйм у животу. Ишб е, бн је бйб свакојак, ал ја сам дала
тý pйЈеч да будём права жёна, да будём вёрна жёна, да нёћу нйкад бйти до

смрти мóé да нè би била... И не волйм, нйкад нè волйм кôја, која жёна е
пôкварена. Нè волйм тô. И öстала сам такó, а он је бйо свакојак, ја сам
свäшта преживела од њега. Свашта. Нйје ме матретйpб, само е врљб де није
мôгб. Само да нйје кôт кућё. Додушё, ймала сам и лёпйг дана, йшли смо па
cйгурно дваес гôдйна у бäње. Ишб е први гôдйна док је бйо млађй, йшб е

без менё. Нйса могла ја, док нйсам сйна првог оженила, нйса мôгла да идём.
Нйје ймб кó да останё кôт кућё. . . Жйвели смо лёпо. Вôљели смо се, вôлла би

да умрёмо и заедно. Тó е фйно. Ђёцу смо изродили, имамо трóе ђецё. Вала
бôгу, ђёца су нам дóбра и свё намје дóбро.
Ракина Милутиновић, 64 год., Гуча

Највишć се бавило о вýни и о тежини. О тежине се претварало платно за
вёш и чаршевс асталскё и креветскё, па и сламарице, свё се радило о тежинё.
А од вунё ћйлими, као што смо мй звали раније губéри, шарёнице. Штрйкале
се чарапе од вунё. Тó се не удаё док нёма барем по десеторе чарапе да пôнесё
младожењи и сèбе. Тó вуненё чарапе, то није имало друкшијё. Мало ја касам
стйгла, мало е тó пôслёнке било друкчиё. Осамнёс гôдйна бйла сам, купили
су нам ципеле, купбвне чарапе смо öбуле, дóтле нйсмо чарапа öбуле купбв
ниг. Вунено, свё вунено. И плёло се вунено, и џёмпери и сукње чак. . . Имало
е вёза öвбга, вéзло е се (чаршеви), понеко, ал то нйје свак. Јастучнице öвё
вéзле се. Нёшто се ёклало öвб вакó ручнб. . . Ја сам наеклала ти миљёва и

коечёга преко петнёс, дваес. Ђèци. И мёне има, што но кажу... Цёлё зймё
тежинуту предёш, čедйш према онб* лампици и предёш. Пљýвемо само онб,

само пљуеш öнô и предёш. Журимо кад будё у пролеће, чйм стйжё март мё
сčц, аиде да се она пређа лужи у пепелу. Олужи се у млако“ вôди у пёпелу и

стави се тамо у парибницу једну. Трй-четири дана сйпамо врёлу вôду на öнби
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пôслёнке извадимо, однесемо на ријеку Бјелицу те то йсперемо. Ако е ледено
и свё, прôбием лёд па пёрём öнб, испйрам. Кô те пйта, оно лёдй, слèдиле се и

руке... Свё се јагмй раније да се то уради. Стйжё радно доба, пôслен се не
може. Такб то урадимо па пôслёнке öнб снуемо, навијамо и öндакеткёмо шта
трёба.

... Пôбију се кôчићи тамо и йзброимо колко метара то треба. Тб öснуемо
на неколко кóчйћа и öнда"к однесёмо. Опёт имају сбе што се зову, две сôшице
вакб, и ту* вратило онб мётимо од разбоја и тó навйјемо. Разабирам ёнб,
ймају ћéпци, два дрвета између онбга. Ћéпци се зову. И öнб, разумёш, мй
навйдемо, пôслён разбо“ наместимо кући и онда°ке има нйти, йма брдила она.

Онда"ке уведёмо тó, По двбембра ту* да ради, двије њйг доктó уведемо. Е
пôсле једна то ткё. Сèдй теткё, öна друга мота цйјеви. Имали смо ми црвља

нйк, узёли су нама из музеја и црвљанйк што смо мôтали цёви... Цёвчице од
зôвё, цйјеви. Насијéчемо овё зôве и тó изђељамо, само на краёвима öставимо

накб оне кожмурицё а оно зђељамо згодно... Мй оставймо öколо да не би
спадало като мотäмо. И тó мбрамо шйпкбм нёкбм врућбм да онô про

бушимо, зôву. Тако направймо лијепу цёв, мётйш на она“ црвљанйк, čедйш
и мôтäш. Натера ме стрйна да оно čèдйм и мôтам. На°теже ми било цйјеви мô

тати. Не можда намоташ цијёвй кôлко она мож дуткё. Још нёшта ако вако

пуније тке. Ал шта ћш, мбраж да радиш. И ёто како ти е било, ја сам разбой
мо“ (бйб сäв жйжљив и свё), пошто сам престала ја радити ö тóме, ја сам то

свё срушила, вратило су ми ôднијели ови баш у музё“ и црвљанйк. И једноми
је вратило однијела баш ова ћерка што е у Загребу. Она вољела то да однесё...
Па, имало е, о то° тёжини, öнб што се тарча тежина; грёбенима што се огрё
бљава, а йсто тарак и огребача што се зовё. . . Тó смо и вуну такó радили.
Рашчешљам ону вуну па на грёбене, рашчешљамо то и извлачимо влас штó

ћемо, а ону кртйну (зовéмо кртено öнб штó е), тó се прёдё за пôтку, а она вла за
основу. И јето ти каки ти је жйвод бйо од раније, а састо све другб. Сад омла
дина живй, нё зна то да ради, нйје му пôтребно. Ако öће нёкй ћйлим. Врзмају

још пôмало, понско срџаду, нèко ћйлим, нèко нёшта. Нёма ткања öнбга ко
што е било, да се ткё, да се предё, да се те тежинё cйle.

. . . Помузём крäву и онда“ке скувам то млёко, скйдам ка°мак, cйpйм
ôнб. . . У шépпе. Бакрач ймб öбично, ималйрани бакрач. Како сам ја тó са
знала, то е ималйрано, а прё... су бакарни били судови. Бакрач вёликй, има
чётрёс кйла што кува млёко и другй што сйpй... Скувам оно млёко и онда°к
ôставим те с öлади, скйнём ка“мак а онô пôсле млёко усирйм. Носило се,

продавало се и петљало се да набавиш нёшто дèци. Ако пйле ймаш, нёма тó
замрзива да стављаш.

... Она е öзгб више Гуче, из° сёла Pтйу. Она е рôдом öзгб и пôслёнке
ôстала удовица, мёне е било два месеца кад ми је отац погинб, сестрами
једна у трећ5° годни била. Нйсмо упантиле öца ниједна. И она мала била.
Она е била пёд гôдина удовица па e се пôслёнке преудала йстó у тó сёло гôре.
Тай е пйтó први пу за њу, а öтац је нйе дао... Сйнбвче, нйle ти било да се
девôйка занйма с момком него (мёне е ма°ка прйчала и стрйна пôкб°на, пô

мрле су) öдé тó, сређују стари пријатељсто, а ти не знаш за кôга йдёш док
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нè дóђу öнда°ке кäó да ти дадну прстён и пäре нёкё и такб. Знам, баш мôја
стрйна вёљäше: кад је отишб дёда, њён свёкар, здоговорили се са тим њёним

ôцом и дёдом, а она и нё зна тóг мôмка. Нит је знала момка öна ни бн њу док
се нйсу они дан öтишли да е доведу. Са се занимају по нèколко година па се

узимају... Само е прйчано како е дóшла дèвбика, свадбуе се ту“, довели је, и
коéшта; öна сäд не смије да пйта за кога е она дóшла, и нё зна, него пришла те
пйтала кувара. А бн накб сäв замазан. „Јё ли, знаш тй за кога сам ја дóшла?“ А
бн казб: „За öвбга ђйда.“
Андријана Карић, 75 год., Крстац

Рођен сам иљаду девёсто девете године у селу Пшанйку. Дана жйвйм у
сёлу Вучковици. Као дéтемб je öтац бйб öтишб у рат и Нёмци су га заробили,
тó јёс Аустријанци, и öтерали су га у Нёмачку. Тамб е бйб у рôпсту. Мй смо
ôстали кот кућё гладни, жёдни. Нй имó кó назд издржава: ja и м68 брат и
јёдна сёстра. Прво öтац, ма°ка и ђёд. И пôсле смо ту такó мучили се. Шваба

е найшб, Аустријанац, када су... öва“, бйб са мали ал сам запантио, чуб сам,
каже: „Убише Фёрдинара!“ Фёрдинара убили а његбв öтац је бйб Врањо нёкй,
ја сам бйб дèчко, чýö сам. И öни ка су дошли нёђе йза Сараева, Миљацкё,

иза Миљацкё тамо нёку као вршиб е, та“ Фердинарт, вршиб е као нёку ма
нёрву. Шта е ктеo, нё знам. И пôслè дóшб е у Сараевб. Када е дóшбу Сараево,
њега су на Миљацки кот ћупријё... убиб Прйнц Гаврило. И пôслё, на та° циљ

њйма е било крйво, Аустроугарскб°, öни су послёзаратили, ударили на Ср
бију. . . Бйб са мали па сам чуб свё кат по Бôсни... чули се тóпови. И било е
такó дècёт-пèтнёздана док су одjeампут наши почёли öту да бèгају, јер су њй

Аустријанци били надбили. И öту су били бёгали, гладни найлазё, а öвамо
нису могли нйшта дóбити јел је Шваба бйб свё покупио: и пасуль и жйто и

кôкоши. Што вйкó, öнб свё крёнб, нйшта нйсмо имали да јёдёмо. И прôлазио
е, наш, тамо су йціли нёђе у правцу Крушёвца, тамо су öтишли и пôслије су
пребачени преко Албаније, мйслйм у Француску. Пребачени су тамо. Прй
чали су ми да су й öвй Французи дóбро дочекали, да су й бpйјали, шйшали,
умйвали, кранили, да еймб свакй вó°нйк по јёдно да га издржава тамо, док су

сё поправили. И öту су се вратили после преко Албаније. Тамо су млôго њй
пôмрли у повратку преко Албанијё, око пута су остали, нйсу могли да се вра

те, пôмрли су једна количина е дóшла вамо. И пôслё, по доласку вамо у Ср
бију, ка су дóшли, са њима бйб краљ Пётар и, шта ја знам кölй е бйó, и наши
су били главнб. Бйб Стéпа Степановић, он бйб вóђа, такб сам чуб. И пôслије
вам ка су дóшли, њй су Бугари напали те су они ратовали и з Бугарскбм. . . Ја
сам пôрасто, мало смо и прерасли, дóшб ми öтац из рôпста, упйсб ме е у
шкôлу. Кад ме е упйсб у школу, бйло е нас млôго застарло, четири и пёд

гôдйшта... И завршиб сам ту школу. Мô“ отац кад је дошб öтуд из рата, упра
во изрôпства, он се запослиб у Ивањицу да ради. Тамб су радли раније обућу,
ôпänке. Тамо е радијб, зарађйвб да нас храни. Мй смо бйли гôли, бôси, глад
ни, жёдни. Даб нас је у школу са великомукбм, мучили смо, завршиб сам
ôснбвну школу, дао ме е у Ивањицу, први пут кадје почела гимназија, дао ме у
гимназију. Завршиб сам два разреда гимназије. Пôсле нйје ме мôгб даље
издржавати као сирôма, а бйо сам такб öштар да е ме лёкар прегледби казб:

236

Петар Ђукановић

„Да одуставй шкôлу јел тй си млôго... прйјек, тёбе нёма дуго живота.“ И
стварнб, мô“ отац каже: „Повуци се тй кући, а ја ћу (ôсталу ову мôју браћу,
имб сам трóицу). . . њй ћу дати, а тй ш öстати кући.“ Ја сам остó кући, радиб,
мучиб се. Пôчели смо да се займавамо, а“ овб, а“ онб.

... Па поради тё bёцё, дал сам потревиб, дал нйсам, дал сам погрёшиб,

дал нйсам — й ја нё знам. Нйса мôгб нёку ймовину велику стећи поради тё
децё издржавајући. И йздржб сам й, свй су здрави, што но кажу, нису сакати,
нйсу сли ёпи, нйкакй бôлёс нёмају... Отишли су од мёне, кат пôглаш, свй.
Једна ћёрка öстала е, öна тý ради, и öна се запослила. Овй су öтишли, раде
свй за сёбе. Сад, ja jóш мучйм се и радим, бöpйм се и такб даљё. А за време
окупације . . . тёрали су ме свуђ... И данас, мёне је седамдесёт пёта година,

ја још радим. Мбрам да радим, је лй ймам седам синôва и двйје ћерке, деве
торо сам сподизо деце.

Јован Симеуновић, 75 год., Вучковица

. . . Бéдиња у кући, школа се учила у Тијању. Свё сам ти запатио тё муке.
Мôи су другови прйлично и гладовали, ја нйсам. Али што се тйче, накб, одећё,
мучёња, нёмаштинё у кући, тó е свё бйло. Свё. Па, пôтлё сам бйо у вó*cци,

закачило ме трй гôдине... Двäез другё сам рôђен, па су ме тёрали чётнйци,
мобилизавали памбраждойдёш. Па пôтле ка су дóшли... народноослободи
лачка вó“ска, партизани, öнда“ сам отишб и бйо сам тридесет и трй месеца
у вó°cци. Онако сам стално бйб кот кућё, о пôслу се бавйм. Радио сам са

вôловима пôна°више. Пантимнôго људй ка сам ја бйб дечак, мôжда от пет
нёстину гôдйна. А ја сад имам шécёт пёт. Онда° су људи били шéсет пёт гô
дина — гробови. Сагнути, нôсё шубаре, вёликё брковё, бёдни, мучни, а тёк
ја сад у шéce" пёд гôдйнайдём јôш. Ја сам лäнй дóшб са Златибора, догнб
вôлове, седамдесёт и пёт километара за трйне сäтй. И тó вôлове ћёрб. . .

Прйчали су бвде да су се доселили ис Црне Горё. Прва е... (сутра ћеш
тамо вйђети код нёкё вуденицё; да сäд мёље, та“ би чôвек, Светомйр Нешова

новић, много знатан, бсмо годйште али јако бйстар...) ту* кôбила стоварена.
Ту° да су стóварили и ту* су се населили овй Тайcйћи, Та°cйћи. Има бвде, ако

си чýо за оног Милисава, он је бйо посланик, сад је његов унук дôктор, xйруг
у Београду. Они су о тäде пôстали. Е öвде су саде бйли, öвде су се презйвали
Томанйћи по нёкб* Томании, Тôми, такб су прйчали. Пôтлё смо се Благое
вићи подёлили и Тайcйћи. Пôтлётамо Јäћимовићи, и они су се населили. . .

Отишб сам пешке у Сјеницу тридесет и трй пута и вратио се без метра
вожњё. За пèтнёз гôдйна. От педесёте гôдинё до шесёт пётё. Ето, öћерам вó

лове на пашу свё пёшкё, деведесет километара одавде. Й гôре једнбм у љето
да öбйђем и, гôре, и понесём одäвде. . . у тóрби за три дана. Тё су тй патње,
ôнда е та йсхрана била слаба. Пôнесёш кукурузни лёб за два дана, а за јёдан
дан, ако имаднёш, пшеничнбг. Гôре нёма нйшта у Сјеници, ђе мй öставимо

волове... Й вратиш се одозгб, пешке. И сутра на посб, йстй ко да нйси йшб.
Радивоје Благојевић, 65 год., Пухово
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Ту нёмаш нйшта нарочито. То су била сирôтйњска комйшања. Штä ће,

набољй газда неа више о десет врећа жйта. Сйјато по мёно пшеничице, cйјата
збб, ёљда и прčја. Пйлад рањена прčjбм и ёльдом. А ёљду ако посијеш, онда
свй ће чёлари дати ти по кйло, два мёда. Кó пôсијё ёљду. Ђубрета нйје имало.
Нйко нйle cйјб, рецимо, на öша ка сад ил у бразду. Сйјато као пшеницу.
Узмёш и пôсијеш, и тó што ти рôдй. Као са кад б пôорали ту страну, узмёш
у. . . жйта, бýчук се звао, зађеш, пôсидеш и узмёж дрљачу и повлачиш и тó
копаш. Кó е пôштен, он пôгибе кóпајућ, кó е нёпоштен, само йдё. . . Найдаљё

жйта дó по Божићу. Чйм прбђе Божић, у куповање... После бйб Јôво
Кнежевић, што су га сpéљали, он је бйб чôек сељак. Он је прво кад је дошб из

рôства осамнёсте године, узб пôорб њйву, узб ђубрета, туриб ћубре, ђубре, па

туриб жйто и тó е родило. И öтале су људи пôчёли. Бйле слабе и ралице. Дрвè
нбм рäлицбм öрато. Ледйну дрвенбм рäлицбм öpёш. Идёш спôред браздё, оно

само ймб гвозденй раоник, нйшта вйше. Она“ раоник бйб вакб скôбласт, а
ôвамо имала пёра закачена те набијеш на ону лопäрицу. Тô ти је било орање.

... Чôек мôж да бйдё дôктор права, а мôж да бйдёш у кући глуп ко, ко
тестија. Дијёте вйшё родитељи васпитају него стó учитеља. Ти га научиш öнб
како се правй öва шбља. И оно ће да ти је направи. Али оно е глупо у кући
ка нôћ.

... Премётили били са Јôвбм жандаром швäпскйм... Јôвб и Стèван да

йду йли код мôё мачкейли код Лёка Радовића (Савету ти си запäнтио). Трећа
кућа. И дóђе ти та Миланова жёна, стрйна. А а“дуковали су (ôни су били

тайни а"дуци) стрйц мôи Мйлан, Мйлан Радичевић и Вукашин Сарић. Етб
су ти били а“дуци. Он цёб дан данас лепо с тóббм, а ноћäс мôж да будеш и
заклан. А ваздан пйјё с тóбôм данас. Ибн, само кад бйдё прёд нôћ, заурла
Вукашин Сарић дóле, Мйлан чуe, Мйлан заурла, Мйлан ова° чýе. И они су

заверу учинили те су убили Шука Радоичића. И узёли паре. Па ка сам ја

дôшб ту да наслёдим тó имање, то е била пуна кућа. Мёне пôп раскућио,
Урош. Он мёне позйва, каже: „Земља чија била нйје, чија бйти неће. Нйшта

да наследи, нйшта. Ни окó прста кôнца, само земљу. Јер тó су паре Шука Ра
дôичића. Они су њёга убили.“ И ја пуштйм те се свё раскућй. Па пôчнем пôсле
на гôлб* утрини. Ибн се ослаби, та“ Мйлан, стрйц ми, и поп Урош мёне иза
гнä й собё да не слушам ја шта бн њёга испôвёда. А била вpуна... Дôле е зé
мља па гôре била даска шпôретна. Аја се полако увучём нôде. Ибн прйча
како крави öбиб pбг. „Па нè пйтам ја тебе је л крави öбиб póг нојècйли убиб
тй и Вукашин Сарић и Мйлан Радичевић, јесте л убили Шука Радоичића?“
Пôтље попина, разумёшли, отворй врата на соби, ја не мог с извучём из вуру

не. Он сашуће, jа се извуко и побего; прйча“ шта öћеш. Не чук дал признаде.
Амбра да е признб, öдма е пôсле умрб.
Милош Кнежевић, 78 год., Каона

А ёвб мй, докле нйсмо вôде имали у кућама, мй смо свё мôрали да тёрамо
стôку на изворе да поймо, и зйми и лёти. Кó нйе ймó близу, мôрб е да тёра,
ако е долёко, мôрб да тёра обавёзно на овё текуће вôде. Како ја пантим тó
е стално било такб. Само е се тéшко живјело без öбзйра; прё рата тёжё стó

пôстó било нё сад. Сад је стó пôсто живот бôљи. Нйсу гôдине родéвале, нйт
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је вóће родёвало толикб, нит е имало... да се тó ђубрй земља да дае прйнос

каб сад. То е свё лошијё родéвало. Само су вотњаци родéвали, они су родé
вали. Њйма ни прекрана нйје трёбала. А што се тйчё пшеница, збб, јèчам,
раж, ёлда, тó нйе имало да се прикрани... Има штаљско ђубре и тó зађубрйш,
кôлко турйш. Мало стôкё бйло, држало се по ёдна крава, двё, вôлови. Тéшко

кôй газда мôгб ймати вôлове и трй краве, четири. Кой су били великій
домаћини, кóй су имали вёликй посед, öни су мôгли. А кôй су гôд били малок
пôседа, тёшко су мôгли. Држй по једну крäвицу, оваца. И прё рата дóста кôза
ймало... Наређёње дóшло, кôзе су утрвене. Сад оваца има. Ко има прôстора

за овце, он држй и сäд оваца има дóста. Мало е сäде радника у сёлу. Сва е
ôмладина отишла у шкóле, позапôслила се, само нађеш данас нас по два-трй
чйче, четири. Ја сам скупљб прё рата по чётрёскопäча те с нам кôпали. А сад
нёмаш, само можда наеш једно двё бäбе, два чйче, преко четворо нёж да
наеш.

Добили смо асфалтни пут Вйча — Дубац пре пёд година. Нйјеймб ас
фалтнй пут, бйо накб. Ишли смо öдавде пёшке свё у Гучу, нйје н имало пут.
Айшли смо и у Краљево пёшке. Тёрали смо за Краљево дрва. Туриж два

мётра дрва, прôбавиш трй дана. И öтераш и дрва прôдаш и купиш штати
трёба. Тpй дана мбраж да прôбавйш. Сад нйко, дрва се ту на месту... продае
на асфалту. Ако „Вôћар“ или „Дрäча“ не откупљуе, стйгнё другй прекупац,

прôдаж дрва свôја ком тй öћеш. Тражиж“ дйнар вйшё, вёлика е то зуварица.

... Нйје имало пролејтбс кйше у на°већи она“ вйјек, кад је требало да
нйчё: уčеви кукуруз, пшеница, крôмпйp. Мнôго е било сувôвица. Мнôго е
изôстала лётина. Саде има кйше, нèколко дана баж“ била лёпа кйша, алй
дôцкан. . . Вёликä нама страна и брдèвито, само е рôдно. Свè што пôсијеш
рôдй дóбро, вóће рôдй. Шта ш бôље. Да е равније, и мй би вољели. Не може
мнôго машйнски да се ради. Мало е снагё, не мож радника да нађеш. Омла
дина млôго отишла. Млôго. Око чётрёс имају из Тадића обавёзника што су
отишiijiи,

... Па тун је Ра“ка Бôревић прво ту задругу öсновала. И то е почела она
радити. Жёне раде кот свôи кућа. Оне тун донесу и öтале нôсё рôбу. Однесу

те тку или плёту, а кад йзатку, донесу те предаду. Доста е жёна туне пô°мило
и спôдигло та“ животнй стандард.
Раденко Тадић, 77 год., Доњи Дубац
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ГОВОР ДРАГАЧЕВО
Рез ю ме

В работе дается обзор фонетических, акцентных и морфологических ха
рактеристик Драгачево, области в югозападной Сербии. В этой зоне на
ходятся 48 деревень и два городка (Гуча и Лучани), насчитывающие около

50.000 жителей. Население в старину переселено главным образом из динар
ских областей (Черногория и Герцеговина), причем исконные жители со
ставляют незначительную часть.

В основе драгачевского говора иекавский говор восточногерцеговинско
го типа. Ему известны все категории екавской йотации (ђёца, ћёрати, čёсти,
йšести, hёпало, кдšй, čутра). Звукх в основном утратился или заменен звуками
г и к. Фонема ф также редко слышится и чаще всего заменяется звуком в.
Группа согласных шч > кч, ћњ > тњ, hн > тњ. Часты элизии и редукции типа
ддм (= дођем), нам (= нађем), каш (= кажеш), пдии (= пођеш), мдш д узмёш, hё
д унесём.
Морфологические черты также новоштокавские. Существительные
мужского рода типа Јбво склоняются по модели Јбво — Јбва — Јбву, а из них
произведенные притяжательные прилагательные звучат Јбвдв, Јбвова, Јбвово.
В дательном, творительном и предложном падежах единственного числа при
лагательных и местоимений является окончание -им (двйм човёку, у нашйм
сёлу). Окончания старых основна мягкий согласный являются правилом (од
двй људй, двйм људима), а основ на твердый согласный — исключением (од

овие, о нашиiем). Встречаются редкие случаи субстантивного склонения (за
сrйра човека, у ддбру врёмену). Спорадично употребляется форма винительно
го для обозначения места (бйо у Пётницу). Имперфект не является живой грам
матической категорией в этом говоре.

Драгачевскому говору известны все четыре новоштокавские ударения.
Постударные долготы сохраняются относительно хорошо. Дистрибуция ак
центов, за исключением некоторых двусложных и трехсложных слов, как и

в стандартном языке. Исключением является перенесенное кратконис

ходящее ударение на краткой пенультиме (вдда, срамдта, пдток, домаћин). „Ка
новачко“ удлинение частично охватило этот говор (у пбља, с кбњем, земља),
так что это явление можно считать факультативным. Перенос ударения
является живым процессом. Значительной акцентной чертой являются вто

ричные долготы типа àљкав, блёсаста, Јбвдв, жёнйн, кућама, ддвед.
Большое число важных изоглосс связывает драгачевский говор с гово
рами восточногерцеговинского, шумадийско-воеводинского и косовско-ре
савского наречий. В Последнее время на него сильное влияние оказывает
экавская разговорная и письменная речь.
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zоRКА КАšić
GОVОR КОNAVALА

Оvaj rad predstavlja doktorsku disertaciju koja je odbranjena 27. oktobra 1988.

godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Komisiju su sačinjavali akademik Miroslav
Pantič, akademik Asim Ресо, prof dr Radoje Simić i prof dr Slavko Vukomanović.
Rezultati istraživanja govora Konavala, koji su dati u ovom radu, odnose se na

jezičko stanje koje je zatećeno na terenu između 1979. і 1983. godine kada je izvršeno
terensko ispitivanje.

Теkst disertacije je završen 1988. godine. Sam autor nije ništa menjao, izuzev ро
boljšanja rukopisa prema primedbama članova komisije u toku odbrane i sugestijama
recenzenta akademika Pavla Ivića.

Оvom prilikom se zahvaljujem mentoru akademiku Asimu Ресi na nesebičnoj

pomoći, a svojim profesorima akademiku Miroslavu Pantiču, prof dr Radoju Simiču i
prof dr Slavku Vukomanoviću na konstruktivnim primedbama.
Рosebnu zahvalnost dugujem akademiku Pavlu Iviću čiji su saveti, strpljenje i raz
umevanje omogućili da se ovaj rukopis objavi.
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Ресо, Asim. Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Naučna knjiga, Beograd, 1978.
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1927.

Skok: Рomorska

Stanič:UG
Stanič:Uskočki
Stevanović: ІСD

Stevanović: Njegoš
|-

grad, 1951—1952, str. 17—33.
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UVОD

1. О ТОРОNIMU КОNAVLE

U literaturi se naziv ove oblasti pojavljuje u tri varijante: Konavli — Konavala —
Коnavlima (m. pl.), Коhavle — Коhavala — Коhavlima (varijanta koja se po slaganju
nesamostalnih reči s njom može smatrati imenicom ženskog roda u množini, ali po obliku

dativa, instrumentala i lokativa imenicom muškog roda u množini) i Konavlje — Ко
navlja — Konavlju (n. sg.).
Naziv ove oblasti prvi put, u pisanim izvorima pominje Konstantin Porfirogenit oko

950. godine kao коvолn". Рop Dukljanin u Ljetopisu beleži Canale“, a u italijanskim
izvorima susreće se naziv Canali°. U XIV і XV veku pojavljuje se oblik Konavli“.
Vuk Karadžić u Srpskom rječniku i Dura Daničić u Rečniku iz književnih starina
srpskih beleže Konavlje.
U Rječniku Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Rečniku Srpske akade

mije nauka i umetnosti, Rečniku Мatice srpske i Matice hrvatske, književnim se smatra
naziv Konavli, a odrednica Konavlje upučuje se na Konavli. I u Enciklopediji Jugoslavije
nalazi se odrednica — Коnavli — dakle imenica muškog roda u množini.

Vukovo Konavlje (za njim se, oćigledno, poveo i Daničić), kao imenica srednjeg
roda u jednini, neprecizno je zabeležen toponim.

Kada pregledamo rečnike, koji isključuju Vukovo Konavlje, jer ga upučuju na Ko
navli, izgleda da nema nedoumica oko naziva ove oblasti. Međutim, nije tako. Naime,
Konavljani svoju oblast nazivaju Konavle (pluralia tantum), tako se zove i list koji izlazi

u Konavlima, pod ovim naslovom su objavljene i dve monografije“, to je i naziv društva
za znanstvene i kulturne djelatnosti koje je osnovano u Dubrovniku itd. U govoru svih
informatora, u svim mestima u Konavlima, javlja se samo naziv Konavle. Оvaj naziv
1

Grujić:Konavli, 3; Ferjančić:Vizantijski,49, 62,53.

*šišić Ljelopis,326.
* Vukmanović. Коnavli, 5.

* Miklošić: Monumenta, 186.
* Вenc-Bošković Konavle, Міјović-Коčan Konavle.
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se u nominativu ponaša kao imenica ženskog roda u množini, jer se u tom rodu javljaju
i mesamostalne reči, koje se s njom slažu, tako je: Gдrйё Кönüvle, Dдћё Könüvle, náše
Кönüyle, Könüyle su bile. . . i sl. Меdutim, oblik dativa, instrumentala i lokativa uvek
је Кônávliта, dakle kao kod imenica muškog roda. Nije u našoj jezičkoj građi sa terena
zabeležen ni jedan primer Konavlaтa. Informatori koji redovno imaju pó rupāт, рд
ћivат, na zidinüт, u odgovarajućem padežu ovog toponima stalno imaju nastavak -іта,
znači ova imenica se u paradigmi nije uklopila u kategoriju imenica ženskog roda.
I u monografijama objavljenim pod naslovom Копаvle oblik dativa, instrumentala
i lokativa je u muškom rodu, pa tako nalazimo: u rodniт Копаvlima, nad Копаvliта

se slomilo carstvo, pri posjeti Копаvliта. . . (Міјović-Коčan: Коnavle, 6, 13), и Копа

уlima nalazimo, о Копаvlima počinje (Вenc-Воšković: Konavle, 5, 24) i sl.
Оvakva paradigma toponima Konavle upučuje na zaključak da je ovaj romanizaт
иšao u kategoriju tponima u kojima se „gotovo na celom prostoru pružanja našega jezika
sačuvalo e iz nastavka za nominativ množine imenica muškog roda tipa kaтепе, u okame

njenom obliku (ovaj nastavak se prenosi na nazive mesta koji ga ranije nisu mogli imati)“.
Na ovakav zaključak upučuje i činjenica da se često u govoru naših informatora

nazivi sela Močići, Cilipi, Popovići, Višnjići, Mikuliči. . . javljaju u nominativu sa na
stavkom -e, kao u primeru snimljenom na magnetofonsku traku: Сilipe, Mдčiće, Рдpoviće
i Grйda nijèsu strädali.
Аko je navedena pretpostavka tačna, onda nije neočekivano da se javljaju dve vа
rijante naziva ove oblasti: Konavli i Konavle. Pogotovo je očekivana pojava da se u

rečnicima i enciklopedijama nalazi varijanta Konavli. Вelić kaže da se „u ovim nazivima
е često i u narodnom jeziku, a još više u književnom, zamenjuje glasom i“”. Таkva je
i sudbina toponima koje Belična istom mestu beleži: Grižane, Brežane, Zabare, Воževice,
Сrniče, Ranovce, ili ih u rečnicima nema ili imaju nominativni nastavak -i, kao Zabari.
Аko se „dvojstvo oblika u toponimima kosi sa osnovnim načelom koje se primenjuje

kod pisanja i promjene ovih imena — ako — tu treba da daju odlučujuću rijeć oni koji
znaju kako se ovo geografsko ime izgovara, koji to ime nose u svom rječniku“, onda
možemo smatrati da je naziv ove oblasti Könüvle (pluralia tantum sa paradigmom Кô
navle — Кônavälä — Кônävlima), a nazivi stanovnika te oblasti: Коnävljanin i Konä
vбka. U ovom radu će se upotrebljavati ovakav naziv oblasti i nazivi njenih stanovnika.
2. ОSNOVNI GEOGRAFSKI I ISТОRIJSKI РОЦЈАСІ О КОNAVLJМА

„Оblast Konavala zahvata krajnji jugoistočni dio današnje Hrvatske, odnosno ne
kadašnje Dubrovačke Republike, pružajući se od sjeverozapada prema jugoistoku, od
Vučjeg ždrijela do Debelog brijegа. Оna sa istoka graničі Воkom Коtorskom, sa sjevera
hercegovačkim planinskim grebenima, sa zapadа Саvtatom, a sa juga Jadranskim mo
rem“. Рovršina Konavala je 209,16 kvadratnih kilometara".
* Beliči istorija, II, 1. 14.
* Beliči istorija, II, 1, 14.
* Ресо: Konavle, 95.
* Vukmanovići Konaviі, 3.

"Grujić, Konaviі, 41,45, 46.
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Granice Konavala su često u ranijim periodima bile predmet spora sa susedima.
Istorija je zabeležila nekoliko sporova i dva krvava rata u XV veku, koje su Dubrovčani

vodili da bi državne granice pomerili što dalje na jug i na istok od plodnih Konavala".
U Konavlima se jasno razlikuju tri predela: primorski krš, polje i krševiti unutrašnji
deo (u kome dominiraju planine od kojih su najviše Sniježnica i Вjelotina).
Рrirodne razlike ovih predela su uočljive, tako da se u narodu od davnina Konavle
dele na „Primorje (primorski krševiti dio uz more), Donju Goru ili Bandu (Konavosko
polje s niskim brežuljcima prema Primorju), Gornju Bandu (padine Sniježnice prema

Коnavoskom polju) і Рlanine ili Površ, pojas na sjeveroistočnim padinama Sniježnice“.
Коnavosku morsku obalu čine strme i nepristupačne stene, visoke od sto do trista
metara. Zbog toga su sva konavoska sela, osim Molunta, udaljena od mora najmanje
pola sata hoda. Pored Molunta, koji se nalazi na obali malog zatoma, pristupačan izlaz

na more imaju još Рopovići.
Коnavosko polje, koje se proteže sredinom Konavala, relativno je uska kraška alu

vijalna ravan. Dugo je devet kilometara, a najveća širina mu je 2,2 kilometra. Površina
polja je oko petnaest kvadratnih kilometara.
Вrdski deo Konavala — Рlanine ili Površ — veoma je sličan susednim hercego
vačkim predelima. To je suri kamenjar sa vrlo malo obradivog zemljišta u uskim dolo
vima okruženim stenama.

Коnavle su, zahvaljujući pogodnom geografskom položaju i povoljnim uslovima za
život, bile naseljene još od najranijih vremena. Različita su mišljenja o tome ko su bili

stanovnici ove oblasti pre Ilira.° Шire su pokorili Rimljani i Konavle su postale značajna
rimska provincija. Iz rimskog perioda, koji je trajao sve do IV veka, nađeni su mnogo
brojni ostaci materijalne kulture: novac, komadi grnčarije i mozaika, delovi natpisa. Naj
značajniji dokaz prisustva Rimljana na ovim prostorima je melioracioni sistem u Kona
voskom polju i akvadukt koji je dovodio vodu iz rečice Ljute do Epidaura (današnjeg
Саvtata). Аkvadukt je izgrađen u I veku. Počinje od Malog vrela u Vodovadi i proteže
se preko Gabrila i Zvekovice do Cavtata. Dugје 20 kilometara. Оstaci akvadukta mogu
se i danas videti na pojedinim mestima u Konavlima i Саvtatu“.

Sloveni, zajedno sa Avarima, prodiru na ovo područje u VII veku, zauzimaju i ruše

Еpidaur. О procesu privikavanja Slovena na novu postojbinu malo se zna. Prvi put se
u pisanim izvorima Konavle pominju u X veku i to uporedo sa župom Travunijom.
Vizantijski car Konstantin Porfirogenit u delu „De administrando imperio“ piše da su

Konavljani za vreme cara Mihajla, zbacivši vlast Romeja, postali „samoupravni i samo
stalni pokoravajući se isključivo svojim arhontima“. Оd XI veka Konavle su u sklopu
Duklje, od kraja XII veka do 1378. pod vlašću Raške, a od 1378. godine su vlasništvo
bosanskih velikaša“.
"vukmanović, Konavli, 4.
* вепс-воšković, Konavle, 11.

* vukmanović кораviі, 15.
* obad. Vodovod, 5.

* Ferjančić:Vizantijski, 79.
* Lučić: Prošlost, 18.
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Dubrovačka republika je dugo nastojala da dođe do Konavala — „Мisira Dalma

cije“7 — kako bi svom stanovništvu obezbedila dovoljno poljoprivrednih proizvoda, što
Dubrovčanima polazi za rukom tek početkom XV veka: istočni deo su 1419. otkupili

od Sandaljа Нraniča, a zapadni deo 1426. оd Radoslava Pavlovića°.
Dubrovačka Republika je vladala Konavlima 400 godina, a od 1806. do 1814. go
dine su pod okupacijom Napoleonove Francuske. Padom Napoleona, Konavle zajedno
sa Dubrovačkom Republikom ulaze u sastav Austrije, a posle prvog svetskog rata postaju

deo Jugoslavije“.
3. РОREKLO STANOVNISTVА

Каda su Sloveni, u prvoj polovini VII veka, pristigli u Konavle, tu su zatekli ma
lobrojne Romane i romanizirane Ilire. Vremenom Sloveni i na ovom prostoru postaju
dominantan narod.

Рodelom Rimskog carstva na istočno i zapadno, Konavle su dugo bile pod vizan

tijskom političkom i crkvenom upravom, u sastavu Travunije“.
U ranom srednjem veku, pa sve do XV stoleća, u Konavle se naseljavaju stočari

iz dinarskog zaleda“.
Kada su Konavle potpale pod vlast Dubrovačke Republike, počelo je i vođenje
određene demografske politike. Prilikom prve podele zemlje 1423. godine bilo je do
zvoljeno seljacima iz Bosne, koji su živeli u Dubrovniku duže od godinu dana, da se

mogu naseliti u Konavlima“. Роdizanjem dva franjevačka samostana počelo je pokato
ličavanje dotad pravoslavnog stanovništva, što je uticalo i na to da se agrarni, društveni

i etnički odnosi koji su vladali u Dubrovniku prošire i na Konavle“.
Dubrovačka Republika je, takođe, brinula i o zaštiti bogatih Konavala od najezde
hercegovačkih pastira sa stokom. Nekoliko puta je Vijeće umoljenih izdavalo zabrane

prelaženja pastira u konavosku župu“. Меđutim, stočarima je dozvoljeno da se naselja
vaju u predele koji su za to pogodni. Tako je, recimo, Veliko viječe donelo odluku 4.
januara 1430. godine da se Planine nasele Vlasima i drugim kolonistima. Tada je nase

ljeno pleme Вjelica iz Zete, i to 50 do 60 kuća, koje je pristalo da se bavi stočarstvom

prema dubrovačkim propisima i da služi Republici kao i drugi stanovnici Konavala“.
„Prema raznim izvorima, koji su poslužili za ispitivanje porijekla stanovnika o čijim

se precima nešto zna, najveći su udio u naseljavanju Konavala imale susjedne oblasti.
Glavna matična područja su bila Hercegovina, Crna Gora sа Воkom Коtorskom, Dal

macija sa Dubrovnikom i Bosna, a bilo je doseljavanja i iz drugih krajeva — Srbije,
* Roller Agrami, 237.
*тruhelka:Konavoski rat, 145.

* Sišić. Рregled, 485, Оbad Konavle, 66—70.
“Јirećek—Radonič:Istorija I,52.
* Grujić: Konavli, 82, Јirećek—Radonić istorija III, 58.
* Roller Agrami, 242.
* Tadić, Dubrovnik, 585.
* Jirećek. Vlasi, 197.

* Jirećek vlasi, 197.
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Slovenije, Hrvatskog primorja, Arbanije, Italije. Dubrovnik je služio kao etapno mjesto
iz kojega su pojedinci, poslije zadržavanja od godinu dana, slati kao kmetovi na posjede
u Konavlima. U starijem naseljavanju najjača migraciona struja je dolazila iz Crne Gore,
a u mladem iz Dalmacije.“26

U istim životnim uslovima, konavosko stanovništvo se mešalo, izjednačavalo i naj
zad pretopilo u jednu etničku grupu. Procesi asimilacije su ubrzani endogатijom koja
je sve do naših dana vladala u ovoj zatvorenoj etničkoj grupi. Stvoreno je homogeno
stanovništvo, a ta homogenost se ogleda u govoru, običajima, folkloru i nošnji.

4. DOSADASNл РоDАci o ovом GovоRU

U našoj dijalektološkoj literaturi nema radova koji se posebno bave govorom Ко
navala, pa ni njegovim pojedinačnim osobinama. Međutim, ne može se reči da ne postoji
interesovanje za ovaj govor. S obzirom na geografsku i etničku bliskost sa susednom

Нercegovinom, podrazumevalo se da su njegove osobine bliske ili istovetne sa osobinama
govora istočne Hercegovine. Ili se, s druge strane, podrazumevalo, s obzirom da su
Коnavle od XV veka u sastavu Dubrovačke Republike, da je ovaj govor blizak dubro
vačkom.

Vuk Karadžić saopštava da je govor u Konavlima kao u Hercegovini. Iz Budma

nijevog rada o dubrovačkom dijalektu”, ne može se sa sigurnošću zaključiti gde se po
jezičkim crtama svrstavaju Konavle. Prema Budmaniju, Dubrovnik i Саvtat, u kojima
se govori dubrovačkim dijalektom, „odasvud su okoljeni od Ercegovačkogа“. Оn ističe
da je šira okolina pod uplivom dubrovačkogа. Оd te šire okoline pominje ostrva, severna
sela i Dubrovačku župu koja deli Dubrovnik od Саvtata. Konavle i ne pominje. To bi
moglo značiti da Budmani smatra kako u Konavlima nema uticaja dubrovačkog dijalekta.
Luko Zore potvrđuje činjenicu da je konavoski govor blizak hercegovačkom, ali
naglašva da, ipak, postoje razlike. Оn kaže: „vas govor za seljačke poslove i narodni
život čisto je hercegovački,... а što je idiotizama u Нercegovini, popravili su cavtajskim
izgovorom. . . U Konavlima je divan јеak, komu je sve prosto i narodno, bez manijere,

bez nakita, samoniklo, nenavrnuto.“
Раvle Ivić ističe da je od svih govora Dubrovačkoga primorja nauci najpoznatiji
govor Dubrovnika i Саvtata. А mnoge pojave koje nalazimo u ovom govoru zastupljene
su i na ostalom delu zemljišta nekadašnje Dubrovačke Republike. Tako je u Konavlima

zabeleženo drugariсат, оvети, и čijom kući i sl. Оd hercegovačkih osobina uočljivo je

gubljenje glasa h i najnovije jotovanje, koje je prošireno i na konsonant s“.
U Pregledu srpskohrvatskih dijalekata profesor Ресo ukazuje na činjenicu da mnoge
osobine dubrovačkog govora nalazimo u njegovoj široj okolini — do Саvtata i Kona
vala30.

“Vukmanović, Konaviі, 60.
* Budmani Dubrovački, 155.

*zore. Konaviі, 418,419.
* Ivić, Dijalektologija, 139, 140.
* Ресо. Рregled, 75.
— 15 —

Zorka Kašić

256

Dragocene podatke o konavoskom govoru s kraja prošlog i početka ovog veka na
lazimo u Zborniku za narodni život i običaje. Тu se nalaze tekstovi o narodnim običajima
iz Konavala. Autori su Nike Balarin, Nikola Ljubidrag i Paulina Bogdan-Bijelič. Теkstovi
su pisani narodnim jezikom. Međutim, činjenica da je ovde bilo bitno da se zabeleži
autentičan narodni običaj, a ne autentičan govor, umanjuje vrednost ovih tekstova kao
jezičke građe za analizu konavoskog govora. Kada se tome doda da tekstovi nisu ak
centovani i da nam nije poznato do koje mere su redigovali tekstove sami autori, a do

koje mere redakcija časopisa, ostaje nam mogućnost da ih sa rezervom koristimo napo
redo sa današnjim govorom.
U ratu, verovatno 1806—1808. godine, izgorela je konavoska kancelarija, tako da
je jezička grada za ispitivanje osobina konavoskog govora iz perioda Dubrovačke Re
publike zauvek izgubljena. Sigurno je i to jedan od razloga što u literaturi ima malo
podataka o govoru Konavala.

5. МЕТОDOLOSKI PODАСІ

Рreliminarno ispitivanje govora Konavala pokazalo je da je govor u priličnoj meri
u stadijumu dekompozicije. Naše vreme je i imaće dovelo do gubljenja jasnih razlika
između ruralne i urbane sredine, a u Konavlima je ta razlika izgubljena više nego u
mnogim drugim sredinama.

Ustanovljeno je već u početku ispitivanja da je jedna od bitnih karakteristika ovoga
govora veliki broj dubleta i fakultativnih varijanti u mnogim jezičkim crtama.
Navedena saznanja odredila su i metod prikupljanja jezičke građe za analizu. Di
rektnim korišćenjem upitnika ne bi se dobile adekvatne jezičke osobine, pa je građa
prikupljana spontanim razgovorom, bilo sa pojedincima ili sa više sаgovornika. Za pri
premu razgovora korišćeni su postojeći upitnici za ispitivanje srpskohrvatskih govora i
dijalektološka literatura o govorima sličnog tipa. Pored toga što je ispitivač i ranije de
limično bio upoznat sa načinom života, običajima i mentalitetom Konavljana, posebnu

pomoć za pripremu razgovora pružala je antropogeografska studija Konavli, Jovana Vuk
1118110 V1Са.

Informatori su birani po utvrđenim dijalektološkim kriterijumima. Te kriterijume
nije uvek bilo moguće ostvariti zbog toga što su i među najstarijim Konavljanima nepi
smeni prava retkost. Тreba istači izvanrednu predusretljivost, komunikativnost i sprem
nost informatora da prilično dugo razgovaraju o raznim temama i da dozvole da se to
snima na magnetofonsku traku. Zbog činjenice što su sаgovornici znali da se razgovor
snima (a to je moglo uticati na autentičnost govornih osobina na početku razgovora),

prvih pola sata snimljenog razgovora nije korišćeno za analizu.
Terenska ispitivanja obavljana su u kraćim vremenskim intervalima od 1979. do
1983. godine. Ukupan boravak na terenu trajao je oko tri meseca. Ispitano je svih 29
sela (u Konavlima ima 29 sela sa 83 zaseоka) i snimljen razgovor sа 60 informatora.

Grada je skinuta sa magnetofonskih traka i akcentovana. Deo jezičke građe nalazi se u
ovom radu kao prilog.
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Pored primera koji se navode u analizi osobina konavoskog govora date su skraćeni
ce sela u kojima su zabeleženi. Konavoska sela su sledeća:

1. Вrôtnice

В

16. Мikuliči

Мk

2. čilipi

č

17. Мôčići

М

3. Drvenik

Dr

4. Dfbä

D

18. Мölunat (zaselak!) Мl
19. Pavlje Brdo
Рb

5. Dubråvka (Мrcine) Dbr

20. Рlóčice

Рl

6. Dünave

D11

21. Рoljice

Plj

7. Düriniči

Г)

22. Рópovići

Р

8. Gabrile

Gb

23. Рridvбrје

Рr

9. Grtida

G

24. Radövčići

R

10. Јasènica

Ј

25. Strävča

S

11. Кômaje

К111

26. Silješсі

S

12. Кünä

К

27. Uskoplje

U

13. Lövбrna

L

28. Vitaljina

V

14. Lјütä

Lј

29. Vodövada

Vd

15. Міhaniči

Мll

30. Zastolje

Z
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Za poređenje osobina konavoskog govora sa susednim govorima, pored dijalekto
loške literature, korišćena su i terenska ispitivanja punktova Sedlari i Lastva u jugoi
stočnoj Нercegovini. Terenska ispitivanja ova dva sela (popunjavanje upitnika) ispitivač
je obavio u okviru projekta Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks — sinhronijska
deskripcija i odnos prema standardu.
Lastva se nalazi oko 12 km severoistočno od Тrebinja, a Sedlari na jugoistočnom
rubu Popova polja (30 km zapadno od Тrebinја).

Korišćene su i dijalekatske karakteristike Zakova, ispitivačevog rodnog sela. Zakovo
je najzapadnije selo Trebinjske šume. Nalazi se 24 km zapadno od Тrebinja, na granici
dve mikrodijalekatske oblasti — Тrebinjske šume i Popova polja.
Рrilikom analize pojedinih fonetskih osobina konavoskog govora (priroda dvo

složnog refleksа ё, frikativi š i 2) korišćena je spektrografija.
Za uspešnu spektrografsku analizu potrebni su laboratorijski uslovi snimanja govora.
I pored toga što govor nije sniman u laboratorijskim uslovima, kvalitet snimaka na mag

netofonu marke UНЕR omogućio je da se jedan broj primera analizira na spektrografu.
Iz spontanog razgovora sa informatorom (žena od 56 godina iz Drvenika) snimljenog
na magnetofonsku traku izdvojeni su pojedini primeri za analizu. Jedan deo ovih spek
trograma priložen je u poglavlju o ё.
Analiza je izvršena na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Korišćen je spek
tralni analizator — SONOGRAF. То је audiofrekventni analizator koji grafičkim putem

prikazuje svaki tip kompleksnog zvuka u opsegu od 80 do 8000 herca. Rezultat analize
je spektrogram. Na njemu se u tri dimenzije prikazuje razložen analizirani zvuk. Fre
kvencija se nanosi na vertikalnu osu, trajanje na horizontalnu, a intenzitet je predstavljen
zacrnjenjem zapisa. S obzirom da je za prepoznavanje glasa značajna promena ukupne
zvučne energije, na spektograme je nameta i kriva totalne amplitude. U analiziranim

primerima bilo je bitno što vernije praćenje spektra pojedinačnih glasova, pa je zbog
toga filtriranje izvedeno pomoću filtra šireg opsega od 300 herca.
Pošto je bilo moguće spektrografski analizirati relativno mali broj primera i govor
samo jednog informatora, napominjemo da ovi rezultati imaju uglavnom ilustrativnu
vrednost.
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FОNЕТIКА

А. VОКАLI

1. Vokalski sistem u govoru Konavala relativno je stabilan i mogli bismo ga pred
staviti na sledeći način:

i

Ul

С

o

+ r

Artikulacija vokala, uglavnom, odgovara artikulaciji vokala u govoru istočne Нer

cegovine, odnosno artikulaciji ovih glasova u našem standardnom izgovoru°. Izuzetak
predstavlja vokal a, koji se ponekad izgovara nešto zatvorenije. Pojava nije karakteri
stična za sve predstavnike ovoga govora. Kod informatora koje smo smatrali nosiocima
dijalekta, zatvoreno a (koje je ponekad i labijalizovano), javlja se sporadično. U obimnom
materijalu snimljenom na magnetofonske trake mogu se izdvojiti malobrojni primeri koje

nije moguće sistematizovati ni po poziciji, ni po kvantitetu, ni po kvalitetu, jer se u istim
pozicijama, kod istih informatora pojavljuje ovaj glas standardne artikulacije. Napomi
njemo da smo u svim selima nailazili na informatore u čijem se govoru nije pojavilo ni
jedno zatvoreno q.

2. Ipak, na osnovu malobrojnih primera možemo reči da se zatvoreno a najčešće
javlja u dugom slogu, mada smo našli potvrde i u kratkim slogovima. Navešćemo primere
za ovu pojavu:
znáт, Рфve, Мqto, Кфte, stäle, Мqre, тgli, Stфте, ітдт, тálo, strašnё, dräg rдdi,
дbičдji, Lápad, Jädrán, kфži, grüdü, тдntдётё, nёčeš nač, nija, zna, vjenčфће, јф, пё
тдто, dva, vršaja, čёјдd, stдri, ovфca, strдпи.
Primere za vokal a standardne artikulacije nećemo navoditi, jer se potvrde za to
mogu videti iz tekstova koji su dati kao prilog ovome radu.
* Ресо. GIН, 33.
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Рriroda vokala u govoru Konavala zanimljiva je sa dva aspekta. Prvo, očekivalo bi

se, s obzirom na pojavu zatvorenog a u Dubrovniku°, Саvtatu°, Воki i Paštrovićima34,
zatim u nekim perifernim crnogorskim govorima° i s obzirom na geografske, kulturne
i političke veze ovog područja tokom nekolika veka sa Dubrovnikom i Саvtatom, а і
ekonomske i kulturne veze jugoistočnog dela Konavala sа Воkom, da ova pojava zahvati

i govor Konavala. Međutim, na osnovu stanja koje smo mi uočili boraveći na ovom
području u više navrata od 1979. do 1983. godine možemo sa sigurnošću tvrditi da je
zatvoreno q novija pojava. Da je dijalektolog ispitivao ovaj govor pre dve decenije,
verovatno, ne bi našao ni ovoliko potvrda za odstupanje od standardnog a.

Drugi aspekt ove pojave je relativna oprečnost sa odnosom dijalekta i standarda u
novije vreme. Моglo bi se očekivati da je odstupanje od standarda kod predstavnika
mlađe generacije u opadanju, međutim, ovde to nije slučaj. Кulturno prestižan Dubrovnik
uticao je na mlade, koji se uglavnom školuju u Dubrovniku, neki putuju na radno mesto
iz Konavala, da svoj govor prilagode govoru Dubrovnika, a ne standardu. Pa je kod
predstavnika mlade generacije svako dugo a zatvoreno, čak labijalizovano.
3. Da je vokalski sistem Konavala bliži govoru istočne Hercegovine nego dubro
vačkom govoru i govoru Саvtata, potvrđuje i vokalno r, koje u hercegovačkim govorima
može biti i dugo i kratko, kao uostalom i u standardnom izgovoru, dok je u Dubrovniku

„samoglasni r svagda kratak“, a u Саvtatu „silabem je i // uvijek kratak“”. U govoru
Коnavala dobro se čuva distinkcija između dugog i kratkog r Brojni primeri koje smo
našli u svim mestima to potvrđuju:
kratko r

йzbrdo Gb, йzbrdom Gb, пävrčёто Ј, u pastrvи Р, Uskrs P, zäтrkla Dr,
pºs ć Dr D, dºvo MI D, vº R, srce M, i srcu V, kºvi М, p?tit D, тjvica D, pºvб

D, сfйё D, pºstёn Dr, dºžб Dr, kºpicu V, shifklo Dr, grtice P, тrга Р, kºs U, kºsno ime
Gb Dr, kisnё slave Р, Gci Gb, frtal U, tjºšla P, tvrdè U, tvrdüyü Мl, vºlä С, brdo D,
bj da Gb М, bjºdima Dbr,
kistit Db, kјºsti Gb Dr, kistü Gb, kistio D, Кjstov dan Gb, тјtav Gb L, тјtva R L,
тјtvo L, тјtački Gb, djiži se L Gb, dižali D, dižalo P, dižavа Мl, državi R, сjnice Dbr,

pºvб Ј, Сjvik Dr, u kišu Pr U, čevitánje Dbr, viste U, objsti В, četinёs Pr, svišava U,
iskrcali Мl, pјlávo U, četvitina P, četvrtica Dr,
dugo r
živºie D, živi D, grko Ј, kih М, тftva ć, GFbal L, уfs zèmје В, brzo Gb, svako

уfsnбgа Р, svrši D, сfna D, сfni D, рfубgа Р, pfyü Ј, prvije Db, tvrd Dr, tvrdo U Мl,
sfр Р, sfрот Dbr В, crkva Gb U R Pl, сfkvi D, й сFkvи М, сfпо U,

brzom D, kºnka Р Мl, tfnili Dr, svFпио L, istijale Dr, vrste В, Сfºnčević Dr, živћіта
D, ирfskale Ј, od Grká Gb, tvrdo Мl, na tvrdи Мl, potvrdit D, malo pfria R, zagºni D,
* Budmani. Dubrovački, 156; Rešetar Stok., 104.
* вrozović: Саvtat: 497.
* Rešetar: Stok., 104.
* Stevanović:ICD, 18, 19; Bošković. О prirodi, 182, 183; Vujović: МD, 122, 126.
* вudmani. Dubrovački, 156.
* вrozović. Саvtat, 497.
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zagrпио D, dºva U D Dbr Gb, тftav Gb, тftva L, тftvu Gb V, итfla Gb D U R, уftг
U, zavºti Dr, završila Gb Р, svršilo Gb R Мl, vršü Gb D Кm, vºli Gb Dr, vrla Dr, obrla
D, vršlo Dbr, vršli D,

йтFla L Мl, йnifio L Кm, йтfli V R, рöтfiі Кm JU, рöтFlo Km, säтFlе В,
izитfla R, izитFlo C, öd тFivijem Gb, u crkvи М Dr С В Р Рl, okó crkvё Gb, prè
crkvбт Dr D, na vrh Ј, йtvrdiто С, дbгnёte Gb, u tvrdi D, дdарFliР, pröstFla L, пävºnüto
U Dbr Кm, četvrtё Gb V, дdFli D, дdFte bråve Gb.

Коlebanja u primerima tipa mitav//mftav, mitva//mrtva//mftva više govore o akсе

natskim osobinama ovoga govora nego o gubljenju razlike u kvantitetu slogotvornog r.
Као što se iz navedenih primera može videti, slogotvorno r je najfrekventnije u
interkonsonantskoj poziciji. Susrećemo i potvrde za primere tipa jºšё, zäržё, Жda, zarda
(u svim mestima), a takođe i specifičan primer četi ure, kada broj postaje proklitika (o
ovoj pojavi govori se u poglavlju o akcentu i redukciji vokala), a r ostaje vokalno ispred
početnog vokala akcentogene reči.
Као і u većini štokavskih govora i ovde se susreće devokalizacija ru poziciji ispred
vokala u radnom glagolskom pridevu:йтrб, säтrб, izитrб, pröstrб i sl.
Devokalizacija nije sprovedena u slučajevima gde se gubio konsonant h, pa će se

pojaviti poneki primer tipa sa önog via Pr, lani sam svè дbrб Кm, pored sve sam övršб
Кm, viha, vija i viva Pr. Сuvanju vokalnog ru ovim slučajevima doprinelo je, verovatno,
retko pojavljivanje ovakvih primera jer se paralelno javljaju likovi sa h i bez h u pri
merima tipa vrh, vº, a pojavljuju se i likovi sa zamenom glasa h glasovima v i j vју і
vјј. Destabilizovana situacija u vezi sa glasom h nije dozvolila da se uopšti lik sa vо
kalnim r ispred vokala, pa da se onda devokalizuje kao u radnom glagolskom pridevu,
gde nema paralelnih likova.
U radnom glagolskom pridevu glagola *vrhti (infinitiv je u ovom govoru vriječ i

vrš) javljaju se takođe naporedo vјб i višб i u trećem licu množine prezenta vçü i vršü,
pa je i tu naporednost likova doprinela da ne dode do devokalizacije r. Naporednost
likova ovoga glagola prisutna je u mnogim govorima srpskohrvatskog jezika, „Do per

formacije infinitiva samo ovog glagola došlo je, svakako, i zbog toga što taj infinitiv
čini nešto posebno u našoj konjugaciji. Time se, upravo, i objašnjava veći broj fonetskih

likova toga glagolskog oblika u našem jeziku“* Pošto se infinitiv javlja u više likova,
javljaju se i drugi oblici u različitim likovima. U našem slučaju ti različiti likovi nisu
pogodovali devokalizaciji vokalnog r u položaju ispred vokala.
Takođe u govoru naših starijih informatora nema devokalizacije u primerima ºžani
са, jºšaná släma i ržana släma, sёkrva, jёtrva, grka kafa, gičica. Kod mladih informatora
ponekad će se pojaviti i lik görka, što je uticaj standarda.
ZАМЕNA VОКАLА

U ovom govoru susrećemo se sa pojavom zamene vokala. Na osnovu naše građe,
može se konstatovati da ta pojava u Konavlima nije frekventna niti predstavlja nešto

posebno u odnosu na srodne govore. Može se čak tvrditi da je reda nego u susedstvu.
Navešćemo neke od karakterističnih primera za svaki vokal pojedinačno.
* Peco vrhtivrti, 175.
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1. Йоkal a
а . С

U velikom broju opisanih govora, pa i u srodnim istočnohercegovačkim°, u nekim
leksemama susreće se zamena vokala a vokalom e. U Konavlima je ova pojava retka.

Javiće se samo primeri tipa jатасјётас, i u pozajmljenicama aréna/eréna.
Оvde je uvek samo: vrābac/rābac, ras(ti), kräs(ti),
а : і

Zamena vokala a vokalom i u ovom govoru je veoma retka. Za razliku od susednih

govora, ovde je samo dale i vázda, najčešće je dösta, ali će se ponekad čuti i dösti. Lik
dдsti javlja se u zdravicama, pa možemo pretpostaviti da je preuzet sa formom zdravice

iz drugog govora. Ovaj prilog se u formi dдsti često javlja u istočnoj Нercegovini“.
а : 0

Nešto češće se vokal a zamenjuje vokalom o. Оvu zamenu susrećemo u našim
rečima, kao: öпото, дdövlё/ödбblё/ödбblёп, дtбle, ali je samo: daleko, тâипа/тähuna.
Оvi vokali se zamenjuju i u pozajmljenicama: köтіп, könб, ра і: Кônávle, Копа
vlanin/Копаvjanin, Konávбka, konávбski.
1.2. Као što se može i očekivati, ovde je poluglas, kada se vokalizovao, davao

vokal а. Оvako dobijeno a se svojom fiziološkom i akustičkom prirodom ne razlikuje

od istog vokala drukčijeg porekla. Navešćemo neke pojave vezane za sudbinu poluglasа:
а) Predlog s(а) najčešće ima standardnu formu, pojavljuje se ili kao s ili kao sa,
zavisno od glasa kojim počinje akcentogena reč. Меđutim, nalazimo jedan broj slučajeva
u kojima se umesto a javlja o ili u uz brojeve i zamenice koje počinju konsonantom:
sй tijem V D, sй čijem Gb D D V, prošб su četiri R, prošб sй рёt R, sö tijem Dbr.

Оvu pojavu susrećemo i u istočnohercegovačkim govorima“. Vušović pretpostavlja
da je su moglo biti dobijeno prema dubletima suproč/Sproć, suviše/saviše“, a da je vokal
o u so dobijen iz neke zamenice koja počinje vokalom o (s ovim, s onim, s onoliko i

sl), pa se docnije ovaj vokal mogao osetiti kao sastavni deo predloga s“.
b) Pored frekventnijih likova pёdal, živай, u ovom govoru susrećemo, verovatno
analoške, likove pёdl, živћ.

с) U paradigmi imenica šav i pás javlja se: šava — šavи — šavi i pásа — рäsи —
päsi.
Рojavu vokala a umesto nepostojanog a u ovakvim primerima Моguš smatra izrazito

čakavskom tendencijom“. Меđutim, „pojava jake vokalnosti, tj. vokalizacija polugla
snika i tamo gde je imače ne bismo očekivali, može se javiti i u nekim što-govorima.
Naime, oblici sana — sanu, pasa — pasu mogu se sresti i u dubini štok. područja, i u

onim govorima koji su dosta udaljeni od čakavskih granica, čak i onih granica koje se
*vušović: Dін, 12, Vuković GPD, 8—11; Ресо: GІН,33—35; Рižurica. GОК, 60—61.
* Ресо: GІН, 35.

* Ресо: Gін,36, Vušović, DiН, 12.
* Vušović. Njegoš, 60.
* Vušović: DІН, 12.
44 Моguš: čakavsko, 21.
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pretpostavljaju za stariji period razvitka našega jezika, za predmigracioni period“. Pro
fesor Ресo daje potvrde za ovakve likove iz zapadne Нercegovine, istočne Нercegovine,
Сrne Gore, Bosne (Zvornik) itd.
Jednosložne reči sa nepostojanim a podložne su pojavi jake vokalnosti u paradig

mi“, pogotovo ako se javi još neki od uslova kao što je težnja da se očuva značenje
reći. Pojava pás — рäsа — pásu u govoru Konavala i drugim govorima sličnoga tipa,
uslovljena je i potrebom da se sačuva značenje reči. Naime, u ovim govorima se kon
sonantska skupima ps uprošćava tako što se pgubi, kao u primerima: sйje, sёto. U slučaju
da nema jake vokalnosti paradigma imenice pás bila bi: sa — su, pa bi se ovakvi likovi
teško mogli značenjski vezivati za imenicu päs.
d) Sekundarno nepostojano a u pozajmljenicama ne altermira sa e, pa je ovde re
dovno: тёtar, kilometar.

е) Na čitavom području je дžica, дžičica (Iьžica). Dosledno je i üş, йšliv (vьšь).
2. Иokal o
О : d

Zamenu vokala o vokalom a nalazimo u primerima: özgär, özgä, дzdа, дzdal, sa

тäuk/sатдиk. Оvakve likove susrećemo i u jugoistočnoj Нercegovini". Оva zamena se
javlja i u pozajmljenicama pa imamo dubletne likove aperacija/operacija, zaôloški/zод
loški vit.

Оvde je redovno: stät, stдjб, sйbota, дvāто/vато, тдtika, tolikб.
О : е

U prezentu glagola moćі** nema alternacije o :e pa je redovno: тöre, né тоre/тдže,
пè тоže. Samo je: ёvo, ёio, ёno, ovlikб/vlikб, tolikб. Nepoznati su likovi eve, ete, ene,
zabeleženi u okolini Kolašina“. Таkođe je nepoznato evliko, teliko, koje se javlja u
Нercegovini°9.

Na čitavom području je grдb, grдbje, gröbnica, ali se u toponimima susreće: Grёbak,
дbügай grёb i sl.
U zbirnim brojevima i brojnim imenicama na ovom području je samo -ero: četvero,

pèlero, četvérica, petèrica. Tako je u Dubrovniku i Sutorini“, u istočnoj Hercegovini,
jugozapadnoj Сrnoj Gori susreću se ovi oblici naporedo, znači i –ero i -oro°, a u Рivi,
Uskocima i okolini Kolašina samo oblici na -ого°. U jugoistočnoj Нercegovini, u našim
kontrolnim punktovima, takođe je samo četvero, pёtero, četvérica, petèrica.
“Ресо, Ikavskoštakavski,48.
* Belič: Fonetika, 64.
"Kontrolni punktovi: Sedlari, Lastva, žakovo.

* Ресо: Gін,37.
* Pižurica. Gок, 65.
* Ресо: Gін, 37.
* Budmani. Dubrovački, 174; Remetič:Upitnik.

*vušović: DІн, 65; Ресо, GІН, 37.
*vuković: GPD, 67; Stanič: UG, 59; Рižurica. GОК, 65.
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U ovim primerima nije reć o zameni vokala o vokalom e nego su u upotrebi stariji
likovi ovih brojeva i brojnih imenica, koji su ranije bili znatno češći u upotrebi. Мiklošić

daje oba lika za ove brojeve“.
Оblici pokaznih zamenica tègä, дуegа, дnega i sl. javljaju se samo u ovom liku na

čitavom području. Оvakvi likovi susreću se i na području severozapadne Воke i u Du
brovniku, od štokavskih govora, a karakteristični su za čakavski dijalekat.

U govoru Konavala u zameničko-pridevskoj promeni susrećemo završetak -ega,
-ети i kod tvrdih osnova, ali samo kod zamenica.
О :

ul

Zamenu ovih vokala najčešće susrećemo u pozajmljenicama ili u složenicama koje
su iz jezika administracije ušle u širu upotrebu. Takvi su sledeći primeri:
bétün Gb, betйпа Мl, vägün Мl, wagйпа Мl R U, ёrodruт R, restйrán Мl, kâtuličkё
D, prºfesür L, prºfesüra U, profesйrica R.

Tako i na poluprivrednбm dobru R, poluprivrednбт С, póluprivrednбт D i slično.
Pored ovih likova naići ćemo i na likove sa neizmenjenim o.
О se zamenjuje sa u kada se nade ispred nekog sonanta (п, т, l, r), a u primerima
poluprivreda, prvi deo složenice se, verovatno, u svesti govornika, ne vezuje za polje
nego za polovinu (pola > polu-privreda > poluprivreda). Interesantno je da o pred na
zalnim sonantom u pozajmljenicama altermira sa u dok u našim rečima ne beležimo takvu

pojavu, a nalazimo je u nekim štokavskim govorima (Bosanska Krajina, Dalmatinska
Zagora).
3. Иokal e
С : 81

Redovna je zamсna u primerima präта, ali se na celom području naporedo javlja
i prёта. Такоde se naporedo javlja i prija i prije, ali je samo prijašnji u svim mestima.

Takođe se naporedo javlja i malašan i malёšan, a i oblik gйšanica/gušenica.
е : і

Е se zamenjuje glasom i u pozajmljenicama: Ingleska, Inglézi. U ovom slučaju se
ne radi o zameni vokala, nego je verovatnije da su ove lekseme prihvaćene u datom
fonetskom liku prema italijanskom izgovoru.
4. Иokal i

Retka je pojava zamene vokala i nekim drugim vokalom. U našoj građi našli smo
samo primere u pozajmljenicama: bёblijё Рr, atelèrija Gb.
5. Иokal и

U pozajmljenicama, kao i kod ostalih vokala, susreće se zamena, kao Rözvёit i sl.,
što je, verovatno, prihvaćen originalan izgovor.
* мiklošić: Lexicon, 1114—1115.
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VОКАLSКЕ SКUPINE

Jedna od karakteristika distribucije naših vokala je da se retko u govoru dva vokala
nalaze jedan pored drugoga, pogotovo ako jedan od njih nije pod akcentom. Pošto se
usled glasovnih promena, tvorbenih procesa ili morfoloških pojava ipak vokalske grupe

nađu u govoru, najčešće dolazi do sažimanja ili se na neki drugi način otklanja hijat.
Naravno, to ne znači da neki razlozi ne pogoduju očuvanju vokalskih grupa. To mogu
biti semantički, prozodijski ili koji drugi, ali, u svakom slučaju, ponekad se i u ovom
govoru javljaju dva vokala jedan pored drugogа.
1. Najfrekventnija je vokalska skupina -ao, koja je u najvećem broju slučajeva na
stala u rezultatu promene sonantal na kraju sloga. Na učestalost ove skupine utiče fre
kventnost kategorija reči u kojima se ova promena izvršila. U vezi sa ovom skupinom
u govoru Konavala možemo izdvojiti nekolika tipa primera.
а) Каđa su vokali neakcentovani, redovno dolazi do regresivne asimilacije, tj. do
asimilacije u korist drugog vokala iz skupine. Tako -ao 2 б, u primerima.

иsköрд G D, rèzб D, иkrcб Dbr R, итfуб se Dbr Dr, дstб L Gb М G V D, pokazб
V, ітб L С DrЈ В Мh Кm Р Мl R Pr V D, йdб Dr G, kipovб V, páštovб se Gb, pitб
Мl В D U, тörб U С Gb, plaćб L В D, kйpб se Gb, glèdб Кm, kāzд В D Gb, blagosivб
Gb, zakličб L, ručavб L, дrб L, йbrб L, дkиkб L, zaklučavб L, nasmijб se L, trèbб М,
prèstб R V, иkдрб Мl, silovб V, иživб V, дdmicб Кm, nèstб С, prezivб V, пävrtб R,
иspijèvб Р, yrébб С, fёrтб М Кm, kйkб М, pбstojб V, sačйvб L, vladб U, trgб D,
pričeká С, igra L V G, poznб V Pr, иkicб Dbr R, zaküzü Dr, kövб L, nabijб D, prдdб
L V, pјèvб L Pr, sйтб С, pisб R Pr V, dºžб LР Рr, napisб V, čitб R, рдslб R, ležб D,
пüzvб В, ујёnčб В, ispisб D, дbećб D, isб se L, iskјсб R, тіјёšб V, spavб Мh V, šёtovб
L, izтёtд Ј, dočekб R L.

Таkođe redovno -ao 2 бu primerima gde je a rezultat vokalizacije poluglasa, kao:
iš5 L ć М В Dbr Мh P R G V D Gb, naša LU Pr V G, došб LМ Dr В Dbr
Кlm Р мі в к Рr G U V D Gb, pošд С Dr Dbrм Р R Pr D Gb, оfišб L В Р Gb, izišб
Р G Dbr, digб G L D, діёgб Gb, najegб D, šёkб Gb L, rёkб Рr С Dr D Dbr P Gb D

R L G, izdübб D, тдgд G V L С Dr Mh Кm РD Gb, дbükб L, snaša V, йjegб R,
рдтоgб V, prošд С, пайsб В, návikб D, рдsб Gb G Pl Р D, ра і: Копаvбka, konávбski.
Rezultat asimilacije je dugo o koje se u govoru redovno čuje. Коd tipičnih predstavnika
ovoga govora ne pojavljuju se primeri sa grupom -ao, gde nije izvršena asimilacija.
Оvakvu asimilaciju susrećemo u severozapadnoj Воki, jugozapadnoj Сrnoj Gori,

istočnoj Нercegovini, Dubrovniku i Саvtatu, tj. u svim susednim govorima°.
b) Kada je u skupini akcentovan vokal, u Konavlima se čuju dva načina izgovora.
Sporadično se čuju oba vokala, pa imamo i bråо, släo, däo, zvao, znao, ali je znatno
češće kod istih govornika došlo do asimilacije u govoru pa se čuje dugo о: brб se gim
D К. Dr, brд se viš D К Ј, ja sam mu sló R D V, žд mi je Pr Lj Gb, dд тi je Gb Мl
Dr М L И J D Кт Рr zvд В Dr Мl Gb D R L V G, znó J D P Gb Pr R L U, gövica

(u većini mesta), tako i Mдёići < Маоčići. Jedino u primeru zava, koji se sporadično
javlja, pored češćeg zдva, imamo progresivnu asimilaciju.
* vušović: DІН, 13; Ресо: GIН, 41; Вudmani: Dubrovački, 156; Rešetar: Stok., 108, Musič: SZВ, 33;
Вrozović: Саvtat, 499.
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Sažimanje sekvence ào u dugo o kao stalna pojava susreće se u govoru Dubrovnika

і Саvtata“, kao frekventnija varijanta (pored redeg izgovora oba vokala) u govoru se
verozapadne Boke, jugozapadne Crne Gore" i kao retka pojava (pored znatno češćeg
izgovora oba vokala) u govoru istočne Hercegovine°. Рo ovom tipu asimilacije (ăо б) Коnavle se razlikuju od svog zaleđa. Kada stanovnici jugoistočne Нercegovine оро
našaju Konavljane, onda ističu ovu osobinu.
с) Zanimljiv je glasovni lik poredbene reči kao (koja se pojavljuje i kao akcento
vana i kao neakcentovana). U Konavlima se ona ne javlja u punom obliku. Нijat se
оtklanja dvojako:
— Sažimanjem sekvence -ао (йо) u dugo о:
kó da je mója L, kб što i očе С L, kö pensiónér С, kб što se Ј, kб méd D, kб da
si döšб М, kб da mi је Кm, zinё kд äždajа Кm, vidi, kд fin gospodin Km, kб sréstvo
R, kб čela L, kб makovo zimo Pr, öbijes kó danas Pr, ko sa döbro auto V, йje kб kruškovас
V, kб sарün Dbr, küva kб рüra Gb, сfna kб vrag Gb, nije kб ја Gb, takб kб dèca U.
Navedeni primeri pokazuju da se asimiluju vokali i kada je vokala akcentovan i
kada nije. Оvakvo otklanjanje hijata u poredbenoj reči nalazimo u slučajevima kada
sledeća reć počinje konsonantom. Međutim, kada je sledeća reč u govornom nizu veznik
i pojavljuje se drugačiji glasovni lik, kao u primerima:

— ima žčna ka i muškaraca V, ka i svaki L, ka i öna R, ka i бn Mi, zna ka i ja
D Мl, ka i prvi püt Кm, istб ka i vi Km, ka i danas D, ёvo ka i jä В, östari ka i ја М.
U ovim primerima poredbena reć, veznik i akcentogena reč čine akcenatsku celinu.
Pošto je to izgovorna celina, u govornom nizu bi se pojavila tri vokala jedan za drugim. Та

skupina se, verovatno, uprošćava gubljenjem vokala u sredini. Druga mogućnostјеasimilacija
sekvence ao progresivnom asimilacijom. Međutim, pošto je u našim primerima a kratko, to

verovatno nije reć o asimilaciji, jer se u rezultatu asimilacije dobijaju dugi vokali.
2. I sekvenca -eo (i finalna i medijalna) svodi se na -б.

provб je četiri dana D, йzб L G K D Кm Мh D, рдčб V U в D L мі РБ, vёsб
L, vlastбski Кm С Dr.
Меđutim, ova asimilacija nije dosledna kao u sekvenci-ao. Pored navedenih likova

susreću se i pröveо, йzeо, débeо, рдčeo, vёseо (u svim mestima). Redovno je grôta (u
većini mesta), zatim Grдti (naziv zaseоka), prб рödnё Gb М Кm V Мh D Dr Pr С, prô
baštinё R Lј U М, prбрüta R J К D, nögu prб nögé Кm U J Lј, prд рёt СМ Кm Рl,
pró dän L.
b) Kada je jedan od vokala pod akcentom, ova sekvenca se ne asimiluje, pa u svim
mestima imamo: klèо, plёо, žёo, srёo//srijo, jёo//ijo.
Sudbina sekvence -eo-ne razlikuje se mnogo od sudbine ove sekvence u Dubrov
|-

niku, Саvtatu, Воki i istočnoj Hercegovini°.
* вudmani Dubrovački, 156; Rešetar: Stok. 107; Brozović: Саvtat, 499.

* мusič:szв, 33; Vušović: Dін, 13.
* Peco Gін,42, Kontrolni punktovi Sedlari, Lastva, Zakovo.
° Вudmani: Dutovački, 156; Rešetar Stok., 109; Brozović: Саvtat, 499, Vušović: DІН, 13; Ресо: GІН,
43; kontrolni punktovi.
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3. Grupa -ae-u neakcentovanim slogovima svodi se na -ё-: dvanёs, sedатnёs itd.,
i to dosledno u svim mestima.

4. Sekvenca -eа- (ea < eka) asimiluje se u dugo a u primerima, nakav/nakav, пäkvije,
пäkije, nakvи.

5. U 3. І. pl. prezenta glagola imati redovno se sažima sekvenca au (< ајu), pa u

svim mestima susrećemo lтü, ređe se čuje nётü. Zanimljivo je da kod svih drugih
glagola ovoga tipa čujemo redovno sekvencu -аи; padаü, glédaü, pričaü, odbijaü, raz
govaraü se. Ovo je karakteristično za Dubrovnik°.
б. I dva identična vokala kada se nađu jedan pored drugoga, u rezultatu gubljenja
nekih od sonanata, sažimaju se u jedan dug vokal stat, stäla, stäla, stäli (a < aа <аја);

spali, spale (a < aа < ava); svédno, znaš de Grüda, kad тё bilo vója (e < eе < eје).
РОЈАVE U SANDHIJU I GUBLJENЈЕ VОКАLА

1. Аfereza u govoru Konavala nije česta, iako je nalazimo i u našim rečima i u
pozajmljenicama.

а) Javiće se izostavljanje inicijalnog a; plaudirali su mi, ёrodrom/ёrodruт (u svim
mestima).

b) Nešto je češće izostavljanje vokala o u inicijalnoj poziciji u oblicima zamenica
i priloga. U svim mestima se može čuti: vakб, väka, väki, näkб, nakā, пüki, viida, váто,

vlikб, уlika, vlikü, потапе/пдтаdne, ali nisu nepoznati ni glasovni likovi ovakб, ovaka,
ovaki, onakб, опäka, onäki, övиdа, дváто (veoma retko), оvlikб, оvlika, ovlikü, отдmad
ne. Stiće se, ipak, utisak da su glasovni likovi bez inicijalnog o češće u upotrebi, a da
se lik öváто skoro i ne čuje, naporedo se upotrebljavaju vато і ато.
2. Elizija vokala u sandhiju je živ proces, mada nije redovna pojava.

а) Vokal a elidira u enklitikama: p onda Dbr Мl L, р йzб tóјаgu L, d idё prigleda
L, neće d idё Мl, plйпиvog u jezik L, da g idё tužit L. Каko se iz navedenih primera
vidi, vokal s kraja enklitike se izostavlja ako akcentogena reć počinje vokalom. Međutim,
to nije redovna pojava. Znatno je više primera, kod istih govornika, gde se vokal ne
izostavlja.

b) U sandhiju će ponekad biti izostavljen i vokal o: između vega Dr, našб nü malü
L, kako se nб zove Dr, köјё пб gödinё Dbr, ak ima kö Мl; u ovim slučajevima može
biti sažimanje.
с) Vrlo retko će se čuti elizija vokala u, kao u primeru: da s öni znali D.

d) Nešto je češća elizija vokala e u sandhiju, kako j бn L, kб što j i bila L, da j
rèkб D, kä bi s imб prèsvüć М, što sönб dogodilo Кm, više bi s uradilo P, tüј östб
Мl, nij övб za pričat L.

е) Eliziju vokala i u sandhiju susrećemo u sledećim primerima: išli b u Тrébinje
Gb, istб b ostale Gb, dè b östalo Gb, pa b on L, da b бn L, ili b öni Мl, pa b önda
Dbr, ka b öna D, što b östavili Ј, tako b one Ј, pa b ovakб pričali М.

Рonekad se u imperativu gubi vokal i: bjёё tämo Dbr, bjё2 й lad М, bjёžjädna М.
* Rešetar Stok., 113.
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3. Sinkopa je, takođe, retka. U našoj gradi našli smo samo nekoliko primera: йdrit
čete Рl, itdrila D, уlikб В, vlikü Кm, onlikб V, da se prèzvü V, bjèšte М С Кm.
REFLEKSI ё

Refleksi ё и dugim slogovima
1. Govor Konavala spada među govore sa klasičnom ijekavskom zamenom ё. U
današnjim dugim slogovima na mestu nekadašnjegglasа ё najčešće je dvosložna glasovna
sekvenca ije.
О fiziološkim, akustičkim i intonacionim osobinama ove sekvence dosta je pisano

u našoj dijalektološkoj i fonetskoj literaturi“.
Zbog različitih stavova o glasovnoj vrednosti ove sekvence, ona je različito i obe
ležavama.

U beleženju građe na terenu mi smo pozicionu varijantu glasa (foneme).j obeležavali
odgovarajućom grafemom za taj glas. Сinjenica je (što je delimično, koliko je to bilo

moguće, jer je materijal sniman na terenu, i eksperimentalno provereno) da je u govoru
Коnavala umesto dugog ё sekvenca ije. Оsobine glasaj su sigurno i fiziološki i akustički
obeležene intervokalskom pozicijom. Relativno malo primera koji su poređeni kao: пї
jedan : bijedan, nijedna i vrijedna, ukazuje na to da je j u refleksu jata i j u primarnoj
sekvenci ije skoro identično. To je veoma kratak glas, kraći od j u drugim pozicijama.
I u ostalim pozicijama glasj je kraći od drugih glasova, ako pokušamo da ga produžimo,
prelazi u artikulaciono polje vokala i.

Analiza sekvence ije na spektrogramu pokazuje nedvosmisleno da su izgovorena tri
glasa. U intervokalskoj poziciji izgovoren je veoma kratak glas Da je to sonant, za
ključujemo po padu energije. Тај niži intenzitet, karakterističan za sonante, traje određeno
vreme, da bi posle toga nastupio porast energije karakterističan za vokal e. „Antiformant“
glasaj u ovoj poziciji nije izrazit kao u inicijalnoj. Do pada energije dolazi u trenutku

kada se prednji deo jezika izdigne prema tvrdom nepcu da bi se artikulisao sonant.j, ali
pošto je prednji deo jezika u znatno nižem položaju pri artikulaciji narednog vokala e,
jezik se ne približava dovoljno nepcu da bi se stvorio tesnac i nastao karakterističan
šum, a tesnac bi doveo do još većeg pada energije. Na spektrogramima se vidi ovakva
poziciona varijanta glasaj i u refleksu jata i u primarnoj sekvenci ije (spektrogrami se
nalaze na strani 269).

2. а) Na mestu nekadašnjeg glasа ё pod dugosilaznim akcentom u Konavlima je
najčešće je: liječiš G, bijel5 G Мh U, bijela Gb D, bijeli Gb Pr, bijelбga Gb Dr. bijelбт
Рr, bijelп Dr, bijela Vd Dbr, bijeliто G, Пјері G Кm, Пјерü Мh Dbr U, Пјерё L V,
Tijepo Gb Dr D D J Кm к L Lј м Рl Dbr Pr R, Пјерб D, svijet G Dr D L Dbr М Рr
R, svijeta D Кm, svijetom V, prije (u svim mestima), siječай G, cijeli Gb D КU, cijelбgа
Dr, cijela Gb V Р, cijelё Pr, cijelü В Dr Мh С, cijelб Dr D К Lј U, cijelim R, тіješa
В Dbr Рć, тіješaº D, тіiješапа Мh, dijelena Km, dijelene Vd, sйjene Vd, brºjeg Vd Р,

brijega K, тіјейa Gb М, тіјећато Gb, тіјећајп Pr, тіјећај U, Пjek Gb, vijek Gb, nijeka
* Rešetar Jekavski, 313—316, Stok., 52—90: Вelič: Fonetika, 86 95, DIJS, 126; Stevanović: 1СD,
25—26; Мiletič: СG. 314; Vuković: GPD, 12-16, Рitanja, 33; Ресо: GІН, 47 -56. Оvo pitanje nisu zaobilazili
ni drugi ispitivači ijekavskih govora.
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Мh, sijeno DrК, sйjene Мh, dvije Gb D D K L Мh М V Pl Dbr Pr R

ć, lijevбт Dr

R, lijevi Dr, lijeva P, rijetko Dr Мh V PrР, snijeg D, snijegа Мh, cijenim p, riječ Р
К Мh Мl С, riječi PrК, srijensa Ј, rije: Кm КV Dbr P R U, rije Lј, riječe R, riječето
L Pr С, dijete Кm, lijerica К С, тіje L; fijesna L, sijeda L Pr, svijetli L, vrijes Мl,
Nijemâcá Мl, slijeváš D, йjes Мh, dijeli U, dijelü V, skupocijená Рl, zvijer Pr, Pijerovića
Р, srijedи R, Иijesnik P, сviječe U, сviječет R, bijednik R, bijedan Кm, bijedna ć,
bijedno R, prijeti R U, vijes R, cijey U.

b) Ređe i u znatno manjem broju primera naići će se i na jednosložnu zamenu ё u
dugom slogu: тјёsü Dbr, dragocјёnosti R, Bјёli kamen Pl. Navedeni primeri su jedini
u kompletnoj jezičkoj građi koja je prikupljena na terenu.
с) Іma u građi i nekoliko primera gde je drugi deo sekvence ije dug: riječ, prijё,
smijёha М, sйјёne, svijet, snijёg L. Isti informatori su sve druge slučajeve izgovarali sa
kratkim e.

3. а) U slogu pod dugouzlaznim akcentom najčešće je ije: svijetu G V Gb D J L
мl U, dijete G Gb Dr. Кm L Мl Pr P R, porijeklот G V, піјèsат В V Dr K Lj Pr Р
U С Кm, nijèsiКm Мl Dbr, nijèsmo Gb DrD Мh, nijèste G, nijèsu Кm Мl Dbr, svijetla
L, svijetli G, rijёtko G, тіјёhat Ј, тіјёйali Dr, promijёпиi Dr, promijёnilo Мl, proтіјёnila
Ј, promijenili G V L, promijenile Gb, патіјènili L, izтіјёnula Dbr U, zaтіјёnili P, тіјёšб
V, тіješali J Pr, promiješat Dbr, izmiješalo G Gb Мl, izтіјёšala D, sтrijёkи В, сіјёdila
В, procijédi D V, procijédilo Lј, sviječa V Vd, na sviječи Мl, zvijezda V, sijёrak V,
tijèsno V, vrijёте V Vd Gb D Lj Dbr М РU С Мh, brijёте D Ј, dijela Dr Lј Мl,

dijelu мh, dijelilo se Мh Dr, dijelili L, роdijelijо Кm Мh, podijelili V Gb LР, izdijelili
Dr Pr, vrijedi V Кm СРІ, vrijedijo R, vrijedno D, vrijedna DrМh Р, slijetalo V, slijёtale

Ј, prelijёtali P, rijeka Pr, rijekё Мh U, rijёсі V Vd, donijela Vd ЈК Мh, odnijela D,
iznijela Мh, manijela U, тlijeko P, тnijёko VdЈ Кm, тіјёko Ј, тlijeka DrКm, тnijeka
D K, тіjeka D, тlijčku Dbr, siječe Vd D Pr, posiječeš Gb, posiječето Ј, posiječete Dbr,

prosijècali Ј, isiječeš К, isiječete Gb, lijёра Gb Dr R U L, lijёре Мh, yrijёska Gb U,
lijeka Gb, liječijo Pl, cijёpat Gb, bijelo Gb ЈК, bijela Pr, Віјёle Pr, bijёlet Ј, zabijёli se
Мh, Sniježnica Gb, na Sniježnici Dr, vijenac Dr, vijёпса Мh, vijёпси R, тіјёsit Dr,

тіјèsili Ј, итіјèsi D, cijena Dr, cijeni R, сіјène Dbr, cijёпата Мh, procijёnila R, snijeli
Dr, zanijela Km, polijèvat М, polijèva Ј, polijèvajй Р, polijevala Мh, zalijёуд D, prili
јерiva D, sijёlo D, sijela Мh, plijèvla D, kosijère D, Stijёро L Pr, Stijёpović D, Сvijёto
R L, naslijёdit R, naslijedili Km, zaplijeni L, slijёpac D, оdijelo L, sтіјёšna L, Popijёvalo
Рr, priptièvalo L, pripijèvaliМ, grijёћи L, ogrijёšili L, роgrijёšilaМ, pogrijёšili R, sijёda
L, сvijetu L, сіјèvi Мh, zahtijèvб Мl, pijёsak Мh Мl, pijèskom U, vijèsti М, stijéniМ, sti
jena M R, srijeda ć, na srijedi Pr, porijeklo Pr, bijedno Pr, zvijeri P, иspijёуб Р. иspijèvaü
R, glijetom R, lijetom R, zaprijёtijo U, iskorijёnit U, priтijёtila R, pripovijёdб R, oblijèni
јo R.

b) I u ovom slučaju ima nekoliko primera gde je e dugo brijёте, sviječe, yјёки
L, сіјёli М, svijetla Vd, vijérпо D. Оvo su takođe jedini primeri u jezičkoj građi. Infor
matori su sve druge primere izgovarali sa kratkouzlaznim akcentom.
4. а) Refleks é u dugom neakcentovanom slogu najčešće je ije: póslije G Gb Dr D

Ј Мl Dbr Р ć, naprijed В Кm М1 М Рr С, naprije D, дždrijebi B, dönije Уd R. dônijela
Рr, dönijeli Gb Кm L Мl М, дdnijet Pr, ödnijela D, дdnijeli Gb Кm L М1 М Vd, prènijet
V, iznijela Dbr, iznijeli Ј, iznijet Dr, raznijeli Pr, йspijeva V, пèvrijeme Vd J R, prócijediš
D Dbr, pröcijediто Vd Ј, }scijedi D, iscijedё U, йтrijet Gb М, izйтrijet Ј, razйтіješ
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Gb L, razйтіjete Кm, zädijeva Gb, prôтіjenišР, prôтіjeni Gb, пäтіјейeno D, йvijek
Gb ЈDbr МР RС, póтіješато Dr, prômiješато Ј, izтіješâто D Dbr R, дprije D, тäloprije

DrКm, najprije Кm L Мh М Рl P, polijevа Мh R М, pºlijevâte Mh, prèlijeva D,
рдvrijeden D, дbijeli L, рó dvije Lј, пäslijeđena P, дbijesпа С, дdijejeni U, nánijeli Мh,
kölijevčica Мh, дgrijev Dbr, pógriješі М, proždrijet М, рдrijetko Pi, skирöcijena Pl.
b) Kao i u prethodnim slučajevima i ovde se pojavljuju primeri izgovora sa dugim
е: рдslije Vd Dr, razйтіјёš L, körijёni D, najprijё В, йvijёk МР С, razйтіјёт Б.
с) U zameničko-pridevskoj promeni u instrumentalu jednine i dativu, instrumentalu

i lokativu množine redovno je samo je kao refleks ё, дvijem G Gb D Р Кm L. Мh Мl
Рr U, svijem G Vd Кm L С, дnijem G Vd Gb D D J Lј Мh Мl Dbr Pr R, йјет В V
Vd Dr D J Кm L Lј Мh Dbr Pr P R, svačijет в К, sasvijem в D Мl Dbr М Рr Р.
svojijет Vd Dr D L М С, пёkijem Vd Gb Dr М Dbr, vášijem Gb, sй čijem Gb D К,
za čijeт Кm, nёčijem Gb, йégovijem Dr L, fihovijem Dr б, täkijет D, zä kiјет Кm, s

kºjет М, тóјіјет L М, istijem Dbr, tудjіјет М, пёkakvijem Pr, jäkijem G, bösijет В,

stranijem Vd, cijelijem Gb, тftvijem Gb, тnadijem Gb, glavatijem Dr, sühijem DrК,
starijem D L Pr С, radnijет Ј, prirodnijem Ј, zèlenijem К, döbrijem Кm Pr, dйbrovački

јет L, tvrdijem L, primitivnijem Мh, тälijem Мl, narodnijem Pr, velikijem Pr, pükijem
Рr, svёtijет Р, Пјеріјет С, pjvijem Р, drйgijem D Кm К Мh Dbr М Р.
d) U genitivu množine zameničko-pridevske promene najčešće je ije: nášije G V

Рr Dr, našljeh L, піјovije G, дnije GL Мl P, дnijek В, дnijeg Ј, дnijeh Dbr Gb, i nekijeh
В, пёkije Мl, йје V Gb D D Мh Dbr Р, йjeg D Pr, fijeh Мh С, is tijeh В, övije Dr Ј
Кm Lј Мl Dbr Pr, övijeh В Gb Dr Мh М, övijeg D, svakije Vd L, sväkakvije Gb,
sväkakvijeh Ј, svije Мl, kojije Lј, takije Km R, тójijek Gb, kakvije G, nikakvije D Pr
Р, nikakvijeh М, тnādije G, тladijeh Кm, starije G Кm Мh Рl, starijeg Pr, starijeh Gb
Кm, атèričkije V, tйrskije Vd, crтдgorskije Vd R, talijanskije Vd, népismenijeh V,
патještenijeg Vd, gölije Gb, тіiškije Gb, тіiškijeh Gb, lijёріje Gb Pl, lijepije Рr, lijёріjeh
Р, сfnijeh Gb Dbr, сfnijeg Ј, krivije Gb, prijašiіijeh Gb, görhijeh Gb, civenijeh Gb,
тдdrijeh Gb, дtvorenijeh Gb, züdliije Dr, sатije Dr, vélikijeh DrМ, vёlikije Мl, vёlikijeg

Рr, bдjijeh Dr, malije D, таlijeh Dbr, тälešnije Рr, divije L Dbr, divijeg Ј, kºsnijeh Ј,
дрčinskije Km, praznije L, пèvбlnijeg L, tüžnijeg L, kripnije L, пövije Мh, žёnskije Мl,
ženskije Pr, cijёlije Мl, stranije Мl, väliskije Мl, йtopjenije Мl, francüskije Мl, žütijeh
Dbr, štёtnijeh Dbr, sºpskijeh Р, svakovFsnijeh Р, grйbije R, париštenije R, vёzánije R,

rüzličitijeh М, višіје М, lüdije Pr, lüdijeg Pr, nèиkijeg Pr, pйčkijeh Pr, raznije Рl Р,
raznijeg Р, döbrije Р, döbrijeg Gb, jednije K, drйgije Р Lј Кm, drйgijeh D.
Меđutim, u ovom obliku pojavljuju se i slučajevi sa dugim ё: пёkijёh В, istijёh В,

pºtenijёh Dr, zinskijёh Dr, svijёh L, тдjijёk Gb, дnijёh Gb, дvijek К, živijёh R, raznijёh
R, пèkakvijёh R, stärijёh R, тladijёh R.
I u genitivu množine zameničko-pridevske promene dugo e se pojavljuje retko,

odnosno daleko je više potvrda da se izgovara kratak vokal. Međutim, ovi izuzeci su
brojniji od izuzetaka u prethodnim slučajevima, a u zameničko-pridevskoj promeni ta
dužina se pojavljuje samo u genitivu, dok u ostalim padežima ne mailazimo ni na jedan
primer izgovoren sa dugim e. Potvrda je relativno malo, ali ipak kao da je tendencija
da se dugo e izgovara u slučajevima gde je na kraju sačuvan glas h, ili je zamenjen
nekim drugim glasom. Nema ni jednog primera sa dugim e u slučajevima kada je h
izgubljeno na kraju, pa se oblik završava sekvencom -ije.
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5. Dakle, na osnovu iznetih brojnih potvrda iz svih punktova može se zaključiti da
se na mestu nekadašnjeg glasа ё u dugim slogovima u govoru Konavala izgovara dvo
složni refleks ije. Ova glasovna skupina se po akustičkim i fiziološkim osobinama ne
razlikuje od primarne sekvence ije.

Моže se reči da je u principu u dugom slogu pod silaznim akcentom ovde -ije-, da
je u dugom slogu pod uzlaznim akcentom -ijé-, a u dugom neakcentovanom slogu -ije-.
Меđutim, mali broj izuzetaka, koji se nalazi u našoj građi, u skoro svim kategorijama
primera svedočeo svojevrsnoj nestabilnosti kvantiteta drugog dela sekvence -ije-.
S obzirom na principe distribucije vokala u našem jeziku, ne može se očekivati

stabilnost sekvence -ije-u govornom nizu. Već je rečeno da intervokalska varijanta glasa
ј ima samo tonsku strukturu, elementi šuma, karakteristični za sonante, u ovoj poziciji
izostaju. Zbog toga se u govornom nizu pojavljuju jedna za drugom tri tonske realizacije,
što sigurno mora dovesti do različitih pojava nestabilnosti kvantiteta. S druge strane,
ovaj uzastopni niz tonskih elemenata utiče i na nepreciznost naše percepcije, pa je dosta

teško precizno odrediti šta u stvari čujemo, da li čujemo dug ili kratak vokal.

što se tiće sekvence -ije-i sekvence -ijё-, neosporno je da se vokal e u njima
razlikuje. Akcentovan vokal ё iz druge sekvence superiorniji je u pogledu jačine, visine,

pa i kvantiteta u odnosu na neakcentovan vokal iz prve sekvence. To se može videti
poređenjem primarne sekvence u primerima nijedan/nijedna (tako je informator izgovorio

sl. 1) i jatovske sekvence u primerima bijedan, vrijedna (sl. 2). Моglo bi se reči da e
iz primera nijedan, nijedna, bijedan, vrijedna, iako različite dužine kod istog govornika,
spada u „kvantitetsko polje“ kratkog vokala.

što se tiče zamene é u dugim slogovima, govor Konavala se ne razlikuje mnogo
od susednih ijekavskih govora svoga zaleda“, ali se znatno razlikuje od stanja u Воki,
Саvtatu i Dubrovniku° gde u dugim slogovima alterniraju jednosložni refleks.je i dvo
složni ije.

Prema potvrdama iz jezičke građe prikupljene na terenu, moglo bi se reči da refleks
ё u dugim slogovima u Konavlima ima najviše sličnosti sa istočnijim govorima herce

govačkog tipa“.
Refleksiè и kratkim slogoviта

1. U kratkim slogovima najčešće je na mestu nekadašnjeg ёje ili esajotovanjem
prethodnog suglasnika.

a)Susreću se i poznati primeri gde je e u sekvencije dugo, a dužina je sekundama,
nastala posle zamene ё. To su sledeći primeri: тјёsta Vd Gb Dbr Мl L Мh D, prдтјёna
Dbr, vјёra Dr, zйтјёrüт Vd, pјујёnče Dbr, osjećaju Р, sјёčат se Dr, пè sјёčат G,
prдsјёk U.

b) Posle labijala b, р, т, v danas se u Konavlima čuje samo je; bjёčve В Lj Dbr
Gb Pl P V J Pr Vd, bjačava Dbr Dr Gb, дbje D L, bježi PG, bjёži K, bjèzü Р, bjёž М
° Ресо: GlН, 47—56, Vušović: DІН, 7; Vuković: GPD, 12—16, Kontrolni punktovi u jugoistočnoj Нer
cegovini.

* Brozović: Саvtat, 497; Вudmani: Dubrovački, 156; Rešetar:ЈМD, 129, DZ, 161—162, Stok., 84;
Мusič: SZВ, 33; Dostanič: Zapažanja, 77—83; Remetič:Upitnik.
“Stanič: UG, 65—67; Рižurica: GОК, 67—68.
— 32 —

Govor Konavala

273

Dbr, bjёžalo D, bjёžali Мl, рдbjeglo R G, рдbjeć Gb, рöbjegla Dbr, bjèžat L, рöbjegli
Рr, pдbjeglo bi V Dbr, bjёlice U R V, bjёlica Dr Vd, bjёlača Pl Pr, Вјèlotina Pr Dbr,
Вјёlotinё Vd,

Кipjelovac Pr, tºpjet G М, tºpjeli М, pјёškё G J Gb V, pјёšača R, йspjeli Pr R,
zapjeni Lј, pjeskövito V, pјёsта Dbr, pјёsте R М, pјёsâта D М, u pjesmi P, pjevači

Gb, pièvāhe Li P Gb Pi, pјèváйа Р, pјёva se Dr, pјèvale bi м, pјèvali D Кmм к,
pјёvalo se Dbr М, pјёvalo se Мh Gb Dbr С, pripjevaliМ, дpjeváne Р, napjevá С, pјèvaj
D L, рјèvačkбти zböru С,

тјёsto Vd М D L Pr D Pl Кm G, тјёsta P Pr L U Gb В, й тjestu Мl Pr, тјёštanin
L, патješten Km М, патještaj R Мh, патjesti R, пäтjesto Мh, тјёsёс D Кm Мl Gb,
тјёsёca Vd Gb Мh L Pr R D Dbr U, тјёsёси Dr, mjeséса Мh Кm Мl, u mjesёси D,
тjesécіта Мh, тјёri Dbr L, тјёrit Gb, izmjerijо Мh, тјèrili U, zäтjerit Dr, тјèrата
Dbr, йтjeren R, йтjereno Gb, ne záтjerite Pr, nйтjerijo se Кm, nйтjeri se М, prômjer

U, sтјёli R V, smјёsё Vd, sтјёšё В, тješanijё Кm, патjesnici Gb, izтјёйivá Мh, prô
тјепа Р, razйтjet R, gi тjelo Gb,

vјёra V Кm, vјёrё Р Lј, ујёти Vd č, ујèrцјет Dbr Мі, ујèrujёт Кm, vjeruješ L,
ујёrovat Кm, vјёrovát Dbr D Pr, vјёrovб V D, ујёrüj R K Gb, ујёrovale Мh, ујèrüјte
С, јёtar Gb Dbr Кm Мl Dr, vјёtra Dbr, yјёtri Pr, yјёčito Dbr, vjekövito L, ујёkovima
V, јёпćat Р Мh, yjenčajiā Р Dr, ljenčaria Pl, yјёпća se М, ујёnčб В, ујènčala Gb,

ујёnčali D, prдујенće Dr, razvјёnčavā М, ујèridbe Р, ујèridbu Dr, vјèreni Gb, ујèrenički
Dr, yјёrijo D В, 1јёri Pl, Иjèsnik Pl, wјèštačkбg Dbr, vјёžba R, svježi V, prèvjesili R,

sanjes Dr, zapovjednik Мl, dva sујèská rata Pr, prдsvjetni R, za rüsvjetu P, Pávještine
Рr, Сујёtković Мl, závjet V, zavjetom R, čдjek Gb V Мh G, áójek Кm, čдујеk V, čovjek

L Мh U, ćºjeka Mi, čojeka Gb, čoёка Кm, čovjeka Мh, čovjeka R, ćºjekи Gb, ćojekи
Рr D, čovjekи R, пènjesta K Dbr СРl Gb DrМ Lј, пèvjesti Pr Dr, névjestu Кm G U,

živjet Gb Pr D, preživjet Km, šljela R Gb Dr, živjelo P Pr В, živjelе Мh, doživjelo Кm,
živjeli С D МІР Рr L R, dvјёsta Vd Мh Dbr Р Рr Б.
с) Каđa se é našlo u kratkom slogu iza nazala n, njegov današnji refleks je e sa
јotovanjem prethodnog suglasnika:

росfielo Gb, оžediteli D, оgladieli D, Nemačkü Мl, Nemačká Кm, й йedriта Dbr,
za fiedriта Lј, štiègovi D.

d) Današnja situacija u vezi sa refleksom ё u kratkom slogu iza laterala lje trojaka:

— Sporadično se čuje sekvenca je-, a lateral nije jotovan, kao u primerima ljёti
С Рr Dr, ljёtnim Мh, próljećе Мh, ljёuse D, иljèvšat D.

— češće je -e-sajotovanjem prethodnog suglasnika nasledie L, döle LР Dbr, ni
leti Lј, slёрüçkü školu D, slёраčki D, létnikбусі Рr, pдtle L Gb, železnica Мh, železот
Мh, šёlešnica Мh, lёрše V, (ёšйakе В, bijёlet Ј, slepôtilia Gb, klènovinё G, (ёta Кm,
lёkove М, najlёрšё Рl, yölela bi Gb.
— Danas se najčešće čuje je-umesto cele sekvence -lè. Јotovanjem laterala I do
bijeno je l, koje je kasnije zamenjeno glasom j: dдје Кm Р Мl D R Pr G V Gb U Dr
Ј В Dbr D K Vd, dºjek Lј, dдjeká Мh Мl, döjenüka D, рдіје Кm В D DbrК, јёto Dbr
Мh, јёti Pr Gb J Dbr, jёtuje Dr, prºjeće V DrЈ Мh, premajeće Dbr, na kojena Ј, kojeniта
D, obдjela Мh, razbдjele se Ј, razbдjeli se Мh, sйтjelo Мh, sатjela K, тјёlo se Dbr,
тјёli V, пdsjednik Dbr, ёёjeli bi В, žёjezо В, žёježnica Pr, žёježničar G, žёježnički Dr,
žёješničkбт Мh, šёješničkё Рr, pјёva Dr Dbr Km, najevak D (videti zamenu laterala l).
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е) U primerima gde je kratko ё u poziciji iza nenepčanih suglasnika t, d, s, z, с,
danas u Konavlima nalazimo dvojako stanje.
— U relativno malom broju primera čuje se je-:
lёijeli М, діjeli Мl, hijёli GР, tjesköbaВ,

dièca U V Gb, dјёсі Ј, dјёсё Dr, dјёси ć, dјёyёr Gb, djeloviР, djevºjka Dr, dièvºjke
Dbr Рl, dјèvajkи СМ, dièvojäká М, djevajčica C, gdjё Gb, пègdje C, бvdје Мl,

sјёčат se Мh, né sjećат Р, pósjetu Dbr, дsjetila D Кm, ösjećali М, ne ösjetiто
Мh, sјèvётё R, дsjekla Ј, sйsjedi R, Sјёnište Pr, sјёте J Dbr, sјёdi se М, sјёli Dr, sјèdiš
Pl, sјèdü öndа С,

za sekvencu -zје- nema potvrda,
procјейivalo Мh, precјёdiváт Ј.

— Znatno su brojniji, i moglo bi se reči da su oni osobina govora Konavala, slučaje
vi u kojima je j iz refleksa kratkog ё јotovalo prethodne suglasnike t, d, s, z, с.
požйčela К, šćёрāna D, lèéeli Ј, izlèčeli М Dr Dbr, nalèčeli Ј, čёli R, čёla Мl Мh,
дćeli Мl, дšćeo sam Кm, nè šćeli Pl, izlèće D, döčerat Кm, döčeráš Dbr Ј, döčeraj Ј
U М В, дčerб Gb, дčeráт Кm, дčerali R, рöçeraj М, načeraj J D, išćerat D, išćerali
Gb, пüçerala R, ilçeraj kóñе Кm D, ilçeralo bi se Мh, ilçerali bi Мh, itéerá К,
пädes Мl, nádeli D, ideli В, dёјёт G, ždёjalo Gb, дdeјд R, dèla Pr, požйdela L,
izlüdela Dr, dèvёr Dr, dèvera Gb L, тèdedа Ј, иsidelica Dbr, osidelica Pl, иsidelice Gb,
kйdeја Рl, kйdeju Dbr, kildelu Dbr Рl, ponèdёhik G, ponedèlak R, пèdeja Dbr, nèdeјё
Dbr, u nèdeји Gb U, u nédelu L, пèdejбт Мh Dr, пèdelбт L, dèd L Gb, dédo Gb Dbr
Dr D, dèdа РD, dédovi Pr, prädedovskё Pr, dèca Gb P R Dbr Lj D В, dècё Gb, dèci

Кm, dèси GbР Рr, dètetu Gb, sa dècбт Мh, dečetina R, devºjka Dbr PR Gb U, dèvºjci
Ј, po devºjkи С U, devºjkáт bijak Gb, devºjke V Pr М Р Кm D J D, dèvojak М,
dèvojäká М Кm Gb, dèvovāhe Gb, dèvºjkё С, dèvбјčica L, devojčice L, vide M Dr,
vides Pr Dbr, videt Gb Р Кm R D Dr G, videčete Pr Dbr, videla Dbr R D Gb Dr Lј,
videle Ј, videli J Pr Gb Мl Кm V, za videla Gb, na videlo R, dè Dbr Gb М СМІР V

L Кm Pr Рl G D Lј U, degoj Vd K D В, degoć Gb K D в деgod С Gb, бde Vd Gb
М СМh Dbr D Мl Р Кm V L R Pr K J Dr U G В D, бdeká КМ Кm, бdená Мl,

бdenüka D, vбde Lj Dbr R Pr Pl Dr, vбdenä Мl, буde Vd Gb Мl Р Рl G, vбуde L, бnde
D U Мh, пбde R, podèko Lј, пède В D Dr J Мh D R LР М, nide Pr G Lj Dbr Dr Gb

Р Кm LР D V, ide U Lј, svйde Gb, svйd D,

kbşeričет Кm, Senökos Dr, gišenica Ј, prošek U, дšenač R, šёсат se B, sйšed
Dbr, ščkira D, ščkiru G, süşedi D, šёkirбт Gb, дšetijo Dbr, дšetili MI, šёtovб L, šёtovali

L, šёtováše ć, šёте Lj Dbr J КВ, šетéna D, Seriva D DrЈ К Мh, šёr vйnё Dbr, u
šerivi D Dr, serivбт Мh, pošeć L, рösekб Gb, рдsekli Pr Мh L, рдšeklo Кm, šёkб Gb,
$ёkli Кm Dbr, işekб L, prôšekli D, zašećёпо D, Sédat Gb, šёdi L Gb, šёdiš D, šёdё
malo R, šёde Ј, šёdiМ Мh, šёdäli D, Sёdб sam М, šèdala Dbr, šёli smo R D, šёdali

G, pošèdali bi Dbr, zašednü G, šedeći Km L В, šёdnica Мl,
тfZela L, тfZeli L D В Lј,
ćèdilo D, pročètaloК В Кm Рl G, četalo ć D Dbr.

2. Као što se iz navedenih potvrda vidi, u govoru Konavala refleks kratkog ё

najčešće je sekvena je, kao i u drugim štokavskim ijekavskim govorima. Оno što ga
čini donekle posebnim i u odnosu na svoje zalede i u odnosu na govor Dubrovnika, to
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su rezultati ijekavskog jotovanja. О tome će biti više reči u poglavlju koje se odnosi na
konsonantski sistem ovoga govora.
3. Zamena ć u kratkom slogu iza r nije ujednačena.
а) U skupini v + ré susrećemo u ovom govoru dvojako stanje. Na celom području
nalazimo primere u kojima se posle r javlja sekvenca је:
görje Gb Мh Dbr, görjeli L Pr V, рдgorjeno Кm, okörjeli G, rјèčica Pr М, iako
navedeni primeri nisu neobični dobija se utisak, po broju potvrda, da se znatno češće i
u skupini v + rё javlja e na mestu ё, pa tako imamo: göre Vd Gb Dbr G V Кm PrК

Dr U Lj D В L, izgörelo U D В К J Pr Lj Dbr Vd V D Мh Р Рi č М, оköreli J в
Мh.

b) Кratko ё iza r, ako je ispred njega neki konsonant, redovno je zamenjeno glasom
e, kao u primerima.
vrётепа РrМ Рl, vremèna Pr R, vremèпіта Рr, nevreméná R, smrèkinia D, smrёkihâ

В, smrékovina J Мh Dbr V, smrékovo dºvo Gb Lј Кm, vrèsovina D К Кm Pl, greška
Dr R Lј L С Кm Pr D КVd, grešan М Кm Pl, napredno U J, brègovima U Lj Vd,
bregövima L.
4. Refleksi ё u prefiksu pré-dvojaki su:
а) U današnjim dugim slogovima susreće se umesto é dugo e kao u primerima:
prérod U Lј КVd D V М Рl, prévoz Кm G Gb U J В, prelaz М Б V Dbr Dr, prétres
R Pr, prèstup R D, préstupna gödina U Pr.
|-

b) Меđutim, nailazimo i na jedan broj primera sa sekvencom -ije-umesto ёu dugom
slogu prefiksa pré-, kao: prijenos P V D, prijelaz Lj.
Маda ovo nisu brojni primeri, niti su frekventne lekseme sa pré- u dugom slogu

da bi se moglo zaključivati koji se lik češće upotrebljava, stiće se, ipak, utisak da su
slučajevi sa refleksom e umesto ё običniji.

с) Kada je u pitanju prefiks pré- u današnjim kratkim slogovima redovno je е
umesto ё:

prènovjeno Мh, prèpadб Vd, za prèradu U, prerađuje U, prèrodi U, preletivale V,

prèrodг Рr, preprédat Dbr Ј, pretдčilo В, prèvara D V Мl Vd К D.
5. Prema refleksu kratkog č iza r govor Konavala bi spadao u zapadnije ijekavske

govore štokavskog dijalekta° u kojima se umesto sekvence -rё-susreće -re-, ali nije
neobična ni skupina -rје-. Skupina -rје- nije neobična u sekvenci v + r + ё, što ovaj
govor vezuje za zapadnije govore, ali se ne susreće u sekvenci c + r + ё što više odgovara
istočnijim ijekavskim govorima štokavskog dijalekta.
6. I ovde se susreću stalni ekavizmi: пёko, nёšto, nёkad, пёki, сèsta (u svim mesti
ma), дzleda K D R, slezèna R Pr.

7. Ni ovom govoru nisu nepoznati fonetskim putem dobijeni ikavizmi“.
а) Kada se é nalazi u poziciji ispred glasaj redovno daje i nije (u svim mestima),
stärijёти L Dr, stäriji М, петдčniji М, тilijё L, bijahü Рr, bijak Gb, griješ D, йgrije
* Peco:Sudbina kratkog ё, 254.

* o četiri pozicije u kojima ć daje i govore: Maretič: Gramatika II, 46—47; Вelič: Fonetika, 93—94; Ste
vanović: Savremeni I, 84—85; Ресо: О nekim „ikavizmima“, 57—63; a problemom se bave u konkretnim govo
rima i skoro svi ispitivači ijekavskih govora.
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Dr Gb, йgrijana J Мh, smije se М, smijб se L М, smijü se U, smiji se М, smijala se
R, nasmija se Gb, nasnijб se L, nasniješ se Km, sijalo se G М Р Кm Рl, sijalo D,

sijali Vd К, sije V, né sije R, sijali Ј, sijala Gb, рдsijali D Dr Pr, prösije se G Lj, рдsi
žito L, né sijето Dbr.

Pored ovih najčešćih likova, sporadično će se čuti i primeri tipa šejalo se žitoМ,
sтјёje se С. Isti informatori su u drugim slučajevima izgovarali sijalo se i smije se.
Dobija se utisak da su ovi likovi šejati, smjejati nekad bili znatno rasprostranjeniji, danas
ih informatori retko upotrebljavaju jer ih doživljavaju kao zastarele i smešne. Primere

kao šejati, pošejati nalazimo u nekim hercegovačkim" i crnogorskim° govorima.
Vušović smatra da se tu radi o analogiji, dok Miletić pretpostavlja da ovi likovi pred
stavljaju starije stanje.

Rešetar° navodi da se u nekim govorima susreću i oblici snijeјет se (Zvornik,
Vareš, Кreševo), smijejat se (Оzriniči, Ubli). U tim govorima je, verovatno, naknadnim
duljenjem nastao dug slog na mestu nekadašnjeg ё. U Konavlima je u tom glagolu i
danas dug vokal kao što svedoče navedeni primeri tipa: smije se. . . Sasvim je logično
da se na tom mestu pojavi -ije- kao i u imenici smijeh. Рitanje je odakle je na mestu
dugog ё, kada je, kao što potvrđuju brojni navedeni primeri, dugo ё u Konavlima za

menjeno dvosložnim refleksom. Jednosložni refleks, kao što je već ranije navedeno, nije
stran dubrovačkom govoru, ni govoru Саvtata, pa je sasvim moguće da je oblik sтјёје
se preuzet iz govora Саvtata. Ovo tim pre što su potvrde ovih malobrojnih primera iz
sela najbližih Саvtatu (Моčići i Сilipi).
b) Таkođe susrećemo i od ё u vokalskoj skupini ёo < ёl;

želijо Мh, polйdijo G, srijo L, preživijo ć, najijo se Pr, тііјо Мh, пädijo ime Рr,
polètijo Pr, tºpijo G, сіјo Dbr, razйтіјo L, дstarijо Кm, volijoМ Кm, izlétijo Dr Мl,

živijo Gb Мl Кm L Dbr, dönijoМ Gb Pr V, dijо Мl R Pr РU, sтіјo bi J G Gb Кm,
vidijo D Gb R L Кm, sijo na kamén L Кm G, hйјo G С, sйјo G, йјо Р.
U svim primerima se pojavljuje intervokalnoj koje je sigurno nastalo posle zamene

kratkog ё vokalom i. Оvo hijatskoj javlja se i u drugim narodnim govorima. To je jedan
od načina da se izbegne dodir dva vokala. Već smo videli da je ta tendencija da se
asimilacionim ili nekim drugim putem izbegne spajanje dva vokala jača u govoru Ко

navala nego u susednim hercegovačkim govorima (ovde se asimiluju dva vokala i kada
je jedan od njih akcentovan).

U drugim oblicima, u kojima l nije prešlo u o, kratko ё zamenjeno je sekvencom
је (kao što je poznato u nekim govorima se analogijom ovo i prenosi i u oblike u kojima
l nije prešlo u o), pa tako imamo želela/&ёjela, polйdjela/polйdela, srёla, prežiyjela,
пājela se, тјёla, nádjela//nädela, polèijela/polёčela, tºpjela, cijela, razйтjela, yölela//wд
jela, östarjela//bstarela, izlèijela/izlèčela, šivjela, smјёla, vidjela//videla, sјёla//Sёla, htјё
la//&сёla.

Analoški proces, u kome se i umesto ё prenosi u druge oblike i pozicije u kojima

nije bilo fonetskih uslova za pojavu vokala i nije potpuno zaobišao ni govor Konavala.
"vušović, Dін, 9.
* Rešetar:štok., 69, Miletič: СG, 248.
* Rešetar: Stok., 69.
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Таko smo u našoj gradi našli primere tipa: tºpili su me Km, živilo se U. Primeri su
malobrojni i predstavljaju izuzetak, ali ipak svedoče o pojavi.
Likovi tipa sјёo/$ёo, srёo, zrёo, veoma retko se čuju od starijih informatora. Ро
ovome su Konavle bliže Dubrovniku, za čiji govor Rešetar kaže da „nema nikada mlađih
oblika na eo (sreо, јеo, zreо)“, nego svom zaleđu7", gde su ovi likovi u relativno čestoj
upotrebi.

с) I ovde je i od ё ispred l (j) vezano za grupu ёlё” pa tu, verovatno, dolazi do

pojave vokala i u disimilacionom procesu°. Tako se ikavski refleks pojavljuje u prime
rima:

zabiježili Кm Dr Pl V, biježijo D Lј, biježit R Pr, zabileži G М, Віješka D К. Van
skupine élé i ispred l, kao i u većini іjekavskih govora susrećemo sekvencu je;
пёdela L, пèdelбт L, ponèdelak R, пèdeja U Dr, nèdeјё Dbr V, пèdeји М. R G,
kйdelu Рl, kideja Pl, kйdeји Dbr, ždёjala L Lј, ždёјёто J.

d) Relativno je mali broj primera sa i umesto ё ispred d. Samo u sekvenciédé javlja
se ikavski refleks, kao u primerima: sidet Кm, иsidelica Vd DbrК, osidelica Pl, иsidelice
Gb Lj D, zapövidet L Мh Кm. Kada se kratko é našlo u poziciji ispred d koje nije
nastalo u rezultatu ijekavskog jotovanja danas imamo sekvencu je pobjédије, иbjèdије,
rёde//rјёde i sl.

Primeri u sekvencama élé і ёdè „upučuju na zaključak da su suglasnici lj i d u
današnjim grupama ilje i ide od élé і ёdè bili nešto palatalniji od istih glasova dobijenih

ranijim jotovanjima“.
Sekипdarпо ё

1. I ovde su relativno frekventne reči u kojima se javljaju refleksi é na mestima

gde etimološki nije bilo ё nego neki drugi vokal (najčešće i ili e).
а) Рojava je reda u našim rečima, ali je, ipak, susrećemo u primerima sa morfemom
ir vдdijer J М R, kösijer (potvrde u svim mestima), дstrožijer Dbr Vd V К, košèrić L

LјУd, košeričет Кm, şeronašak L, kao i uskišёlijo G Gb D, kipjena D КЈ С, dètelina
К СКm.

b) Znatno češće susrećemo sekundamu vrednost é u romanskim pozajmljenicama
umesto sekvence ir gistrijena V Gb D JК, gйstrijenu V Ј, gйstijerna В Dbr, gйstijerти
Lј, gйstijerne Мh, bistrijene V Мl, brücijere V, gvantijera Gb Pl, kipijerta Мh L, kao
і: podйтіjenat Dbr, podiтijenta D Pr, podiтijentána В Рr, dдtrijenica Gb, rôтіjenča
D J.

U primerima: тistijo, mišćela M Dr Lj Vd, barijo, bürjela D Dbr U, tйnijo, tйnela R,
preneo se, verovatno, odnosiz kategorije dio, dijela, udio, иdjela, predio, predjela i sl.
О pojavi sekundarnih vrednosti ć dosta je raspravljano u našoj dijalektološkoj lite
raturi. Pojavu ije ili je u našim rečima kao sekundarni refleks ё tumače stranim uticajem
"Rešetar:NDР, 32.

"" Ресо: GІн, 32; Vušović:DIII,9.
* Peco o nekim „ikavizmima“, 63.

* Rešetar štok., 170.
“Ресо, o nekim „ikavizmima“, 63.
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Vajan i Vušović°, а Ivšić, Rešetar i Maretič7° smatraju da je do ove pojave došlo
fonetskim putem, tj. da je i u poziciji ispred r moglo da se diftongizira. Profesor Mihailo

Stevanović77 smatra da je do ove pojave u imenicama tipa kosijer/kosir došlo zbog toga
što je ova reč u praslovenskom mogla imati različite sufikse, tj. mogla se javiti u obliku
kosérь (što je normalno dalo kosijer) i kosirь (što je dalo kosir u ekavskim govorima),

a za ovom imenicom su se mogle povesti i neke druge slovenske reči sa sufiksom -ir.
„Verovatno paralelno obrazovanje starijeg datuma“ u primeru kosijer vidi i Miletič7°.

Za oblik kupjena (prema književnom kupina) Rešetar”

* da je mogao

nastati analogijom prema pasivnom participu glagola kupiti, dok Miletič° i za ovu ime
nicu pretpostavlja paralelno obrazovanje.
Imenicu detelina, u ovom obliku, nalazimo i u nekim drugim jekavskim govorima.

Оvde umesto nazalnog vokala e imamo jatovski refleks°.
ж

1. Rezimirajući ukupnu vrednost jatovskih zamena u govoru Konavala, možemo
reći da je ё u dugom slogu zamenjeno sekvencom -ije-, a u kratkom slogu najčešće
sekvencom -je-; da su i ovde prisutni fometskim putem dobijeni ikavizmi i pozicioni і
leksički ekavizmi, a nisu izostale ni sekundarne vrednosti ё. Јatovska dvosložna sekvenca
ije ne razlikuje se po fiziološkim i akustičkim osobinama od primarne sekvence ije.
а) Na mestu vokala ё u dugim slogovima koje je bilo pod akcentom silazne into

nacije ovde je je u najvećem broju zabeleženih primera. Skoro su pojedinačne potvrde
za jё і іјё.
b) U slogu pod dugouzlaznim akcentom, takođe u najvećem broju zabeleženih pri
mera, refleks é је јё. Postoje, doduše, pojedinačne potvrde i za ijé. Vokal e iz sekvence
ije razlikuje se po kvantitetu od vokala e iz sekvence ije. Pošto je nosilac akcenta (iako
kratkog), kvantitativno je superiorniji od neakcentovanog vokala e, ali se ipak nalazi u
„kvantitetskom polju“ kratkog vokala.
с) U dugom neakcentovanom slogu umesto ё ovde je ije. Javiće se pojedinačni

primeri gde je izgovoreno ijё. Za razliku od pojava duljenja drugog dela dvosložne ja
tovske sekvence u akcentovanom slogu, koja su retka i nesistematična, u neakcentovanim
dugim slogovima kao da postoji tendencija da se ijё javlja nešto češće (mada daleko
manje od ije) u genitivu množine zameničko-pridevske promene.

d) Na mestu ёu kratkom slogu najčešće je sekvenca je. Jota iz ove sekvence redovno
јоtuje prethodne suglasnike t, d, s, z, с, п, l, ali nikada labijale p, b, т, y.
е) U poznatim pozicijama (kao i u ijekavskom standardu) nalaze se fometskim putem

dobijeni ikavizmi i, takođe, pozicioni ekavizmi. Prisutni su i karakteristični leksički eka
vizmi.

* vailant:Zlatarić I, 234; Vušović: DІН, 10.

* Ivšić. Posavski I, 167; Rešetar Stok.,73—74, Maretič: Gramatika II, 55—56.
"Stevanović. ICD, 27.

* мiletič, сG, 254.
* Rešetar Stok, 74.
* мiletič: СG, 255.
* Ресо. GІН, 61.
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f) Sekundarne vrednosti ё nalazimo i u nekim našim rečima umesto sekvenci ir i
er. Zbog velikog broja romanskih pozajmljenica sa prvobitnom sekvencom ir, ove se

kundarne vrednosti su veoma frekventne. Ovde susrećemo sekundarne pozicione jatovske
ikavizme u pozajmljenicama tipa tйnijo, tйnela, тstijo, mišćela, gde se mogao preneti
odnos iz kategorije dio, dijela, иdio, иdjela i sl.
2. Оsim malobrojnih izuzetaka, ukupna vrednost jatovskih zamena je veoma bliska
standardu, odnosno bliska je najklasičnijoj ijekavskoj zameni ё.

В. КОNSОNANTI

1. U konsonantskom sistemu ovoga govora javlja se veliki broj dubleta i fakulta
tivnih varijanti. Dok je vokalski sistem relativno stabilam, za konsonantski se može reči
da je u stadijumu dekompozicije.
a) Оdstupanje od štokavske artikulacione baze ogleda se u sonantima i і I. Artiku
laciona baza sonanta l je najčešće štokavska, ali se oseća i uticaj primorskog blago

palatalizovanog I. Na mestu sonanta ljavljaju se tri varijante: najčešće ovaj sonant al
termira sa sonantom j, u relativno velikom broju potvrda susreće se i štokavsko l, a u
malom broju primera javlja se i neјotovana skupina lj.

b) Za skupinu ploziva možemo reči da su stabilne artikulacije i da u okviru njihove
distribucije nema većih odstupanja od standardne štokavske baze.
с) Frikativi u artikulacionom pogledu ne odstupaju od štokavske baze, ali se u ovoj

skupini javlja veliki broj dubleta i fakultativnih varijanti. To se, pre svega, odnosi na
glas h i na glasove š i 2.

d) Kao što se može i očekivati, s obzirom na postojanje odnosa š — š i ž — 2, u
govoru Konavala je potpuno izdiferenciran izgovor afrikata ć — ć i ž — d. Afrikat 3 se
sporadično pojavljuje kao alternant glasa z.

Konsonantski sistem konavoskog govora možemo predstaviti sledećim tablicama:
Sonanti
111

V

l

ј

l

r

Sumni konsonanti
p b f
d

n

t

й

с (3) s

z

ć d ($ ž)
ć º š ž
k g h

SОNANTI

Sonant l

1. Kada je reć o sonantu l, možemo reči da se i u Konavlima oseća uticaj opštepri
morskog blagog palatalizovanja ovoga glasa. Tako ćemo od pojedinih informatora čuti:
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bila, požйčela, dölazi, plâti, йlazijo, ródila, udala, ubråla, blago, kölać, тlädбs,
рдsla, lako, rälo, yölovi, bürjela, bilo, bölovб, stradalo, pričalo, krénulo, žènilo, иdä
valo, škдfи.

Оvo palatalizovanje ne ide prema glasu i kao u nekim drugim perifernim govori

ma°. Рrilikom artikulacije ovoga glasa vrh jezika se većom površinom i intenzivnije
pritiska na alveole nego prilikom artikulacije štokavskog l. Tako priljubljen vrh jezika
se brzo odvaja od alveola, što dovodi do pojave pratilačkog poluglasničkog elementa.

Аkustički utisak ovog specifičnog glasa je uočljiviji ispred vokala zadnjega reda jer je
njegova artikulacija slična artikulaciji štokavskog l ispred vokala prednjega reda, ali je

moguće i ispred vokala prednjega reda uočiti razliku između štokavskog l i ovog pala
talizovanog Т.

Маda ne možemo zanemariti navedene potvrde ovoga dalmatinizma, ipak možemo
reći da to nije opšta osobina govora Konavala. Za palatalizovano l možemo reči, kao i
za zatvoreno, labijalizovano a, da je novija pojava, da je sporadično prisutna u govoru
starije generacije, da se nešto češće javlja u govoru srednje generacije, a da se u govoru
mlađe generacije može smatrati opštom.
Sonant {
1. а) Supstitucija sonanta l sonantom j može se smatrati osobinom ovoga govora.
Тu se jednako ponaša i l nastalo u rezultatu starijih jotovanja i l nastalo u rezultatu

najnovijegijekavskog jotovanja. Primeri supstitucije glasa i nastalog u rezultatu ijekav
skog jotovanja navedeni su u poglavlju o refleksima kratkogа ё. Оvde se daju potvrde
supstitucije glasa l koje je nastalo u rezultatu starijih jotovanja:

ikajá К, раја К.jägа Мh, prodüjili Мh, na tётеји Ј, дdijejeni U, ozbijё Dbr, sдjeno
Gb, brèžujäká U, istºjб se K, istºjale Dr, jёgија Dbr В, zетājski L, dösejena Pr, kèceја
Рr, žёјат Кm, pošajёт R, kükoj Gb, tёjig В, pétrцје Мl, petrójačе М, prègjače Gb,

iskјйći Dr, iskјйčijo D, kйdeja Pl, kйdeји Dbr, kйdejбт Мh, йjezё V, йjezёт Мh, najegб
Gb, najeglo Ј, izjegó Кm, navajivб С, provajivat Кm, dövбјno Gb Мh Ј, zadovºjnijё
Мh, säтоvºjno Dr, najйti se D, najйtiš D, nè јübi Dr, jйbavnё Gb, zajйbijo se D, уёји
R В, vёјün Km R, vºjača G, za kraja R, krajica Km, тёје Мh К, тёјü D V, sатејü
D, češjali K, češјüто Dr, pročešја Dr, pročešjavala Dr, češjala L, köјётоtèle Dr, zakojё
se télić Ј, köјü za zimu D, zakojü se K, zakoji közle D Gb, brava za kºjivа М, рösteја
Pl, is pösteјё М Кm Мh, u posteјі Р, pri posteji Gb, sejáci D, sёjačke D, sёjačko Ј,

sèjački Km, za sejaka Gb, róditeј Dr, rдditeјі Кm Р Мl Gb Dr Dbr, rдditeје Dbr, za
róditeја V, od róditeja Gb, rдditeјіта М R Мh, čёjad R Pr Dr Vd, ćejäde М Мl Мh,
ćºjädi Km Dr Мh VD, йје Мl Pr V Dr Dbr K, йја М Б R Gb U J Мh Lj Vd, йјет Р,
košија МР Мh Pr Vd, köšијі Vd Dr, köšији Мh, köšuje Gb Dr Vd, potkošйjak Vd, pºje
Кm Рl R Pr V Gb Dr D Ј, pºja D Pr V U, рôји М КРl D R Gb U Мh Кm, vаја С
М Кm D R Pr Gb U DbrК Ј, nè vajä М Рl D Pr Gb J D Мh К Ј, vajalo Gb Мh,

vajali su V, јüdi к Мl Pl D Pr G V U J D Мh Vd, јйdi Km Pr V Gb D Vd, јйсka Dr.
vesёје

ć М Gb Dr В, vesèје Ј, vesèја Мh, vesèја Рr, fатіја Кm Мl D Pr, fатiji R,

* Stevanović iСр,42—45, Miletič: СG, 278—282.
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јатіји Рr, fатіјбт Dr, fатіје РV Ј, jäтіja R, іjadu Pr Gb U DbrРІ Кm, jäda Pr J Dbr,
hijadи Dr, düје СV Gb, dajё Кm DК, najdajё Dbr, böје МКm Pr GbU В DbrК, böја Р
V Dr DbrК, büја Мh, büji D V Gb Мh, böјёga D, böjijeh Dr, najboji Gb U D, najboja

Dbr U, najbojё GbК, najboje Gb МU Мh, najbojem Dr, prijateji P Gb Dr, prijateје Мh
V, prijatёјіта С, prijatёја Dr, prijateја С, prijateји Кm Pr, prijatёjica Dr, sprijatёjili R,

пёdeja DrС, пёdeјё Gb Dbr nédeји GbU, пèdejбт М Мh Dr, vºjёк, vºji Pмі, vºju Pr
Dr, пèvoja R G Gb, пèvojё Кm Pr Мh, пèvoji Gb, пèvoju Кm, Оbajena Dr, Иajala Vd,

Кrajevа Мh, Razdaje D, Киkijice Km, Иasijev gај Мh, Radéjeva Dr, Zastoje Р, Јйbёnko
D, Јйbić Dr, Jйbuški Gb, Рёješас Мh, Nikoj dan Dr, Nikoja dana V, Nikoja crkva Vd,
Кrajević Рr М, Кrdji Pr, Krajevića Pr, Jüta Pr Lј, Јütü Vd Db Lј, u Jütбт V D Dbr,
Siješci Gb, Sježaká Gb Ј, u Sješcima J D, Иitajna Мl V, Иitajina G, Йtajnё D, Иitajni
Мl, Иitajini Pl, Иitajnбт Ј, Иitajanin V, vitajská löza V.

b) Pored navedenih potvrda za supstituciju glasa l, susrećemo i veliki broj primera
u kojima se javlja štokavski sonant l:

удlа Мh ć L, za volu L, volna ć, пèvбlni L, пèvбlnijeg L, vesёle L, vesёla L, falivá
L, zafaliváт vi L, lüdi Мh G R Р Кm, lüde L, lüdi Кm Pr Gb Мh Vd, lüdima G,
lйckбти L, prijateli L, prijatele L, u prijatela L, пéprijatele L, sprijatèlili Gb, välä Dbr,
väläт L, nè vala Dbr yülalo je Мl Vd, Grbal L, Lübić R, рölubac Dr, lйbav L, lйbavi
М, lübim L, sèlük U С, seláci G, sèlačkü Рі, тёlё L, böle M Pr Мh, böle Lj Dbr, u
bolёти С, najboli L, пèdela L, пèdelбт L, ilüdü L Dbr, hiladu P G Мh, дbitel Р,
дbitelstvo P, zadövбlпо Мl, stèla L, stёlё Pr, Кrali Pr, kral L, špila Gb, spile L, рöle Lј
Pl, popušthvijä М, йlegб L, пälegб L, йlegla L, йles Dbr, izlegб Dbr, ižlegli Кm, ožèglače
L, ičešlat L, osmöletka R М, šliva Ј, šlivá Рl Мh, rдditёla Vd, róditele L, рökolü städo
К L, klüć Кm, priklučak Pr, zaklučavб L, kдšula Dbr М, kдšule Lј, Иitalina Pl Dbr,
Иitalünka V, dülü Dbr, dili L, tèlige L, иčitélica R Мh, йčitel L, ротёtlivо Кm, nasela R,
dijelena Km Vd, Иёlё bfdo P, famila RР, йle Lj P, и{йnё U, пèdela Dbr, ponèdelak R,

kйdelu Рl, Béretlika Pr, дzbilno Pr, ozbilnijё Б, paživi R, Сёle R, phila Pr, popitlat Pr,
Сkäla Pr, čavèlat Pr, Nikol dän V Dr, Міјol dän V, välda Vd, slabйlava Lј, poloprivreda

Dbr, pédl zèmјё D, sažalávajü Мh, Lütü Lј, u Lütбт Dbr, Radélević Мh, želno Dr, šalё
Мh, poščili Мh, izdalгga Dr, frtal U, иgostitélstvo U, batalóna V, na Мlètu V, Рèlešас,
bjºblavi Gb, páleће Мh, däје Мh, йdülenбs U, istrla Dr, pflavo U, tjºšla Р.

Primeri u kojima je l nastalo u rezultatu ijekavskog jotovanja navedeni su u poglavlju
o refleksima kratkogа ё.

Оvako veliki broj potvrda za pojavu glasa l može ukazivati na uticaj standarda.
Меđutim, to je malo verovatno, s obzirom na noviju pojavu nekih dalmatinizama u
govoru Konavala. Pre će biti tačna pretpostavka da se l i njegov supstituent i upotre

bljavaju paralelno kao fakultativne varijante, stim što se j ipak pojavljuje češće.
с) Таfakultativnost upotrebe ovih dvaju glasova na mestu glasal, mogla je dovesti
do pojave neјotovanih primera:

ljёti č Рr Dr, ljёtnim Мh, próljećе Мh, ljёvše D, иljévšat D, ljüdi R Мh, naselje
Pl, iseljёйa Pr, doseljeni Dr, йlје Мh, йlja P, йlјет R, йliaru Мh, уesèlje R, йdaljenost
U, Lјütüm U, nè ljübi Dr, poljübü se C, pokoljétie R V, bilје Мh, najbolji U С, najboljё
U, bölje Dr, jйтilja R, dalje U, iljadu Gb, isèljava Dr, pºljavбт Мh.

Neјotovani primeri predstavljaju veštački izgovor nastao u pokušaju podražavanja
književnog jezika.
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2. Рojava supstitucije glasa l glasomј је „dalmatinizam nastao u rezultatu ukrštanja

dvaju glasovnih sistema slovenskog i romanskog“. Оva pojava prisutna je u većini
govora jadranske obale. Susrećemo je u govorima čakavskog dijalekta kao „novu osobinu

poniklu u Primorju, većinom pod stranim uticajem“, a nije zaobišla ništokavske govore
na obali Jadranskog mora koji su na određen način bili u kontaktu sa romanskim *
sovnim sistemom. Tako je prisutan u govoru *ја od Graca do Makarske°, u

govoru Dubrovnika“, Саvtata” i severozapadne Boke°. Оva izoglosa susreće se i u
nekim kontinentalnim govorima°.
Na osnovu današnjeg stanja supstitucije i saj u Konavlima, možemo zaključiti da
je ova pojava nastala pod uticajem zapadnijih govora, koji je očigledno kasniji od her
cegovačkog uticajа. Оtuda lé = le > je.

Sonant т

1. Zanimljivo je da je sonant тstabilan glas u svim pozicijama, pa i u finalnoj.
Моglo bi se očekivati, s obzirom na postojanje već pominjanih dalmatinizama, da se i
u ovom govoru finalno m supstituiše glasom n kao u Dubrovniku, Саvtatu, Воki, Роd
biokovlju. Međutim, od pravih predstavnika govora Konavala nismo čuli ni jedan takav
primer. Redovno je samo:
rükбт, пдgбт, iglбт, пè znāт, pitáт, prèčezo sат, vojskбт, vèzivот, vёlikбт,
пёköт, s köјіт, піihovijет, idёт, піјèsат itd., kao u govorima zaleda. Doduše, enklitike
sат i vат će se često pojaviti bez finalnog т, kao u primerima: što sа ја Кm Мl L, za

övб sa se smijб L, što sa radijo L, pa sa sve znó L, što sa naučijo D, sa va se to
napuštilо Мl, tó bi va ja mogб С, stim što se javljaju naporedo i forme sa finalnim т.
Vokal a u ovakvim slučajevima nije nazalizovan, ili nije nazalizovan do one mere do

koje je nazalizovan u govoru Саviata“. Ukoliko ovde nije reć o nestabilnosti (do gu
bljenja) finalnog konsonanta u enklitikama i proklitikama kao kod ploziva, onda ovi
primeri kod starijih informatora mogu biti potvrda delimične nestabilnosti finalnog т.
Аko se danas na teritoriji Konavala ponekad čuje n umesto finalnog т, onda ga
sigurno izgovaraju mladi ljudi školovani u Dubrovniku i Саvtatu. Mada danas na osnovu

obimne građe možemo tvrditi da ove osobine nema u Konavlima, u najskorije vreme če
zbog ekstralingvističkih faktora sigurno supstitucija finalnog m sonantom n zahvatiti i
ovaj govor.

činjenica da ovaj „dalmatinizam“ nije do naših dana zahvatio govor Konavala,
svedoći o tome da u ranijem periodu zapadni govori nisu imali presudan uticaj na razvoj
ovoga govora.

* Ivić: Dijalektologija, 140.
* Moskovljević: GК, 5.
* Ресо. Ikavskoštakavski, 119.
* Rešetar. Stok., 123,
* Brozović: Саviat,498.

* čupič: Laterali, 813.
“Ресо. Ikavskoštºхаvski, 117—121.
* Brozović: Саvtat, 500.
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Sonantј

1. Sonant j je i u ovom govoru, kao i u standardu i govorima neposrednog dubro

vačkog zaleđa, glas čije su artikulacione i akustičke osobine veoma zavisne od pozicije
u kojoj se nalazi Artikulaciono polje ovoga glasa dosta je široko, pa se kod istih go

vornika kreće od pravog tesnačnog šumnog glasa do skoro pravog vokala sa tonskom

strukturom, veoma bliskog vokalu i. Prema Miletiču° bitnu razliku između i i j treba
tražiti u položaju jezika i u načinu kako vazduh struji kroz prolazi pri j je jezik na
srednjoj liniji malo udubljen, a vazdušna struja je brža i jača tako da i pri širem prolazu

proizvodi šum°.
Spektrografska analiza akustičkih osobina ovoga glasa takođe pokazuje da postoji

razlika između vokala i i sonantaj Sonantј, i kada ima tonsku strukturu i kada su mu
formanti na istom frekventnom području na kome su i formanti vokala i, slabijeg je
intenziteta od toga vokala. Najuočljivija razlika između ova dva glasa je u trajanju. U

svim pozicijama kod istog govornika sonant j traje znatno kraće od neakcentovanog
vokala i. Za razliku od vokala i koji se u govornom nizu može produžavati (akcenat,
dužina, objedinjavanje artikulacionog procesa dva identična glasa), sonantј ostaje kratak
i kada dođe do objedinjavanja artikulacionog procesa dva identična glasa.
2. Priroda glasaj i njegova distribucija u govoru Konavala ne razlikuje se mnogo
od prirode i distribucije ovoga glasa u standardu i u susednom govoru istočne Нercego
},ъ293
V111e"-".

а) U inicijalnoj poziciji glas j se čuva ispred svih vokala, pa tako imamo: jako,
jači, jäbuka, jäsenovina, jado, jёdi, jedno, jёčат, јèsат, јёzika, jiće, jóš, jörgan, jйпас,
јйnäk, jйtro.

U ovoj poziciji glasj ima najizrazitije konsonantske osobine. U našoj građi nismo
našli slučajeve u kojima bi se j gubilo iz inicijalne pozicije.
b) U medijalnoj poziciji, ispred i iza konsonanata, j takođe čuva svoj konsonantski
karakter, pa imamo: bдёјёти, bдёја, пäručje, odjavit (рдgorjeno, pјèvat, yјёtar i slični
primeri koji su navedeni u poglavlju o refleksima kratkogа ё), zatim slйčajno, rüjna,
тајka, svajta, čijte, йјde, vдjsku itd.
Dakle, i za ovu poziciju može se reči da je stabilna, tj. da se glas j u njoj jasno
artikuliše, pa u govoru ne dolazi do njegovog gubljenja.
с) Nešto je složenija slika ovoga glasa u intervokalskoj poziciji. Artikulacione i
akustičke osobine prethodnog i narednog vokala izrazito utiču na prirodu glasa j.
Каda se j nađe između dva vokala zadnjega reda, ono i u ovom govoru čuva svoju

izrazitost, pa imamo: дbičaja, zägrlaja, stójб, тојбј, tvojбј, radujü, plandијü, prekrajб,
рöznajü, prodajü, рöstojü, svoju, тóju, sдja, krдja, uzrйјбse, strйja i sl.

Primeri gubljenja glasaj u poziciji a + j + u u 3. І. pl, prezenta glagola V vrste“.
ітай G R D Gb U, пéтаü Gb Dbr, pädaü G D, gledaü LР В, pričaü Мl D, odbijaü
В, razgováraü L, ујènčaü С, zavijaü В, иzgäјаü С, иspijèvaü R, pitaü В, т.бraü R,
* мiletiči izgovor, 66.
92 О prirodi srpskohrvatskogaj i pitanjima vezanim za ovaj problem isр. Вelič: DIJS, 126—135.

* Ресо. GІН, 83—86.
* Stevanović:Savremeni I, 342.
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obädaü Dbr, zbijaü К, пè sаü К, stāyјаü Dbr, polijèvaü V, bücaü U, strädaü R nisu
uslovljeni intervokalskom pozicijom. Do gubljenjaju ovom slučaju došlo je analogijom
jer se u ostalim licima ne pojavljuje taj glas. To potvrđuju i oblici 3. 1. pl. prezenta glagola

IV vrste В obrasса° gde se redovno pojavljuje ji ciküјü, ирдznajü, pródајü, йdājй.
Оd govora istočnohercegovačkog tipa ova pojava prisutna je u govoru zapadne Crne

Gore“, a široko je rasprostranjena u cmogorskim govorima”.
Nešto su slabije izražene osobine sonanta, ali još uvek su jasne, u intervokalskoj
poziciji kada je ispredj neki od vokala prednjega reda a na drugom mestu neki od vokala
zadnjega reda, kao: bogatija, napijali, Міјо, рідріјü, köтёdiju, litйrdiju, zabléja, iz ти
zёja, sa sёјбт, sёји.
Još više se gube šumni elementi u poziciji kada je na prvome mestu neki od vokala
zadnjega reda, a na drugom vokal prednjega redа: дbičaje, rasprodaje, дbičaji, višaji,
bдje, poköјё, tróje, pójedёт, izbrójite, kºji, dvójica, kйријето, šalujete, strйјі.
Najneizrazitija je artikulacija glasa j između dva vokala prednjega reda. U ovoj
poziciji je to glas samo sa formantnom strukturom. Elementi šuma izazvani trenjem u
tesnacu potpuno izostaju. Već je rečeno (u poglavlju o refleksima ё) da su ovo formanti

veoma kratkoga glasa, znatno kraćeg od neakcentovanog vokala i kod istog govornika,
i slabijeg su intenziteta. To slabljenje intenziteta formanata i smanjivanje trajanja karak

teristično je za sonante, pa možemo reči da se i u intervokalskoj poziciji između dva
različita vokala prednjega reda čuva ova poziciona varijanta sonantaj, kao u primerima:

тиzèji, bléji, Makedonijё, kдтšije, nezgödnijё, zтіје (i već navedeni primeri dvosložne
zamene ё).
Sonant.j čuva se i između dva identična vokala prednjega reda, kao: тиzёje, vesёје,
пäseје, Bibliji, zdraviji, miliji, čiji, stim što je artikulacija između dva vokala i ponekad

neodređena do gubljenja, ali nemamo potpuno sažimanje tipa zdravi, тili, stari. Jedino
u primerima Ilin vi, Ilin dän imamo potpuno objedinjavanje artikulacije, znači i gubljenje
glasaj iz ove pozicije.

|-

Kada su u pitanju osobine sonantaj u inicijalnoj, medijalnoj u kombinaciji v + ј
+ с і с + j + v i intervokalskoj poziciji, možemo reči da stanje u govoru Konavala u
priličnoj meri odgovara stanju u standardu, te da su postojeće varijante fiziološki uslov
ljene pozicijom u izgovoru.

d) I u finalnoj poziciji j čuva svoju individualnost, kao u primerima sličaj, ºbičaj,
kraj, raj, гдј, zтај, znaj, bråј, тдj, tудj, svoj, slйšaj, дstaj, ујёrüј, пётбј, čёkāj, dдčeraj,
dürüј, pјёvaj itd.

|-

|-

U našoj građi našla su se i nekolika primera 2. 1. jednine imperativa u kojima se j
na kraju gubi: ukrcü samare (L), пётб örat L, priča önб dède L. Primeri gubljenja j u

imperativnu iza vokala zadnjega reda su u govoru Konavala veoma retki, oni su karak
govore°, ali se u Konavlima redovno gubiju imperativu kod

teristični za crnogorske

* Stevanović:Savremeni I, 342.
* Vušović: DІН, 22.

* Stevanović ico, 29—30, Реšikan:ssLIG, 118—119, Miletič сб, 116—117, Vujović, мD, 185;
Rešetar Stok., 113; Сupič: GВ, 40.
* Rešetar Stok., 194; Vušović: DIН, 23; Мiletič: СG. 319—320, Реšikan: SSLJG, 118, Vujović: МD,
184; Сupič: GВ, 43.
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glagola čija se osnova završava na -i, pa imamo: йbi böže, napi se vódё, рдsi žito, sävi
granu, zavi rüku, iтi se itd. Оva pojava široko je rasprostranjena u velikom broju na
rodnih govora.
е) Ni govoru Konavala nije nepoznato sekundarnoj. Рojavljuje se u pojedinim lek

semama u inicijalnoj poziciji, kao:јёрё, јёрёt, jöрёta, Jercegovina, ali se ove reči javljaju
i u likovima дрёt (rede), Еrcegovina (najčešće) і Нёrcegovina.
Redovno se j izgovara između i i o u radnom glagolskom pridevu: йdarijo, polétijo,
dônijo, bijo, pógazijo, častijo, narйčijo, polйdijo, vдdijo, stävijo, vratijo, йbijo, zaradijo,
govórijo, odrédijo, tražijo, činijо, дdijo, jašijo, gönijo, pa i u drugim rečima kao prelazni
glas između i i o: radijo, kaтіјбn, avijбn itd.
|-

Sporadično se u govornom procesu u proklizi i enklizi pojavljuje sekundarnoj, kao
u primerima i jóna, i jóno, i jóni, i jon, i jónda, i joče, i jako, i jöyü i sl., zatim: іта
ji, stvórijoji bog, grizla bi ji sävjes, kйpit.ji, da jіт је lako itd.

f) U govoru Konavala susrećemo se sa pojavom da drugi suglasnici alterniraju sa
glasom j. О alternaciji l: j već je bilo reči, a dešava se sporadično da se u finalnoj
poziciji umesto afrikata ć i d pojavij, kao u primerima, pбј, dбј, пај, prдj, nikиј, štдgoj,
dègoj i sl.

3. Каđa analiziramo prirodu i distribuciju glasaj u govoru Konavala, s obzirom na
njegovo postojanje u pozicijama gde mu je etimološki mesto, s obzirom na pojavu se

kundamog j i s obzirom na altermiranje drugih glasova sa njim, možemo reči da je ju
ovom govoru stabilan i vrlo frekventan glas.

Sопатt v

1. Glas v u Konavlima odgovara prirodi ovoga glasa u centralnim štokavskim go

vorima. To je sonant u kome su prisutni tonski i šumni elementi. Tonski elementi su
dominantni, pa se ovaj glas ne obezvučava ni u jednoj poziciji.

а) Karakteristično je za ovaj govor da je v nestabilne artikulacije između dva vokala
o, kao u primeru gövori. Doduše, susrećemo izgovor gövori, ali znatno češće se čuje
göori ili gдri. Оvu pojavu susrećemo u Dubrovniku, Саvtatu i Sutorini, a nepoznata je
govorima zaleda.

b) I ovde se kao i u mnogim narodnim govorima v pojavljuje kao hijatski glas, bilo
da se javlja na mestu glasa h (o čemu će biti reči u poglavlju o glasu h), bilo da otklanja
hijat između vokala zadnjega reda, kao u primerima: avuto, рапиvo, svºmиvo, ёйvo, dävo.
Меđutim, ovo sekundarno v ne javlja se dosledno čak ni kod istog govornika, pa se

naporedo čuju i likovi auto, pйпио, svfпио, čйo, düo/dб i sl.
с) Sporadično v ispred r u reči vrijёте altermira sa b, pa se čuje brºjёте, stara
bremena, kao u Dubrovniku, Воki і Саvtatu”, ali je znatno više potvrda za fonetske
likove vrijёте, vreтёпа.

Takođe je vrlo živa pojava asimilacije u konsonantskoj grupi уп, pa y altermira sa
т kao u primerima: däтno, gйтпо, бтті, отпоyi, Dilbrбтnik, räтno, raтnina i sl.
* Budmani: Dubrovački, 157; Rešetar: Stok., 115—116; Brozović: Саvtat, 501.
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Оva pojavaдіана je u govoru Dubrovnika, Саvtata, istočne Нercegovine i u govorima
Сrne Gore100.

d) Sonant v se gubi i u ovom govoru u primerima: тèded, gдžde, šёdok, čдjek,
srésto, srösto, bogästo, бde, тјtac, kдčka, sёkar, sёkrva i sl.

Uprošćavanje suglasničkih skupina u navedenim primerima gubljenjem glasa y ima

*#in. areu", ali izgleda da se primeri tipa sёkar, sekrva pojavljuju na užem pro
StОrll:1Ч4.

FRікATIVI
Frikativ h

1. Govoreći o glasu h Vuk veli da se „osim u Dubroviku glas ovoga slova čuje
kako onuda po okolini, tako i gore k jugu po svemu primorju naroda našega i po Сmoj

Gori do samoga Skadra, ali slabo de zdravo, postojano i na svakome mjestu u riječi“.
Danas za govor Konavala možemo reči da se h nalazi u sastavu njegovog konsonantskog
sistema, i to u svim pozicijama, ali ni u jednoj postojano. Na osnovu građe sa terena,
zaključujemo da postoji naporedna upotreba fonetskih likova sa h i bez h, i da je gubljenje
glasa h iz svih pozicija u dobroj meri zahvatilo i ovaj govor. Navešćemo potvrde za
gubljenje i, na drugoj strani, za čuvanje glasa h po pozicijama.
а) Inicijalna pozicija. Glas h se gubi u sledećim primerima: läd D Vd К Dr U, ü
lād М, po ladи К, lädovali D, rasВ Б, na rastu В, rästovi Dbr, na jри Кm L, na iрiси

К, йka MI М, дdi L, дdijo V, дdila V D Мl, дdili D V, дčи Рr D Gb М L, дčeš Dbr
мh к D P V мі кrm м L, дće R Vd D в I DrР Gъ V GР Кm С L, дčето R мh
Lј М С, дčete Dbr G Gb R V, oš próda P, дće R, йјo je L, діjeli Мl, čёla Мl, дli Dbr,
дčijoК, ränu Gb, rani Dbr, ranбт Vd, ranit Мh, nè rüniто Dr Gb, ranё D В, rünü se

Dbr, ranilo se Gb, ranila je Р Рl, ranili R Pr J Dr U P Pl, ranile Мh.
Takoi: Ајde Lм Кm G Gb D R U D Dbr Lј К Мh, ājd Р, йje Dr. Dbr, ajte M,
йјdето Кm, ајетоte R, āraтbaša L. В D Кm, ajduci L, ајdüka L, prösi Ајkи Gb, іjada

R, tjadи Кm Gb U Dr Pr Мh Dbr, jade R Pr, jädа Кm Мl Dbr Ј, ilada L G Gb, ilād
L, дtel М Кm, predдtelот Рr, otéli Km, po дteliта М, Еrcegovina Pr, Еrcegovinё Мl
D, Ercegovini Мh, Ercegovinu Gb Кm, ёrcegovački G, ёrcegovačkё Мh, Ercegovac G

Gb, Ercegбусі G V Dr D R, Еrcegovácá Рl Pr, Ercegбусiта G М, Еrcegövka Km U
R, Еrcegбуkи К. D.
Navedeni primeri bi mogli upučivati na tvrdnju da se glas h izgubio iz inicijalne
pozicije.
Меđutim, postoji i značajan broj primera u kojima se h u ovoj poziciji izgovara:
hlad Dr, po hladu М, hlädnбт Ј, hrästovina G, hranё G В, hranu В Мh, hйјo V

G ć, hijёla R, hijёliР, hдdili L.
Таkoi: hajde Dbr, himber Gb, hibridа Мh, Нölister Pr, hlöra V, hidroföra Мh,
Нälifak Dbr, hôtelu Gb, hiladi Мh GР, Нölündija Dbr, hёktüra G, hâјdük G, Нèrceg
"Budmani Dubrovački, 158; Rešetar:štok., 115; Brozović. Саviat, 501; Ресо: GlН,94, Vušović DІН, 27.
* Ресо: GІН, 82, Vuković: GPD, 29; Stevanović: ICD, 36; Рižurica: GОК, 90.
* вrozović. Саvtat, 506.
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Novom R V, Нèrceg-Növбт D, Нèrceg-Novбga U, Нèrcegovac М, Нèrcegovinu G, Нèr
cegovinбт Р, Нёrcegovini Мh.
Оdnos potvrda za gubljenje glasa h iz inicijalne pozicije i potvrda za njegovo čuva
nje nedvosmisleno govori da je u Konavlima h u ovoj poziciji bilo izgubljeno. Naime,
kod svih informatora, kada se radi o rečima iz svakodnevnoga govora, češće se pojavljuju

primeri bez h. Tako se reči: hlad, hrast, hrana, hдdit, hйјde, htјёti, hilada, Нèrcegovina
i slični primeri znatno češće, i kod znatno većeg broja informatora, pojavljuju bez glasa
h. Оvaj glas je relativno stabilan jedino u rečima koje su u najnovije vreme ušle u
leksički fond ovoga govora, kao: hidroför, hibrid, hёktär, hlór, hôtel, Halifüks, Нölister,

Нölündija i sl. Кагакteristično je da se, doduše retki, turcizmi pojavljuju bez ovoga glasa,
kao: Ајka, йјdük, araтbašа, Мётеd, što, takođe, upučuje na potvrđu da je h iz inicijalne
pozicije bilo izgubljeno.

b) Меdijalna pozicija. U medijalnoj poziciji h se gubi u sledećim primerima.
уflo Мh, vºli Dr Gb, obfla D, yºšli D, уfб D, vršü Gb, päat D, рäâј Dbr, päali

Dbr, náodi L, пäode L, ölüdi K, prölüdi D, oladiće se K, dörüni Мh, doránili Gb,
рörünim Ј, іiovi R, priodlia Dr, grдti Pr, grдte Ј, grôtuša Pr, čaure D, Сèović Рr, тánü
rükбm L, теánicё L, тàéea L, Мётёda Pl, záitijo U, тânit L, Иlайtin Gb.

Na mestu izgubljenog h danas u medijalnoj poziciji imamo hijatsko v, nešto ređe
j, a ponekad se i u ovoj poziciji h zamenjuje glasom k, kao u primerima:
у итesto h

rйvo P1 М LК Мh Gb Dr, rйva Pl, ruvôtioša Gb, тйvа Кm, bйva D G V D, дrávü

Pl, düvá Мl, püva R, strèvа М R К, strèvün Dr, pävа Кm, pávaj Кm, opävali D, krйva
D D Gb Мl Кm, diván D G Pl, duvana K Кm, dйvánskü Кm, sйvo D Dbr D, süvo D

Ј, süvб zlato Pr Gb, sa süvа Мl, sйva zlata Pr, süyü D D, kйvat Ј, kйváт Gb, kйváš Lј
D, kйva J Dbr Gb, kйvalo LјР, kйválo В, kйvála Gb, kйváno Gb, skйvät Dbr U, skйváš

Lј, skйva D, sküyüто Gb, skйvali Ј, йkиvāt Dbr, йkиva se Vd Gb, йkиvalo se Lj.
ј итesto h

Міјo Dbr, Міјol dan V, ášdаја Кm, fijov J D, fijova J Pr, fijovo В, fijovije G,
иfijat Dr, ukljiva Vd.
k итesto h

parökijа Мl L Кm, parökiji Pr Мl.

Pored navedenih potvrda za gubljenje glasa h iz medijalne pozicije, u našoj gradi
postoji značajan broj potvrda i za postojanje ovoga glasa u toj poziciji:
vihбr Р, јйhâli L, nahдdijo L, rйho Pl ć, i uho ć, dйhân Ј, duhâna V, snaha ć,
bijahü Рr, sährane Мh Pr, grijёћи L, zahtijèvа Мl, i orāhâ Dbr, sтіјёhaМ, slüha М,
slühoт Кm, na poslühu L, viha Vd, na vihи Мh, sühiјет Кm Dr, sйhбте Dr, gräha
Lj Dr. Кm, krйha Pr R DrР Кm, u kruhu Dr, öhladi J Dr, zahladiloМ, pröhбdaj Dr,
straha V, östraha R, strahövito U, pröhtije se Gb, iza Tihё R, таћипе Рl, pähali Dr,
u Grahovu R, Иläho Gb, Міhбčević Рr, kйharie D, kйhât Ј, kйhâ Рl, kйhб М, kйhâla Dr,

kйhali D, kйhiйё Мh, u kићійі V, йkuhâ Dr, skihâ Ј, skйhâli Dr, fihovi Dr Ј, јйћи Gb,
arhivи Рr, тäheri U, špäher G, paröhija Gb, пähija Pl.

I pored toga što bismo na osnovu navedenih primera mogli reči da se h u medijalnoj
poziciji javlja češće nego u drugim pozicijama, verovatno je to novija pojavа. Сinjenica
je da se kod istih informatora pojavljuje i jedan i drugi fonetski lik. Коd starijih infor
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matora su brojniji primeri bez glasa h. Ipak, može se reči da je medijalna pozicija naj
pogodnija za ponovno uspostavljanje glasa h.

с) Finalna pozicija. I u finalnoj poziciji susrećemo više mogućnosti u vezi sa glasom
h. Моže da se gubi, zamenjuje drugim glasovima (v, ј, k, g) ili se izgovara.
Glas h se gubi u sledećim primerima:
grá К, grä D, у? К, тіje vödё L, дdта ć Рr P R, stra Рr, praznije L, pйnije L,
raznije D, krivije Gb, vёzánije R, lijёріје Рr Gb, napuštenije R, tйrskije Vd, crnogorskije
R Vd, talijanskije Vd, атèričkije V, bдsanskije Р, йиstrinskije Р, тnadije Pr, starije G,
lйdije Рr, ženskije Рr, gölije Gb, sirôтаšnije R, váriskije Мl, züdliije Dr, lóšijije Dr,

пёkije velikije Мl, takije Кm, тójije L, nášije Pr G V, drйgije Km Р Lј, svakije L Vd,
дnije Dbr Dr, kojije Lј, svije Мl, nikakvije Рr, övije Km Мl Pr U J Lј К, ni övije dômačije

ni stranije Мl, fije D V R Gb В Dbr Мh, ja bi R, kako bi ja rékб Мh, if D Pl, bilo i
је Кm, ako i vidi P, da i pitaš Мl, vräg i znao Pl, imali smo i R, de i je bilo R, da će
i smaknut Gb,ógülimo i V, ima i K, škölova i Мh, önda i viđe Ј, posla i čа Кm, da ji
nè bi V, grizla bi ji sävjes Dr, stävijoji bijo D, ima ji D, küpit.ji Dbr.
U našoj gradi našli smo potvrde za pojavu drugih glasova umesto h u finalnoj

poziciji. To su sledeći primeri:
v итesto h

krйv D K D G Кm Dr Vd SS, glüv D К Мl, дrav Ј, yºv Pr.
ј итesto h

llin vºj Pr.
k итesto h

vidok В, drйgijek D, пёkijek В, тójijek Gb, önijek В, ifik Мh, više ik radilo Мh,
ja sam ik vidijo D, da ik ima Gb.
gитеsto h

ifig К, ig D PrК Кm Мh, дvijeg D, дnijeg J D, йjeg Pr D, kºjijeg Pr, сfnijeg Ј,
tüžnijeg L, пèvбlnijeg L, raznijeg Р, velikijeg Pr, nèиkijeg Pr, starijeg Pr, lйdijeg D Pr.
Naporedo sa primerima gubljenja i zamene drugim glasovima pojavljuju se i primeri
čuvanja glasa h u finalnoj poziciji, kao:
krйh G Gb Dr Dbr, glüh Gb, дrah Pr, strah Pr Gb, gräh V D Dbr Мh, vih G J Pr,
дvijeh görüijeh crnijeh mödrina Gb, дnijeh prijašnijeh Gb, bдjijeh Dr, püčkijeh Pr, nё

kijeh В, тіiškijeh Gb, kºsnijeh Ј, starijeh Кm, népismenijeh V, тnadijeh Кm Gb, nika
kvijeh М, nášijeh К L, svakijeh Ј, svijeh L, йjeh В Vd СМh, дvijёh К Dr, fih J Кm,
ffih М, čkб йіh Ј, й йіh Gb, zä йіh V, ima ih R Кm V, pa ih uvéži В, vodi ih Ј, bilo
ih je М, vёjah Кm, ne bih DrКm.
I ovde treba napomenuti da se kod istih govornika javljaju i primeri u kojima se h
gubi i primeri u kojima se izgovara. Kod starijih informatora je manje likova sa h (ali
se kod svih, ipak, pojavi po neki). Razlika između sela postoji jedino u zameni glasa h
glasom g. Оva pojava prisutnija je u selima gornje strane, tj. u selima planinskog područja

koje je uz granicu sa Hercegovinom i Sutorinom, mada će se sporadično čuti i u seloma
„donje bande“ (Кm, Р), tj. u selima blizu mora.
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2. Skupina hv

Danas u Konavlima na mestu skupine hv susrećemo tri mogućnosti.
а) Glas h se gubi, pa imamo: vätat D, vätáš D, väta Gb V, vätajü Ј, vätali Мl,

йvatičeš D U, йvate L, йvatite, L, йvatijo R D K Dr S D, йvatilо Мl R, privati L D Vd
S, privatilа Кm М Dr Gb Dbr, svátiš D, svátili R Мl, kávи К.
b) Skupina se zamenjuje glasom f, kao u primerima: fala М Кm Dr Dbr, pofälit
Рr, zafalivат L, роfülili L, kafa D Мl R, kafё R D Gb Ј, kafи К. G Р.

с) Susrećemo i primere u kojima se ova skupina čuva: hvala Km P, роhvalili Мh,
zahvaliт Кm, hvátāт Мh, prihvati С.
Primeri u kojima se čuva skupina hy su nedvosmisleno novija pojava nastala pod
uticajem standarda.

Veliki broj primera u kojima se glas h gubi iz ove skupine još je jedna potvrda

koja upučuje na zaključak da je u glasovnom sistemu ovoga govora h bilo izgubljeno.
Сinjenica da se ova skupina u rečima hvala i kafa najčešće zamenjuje glasom f; vezana
je za sudbinu foneme fi specifičnost ovoga govora kada je u pitanju sudbina fonema h
i f.
3. N osnovu iznetog materijala možemo zaključiti da se u današnjem govoru Ко

navala h pojavljuje kao sastavni deo konsonantskog sistema, ali ne kao stabilan glas
nego samo kao jedna od fakultativnih varijanti u svim pozicijama. Сinjenica da se kod

starijih informatora pojavljuje ređe, upučuje na zaključak da je h bilo nestalo ili je bilo
na putu da potpuno mestane iz glasovnog sistema ovoga govora. Međutim, pošto među
našim informatorima nema ni jednog koji, bar u malom broju slučajeva, nema ovaj glas,
možemo pretpostaviti neki kontinuitet postojanja glasa h u minimalnoj meri. Minimalni
kontinuitet ovoga glasa mogao je podržavati govor Dubrovnika i Саvtata gde je h sačuva

no kao sastavni deo konsonantizma“, a neosporno gubljenje, koje možemo pretpostaviti
na osnovu današnjeg stanja u govoru, sigurno je uticaj neposrednog zaleđa gde je h

izgubljeno°. Мinimalni kontinuitet je doprineo mogućnosti da se h lako uklapa u kon
sonantizam konavoskog govora.
Frikativ f
U nekim narodnim govorima glasovi h i fsu slične sudbine. Naime, u govorima u

kojima se gubi glas h ili zamenjuje nekim drugim glasom i glas fºje često nestabilan,
zamenjuje se glasovima bliskim po načinu (v) ili po mestu tvorbe (p). U govoru Konavala
to nije slučaj. Videli smo da je h podložno gubljenju i zameni, a fstabilan glas u kon
sonantskom sistemu ovoga govora, i to u svim pozicijama, što ga čini bliskim nekim

govorima zaleda i govoru Dubrovnika i Саvtata°. To možemovideti iz sledećih po
tvrdа:

frônia Gb, fora Gb, federacija Мl, fizider Gb DrК, јoriná Кm R, frёška Gb,
јеudalizam D, Frário C, filoksèra Мh, fišek D, farтасёutkи Мh, ne fali Km Мh, füli R,
jaliva L, jälila М, fºtal U, fёrija Dr, fizičkбт U, Frèzno Pr, jöka P, San Francisko V
"vuk Karadžić. Poslovice, XIV.

"вudmani, Dubrovački, 158; Brozović: Саvtat, 498.
*vušović, DІН, 18—20, Ресо. GІН, 68—79.
* Ресо: GІН, 80—82; Вudmani: Dubrovački, 158; Вrozović: Саvtat, 502.
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R, јапайčniji R, fйdbal V, fütün G, јёnilo G, flašи D, јlášice G, јёs M Dbr, financі мі,
finānská Мl, Francüzі Мl, francüski L, francüskije Мl, fèrбР Мl Lj D G, jeräle Мl С
Кm, frâtar L, fratri Кm, fratarski L, jakiltёt Мh R Gb РU, fèrтај Кm, fèrтüvá Мl,

јèrтбМ, jerтаvala Gb, jerтаvali Gb D Vd, festa Gb, јèstu М, festi R, јèste Vd, föklar
С Dr, folklóru R, folklбra Pr, fin Km, fina Dr Pl Кm, fina V, fino G Gb D Pl V Dr Ј
Мh, fino U, fini Dbr Pr М К Кm, finü D, finu U, fйтіја D Кm Pr, fйтіјё Ј, famiji R
Р V, fйтіји Рr, fйтіјбт Dr, fйтіје РV, famija RР,
šёfovi U, trèf V, hidrofön Мh, prºfesür U L, prºfesбr РR V Мh, nüftё U, štйјат
Dr, štifüte Gb, telefön V Dr, magnetoföh Кm, geografskü V, filozofР, trüfo-stanica Кm,
šöfёr Km V, Kalifornija R, trèfilo Gb, рôtrefila R D G К, strёfila D R Кm, preforávat
К, kйја D Мl R, kafё R D Gb Ј, kafй К. GР, kafапи R,
gröfКm, Kºf L.
U romanizmima tipa važбla (ven. fasolo, it. fagiuolo, mlet. fazolo), podйтijenta
(lat. fundamentum) susrećemo zamenu ovoga glasa glasovima v i p. Оvaj tip zamene
poznatije i drugim govorima u čiji su leksički fondušli ovi romanizmi, a koji u glasovnom

sistemu imaju glasif". Jedino za romanizam pйnjestra, koji se u Konavlima upotrebljava
samo u ovom fonetskom liku, možemo reči da donekle upučuje na zamenu glasa fglasom

р (u Dubrovniku je samo funjestra)°. I turcizam söfra ovde se može čuti kao sдpra,
ali to ipak nije potvrda za zamenu glasa f, jer se ovaj lik čuje samo u zdravicama i
verovatno je zajedno sa zdravicom primljen iz govora koji ne zna za glas fºu svom
konsonantskom sistemu.
Frikatiyi š i ž

1. Glasovi š i ž kao odlika glasovnog sistema Konavala, diferenciraju ovaj govor

od govora Dubrovnika i Саvtata i približavaju ga istočnohercegovačkim i crnogorskim
govorima. Ovi glasovi nastali su u rezultatu ijekavskog jotovanja, a susreću se i primeri
јotovanja gde grupe sj i zj nisu posledica jatovskog refleksa.

а) Glas & znatno je frekventniji, jer su frekventnije i kategorije reči u kojima se
pojavljuje skupina sј, pa tako susrećemo:

šeriva J К Мh Dr D Vd D S В..., Кёr vüné Dbr D V, košèrić, šenökos, gйšenica,
prдšek, дšenač, šёćat se, sišed, šёkira, дšetit, šёtovat, šёте, рдšeć, šёs, šёdnica. . . (Ро
glavlje o ё),

kao i: páši život D, šйtra М Р Кm D R U, šйtri dän C R U, prekošutri dan ć Р
V, prošutra J В D Dbr Dr R.

b) Za glas & imamo manje potvrda, ali je neosporna njegova prisutnost. Susreće se
u primerima:
тffela L Lj, тffeli K L Кm С,
kao i: közі К D L Кm D V Рl Мl R М, ižes K Dbr, ižestit Gb, ižedё Gb, ižedü L,
}zelo Pr, išeli K Gb.

с) Nije neočekivano da skoro svi predstavnici ovoga govora upotrebe ponekad gla
sove š i ži grupe sj i zj kao fakultativne varijante. U navedenim primerima najstariji
"мusič:szв, 26., 236; Вudmani. Dubrovački, 158.
* вudmani: Dubrovački, 158.
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informatori vrlo će retko upotrebiti grupe sj izj. Аu primeru šeriva grupu sj ne izgovaraju
ni mladi. Kod svih se susreće samo ovaj fonetski lik, jer im standard nije nametnuо
drugi pošto živi kao leksem u svim oblicima. Саk i oni koji se izrazito trude da ne

govore dijalektom na pitanje kako se zove neoprana vuna odgovaraju šeriva, a poneko
upita: „Јe li to pravilno?“

Јеdina razlika u upotrebi ovih glasova u istočnohercegovačkim19° і сrnogorskim110
govorima i govoru Konavala je u tome što se u Konavlima ne javljaju ovi glasovi kao

varijante drugih glasova u hipokoristicima. (Моžda se i javljaju u minimalnom broju,
jer ispitivaču koji nije meštanin, i pored toga što dugo spontano razgovara sa ljudima,
hipokoristici mogu promaći.)
d) Pošto su ovi glasovi po svojim fiziološkim i akustičkim osobinama identični sa
frikativnim delom afrikata ć i d (na spektrogramu se može videti da su koncentrati šumne
strukture na istoj frekvenciji, da je isti raspored koncentrata energije, jedino je razlika u
trajanju, jer u prvom delu afrikata nema energije pošto traje okluzija koja se otklanja

stvaranjem tesnaca), to će se i ovde desiti da u govornom nizu dođe do asimilacije, pa
se može čuti: grдžde, gözde, ždёjat, iz Dйrinića, uz dèvбјkи, išćerât, šćётerit, lišće, iš
ćoška, is čipa i sl.
Frikativis, 2, 5, 2

Оvi glasovi su u govoru Konavala u artikulacionom i akustičkom pogledu identični
sa s, z, š, š u najprogresivnijim govorima štokavskog narečja.
U govornom nizu, u asimilaciono-disimilacionim procesima, glasovi s i z veoma su

podložni promenama (o konkretnim slučajevima biće reči u poglavlju o glasovnim pro
menama). Najveći broj promena u vezi sa ovim glasovima prisutanje i u većini іjekavskih
govora.

РLОZIVI

Artikulaciona baza glasova p, b, t, d, k i g je takođe štokavska. Jedino se za

ponašanje glasova i i d u govornom nizu može reči da svojom izrazitom sklonošću da
se na kraju reči gube donekle odstupaju od štokavske baze.

а) U govoru Konavala često se susreće infinitiv glagola na -ti bez ikakvog završetka
(potvrde se navode u odeljku o infinitivu). Upotreba ovih oblika nije vezana za mesto
u govornom nizu. Naime, oni se javljaju i u sredini i na kraju govornog takta. Informatori
celo svoje izlaganje završe ovakvim oblikom. Može se reči da je upotreba oblika sa
finalnim -t i bez njega fakultativna čak i kada je u pitanju jedan govornik. Кvantitativna
analiza pokazuje da se, ipak, češće javlja supinski oblik.

Рojava gubljenja glasa t iz finalne pozicije supinske forme infinitiva zabeležena je

i u nekim drugim govorima". Milija Stanić daje potvrde za ovu pojavu u Uskocima,
° Vušović: DІН, 16—18; Ресо: GІН, 63—64, 92—93; Vuković: GPD, 44—45; Stanič: UG, 79—85;
Рižurica: GОК, 86—88.

"stevanović, сD,34—35; мiletič. Со,341—343, Cupič: Gв,44—46.
"" stanič: UG, 232; Рižurica: GОК, 154.
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ali primećuje da ona nije postala izrazita karakteristika ovoga govora. Mato Pižurica
beleži ove oblike kao najčešću mogućnost u govoru okoline Kolašina.
Оva pojava nije i najčešća mogućnost u govoru Konavala, ali je kao fakultativna
varijanta izrazita osobina ovoga govora.

Gubljenje glasa i iz supinske forme infinitiva često je uslovljeno pozicijom u go
vornom nizu. U futuru se ispred enklitike koja počinje afrikatom, u procesu uprošćavanja
suglasničke skupine, gubi glas t. Na isti način se gubi ovo t kada se u sandhiju nađe
ispred reči koje počinju plozivima i i d, afrikatima ili frikativima s i š, da bi se izbeglo

udvajanje identičnih glasova, afrikatizacija ili udvajanje sličnih elemenata različitih gla
SОVа.

Роšto se iz navedenih fonetskih razloga često u govoru javlja infinitiv bez finalnog
t, takav oblik se morfologizirao, pa se susreće i u pozicijama u kojima nema fonetskih
uslova za pojavu ovakvog lika.

Pored infinitiva na -ti, gubljenje glasa i nalazimo u predlozima i prilozima, kao pй
mene G, jöрё radi C, jдрё vidiт Р, дрё zna svè Кm i sl.

Оva pojva je naročito česta u brojevima, pё säti Мl, dèvё säti V, dèvё žena L, dèsё
gódina Vd, desè godinä Р, desè krüna P, devedèsё Мl, šezdèsё gödinä С, реdèsё gödina
Pl Gb, реdèsё pété Р, pedèsё milijóna R, šésё gödinä Кm i sl.
Вrojevi u ovom govoru često postaju proklitike, pa se ploziv iz njihove finalne

pozicije mogao gubiti na isti način kao i kod priloga i predloga, u procesu uprošćavanja
suglasničke skupine nastale u sandhiju. Pošto u govoru često dolazi do stvaranja uslova

za takvu vrstu uprošćavanja, likovi bez finalnog t osećaju se kao potpuni, pa se upotre
bljavaju naporedo sa potpunim oblicima u svim pozicijama.
b) Glas d se često gubi s kraja priloga i predloga, pa tako nalazimo: ka je pitб Gb,

ka je lüd L, ka je u nas D, ka me najütiš D, ka nije bilo Мl, ka neće D, ka vam dam

Dr, ka vidi Gb, ka taje L, ka tvri Dbr, ka u Novбm V, kä bi mi D, kä bi malo S, ka
bi. . . L Р! СМ Gb, ka ga fi G, ka polüdiš Dbr, ka pjeva L.
bilo je nёka V, nika nijésu Рl, nika ništa Мl, nika umrijet Gb,

što gö vidite Ml, náza jèno Мl, kд ћеga L, sa više né Dbr Кm, sa vi D, sй је V
Мl, sa nè moremo D,

na sre kuće L, na sre gümna K, isрд йі S.
Меđutim, primeri: ká se. . . R Dbr D, ká su R L Dr D, ka sistära Gb, ka sam imб
L, ka stané D, ka znaš Gb, дtka sam Dr Gb, дtka su Мl Ј, nika čüо Мl, дsvбga G, о
svile G, дsad L, vrata ösobёР, дstida R, po šporetom G, рд spilu L, ko stärije jüdi

G, sa se idć Dr, sa smo dobro V, ispo zvonika R, isрд stoké D, ispo šatбra Мl, prё
živinu D, u srё sèla Кm,

sa treba D, 5 šta L, рötü pločicu L, kй češ МЈ Кm Gb U Мh, prè crkvu М, isprè
стkvé D, o danas Ј, o dikć L, o dvādes Кm, o dјёсё R, д dva litra R, o takije R, о časija
L, o čoèka L, ko čérké D, ispo časti R fonetski su uslovljeni pozicijom u kojoj su se
našli. Da ne bi došlo do udvajanja identičnih glasova, afrikatizacije ili udvajanja sličnih

elemenata različitih glasova, došlo je do uprošćavanja sažimanjem ili gubljenjem jednog
od glasova, u ovom slučaju ploziva s kraja predlogа.
Pošto su navedeni predlozi frekventni, fonetski uslovljeno gubljenje ploziva s nji

hovog kraja moglo se morfologizirati, pa se zbog toga naporedo upotrebljavaju i predlozi
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bez ploziva d na kraju i predlozi u potpunom obliku nezavisno od pozicije. Na sličan
način su se donekle mogli morfologizirati i oblici priloga ka, sa, nika, дtka, nёka, jer je
gubljenjem ploziva na kraju razrešen problem suglasničkih skupina u govornom nizu,
koji se imaće u većini srpskohrvatskih govora, pa i u standardu, razrešava pokretnim
vokalima.

с) Рojava

****** ploziva t i d s kraja predloga, priloga i brojeva

susreće se u

istočnoj Нercegovini° i u nikšičkom govoru°. Меđutim, u konavoskom govoru ovo
gubljenje je izrazitije i zahvata više kategorija reči. Sirinu pojave uslovila je karakteristika
akcenatskog sistema u kome često i akcentogene reči postaju proklitike, pa se tako češće
stvaraju uslovi za uprošćavanje suglasničkih skupina u sandhiju.

АFRIКАТІ

1. Sobzirom na nestabilnost afrikata u govoru Dubrovnika“, a u novije vreme

i u govoru Саviata°, moglo bi se očekivati da je neizdiferenciranost afrikata ć — č
i d — š u nekoj meri prisutna i u ovom govoru. Меđutim, naša građa pokazuje da
su oba para stabilna. Nismo naišli ni na jedan primer nestabilnosti ovih glasova.
Stabilnosti afrikatskih parova sigurno je doprinelo postojanje odnosa š — š i ž — ž
u glasovnom sistemu ovoga govora. Postojanje ovih glasova, čiji elementi predstav
ljaju frikativne delove afrikata, čuva njihovu artikulacionu i akustičku izdiferencira
11ОSt.

Lekseme dётреr, sèndvić, palačinke, očale (koje se javljaju isključivo u ovom fо
netskom liku), nisu potvrda nerazlikovanja afrikata, jer su one u ovoj fometskoj formi
ušle u leksički fond Konavala. Navedene lekseme se u ovom liku javljaju i u neposred
nom zaleđu, gde je izdiferenciranost afrikata nesumnjiva.
Аfrikat 3 javlja se kao postojan glas u leksemama 3ingа Мl D ć М Lj V, brôngin

R К Lј Ј, dakle u rečima kojih nema u književnom jeziku. U slovenskim rečima spora
dično se čuje umesto z koje se nalazi u „bliskom susedstvu“ sonanta r: prд3ore L, prô3ori

Кm, језего мі Рі, 35rka D. Оva pojava susreće se u Dubrovniku i Cavtatu"°.
U konavoskom govoru se u ovoj poziciji znatno češće javlja glas z: prözor М Мh
Р, јèzero Dr Lј, Zдrka (u svim mestima).
3. Izdiferenciranost afrikata isto tako pokazuje da je konavoski govor imao svoj

vlastiti razvoj. Маda je bio pod jakim uticajem svojih suseda Dubrovnika i Саvtata,
sačuvao je izvorne fometske vrednosti — bez pojave svođenja afrikata na jedan par ili
umekšavanja afrikata ć i ž

Оdnos urbani — ruralni govori ovde može biti relevantan za još uvek jasne razlike
između govora Dubrovnika i Konavala.
* Ресо: GІН, 105.
*vušović: DІН, 31.
* Budmani Dubrovački, 159.

* Brozović, Саviat,498.
* Brozović. Саvtat, 501; Вudmani: Dubrovački, 158—159.
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ЈОТОVANЈЕ

Starojotovanje
1. Rezultate starog jotovanja glasova t, d, s, z i n nalazimo u svim kategorijama
reći u kojima se ono izvršilo, pa se tako danas u Konavlima javljaju potvrde tipa:

дbråden, prèsāden, izgraden, näsäden, йрüčen, vraćen, náрийen, naslorien, pókošen,
рдtrošеп, дтražen, izgažen, дprošten. . .
dºšćёт, glödёт, dišёт, rёžёт, ištёт, bištёт. . .
ličijйći, lйdi, täйі, bºžі. . .
utvrđivat, vraćat, opraštat, snižavat. . .
Роšto se imperfekat samo sporadično javlja, to ne navodimo primere ovog glagol
skog oblika kao opšte potvrde rezultata starog jotovanja.
2. U ovom govoru danas (doduše, vrlo retko) nalazimo uspostavljanje starog stanja
kada je u pitanju jotovanje sonanta l, pa tako susrećemo: bölje, dalje, najbolji, najboljё,
döseljeni, йdaljenбst, isèljava. . .

Već je rečeno u poglavlju o sonantu l da se ovi primeri javljaju retko, i to kod
mlađih predstavnika ovoga govora.

U najvećem broju slučajeva na mestu sonantal nastalog u rezultatu starogјotovanja
(kao i na mestu l koje je nastalo u rezultatu drugih jotovanja) danas imamo ili l ili j.
Alternacija l: j, odnosno naporednost upotrebe i likova sa sonantom l i likova sa so
nantom j sigurno je doprinela da se u govoru pojavi skupina lj.
3. Rezultate jotovanja labijala u procesu starog jotovanja danas u Konavlima skoro

da ne možemo naći. Ovde je uglavnom uspostavljeno staro stanje, pa imamo:
а) pl> pј: pјйпё Р, йtopjenije Мl, рôtopjeni Мl, stópjena Pr, säsipје Ј, kйрјёhe Gb,
prikйpjala Мh,
b) bi > bji izgubjeno P, onesрдsobjene Р, zдbjё Pr, izobjü D, ü dubje Ј, izdübjena
Мh,

с) ті - тji zèтја Кm Р Рl R G V DrЈ В, zèтјё P R Pr G Gb Dr J D Lј, zèтji

мh в мі Рr, zèтju м Рl D R Pr Gb I D Dbr 2ётјат м Dbr zemјасі м, zётjištu G,
zётjopis Pr, zèтjanбК, zётјоtrès Мh Vd, zётјоtrёsa Dr М, snimjena R, йzітјё& R,
йzimјё Ј Кm, itzimјü Мh.
d) v/ > wј: prènovjeno Мh, javјајü U, zabдravја Мl, döbayja Gb, пäbayjäто U,
дbayjähe Р, sastavja Gb, sastavjali R, дzivje se Dr L, nazivјето Мh, tдујепо Gb, йtovjeno

Мh, stävјат Gb, stävjaš Vd D, stävја Ј В Vd, stäyјаü Мh Dbr, stävjat J D, stäујеп Кm,
stävjena R, stävjalo Мh U, stävjalo se В, stävjali U, stävjali Gb Ј, stävјај Ј, рдstavјат
L, рöstavjeno L D, рдstavjala U, рöstavjeni Мh, postavjajte Dr, prepostavја V, йpravја

Мl, pripravја Рl P, napravjaš Vd, napravjale Vd, napravjeno D Мh, napravjena P,
napravjene Vd, pópravjät М, pópravјато В, рдpravjali Gb, рдpravјата В, sprävja L
Pl, sprävjala L, spränjala Pl, sprävjali Gb, sprävjali Pr.
е) U kompletnoj građi nađeno je samo nekoliko primera u kojima se posle labijala
pojavio glas l: plйпиvo L, ироtreblávali (što je standardni lik), konóplika (odgovor na
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pitanje: Je li rakita ili konoplika?), Мlёt (isti informator je nekoliko puta izgovorio
Мjёčanin і Мјёčanka).
f) U ovom slučaju uspostavljanju starog stanja sigurno je najviše doprinela paralelna
upotreba lij, a proces.je podržala uobičajenost grupa pј, bj, yј, тј, u kojima nije izvršeno
jekavsko jotovanje.
Novojotovanje

1. Ni po rezultatima novog jotovanja Konavle se, sa izuzetkom l, ne razlikuju od
većine ijekavskih govora. I ovde je redovno:
prйće, cviječe, pдbrde, käтёће, grane, grдžde, göžde, lišće. . .
tèleći, järieći, gövedi. . .
2. Nalazimo i rezultate jotovanja skupina sj i zј.
páši život, рáša vјèra, kao i šйtra, šйtri dan, prekдšutri dan, prбšutra, prekösutra. . .
közi sir, közё mnijeko.
3. Као što se može i očekivati, ako se u govoru javlja paralelnost upotrebe l, ј, lj,
ona se može pojaviti kod svakog l nezavisno od porekla, pa i kod l koje je rezultat
novog jotovanja. Tako susrećemo (veoma retko): naselje, vesèlje, bilje. . .
U najvećem broju slučajeva kod najstarijih informatora na mestu l koje je nastalo
u rezultatu novog jotovanja danas imamo naporednu upotrebu sonantal i sonantaj (pri
meri su navedeni u poglavlju o sonantu ().
4. I kod rezultata jotovanja labijala u procesu novog jotovanja, paralelnost upotrebe
| i j i neizvršeno jekavsko jotovanje labijala, doveli su do uspostavljanja starijeg stanja,
pa je danas redovno:
а) pl> pji sпдpje Dbr D V D М, shдpја Dbr, köpje V, Uskopje Gb,
b) b/ > bj: gröbje Рl Dbr Мh Vd, grдbju Pr, säbjё L, dübja Dbr,
с) т/ > тј. gfтje РG V,
rw

|-

d) v} = ji krávјё Dr, dћje R, сrèује Ј Мh Р, zdravje L Gb, zdravja Gb Мh К,
zdravји С, divjač Рr Мh КVd, divја Ј В, divјё L Pl Ј, divјü U Мh Ј, divjäk V, divjakи
Ј.

4. Рojava destabilizovanja rezultata starog i novog jotovanja u skupinama pl, bl, yl

і тl poznata je u manjoj meri i drugim ijekavskim govorima", a posebno je izražena
u govorima neposrednog dubrovačkog i konavoskog zaleda. U Sutorini, Popovu polju i

Тrebinjskoj šumi zabeležili smo zèтja, spräyja, stävja, zдbjё, йzітјё, javja, sпдpje, zdй
vje, gröbje. . . Коd starijih informatora ovakvi likovi preovlađuju.
Јеkavskojotovanje
1. Рo rezultatima jekavskog jotovanja govor Konavala se razlikuje odgovora Du

brovnika i Cavtta°. Оvde se redovno jotuju suglasnici, t, d, s, z, с, п і 1 kada se nađu
ispred je od ё.
"” Ресо: GІН, 67, 87—88; Рižurica: GОК, 94, Vuković: GPD, 38; Vušović: DІН, 24—26; Stevanović:
ICD, 36—37; Мiletič: СG, 346—347; ćupić. GВ, 56.

* Budmani. Dubrovački, 152; Ivić. Dijalektologija, 140; Ресо: Pregled, 76; Brozović: Саvtat, 502.
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а) Na čitavom području nailazimo na potvrde u kojima grupa je (је < ё) > če:
požйčela, Sčёрâna, lečeli, izlèčeli, nalёčeli, čёli, čёla, дćeli smo, дšćeo sam, né
šćeli, izlèće, dдčerat, dдčeráš, dдčeraj, дčerб, дčerāт, дčerali, počeraj, načeraj, išćerat,
išćeráli, načerali, načerala, йčeraj köne, йčerälo, йčerali, йčerât. . .
b) Рotvrde za de umesto dje su veoma brojne, pa susrećemo:
пädes, пädeli, иdèdi, dёјёт, ždёjalo/2dёjalo, дdejб, dèla se, požйdela, izlüdela,

dèvёr, dèvera, иsidelica, osidelica, иsidelice, kйdeja, kйdeји, kйdelu, ponédétik,
ропèdelak, пèdeja/nédela, nédeји/nédelu, пèdejбт/nédelóт, déd, dédo, dèda, dédovi,

prädedovska, dèca, dèce, dёси, dècбт, dètetu, dećétina, dèvбјka, dèvбјci, dèvбјku, dèvбј
kбт, dèvбјke, dèvojäk/dèvojaka, dèvдjčica, devºjčice, devójčicu, vide, vides, videt,
viđečete, videla, videle, videli, za videla, na videlo, dè, dègoj, dégoć, dègod, dègod, бde,
бdeka, бdenäkā, yöde, yбđenā, буde, vбуde, бnde, nöde, nёde, niđe, ide, svйde, svйd. . .
dètelina, тèded.

с) Da grupa sје - 5e potvrđuju sledeći primeri:
košèričет, šenökos, gйšenica, prôšek, дšenač, šёčат se, sišed, sйšedi, šёkira, šёkiru,
šёkirбт, šёте, šетénā, дšetijo, дšetili, šёtovб, šёtováli, šёtováše, šeriva, šerivi, šerivбт,
šёr vünё, рдšeć, рдsekб, рдšekli, pošeklo, šёkб, šёkli, išekб, prèsekli, prošekli, zašećёпо,
šédat, šèdi, šèdiš, šёde, šёdi, šёdüli, šёdб, šёdala, šёli, šèdali, pošèdali, zašednü, šedeći,
šёdnica. . .

Јotovanje susrećemo i u primerima gde su se sije našli u dodiru nakon uprošćavanja
suglasničke skupine, kao šёdok (svё > svje = sје), šedдčila, a javlja se i u primerima
sa sekundarnim ё: šeroтášak, uskišёlijo i sl.

d) Za grupu zje koja daje že ima manje potvrda, ali zbog njene male frekvencije i
ovi malobrojni primeri potvrđuju pojavu:
тrzet, тfZela, тrželo, тrželi.

е) Оvaj govor zna i za jotovanja skupine cје < сё koja daje će čedilo, čёрапіса,
ćepalo, a samo sporadično čёtat, četa (cvé - сује > cје) jer je češće u upotrebi glagol
сävčet/cávijet, cavti.
f) Skupina nё > йe, pa imamo:
* "",

"

ožedйeli, ogädieli, u fiedrima, za fiedriта, йёžan, pocrfielo, šйёgovi, Nётіса,
*

w.

Nemačka, ali je samo: nёko, nёšto, nёki, pónešto, nekoliko, nёküko,
м"

-

-

-

чч

ww w"

мч т. -

w"

ww.

|-

х

*

|-

пёkakve119.

Navedene potvrde u prethodnim tačkama pokazuju da je stanje u Konavlima u vezi
sa jekavskim jotovanjem suglasnika t, d, 5, 2, с, п skoro identično sa stanjem u istočno
hercegovačkim i crnogorskim govorima“.
11° Sve potvrde zajotovanje već su

navođene sa nazivima mesta u kojima su zabeležene u poglavlju o re

fleksima ć (ovde su ponovo date radi sistematičnosti). Тапno su navedeni i neјotovani primeri koji se danas mogu

ćuti. Sigurno je da se u ovom vremena mogu očekivati paralelni likovi, koji se uspostavljaju pod uticajem stand
arda, ali naši pouzdani informatori najčešće imaju jotovane likove. Da su neјotovane forme novija pojava po
tvrđuju i lekseme lokalnog karaktera, jer se javljaju samo u jotovanom liku, kao na primer şeriva.
12° Ресо: GІН, 61—64; vušović: DІН, 15—18; Stanič:UG, 106—108; Рižurica: GОК, 95—96; Stevano
vić: ІСD, 34—36; Мiletič: СG, 344—345; ćupič: GВ, 54—55; Vuković: GPD, 44—47.
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2) Nešto je složenija slika rezultata jotovanje grupe lé. Ranije je rečeno da se u

Копаvlima i supstituiše saj, ali je u ovom slučaju ipak moguće rekonstruisati jotovanje.
Danas na mestu grupe lé imamo dve mogućnosti.
а) lё = le kao u primerima, döle, léti, slepački, slépačkü, léthikбусі, železnica, žele
zот, Тёрše, lёšйake, bijёlet, slepдtiћа, klènovina, léta, lékove, najlёрšё, najlevša, völela.

b) lé 2 (1 = j) > je, kao döje, dºjek, dºjeka, dºjenüka, jёto, jёti, jёtuje, prºjeće,
preтајеće, kºjena, kºjeniта, obдjela, razbдjele se, razbдjeli se, тјёlo, тјёli, säтjelo,

sатjeli, nasjednik, 2ёjezo, 2ёjeznica, žёjezničar, žёjeznički, žejezničköт, žejeznička, pјèva,
пdjevak. . .
с) Naporednosi upotrebe l i j sigurno je poremetila doslednost jotovanja grupe lé і
omogućila pojavu (doduše ne mnogo rasprostranjenu i ne kod najstarijih informatora)

neјotovanih likova, kao: ljёti, ljёtnim, próljeće, ljёvše, ulјèvšat.
Neјotovani primeri javljaju se u selima donje strane, i to kod nešto mlađih infor

matora. Na ovu pojavu su verovatno uticala dva faktora već pomenuta zamena i saj i
govor Dubrovnika i Саvtata, gde je ova pojava takođe prisutna°.
3. Іjekavskog jotovanja labijala p, b, у, тu Konavlima nema. U celoj našoj građi
nije nađen ni jedan slučaj.
a) Оvde je samo: Кipjelovac, tºpjet, tºpjeli, pјёškё, йspjeli, zapjeni, pjeskövito, pјè
Sта, pјёsтё, pјёsте, pјёsті, pјёsтата, pjevači, pјёvarie, pјёvána, pјёva, pјёvale, pјèvali,
pјёvalo, pјèválo, pripjevali, дpjeváne, дpjevána, napjeva, pјèvaj. . .
b) Таkođe i: bjёčve, bjёčavā, дbje, bjёži, bjёži, bjёžü, bjёž, bjёžalo, bjёžali, póbjeć,

рдbjeglo, póbjegla, bjёžat, рдbjegб, рдbjegli, bjёlice, bjёlica, bjёlača, Вјёlotina, Вјèlo
tinё. . .

с) Redovno je: ујёra, vјёrё, ујёru, vјёrцјет/wјёrцјёт, ујёruješ, ујёrovat/wјёrovát,
ујёrovб, ујёrovále, yјёrüј, ујёrüјte, yјёtar, yјёtra, vјёtri, vječito, vjekövito, wјёkovima,
vјёnčat, yjenčaћа, јёnča, yјёnčб, ујёnčala, yјёпčali, prдујепće, razvјènčava, yјèridbe,
vјёridbu, vјèreni, yјёrenički, vјёrijo, wјёri, vјёštačkдg, wјёžba, svјèži, prèvjesili, sayjes,
zapovjednik, svјèski rat, prдsvjetni, rüsvjetu, Pávještine, zavjet, zavjetoт, пèvjesta, пè
vjesti, nèvjestu, šihjet, preživjet, živjela, živjelo, živjeli, doživjelo, dvјёsta. . .
d) Nema jotovanja ni u grupi тё, i tu je samo: тјёsto, тјёsta, тјёstu, тјёštanin,

патješten, náтještaj, патjesti, nйтjesto, тјёsёс, тјёsёса, тјёsёси, тjeséca, u mjesёси,
тjeséciта, тјёri, тјёrit, izтjerijo, тјёrili, záтjerit, тјёraтa, йтjeren, йтjereno, za

тjerite, патjerijo se, nйтjeri se, prômjer, smјёli, smјёsё, sтјёšё, тješanijё, патjesnici,
izтјёйivа, тјёšina, razйтjet, giтijelo.
Моže se ovde postaviti pitanje da li su navedeni primeri potvrde da jotovanja labijala

nema, ili ga je ipak bilo pa je i iz grupa pl, bl, yl, тl zamenjeno glasom j. Оvakvu
pretpostavku opovrgavaju dva argumenta. Prvo, na osnovu već navođenih potvrda za
paralelnost upotrebe l : j (u poglavljima o ё, sonantu l i u ovom poglavlju) može se
videti da nema nijednog slučaja pojave glasa l u grupama pё, bё, vё, тё. Drugo, iz
literature je poznato da ni ijekavski govori sa najdoslednije izvršenim jekavskim joto
vanjem nisu proces јotovanja labijala u ovim grupama sproveli do kraja. Pogotovo ovaj
proces nije sproveden do kraja u govoru neposrednog zaleda, tj. u današnjoj istočnoj
* Rešetar Stok., 143; Brozović: Саviat, 498 і 505. Verovatno je i u Dubrovniku i Caviatu naporednost
likova sa / i likova saj dovela do ove pojave.
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Нercegovini"??. А najneposrednije zalede u jugoistočnoj Нercegovini (naši kontrolni
punktovi: Sedlari, Zakovo, Lastva) takođe skoro da ne zna za jotovanje ovih grupa.

АSIMILАСИЈА КОNSONANАТА

Рo ovoj vrsti glasovnih promena (sem manjih izuzetaka) konavoski govor ne odstupa
od standarda, ni od drugih ijekavskih govora. Navešćemo samo najkarakterističnije po
jave vezane za asimilaciju suglasnika.
1. I ovde se uvek asimiluju po zvučnosti dva šumma suglasnika kada se nađu jedan
pored drugoga zvučni i bezvučni, odnosno bezvučni i zvučni. Оva asimilacija je uvek
regresivna.
а) Pored asimilacije po zvučnosti u okviru jedne reči, skoro uvek je susrećemo i u
okviru izgovorne celine u proklizi i enklizi, kao u slučajevima:

is Könavälä Ј, iş Котдjä Кm Dr, is kösä L, is kºga Pl, iş kuće Gb КV, is Cºnё
Görё Мl R, оt Köprivica R, дt krayё Gb КS, оt köza SD, дt kućё М, дt pjesата D,
оt četiri Dr, ot svega Dbr, дt sedam Gb, köt kućё С D, kot kдgа К, ispot krila L, nis
poje Gb, krös poje R, иs tipezи Рr, kat će bit СР, kat köјёто Dr, kat se vјèri Pl, kat
se ösüşi Dr,

z drйgё Кm, z gövediта Lј, z bróda Gb, z brådбт L, z gületбт Dbr, z bºda G, z
društvот Кm, z gránice K, z dдgovбroт М, z glйvatijem Dr, z drйgijет М К D, dvajèz
godinā Кm R Vd Pr, dvajez dünü Vd.
b) Pored redovne asimilacije konsonanata po zvučnosti u okviru jedne reči, i u
okviru izgovorne celine, u enklizi i proklizi, ovu pojavu ponekad susrećemo i u sandhiju
kada u dodir dođu konsonanti različite zvučnosti s kraja jedne i početka druge akcento
gene reči, kao u primerima:
пёkut pдć j, sât šйlujete V, sât pó таloК, bjёš tйто Dbr, müş рдdё Dr, da bбk
рдтоžё Кm.

Da se u navedenim primerima ne radi o obezvučavanju konsonanta na kraju reči

nego o asimilaciji po zvučnosti, potvrđuju sledeći slučajevi u kojima bezvučni suglasnik
s kraja akcentogene reči prelazi u zvučni parnjak ispred zvučnog konsonanta s početka
druge akcentogene reči:
dvajez dèvёtё Рi, prije jёz bijо дbičaj С.
2. Аsimilaciji po mestu i načinu tvorbe podložni su konsonanti: s, z, y, l, т, р.
а) Каđa se frikativi s i z u govoru nađu ispred prednjonepčanih palatalnih suglasnika,

najčešće se asimiluju s njima po mestu tvorbe pa prelaze u fikative š i ž.
Do direktnog kontakta fikativa s i z i prednjonepčanih palatalnih glasova najčešće
dolazi u proklizi, pa je tu ova pojava i najuočljivija. Tako se redovno javlja:

& йіт Gb LР, š time D Gb Dbr G V J R, š ne R, š ióтеS L ć V R, š iіта Рr
L М Gb, ра і: пè šiele Lј,

iš čilipa Dr, iz jega S Vd, if iіі Мі.
* Ресо. Gін, 64--68.
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I kada nije u pitanju direktan dodir ovih glasova, nego su prednjonepčani glasovi
š i č u susednom slogu, može doći do asimilacije, pa se javlja:
šйša U, šйše Gb, şüşi Gb Vd, şüşüто U, šйšijoМ В, šйšilo Gb Lј, šйšila se В,
ošйšit R, pošйšile se Кm, prišйšilo Ј, šačбт Vd, iž Йštićа Мl.
* * **

м"

~А

w=

I ova vrsta asimilacije je najčešće regresivna, ali će se javiti i po neki primer pro
gresivne asimilacije na daljinu, kao:
žёješnica S Pr, žёježnički Dr, žeježničkё Pr.
I u ovom govoru će se javiti asimilacija frikativa s i z ispred palatalnih afrikata č
i d u čijem se rezultatu dobijaju glasovi š i z, kao:

grözde Dbr Vd Мh, gözde Dr, išćeráј К D, 2 dètetom Dr U Lј, š döska Km.
Sve navedene slučajeve asimilacije frikativa s i z susrećemo i u drugim srodnim
.

1 ~) 3

|-

|-

-

-

|-

|-

govorima°. Меđutim, zbog paralelnosti upotrebe lij u Konavlima se vrlo retko, i kada
se izgovara glas l, asimiluju glasovi s i z ispred l.
Моglo bi se reči i da je asimilacija na daljinu nešto češća u Konavlima nego u
susednim govorima.
b) U skupini vn sonant v se najčešće asimiluje po načinu tvorbe sa nazalom n, ра
se javlja:
Dilbrбтnik R J D, Dйbrбтnika Pr Dbr D, Dйbrбтnikи DrР, glaтnina Pr, glйтnб

К, glйтnё К, gläтnё svojté Dr, дsnбтnё М, dатno Dr R L, o dатnina Ј, ráтno R D,
Räтni Vd, izräтnilo D, пäráтno R.
Redovno je gйтno (u svim mestima), što potvrđuje običnost skupine тп u ovom
govoru.

Оva asimilacija po nazalnom načinu tvorbe je karakteristična i za Саvtat i Dubrov

nik***, a nije nepoznata ni u susednim hercegovačkim govorima“. Zabeležena je i u
сrnogorskim govorima“.
Profesor Peco navodi da su u istočnoj Нercegovini običniji primeri sa neizmenjenom

grupom vn, međutim u Konavlima su primeri sa neizmenjenom grupom vn prava retkost.
с) Оvde nalazimo i progresivnu asimilaciju sonantal po načinu tvorbe prema pret
hodnom nazalu т. Sasvim su obični primcri:

тnijeko Vd D КРІ Кm, тnatijo Dbr, отnätili D, йтnači Vd, тnädikи D, тnādбs
R V СМ D В, тnādosti Pr, öтnadina R, тnād G Pr, тnāda D, тnadi P Gb L G Dbr,

тnādё V D, тnadijem Gb, тnädi Dr G, тnáda Gb, тnadića Gb, тnadića R, тnin D
Gb, тnini Dbr, тniná Gb.

Вudmani kaže da u Dubrovniku „ima ko govori i mnad“. I u jugoistočnoj Нer
cegovini, u našim kontrolnim punktovima, beležili smo тn umesto ml kao čestu pojavu.
* Ресо: GIII,95—96, Vuković, GPD,47, Vušović: DІН, 27.
* вudmani. Dubrovački, 158; Brozović: Саvtat, 501.

* Ресо: Gін,94; vušović, Dін, 27.
* Rešetar: Stok., 115.

* Budmani: Dubrovački, 158.
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Рitanje je otkuda u celom sistemu regresivnih asimilacija pojava ove progresivne.
Verovatno je sistematsko pojavljivanje skupine тn umesto vn doprinelo da se тn uopšti
i umesto skupine ті.
d) I sonant т kada se nađe ispred ploziva t, d i k, frikativa s i š, afrikate c, u

procesu regresivne asimilacije po mestu tvorbe prelazi u sonant n, pa se, kao uobičajeni,
javljaju sledeći primeri:
pāntit D, nё рапtiт D, йpāntijo L, zapāntijo Pr, zapāntit Pr, zapānti R,
sedandèsёt Pr Km L, osandèsёt Lј ć М Б,
ó stбnka R, kºnka P,

könšije Pr ć D,
zinskё Gb Dr, zinskбga Pr, дsanstб R Pr, тдnci d.

Оvakva asimilacija sonanta m poznata je i drugim srodnim govorima***.
е) Kada se ploziv p nađe ispred frikativa s i š i afrikata ć u pojedinačnim primerima,
on u procesu asimilacije prelazi u sonant y. Tako redovno nalazimo:
kávsa L, kávse Рl, kävsё Gb, u kävsат Рl, kövča Vd, kövčica Кm i ponekad lèvše,
иlèvšat D.

Оva pojava zabeležena je u Dubrovniku, Саvtatu i srodnim hercegovačkim govo
:rло 129
111118
“”.

DISIMILАСfЈА КОNSONANАТА

1. Disimilacioni procesi u konsonantskim skupinama nisu tako česta pojava u govoru
Коnavala. U velikom broju narodnih govora, pa i u susednom istočnohercegovačkom,

do disimilacije najčešće dolazi u skupinama od dva nazala“. Меđutim, u Konavlima
je uobičajena pojava da se dva nazala izgovaraju jedan pored drugogа. Оni se ne raz
jednačavaju, pa je redovno:gйтто, дgrбтno, täтпо, тnögo (пдgo), sedäтnёs, osäтnёs,
diтiak, sйтйат. . . А videli smo da se u procesu asimilacije pojavljuju skupine od dva
nazala umesto drugih skupina.
а) Uočljiva je disimilacija frikativa su govornom nizu. Jedan od načina da se iz

begne udvajanje identičnih glasova u sandhiju je i disimilacija. Kada se s kao finalni
glas predloga ili čak i akcentogene reči nađe ispred glasa s kojim počinje naredna reć,
on u procesu disimilacije po mestu tvorbe prelazi u prednjonepčani frikativ š. (Оvo se
odnosi i na z koje je u procesu asimilacije po zvučnosti u sandhiju prešlo u s.) Таko če
se često susresti:

iš sèla D, kroš svoju R, krдš sela P, beš svega P, й паš sи бde D, й паš se zöve
Dbr, й паš se kažё Рr, ja bi važ zvд Кm, váš sklädnё дbraze zagovorijo L, а јёš süşa
К, današ su izgibili P, šёš strйтâca Dr, dvādeš sёdтё R.

Оvo nije jedini način uprošćavanja navedenih konsonantskih skupina u sandhiju, ali
je kao jedna od pojava karakteristična za Konavle.

* Ресо, он,93—94; vusović рін,27 vuković GPр,29, Рйurica Gок, 100.
* вudmani. Dubrovački, 157; вrozović, Сама, 502, Peco GiН,94, Vušović, DІН,27, Vuković GPD, 28.
* Ресо: Gін,97.
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b) Verovatno je disimilacioni proces po načinu tvorbe i u skupini vl koja daje bi u

primerima:

dбble R Мl, дdбblг Рr D, дdбblёn Dr.
UPRošćАVANJE SUGLAsNičкінsкUPINA

Inicijalna pozicija

а) U distribuciji konsonanata po pravilu se uprošćava inicijalna skupina u kojoj je
na prvom mestu neki od ploziva, a na drugom neki drugi šumni konsonant, tako što se
ploziv gubi.
Redovno ovde.

p& & & &ёnica Dbr D В Vd Pr R Мh D P, šenica ć Dr Gb, šenicu мh Ј G, šènišnб
Gb Vd, šènišnбga Dbr, šènišnё Gb,

рё = ё, ёёla ć L D К Мh, ćelё D V мі Р. Еёlu м Vd G Gb,
ps > s:sövat Кm, sйје Мh Vd, sèto J В D,

pt = t: fica ć Кm М D В, йčёна Dr,
kć > ći čёr Gb К Рr DrР, čèri Кm, ćerkё М R, samo smo jednom zabeležili šćèri
Gb,

di > l: lijёto ć V, lijetom R D, ali i glijёtoт R.
Рojava gubljenja ploziva iz inicijalne pozicije ima daleko širu areu. Većina nave

denih uprošćavanja je poznata i susednim govorima°.
b) Zanimljivo je da se sonant m iz inicijalne skupine тn u ovom govoru ponekad
gubi kao i plozivi. Pored primera u kojima se ova skupina čuva, pojaviće se i slučajevi
gubljenja sonanta т, kao:

пдgo S D Gb V К. Dbr Р, nögi D Vd Dbr K.
Меdijalna pozicija
Pored opštih asimilaciono-disimilacionih procesa (o kojima je bilo reči) koji dovode
do uprošćavanja suglasničkih skupina u medijalnoj poziciji, iz te pozicije mogu pojedini
suglasnici da se gube.
а) Моže se gubiti jedan od ploziva iz skupine od dva ploziva, kao:

klüko S, klükи D, klüka Dbr, otèretile Мі.
b) Таkođe, može da se gubi ploziv iz skupine sastavljene od ploziva i nazala. Tako
se gubi d iz skupine dп, kao u primerima:
pänё G К, драпё К, дpanü Dr, prдрапё Gb, po pónё Gb, отдтапе Ј, jana Dbr D,
јйni vladika R, јёто В, ali su znatno brojniji slučajevi u kojima se ova skupina čuva.
Роtvrde za čuvanje ove skupine u primerima pбdnё, опдтаdne, jädna, jedno zabeležene
su u svim mestima.

Najčešće se gubi ploziv g iz skupine gii:јähe G Gb, јайeta Gb Dr, jatici Dr, дjani
Dbr D Dr, дjahila J. Vd Dr.
* Ресо. GIН, 102; Вudmani: Dubrovački, 159; Вrozović: Саvtat, 501; Rešetar: Stok, 150.
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Рojava gubljenja ploziva iz ovih skupina poznata je i susednim govorima°.
с) Рonekad se plozivi iz medijalne skupinets, ds gube, pa će se javiti:
bråski Pr, grüski Кm М Р, grüskije R, beógraski Pr, gösposkб Мl.
Меđutim, i u ovom govoru može doći do afrikatizacije ove skupine, pa se susreće:
brücki Gb, grückб R, göspocká Рl.
d) I ploziv k iz medijalne skupine kš gubi se u nekim slučajevima, kao:
lášе Кm D Dr, láši P, najlašё Pr, тёše D Pl D, тёša J.
Pored ovakvih primera u kojima se skupina kš uprošćava, javljaju se i znatno brojniji
slučajevi u kojima se čuva.
е) U Konavlima se redovno gube frikativi s i š iz medijalnih skupina sc i šć:
präca D Dbr Km Gb, präci K U Мh, präce Gb Pr, prácima JК Рr,
praćička U, prčićevinu D, йbručić М D K Dbr Vd Pr V Кm Рl, йbručiće L Р,
ičèšlat L, ičešjána М L Кm Рl К.

Оva pojava je karakteristična za dubrovački govor°.
f) Sonant l može da se gubi iz skupina šl, sl, pa se sporadično javljaju primeri: išо

se daleko Dbr, döša cistèrna, döša kiša Ј, mi smo dбši R, dбši su Кm, pбši tamo М,
рбše dèvбјke D.
Finalna pozicija

U finalnoj poziciji redovno se uprošćavaju skupine st, za, št tako što se gubi ploziv.
kºs U, Tºs R, pºsР ć м Dr D, іis P Dbr G, gйs K, ras В D, vrs kämena D, čas
D С, таs K, sävjes Dr, vijes R, prдšlбs Pr, bölёs В, тnädбs В D М СРr R V, тilбs

R, йdalenбs U, žalбs Ј, starдs D Pr Gb, svećanбs R, čis D, près Dbr, zapres D, дples
Dr, pójes G, šёs Кm Мl R С DrР Vd Lj Pr Dbr D, jedanёs, dvanёs. . .

priš D, priž ć, grдz Dbr Vd D V Мl.
Uprošćavanje ovih skupina u finalnoj poziciji je pojava svojstvena velikom broju
narodnih govora, i o njoj nije potrebno ovde posebno govoriti.

132

Рojava gubljenja ploziva iz ovih skupina poznata je i susednim govorima, isр: Рeco: GІН, 103; Vuko

vić: GРD, 3.
* вudmani Dubrovački, 159.

III
АКСЕNАТ

ОРSТЕ NАРОМЕNE

1. Govor Konavala pripada govorima sa četvoroakcenatskim sistemom. Izdiferen
cirana su dva akcenta silazne i dva akcenta uzlazne intonacije. Neakcentovana dužina
javlja se samo u postakcenatskoj poziciji. U principu su silazni akcenti vezani za prvi

slog višesložnih reči, a jednosložne reči znaju samo za silazne akcente. Finalni slog ne
može biti pod akcentom.
Сinjenica da se uzlazni akcenti mogu javiti na ultimi dvosložnih proklitika (i na
ultimi akcentogenih reči koje ovde relativno često mogu preuzeti ulogu proklitika), kao
i na jednosložnim proklitikama, ne isključuje četvoroakcenatski sistem, jer proklitike u
ovim slučajevima postaju inicijalni slogovi višesložnih izgovornih celina.
2. Вrojne pozajmljenice uključile su se u potpunosti u četvoroakcenatski sistem,

tako da ćemo u njima vrlo retko nači silazni akcenat van prvog sloga. Kada su u pitanju
pozajmljenice, ovde, kao i u Dubrovniku, možemo govoriti o tzv. hipernovoštokavskom

pomeranju akcenta prema početku reči, pa se javljaju najčešće akcenti tipa républika,
Атеrika, tйrizат, тёrcёdes, kömisija, politika. . . (u poglavlju Iz leksike date su brojne
potvrde).
3. Vokalno r može biti nosilac sva četiri akcenta i neakcentovane dužine (potvrde
su date u poglavlju o vokalima).
кANovАčко DULJENJE*

1. Nestabilnost uzlaznih akcenata u dvosložnim i trosložnim rečima, kada se nadu

ispred kratke ultime, odvaja u akcenatskom pogledu ovaj govor od srodnih mladih ije
kavskih govora.
а) U dvosložnim rečima ispred kratke ultime nalazimo pojavu duljenja kratkouzla
znog akcenta:
* o kanovačkom duljenju kao akcenatskoj pojavi i njenoj rasprostranjenosti u srpskohrvatskim govorima
ima dosta podataka u literaturi: Vuk: Rječnik I, 295; Мiličević: Кneževina, 118; Dordević: Kanovački, 132—
139; Rešetar: Вetonung, 37; Вelič: О čakavskoj, 29—30; Ivšić: Prilog, 149—150; i šić: Sарtinovačko, 116—
118; Моskovljević: Dijalektološka karta, 1064—1065; Ivić: Galipoljski, 28; Нraste: Kanovački: 59—75; i drugi.
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jećат ЈК U Dbr D Pr Кm Р Рl, jećта Dr J Lj Vd G Gb, böја Ј, ВözičР, žena

Кm, séla G V Кm Мl, séstra Pr Gb, рôtok R, бtac Кm, lбza Ј, séstre Pr Gb, sndha ć,
јédra na čamсu Мl, döbro Ј Кm, dбbra С, bliski V, danas Кm, böте М, na méku dušeku
Мh, тéki Мh, bбrbu D, јésат Кm, nösit D Мh D, nije Dr Ј, léglo je dijète D, тógli
R, rekla Dr D R, rékli Dr J Dbr Vd Gb Кm М, išla Dr L R, išlo J. V Gb Р, išli K Vd

Pl, pбšla D РL U Мh Dr, pбšа Кm Dr, pбšlo D Кm K U Dbr, pбšle Km Ј, pбšli Dbr
D U G Мl R, döšla Dr JU Мh Dbr D V Gb L Pl R С, döšlo Dr U Gb J Dbr В D V
Кm РБ R М, dбšlе Мh Кm Р1 М, došli U Dr J Gb Vd Мh D Pr V Кm L. Мl Pl D R
С, našlo D, našla Мh R L, našli L D R, prošla Dr G, prošlo Dr, prošli Pr R, sášla Dr,
sášli P, préšla Ј, préšlo Dbr, préšlе Мh, zašlo Dbr.
Меđutim, u istoj toj poziciji i kod istih informatora javiće se i brojne potvrde krat
kouzlaznog akcenta:

Вbzič Рr Gb, Uskrs Gb, život č, kösa Dr. grдba R, пдga Dr, kдћа Кm L, sèloМ
Dr СМ, zène P Gb V G, діас Рr Km L. С
М, sèstra Dbr Gb L, sèstri Gb, sèstrе М С Dr, rekli Dr Gb Кm Р СМ, тдgli V Pr

Кm Dr, sèla М L P G, žèna L G Pr Dbr

Кm, nije М, dobro DrКm L СМ, тóje Dr L, danas Km МС, svºje Km, йègov С,
časno С, läsпо С, böте М, išla С U P Gb, išlo М Gb Dr, išli Pr Мh, döšla Dr, došle
V, pošle V, рôšlo Vd.
Reklo bi se da primeri bez kanovačkog duljenja nisu novija pojava, nego da napo
redo postoje kao fakultativne varijante, tj. da kanovačko duljenje nije sistematski zahva
tilo ovaj govor nego je primljeno kao jedna od akcenatskih varijanti.
b) Kao dokaz za prethodnu tvrdnju mogla bi poslužiti i pojava nestabilnosti dugo
uzlaznog akcenta u dvosložnim rečima ispred kratke ultime. Kao što nalazimo naporedo
pojavu primera tipa žena/žena, tako isto nalazimo i varijante tipa: léda/léda. Pojava
skraćivanja dugouzlaznih akcenata ispred kratke ultime nije dominantna, ali su sasvim
obični primeri:
stablo R Мh, način Ј, stäbla R, svila Vd, viste U, tvrdo Мh, lèda Vd D, glavа В,

davno V, тіті Gb, vrata Gb, plätiі Мh, vrйća Dr, znâte Dr, тјtav Gb L, тhtva R L,
тhtvu L, vino D, stranciС, glädan Pr, žédan Ј, ра і: poläko М Мl Кm.
Naravno, naporedo sa navedenim primerima javljaju se i primeri sa dugouzlaznim
akcentom, kao uobičajeniji:
stablo, način, stabla, svila, vºste, tvrda, léda, glava, davno, тіпті, vrata, plâtit,
vrйća, znate, тFtav, тFtva, vino, stranci, poläko, glädап, žédan, i to kod istih informatora.
с) Alterniranje kratkouzlaznog i dugouzlaznog akcenta u dvosložnim rečima i ne
izjednačenost akcenta prideva neodređenog vida verovatno su uticali na pojavu trovari
jantnog akcenta dvosložnog radnog glagolskog prideva.
bila P1 М ć Рr R LР Кm Gb G Pr D Dbr мh Dr, bila Dr JU Мh Pr V мl R

м, pa i bila Drмі Gb Pr D кмh, bilo м С Рr D Мі Р Gb V G Vd Dbr Lј Мh, bilo
Dr JU К Ј Мh Pr G V Gb Кm Р Мl СМ, bilo М С R Мl P L Кm Gb V G D Мh
Vd J K U Dr, bile Рl Pr Dbr, bile DrЈ V МІ Кm, bile Dr R Pl P L Pr D Мh Ј, bili
Vd Мl V Pr, bili U Dr М, bili Dr М L Pr Gb G Vd U, däli V Мl Pr, däli U P, dali Р
L Dr U, zvála Мl, zväla D Мl Vd, zvala L Pr В К.

d) Na pretposlednjem slogu trosložnih i višesložnih reči, ako je finalni kratak, ume
sto kratkouzlaznog akcenta može se javiti kratkosilazni:
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domaćin L R ć Gb, vesёje Drв J Pr Gъ м ć L, тilºsti L, yručini Dr, ротдdi L,
dijälet Pr, grтёпа Dr, Burdèlez L, Вjelóša L, visina Km, nebёsа Кm, površini L, ітёna .
Рr, bešköta Gb, živôtu Pr, glaninini Pr, vremёna Pr,

dиbдko U, daleko U К Кm, izdalёka D, poštёno L, пероštèno L, vesèla ć, većèras
Кm, zelёпа Кm,

donёsi Dbr, vesёli L, provёli Pr, izášla U, ротдgla Ј, ротógli Кm, ротözi L, utёkla
L, iznёsi L, dovёdi L, dovèzi L, роklópi D, poklópit Gb, ойšla L, ožёnit М, ladövat М,
nakдtiі Кm, porotйlat Кm, govдrit Pr Кm, obпетдgli М, posöli М, оglädni М, оžёdni
М.

Тreba istači da su daleko brojniji primeri u kojima se javlja kratkouzlazni akcenat.
Кratkosilazni akcenat na penultimi razlikuje se, po akustičkim osobinama, od krat
kosilaznog akcenta u inicijalnom slogu. To je kratki akcenat koji po početnoj realizaciji,

po porastu toma i intenziteta, podseća na kratkouzlazni, ali kod koga u drugom delu sloga
i tom i intenzitet naglo opadaju kao kod kratkosilaznog akcenta; za ovaj akcenat se može
reći da je jedna od varijanti kratkouzlaznog akcenta u kanovačkom položaju.
е) U ovom govoru se proklitike dosledno ponašaju kao sastavni deo reči uz koju
stoje, pa, verovatno, zbog toga dolazi i do pojave da se na inicijalnom slogu dvosložnih
reći sa kratkom ultimom, ako se ispred njih nalaze jednosložne proklitike, umesto krat
kouzlaznog (ili kanovačkog dugouzlaznog), ponekad javlja kratkosilazni akcenat:
і тёded Pr, po nöçi L, и sèlu Кm К, na kória Ј, na kдћи L, na köhe Gb К, i žёna
Рr, za yöla L, ра дri L, і јёsто М, na sänduk М, па Böžić К, i kйриs К, i pátria Gb,
o döта Кm, i pдrez L, pa döbro Pr, и dйgи L, kro život Кm Pr.

Оvaj kratkosilazni akcenat istih je aksutičkih osobina kao i kratkosilazni u kano
vačkom položaju na penultimi trosložnih i višesložnih reči. Сinjenica da se akcenat u
ovim slučajevima nije preneo na proklitiku potvrđuje njegovu drukčiju prirodu.
Imaće, sve navedene reči pojavljuju se kod istih informatora i u još dve akcenatske
varijante, ili sa kratkouzlaznim ili sa dugouzlaznim akcentom.

f) Kanovačko duljenje kratkouzlaznog akcenta u dvosložnim rečima pred kratkom
ultimom, i pojava kratkosilaznog u trosložnim i višesložnim rečima na penultimi ispred

kratke ultime, ncdvosmisleni je uticaj dubrovačkog i cavtajskog“ govora.
Na osnovu naše građe prikupljene na terenu, možemo reči da je ova pojava poznata
konavoskom govoru, ali nije u potpunosti postala sistem. Dovela je do potpune nesta
bilnosti uzlaznih akcenata u kanovačkom položaju i do pojava dvoakcenatskih i troak
cenatskih varijanti.

РRENOSENЈЕ АКСЕNАТА NA PROKLIТІКЕ

Da je novoštokavska politonija u potpunosti zahvatila ovaj govor, svedoći i skoro
dosledno prenošenje silaznih akcenata na proklitike. Naravno, rečenični akcenat ponekad
uslovljava da se ovaj proces ne vrši, ali su takvi primeri retki.
* Budmani. Dubrovački, 160,157; Rešetar. Betonung, 37; Нraste: Kanovački, 69, 74; Brozović: Саvtat,
502, 503,
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Silazni akcenti se prenose na predloge i veznike, a često i akcentogene reči preu
zimaju ulogu proklitika, naročito brojevi.
1. а) Nalazimo brojne potvrde za prenošenje silaznih akcenata na predloge bez
promene intonacije.
й grād М Р Рr Dr, й lбу L Gb, й јüz R, й lüd М, й тrük Dr, i dбт L, й süd Мl

L, й brбd Dr, й Вёć Gb, пà vrât B Dr, ná dün R Мh Dr, na zid D, na rёd Pr, ná drбb
L, na stд С, пä vбz Gb, й рёć L, sй тnбт Dr Мl L Кm Dbr, pó dva Dbr КР Gb В,
рд tri Pr Dbr JU Dr,
ó strüha R, östida R, дd rёda R, д düba D, özrüka Ј, iz grada R Мl Dbr K Dr,
zä küта L, й rükи М Gb D Vd, i düşи М, zй zіти D, pri glavи Кm, iz Dübё Gb, й
тёso Ј, za lüdа Кm, nй рFyü Dr,
й boga М Gb, й svijet М, пä brode R, дd rodа К, zä bedёт В, kröz тоzak Pr,
й zemји R, й kose L, й vodu Vd Кm, ná поge L Dbr J Dr, й jesёn RР, й рrsi Gb,
й starбs L,

пй цje Dr Dbr K, й uho ć, й grožde M, й оkи Кm, й тоги МІ М, na ili Gb Ј, па
ruvo L, nй grobje Рl, dö пеba Pr,
й što Dbr, i nešto М Dbr, й пеkü М, pó tobбт Кm М, prèsobбт Рr М, й onбт V,
zá stara М, ná sitno Dbr JU, nй lako D, it toplo Ј, й dugo Pr, i dubje Ј, iz doma
R Gb Ј, pó pola, pó dvije D Lј, dº osат Dr, pó deset D,
пä kojiіта Dr, öd kamena R, pº vrijeте Кm, i planiни L, i dubinu Ј, i srijedи
R, pri nekijem Vd, pó petere Gb, pº nekoliko P,
pa i na negaciju: пё vaja Ј, пè pozná С, пё poznaš Мl, пё poznajü Dr. . .
b) Каđa je rezultat prcnošenja na dvosložne predloge kratkosilazni akcenat, on je
uvek na prvom slogu predloga, kao:
дkд yrâta Мh, йza strünu Gb, prèko pбdnё М, iza iіё Кm, дkб пё D Мh,
дkб ruva L, рökráј тога Мl, дkб fiega L, prёko fiegа М, prèdа й Рr, iza iіё Кm,
krözü йи Рl, тёdü nas Кm, ökб пах U, ökб йіh Ј, тёdи йіта U.
с) Сеsto je ovo prenošenje i na veznik i:
i sin Dr Ј, і тüё Dr D, i dva G, i tri K Dbr G D, i pёt Dr U Dbr V Gb D Кm, і
šas D G L, i pб Dr Dbr, i vräga D, i zёca Gb, i ziata Km Gb, i sina V Gb, i žёdan D,
i glüdan D, i bilo D, i bila L,
i koloМ, i deci Gb, i jedna Lј, i dvije Dr Lj Gb D Мh, i osат Dr PrКm, i devёt
Рr Gb LР, i oni D, i doma K, i onda V Pr, i više Vd D, i prije Dbr Gb L Мh, i četvero
Gb, i petere Pr,

pa i na daljinu kada se veznik i predlog ponašaju kao dvosložna proklitika: i u poje
Кm, i u dvije D.

|-

d) Javlja se prcnošenje silaznih akcenata bez izmene intonacije na akcentogene reči
koje preuzimaju ulogu proklitika, kao:
štº ja Dbr Vd VР, štä ti Vd, svё пás M D, svё tri L, svá tri L, svё tб L,
štй ітü D, kö іта Р, тóre bit Pl.

2. Znatno je češće prenošenje silaznih akcenata na proklitike u čijem se rezultatu
javlja kratkouzlazni akcenat, a u značajnom broju slučajeva i dugouzlazni.
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а) U našoj građi našli smo brojne potvrde za ovakvu vrstu pomeranja silaznih ak

cenata na predloge, pa ih navodimo kao ilustraciju širine i stalnosti pojave;

пà püі Рl, na kraj М R Dr, pдd йіт L Pr Ј, дd йё L V в Рi č м, й йбт LU D
Кm Мh Ј, kдd nás G, za taj Vd, nй ід Кm L Dr J P R Vd, i tбт М, pó tü Мh L Gb
С R, рó tё М1 Кm G,

д stбnka R, na sünce D Vd Lј, kroz vrata Мh Dbr, й škбlu D Lј Мh K Gb, й
Jütбт Lj Dbr, i Dübбт Dr, i štirkи Dr, it crkvи С Рl Р В L Dr Gb, it tvrdi D, ná vrâta
М Кm Dbr, па тајkи Gb, рд Ваčkдт Кm, b svojtё Dr, öd тürvё J Gb, дt kürtё К, д
süşё Gb, za crkvбт Рr Lj Dr М, bèz Lükё Dbr, iz тдga Dr D, й тдти Gb, i svбти

Кm, is köga L Pr, pó köте L, i dбіідт К Lј, й rimskü L, й starё Gb D, рд sküрё М,
pri starбт Lј,
рд тürvата Dbr, prèd vratiта D Vd Dbr,
й тnin В Рl, i špag Ј, й rat Gb R, пà pjat К, na pod Dbr, za prs D, na smrt R,
пä sve D, пà lak R,

iz vria Dr, za brata Dr, дd rata Gb Кm, po kaтёn D, рд тjesёс Б, na istбk L, й
časи С, it cara L, й Risпи Dr, дd gusta Gb К,

iz brda Dbr za jeta DrР, рд žilo Pr, na kluko Dbr U, па тjestu J Мl, na zdravје
С L, й čиdи Рr, it hedra Dbr, i ime L,

пà pјаси V Dr, na pašи Gb Кm V К Dr, nй тisu Gb Ј, пä kući Gb Кm V К Dr,
na sreći L, пä ите R, пà poštu R, па ііiviМ, й тladбs Pr, i smokve М, й šити L Мl
Кm, i pjesmi R, i bačvи J Dbr, й tećи Vd Gb, й kћigи D, й šakи D, й Lastvи К, й
Воkи Мh, iz draču V, iz gиsle М, iz Bosnё R Pr, za pare Dr R, na svadbu R, па три
Кm, nй Grudi Pl G Dr, pó voji Мl, дd vunё Gb Dr, ödiйё D, дd bahё М R, дt kиčkё
Ј, д stokё Ј, дd robё Рl К, дt kravё Gb К Ј, i barāт Lј, й knigäт В Gb, i vrećат L,
i kućüт Рl М,
й тепеU Gb Dbr Мh ВЈ М R D Кm, pó sebi U В К. Gb Lј, i tebe M U, й йega
Кm L. Dr U J Pr K, пä temü М L Gb R Ј, b tegä Gb Vd J Dr Pr, sй tijem V D J Lј,
й onбК, si čijem D, й пеkд L,

пá drugi Мl L V D Кm Dbr, i dosta D К J LК, й таlo Lј ЈК D, na više Vd
Dr, na grešo Dr, i vrelo JVd, й gori D, na istбт Gb, пá desnбт Dr, pó turski Gb, рд
naški Vd, zä kada Lј, do sadä М,

й Sibenik К, na poslühu L, do doktora Dr, is Котаја Кm Dr, й рорбva Vd, й
Сilipe Gb, i svatove L, пä kojiіта L Gb ЈК,
i projeće Vd, дdјайeta Gb, za videla Gb, dö kojёna Ј, й пеdriта Vd Dbr, й brdiта
Мl,

й Катааi Dbr, i baštinu R Lј М, й tećici K, й konobu Р, й pastrvи Р, й šyajeru

Б, i kºpici Vd, ná иdicu D, na odrini Pl, na srijensи Ј, na skriћи Gb, па godinи Gb

R

L, na nadnicu Кm, na mlinicu Р, дt potrebё L Lj, o stotinё Кm, na kokoši Vd, i vrećice
К, nä balice K, пà pećice Lј, kroz novine Vd, kroz kºjižine Pr, na babine Dr, да таština
Lj Dbr, bi poklada Vd, po godināт М, й Вrotnicüт D, i bječvат Gb,
й пеkogа М, na lijevбm R Dr, na velikб Dbr, i drugбga U М Б,

й Čilipiта V Кm, na ugovбre J L, pri krajevima Dr, na gubičinu D, рд пеkoliko
Кm Vd.
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b) Kada se silazni akcenti prenose na višesložne predloge sa promenom intonacije,
u rezultatu tog prenošenja javlja se uzlazni akcenat na finalnom slogu predlogа:
isprè crkvё D, preko Stravčё D, izй Јütё Pr,
prema drugдj D, оkötega L, isрд stokё D, теdй lave L,
prekó godinё Pr, prekó bubrёgä Gb.
с) Као što se može i očekivati, redovno je prenošenje na negaciju:
пé daj Dbr, nè znāт Dr Lj Dbr Pr Km P, пè ránim D, пè рântiт В, пè пüdü V,
пè јübi Dr, né dбde Dr Vd, пè rüdü Р, пё lüćim Dbr, né slüžі Кm, nè kažёт Dbr, nè
тnačin Ј, пè krёčё Dr, né sтёtá Dr D R, пè rüdi Dr U PR М, пè pitä Dbr D, пè lütü
R, пè pričат L, пè şüşi Gb,
пè bi М, пè perё D, пè idё Dbr R, пè krizта Р, пё тоIі Кm, nё nosi Мh Dbr Gb
Кm, nè rečё Кm, nè falі Кm, пè gleda R, пè padü R P, пè piješ Мh, пè kaštri Vd, пè
čisti J Lј, пё sije Dr Pr, пè vidim Dbr, пè legü D, пé dajü Dr, nè čudim Dr, né spat R,
пè budё Dr D V,

пё prešite Кm, пè vadino Ј, пè rečёто G, пè smijete Dr, nё vjeruješ Мl, né
тејёто Gb.

d) Рrenošenjem su zahvaćeni i veznici, i, ni, a, da, te, dok, ka
і рüt L, dä bбg Кm, а ја ć Кm L, і і В Dbr, i vi V Мl Кm, tè бn L, і йü U, а
ті L, i tü Рl D, i pёt Кm, i zná Кm, ni stät Dbr,
i škбlu Кm, i crkva Vd, i pára Lј, пі тајka Dbr U L G, пі тürvё Dbr, i stāri U
М, i dбћі V, ni pёtё V, i šёstё М,
i pričа Кm, i pitáт Рr, i nётâт Lј, і пёčе К, i radiš Рr, i plütü ć, da pišeš Р,
dдg dбdё Dbr, ká dбdü Кm Gb Dr Pr,

і тіin Lj i nas Pr, i jes & Dr, i bit Gb U К, a sad L,
i rodük Pr, i jasёn K, i prstёn Dr, i graha Lj Dr,
i žito D Рl, i ralo L, i žensko P V,
i tata Dbr, i kuća Pr, і таčka Pr, і тата Dbr, i tica Gb, i krava R, i stela L, пі
stoke D, i tetku D, i čačи L, i silбт R, i gиsle K, i starдs Pr, i prokule Dr,
} nešto L, ni tegä Мl, i svaki L, i sretan М, і тnadi Dr, i jadпо Кm, i više R P, і

dobrü L, i druga Gb L Кm, i sedтё Gb V Pr,
i pazit K, ni dizat Gb, da widiš U, da ima V, da bude L, da idё D U, da rodi R
D, i bičе Кm R, i joče L, ni znali D Dbr,
običaj D, i troskota Gb, i vezove Dbr,
zdraviси L, і тиzikи Рl, і тladosti Pr.

veselo LК, i turskije Vd, i mladёти L, i velikijeg Р,
da budeто Кm U, da widite U, i sijalo М,
čak i: i na rükе К, i ne vaja Gb, i u drugё Кm.

е) I ovde neke akcentogene reči mogu preuzimati ulogu proklitike, reklo bi se nešto
češće nego u drugim mladim ijekavskim govorima.

Вrojevi najčešće postaju proklitike, pa je u ovom govoru sasvim obično:
četiri düna Ј, osйт пrü Р Dr, desèt ürü Gb, desè krünü Р, stä kilü Gb,
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dvijè godine J Pr, dvijè žice D, dvijё litre D, četi ure R, pè stotin Pr, pè čutürü
Gb, pè godiná Кm, šèz godinā Кm, osат godinā Кm, desè godina Gb Р, desèt ijáda

Кm D, dvajèz godina Dbr Vd Pr Km, dvajèz devёtё Рl, stó те!âra D, stó dukâta L.
Pored brojeva, ulogu proklitike mogu preuzimati i druge reči, kao:

što jä L, kö пёčе В, svaki dün K DrD В Vd, dè bilo Gb,
kó zná К V Gb U М, kд оčе В, kд іта Gb, štд іта К. D, štó očе Кm, što budё
Рr, dè оće Vd, svй godinu К.
3. U govoru Konavala je dosta široka pojava dugouzlaznog akcenta na proklitici u
rezultatu pomeranja silaznog akcenta sa izmenom intonacije. Uočavaju se tri slučaja u
kojima se na proklitici javlja dugouzlazni akcenat.
а) Каđa se umesto punog zameničkog oblika posle proklitike upotrebi enklitički
oblik, u tom spoju enklitike i proklitike javlja se dugouzlazni akcenat, kao u primerima:
й те Кm, ná те Кm, na se U Dbr, na te М.

b) Rezultat prenošenja silaznog akcenta sa jednosložnih oblika ličnih zamenica na
proklitike je takođe dugouzlazni akcenat:
za йи СМ Dbr В L, pó йи U, й ііи D J М С Кm, па йи Dbг, бd nas M L, köd

nasМ Мl G Pr Мh, za nas V, dб nas Мh Р, i nas V, й па$ С Dr J K Lj Dbr Vd Мh
D Pr V Gb РБ, бd was U, й was J К Кm М, köd was C, й йі М, za fiih V, па ћі Ј, pб
йі L, й йіh Gb,

pa i kada se dobije trosložna izgovorna celina: й waskе М, й па.skе КЈ Мh М, što
može biti analogno prenet odnos iz dvosložne izgovorne celine.

с) Dugouzlazni akcenat se javlja i kao rezultat prenošenja silaznog akcenta (i dugog
i kratkog) na jednosložne reči koje su preuzele ulogu proklitika, a imale su dug akcenat:
dva dana P, dva sina Pr, dva tri D, pé šёs D Мl, pб йё Кm, kraj ћё Gb, оkб crkvё

|-

Gb,

рбите Vd, pб godinё Dr. Кm, pб svijeta L, dva brata Pr, dva prsta D, dva metra
Р, dva mjesгca R K L Dbr, tri ure Gb Pr Dr, tri kuće D, tri тjesёса Рr, pйt тепе G,
kraj tije Gb, prб baštinё R, prб godinё Ј, оkб skriћё Gb, oko kuće G, оkб tegü Кm D.
Na pojavu dugouzlaznog akcenta u navedenim primerima moglo je uticati čuvanje
postojećeg kvantiteta vokala u rečima koje su preuzele funkciju proklitika.
4. Рrenošenje akcenata na proklitike dosledno se vrši i u govoru Dubrovnika i Саv

govorima13°. Takođe je ovim govorima po
znato i uključivanje brojeva u proklitike. Ipak je ova pojava u Konavlima šira nego u

tata13° i u srodnim istočnohercegovačkim
Нercegovini.

Dosledno prenošenje silaznih akcenata na proklitike (u koje se, takođe, dosledno
uključuju i veznici), uključivanje akcentogenih reči u repertoar proklitika, pojava dugo
uzlaznog akcenta na proklitikama, nestabilnost uzlaznih akcenata (i dugog i kratkog iza
zvana kanovačkim duljenjem, pa stoga pojava dvoakcenatskih i troakcenatskih varijanti),
doveli su do izrazitog razlikovanja rečenične melodije konavoskog govora od rečenične
melodije istočnohercegovačkog govora.
* вrozović, Сама, 503.
* Nikolič: Osnovi, 196.
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РОSТАКСЕNATSKE DUžINE

U govoru Konavala nema pojave skraćivanja postakcenatskih dužina. Nezavisno od

toga da li dolaze posle uzlaznih ili silaznih akcenata ili posle neakcentovanih slogova
dužine su stabilne. Stabilnost Daničićevih dužina ne remeti ni uzastopni niz dugih slo
gova, pa se tako čuvaju i po tri uzastopne dužine, kao: brèzüjaka, prèvitaka, тйškürücü
i sl.

Рojavljivanje dužina u postakcenatskim slogovima ni u ovom govoru ne poklapa se
uvek sa Vuk — Daničićevom normom, ali podudarnost postoji u velikoj meri.

Navešćemo karakteristične potvrde za stabilnost dužina koje se poklapaju sa nor
1110111:

а) svādbё, удdё, stдkё, тladдžейё, šёпісё, lözё, strйјё, räkijё, glavё, rükё, rášё,
svilё, zèтјё, vojskё, kйčё, dračё, trävicё, štёtё, škölё, stranё, dèvбјkё. . .
b) silбт, pédinбт, тёtlicдт, tipezдт, пèdejбт, većinбт, тојбт, startnбт, plóčбт,
trgövinбт, дstavštinбт, тôtikбт, kösбт, srёčбт. . .
с) štёtä, ženā, тliná, дrāhâ, тіjendela, gйsälä, prèpelica, zaseläkā, йkvicá, Сrпд
gorâca, bjёčava, tórbica, тёtara, döтбуа, Иištića, vйkбva, tvºdava, smöküva, kйnica. . .
d) stari, сfni, prisдjni, mladi, тnadi, zèleni, lijepi, bijeli. . .
е) prдdān, züklün, skйvān, sйтän, prèotёt, skinüt. . .
f) bijäh, vёjäh. . .

g) јёdüći, idüći, pјèvajüći, bjёžёći, vézüći, trèsüći. . .
h) kökбš, prôšlбs, žülбs, тnädбs, bölёs, йdalenбs, stärбs, тilбs, svёčanбs. . .
i) plâtim, kažёт, pitäт, skićёт, značіт, süşіт, pantim, sviräт, тislim, vidiт, lég
пёт, dignёт, šälim, idёт, rёčёт, vraćёт, gövoriт, većeráт, razgйёčіт, дblačіт, raz
göváráт. . .
ј) igráiіе, дrane, köpāhe, pјèvāhe, kдšёйe, vèslüће, plivarie, kipјёће, сärovāhe, dèvо
várie. . .

k) stйdёn, pјstёn, čёjád, yºšaj, käтёп, дbičaj, kölüć, dèvбјka, kölüjna, pдtrès, jäsёп,
vinogrād, köтād, тјёsёс. . .

1) ујёrüј, büсај, počerüј, porazgöyürüј, dдčerüј, sačüyüј, рölijevaj, sйтрогај, ујё
rüјte, fèrтај. . .
NESТАвILNE DANIčićЕVE DUŽINE

а) U Konavlima nije nepoznata dužina u prezentu glagola prve vrste koji neposredno

ispred prezentskog nastavka imaju dugouzlazni akcenat. Ali ta dužina nije stabilna, pa
se javljaju kod istih informatora i primeri sa dužinom i bez nje. Tako nalazimo:
тüzет Ј, prédem D, vézет К, obйčет Dr, vézeš Dbr, prédе КМ, sтіје М, veze
Dbr М, opréde Vd, običе Мl, ротйzето ЈVd.
U istim mestima kod istih govornika naići ćemo i na poneki primer sa dužinom,
kao:

prédё& D, prédё М Vd, vézё se Dbr.
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Ipak se stiče utisak da su brojniji, i da se češće javljaju, primeri bez dužine.

Вez prezentske dužine mogu se javiti sva tri lica jednine i prvo i drugo lice množine.
U trećem licu množine uvek je dug nastavak: prédü, vézü, тüzü, obükü, smijü.
Оd srodnih govora dužinu u p* ovih glagola nemaju Uskoci, okolina Kolašina,

nikšički govor, Pljevlja i Оrtiješ°7. Вez dužine su i naši kontrolni punktovi u jugoistočnoj
Нercegovini. Za naporedno javljanje oblika sa dužinom i bez nje zna samo govor Рive

i Drobnjaka°.
b) Nestabilna je u Konavlima i prezentska dužina glagola tipa: zvati, plesti, peći,
teći, sjeći/šeći.

Javljaju se oblici prezenta ovih glagola bez dužina, kao:
zóует D К Lј, zöveš Vd, zöve В Р М, zöyето Dr Мh К, tèće D, pèče Dr Gb,
sijёće Vd, posijёčeš Gb, posijёčete Мh, isijёčето Ј, isijёčete Gb,
ali su brojne potvrde u kojima postoji prezentska dužina:

plété М, plètёт Vd, tèéё D, pèéё Vd č, pèéaš Dbr, zövёт Кm Vd P Gb, zöva Gb
Кm Р Мl L Dr J Lj Dbr D В Рr, zovёто Lj Dr Мl Gb, zovёто Ј, zovёне Мі, zöyü Р
U, zazovёš В, züzovё С.
Dug prezentski nastavak navedenih glagola imaju Рljevlja, Uskoci, Рiva i Drobnjak,

nikšički govori okolina Kolašina°. U ovim govorima je u 1. і 2. 1. pl, redovno dug
akcenat na nastavku kod glagola bez prefiksа.
Današnje stanje prezentske dužine kod ovog tipa glagola u Konavlima bliže je za
padnijim govorima u kojima je ova dužina takođe nestabilna, a u 1. 1, pl, nije dug akcenat
na nastavku“.

с) Dvojako stanje nalazimo i kod glagola koji u prezentskom nastavku imaju je.
Сеšće su potvrde za kratak vokal e u ovom nastavku:
čijem Gb, čiješ Dbr М, čije Gb, snйје Кm, pije Dr D ć, griješ D, šköluје Мh,
kйријето G, odrèdије Кm, pröbije Ј, rüzbije Рl, wјёrцјет Мl, smйјето U, йlijето Gb,
zälijето Gb, izlije Vd, próliješ U, йтіješ D, nasädијет G, postaje Р, rastajete se U,
osakuješ К, osäkијето Dr, napijem L. Кm, pónapije Р,

ali će se nači kod istih informatora i slučajevi u kojima nalazimo dužinu, kao:
čijё& Dr, čijё Dr, šijё М, йbijё Кm, döbijё Р, дstajё ЈР, йgrijё Dr, vјёrцјёт Кm,
kйријёš М.

Оvako dvojako stanje poznato je i u Pivi i Drobnjaku“. Оrtiješ*** ima redovnu

* glagola ovoga tipa, a Pljevlja, nikšički govor, Uskoci, okolina
Kolašina*** nikada nemaju dužine. Nikada nema dužine ni u našem kontrolnom punktu

dužinu u

(Zakovo).
* Stanič: Uskočki, 82; Рižurica: GОК, 21; Vušović: DІН, 61; Ružičić: Рljevlja, 149; Ресо: Оrtiješ, 45.
* Vuković. Аkcenat, 319.

* Ružičić: Рljevlja, 149; Vuković:Аkcenat, 320, Stanič:Uskočki, 166; Рižurica: GОК, 21.
* Ресо: Оrtiješ, 45; naš kontrolni punkt Zakovo nikada nema dužinu u prezentu ovih glagola.
* Vuković, Аkcenat, 319—320.
* Ресо. Оrtiješ, 45.

* Ružičić: Рljevlja, 149; Vušović, DІН, 64; Stanič:Uskočki, 83, Рižurica: GОК, 21.
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d) Оvde je redovno: тдgи — тдreš/тдžeš, hдčи/дčи — hдčeš/дčeš, kao i u srodnim,
već pominjanim govorima.
е) Prema ovoj jezičkoj crti, tj. relativnom čuvanju starog stanja, odnosno nestabil

nosti nove dužine kod glagola na e u prezentu“ Konavle su bliže hercegovačkim go
vorima nego Dubrovniku. Naime, u dubrovačkom govoru sva tri pominjana tipa glagola
imaju prezentsku dužinu“.

DUŽINE КОЛН NЕМА КОD VUКА I DANIčićА

I u ovom govoru nalazimo izvestan broj dužina, u nekim kategorijama reči, kojih
nema kod Daničića.
|-

1. U malobrojnim slučajevima kada se javlja nastavak -aтa u dativu, instrumentalu

i lokativu množine imenica ženskog roda na a, prvi slog tog nastavka može biti dug ako
mu ne prethodi dug akcenat ili kratkouzlazni akcenat. Tako će se javiti:
vilüта J Dr, й Dunaváта L, stäјата Vd, it godināта Dr i sl.
Оva dužina nije obavezna. Kada se javi novi oblik dativa, instrumentala i lokativa
sa nastavkom -ата, on je najčešće bez ove dužine.
Меdutim, oblik na -ат, kao: vilüт, ribüт, pó kućат, рд тират, na zidināт i sl.

uvek ima dug vokala. Tako je i u Dubrovniku“. Za dug prvi slog ovoga nastavka
znaju i drugi govori, a od srodnih, dužina je pod navedenim uslovima karakteristična za

nikšički, uskočki i okolinu Kolašina“”. U Pivi i Drobnjaku se javlja kao jedna od

mogućnosti°.
2. Sporadično se javlja i dužina pridevskog nastavka -ay:
pflávo U, bäläy Gb, gäráv Dbr Vd. . .
Меđutim, daleko je više potvrda za kratke pridevske nastavke -аv, -as(t), -at.
3. а) U ovom govoru je najčešće dug osnovinski vokal infinitiva na -пи(ti), -а(ti),

-i(ti) ukoliko prethodni slog nije uzlazno intoniran.

slüşüt D, stävi č G Dbr, stävi Pr, kipli Gb, рünüt Gb G, stävjät D J, pirit D, pйtit
Кm, pйšit Кm, jačit Кm, šalit se Km Gb, spravi Gb, čйdit Pr, rèzüt D, kapät D, spüzi
Рr, rйšit Gb, kitit D, skйvāt Dbr, prigät Dbr, vādit D Мl, skinüt Ј, kйhât U, läјât Gb,

тйčit D, glèdât Km L Dbr, čistit Pl, trajät Vd, päntit D, lópovát L, zabдravit Мl, izтиčit
D, йtrтüt Кm, išćimât L, dolazit Мl Dbr, pöstavit U, рökupit U, йkиvāt Lј, tövarit Dbr,
дkretät U, prèpadüt U, рдpravit Dr, napravit Vd, škölová Р Рr, йlazit Dbr, póтrškât Pr,

prдpanüt D, йzimat D, razlikovát D, пävrta Dbr.
Рojava dugog osnovinskog vokala pod navedenim uslovima nije obavezna, pa će
se javiti i primeri sa kratkim vokalom i kod istih informatora.
* Beliči istorija II.sv. 2,93.
* Rešetar. Вetonung, 185, 186, 187.
“вudmani Dubrovački, 171.

* stanič:Uskočki, 14; Рižurica. GoК, 22; Vušović, DІН, 46.
*vuković: Аkcenat,225, 226.
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izvadit Dr, pravit Dr, záтjerit Dr, nastavit R, zйтislit Pr, sijat Pr, prèpadat Dbr,
pāziі К, trèsпut P, zabavit Кm, postavit Кm, našalit С, йkinut М, prдčistit М, pópravjat
М, glёdat L, йprtit V, prikupit Gb, izvadit Ј, kйpit Мh, stävi Кm. . .

Оvde se dužina može pojaviti i u slučajevima udvajanja infinitivnog završetka kod
glagola na -sti:
јёstit Кm L Gb R Pr, dövestit K, najestit L, gristit L, рójestit U, рästit Gb, 5ёstit
Gb Ј, srèstit Мh.

I u ovom slučaju se paralelno pojavljuju i likovi sa kratkim vokalom.
јёstit Dbr R, dövestit М, krästit L, prèstit Ј, ižestit Gb, дprestit Dr, pójestit Pr.

b) Dug osnovinski vokal kod pominjane kategorije glagola, i u istim uslovima (tj.
ako prethodni vokal nije uzlazne intonacije) zadržava se i u radnom glagolskom pridevu.

Моže se čak reči da u radnom glagolskom pridevu u ovoj poziciji dug vokal preovlađuje.
skйpila D L, kйvala Gb, slüşüla Gb, vādila В Мl, stävila L, dizüla Gb, čistila V,
trapila Gb, izlazila В, prèvjesila R, dödijala D, дjajila G, prólazila Ј, рökupila М,
püdülo Vd, stävјülo U, stävila Lј, trajälo Мh, slävilo ć, igráloМ, trápilo М, vádilo
Мl, ribalo Мl, kápálo D, sijaloМ Gb, glédalo G Gb, slázilo G, pјèvalo Dbr М, kйválo В
Lј, dibrilo Vd, ilkиvalo Lј, zašитilo Мl, idesilo G, дslabilo D, porèтеfilo Мl Pr, načicvilo
Рr, дštetilo Dbr D, isрисäloМl, izimalo Lj, рдpuštilo P, zaratilo L, dolazilo Lј,
vütüli Мl, päsäli L, bävili Мl, тйčili Ј, glédali L Vd, čёkäli Gb, kйpili D, skйpili
К, krizтáli L, jähâli L, vādili Dbr, pátili U, krétali L, srйšili G, prävili D, künüli Vd,
sprävjäli Pr, kйhâli D, vraćali D, trägäli D, sijali D Vd, stävili D, рдpravjali Gb, рдginüli
Gb, prikupili М, napuštili R, dölazili Gb КБ Рl, postavili Pl Ј, köristili U, zabiježili D,
рдsijali Pr, йdesili G, öтrazili L, йzітüli K, tövarili Dr, návrtüli Ј,
pünüle Мl, дparile Km, pйсäle Gb, pravilе В, kipile Мh, počinüle Gb.
Isti kvantitetski odnosi čuvaju se i u futuru І:
pünüčи Рl, stünüçи D, tjºgüçeš D, тійčičeš se K, рüdüće Ј, släviće D, sijačeš М Мl
Р, dödijačete mi D. . .
-

w

- "

d) Dugosnovinski vokal infinitiva pod navedenim uslovima od srodnih govora imaju

Nikšić, Рiva i Drobnjak, Uskoci i okolina Kolašina“.
Govori u današnjoj Hercegovini ne znaju za ovu pojavu“, a za nju ne zna ni
dubrovački govor°.
Dakle, ova dužina poznata je govorima koji imaju dužinu u dativu, instrumentalu
i lokativu množine imenica ženskog roda i koji imaju duge preidevske nastavke -ау,
-ast i -at.

Rešetar je uočio ovu pojavu u govorima Сme Gore i Воke i ograničio ju je na dvo
akcenatske sisteme°. Nad Rešetarevom tvrdnjom da su ove dužine sekundame, preо
vladalo je mišljenje da su ovo očuvane stare dužine koje su se u našem jeziku skratile
* Vušović: DІН. 62—65; Vuković: Аkcenat, 303; Stanič:Uskočki, 77; Рižurica: GОК, 23.
* Ресо. GІН, 159; Ресо: Оrtiješ, 44—45; naš kontrolni punkt Zakovo.
* Rešetar: Вetonung, 159—160.
* Rešetar: Вetonung, 34—35, Stok.,89.
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najpre

poа starim akutom, a dalje se po analogiji skraćivale i u slučajevima gde nije bio

akut153.
ж

Na osnovu iznetih opštih činjenica o akcenatskom sistemu konavoskog govora
možemo zaključiti da je u akcenatskom pogledu ovaj govor pretrpeo uticaj tri tipa su
sednih novoštokavskih govora, ali da se po svojim osobinama nije u potpunosti uklopio
ni u jedan od njih.
1. Dubrovački govor izvršio je uticaj u domenu kanovačkog duljenja i zadržavanja

starijeg stanja u akcentu prideva neodređenog vida“. Nijedna od ovih osobina nije u
potpunosti uklopljena u akcenatski sistem konavoskog govora, nego postoje kao nesiste
matične varijante. Međutim, postojanje ovih varijanti dovelo je do opšte nestabilnosti
uzlaznih akcenata (i dugouzlaznog, tip: léda/léda i kratkouzlaznog, tip: žena/žёna/žёna,
pa i tip: bilo/bilo/bilo) u dvosložnim i trosložnim rečima ispred kratke ultime. Та је
nestabilnost i kvalitativna i kvantitativna. Postojanje dve i tri varijante, kod istih govor
nika, dovelo je do promene prirode ovih akcenata. Akcenti u ovom položaju razlikuju
se po svojoj prirodi od akcenata u progresivnim novoštokavskim ijekavskim govorima.
2. Рo prirodi i distribuciji akcenata van kanovačkih pozicija konavoski govor je
sličan najprogresivnijim istočnohercegovačkim govorima. Sličan im je i po čuvanju di
stinkcije između dugog i kratkog vokalnog r.

3. Рo arhaičnoj crti čuvanja starih dužina (tipa pflüy, fiyaтa, slйšât, slüşüla), koje
su se u progresivnijim govorima skratile, ovaj govor se razlikuje od dubrovačkog i
istočnohercegovačkog, a sličan je istočnijim ijekavskim govorima hercegovačkog tipa.

* Belič: Istorijaті, sv. I,47, Vuković: Аkcenat, 225—227, 303—304.
154

О pojedinaći.im akcenatskim pojavama koje karakterišu određene kategorije reči raspravlja se u Mor
fologiji.

|-
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IV
МОRFОLОСНЈА

U fonetskim i prozodijskim osobinama konavoski govor, u odnosu na govor Du
brovnika, čuva dosta osobenosti koje ga vezuju za istočnohercegovačku maticu. Маđutim,
morfološke crte ga znatno više približavaju govoru Dubrovnika.

ІМЕNIСЕ

ІМЕNICE MUSKOG RODА
1. Каrakteristike dvosložnih ličnih imena

а) Dvosložna muška lična imena: Иlaho, Lüko, Józo, Иido, Bбžo Düro, Péro, Mâto,

Ivo, Niko, Miho/Міjo, Pavo, Jako, koja imaju dugouzlazni akcenati koja se u nominativu
završavaju vokalom -o, zadržavaju u svim padežima paradigmu imenica muškog roda.

Prisvojni pridevi od ovih imena izvode se nastavkom -ov, Иlahov, Lükov, Józov,
Иidov, Böžov, Dürov, Pérov, Mâtov, Ivov, Nikov, Mihov/Міјov, Pavov, Jakov.

b) Zanimljivo je da se dvosložna muška lična imena sa dugouzlaznim akcentom,
koja u nominativu imaju završetak -е: Ийle, Ante, Иice, menjaju kao imenice ženskog

roda (Ийle — Ийlё — Ийli — Ийlu — Иüle — Ийlбт — Ийli), a prisvojni pridevi od
njih se izvode nastavkom -in: Ийlin, Antin, Иicin.

с) Рojava da se dvosložna muška lična imena na-o i -ene menjaju po istoj paradigmi

tipičanje „dubrovčanizam“. Za nju zna Dubrovnik°, neposredna dubrovačka okolina,
Konavle i jedan deo južne Hercegovine u neposrednom dubrovačkom zaleđu°.
Kao što je poznato, u većini govora imena ovoga tipa s nastavcima -o i -e u no
minativu dele istu sudbinu: ili se menjaju kao imenice muškog ili kao imenice ženskog
roda.

Do pojave razdvajanja deklinacionih tipova muških imena na -o i muških imena na

-e mogao je dovesti uticaj centralnohercegovačkog govora u kome ovaj tip imena (i na
* Budmani Dubrovački, 170; Rešetar Stok., 165, ЈMD, 163.

* U samo jednom od naša tri kontrolna punkta u Hercegovini (Zakovo) imena tipa Jovo, Péro menjaju
se kao imenice muškog roda, a tip: Јбle, Räde kao imenice ženskog roda.
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-о, i na -e) ima paradigmu imenica ženskog roda°7. Sobzirom na činjenicu da dubro
vačko zaleđe, i ono koje pripada današnjoj Нercegovini i ono koje pripada današnjoj

Сrnoj Gori, zna samo za promenu ovog tipa po paradigmi imenica muškog roda°,
pretpostavljeni centralnohercegovački uticaj je malo verovatan. Prihvatljivija je pretро

stavka da su ovom razdvajanju doprinela dvosložna ženska imena koja u ovom govoru

imaju u nominativu -e, kao: Mare, Ane, Stäne, Jéle, Páve, Nike, Lice, pa se muška
imena tipa: Ийle, Ante, Иice, svojim finalnim -e uključuju u istu deklinacionu kategoriju,
kako je to i u dubrovačkom govoru.

Рomenuta imena imaju isti oblik nominativa i vokativa, samo se u vokativu javlja
dugosilazni akcenat. U ostalim padežima ostaje nepromenjen dugouzlazni akcenat.
Оblicijednine
U oblicima jednine imenica muškog roda nema naročitih odstupanja od standarda,
jedino bi se moglo reči da se nešto češće, nego u drugim govorima, uopštava instrumen
talni nastavak -от iza palatalnih suglasnika, pa se javlja:

prijateјот СМ Рl G, пбёот D, тüžот DrК Dbr, köйот Ј, plйčот Dr, райот В,
gospároт Рr D Lј Рl М1 С Кm, bсот Кm Pr, pravcom U, znóјот К, gйдјот В, čekićот
R, svéсот Р, viсот Рr.

Меđutim, ovom govoru, ipak, nije potpuno nepoznatni oblik instrumentala sa na
stavkom -ет ра nalazimo: prijateјет Dr, köсет В, tigбусет Р, pйteт М.
Tendencija da se uopšti instrumentalni nastavak -от karakteristična je za dubrovački
.159

govor“.
Оblici тnožine

Nотinativ — 1. Već je u uvodnom delu rečeno da je naziv oblasti Könavle (koji
se u govoru naših informatora javlja samo u ovoj formi) verovatno stari oblik nominativa

množine (kakav su imale imenice tipa kamene)°. Naziv Könüyle ima ovu ustaljenu
formu, a odredbene reči uz ovu imenicu u nominativu dolaze u ženskom rodu. Međutim,

po nastavku -ima u dativu, instrumentalu i lokativu zaključujemo da se ova imenica nije
uključila u kategoriju imenica ženskog roda.

Za stari nominativ množine na -e, koji se ustalio u nazivima mesta° nalazimo na
terenu još potvrdа:

jedan zäselak se zove Grйšiće, a jedan Иighе Кm, sèlo Popoviće je dobilo ime Р,
dóje Popoviće, Иitajna i Mikuliče činü klačine Dbr, Cilipe, Mдčiće, Pдpoviće i Grüda
nijèsu strädali М, bijo Düra, Mika i Višйa, pa ti tako nazvani Dйriniče, Mikuliče i
Иišljiće D, Иinograce R.

Оsim naziva Könüyle, koji je ustaljen, za ostala mesta se znatno češće javljaju u
govoru nazivi sa množinskim oblikom nominativa množine na -і: Grйšići, Иigйі, Рдро
vići, Mikuliči, Иišnjići. . . što može da se tumači i uticajem administracije, kako se često
javlja u jeziku.
“Ресо. Gін, 15.

* Ресо: GІН, 129, Vušović: GІН,35.
* Budmani. Dubrovački, 170.

“Вeliči istorija, II, 1, 14.
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2. Іmenice tipa ті5, koje u našem standardu proširuju osnovu morfemama ov/ev,
ovde su obične i bez proširenja:
тіši, od miša Lј, rйčki Dr, listi, überёš mnäde liste na strüku D, dvбri U Lj V D
РІ Кm, vбlti Gb, rözi Gb, ујёtri Pr D P, brдdi, nä brode R, gölübiР, pósli, velikijeh

рдslü М, tröški, ne činü trдškе М, lävi, među lave L, snópi Dbr, štapi, uza štape D.
Javljaju se i primeri sa proširenjem osnove, kao:

vükovi L Vd č, sºpovi М D Dr, bдrovi Мl Pr, völtovi Gb K Lј, dédovi Pr, bдgovi
D, јёtrovi D Кm, ali za neke od ovih imenica, kao što su: тіš, dvor, u našoj građi nisu
nađene potvrde sa proširenjem.
S druge strane, javljaju se s proširenjem imenice u kojima ono nije uobičajeno, kao:
zйbovi Мh, pälcovi Dbr, sünovi К, — pored zübi J Dr. Кm, palci D Lј, sni L.
U vezi sa navedenim primerima treba istači da ovakvo morfološko dvojstvo su
srećemo i u susednim govorima Hercegovine i Crne Gore°, ali bi se moglo reči da su
u Konavlima oblici bez proširenja dominantniji.
Genitiv — 1. U genitivu množine imenica muškog roda beležili smo uglavnom
nastavak -а:

тliná Р, sатürü L, daná МР, kória G, bråvá М, дrāhâ Gb, тіjendёla Gb, vºšaja
Gb, záseläká Кm, пövácá G, razrёdä Р, dikata L, zècбvá РЈ, vйkбvá Ј, dubövá Мh,
першtöva Dr, vezöva Gb, döтбуü Рr, koräká Кm, vragóva D, prijatela L, brдdбуä Мl,
strünücá Рl, bдrбуá Рl, дbičajä М, тüşkürücü Мl М, prèvitäká Dr, brèzüjaka J.
2. Samo nastavak -a u genitivu množine imaju imenice:göst, pºst, nökat, par, тјё
S62С:

göstā Кm Dbr K Lј В, nökütü R ć Рr, s deset pfsta R Vd, dvädes para čaraра К
Gb D, dèvét mjeséса Мl Кm.
Nastavak -i našli smo u tri slučaja:јйdi//йdї (u svim mestima), тirisi Vd Gb Lj D,
тоždanї Рr.

Оblici na -іји — kao oblici starih dvojinskih padeža — nepoznati su ovom govoru.
3. I ovde se mogu sresti oblici genitiva množine bez nastavka, i to samo uz brojeve.
trista dikât L, šès továr L Vd.

Navedeni oblici genitiva susreću se i u susednim govorima°.
dativ, instrumental i lokativ тnožine. — 1. U ova tri padeža redovno je nastavak
-іта, znači morfološki sinkretizam je u potpunosti ostvaren:
w.

brégovima U Lj V, bregövima L G, kитдvima L С Gb, kйтоvima Dr, prijateliта
L, prijatejima D, sipovima V, srpöviта К, köйіта КL Dbr V, bjkoviта Мh, brköviта
Мll.

Imenice tipa miš u ovim padežima imaju ovakve oblike: тіšіта Lј, läviта L, brô
dinia R.

* Beliči istorija, II, 1, 14.
“Ресо. Gін. 117—118, Vuković: GPD, 52, Stevanović, ICD, 66.
° вudmani Dubrovački, 171; Ресо: GIН, 119.
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Оvakvo stanje je u dubrovačkom govoru, a u istočnohercegovačkom je najčešće
nastavak -ima, mada se ponekad susreće i -та°.

НМЕNICE SREDNJEG RОDА

1. Вudmani za dubrovački goуor kaže da „mnoga srednja imena u svom pluralu
pred padežni svršetak umeću -ij“°. Оva osobina nalazi se i u konavoskom govoru, ali
samo kod imenice vrata:

lüрајй öna vratija R, sve progore i vratija sam učinijo sam L, vāja da napravü sva
vratija K, iznijeli önü vratija Мh, lupaju vratijima R.

Imenica vrata se takođe javlja u svim mestima. Forma vratija se upotrebljava
da označi više pojmova, a naročito kada se želi naglasiti da je to mnoštvo. Samo se
ova imenica proširuje (nismo u gradi našli selija, morija i sl.), a proširenje omogućuje
da se ovom imenicom u uobičajenoj formi označi jedan pojam, a proširena označava
više pojmovа. Оstale imenice srednjeg roda na -o i –e tipa: sèlo, kölo, nёbо, čйdo,
тдre, pºje/póle, sünce, ne proširuju osnovu i imaju paradigmu kao u našem stand
ardu.

2. Рo promeni tipa: sёlo, рдje u konavoskom govoru menjaju se i neke imenice
koje u standardu proširuju osnovu suglasnikom n i t (tip: іте, kube), pa se tako susreće:
od йžа К, йžет К Dbr, čitav dan u йžи Gb, kölać od jednog jaja D, s ónog
dºva D.

Оva pojava zabeležena je i u istočnoj Нercegovini°.
3. Videli smo da u instrumentalu jednine imenica muškog roda postoji tendencija
da se uopšti nastavak -от i tamo gde je u standardu još uvek -ет. Меđutim, u ovom
padežu imсnice srednjeg roda dosledno zadržavaju distinkciju -ет іza palatalnih sugla
snika, a -от iza nepalatalnih suglasnika:

тдтет Мі Кm М, pºjem D K Vd, pólem L Lј, grдšdem Gb ЈV В К Lј, börјет
Рr, shôрјет Dr U J D Vd Dbr P R D, zdravjem Dr СМ Кm Vd V, grдbјет Рl, йžет
К Dbr, nйručет Dr. . .

sèloт D S Vd

Рі, пёbот Рr, čйdom ć, йvот L, ºkom Dr Vd К.

4. Оbavezno proširuje osnovu suglasnicima t i n najveći broj imenica koje proširuju

osnovu i u standardu i u susednom istočnohercegovačkom govoru°": pile — pileta, tёle
— tèleta, jйће — јййeta, тüçe — тüçeta, čejäde — čejädeta, vrijёте/brijёте — yré
тепа/brётепа, brёте — brётепа, šёте — šётепа, plёте — plётепа.
му

*

5. Оd imenica koje su proširivale osnovu konsonantom s, ovde se danas susreće
samo oblik množine: nebèsа Кm, nebésā L, пеbёsiта Vd С U.
“Ресо. GІн, 120.

“ вudmani. Dubrovački, 170.
“Ресо: GІН, 120.
“Ресо: GІн, 122.
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ІМЕNICE ŽENSKOG RODA NA -а
1. Lična imena

Dvosložna ženska lična imena koja imaju dugouzlazni akcenat redovno se u nomi
nativu završavaju na -e: Mare, Ane/Jane, Jéle, Stäne, Páve, Nike, Lйce. (Zanimljivo je
napomenuti da su, izgleda, do naših dana ovih sedam imena bila skoro jedina ženska
imena u Konavlima).

Оblik vokativa ovih imena isti je kao nominativ, samo što se u vokativu javlja
dugosilazni akcenat: Мare, Jane, Јёle, Stane, Pave, Nike, Lüce. U ostalim padežima
ostaje dugouzlazni akcenat nominativа.
Dvosložna ženska imena sa završetkom -e u nominativu karakteristična su za Du

brovnik°, jedan deo istočne Hercegovine, tj. neposredno dubrovačko zalede“, a su
sreću se i u severnoj Dalmaciji i nekim crnogorskim govorima".
Иokativ jednine — Već je rečeno da dvosložna ženska imena imaju vokativ na -е:
Маre, Stane, tj. isti oblik vokativa i nominativа.
Retka ženska imena na -ica: Márica, Kätica, takođe zadržavaju isti oblik u vokativu,
tj. Vsg = Nsg.
Zajedničke imenice tipa: devójčica, kurijбznica, kükavica u vokativu imaju nasta
vak -о:

devºjčico В С Кm, kurijбznico jedna D, starä kükavico JU.
Меđutim, pojavljuju se i primeri sa nastavkom -е:
devºjčice Gb Dr, јердtice D.

Genitiv тnožine — 1. Іmenice ženskog roda treće vrste u genitivu množine imaju
samo nastavak -ā:

štёtä Кm, žená Кm, straná Мl, küçü Кm, kravá G, stijёná М, škölü М, тáslina V

Р, kйtija Km, prèpelica, fikvicá Кm, lisica P, kйnica P, tvrdavá Мl, ilāda L, gödiná Кm,
tipёzá Кm, tдrbica Dbr, prilika G. . .

а) Аko se osnova ovih imenica završava na dva konsonanta između njih se najčešće
pojavljuje nepostojano a:

ovaca P, güsüla Gb D, dèvojaká Кm М, pйšaka P, päläka Gb, удčaka P, smöküyü
L K D Мі Р, Стдgorüka Pl, Ercegovaká М, büçüva L, pjesата М РV, bjёčava Dr
Gb D, bükávа В, Iдkává Ј, сfkáva Gb, тölitävá С L Gb, тājäká Gb, vátāra Dbr.

b) I ovde se, kao i u istočnoj Нercegovini", ne pojavljuje nepostojano a između
sonanta na prvom i nekog drugog konsonanta na drugom mestu, kao:
träтра М Мh, kanta Pr, тölbā Р DrР Кm КU D, čavká Р, čбrba Gb, käsärта
Мl, svojta Dr.
Меđutim, obični su i primeri:
тājäká Gb, Нèrcegováká М, Стдgoräká Рl, dèvojaka (uvek).
* вudmani

Dubrovački, 170; Rešetar:

Stok., 167, Вetonung, 96.

* Ресо: Gін, 122—123. Takoje i u našim kontrolnim punktovima Zakovu i Sedlarima.
"Rešetar Stok., 167; Stevanović iСD, 63—64.
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I na osnovu ovo malo potvrda može se pretpostaviti da je dug prethodni slog jedan
od uzroka što se nepostojano a ne javlja u ovakvim suglasničkim skupinama.
с) Dug prethodni slog i skupina ploziv ili frikativ na prvom a sonant i na drugom
mestu uslovljavaju genitiv bez nepostojanog a u sledećim primerima.
šёtria U, rādia RМ Lj Vd Dbr, klädia D V, пôšia Pr Km V, тfºžйа М Рr, pažhâ

U, ali višайa JU K Vd172.
е) U našoj gradi nismo našli ni jedan primer za genitiv množine ovih imenica na

-і. Тако је i u susednim srodnim govorima°.

|-

f) Našli smo nekoliko potvrda starog oblika genitivа:
sedandèsčt ilüd L, u kućam dèvojäk Gb, iz vrata öd Рil Мl.
Slični ostaci starijeg stanja zabeleženi su i u nekim drugim govorima: dubro

vačkom"?“, srodnim hercegovačkim govorima° i bosanskim govorima"°, te se ni po
ovoj crti Konavle ne izdvajaju od susednih govora.
g) Genitiv plurala imenica ruka i moga samo je rükā, пбga (u svim mestima).
I ovde je, kao i u Dubrovniku, „genitiva duala posve nestalo te se govori samo

ruka, noga, oči, uši“77. I u susednoj istočnoj Нercegovini najčešće je rüka, nбga, a rede

rikü, пдgü°. U srodnim govorima u današnjoj Сmoj Gori najčešće je rükü, поgü”.
U Sutorini je takođe rüka, nögа“. I u neposrednom dubrovačkom zaleđu je, takođe,
nestalo genitiva duala (tu je: rüka, пбgü; дčї, йši, pisї. . .).
Dativ, instrumental i lokativ тnožine — 1. U Konavlima je skoro uvek u ovim
padežima imenica III vrste nastavak -ат:
däli bйbüт Dbr, ni babüт Vd, prema kućат Рl, nösim dèvбјkam D, primiče se
višйат D,

prebâci vilâт Ј, s kºjižinam Pr, drugäricüm Dr, s prijatélicáт Рl, fijem tèéâт Gb,
u kućат Рl М, pó kućâт Кm Gb, pó baštináт Рl, u vrećат L, na zidināт L, й

kavsâт Рi, u bječváт Gb, po övijem väläт D, pó ііiváт М, pó godināт Кm, pó тират
К, pri pècināт Vd, u Barāт Lј, u Grudicáт Ј, u Brotnicüт В, u Strävčат К, й Котајат
Кm, u Мjcināт Рl L.

Doduše, nailazi se rede i na primere sa nastavkom -ата:

rikaта Мl, u kućата Мl, po svadbaта С, u godinaтa Dr, po prйgата L.
"Рeco: Gін, 125.
* Ресо, Gін, 125—126, Рižurica. GОК, 124.
* vušović: Dін, 37; Vuković: GPD, 56; Stanič: UG, 204; Рižurica: GОК, 124. U istočnoj Нercegovini
se javlja u malobrojnim primerima — Ресо: GIН, 126.
"Budmani Dubrovački, 171.

° vušović: Dін, 38; Vuković: GPD, 57; Ресо: GІН, 126; Stanič:UG, 205.
* Rešetar. Stok.,

161.

"вudmani, Dubrovački 171.

* Ресо: Gін, 126.
"" stanič: UG, 204—205; Рižurica: GОК, 124—125.

* Remetič:Upitnik.
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Моrfološko obeležје -ат kod imenica ženskog roda beleži i Budmani u dubro

vačkom govoru°. U Konavlima nismo zabeležili nastavak -атi, koji nalazimo kod

Вudmanija. Završetak -ат nije nepoznatni hercegovačkim govorima°, ali on u njima
nije dominantan. Najverovatnije da je ovde dativni oblik nametnut i instrumentalu i lo
kativu.

ІМЕNICA ŽENSKOG RоDA NA SUGLASNIк

1. U jednini imenice tipa: či (čёr), тах, уlas, kös, čas, savjes, vijes, prôšlбs, bölès,
тnädбs, тilбs, žalбs, stärбs, svećanбs, kökдš, јйbav, vёče imaju samo dva oblika. U

svim padežima sem nominativa i akuzativa je nastavak -i čёri, тästi, vlasti, kösti. . .
Nismo zabeležili ni jedan primer oblika na -ju u instrumentalu:
s čёri sam bila u Sarajevu D, sa stürostiti dödü i bolesti Кm, s časti i poštétiem
pó bijelбm svijetu М, gospodini böže, stvójбm тilösti L, s velikбm žälosti D, s mälбm
sävjestiti öni radü Dbr, sрдтоći böga Gb.

Instrumental bez nastavka -ju je češći i u nekim susednim govorima°.
2. U genitivu množine samo je nastavak -і:
ćèri D Gb Vd Кm, kösti V D, koköši Lј J D М, йši D В.
3. U dativu, instrumentalu i lokativu prema našoj gradi nastavak je -іта:

u köstima D U, s čèriта Кm D Dr, daj kokдšima Gb D, u pisiта К.
ZАМЕNIСЕ

LIČNE ZАМЕNIСЕ

1. а) Рuni oblici ličnih zamenica za 1. і 2. lice i povratne zamenice sёbe odgovaraju
tim oblicima u našem standardu. Аkcenatski se podudaraju sa mnogim govorima „jugo

zapadnog dela štokavskog dijalekta“, tj. u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu jednine
imaju kratkosilazni akcenat, umesto kratkouzlaznog: тёne, tёbe, sёbe; тёni, tёbi, sёbi.

b) U enklitičkim oblicima ovih zamenica, ipak, ne postoji podudarnost sa stand
ardom. Pored standardnih enklitika u genitivu i akuzativu: те, te, se, nas, was і ті, іі,
пат, vат u dativu, javlja se i enklitički oblik dativa vi, koji se upotrebljava naporedo
Sa Val}}l:

javi lübim rüke L, svaka vi je küća imala V, takб vi je V, ja ću vi reč V, bilo vi
је V, to vi je kakovi je gödina V, dobrovi je V, néću vi govori Vd. . .
Postoji daleko više potvrda za enklitički oblik vат. Вudmani kaže da se vi i ve

ćuje u Konavlima°. Меđutim, mi nijednom nismo zabeležili ve, a vi retko u najvećem
* вudmani Dubrovački, 171.

* Ресо: Gін, 127, Vušović: DІН,38.
* Ресо: Gин, 128; Vuković: GPD, 58; Budmani: Dubrovački, 176.
* Belič:Istorija II, 1, 105.
* Budmani Dubrovački, 173.
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delu oblasti. Jedino se u jugoistočnom delu, koji gravitira Herceg-Novom i Sutorini,
nešto češće pojavljuje ovakav enklitički oblik.
Nismo, takođe, zabeležili si ni ne.

2. а) Lična zamenica trećeg lica on javlja se u ovom govoru u dva akcenatska lika:
дп і дn. Рo broju potvrda kod istih informatora i u istim mestima za oba akcenta, možemo
zaključiti da je upotreba fakultativna. Ova zamenica se oblički i u punoj i u enklitičkim
formama podudara sa standardom.
Меđutim, u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu javlja se kratkosilazni akcenat:

піёgа, піёти. U oblicima genitiva i akuzativa nismo zabeležili dugo -a (fièga), što se

može susresti u susednoj istočnoj Нercegovini°.
U akuzativu se javljaju tri forme, tj. puni oblik йёga, enklitički ga i enklitika i uz
predloge:
üza й D Gb V, prèdä іі ć Кm K D Vd Dbr Pl, niza й GР Кm K U.
Еnklitika i se javlja i u slučajevima kada se odnosi na bića i na predmete.
Nalazili smo potvrde za dvojake oblike instrumentala s predlogom s:
š йіт Gb L R, š йіте D Gb Dbr G V J R.

3. а) Lična zamenica za treće lice ženskog rodа дna u nominativu, genitivu i in
strumentalu i oblički i akcenatski se podudara sa standardom.

U akuzativu je puni oblik iій, a enklitički samo je. Nismo našli ni jednu potvrdu

za enklitikuju. Za tu formu ne zna ni dubrovački“, a ni govor dubrovačkog zaleđa188.
b) Рuni oblik dativa i lokativa i enklitički oblik dativa u Konavlima glase йдт,
јбтјот:

gövorim йдт Gb, da iідт stävї L, davam tó йдт Dr, ja tó підт їštёm В, jöpet tб
йдт rёčёm Vd,

na йат кrn Rмh J. V Рі мі ć м Dr, й йёт Кm U L Lj Pl Dbr K D J S G Vd,
рајот säd Мh, öndа јот rüvo idё Рl, müžjбт Dbr, ako jбт rečё Ј, da jбт dämo

К, da jáт бstб D, dèver jáт Dr, umro jбm müž Dr, ako jбт ne ogülim Gb, da jбт
kaže P L, öna jбт ćer С.
О izjednačenosti nastavka dativa s nastavkom instrumentala govore i sledeće po

-

tvrde:

šta je йбте većèraske K, daću ga йбтё L.
Оvom svojom osobinom da umesto nastavka -ojima nastavak -от u dativu i lokativu
zameničko-pridevske promene konavoski se pridružuje jednom tipu govora na različitim

stranama srpskohrvatske jezičke teritorije, kojima se pridružuje i pokanovačkom duljenju
uzlaznih akcenata ispred kratke ultime. Оd govora na zapadnoj strani naše jezičke teri

torije ova pojava zabeležena je u Dubrovniku°, dolini Neretve i Rame“, od štokavskih
govora, a od čakavskih u govorima koji se dodiruju sa štokavskim pa su pretrpeli njihov
“Ресо: GІН, 133.
* вudmani. Dubrovački, 173.
* Ресо: GІН. 134.
* вudmani Dubrovački, 172; Rešetar: Stok., 182.
*оkuka. Rama, 105.
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* (istočni deo Нvara i Korčula)°. Za ovu pojavu znaju i ekavski govori u šuma
diji192.

Početak ove pojave Daničić vezuje za XVI vek°. Меđutim, Vajan*** tvrdi da su
potvrde za ove oblike počeletek od početka XVIII veka. On smatra da je elizija finalnog

j mogla dovesti do pojave ovih oblika ima mišljenja° da je analogija prema oblicima
muškog roda zameničko-pridevske promene uticala na pojavu nastavka -от u dativu i
lokativu jednine zamenica i prideva ženskog roda.

Nesporno je da su se dativ i lokativ jednine ženskog roda u zameničko-pridevskoj
promeni izjednačili sa oblikom instrumentala jednine te iste promene. Moguće je da su
ovo izjednačavanje podržali dativ i lokativ jednine muškog roda zameničko-pridevske
promene.

|-

4. Оblici množine (i puni i enklitički) zamenice trećeg lica u principu se podudaraju
sa standardom. Nestabilnost glasa h i pojava sekundarnog.j doveli su do pojave različitih
likova punih oblika genitiva i akuzativa, kao i enklitičkih oblika genitiva, akuzativа і
dativa množine. Pa se pojavljuje.
йіh J Кm, ifih М, ökб іїїh Ј, й тіih Gb, za hih V,

їїig К,
ifik Мh,
їїї D Рl,

ima ih R Кm V, pa ih uvёže V, vodi ih Ј, bilo ih je М,
ima ig D PrК Кm Мh,
više ik rädilo Мh, ja sam ik vidijo D, da ik ima Gb,
bilo ї је Кm, ako i vidi R, da i pitaš Мl, vrag i znao Pl, imali smo i R, dè i je bilo

R, da će i smaknut Gb, ögülїmo i Vd, ima i K, škölova i Мh, önda i viđe Ј, pósla i ča
Кm,
da ji ne bi V, grizla bi ji savjes Dbr, slavijoji bijo D, küpiš ji Dbr,
da im däm ЈК, da im rèččm Gb, dènu im kaži М, Гіјеро їт rècі К,
kadjim sväne Lj, onda jim bacїmo Vd, pa jim vide Dr, štajim kažй Dbr.
Iz navedenih primera se vidi da puni oblik dativa i akuzativa može naporedo imati
dugosilazni i kratkosilazni akcenat.
Каrakteristično je za sve likove enklitika ih (ih, ig, ik, i, jї) і іт (іт, јіт) da se u
njima uvek realizuje dug vokal.

Sve pomenute mogućnosti realizacije punih i enklitičkih oblika nalazimo i u istočnoj
Нercegovini, samo u Konavlima nema: йіha, ћihana, йіhakar, hi, hig, hin, hiт, što se

susreće u Hercegovini°°.
“ нraste: Нvar,32, Moskovljević GК, 201.
192 Dordević, Kanovački, 137—138; Ivić, Dijalektologija, 75; Ivići Galipoljski, 213; Ресо. Рregled, 47,
Remetič: GСS, 274, 292 i dr.

* Daničić istorija, 166—167, 186.
“Vaillant:Zlatarić II, 133—134.

* Ivić: Galipoljski, 213; Вelič:Istorija II, 1, 122—123.
“Ресо. Gн, 135—136.
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РRIDEVSKE ZАМЕNIСЕ

Рrisvojne zamenice — 1. Zamenice тдj, ºvaj, svдj, (і тóje, twдje, svºje) karakteriše
upotreba sažetih i nesažetih oblika u zavisnim padežima:

тдga brata Dr, тдти životu Gb, тдти sinu Pr, mдga küčka V, ü т.бти mjestu
Рr, svдga pója Lј, i svбga gimena Gb Dr, u svбти mjestu Кm.

Nesažeti oblici se ređe javljaju, ali se ipak susreću, kao:
тójega sina Кm, тóјёти dündu Pr, tvójega rüvа М.

I u susednim istočnohercegovačkim” češće se upotrebljavaju sažeti oblici. Iz pri
mera se može videti da se, za razliku od Нercegovine, u Konavlima kao pokretni vokal

u dativu i lokativu jednine uglavnom pojavljuje u, što je osobina dubrovakog govora“.
2. U instrumentalu jednine i genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu množine, kod

pravih predstavnika ovoga govora, susreću se samo nastavci starih tvrdih osnovа:
ја тојіјет рütem, titvojijет М, s тдjijem sinom L, svojijem Vd Dr D L М С,

пègovijem Dr L, тójijёk Gb, vášijek Gb, vášijem Gb Dr G К В Рі Мі, піјovijет Р К,
riihovijem Dr С.
3. U dativu i lokativu jednine prisvojnih zamenica ženskog roda redovno je nastavak
-О/11:

po svojom vбјі Р, svak svojбm küći Pl, na svºjбm svädbi Lј, u tудjбт küći Dr, u
тójбm baštini Pl, tудjбm séstri Ј, tvºjбm svбјti D, sijeda kösa je slava glavi ћёzinбт Рr,
пášбт snazi Pr, vášбт rücі К.
4. Umesto zamenice йёn -а, -о, ponekad se javlja йёzin, йёzina, йёzino:

róditeјі йёzini Мl, majka fièzina Dr, glavi йёzinбт Рr, ali se najčešće upotrebljava
genitiv jednine lične zamenice опа:

пё bäto.nije naspan K, tó је йё müž Dr, he sèsra K Dbr, йё auto Gb, йё bråt Dr,
йё vèzivo D, йё kümovi С, йё čèri Ј, пё dijète G.

Рo ovoj osobini je konavoski govor najbliži govoru Dubrovnika°. Вudmani kaže
da u Dubrovniku uopšte nema posebne prisvojne zamenice ženskog roda trećeg lica,
nego da se samo upotrebljava genitiv йё. Videli smo da je u Konavlima ovo najčešća
mogućnost, ali da se javlja i zamenica йёzin, -а, -о. Рojedinačni primeri ***** ovakvog

posesivnog genitiva zabeleženi su i u drugim govorima“ i kod pisaca“.
Рokazne zamenice — 1. Umesto standardnog ovaj, taj, onaj u nominativu jednine

muškog roda po pravilu je övi, tā, дni.

bvi stariji sin Dbr, bvi mali Dbr, дvi način Мh, дvi kläk В, дvi bбrР, дvi bråt Lј,
övi sat L, övi svijet L,
* Ресо: GІН, 137.
* Budmani Dubrovački, 171.
* вudmani. Dubrovački, 173; Rešetar Stok., 185.
* Ivšić: Posavski II, 114; Ресо: GІН, 138.
* Rešetar:NDР, 91, ЈМD, 199; Маrković: Ančić, 106; Vušović:Njegoš, 63; Stevanović: Njegoš, 23.
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tä köret Pr, tä knёz Pr, ta sastanak R, tä könб Мl, ta plan Мl, ta göre mjesёс Кm,
ta majstor L, ta sat L, ta profesür R, ta čójek С, ta jéčam М,
дni sät L, дni bädай Dr, дni püt Pr, дni dän Pl, дni izvor Мl, дni pôtrès Мl, дni
jedan Km.
Оvakve oblike navedenih pokaznih zamenica od srodnih govora nalazimo u

nikšičkom govoru, Pivi i Drobnjaku, Uskocima i okolini Kolašina°. U istočnoj Нerce
govini se paralelno upotrebljavaju: дvaj/дyaj, taj, дnaj/дnaj, prema övi/дwi, ta, öni/дni°.

Iz Budmanijevog rada“ saznajemo da se u Dubrovniku krajem prošlog veka govorilo
samo övi, ti, дni. Rešetar kod dubrovačkih kancelara konstatuje da se najpre razvio i

utvrdio oblik oni, jer se oseća potreba da se razlikuje imeničko on (er) od pridevskog
оп (jener), a da se za njim povelo ov, dok su praslovenski oblici тъ і сь, uz prvobitne
oblike ta(j) — sa(j) tek kasnije postali tі — si°.
Тä umesto fi ili Vukovo taj, po Вeličevom mišljenju, nastalo je u narodnim govorima
gubljenjem *} pod uticajem kosih padeža. Dokaz za postojanje j u toj formi vidi
u dužini vokala a°.

b) Kao i u Dubrovniku”, navedene pokazne zamenice övi, ta, oni u genitivu i
lokativu umesto završetka -oga, -оg, -оте, -оти, -от uvek imaju -ega, -ети:

bvega ć L Pr V Gb J р кDbr, ièga JU Lј кмh D в Gь мі Р м ć L V R,
ônega K Dbr D J Gb V Pr С L, дуетü Dbr Dr D Кm, tётü ЈК В U Dr Gb Pr R Кm
L, önemü Vd Мh D В Рr.
U jednom delu jugozapadnih štokavskih govora, u dalmatinskim govorima i u nekim

čakavskim govorima, izvršen je uticaj mekih osnova na tvrde“. Тај uticaj se osetio i u
konavoskom govoru, ali samo u genitivu, dativu i lokativu jednine zamenice ovaj, taj, onaj.
U navedenim oblicima finalni vokal uvek je dug. Рoreklo te dužine može se vezivati

za partikule°.
с) Оve zamenice u instrumentalu jednine i genitivu, dativu i instrumentalu množine
imaju samo nastavak starih tvrdih osnova.

bvijem G Gb D D Кm L. Мh Pr Мl U, йјет V В Vd Dr D J Кm L Lј Мh Dbr Pr
Р R, дnijem G Vd Gb D D J Lј Мh Мl Dbr Pl Pr R, дnije G LМl R, дnijek V, дnijeg

Ј, дnijeh Dbr Gb, дnijёh Gb, övijёk К, дvije DrЈ Кm Lј Мl Dbr Pr, дvijeh V Gb Dr
Мh М, дvijeg D, fije Gb D L Мh Dbr Р, йjeg D Pr, йjeh Мh СV.
Оblici s nastavcima starih mekih osnova čuju se samo u govoru mlađih školovanih

ljudi, ali i kod njih retko. Оvde nismo nalazili proširenje ez (zi) u nastavcima tvrdih

osnova za koje zna dubrovački govor“.
*vušović: DІН, 55; Vuković: GPD, 61;Stanič:UG, 211; Рižurica: GОК, 138.
* Ресо: GІН, 139—140.
* вudmani Dubrovački, 173.

* Rešetar:NDР, 70.

* Вelič: Prilošсі, 219.
*" вudmani Dubrovački, 173.
* Beliči istorijaП, 1, 123.
* Ресо: Gін, 140; Вelič: Prilošсі, 219.
* Budmani: Dubovački, 173.
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2. Рokazne zamenice ženskoga rodа дva, tā, дna, imaju izjednačene oblike dativа,
instrumentala i lokativa jednine, u dativu i u lokativu javlja se nastavak -от kao mor

fološko obeležје:
primäkni se övбт stölicі К, daj tó дубт devojčісі С, u дубт ökolici Мh, u övбт
kaznačitiі Кm,

daj tдт ženi Gb, u tдт küći Мh Pl L, u tбm söbi R, u tбт šköli М, na tбm grani Gb,
ka i önбт dèvбјci R, дnбт fèsti R, u дnбт ökolici Мh, u önбт рünčelici Dr, na
дnбт täraćici Dr, u önбт Вibliji Pr, po дnбm cijéni R.

Рokazne zamenice za kakvočи — 1. U govoru Konavala ove zamenice imaju sledeće
likove; дvaki/väki, ovakâ/väka, ovakó/vakб, taki, taka, takб, onäki/näki, onüka, onä

kб/nakб, što znači da imaju samo formu određenog vidа?":
ovaki je običaj Dbr, väka süša nigda nije bila Vd, yükб je bilo Ј, taki pôtrès né
pantim Мl, ka te taká tókä Кm, naki vinograd satrijet R, пäka dèvojka D D К, onäkü

žena Dr, nakó dobro grôžđe D, onäkб čete vi göre U.
Рokazne zamenice za količinu — 1. Таkođe se realizuju na više načina; ovoliki/ovli
ki/wiki, ovlikä/vlika, ovolikб/ovlikб/wlikб:

оvoliki narod Pr, vliki tratämenat Gb, оvliki vinograd R, ovolika kiša V, уlika vrućina
U, оvlikб póje Рr, vliko malб jäñe Dr.
Najčešće se javljaju sažete forme neodređenih zamenica: пäkav, пäkva, nakvo (а
nisu potpuno nepoznate ni forme пёkakav, -а, -о):
пäkav čójek došб Кm, nakva prikolica V, nakvo növб döba Gb.
Оdnosno-ирitne zamenice — 1. Оve zamenice u ispitivanom govoru, uglavnom,
imaju standardnu formu: kд, štд, šta, kºji, -а, -ё, čiji, -а, -ё, kakav, -а, -o i kölik, -а, -о.

I za njih možemo konstatovati sledeća odstupanja od standardа:

а) Zamenice kö i štº imaju u instrumentalu oblike s kºjem, s čijem***.
b) Stekli smo utisak da zamenica štд ima prevаgu u upotrebi nad zamenicom štä і
u značenju ,, was“.
štд češ me pitat K, štó češ tó pisat D, štó tб gövoriš Gb.

с) Zamenica koji češće u paradigmi ima sažete forme: kдga, kдти.
d) Kao i ostale pridevske zamenice, tako i ove najčešće imaju u dativu i lokativu
pokretni vokal и: köти, čёти, kдти, köјёти, čijёти, kakvбти, kölikoти.
е) Рridevske odnosno-upitne zamenice u instrumentalu jednine i genitivu, dativu,
instrumentalu i lokativu množine uvek imaju nastavke starih tvrdih osnova.

f) Рomenute zamenice ženskog roda u dativu i lokativu jednine imaju nastavak -от:
u kakvбт рösudi Dbr, o köјбт Мäri pričaš U, u čijбm küći K, kölikom priči se
nadate Мh.

Орšta zamenica za kvantitet — 1. Оvde ta zamenica, kao i u srodnim govorima“,
ima samo formu vás, sva, svё:

väs svijet takб radi Кm, svä köšuja mi je bila mokra Ј, svё рóje pôtopi Lj.
*** Tako je i u dubrovačkom (Budmani: Dubrovački, 173) i istočnohercegovačkom (Ресо: GІН, 141).

* Takoje i u Dubrovniku (Budmani. Dubrovački, 173).
* Budmani Dubrovački, 173.
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РRIDEVI

NЕОDREDENI PRIDEVSKI VID

1. I u ovom govoru još uvek nalazimo razlikovanje određenog i neodređenog pri
devskog vida.

а) Našli smo potvrde za svih pet oblika u kojima se ogleda promena prideva ne
određenog vida — nominativ, genitiv/akuzativ, dativ/lokativ jednine i nominativ i aku
zativ množine kod prideva muškog rodа:

nije zdrav lis Ј, ka je velik prérod U, treba da je čis D, тnad je G, nё vaja bit
пèsretan Pr, pošten glas C, stóji i gladan i žёdan D, ako je gladan i žédan Pr,

тftva sina L, тјtva vola L, gospodara sата L, lüda ćojeka Кm, imб sam tämo
bölesna sina Кm, östaviće te bдgata L,
u dйgи vijčku L, u tankи grijёhu L,
mi smo népismeni jüdi Pr, bili smo jüto gladni Pr, kä bi danas bili mirni Gb,
släbe sam prijateje inlб L.

b) Моgu se nači potvrde i za nominativ/akuzativ, genitiv, dativ/lokativ jednine i
nominativ/akuzativ množine prideva srednjeg rodа:
nè bi smijo tó тökro dävat, nego svè zdravo Ј, své da im je süvo i čisto Ј, tó döde

bijёlo U, kako je to bilo jérno D, dijète je bölesno G, kako češ vódit bölesno dijète G,
zimskб је оdijelo od vunё, сfno Pr, što növo imä Кm, tvrdo šlème L, tó ti mörä bit
čistoК, svё je sйvo D, své se növo stvara D, sa šenišno ne meјёmo Gb,
üzmёš släna mèsа Ј, zlata sйva vrijedi Pr, sa süva zèmjišta Мl,
da stalno stoji u vrйčи Vd,

žita su još zelena B, tó su vrijedna dèca Pr, strašna su tó bila vremena Km, gladna
su i dèca R.

с) Рotvrde za nominativ, genitiv, akuzativ jednine i nominativ/akuzativ množine
ženskog roda neodređenog vida su:

ka si stära Gb, öna je тјtva L, stära glava L, ako nije dobro gladna Pr, gladna je
ona Кm,

iz crvènё svité Р, daj sejäku gladnё zèmјё R,

lijèри riječ govori Pr, imб je dobru dômovinu Кm, reće samo gribu riječ М, staru
ktiču nè moreš očistit D,

nijèsu mogle bit göle nöge Gb, za dövestit škölovane na sèloМ, mölbe su bile česte
Р, i ćele su gladne D.

d) Iz navedenih primera može se videti da se i u ovom govoru (kao i u srodnim
govorima***) još uvek čuva osećanje za upotrebu neodređenog vida.

ijekavskim

2° Ресо: GІН, 142— 146; Vušović: DІН, 49; Vuković: GРD, 62—65; Stanič UG, 214—215; Рižurica:
GОК, 142—143; Вudmani: Dubrovački, 171—172.
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Меđutim, ni ovde to nije očuvano do kraja. Da nema potpune izdiferenciranosti, svedoče
sledeći primeri:
óde je tдpli kraj V, imä bit da je jaki tèrén М, tó je čisti strük šènicё G,

najboje je pёčenб meso ć,
imб je dдbre five D, kä bi bila lijepa žёtvа М, to su Пјерё böје Рr, to su velika
razlike U, danas je vёlika potrošna U, bila je neka civena zèmја В, tó je bilo Iіјерё žütг
bóјёЈ itd.

2. Neodređeni pridevski vid je u konavoskom govoru karakterističan po akcenatskoj
nestabilnosti. Do ove nestabilnosti su dovela dva sistema, stariji dubrovački u kome svi
pridevi, koji menjaju akcenatu prilogu, imaju u nominativu, akuzativu, genitivu i lokativu
jednine muškog i srednjeg roda i u akuzativu jednine ženskog roda, te u nominativu i

akuzativu množine muškog i ženskog roda isti akcenat kao u prilogu*** i noviji herce
govački u kome se razlikuje akcenat priloga i prideva u navedenim padežima.
Susret ova dva sistema mogao je dovesti do naporedne upotrebe različitih akcenat
skih likova, kao: sйvo/Süvo, sйva/Süvа, тftva/тftva, gladna/gladna, živa/živa, živo/živo,
žédan/žёdап, žédna/žёdna, žedno/žёdno i sl.
РRОМЕNA PRIDEVА ОDREEXENOG VIDА

1. Već pominjane odlike zameničko-pridevske promene (u odeljku o zamenicama)
takođe se odnose i na prideve određenog vida.
а) U genitivu jednine muškog i srednjeg roda uglavnom se javlja nastavak -ogа:

grübбga rükopisa V, gosрдdinбga böga L, jakбga böga L, Svёtбga Nikolё L V,
рдštenбga domaćina C, дnegа тnadбga küčka L, Svetбga Sčepäna D, lijepбga kóña Pr,
starбga Antё Рl, žmüo vina bijelóga ili сfnбga Gb, slänбga mésa Lj.
Оvu osobinu da *ºtiv nigda ne gubi krajnjega samoglasa“ konstatuje i Вudmani

u dubrovačkom govoru***.
b) Таkođe, kao u dubrovačkom, i ovde je u dativu i lokativu jednine muškog roda
kod prideva određenog vida gotovo uvek nastavak -оти:
pјèvačkбти zböru ć, патbйraškдти С, u času dobråти С, sadašйёти Рr, u tдpli
јёти К, u doћёти D, prдšlбти Dbr, strašnбти М, тnādбти Vd, starбти Dbr, dragóти
Кm, srёtnбти Рl, vrijednбти Мh, civenбти D.
м

“v

w" "

.

с) I u instrumentalu jednine muškog i srednjeg roda, te u dativu, instrumentalu,
lokativu i genitivu množine sva tri roda, i kod oba pridevska vida, javljaju se samo
nastavci starih tvrdih osnovа:

jakijem G, bдsijem V, stranijem Vd, cijelijem Gb, тftvijem Gb, glavatijem Dr,
sühijem DrК, starijem D L Pr С, radnijет Ј, prirodnijет Ј, zèlenijет К, döbrijет Кm

Рr, dйbrovačkijem L, tvrdijem L, primitivnijет Мh, таlijет Мl, narodnijem Pr, velikijет
Рr, pükijет Рr, svёtijет R, Пјеріјет С,
тnadije G, тnadijeh Gb, тlädijeh Кm, starije G Кm Мh Pl, starijeg Pr, āтеričkije
V, tйrskije Vd, crnogörskije Vd R, пèpismenijeh V, патještenijeg Vd, gölije Gb, тйškije
* Budmani: Dubrovački, 172.
* Budmani. Dubrovački, 171.
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Gb, тйškijeh Gb Dbr, lijёріje Gb Pl, lijёріjeh R, сfnijeh Gb Dr, сfnijeg Ј, krivije Gb,
prijašnijeh Gb, görhijek Gb, civenijeh Gb, тдdrijeh Gb, дtvorenijeh Gb, zädйіje Dr,
vёlikijeg Pr, vёlikijeh Dr М, böjijeh Dr, malije D, тälijeh Dbr, тälešnije Pr, divije L

Dbr, divijeg Ј, kºsnijeh Ј, дрčinskije Кm, praznije L, пèvбlnijeg L, tüžnijeg L, kripnije
L, пövije Мh, ženskije Рr, cijèlije Мl, váriskije Мl, йtopjenije Мl, francuskije Мl, tall

janskije Vd, žütijeh Dbr, štёtnijeh Dbr, sºpskijeh R, grйbije R, napuštenije R, vezánije
R, višіје М, lйdije Pr, nёиkijeg Pr, raznije Мl R, raznijeg R, döbrije R.
Nastavci starih mekih osnova javljaju se veoma retko, a i kad se pojave očigledno
su uticaj standardа: дрčinskih Р, poluprivrednih Мh i sl. Nastavci starih tvrdih osnova

preovlađujući su i u susednim i srodnim ijekavskim govorima°7.
d) U dativu i lokativu jednine prideva ženskog roda po pravilu se javlja nastavak
-0/11.

|-

тlädбm se döräni Мh, тйškбm i ženskбm dècі Кm, svakбm пајтайбm parcéli Pr,
тladбm névi Pr,

pri starбm küći Lј, po Glävskбт L, u Dübбт Gb Dr, pó Иitajnбт Ј, u Lütбт Dbr
Lј, starine u Нjvātskбт К, pó Ваčkбт Кm, pó СРnбт Góri Кm Мl R В, najäkбm vátri
Lј, zèlenбт mènestri Vd, po dèbelóт röbi Dbr, u konävoskбт róbi J Dbr, u dбћбт bändi
ničkбт Ј, u hlädnбm vodi Ј, u stйdenбm vodi Ј, na jakбт vátri Ј, o svilenбт bübi Dr,
pó očevбm liniji Dr, na lijevбm i dèsnбm rüci Dr, u novбm građevini R, u Kдsovskбт
ülici R, na lijevбт sträni R, na pütnбт аgénciji R.

О ovoj osobini zameničko-pridevske promene (već je o njoj bilo reči u poglavlju
o zamenicama) u dubrovačkom, Вudmani kaže da je „u dat. i lok.

* ženskoga roda

toliko kod neizvjesnih pridavnika svršetak pogrešno от kao i u instr“ Naše potvrde
govore da je u Konavlima -от u dativu i lokativu jednine prideva ženskog roda, neza
visno od toga da li su neodređenog ili određenog vida.

2. Prisvojni pridevi se u većini slučajeva u ovom govoru menjaju po promeni ne
određenog vidа:
bråtova völa L, o Pétrovu dänu К, od Nikoja dana V, Ийlina sina D, Antina brata
Vd, od žёnina brata K, iz Pétrova sèla Ј, Јélina veziva Dbr, Stänina sina D.
Za ovakvu promenu prisvojnih prideva zna i istočnohercegovački govor°°, dok se
u Рivi i

Drobnjaku pridevi izvedeni od vlastitih imenica češće menjaju po promeni

određenog vidа“.
3. Роimeničeni pridevi tipa mlada, stara, mala i, ovde česti, nazivi sela u formi
nominativa jednine ženskoga roda određenog vida, kao: Dübā, Кйna, Lüta, Lдубrпа

menjaju se po promeni prideva određenog vidа: Dübā — Dübё — Dübбт — Dübй —
Dübбт — Dübбт; Кйná — Кйnё — Кйnбт — Кйnü — Кйnбт — Кйтбт.

*? Вudmani: Dubrovački, 172; Vušović: DІН, 50, Vuković: GPD, 64; Ресо: GІН, 145; Stanič:UG, 219—
226; Рižurica: GОК, 146.

* вudmani. Dubrovački, 172.
** Ресо: GIН, 144.
* Vuković: GРD, 62.
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ВRОЈЕVI

ОSNOVNI ВRОЈЕVI

1. Već su u poglavlju o glasovima navedeni brojevi kao potvrde za određene ka
rakteristike glasovnog sistema ovog govora. Tako se brojevi: šёs, jedanёs, dvánёs, de
vёinёs, dvādes, trides, četères, pésёi, šésёt, sedandèsёt, osandèsёt, ijada/ilada/hijada

najčešće razlikuju po svom fonetskom liku od ovih brojeva u standardu.
Таkođe je bilo reči o osobini osnovnih brojeva da često u govoru postaju proklitike
i da se naporedo javljaju forme bez finalnog ploziva i formes finalnim plozivom.
2. I u konavoskom, kao i u mnogim drugim govorima, samo broj jёdan ima dekli

naciju°. U promeni broja jedan takođe se ogledaju sve pomenute odlike zameničko
pridevske deklinacije:
јёdnoga völa L, јёdпоти čoёku Рr, jёdпіјет рütem G, däо јёdnбт žèni К.

U jezičkoj građi nisu nađene potvrde za promenu broja dva i tri u ženskom rodu,

koje se susreću u istočnoj Нercegovini i Dubrovniku***.
3. Оsobina da se brojevi od jedan do dèvet vežu za desetice veznikom i°, kao
dvades i dva i sl., ovde je sprovedena i u vezivanju desetica za stotine, pa se kaže:
stötinu i šesёt i jedno pismo Pr, stдtinu i šesёt i osат Рr, trista i dvádes i devёt Dbr.

4. U ovom govoru se umesto broja sto češće upotrebljava brojna imenica stдtina:
stôtinu püta mu treba rijet R, stдtinu gödinä К Lj Vd Dbr V Dr.
Сеšće se javlja dhјёsta Vd Мh Dbr Pr D nego u dubrovačkom dvјёsti ć22°, a

obično

je i dºije stдtine K D Мl, tri stдtine Мl Мh Ј, četiri stдtine S В, pёt stдtiná Мh Dbr,
w.

kao u istočnoj Нercegovini°, ali i pé stotin Pr, šё stotin & Кm, kao u dubrovačkom°.
ZBIRNI BROJEVI I ВRОЈNE IМЕNlСЕ

1. I u zbirnim brojevima i brojnim imenicama uopšten je stariji morfem -er za

njihovu tvorbu. Redovno je samo: četvérica, petèrica, šestèrica. . .
Моrfema —er za tvorbu zbirnih brojeva i brojnih imenica je jedna od karakteristika
„227 dubrovačkog“,
ovačkog*** a susreće se ii u
u Sutorini“.
S
ini229. U
svih hercegovačkih govora“,
U nikšičk
nikšičkom
|-

*

*

*

|-

* Budmani: Dubrovački, 174; Ресо: GlН, 147; Vuković: GPD, 66; Vušović: DІН, 65; Stevanović: СG,
82; i drugi.

* Ресо: GIН, 147; Вudmani: Dubrovački, 174.

* Ресо: GІН, 147, Vuković: GPD, 66.
* Rešetar. Stok., 191.

* Ресо: GІН, 148.
“Вudmani. Dubrovački, 174.
* Ресо. Ikavskoštakavski, 205.
* Budmani. Dutovački, 174.

* Remetič:Upitnik.
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govoru javljaju se да оtedo-oro i -ero“, a u Рivi i Drobnjaku, Uskocima i okolini
Kolašina samo -oro* Sto znači da se Konavle ovom svojom jezičkom crtom potpuno
slažu sa svim govorima u neposrednom susedstvu.

Оvi brojevi se, uglavnom, ne menjaju nego se padežni odnosi ostvaruju pomoću
predloga. Jedino se pojavljuje množina tipa: pètere növine Pr, sèdmere crèvje Р.
2. Umesto zbirnih brojeva koji u standardu i u susednim govorima označavaju sku
pove osoba različitog pola, u Konavlima se javljaju zbirne imenice, kao u primerima:

Na svadbu zovü muško i žensko is kuće öbavezno idü dvºjica P, моgli bi Düro
і Јéle. Pa neka idu fii dvojica Pl, Jéste li došli samo väs dvójica (u obraćanju mužu i
ženi — К), Na objedu bila petèrica: Јéle, Lüko, nёрüt i dvije néptiče Dbr.

REDNI ВRОЈЕVI

1. Redni brojevi u nominativu imaju, uglavnom, standardni oblik, jedino je razlika
u akcentu. Оvde je samo: pºvi, sèdті, дsmi (potvrde u svim mestima), kao u Dubrov
niku232.

2. U ostalim padežima redni brojevi imaju sve odlike konavoske (i dubrovačke)
zameničko-pridevske promene (videti poglavlje o pridevima). Navodimo samo neke po
tvrde:

p?vбga, drйgбga, sèdтбga, sedатnёstбga, pºvбти, drйgбти, sёdтбти, sedатnё
stдти. . .

phvijem, drйgijет, sèdтіјет. . .
pjvijeh/pivije, drйgijeh/drйgijek/drйgije...

trides i osmбm gödini R, u devedèsёt sèdтбт gödini R, ü drugбт gödini K, й
drugöm državi Мl, u ovбm drйgбт röbi Мl, јёdnбт i drugбт stranki С, nijednбm kökoši
L. . .

|-

3. U Konavlima postoji jedna zanimljiva pojava vezana za označavanje dana i me
seci. Naime, meseci se ovde, uglavnom, ne imenuju nego se označavaju rednim broje
vima: prvi, drйgi... dvanёsti. Jedino se vёjača/vèlača i тärač imenuju, ali ne da bi
označili mesec nego neke od pojava vezanih za te mesece (klimatske, atmosferske i sl.,

kao: mačke uvatila vёjača, övб je kб тärač — misli se na promenljivo vreme, тärčanб
sünce). U ostalim slučajevima kada se nešto datira upotrebljava se samo redni broj za
mesec u godini. Dani u mesecu ne označavaju se rednim brojem nego osnovnim. Tako
kao redovnu pojavu nalazimo:

trides jedanёstбga Pr, tri dvanёstбga V, šёs sèdтбga Gb, šes četvrtбga Dr, sèdат
sèdтбga R, dva drйgбga Pr, sedäтnёs дsтбgа Кm.

Upotreba osnovnog broja za datiranje je direktni uticaj italijanskog jezika. U itali
janskom se za označavanje datuma upotrebljava osnovni broj.

*vušović: Dін, 65.
* vuković: GPD, 67; Stanič:UG,59, Рižurica: GОК, 65.
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GLAGОLI

INFINITIV

Infinitiv je u govoru Konavala frekventna jezička kategorija. Analiza jezičke građe
pokazuje da se u ovom govoru infinitiv iskazuje na nekoliko načina.
1. Standardni oblik infinitiva, sa završecima -ti, i -ći ne može se čuti od pravih
predstavnika ovog govora. U analiziranoj jezičkoj građi pojavilo se samo nekoliko pri
mera infinitiva sa ovim završecima, i to kod informatora koji su pod većim uticajem
standarda.

2. Najčešće se čuje oblik koji se završava glasom -i, što potvrđuje veliki broj primera.
vézat Gb, žёt Dr, zvät D, zöbat D, izbrisat D, kazat Ј, klät K, krétat Dbr, lägat D,
пävrtät Ј, дkretät U, дrat PrР R, pisat К, рôžet Dr, ротаgat Dr, rèzat D, йbrat М,
иkazat В,
dignüt R Dbr, pünüt Gb D, prèkinut М, prдpanüt D, skinüt Ј, trèsпut М R, йkinut
М, йskrsnüt Кm R, йtrпüt Кm,

bit U Lj V Gb В ć Ј, wit Ј, darovat L, kaživat Dbr, ladövat М, lajät Gb, ludövat
М, дdlit Dbr, päât D, pit U Lј К, рöstat Lј, sävit Мh, sášit Dbr, čit Gb,
automatizirat D R, 1јёnčat Мh, glёdat Кm L, dät U К Мh, zäimat Кm, zakidivat
D, zakйćat D, znät Pr В Мl Vd, izägnat D, imat P L, köpat Dr R D, kйpat R, kйhât Ј,

načitiat L, odgovarat P, оzейivat Ј, оkдpat Dr, pádat R, раćat D, pital К Кm, poznat
С L, ротіјёšat Dbr, prépadat U Dbr Ј, priznat R, pričat Кm L С, pródat Pr В С,
razgovarat Pr, svirat С, skйvát U, slйšât B, snimat U, stävjät J D, иživat U, йzёt Dr R,
uzdržavat К, йzimât D, upitat М, čavёlat Pr, čёkat Мh, češlat L, čitat К, čйvat Lј В,
šёtat U,

bácit Vd, yüdiі Мh, videt Dr. Кm Vd Gb P, удziі Мl, govoriі Кm R, gönit Gb D
R Dbr, gradit U Pr С, dolazit Мl, žalöstit Dr, živjet R D Vd, zabaviі Кm, zäitiі Мh,

zamislit Pr, zäтjerit Dr, zaradit R, izbrójit Dr, izvadit J Dr, izlйčit D, kvárit R, kistit K,
kйpit Dr Мh Lj, тästit Dbr, тјèrit Gb, naslijedit R, пášalit С, nastavit R, пдsit U Pr
D, пöçit М, odgovorit Кm, odöbrit М, оženit М, osvojit Lј, pravit Dr, pázit K, pantit
Б, plâtit R Мh LјР, ротirit Dr, pozajmit R, pokupit Ј, postavit Кm, potrošit Gb, preživjet
Рr, prikupit Gb, primit Pr, prösit L, proslavit Ј, prдčistit М, radit R Мl Кm М Vd С,
ránit Мh, ródit L D Мh, rójit Pr, sädit K, slävit Lј, sтólit L, sölit Vd, spréтіі В, stvórit

Б, süşit K, tražit R, trošit Мh, tйžit L, йprtit Vd, ирйtit Ј, urédit L D, йsirit D, йčit Pr,
častit Pr, činit R P, сіјèdit D, šalit Gb,

zäspat Gb, provištat Ј, spät Кm L.
Оvakav oblik infinitiva javlja se i u susednim govorima, samo što se u tim govorima
naporedo upotrebljava i puni oblik infinitiva i oblik bez finalnog -і**2. U crnogorskim

govorima se češće susreće oblik sa gubljenjem finalnog -i°, ili isključivo on“.
* вudmani Dubrovački, 174.
* Ресо: GІН, 159; Vušović: DfН, 56; Вudmani: Dubrovački, 175.
* Stevanović, ICD,84; Мiletič: СG, 244; Cupič: GВ, 89.
— 92 —

Govor Konavala

333

3. Glagoli čiji se infinitiv završava nastavkom -ti, u govoru Konavala često se jav
ljaju i bez ikakvog nastavka, kao:
brå Lј Мh Gb, vika Dr, zakalajisа Ј, zvä D, kaza ć Dr Pr D, пävrtä Мh, napisa
Vd, opisa Gb М, pisa D, potpisа Кm, skaka Pl,
digти D, рünü Рl, prev&пи Кm, própanü D,
Бі Р Кm ć Gb, vјёrova Gb, kritikova P, парі Мh Мl, pi Gb, razlikova D, škölová Рr,
briga L, glёda Gb, dä R, döčera Km, zalijèva Ј, zná КМ, ispriča L, odüzё М,
оkйpa se Vd, páda Dr, pása Dbr, plaća Lj, рдgleda Dr, polijèva Ј, porotйla Кm, prepróda

М, prizna R, pričа Кm, probira Gb, pródа Р, pročita В, razgovára L, razйтje R, spava
Vd, sprävja L, йzё Кm С, ийја Dr,
báci R, bråni R, vádi М, vide Pr, vrati R, govori Km Vd D, göni Gb, gradi Gb,
dogödi Gb, živje Gb R, zabavi Km, zabдravi Vd, zäтjeri Pr, záiti D, zapövide Мh,
zaradi L, isklйći R, kipi Dr Vd, kйpi Gb R U М, јйbi Dr, najйti D, napravi Мh, načini
Gb, пósi Мl L, prèvari Мh, prirédi R, potvrdi D, рftі М, pйšti Lј, radi Кm Vd U D,
sagradi Мl, svrši М, spázi Pr, stävi Кm R Pr, traži R, troši Кm, йvati D, ирйti Кm,
иčini Gb R,

vrišta Pl, izdiža Lј Мh.
Upotreba ovih oblika nije vezana za mesto u govornom nizu. Naime, oni se javljaju
i u sredini i na kraju govornog takta. Govornici celo svoje izlaganje ponekad završe
ovakvim oblikom. Može se reči da je fakultativna upotreba oblika sa finalnim -t, i bez

njega, čak i kad je u pitanju jedan govornik. Кvantitativna analiza pokazuje da se, ipak,
češće javlja supinski oblik.

Рojava gubljenja morfeme -ti u infinitivu zabeležena je i u nekim drugim govori

ma°. Мilija Stanić beleži ovu pojavu u uskočkom govoru, ali primećuje da ona nije
postala izrazita karakteristika ovoga govora. Mato Pižurica beleži ove oblike kao najčešću
mogućnost u govoru okoline Kolašina.
Оva pojava nije i najčešća mogućnost u govoru Konavala, ali je kao fakultativna
varijanta izrazita osobina ovoga govora. Težnja ka otvorenom slogu prisutna je i u drugim
kategorijama reči. U infinitivu se ova pojava donekle morfologizirala.
4. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u ovom govoru se javljaju uvek bez
finalnog -і:

рдé Dr R М Ј, dдé DrКm Мl Gb R Lј, йé Dr, ispeć Dr, rèé U Кm Gb V P, дbać
Кm, йteć R, dić R J Pr Dbr, izač R, nač R, izvüć М, тдć Gb, lèé Gb, prдć Gb Мh Р,
рдтоć V.
U literaturi o susednim govorima zabeležena je pojava kao i za oblik na -ti ili je

naporedna upotreba punog oblika i oblika bez finalnog -i, ili je isključiva upotreba bez
finalnog vokala.
5. Рonekad se u ovih glagola finalno -ć zamenjuje sa j:

рај Кm R, daj Lј, prºj R, naj Pr, ipak se znatno češće, kod istih informatora,
javljaju oblici na -ć.

ovu pojavu beleže i ispitivači crnogorskih govora“.
* Stanič:UG, 232; Рižurica: GОК, 154.
*** Stevanović: ICD, 84; Stanič: UG, 232; Рižurica: GОК, 155; Vuković: GPD, 33; Vušović: DIН, 23;
Реšikan: SSLјG; Мiletič: СG.
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6. Glagol reči javlja se u obliku rèé Кm Gb V РU, ali znatno češće u formi rijet237
Р Кm D U Dr R Pr V К Dbr ili rije D R Dr.

7. Glagoliči* susreće se samo u starijem obliku it Km М Gb R Dr Lj.
Рojava udvajanja infinitivnog nastavka u ovih glagola nije zabeležena.
8. Оblici glagola na -sti upotrebljavaju se dvojako, i to: bez finalne morfeme -ti
(ređe) i sa udvojenim infinitivnim nastavkom (najčešće).
U ovih glagola otpadanje morfeme -ti nije ista pojava kao u tačсі 2.2. Finalnog -i
nema u unfinitivu kao ni kod ostalih glagola, a t se izgubilo uprošćavanjem suglasničke
skupine st u finalnoj poziciji u reči (tako je u svim susednim govorima). Меđutim,

primeri tipa: ižes Gb, јёs R, дples Dru govoru Konavala se veoma retko javljaju.
Znatno češće se na čitavom području Konavala čuju oblici sa udvojenim infinitivnim
nastavkom:

јёstit Кm L Gb R Pr, jёstit Dbr R, dövestit К, dövestit М, krästit L, najestit L,
gristit L, véstit P, prèstit Pl, ižestit Gb, pójestit U, дprestit Dr, pójestit Pr, pástit Gb,
šёstit Gb Ј, prèstit Ј, srèstit Мh.

Primere sa udvojenim nastavkom u glagola na -sti beleže Ресо° і Vušović“, а
Вudmani“ ovu pojavu navodi kao redovnu u dubrovačkom govoru.
Рojava udvojenog nastavka verovatno bi se mogla tumačiti činjenicom što su infi
nitivi koji se završavaju glasom -t najfrekventniji, pa je to -t u svesti govornika postalo

morfološka oznaka infinitiva uopšte. Pošto je fometsko uprošćavanje suglasničke skupine
-st dovelo do toga da se u ovih glagola infinitiv završava glasom —s (koji nije morfološka
oznaka infinitiva), došlo je do ponovnog dodavanja infinitivnog nastavka.

РREZENT

1. Nastavak -и za 1. lice jednine prezenta pored glagola тдgи, дčи/hдčи, u ovom
govoru redovno ima i vёlu/vёји/vёјün. Skoro u svim mestima našli smo potvrde za po

menute realizacije, stim što su likovi vёju i vёјün frekventniji. Kod istih informatora, i
u istim mestima, pojavljuje se i jedna i druga varijanta. Оblik velim ne postoji u ovom
govoru.

Samo sporadično javlja se vidu, a daleko je češće, ako ne i redovno, vidiт.
Оblik volu*** nepoznat je ovom govoru. Ovde glagol voleti ima samo oblike su
perlativa. Potvrde tipa najvolim zabeležili smo kod većine informatora.
Оstaci starog nastavka -u za prvo lice prezenta, pored тоgи i hoću i u standardnom

jeziku, susreću se i u drugim srodnim govorima. Tako Vušović* navodi da se u
* Budmani za dubrovački govorkaže: „Мjesto reči svagda se kaže rijeti“ (Dubrovački, 175).
“вudmani u dubrovačkom beleži „iti (ne iči)“—Dubrovački, 175.
* Ресо: GІН, 108.
*vušović: DІН, 56.
* Budmani. Dubrovački, 175.
* Vuković: GPD, 67; Ресо: GІН, 149.

* Vušović: DІН, 57.
— 94 —

Govor Konavala

335

nikšičkom govoru, pored vёlu i vidu javlja još: ипаvidu, zavidи, пардvidu. Vuković?“
u Рivi i Dbornjaku beleži vёlu, vidu i völu u komparativnom značenju. U istočnoj Нer

cegovini“ se takođe javlja vёји, yidи, yölu. Dubrovački govor nema 1. lice jedine pre
zenta na -и, izuzev тоgu i hočи“. Коnavle su po ovoj osobini negde na sredini između
svog zaleđa i Dubrovnika.

&# Analogijom je uopšten nastavak -u u 3. licu množine kod glagola VI і VII vr
Ste**/:

častü se č, tйтаčü C, prèkrstü se ć, i plütü C, рüzü ć, рölübü Č. ирдrёdü se М,
удdü Ј, držü Рі М, vidü se V, prävü Ј, yölü Dbr, dijelü V, stävü Dbr С Gb, radü Gb R
Р, létü Gb V, činü Р1 М С Dbr, gövorü СМ V Gb D R, dölazü Мl Кm Мh, bléјü Рr,
thčü D, zatvorü D, рüşü G D, дdredü Рl Р, vratü se Рl, napravü Dbr, isplovü Мі, йčü
dècu Pr, kipü Рl, büyü se Pr Мl, nösü М Dbr J Gb V, bjèžü R Кm, gönü G, рöstojü R
V, дčistü se Vd, propuštü М, gradü М, тislü Кm, činü Рl, sölü V, zämolü V, slävü V,
trošü Gb, yüdü Ј, дdgojü Dbr, йvalü Dbr, rünü Dbr.
Оva pojava je u potpunosti zahvatila konavoski govor. Primeri sa nastavkom -e u
3. licu množine skoro su nepoznati. Pojava analoškog uopštavanja nastavka -и ima daleko
м

-"-

širu areu. Ovde je, oćigledno, uticaj Dubrovnika“ imao presudnu ulogu, jer je ovo
analoško uopštavanje veoma retko u govoru istočne Нercegovine (javlja se mali broj

primera koji su teritorijalno ograničeni}°.
3. Analogija se ogleda i u 3. 1. plurala kod glagola V vrste čija se infinitivna osnova
završava na vokal a, a osnova prezenta na dugo á. Оvi glagoli u Konavlima nemaju

nastavak ju, kao u standardu, i većini govora ovoga tipa, nego samo -и. Тако se redovno
javlja:

}тай G R P Gb U, тü Кm Vd D, пéтай Gb Dbr, pádaü G D, gledaü L R V,
pričaü Мl D, odbijaü V, razgovaraü L, ујènčaü С, zavijaü V, иzgäјаü С, иspijèvaü R,
pitaü V, тöraü R, obädaü Dbr, zbijaü К, né sаü К, stävјаü Dbr, polijèvaü V, bäcaü
U, stradaü R.
Analoškim procesom je u ovim slučajevima eliminisan sonant j, jer se kod ovih

glagola u ostalim licima ne pojavljuje taj glas. Da se ovde ne radi o uopštavanju samo
nastavka -и, ili o gubljenju glasaj iz intervokalske pozicije, potvrđuju oblici 3. 1. plurala

prezenta glagola IV vrste В obrasса° kod kojih se redovno javlja nastavak ju: chkajü,
ирдznaja, prodajü, йdајü, jer ovi glagoli i u ostalim licima imaju sonantј (ирдznajёт,
ирöznajёš. . .).

Оvde bi se mogao ogledati uticaj crnogorskih govora, u kojima je ova pojaya široko

rasprostranjena°, a od govora hercegovačkog tipa za nju zna samo nikšički“.
*vuković: GPD, 67—68.
* Ресо. Gін, 149.
“вudmani Dubrovački, 176.
* Stevanović:Savremeni I, 343—344.
* вudmani: Dubrovački, 175.

* Ресо: Gін, 151—152.
* Stevanović:Savremeni I, 342.
251 Stevanović, ІсD, 29—30, Реšikan: SSLJG, 118—119, Miletič: СG, 116—117, Vujović: МD, 185;
Rešetar:Stok., 113; Сupič: GG, 40.

*vušović: Dін, 22.
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4. Glagol živjeti (infinitiv u Konavlima ima samo forme živjet/živje), koji se u stand
ardu menja po VI vrsti, redovno ima oblike prezenta po I vrsti:
živem L Мh Vd Р, živeš L Gb Lj žive Km P Gb Јв, zivето ć М D К, živete D
U, živü СМ Vd V.

I u dubrovačkom govoru se javlja ukrštanje nove forme infinitiva glagola živsti
(živjeti) i starih oblika prezenta253.
5. Glagol rijet/rije (javlja se ponekad u infinitivu i rёć) ima sledeće oblike prezenta:
rèčёт R L Lj V, rёčeš R D К L, rèčё Dbr М, rёčёто К U J. Vd, rèčгte Кm Мl
V, rèčü Рr М.

U našoj građi nismo našli potvrde za promenu ovoga glagola po obrascu III vrste.
Na promenu ovog glagola po obrascu I vrste nailazi se i u susednim govorima“.
6. Glagol ići (ovde u infinitivu ima samo stari oblik it) u prezentu ima standardnu
promenu idёт, idёš, idё. . .
7. Glagol sjesti (infinitiv ovde glasi sјёs/sès/sјёstit/sèstit) menja se po obrascu I
vrste: šёdёт, šёdёš, šёdё. . .

8. Sigurno će se nači još po neki glagol koji odstupa po vrsti promene od standarda,
ali ta odstupanja nisu brojna.

Već je rečeno da su nestabilne nove prezentske dužine kod određenih glagola, ali
da nema pojave skraćivanja prezentskih dužina.
Za akcenat oblika prezenta karakteristično je da se neki glagoli I, V, VI і VII vrste
javljaju u dve akcenatske varijante, tip: čitäто/čitäто, pёčёто/pećёто, želiто/želiто,
dižіто/držimo, ali znatno češće ovi glagoli u prezentu zadržavaju akcenat infinitiva, kako

je, često, u dubrovačkom zaleđu i drugim hercegovačkim govorima°.
АОRIST

1. U ispitivanom govoru još uvek se može susresti aorist. Kada kažemo još uvek,
mislimo na to da su potvrde retke i da postoji tendencija približavanja dubrovačkom

govoru u kome je „aorista tako već nestalo, da ga Dubrovčani pri čitanju ne umiju
izgovoriti pravim akcentom“.
U kompletnoj jezičkoj gradi za analizu ovoga govora nađene su samo sledeće po
tvrde aorista:

пädok Dbr, vidok В, sköći se jа Мh,
štó mi tº tó rёće L, йтоri li se, jana? D, što dövede, Lйko, bölesno dijète G,
izlèće D, döde L Мh, pбde L, ródi je majka ć, bök stvºri č Gb, izede Gb, дdnese
Dbr,

иčinismo Pr, blagövasто L, vinca pisто L.
* вudmani

Dubrovački, 175.

* Ресо: GІН, 150.
* Ресо. Оrtiješ,46.
“вudmani Dubrovački, 174.
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Iz malobrojnih potvrda bismo, ipak, mogli zaključiti da oblici aorista u našem go

voru u dobroj meri odgovaraju standardnim. Naravno, i u ovom obliku se ogledaju odlike
glasovnog sistema, pa se javljaju odstupanja od standarda o kojima je bilo govora u
fonetici (nestabilnost glasa h, ijekavsko jotovanje. . .).
Navedene oblike (i slične fometske likove tih oblika) nalazimo u svim susednim

govorima°7, sem dubrovačkog.
ІМІРЕRFЕКАТ

Ni imperfekta nije „sasvim nestalo“. Оbična je upotreba ovog oblika od glagola
biti:

bija Pr, bijak Gb В К Lj Vd bijahü Рr Dbr Dr.
Susreće se i imperfekat od defektnog glagola véliт:
vёjäh Кm, vёjäk В, уёlak L.

Imperfekat od glagola yёlim beleži i profesor Ресo u govoru istočne Нercegovine,

Рižurica u okolini Kolašina° i Miletiču crmničkom govoru°.
Imperfekat šёtovášе МС, javlja se u zdravici, pa nije u potpunosti potvrda upotrebe
imperfekta ovog glagola u svakodnevnom govoru. Međutim, zdravice, iako gotove forme

koje su preuzimane iz zaleda, prilagođene su u mnogim elementima ovom području, ра
i u lingvističkim. Сinjenica da u njima postoje oblici imperfekta, govori o tome da nije

izgubljeno jezičko osećanje za ovaj glagolski oblik.
FUTUR I

U odnosu na standard, futur I u govoru Konavala ima nekih odstupanja. Та odstu

panja proističu iz karakteristika infinitiva u ovome govoru.
а) Аko se futur I iskazuje bez ličnih zamenica, njegova tvorba je identična tvorbi
u standardnom jeziku. Tako su i od glagola čiji infinitiv (i u standardu) ima završetak
-ti oblici futura:

рöznačи L D КVd, göničи U K Dbr, köpačи Lj Pr, ozейivače göra Ј, pitačи Мh.
Јеdino odstupanje od standarda kod pomenutih glagola (osim odstupanja u očeki
vanim fonetskim likovima) nalazimo u čuvanju stare dužine na završetku infinitivne
osnove, ako prethodni slog nije uzlazno intoniran (o ovoj pojavi videti poglavlje o ak
centima), pa se može javiti:

pünüčи Рl, stünüću D, tºgačeš D, тйčičeš se K, pädače Ј, slaviće D, sijačeš М Мl
R, dödijačete mi D.

Naporedo se javljaju ovi oblici i bez dužine u navedenoj poziciji, koji u potpunosti
odgovaraju standardnim oblicima, kao:
šaliču se Gb, kйhačи Ј, vādićи Мh, lājače Gb, izтиčiće D i sl.
*"vušović: Dін, 60; vuković: GPD, 72; Ресо: GІН, 154—155; Remetič:Upitnik.
* вudmani i za imperfekatu dubrovačkom govoru kaže da ga je nestalo (Dubrovački, 174).

* Ресо: Gін, 154; Рižurica: GОК, 168.
“мiletič: co, 476.
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b) Za razliku od našeg jezičkog standarda, i u ovom govoru futur I se i od glagola
koji se završavaju na -ći, kada se ne javlja lična zamenica, tvori srastanjem enklitike sa
()S110V0111:

ispeću Dr, dдću Dr U Мl Кm МЈ V Мh Lj, рômoću ti D, dičeš Dbr Gb, načete
U V.

|-

с) Аko se javlja lična zamenica i enklitika, onda se ti oblici razlikuju od standarda
po tome što infinitiv ima supinsku formu, ili je bez ikakvog nastavka, ili ima udvojen
nastavak;

ti češ дstat U, ön če naslijèdit, ön če znât Мl, ti češ mu kazat Pr, öni će brånit
R. . .

mi čето kritikovа Мl, oni će prºgleda L, ja ću zvä Б, fi češ zaradi č...
ja čи рдć U, ti češ izač Lj, on će prдć Gb, öni će dдć Vd. . .
ti češ ižès Gb, ja ću дples Dr, öni će dövestit КМ, vi čete srèstit Мh. . .
d) Navedene oblike futura I nalazimo i u susednom hercegovačkom i dubrovačkom

govoru* i ugovoru severozapadne Boke“. Рomenuti način tvorbe futura i ima znatno
širu areu, jedino se forme sa udvojenim infinitivnim nastavkom glagola na -stit javljaju
na užem području (videti odeljak o infinitivu).
FUTUR II

1. Standardni oblik futura II retko susrećemo u ispitivanom govoru. Ipak, ima po
tvrda za njegovu upotrebu:

ako büdгš pläkala né dат tiМ, ako ga büdёš nášб, rèci ти R, ako büdёte döšli,
svratite D.

2. češće se za označavanje ovog vremena koristi prezent svršenih glagola.
ć Vd, ako izvezет, poslačи

ako dдdёtё, svrätite Gb Dr, ako napraviт, dačи јбт

Dbr, ako iskјüčiš, čйčeš Dr, ako prдdeš, dбdi D. . .
3. I ovde se često javlja modalna konstrukcija prošlog vremena2°:
bičete čйli Km, biće säтjela K, biče izvézla Dbr, biču rékб Рr, biču glёdб L, bičи
radijo R, bičete videli U, bičete jёli D, bičete slüsali D. . .

ovu konstrukciju nalazimo i u dubrovačkom“ i u hercegovačkim govorima“.
РLUSКVАМРЕRFЕКАТ

U ovom govoru je u upotrebi varijanta pluskvamperfekta koja se tvori od perfekta
glagola biti i radnog glagolskog pridevа:
* Ресо: GІН, 155; Budmani. Dubrovački, 175; Rešetar:ЈМD, 191.
* Remetič:Upitnik.
* Ресо: Gін, 156.
* Budmani ovu konstrukciju futura I od glagola biti i radnog glagolskog prideva naziva „futur prošli“
(Dubrovački: 174).
* Ресо: GІН, 156; Рižurica: GОК, 169.
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пè bi bile videle Ј, prije bi bijo kйpijo G, bila sат išla pјёške Gb, täтân sат se
bila digla Dr, baš sam se bijo uтivб Dbr, öne bile izlèćele täто Мl. . .

Оvakvi oblici pluskvamperfekta su najobičniji u istočnoj Нercegovini“, a u nepo
srednom dubrovačkom zaleđu, prema podacima iz naših kontrolnih punktova, jedino su
oni u upotrebi.
ІМІРЕRАТIV

1. U tvorbi ovog glagolskog načina nema većih odstupanja od standarda. Naravno,
i u ovom obliku se ogledaju osobenosti glasovnog sistema (primeri su dati u poglavlju
o sonantu j).

2. Pored veoma frekventnih oblika za 2. 1. jednine i 2. 1. množine, ovde se, kao
dosta uobičajen, javlja i oblik 1. lica množine.

пé dајто Мh D, skйvајто Ј, pričajто Рr, pričekäјто ć Кm, rèciто D Мh Ј,
štédiто Lј. . .

4. Imperativ se u ovom govoru često susreće. Pored pripovedačkog prezenta, najo
miljenije je sredstvo slikovitog kazivanja.
RADNI GLAGOLSKI PRIDEV

1. Fonetski lik radnog glagolskog prideva muškog roda dat je u poglavlju o vokal
skim skupinama, pa o njemu ovde ne treba posebno govoriti. U tvorbi ovog oblika nema

odstupanja od standarda, izuzev već pominjanih fonetskih.
2. U obliku ženskog roda ogleda se akcenatska osobina koja odlikuje i dubrovački

govor° tj. kod nekih glagola posle dodavanja prefiksa ostaje isti akcenat koji ima i
prosti oblik:

|-

иbråla м D к Dbr, udala ć м Кm Gb D, итria Gb R, ра і: игdržala ć, počela
U Мh D.

Меđutim, javljaju se naporedo i oblici sa pomerenim akcentom:
üdüla se Р Мl D, йтFla М Gb.

О pojavi trovarijantnih akcenatskih likova radnog glagolskog prideva već je bilo
reći (poglavlje o akcentima).
GLAGОLSKI PRIDEV ТRРNI

I u tvorbi ovog glagolskog prideva takođe nema većih odstupanja od standarda.
Redovno se javlja:

а) дpjeván — дpjevána — дpjevāno, йzorán — йzorana — йzorano, йskopän —
йskopāna — йskopäno...

b) čйven — čuvèna — čuvēno, isрёčen — ispećena — ispećeno...
* Ресо: GІН, 157.
*vuk. Poslovice, хLП, Budmani. Dubrovački, 177.
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с) skinüt — skinüta — skinüto, prèvrnüt — prèvrnüta — prèvrnüto, дkrёnüt —
дkrёnüta — дkrёnüto. . .

Меđutim, javiće se i primeri drukčije tvorbe, kao:

üdüta (potvrde u svim mestima), prдdât č М R, pºkrii L Ј, prёkrit DbrК, säkrit
U В, sütfta D, дdrte brave Gb.
Neki od ovih primera javljaju se naporedo i s drukčijim načinom tvorbe.
pokrivena V, prekriveno Pl D, sakrivēno Lj.
GLAGOLSKI PRILОZI

1. Glagolskog priloga prošlog uopšte nema u ovom govoru. Nema ovog oblika ni
Dubrovnika“, a susednom hercegovačkom govoru nije potpuno nepoznat, jer

u govoru

se čuva po neki primer u ustaljenim izrazima“.
Рojava gubljenja ili izrazitog snižavanja frekventnosti glagolskog priloga prošlog

karakteristična je i za mnoge druge govore“.
2. Glagolski prilog sadašnji čuva se u ustaljenim izrazima, kao: пдsёča/noséća žena,
i novijoj konstrukciji létёće vrijéme М Vd.
Роtvrde van ustaljenih formi su retkе:

krijüći V, šedeći L В, stojeći L, letéčі В, тдgüčё Р.
Iz navedenih primera se vidi da je tvorba ovog oblika bliska našem standardu.

NЕРRОМЕNJIVE REČI

РRILОZI

1. Рojava gubljenja ploziva t i du sandhiju, koja je u ovom govoru vrlo frekventna
(o tome je bilo reči u fonetici), donekle se morfologizirala, pa se u ovom govoru javljaju
i prilozi bez finalnog ploziva van pozicija koje uslovljavaju njegovo gubljenje. Tako su
za Konavle karakteristične pomenute forme sledećih prilogа:
jöрё/дрё, kä, пёka, nika, дtka, sй, dösа, дdsa, náza, naprije, svйkи.
Pored ovih „krnjih“ formi, javljaju se i pune forme ovih prilogа:

јдрёt/дрёt, käd, nёkad, nikad, дtkad, säd, dösad, дdsad, nüzüd, naprijed, svйkиd.
2. Neki prilozi se naporedo javljaju sa dužinom poslednjeg vokala i bez te dužine,
kao:

döта М, Тёгё Р, bližё Р, jačё М, najlašё Pr, dajё Кm М К, тайё Gb М, bдje Gb
М, böla L, görё М, najgorг М Рr, više G Pr Dbr Dr LМ С R D PlР, najviše Dr L.
Ali i:

* вudmani Dubrovački, 174.
* Ресо: Gін, 158.
* Stevanović:Savremeni II, 724.
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dдта Dr JU Lj Pr Рl Vd, tёže R Мh, bliže D В V М1 Кm, jačе Кm Р1 К, láše

Р, najlakše R, düје М, dale Ј, тähe Lј, böle Pr, bдje Gb Р М, göre Lj Pr Кm М Ј,
dóje U Dr J Gb, više Dr U Мh Pr V Gb Кm L. Мl СМ, пајтаће М, najviše С Gb.
Оd istih informatora su beleženi i prilozi sa dužinom i prilozi bez dužine. Ipak,
stiće se utisak da primeri bez dužine imaju neznatnu prevagu.
3. Ni ovom govoru nisu nepoznate partikule koje se, uglavnom, dodaju prilozima:
vüdür Dbr, tüdür L, дndär Р Рl R Dbr V J К,
övиdüra Мl, дndāra D,

дndarkе К ЈS Dbr, дzgürkе Ј, tüdürkе В,
дndakš, дndake K, danaske š М Ј К,
дklёn D, дdneklёn Pl, dönёklёn Lј,

görena V, буdena V, бdená Мl D, бdeká КМ Кm,
бdenāká D, táтопüka D, öпотопäka D,
dдjenüká D, öпотäka D, görenäká D.

Тreba istači da se navedeni prilozi neuporedivo češće javljaju bez partikula i kod
najstarijih predstavnika ovoga govora.
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NЕКЕSINТАКSičкЕ ОsОВЕNOSTI КоNAVosкоG GovоRА
U sintaksi konavoskog govora oseća se uticaj sva tri govora iz neposrednog sused
stva. Nailazimo na neke osobine dubrovačkog, istočnohercegovačkog, pa i govora seve
rozapadne Воke.
iz SINТАкsЕ РАDEžА

1. Sporadično se javlja nerazlikovanje padeža cilja, tj. akuzativa s predlozima, od

padeža mesta, tj. lokativa. U našoj jezičkoj građi našli smo sledeće potvrde za ovu pojavu:
bila sат і пà pašи К, pèklo se ná vatru В, іта јèdna tvrdava öde na övб bºdo Мl,
ујèпčajü se it crkvи С, nije bilo vego četiri u svё Könüvle Km, и тóји тnādбs
sasvijeт тälo je bilo В, naćihб sат öпотой GFbal L, ródila se й Мrcine göre Рl, bili
-- - -

й СРnü Göru R, tд и Кönüvle zövü тдdrina Pr.

Primere za izdiferenciranost ovih padeža nećemo navoditi, jer u svim ostalim
slučajevima naši informatori su upotrebljavali jasno izdiferenciran padež cilja i padež
mesta (što se može videti iz priloženih tekstova) kao u našem standardnom jeziku.
Меsta u kojima smo nailazili na potvrde raspoređena su po celoj oblasti tako da ne
možemo reči da samo neka od njih znaju za ovu osobinu.

Оd susednih govora za ovu osobinu zna severozapadna Boka", a istočna Herce
govina samo u pograničnim mestima prema Crnoj Gori”. Вudmani kategorično tvrdi
da u Dubrovniku nema ove „pogreške“.
U uvodnom delu ovog rada (o poreklu stanovništva) naveden je podatak da se u
predeo konavoske površi doselilo 50—60 porodica iz plemena Вjelica iz Сrne Gore.
Specifična organizovanost života u Konavlima, a naročito endogamija, doveli su do

jezičkog ujednačavanja i stapanja novodoseljenih sa već postojećim adstratom, pa je
moguće da je ova jezička osobina (i neke već navedene u prethodnim poglavljima) osta
tak jezičkih crta donetih naseljavanjem, a ne uticaj susednih govora.

2. І ovde se u pojedinim izrazima javlja predlog и umesto predloga po u značenju
kretanja s ciljem da se nešto donese;
** Dostanič:Nekazapažanja,82; Мusič:SZВ, 34; Remetič:Upitnik.
* Ресо: GІН, 162.
— 102 —

Govor Konavala

343

idёт й sтоkve, pa čuti dönijet da jёdeš М, дtišla su dèca й grožde, dönijeće böјёgа
Gb, išle žene u divа К, yüzda je išla й grт i donósila ga na lédima D.

Оvakva upotreba predlogа и, umesto predloga po, susreće se i u istočnoj Нercego
vini273.
3. Sasvim je obična upotreba akuzativa bez predloga za označavanje vremena kada
su u pitanju imenice koje označavaju vremensko razdoblje (jesen, godina, noć, veće, dan
i sl.):

bijo je övü јёsёn prošlü köd nas Pr, da će döј дvü јёsёn dôma Km, još će öyü
gödinu bit u Zadru Р, prôšlü пбё je bilo strašno vraćе М, дnб vèéё je bila mala izgrada
К, rékli döć öni isti dan Pl.
Naporedo sa primerima akuzativa u ovim slučajevima javlja se i genitiv bez pred
logа:
prдšlбgјёta je bilo mnogo turistä Мl, дvё gödinё je süša smrtimicё К, tдgá dana
ti öni pódü u Novi V. . .

Dobija se, ipak, utisak da akuzativ bez predloga u ovim slučajevima ima prevagu.
4. Upotreba predlogа и s genitivom vrlo je frekventna u ispitivanom govoru.
а) Genitiv s predlogom u ovde se često upotrebljava u funkciji odredbe završetka
kretanja u mestu prema kome se ono vrši, umesto genitivne sintagme spredlogom kod;

z granice su döšli й пах К, nijesmo nigda i drugдga išli zaimat Gb, je li svratijo
й tebe D, dölazijo je ta čójek і й тепе U, йjegli mi и Мürtinovićа С.
b) Upotrebljava se i u funkciji odredbe mesta u kome se privremeno vrši radnja uz
glagole mirovanja, takođe umesto genitiva s predlogom kod;
bijo sam ja и Иagnera G, stala sam и дvega drйgдga sina D, stó sam й пеkё Lйсё

ü Dunavam L, bila sam и тојё tété Lј, tó sème je bilo tamo й рорбva Vd, biće bila й
dитünü Gb, šèdali smo u Mâta Кm, većerali й kитбуа С, sijèlilo se vazda й тепе D,
nóčijo sam й йё G, danas je i dünda, göni fük Dbr, bölovб je tamo i brata Кm, bijo
Sam u sinбva Pr i sl.

с) Vrlo je frekventna upotreba genitiva s predlogom u u funkciji označavanja pri
laženja k pojmu u genitivu uz glagole kretanja:

idém й cara L, idü й йг ć, ide и рôра Р, ide й пеga Dr, pošli smo й Коstopёča
U, ēto nas mi ćemo i tebe nöčit М, idёй doktora Dr, póšб и Ийlё D, јèste li póšli и
Рéra Malбg R...

d) Vezom predloga u s genitivom označava se u ovom govoru „prisustvo omoga
što se kazuje upravnom rečju i u posedu, u službi, u shvatanju, u verovanju ili mišljenju,

u stavu pojma s imenom u genitivu“, što se u našem standardu označava vezom
predloga kod s genitivom naporedo s vezom predlogа и sa ovim padežom:
й паs se takörädilo Vd, takб је й паş vazda bilo Dr, і й was je ista pjesma Dbr,

й паs se prije böga mölilo Km, й йё ima téga dösta Lј, takб је й starё čёjädi В, biće
täkб і й vakе К. . .

е) Veza predloga u s genitivom često se javlja umesto posesivnih prideva i zamenica:
* Ресо: GІН, 165.
* Stevanović:Savremeni Ш, 294.
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dobar li je vinograd и КаR, и Lüka se üdala ćerDr, и Mare je vezivo od najbojije
Vd, и Иläha se slômila köla D, lijépe su dèvбјkе и Апtё М. . .
Рosebno su zanimljivi primeri u kojima se umesto prisvojnih zamenica тој, -а, -е,
tvoj, -а, -e, njegov, -а, -о, upotrebljava genitiv ličnih zamenica za 1, 2. і 3. lice s pred
logom и:

й тепе müž DrМ D K Vd Dbr Pl Ј, й тепе sin M D Gb Lj Dbr, й тепе ötac
Dbr, й йega braćа Мl Кm, й йega dündovi D, й tebe nёрüčа К, й tebe zètovi Dbr. . .
Sira upotreba predloga u s genitivom, nego što je to u sandardu, susreće se i u

drugim govorima“, međutim, u konavoskom je ta osobina veoma izražena na štetu
predloga kod i prosvojnih prideva i zamenica.
Govor Konavala je po ovoj osobini najbliži dubrovačkom, za koji Budmani kaže

da se u njemu „predlog u sgenitivom češće upotrebljava nego kod ostalog naroda“7°.
5. Već je rečeno da genitiv zamenice ona najčešće zamenjuje prisvojnu zamenicu
ћеп, -а, -o (poglavlje o zamenicama), kako je to i u dubrovačkom.

6. а) Sasvim je obična (i preovlađujuća) upotreba genitiva uz odrične glagole:
nijèsu nalazili blagа V, nёćemo prazna razgovбra U, pa ne našli pйta Ј, nemam
pénsijё L, sät se stärijёga ne poštuje Gb, nema nijedne бусё R, nije mi küріјo papra
Dbr, nёma ti ön lözё D, nije prèstб ni jedne йrё R, némajü öni städа В. . .
b) Таkođe nailazimo i na upotrebu genitiva uz potvrdne glagole, ako se pojam u

genitivu može shvatiti kao deo veće celine;
imäm döstavina i räkijё Кm, išli su na Jütü da sameјü bråšna D, dogónili su ötuda

kläka i nёkakvё griilё Мh, imб je moj čača i ovaca i govёdа Р D, daj tбm devojčici
тäntalё Gb. . .

7. Susreću se brojni primeri genitiva spredlogom za u funkciji dopune za određivan
je namene s kojom se vrši radnja upravnog glagola:
trapilo se za lözг М, uzimali vina zä krsnё slavёР, što se östavi za zітёК, bró se

gim za živora D, vézem za fудjё йdaje Gb, da osećem mesa za jйhe Dr, pećem pile za
pйta K, tó radi za klačinё С, östavimo najevak za sirišta D. . .
Genitiv sa predlogom za u ovakvim slučajevima ima „veću arhaičnosti dijalekatski

karakter, i pored upotrebe na dosta širokom prostoru“”.
govoru?78.
8. а) često se umesto prisvojne zamenice тој, -а, -е, javlja enklitički oblik lične

Вudmani naglašava da je ova osobina svojstvena i dubrovačkom
zamenice prvog lica u dativu:

övа ті пèvjesta tipi Dbr, névjesta mistoji Gb, óna ті пёрüća ide u školu Dr, йпиka

тi tamo u gradu radi K, bråt тi žive tamo Dbr, övё тi köтšije prolaze Pr, övа тi čёr
udâta tamo Кm. . .

b) Konstrukcija je li kući?; kako tvoji kući? susreće se i u ovom govoru. Dativ
imenice kuća u ovoj konstrukciji u potpunoj je sinonimiji sa prilogom döта/dдта.
* Ivšić: Posavski II, 117, Stevanović:ICD, 102; Ресо: GlН, 166.
“вudmani Dubrovački, 178.
*” Stevanović:Savremeni II, 336.
* вudmani Dubrovački, 178.
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Оvako se oblik kući upotrebljava u govoru centralne Hercegovine?7°; Vuk navodi
ovaj oblik iz Dalmacije „kao i doma“, a susreće se u delu Нercegovine koja čini nepo
Sredno dubrovačko zaleđe.

9. Као і u većini naših govora i ovde se, pored socijativa, upotrebljava predlog s(а)
sa pravim instrumentalom:
nije s kösбт kösijo D, polijèvaü sa rдgoroт V, dovèzi s vдzот L, sa pijèskom i

kläkom građeno Мl, da se napije vódё s rükaтa Vd, šétajü s avutiта U, ugodila bögu
s тölitvбт С, sй zlütom izvezèna Р.

Sporadično se javlja i instrumental bez predloga s, kao:
köpala je тôtikбт Dbr, veživale žène rükovéti önijem istijem žitoт К.
10. а) Оvde se može susresti i po neki primer „apozitivnog“ instrumentala kojim
se skraćuje zavisna rečenica, kao:

ôna je prispjevala zimsköт sezónбт Мh, vrijedan čójek zітskбт sezónбт stvóriče
gümno Мh, Нèrcegovci radili nádnicбт Dbr, poznavala sam tvoju majku dèvбјkбт Gb.
b) Nailazi se, doduše retko, i na instrumental bez predloga umesto genitiva s pred
logom od;
ja sam samo vдdбт živjela i sökom od narančё Gb.
11. а) Umesto predloga o u ispitivanom govoru se s lokativom upotrebljava predlog
оd.

gövorimo od öпетü Кm, ne misli od névoji Gb, pričaü od дубт privredi U, svè
да тftvijem pričali Gb, pјèvale se pjesme od Milošи Оbiličи і дd Markи Кrajevićи М,
dati pričam ot Könüvliта Рr, da ti rečёm nešto od дубт göri В, némój me pita öd
našбm brüci Dbr.

Оvakvu upotrebu predlogа od

ima dubrovački govor“, a nije nepoznata ni govoru

severozapadne Boke“.
b) Predlog od se ponekad upotrebljava umesto poredbene reči kao:
ka idém vide ünuka ovakб od Копävбkё se obüćem Dr, mi smo živjeli od bдjije
fйтіja R, övi mnadi od žena obučeni Кm. . .

Оva pojava zabeležena je i u Dubrovniku i predstavlja kalk italijanskog izraza tipa:

vivere da signore, vestilo da dona°.
IZ SINТАКSE ZАМЕNIСА

U Konavlima se od našeg standarda razlikuje upotreba

*

samenice sebe i

prisvojne zamenice svoj. Ni ovde se, kao ni u dubrovačkom°, ove zamenice ne upo
trebljavaju uvek kao u standardu, pa će se javiti.

privati i mene s tдbбт L, bög ga je stvorijo na sliku i priliku fiègovи L, ја öču
tvoje, a né däm ti тдје М, titvojijem pütem, ја тдjijem Dr, fi si tёbe oskrbijо Мh, mi
* Ресо: Gін, 167.
* вudmani, Dubrovački 178.

* Musić. SZВ, 34.
* Budmani. Dubrovački, 178.
* вudmani. Dubrovački, 178.
— 105 —

346

Zorka Kašić

ćemo náта nač D, ja sam тёni učinila kafu, ajde učini i tº tёbi Gb, idè Мâto u fiègovи
baštinu Рl.

Rešetar ovu pojavu tumači uticajem italijanskog jezika“, što može da se odnosi
na govor Dubrovnika i okoline, ali, s obzirom na to da se ova pojava javlja i u govorima
koji nisu bili pod neposrednim uticajem romanskih jezika, moguće je da se ona ovde

razvila i bez stranog uticaja°.
Pored primera u kojima se umesto zamenice sebe i svoj javljaju druge lične i pri

svojne zamenice, može se nači i niz potvrda o upotrebi ovih zamenica:
mёјёmo samo za sebe Lј, mёtni nešto na se Gb,

najboje je i svбga gimena Dr, radi i svбти mjestu Кm, ide svak svojбm kući Pl,
igrala na svºjбт svädbi Lј, najvolim priča sa svºjijет čёjadima М, (više potvrda dato
je u poglavlju o zamenicama u morfologiji).

2. U konavoskom govoru se, kao i u dubrovačkom“, ne odvaja rečca ni od odričnih
zamenica:

za nikoga tó nije dobro Gb, prèd nikoga tб ne bi iznijo Pr, za ništa ne bi takб
učinijо С, za ničijem ne žüdim Кm, дd nikoga nè bi iskala Dr, nè idü za ničіт R.

IZ SINТАКSE GLAGOLSКІН ОВLШКА

Upotreba infinitiva — 1. Оvaj glagoslki oblik se najčešće upotrebljava kao dopuna
glagolima nepotpunog značenja. Tako se javlja:
nè morešćйt Gb, ne mogu znät L, možeš pitat Lј, vaja njega pitat М, vaja jёstit

R, vaja it М, kad je trébalo it Km, kad imaš йsirit D, kad bi ga imali kistit K, ka sё
imб žènit R, ka su ga imali sādit R, imajü sādit Pr, počela pádat Dbr, počб йčit D, počб
frgät D, počб pёć В.
Pored ovog najčešćeg tipa dopune glagolima nepotpunog značenja u infinitivu, javlja
se i dopuna u prezentus veznikom da:

trèba da pásü бvce i krave R, vaja da postºji malo Dbr, nёće da zöbjё Pr, vaja da
niko nè priča Gb, vaja da slйša D, trèba da ima R.
2. I u našem govoru javlja se infinitiv sa predlogom za kao finalna dopuna:

ja sam slala za öprestit Dr, teško je za dövestit školovane М, da ide š nim za
иgovarat dèvбјku L, nije dölazijo za radit D, to je divno za pročitat R, treba dösta
vrèmena za véstit övё vèzove Рl, dônesё mi duvana za pйšit Кm, treba tri dana za sprävit

divo i za napravit stèlu L, tó je svè za иvéza(t) vola L, skupili bi se za šalit se Gb, ima
za utövit präce i za ranit kökošі Мh, sprémala se za it u školu К, svё što treba za öbüč
К, nösijo sam vreću za sјёstit Dr, imale smo йža za p?tit D, ne mogu nač övi skatatün
za otvóri(t) vrata Dbr.

3. Infinitiv se javlja i kao objekatska dopuna uz odrične oblike glagola jesат u
značenju „ne treba“.
* Rešetar:NDР,91.
* Ресо. GlН, 19.
*вudmani. Dubrovački, 173.
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ma övб nije za pričat L, nije tó za jёstit Gb, nije tó za vјёrová(t) Кm, tó nije za
glédat D.

Вudmani u dubrovačkom”, takođe, beleži upotrebu predloga za i bez sa infinitivom
i smatra da je to romanski uticaj, što se može prihvatiti i za govor Konavala.
U našoj gradi nismo našli potvrde za upotrebu predloga bez sa infinitivom.

Imperatiy — Jedna od karakteristika ovoga govora je izuzetno velika frekvencija
pripovedačkog imperativa. Kada govornici pričaju o svojim doživljajima, kada govore o

događajima u kojima su učestvovali, naročito kada prenose iskustva vezana za određene
poslove, imperativ je omiljen glagolski oblik:
pa önda önб šème veži i nösi Ј;
bpčina dбdi pa obäli Мl;
&nda bi išle radit, ali dôma prvб иrädi svё Gb;
vazda smo nešto pópravjali: razvali öni pód, prдbijaj püñestre i takб Gb;

počб grädi küću, a ne pitб gospara, göspar ga pozövi da ne smije G;
pripremi kačuo veliki, diži četères litara, onda pripréтi mèso i дčisti svё, pa u öni
kazan stävi i poklópi, nalóži ögай, ра ајde na misu prè сfku D;

pa náli vödu, pa uzavri, pa önda póli önü vünu D;
pa önda proköpāj mu dóje zèmju, pritisni dobro nögama i zagrni, tako je on pokбіі
radijo D;

оtidi žena, koja je domaćica, pa svè to fijepo sатёji u žrvnima, pa итіјёsi D;
bndа тôtaj na kluko i kasnije tó kfüko oprédi Ј;
дčisti svè ispod йіh, pa stävi drugi lis, svaki dan béri, svaki dan stävјај Ј;

рдtrgај, pa izтёći nögama bösijem, pa ga ispi u jednu bäčvu, stäni po tri, četiri
dana, pó pét, pa ga tadarke otдći i ili ü bačvu В.

U pripovedačevom kazivanju prepliču se narativni prezent, narativni perfekat i im
perativ (što se može videti iz priloženih tekstova).

* Budmani. Dubrovački, 179.
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IZ LЕКSIКЕ

1. U leksici konavoskog govora u velikoj meri se odražavaju kulturno-istorijski
uslovi u kojima se ovaj govor razvijaо. Те оdraze nalazimo i na drugim jezičkim nivoima,
ali u leksici najviše. Slovensko stanovništvo se u ove krajeve doseljava u VII veku. Prvi
slovenski doseljenici sigurno nisu našli prazan prostor u tom delu rimske provincije, pa
je jezički supstrat (romanski) već tada morao delovati na adstrat. Kasnija istorija Kona
vala, kao dela Duklje, Raške i Bosne, mogla je obezbediti ovom govoru sličnu sudbinu
kao i drugim štokavskim ijekavskim govorima. Međutim, pripajanje Konavala Dubro
vačkoj republici početkom XV veka (istočni deo 1419, a zapadni 1426) svakako je znatno
uticalo na dalji razvoj konavoskog govora. Dubrovačka republika je četiri stotine godina
vladala konavoskom župom, a padom Republike nije prestao uticaj Dubrovnika, kao
kulturnog centra, na Konavle.
2. Urbana sredina uticala je na ruralnu u mnogim domenima, što se odražavalo i
na govor, a naročito na leksiku. U dubrovački govor romanska leksika je ulazila u di

rektnoj romansko-slovenskoj interferencijі*** Međutim, slovensko stanovništvo iz oko
line Dubrovnika, pa i Konavljani, primali su romansku leksiku posredno, iz slovenskog
dubrovačkog govora, a ne iz romanskog.

Kada analiziramo danas živu romansku leksiku u govoru Konavala°, uočavamo
da se ona ne razlikuje mnogo od dubrovačke. Najveća je razlika u količini ribarske i
pomorske terminologije. Ova terminologija zauzima veoma značajno mesto u dubro
vačkim i bokeljskim romanizmima, dok je u konavoskim samo sporadična. To je sasvim
prirodno, pošto su Konavle stočarsko-ratarska župa bez povoljnog pristupa obali. Ribar
stvom se bavi mali broj ljudi u Moluntu.
Као što su i Sloveni, koji su se doseljavali u Dubrovnik i gradove Воke, primali
urbanu kulturu, a preko nje i romanizme, tako je i ratarsko-stočarsko stanovništvo Ко
* o romanskim pozajmljenicama u dubrovačkom govoru i delimično o načinu njihovog pozajmljivanja:
Вudmani: Dubrovački; Zore: DТ. Paljetkovanje, Rešetar Stok., JМD, DZ; Deanović: ТМРR; Мusič: SZВ.
* Romanske рzajmljenice koje smo našli u našoj jezičkoj građi nalaze se u rečniku koji je databecednim
redom. U pripremi ispitivanja govora Konavala, pored upitnika za ostale jezičke nivoe, koristilismo se i radovi
ma koji se bave pozajmljenicama, kao: Budmani: Dubrovački, Zore: DТ; Rešetar:ЈМD, DZ, Stok.; Deanović:
ТМРR; Мusič: SZВ. Navedenim radovima smo se služili i u određivanju značenja i etimologije romanizama.

Pored ovih radova u definisanju značenja i određivanju etimologije služili smo se i rečnicima. RSAN, RЈА,
RМН, RМS, Skok: Etim. гj., SRIS.
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navala posredstvom Dubrovnika prihvatalo elemente urbane kulture, a preko nje i veliki
deo romanske leksike.

а) U kulturi stanovanja ogleda se veliki romanski uticaj, od građevinarstva do
nameštaja i drugih predmeta koji se koriste u svakodnevnom životu u kući. О tome
svedoći niz romanizama, kao: bänak, bäйa, bärjelo, bäио, bistrijena, bökara, bötija,
bдсün, britvйlin, brдka, brônzin, bйrд, bürsa, vaz, vétrina, yölat, günčin, gvantijera, grä
dele, dетіzana, žтйо, ітbula, kavälet, käтara, kanávot, kantinela, käntula, käntün,
kačио, kášet, küşün, kakara, kakarica, kläk, kläčina, költrina, köтіп, kominata, köтоstre,

könoba, körniž, köčёta, kmpatür, kйžina, kipijerta, kйpica, kйšin, läта, lâta, liksija, li
тica, linсио, likijernica, lukёйar, та), таса, таštel, тöbila, тйlara, náра, дmbrelo,

pala, pantäruо, parapet, pasabrбt, petrдjača, pižио, pilo, pjan, pjät, pjätača, pläћа, ро
dйтijenta, pólača, pйhestra, raštio, rôтіjenča, rubinet, sala, saloća, skále, skálin, skan
dälet, skatütün, skritia, sküra, sövrria, strйтас, tavaja, tavйlin, talijenta, tapit, taraca,
tёća, finel, tövjelica, travütüra, tйndela, fèrд, fèrsâta, civjera, šёga, šègün, škála, škähić,
škâtula, škrabica, špijerlica, šиgатân. . .
b) Veliki broj romanskih termina u oblasti kulinarstva, bilo da je reć o pripremanju,
začinima ili jelima, svedočanstvo je o prihvatanju i menjanju kulture ishrane nekadašnjeg

nomadsko-stočarskog stanovništva. U ovom domenu susrećemo: bèvanda, bёškot, biž,
bдkün, vášбla, vèrdüra, vёrza, gäleta, gärбfalić, granäriz, kähela, kapula, kašträdina,
kónsёrva, kontóriata, köstari, kйkитür, lóčika, тäntala, тästika, тёпestra, тёtvica, ті

jendel, тörüć, padišрай, pále, panāta, papar, pásta, petrйsin, pipüп, ротädбra, pór,
priganica, prökule, prošek, pišut, sёlёn, simйlâta, tдć, сükar, škänata, špica. . .
с) Prisutno je i dosta romanizama vezanih za odevanje, kao: büreta, bötüna, bötüп,
bйтbük, vèsta, vèstit, gète, gondйlete, zèре, kalčin, kartela, kölüna, kölür, kördün, köret,
kötula, kritžat, kйrdela, palèrina, palёtun, röba, tёla, travёrsa, fјдka. . .

d)Susreće se i značajan broj romanizama u imenovanju geografskih i atmosferskih
pojmova, kao: arija, banda, büra, väla, kaštijo, könб, kotóraža, kйrenat, тајstral, тärać,
тóntatia, pйć, förtüna, šilok, šipün. . .

е) Nisu neočekivani romanizmi iz domena religije, kao:
dôtrijenica, diiblijer, düтna, dйто, lётбzina, litйrdija, providancija, sakráтепаt. . .

f) U manjem broju, ali su ipak prisutni, i romanizmi za imenovanje telesnih osobina
i bolesti: vista, göba, тärca, asта, рôntüra, fёbra, fran3а. . .

g) Ni imenovanje srodnika nije pošteđeno romanskog uticaja, pa će se javiti dündo,
пёрüі, перüça i kalkovi prvi rodak, drugi rodak (оd talijanskog primo cugino, secondo
cugino). Ipak, u oblasti imenovanja srodstva, romanizmi u Konavlima imaju znatno užu
bazu nego u Dubrovniku i Воki.

h) Pored imenovanja navedenih konkretnih pojmova, pojavljuje se i niz romanizama
za imenovanje apstraktnih, kao: béleca, bulkan, gйs, kastig, kolitäta, köra3. körot, kri
јānca, kurijaština, pјйžer, prätika, providüncija, skandб, skйža, tratäтепа, йžanca, јјäka,
****

SBS. . .

3. Romanske pozajmljenice pripadaju različitim kategorijama reči. Prirodno je da
ima najviše imenica (do sada navedeni romanizmi su imenice), pošto se one najčešće
pozajmljuju. Najčešće se pozajmljuju iz dva razloga. Prvo, uticajem jedne kulture na
drugu pojavljuje se potreba za imenovanjem novih pojmova koji do tada nisu postojali
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u jednom jeziku i, drugo, imenice se kao samostalne reči, najlakše uklapaju u novi jezički
sistem.

а) Рorem imenica u Konavlima se kao romanske pozajmljenice pojavljuju i pridevi:
ávizan, göbay, gйlбzan, intijer, köçüt, krcat, kurijözan, liber, nёšesan, ranketiv, sigür,
siітап, йšestān, fin, šёsап, šökün. . ., glagoli: аvizat, alèvat, apèlat, arivat, ásistit, bälat,

bandйnat, bastat, bacilat, bešйтаі, vijašat, grätat, gistat, diplat, dйrat, žgärat, zakürtat,
zalampat, izvºintat, indivitiat, inkartat, intrat, intravèriat, isat, külat se, kürtat, köntat,
körotovat, krёpat, labat, läтраt, libérat, тijentovat, navégat, obädat, ogrančat, okürtat,
opitйrat, parat, pásat, paćat, pelйgat, pendйlat, pizat, plènkat se, popйlat, potarücat,
predйplat, prёšii, prigat, prospérat, profйndat, pйrgat, pйčit, raspačat, regälat, remйćat,
rovitiat, svoltat, sёkat, sèпćat, skálat, spénšat, sйтаt, sйrgat, téntat, tökat, tдčat, trätat,
ćapat, йёat, иskočitat se, иšёstat, fèrmat, figitrat, frègat, &ntat, šégat, štivat, štйfat. . .,
prilozi: alävija, veräтёnta, grёšo, drétom, drito, lёšo, lišo, prônto, prдpito, falco, föra,
&йsto. . .

b) Veliki broj danas živih romanizama, koji pripadaju brojnim kategorijama reči,
svedoći o snažnom romanskom uticaju na konavosko stanovništvo. О tome posebno
svedoće pozajmljenice za apstraktne pojmove i vrlo frekventni romanizmi u kategoriji
glagola, prideva i prilogа. Меđutim, ove i ovakve pozajmljenice, putpuno uklopljene u
slovenski jezički sistem, svedočanstvo su o sposobnosti nosilaca ovoga govora da asi

miluju veliki broj tudih reči, a da ništa ne izgube od svoje izražajnosti.

с) Prema Blumfildovoj“ klasifikaciji jezičkog pozajmljivanja, može se zaključiti
da je prelazak romanskih reči u slovenske govore na jadranskoj obali intimnog tipa°.
U odnosu na romanske govore, slovenski govori su bili pretežno zemljoradničko-stočar
skog tipa, nedostajala im je terminologija za mnoge vrste delatnosti i grane civilizacije

koju su morali pozajmljivati od urbanog stanovništva Dalmacije”.
Intimnog tipa su i romanske pozajmljenice u konavoskom govoru. Оve pozajmlje
nice, ukoliko su se proširile na malom prostoru, pokazuju tendenciju da nestanu i da se
zamene rečima koje su ušle u upotrebu na čitavoj teritoriji jednog jezika°. I pored toga
što Dubrovnik ima izrazito prestižnu ulogu, pa to danas može delovati kao elemenat
konzerviranja romanizama, što se delimično i dešava, jer se paralelno upotrebljavaju
romanizmi i njihove zamene iz standarda, najveći deo ovih pozajmljenica će, sigurno, u
najskorije vreme biti potisnut. Оstače samo one koje su ušle u upotrebu na širem srp
skohrvatskom jezičkom prostoru.
4. Iako Konavle nikada nisu bile pod neposrednom turskom vlašću, u leksici kona

voskog govora, pored dominantnih romanizama, susreće se i značajan broj turcizama“.
Рojava može biti neobična, ali ne i neobjašnjiva. Konavle se na severu graniče Нerce
govinom, a na jugoistoku Sutorinom. I jedni i drugi susedi su bili dugo pod turskom
* вloomfield. Language, 444—495.

* Musič:SZВ, 14.
* Skok. Рomorska, 89.

* Musič:szв, 15.
“Роd turcizmima se podrazumevaju reči orijentalnog porekla, koje su preko turskog jezika ili preko mu
slimanskih verskih obreda ušle u naše govore. Deo turcizama koje smo našli u našoj jezičkoj građi dat je u
rečniku abecednim redom. Prilikom definisanja značenja i objašnjenja etimologije koristili smo se sledećom lite
raturom:Skaljić: Тurcizmi, RSAN i RЈА.
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vlašću. Jedna od posledica ovih istorijskih prilika je primanje velikog broja orijentalnih
reći. U vreme turske vladavine, susedne Konavle su često bile pribežište pojedincima i
grupama, koji su iz različitih razloga bežali iz ovih krajeva. To je sigurno jedan od
puteva kojim su turcizmi ulazili u govor Konavala. Drugi, sigurno značajniji put posred

nog prihvatanja turcizama, su vekovne jake veze Konavljana sa zaleđem čvrste i kon
tinuirane su bile trgovačke veze. Skoro do naših dana zadržala se trampa poljoprivrednih
proizvoda između Hercegovaca i Konavljana. Hercegovina je bila stalno tržište za ulје,
vino i rakiju, a Konavle za stočarske proizvode: meso i vunu. Siromašnija Hercegovina
je bila i tržište sezonske radne snage za bogatu župu Konavle (bogatu za ovo podneblje).
Та stalna upučenost jednih na druge stvarala je i specifične prijateljske odnose između
ovih dvaju ruralnih sredina. Ovakvi odnosi su, sigurno, u velikoj meri uticali na pojavu
turcizama u Konavlima, a takođe i na pojavu brojnih romanizama u jugoistočnoj Нer
cegovin1.

а) Тurcizme susrećemo u oblasti stanovanja, bilo da se imenuju delovi kuće ili
оkućnice, delovi nameštaja ili predmeti koji se u kući upotrebljavaju: avlija, атbar,
ibrik, kadrта, kantár, тапgal, таiarica, таšа, тèleт, тösür, sатür, sänsija, sān, sèpet,
sinija, sinšir, sдpra, táva, ténžerica, tдprak, čётет, сèsa, hânşür, čürdük, čibuk, čivija. . .

b) Najveći broj turcizama vezan je za odevanje, kao antёrija, arać, äršin, gajtan,
dölата, ітbrišіт, јёčёrта, káiš, kövča, páриće, póšica, säruk, svilaj, tözluci, töke, čйrak,
јёrтеп, fёs, čérтica, šатädan. . .
с) Jedan deo turcizama je, verovatno, deo usmene književnosti, koja je ovde u formi
zdravica i danas veoma živa, pa se susreće: aždaja, ajdük, āraтbaša, bürjak, bёg, bèéär,
bйla, dйšтапin, duvèglija, kйbura, тègdān, tefèrić, čдrda. . .
d) Nešto je manje ove leksike u domenu kulinarstva, pošto preovlađuje romanska
kuhinja. Ipak se pojavljuje: bйt, japrag, pástrта, piláv, pášik. . .
е) Pored navedenih leksema za konkretne pojmove, u Konavlima će se pojaviti,
doduše u manjem broju, i turcizmi za apstraktne pojmove, kao: belājet, zèтān, zйluт,
inād, јајda, vajda. . .
f) U orijentalnoj leksici su daleko najbrojnije imenice. To je razumljivo, i očekivano,
zbog toga što je u ovom slučaju posredan međujezički kontakt. Upadljivo je odsustvo

prideva, osim izvedenih, tipa: avlijski, ajdüčki. U manjoj meri javljaju se glagoli: batälit,
zaintačit, kalajisat. . . i prilozi: bärem, bezbéli, тйkte. . . koji pored pozajmljenica za
арstraktne pojmove svedoče o jakim međujezičkim vezama.
5) I turcizmi koje susrećemo u konavoskom govoru pripadaju pozajmljenicama in

timnog tipa. Za razliku od najvećeg broja konavoskih romanizama koji, zbog toga što
su ušli u geografski periferne govore, nemaju mogućnost da se nametnu širem prostoru,
pa bivaju potisnuti, turcizmi su primani u centralnim govorima, pa su postajali opšti, što

je najvećem broju ovih leksema obezbedilo trajnost upotrebe na širokom jezičkom pro
storu. Svi turcizmi, koji su navedeni u rečniku, imaju znatno širu rasprostranjenost. Iz

uzetak od ovoga su lekseme: arać, рдšica i bätala (bâtalina) koje su lokalnog karaktera.
6. Pored navedenih pozajmljenica romanskog i orijentalnog porekla, u Konavlima
će se naići i na germanizme. Doba austrijske vladavine ovim područjem nije ostalo bez
posledica na govornu situaciju. Germanizmima nije poklanjama posebna pažnja zbog toga
što su retki, a i ti retki germanizmi imaju veliku širinu upotrebe na čitavom prostoru
naših govora koji su bili u sličnim istorijskim prilikama. Tako se ovde javlja bбgпо
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(okuka, krivina na putu — nem. Воgen — luk, svod, krivina), štrёka (železnička pruga
— nem. Streckе — rastojanje, pruga, daljina, put), špäher (štednjak — nem. Sparherd)
i germanizmi sličnoga tipa.

7. Pored opštih grecizama tipa tipeza, ovde ćemo susresti i neke specifične za uže
područje, kao:golökиd (kukuruz, grč. kolokynda), dikele (alatka sa dva kraka za kopanje,
n. grč. dikella), pèdepsa (briga, problem, grč. paidepsa), ala, alate (hajde, hajdete, za
podsticanje, grč. ela).
8. Jednom rečju, leksika u govoru Konavala predstavlja lingvistički zanimljiv teren
za proučavanje jezičkog kontaktiranja. Ovde se leksika daje samo u naznakama koje
mogu uputiti na šira i dublja proučavanja ovog problema. Ovaj jezički nivo je istraživan
i obrađen u onolikoj meri koliko je bilo moguće u jednom radu u kome se ispituju i
ostali jezički nivoi.

RОМАNIZMI

ädijo — zbogom — tal. addio (SZВ).
alävija adv. — u redu, kako treba — tal. alla via (SZВ, RSAN: imenica u značenju

sreća i prilog u značenju srećno).
älevat (se), -äm (se) — роdići (u značenju odgojiti decu), ustati, oporaviti se od bolesti
— tal. alevare i alleviare (SRIS).

арёlat, -äm — obraćati se, pozvati sa osobitim zahtevom, molbom — tal. appello (Etim j).
arija f— zrak, vazduh — tal. aria (RSAN, RЈА, SZВ).
arivat, -äm — stiči, prispeti — tal. arrivare (RSAN, SZВ).

äsistit, -im — dvoriti, pomoći — tal. assistere (SZВ).
äsma f— sipnja, zaduha — tal. asma (SZВ).

üvizan, -а, -о — dosetljiv, obazriv, bistar, oštrouman — tal. avvisato (RSAN).
ävizán, -а, -о — obavešten — tal. avvisato (SZВ).

аvizat (se), -äm (se) — dosetiti se, obavestiti — tal. avvisare (RSAN i SZВ).
bacilat, -äm — misliti na nešto, voditi računa o nečemu — ven bacilar (SZВ).
bäla f— uvezano breme, denjak, svežanj — tal, balla (RSAN, SZВ).
balancana f— plavi patlidžan — tal. melanzana (RSAN i SZВ: balančana).
bälat, -äm — igrati, plesati — tal. ballare (SZВ).
balйnača f— vrsta masline — tal pallone (RSAN: balünača, vrsta rane smokve).
bänak i bänak m — tezga, klupa — tal. banco (RSAN, SZВ). .
banda i bünda f— strana — tal. banda (RSAN, SZВ).

bandinat, -äm — napustiti, ostaviti — tal. abbondonare (RЈА, SZВ; bandünjat).
bäria f— kupatilo u kući — tal. bagno (RSAN, SZВ).
büreta f— okrugla plitka kapa bez štita — tal barretta (RSAN, SZВ).
barjelo i bärelo n — duguljasto i pljosnato burence za tečnost, mera za zapreminu razne
veličine — tal, barile (RSAN: barilo, SZВ: bärio).
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bästat — umeti, biti sposoban — tal, bastare (Upotrebljava se bezlično s logičkim su
bjektom u dativu. RSAN, SZВ: u značenju smeti, usuditi se).

bäио, bäula m — drveni sanduk sa devojačkom spremom — tal baule, ven baul (SZВ,
RSAN: bäul u značenju putnički kovčeg).

béleca f— lepota, zadovoljstvo, uživanje, bogatstvo — tal bellezza (Каže se: „Nijèsam
ni ja živijo u béleci“. RSAN, SZВ: samo u značenju lepota, lepotica).
bёškot m — dvopek — lat. bis coctus, — ven bescoto (RSAN, SZВ).
beštimat i besйтай, -апm — рsovati, grditi — tal bestimmiare (RSAN, SZВ).

bévanda f—vino pomešano sa vodom — ven bevanda (RSAN, SZВ).
bistrijena f— vrsta bunara za skupljanje kišnice — lat. cistema (SZВ: bistјёrna, RSAN:
bistijerna).
biž, biža m — grašak — ven biso (RSAN, SZВ).
bдkara f— poveći, obično drveni sud sa drškom, za vodu ili vino — ven bocal, —
tal boccale (SZВ: češće bökär m, RSAN).
bökün m — komad, parće — ven bocon (RSAN, SZВ).
bдсün, bocйna m — flaša veće zapremine — ven.bozzon (RSAN, SZВ).
bдtána f— prosto pamučno belo platno — ven.botana (RSAN, SZВ).

bдtija i bдtila f— stakleni sud sa grličem, flaša — tal bottiglia (RSAN i SZВ: botilја).
bötün, botйna m — dugme — ven bоton (RSAN, SZВ).
bråcijera f— dalmatinski jedrenjak za obalnu plovidbu, obično sa jednim jarbolom —
ven. brazzera (RSAN: bracéra tal. brazzera, SZВ: bracéra i bråсјёra).
brityйlin m — mali mož na rasklapanje koji se nosi u džepu — ven britolin (SZВ.
britüljn).
brдka f— kanta, sud od lima — ven.broca (SZВ, RSAN: u značenju krčag, pehar).

bråkulef pl. — vrsta karfola, obraslice — tal broccoli (SZВ, RSAN).
brônzin i brôngin m — sud za kuvanje ili držanje vode — ven bronzin (SZВ, RSAN).

brйške f pl. — drvca za izvlačenje na kocki — tal. bruschette (SZВ: bruškete, RSAN.
brušket).

bйcal m — čekrk za vezivanje jedra — tal bozello (SZВ: bücel, RSAN: böcel).
bulikán m — gužva, galama, svada — tal bulicame (SZВ, RSAN).
bйтbük, bumbäka m — pamuk, pamučna tkanina — lat: bombax, tal bombagia (SZВ,
DТ).
büra f— severoistočni vetar na Jadranu — tal. borra, ven.bora (RSAN, SZВ).
bйrб, burala m — sanduk sa ladicama — tal borale (DТ).
bürsa f—torba — sr, lat.bursa, tal. borsа (DТ).

büs m — komad zemlje obrastao travom, koji se izdvaja iz okoline — lat, buxus (RSAN,
SZВ, DТ, Еtim rј.).

butärga f— ikra — tal bottarga (SZВ, RSAN).
bйtiga f— prodavnica, dućan, radnja — tal bottegа (RSAN, SZВ, DТ).
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cіта (bärbeta) f— konopac za vezivanje barke pri kopmu — tal. cima (RЈА: u značenju
lišće do glavice luka, u repe i sl.).
civjera f— nosila za mreže i drugi teret, sprava na kojoj nose nešto dvojica među sobom
— ven civiera (SZВ, RЈА: civijera, DТ: samo u značenju nosila za mreže).

cükar, cükara m — šećer — ven zukaro, tal zucchero (DТ, RЈА, RМН, SZВ).
ćётрres m — vrsta drveta, kiparis — tal. cipresso (RЈА, RМН, SZВ).
ćapat, -am — zgrabiti, uhvatiti — ven ciaрar ili chiaрar (RЈА, SZВ).
demizána f— velika staklena boca opletena prućem — tal damigiana (RSAN, SZВ).
dôtrijenica i dötrinica f— propoved u crkvi, verske pouke —tal. dottrina (RSAN, RЈА).
drétom i drito adv. — pravo, u istom pravcu — tal. dritto, ven. dreto (SZВ, RSAN).
diublijer m — velika voštana sveća sa četiri fitilja — tal. doppiere (DТ).
düтna f— kaluđerica, redovnica — lat. domina (RSAN, SZВ, DТ).
dйто m — sveštenik — lat. dominus (DТ).
dündo m — stric, ujak, u oslovljavanju starije osobe nezavisno od srodstva — lat. do
minus (RSAN, SZВ: döndo).
dйplat, -äm — dvostručiti — lat. duplus (SZВ, RSAN).
ditrat, -äm — trajati — tal. durare (RSAN, SZВ).
&ardin, -ina m — vrt, bašta — tal giardino (RSAN: därdin, SZВ).
&дnta f— dodatak — ven zonta (SZВ).
&bntat, -äm — pridodati, priložiti — ven zontar (SZВ, DТ).

žornata f— dnevni rad, nadnica — ven zornada, tal. giornata (SZВ, DТ, RSAN: dör
nata).
&йsto adv. — baš, upravo tako — tal. giusto (DТ).
falco adv. — pretvorno, lukavo, lažno — tal. falso (SZВ).
fатija i famila f— porodica — tal. famiglia (RЈА, SZВ: familja).
fёbra f— temperatura, groznica — tal. felbre (SZВ, RМН).

fèrmat, -äm — zaustaviti, zadržati — tal. fermare (RЈА, RМН, SZВ: i fermävat, -ām).
fèrб, -äla m — fenjer, svetionik na moru — ven feral od grč. faros (SZВ, DТ).
fèrsâta f— pokrivač za krevet — mlet. fersata (DТ).
јёsta f— svećanost, proslava — tal. festa (RМН, SZВ: fёšta).

|-

јèta f— kriška, komad — tal. fetta (SZВ, DТ: fјèlica).
figйrat, -äm — lepo izgledati, lepo se ponašati — tal figurare (SZВ).
financa m — carski stražar, finans — tal. guardio di finanza (SZВ: filanc i financ).

fin, -а, -о — ugladen, otmen, istančan, profinjen — tal fino (RЈА, SZВ, RМН).
jäka f— malaksalost, izmorenost, mlitavost — tal. facca (SZВ).

jöka f— mašnica, traka — tal. fiocco (SZВ: fjök m.).
föra adv. — napolje, van — ven fora (RЈА, SZВ).

förtüna f— nevreme, oluja — tal fortunale (SZВ: fortunб, RМН: förtüna i fortunel).
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frègat, -äm — ribati, trijati, čistiti četkom — tal fregare (SZВ).
frёšak, -а, -о — svež — tal fresco (SZВ).
fruštйlin, -a m — bić, šiba — tal. frusto (SZВ: frášta).
gajba f— rešetkast sanduk od daščica za prenošenje voča i živine — st. tal gaiba
(SZВ).
galeta f— okrugli dvopek — tal galletta (RSAN, SZВ).
gančin m — motka sa kukom na kraju — tal gancio (RSAN i SZВ: gänač).
garbün, garbüna m — ugalj — tal. carbone (RSAN, SZВ).

garбfalić m — karanfilić — tal garofano (RSAN, SZВ:garônfб).
garбfб, garбfala m — karanfil — mlet. garofalo (DТ).

gète, géta f pl. — dokolenice bez naglavaka ispletene od vune — tal.ghette (SZВ,
RSAN: géta).
gдbav, -а, -о — grbav — tal. gobbo (SZВ, RSAN).
gondйlete f pl. — vrsta ženskih cipela — tal. gondolette (SZВ:gondölete, RSAN:gon
dülete i gondölete).

gövica f— vrsta slatkovodne ribe — ven. gavon (RSAN: gäovica, SZВ: gavica, u
značenju sardelica).

grädelef pl. — gvozdena rešetka na kojoj se peće riba i meso — ven. gradela (RSAN,
SZВ, DТ:gradikulje).

granäriz m — pirinač — tal. grano rizo (RSAN, DТ).
grätat, -am — rendisati, strugati — tal. grattare (RSAN, SZВ).
grёšo adv. — sirovo —tal grezzo (RSAN i SZВ:grèz, -а, -о, u značenju sirov, neotesan
divlji).

grilia f— moljac u mesu i siru, moljac u obliku crvića u vunenim stvarima — ist. rom.
greiћа (Skok: Etim. rј.).

gróp m — čvor — tal groppo (RSAN, RЈА, Вudmani).
grüj m — ugor, vrsta morske ribe — tal grongo (RSAN).
grün m — grumen zemlje — tal grumno (RSAN, SZВ).
gйlбzan, -а, -о — halapljiv, oblaporan — tal. goloso (RSAN, SZВ, DТ).
gйs(t) m — ukus, uživanje, čud, prohtev — tal gusto (RSAN, SZВ: güšt).
gйstat — prijati, goditi, biti po volji — tal. gustare (Upotrebljava se samo u bezličnoj
formi. SZВ: guštat, DТ: güstati).

gйstijerna f— zasvođena jama ili rezervoar za skupljanje kišnice — lat. cistema (RSAN,
DТ, SZВ: bistijerna).

gutйnár, gutunara m — zarazna konjska bolest — lat. guttur (SZВ).
gvantijera f— poslužavnik — tal. guantiera (RSAN, DТ).

}тbula f— pokrivač od kostreti — tal imbugliare u značenju zaviti (SZВ: u značenju
džak, vreća u kojoj se drži mreža, RSAN).
indivitiat, -äm — potrefiti na nešto po sećanju — tal indovinare (SZВ: indivinat i in
divinjat).
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inkartat, -äm — oblepiti malterom — tal incartare (SZВ).

intrat, -am — sresti nekoga, slučajno nači — ven intrar, tal entrare (SZВ).
intrâta f— rod koji zemlja u toku jedne godine da jednoj porodici — ven intrada (SZВ:
intrada).
intijer, -а, -о — sličan, istovetan — tal intero (DТ).

intravёйat, -äm — dogoditi se, nastupiti — tal intravenire (DТ).
isakivat, -ujem — сеditi vunu, rublje — tal secarre u značenju sušiti (RЈА i SZВ: sèkat,
izbacivati vodu iz čamса).

isat, -am — podignuti, izdignuti — tal isarre (SZВ, RЈА).
izdйrat, -am — izdržati, podneti — tal durare (SZВ, RМS, RЈА).
izvintat, -äm — izmisliti — tal. inventare (SZВ: izvéntat).
јёška f— mamac za ribe — lat. esca (RSAN).

kača f— mali poluloptasti sud sa drškom kojim se zahvata iz lonca — lt. cattia, tal.
cazza (SZВ, RSAN).
kačио, kačüla m — bakarni sud u kome se kuva jelo na ognjištu, kotaо — tal. cazuola
(RSAN, DТ).
kälat (se) — am (se) — spustiti, skinuti — tal.calare (SZВ, RЈА).
kalčin, kalćina m — kratka čarapa — tal calza (SZВ: kalca).
kâтara f— soba — ven. camara (SZв, RMS, RЈА).
kanávot m — kuhinjska krpa — ven. canevezza (SZВ: kanavaca, DТ: kanavас).
künkür m — rak (bolest) — lat. cancer (DТ).

kanйјёr, kantijéra m — dugačka greda pričvršćena horizontalno na zemlju na kojoj brod
u gradnji leži svojom palubom — tal. cantiere (RSAN, RЈА).
kantinela f— tanka krovna greda, letva — ven. cantinela (SZВ).
kantor m — vrsta ribe — tal. cantaro (RSAN, SZВ).
käntula f— slavina — lat. cannula (SZВ, RЈА).
käntün, kantüna m — ugao, kut, čošak — ven. canton (SZВ, RЈА, RМS).
kariac m — vrsta morske ribe — tal cangnazzo ili cagna (SZВ, RSAN).
kāhela f— slatka korica, cimet — tal. cannella (RЈА, SZВ: kanela).
kápula f— crveni luk — lat. caepula (RSAN, SZВ).
karävela f— jedrenjak sa tri ili četiri jarbola — tal. caravella (RSAN).
karijбla f— kolica sa jednim točkom i dve ručke — tal. carriola (SZВ).
kärtat, kartam — premazivati malterom, krećiti — tal. carta (RSAN, RЈА).

karte fpl. — vrsta četvrtastih grebena za vunu sa gusto raspoređenim sitnim zubima —
tal. cardo (RSAN).

kartela f— kesica boje za bojenje svile i platna — tal. cartella (SZВ: u značenju srećka,
mapa, korice).
käruce f pl. — laka kola, kočije — tal. carozza (RSAN).
kástig m — kazna, bruka — tal. castigo (SZВ, RМS).
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kášet m — sanduk — tal cassetta, mlet. caseta (RSAN, SZВ: kašeta i u značenju mr
tvački sanduk, DТ: kašeta).

kaštio, kašćela m — zamak, tvrđava — lat. castellum (DТ).
kašträdina f— sušeno bravije meso — ven castradina (RЈА, SZВ, RМS).
küşün, kaština m — veliki sanduk — tal cassome (RSAN, SZВ).
kavälet m — konjić, nogari za testerisanje drva — tal. cavalletto (SZВ, RМS).
kävsa f— mrtvački sanduk — lat. capsa (SZВ: kapsa).
kijerna f— morska riba — lat. acernia, tal. cernia (RSAN: kёrna, kijerna i kijernja,
SZВ: kérnja, kјёrnja i kёrna).
kikara f— šolja za belu kafu — tal chicchera (DТ, RSAN: kikara, RЈА i SZВ: čikara).

kikarica f— šolja za crnu kafu — tal chicchera (SZВ: čikara).
Кітаk m — stenica — lat. cimicem (DТ, SZВ, RЈА, RSAN).

kläčina f—peć za pečenje klaka ilijama u kojoj se peće ili gasi klak, krećana, vарnenica,
od imenice klak — lat. calcem (RSAN, SZВ: kläčnik i kläčina).
kläk m — kreć, vарno — lat. calcem (SZВ, RSAN, RЈА).
köçüt, -а, -о — tvrdoglav — tal cocciuto (SZВ: köçüt).
köčёta f— krevet (obično u brodskoj kabini) — tal. сucceta (SZВ, RSAN).
kölüna f— оgrlica — tal collana (SZВ).

kolitäta f— kakvoča, svojstvo, kvalitet — tal qualita (SRIS).
költrina f— zavesа — tal coltrina (SZВ, RМS, RSAN).
kölür, kolüra m — boja, šara — tal colore (SZВ, DТ, RSAN, RМS, RЈА).

köтіп, komina m — manja pomoćna prostorija koja služi kao kuhinja — lat. caminus
(DТ, RSAN: jedno od značenja, SZВ: u značenju dimnjak, odžak).
kominâta f— dimnjak — tal caminata (DТ).

koтódai (se), -äm (se) — snači se, dobaviti, smestiti se — ven.comodarse (SZВ, RSAN,
RЈА).
komóтila f— lekovita biljka — tal comomilla (DТ).

kömostre fрі. — lanac nad ognjištem na kojem visi kotaо — st. dalm camastra, grč i
n. grč komastre (SZВ, RSAN: prema grč kremastos, obešen, koji visi, DТ.
kömoštre).

könat, könta m — račun — tal conto (SZВ, RЈА, RМS).
kónб, konäla m — jarak, kanal — tal canale (DТ, SZВ, RЈА).
könoba f— podrum, prostor kućni pri zemlji — sr, lat. canaba (SZВ, RЈА, RSAN:
kónoba).

könop m — uže, konopac — lat. cannabis, sr lat. canapus (SZВ, КМS, RЈА).
könsèrva f— реkmez od rajčica koji se upotrebljava kao začin — tal conserva (RЈА,
SZВ).

köntat, -am — računati, brojati — tal contare (SZВ, RМS, RЈА).
kontóäâta f— slatko od dunja — tal. соtognata (SZВ: kotinjada).
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köraş m — hrabrost — tal.coraggio (SZВ: körađ).

kördün, kordüna m — gajtan koji se prišiva kao ukras —tal.cordone (SZВ, RЈА, RМS).
köret m — deo ženske nošnje, prsluk — tal corpetto (SZВ, RМS, RSAN).
körniž m — okvir, ivičnjak pored puta — ven cornize (DТ, SZВ, RЈА, RSAN).
körot m — žalost za mrtvima, crmina, crna traka, crni veo kao znak žalosti za nekim —
ital.corotto (DТ, SZВ: körota).
körotovati, -ujem — žaliti mrtvog noseći crninu — tal corotto (DТ, RЈА, RМS, SZВ).
köstari m — kesten — tal. castagno (SZВ, RSAN).

kдšćela f— koprivić, drvo i plod — tal castella (DТ, SZВ, RSAN).
kotóraša f— podzemni jarak — lat. cataracta (DТ: kotórada).
kotröbanat m — krijumćarenje — tal. contrabbando (SZВ: kontröbanat i kotröbanat,
RМS: kontröbänt, RSAN: kontrabänd).
kötula f— suknja — ven. соtola (SZВ, RSAN).

kövsa f— stegno krupne ili sitne stoke — lat. coха (DТ).
krcat, -а, -о — рun — tal. carico (DТ).
krёpat, -am — сrči, lipsati — tal crepare (SZВ, RМS, RЈА).
krёšit, -im — porasti, povećati se, poskupeti — tal. сrescere (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
krijánca f— odgoj, vaspitanje, učtivost — tal creanza (SZВ, RSAN, RЈА: krèänca).
kriješva f— trešnja — lat. ceraseus, grč. kerasos (DТ).
kritikat, -am — kritikovati — tal criticare (SZВ: pod uticajem dubrovačkog govora).
krpütür m — posteljni pokrivač, jorgan — lat. coorpertorium (RSAN, RЈА, DТ, SZВ:
korbatuо).

križat m — čohana kratka gornja odeća bez rukava — ven crosato (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).
kйkитür m — krastavac — tal cocomero (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
kipica f— čaša za rakiju — sr, lat. cuppa i tal copра (RЈА, DТ, SZВ: küpa u značenju
čaša, pehar, boja u italijanskim kartama, čašica za rakiju se zove bičèrin).

kipijerta f— krov kuće — ven. соverta, tal coperta (SZВ: küvjerta, RЈА: küvijerta,
DТ: kupijerta).
kйrdela f— pantljika, vrpса, uzica — tal.cordella (DТ, RSAN, SZВ: gürđela).
kйrenat m — morska struja — tal corrente (DТ, SZВ, RМS, RSAN, RЈА: kürёntija).
kurijбzan, -а, -о — znatiželjan, radoznao —tal curioso (RЈА: kurijбz, kurijбzan, RSAN.
kuriбzan u značenju neobičan, čudan, čudnovat, SZВ: kurijбžan u istom značenju
kao u Konavlima).
kйšin, kušina m — jastuk, uzglavlje — ven, cussin, tal. cuscino (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).

kižina f— kuhinja — ven cusina, tal. сucina (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
kvadro, kvadra — četvorougao — tal quadro (Каže se: kvadro lóze SRIS).
kvárat m — četvrti deo, četvrtina nećega — tal. guarto (SZВ, RSAN, RМS, RЈА).
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labat, -äm — piti zahvatajući jezikom i usnama, lokati — tal labbro (SRIS).
lâc m — uzica, omća, trak, zamka — sr lat. laccus, ven lazzo, tal laccio (SZВ, RSAN,
DТ).

laтa f— pleh, sud od pleha — tal. lama (SZВ).

läтраt, -äm — sevati — st. tal. lampare (SZВ, RЈА, RМS).
lapis m — olovka — tal lapis (SZВ, RЈА).
largat se, -am se — udaljiti se, popustiti — tal largare (SZВ).
lâta f— lim, kofa za vodu — tal. latta (SZВ, RSAN).
lèтбzina f— milostinja, milodar koji se skuplja u crkvi — ven lemosina (DТ, SZВ,
RSAN: elèmбzina prema grč. eleemon).
lèntrat, -am — naslikati, portretirati, fotografisati — ven retrar (SZВ, DТ: létrat, leträtat
i lèntrat).
lёšo, adv. — kuvano, obareno — tal lesso (SZВ).
lèut m — vrsta ribarskog čamса — tal. leuto (SZВ, RМS, RSAN).
liber, -а, -о — slobodan — tal libero (SZВ).
libérat (se), -am (se) — osloboditi se — tal liberarsi (SZВ).
libro n — knjiga — tal libro, lat. librum (DТ, RЈА, RМS, RSAN).
lijerica f— instrument sa tri žice — tal lira (DТ).
liksija f— сеd — lat. lixium (DТ).
liтica f— turpija za oštrenje metalnih predmeta — lat., tal lima (RЈА, RSAN).
linсио, fincün m — krevetski čaršaf plahta — vulg lat. linteolu, tal lenzudo (SZВ:
lèncuo, RSAN: lèncül, lincün).
lišo adv. — jeftino, bez štete, bez neprilika — tal liscio (RSAN, RЈА).
litйrdija f— služba božja, liturgija — tal liturgia (RМS, RSAN, SZВ: letürdija).
lóčika f— vrsta salate — lat. lactuca (SZВ, RЈА, RМS, RSAN).
lökünda f— gostiona — tal. locanda (SZВ, RЈА, RSAN).

lökürda f— vrsta plave ribe — lat. lacerta, st. dalm locarda (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
lörko i lбrko m — bauk, veštac, čudovište — tal. I' orco (RЈА, RSAN, SZВ: lörgo u
istom značenju).
lйkijernica f— uljana svetiljka — lat. lucerna (RЈА, RМS, RSAN: lükijerna, SZВ:

lükjerna, lükјёrnica i lükёrnica, DТ: lükјёrnica).
lukéliar, lukenära m — višekraki svećnjak sa svetiljkama na ulje — lat. lucerna (RSAN:
lukijèrnar).
тâca f— teški čekić, malj, bat — tal. mazza (SZВ, RМS, RSAN).

тâcбla f— drveni bat kojim se tuće meso u kuhinjі — tal i ven. mazzola (SZВ i RЈА,
DТ: macula).

Ј

тäda f— slaba kiša koja leti smeta usevima — tal. macchia (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
тајstral, majstrб, -äla m — zapadni vetar — tal. maestrale (SZВ, RSAN, DТ. majstrб).
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тäl і тälic m — veliki gvozdeni čekić sa drvenom drškom, obično služi za razbijanje
kamena — lat. malleus, tal. maglio (SZВ і Вudmani, RSAN, RМS, RЈА: malj).
тánša f— jelo — ven. mangia (SZВ, RSAN, RЈА).
тапigбdo m — onaj koji čini zlo, prevarant — tal. manigolto (Вudmani, RSAN, RЈА).

тänina f— narukvica — tal. manina (SZВ, RSAN, RЈА).
тапtala f— vrsta slatkog jela od šire i brašna — tal. mantala (SZВ, DТ, RМS, RSAN,
RЈА).
тärač m — mart, ožujak — lat. martius, tal. marzo (SZВ, DТ, Вudmani, RМS, RSAN,
RЈА).
таrangün, marangüna m — stolar, drvodelja — ven. marangon, tal. marangone (Bud
mani, SZВ, DТ, RSAN, RЈА).
тärca f—gnoj, trulež — ven. marza, tal. marcia (SZВ, RSAN).
тästika f— rakija u koju se stavlja biljka tršlja — tal. mastica (RMS, RSAN, RЈА,
SZВ: maštika).
тáškara f— maskirana osoba, loše obučen čovek — ven. mascara (SZВ, RМS, RSAN,
RЈА).
тáštela f і тáštel m — omanja drvena posuda, čabar, kabaо, vedro — tal. mastello
(Вudmani, DТ, RSAN).

тènestra f— supa, čorba, dobro jelo uopšte — tal. minestra (SZВ, RSAN, RЈА).
тёštar m — majstor — tal. maestro (SZВ, RМS, RSAN, RЈА).
тіjendel і тіjendeo m — badem — ven, mandola, južno tal. ammenola (Budmani, SZВ.
menduо, DТ: mjendeо).
тijentovat, -ujem — spomenuti, imenovati — tal. mentovare (DТ: mјèntovati).
тilitär m — vojnik — tal. militare (SZВ i RЈА).
тїnat і тійat, -äm — minirati, bacati u vazduh — tal. minare (SZВ, RSAN, RЈА).

тistio, mišćela m — sud za pranje rublja — tal. mastello (SZВ, RSAN, RЈА).
тдbila f— nameštaj — ven. mobiglie (SZВ).
тóntatia f— brdo, planina — tal. montagna (Budmani, SZВ, RЈА).
тórać, moraća m — vrsta trave koja se upotrebljava u kuvanju — lat. amareceum, tal.
amaraco (Вudmani, DТ, SZВ, RЈА).
тPéa f— smreka — lat. myrtus (DТ).
тjºgih, тrginia m — međa, granična oznaka — lat. margine (RMS, RЈА, Вudmani, SZВ.
miginj i migin).
тrkâtulia f— dunja — lat. mela cotonia (Budmani, DТ).

тйlara f— sudu kojem se drži soljena riba — lat. mollia (Budmani, RЈА, SZВ: müljača).
тürga f— talog od maslinovog ulja posle ceđenja — ven. morga (SZВ, RЈА).
тйrina f— vrsta morske ribe zmijastog oblika — tal. murena (SZВ, RМS, RЈА). .
тürva f— dud, drvo i plod — lat. morus, tal. mora (Budmani, RЈА, RМS, SZВ).
тиšküçela f— vrsta kruške — tal. moscatella (DТ).
тйšla f— morska školjka — mlet mussola (DТ).
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тйžika f— muzika —tal. musica (Budmani, DТ, SZВ, RЈА).
пápa i napica f— prekrivač za sto, stolnjak — tal nappa (DТ, RМS, RЈА).
паvégat, navegävat, -äm — ploviti, broditi — tal navigare, ven navegar (RЈА, SZВ:
navigat).

пёрüt m — sestrić, sinovac, bratanac — lat. nepote (RЈА, RМS, Вudmani, SZВ: nёрüč
i nёрüt, DТ: nёрüt u značenju unuk).
пёрüća f— sestričina, sinovica, bratanica — lat. nepotia (Вudmani, RЈА, RМS, SZВ,
DТ: nёрüća u značenju unuka).
пёšesап, -а, -о — neuredan, neskladan — tal. sesto (DТ).
obādat, -äm — obratiti pažnju na nešto, obazirati se, mariti — tal. abbadare (SZВ, DТ,
RЈА).

оčalef pl. — naоčare — tal. occhiali (SZВ, RЈА, Вudmani: оčali).
ogrančat, -äm — оgrebati — tal, grantiare (SZВ).
оkartat, -am — oblepiti malterom — tal. incartare (SZВ).
дтbrelo n — kišobran — tal. fombrella (SZВ: lümbrela, RSAN: dümbrela).
дтbuо, бmbula m — komad mesa od goveđe slabine — ven, ombolo (SZВ, RЈА:limbi).
opititrat, -äm — obojiti, okrečiti — tal. pitturare (SZВ).
дsjenač i ösenač m — pelen — lat. apsynthium (DТ).
дsti f pl. — dugačka drvena motka koja se završava metalnim oštrim delom sa više
zubaca, služi za ubijanje ribe — lat. asta (SZВ, RЈА).
дštriga f— vrsta školjke, kamenica — tal. ostrica (Вudmani, SZВ, RЈА).
раёat se, -äm se — mešati se u nešto, uplitati se — tal, impacciarsi (RЈА, SZВ).
padišpan m — vrsta kolača od jaja, brašna i šećera —tal pan di Spagna (RЈА, patišpanja,
SZВ: pandešpanj, DТ: pandišpanj).
päk m — paket, zavežljaj — tal. рассо (SZВ).
päla f— lopata — tal. pala (SZВ, RЈА).

palйтida f— vrsta morske ribe — ven. palamida (SZВ, RЈА, Вudmani pólanda, DТ.
palamida i pólända).

palerina f— оgrtać bez rukava, pelerina — tal pallegrina (SZВ: pelegrina).
palètün, paletüna m — kratak kaput — tal pallettone (Budmani, DТ, RЈА, SZВ).
pálef pl. — mekinje — lat. paleа, tal. paglia (SZВ, RЈА).
pünüta f— hleb, kruh — lat. panata (DТ).

pantйгио, pantarüla m — viljuška — tal punteruolo (Budmani, RЈА, DТ, SZВ: češće
se upotrebljava pirün).

pйpar m — biber — tal. piper (RЈА, DТ, SZВ).

parangalo n — struk za dubinski ribolov koji je sastavljen od velikog broja udica —
ven. parangalo (RЈА: parangao, SZВ: parangб i parangal, DТ: parangб).
parapet m — zidana kamena ograda pored puta — tal parapetio (RЈА, SZВ).
parat — činiti se, izgledati — tal parere (Upotrebljava se bezlično RЈА, SZВ: pod
uticajem dubrovačkog govora).
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päsabrбt m — сеdiljka za supu — tal. passabrodo (SZВ: pašabrбd).
päsač m — novac za putnu kartu — tal. passaggio (RЈА, SZВ: pasad i pasač).

pásat, -äm — proči — tal. passare (RЈА, SZВ. Javlja se i kao povratni glagol pasat se
— zadovoljiti se postojećim, na primer pasaj se s to malo vódё).
pästa f— testo, rezanci — tal pasta (RЈА, SZВ: pášta).
päş m — mera za dužinu, korak — tal.passo (RЈА, SZВ).
рâtate f pl. — krompir — tal patata (Skok: Etim rј.).
рâtrün, patrüna m — vlasnik broda, čamca, starešina ribarske grupe — tal padrone
(RЈА, SZВ).

рёća i pёčica f— komad, komadić — sr lat. petia, tal. pezza (SZВ, DТ, RЈА).
pelйgat-am — uzimati sve do poslednjeg ostatka — tal pigliare (SZВ: peljužat u
značenju pljačkati, RЈА: peljigati u značenju uzimati, grabiti).
pendйlat, -äm — loviti ribu spravom koja se zove pendula — ven. pendolor (SZВ, RЈА:
péndula, ribarska sprava, DТ: péndula).
pénsija f— penzija, mirovina — tal. pensione (RЈА, SZВ: Мusić kaže da „u ovoj reči
s namesto z pokazuje da se radi o direktnom posuđivanju iz ital.jezika“).
petrójača f— petrolejska lampa — tal. petroliera (SZВ: petröljera, ali i petröljača).
petrйsin m — vrsta biljke koja se upotrebljava kao začin, peršun — lat. petroselinum,
tal. petrosellino (RЈА, SZВ, DТ).
pijerka f— vrsta morske ribe — lat. perca (SZВ, RЈА: pérka).
pilo n — sud od kamena za držanje ulja, sudopera od kamena u kuhinjі — tal. pila (DТ,
SZВ, RЈА).

pihâta f— lonac, šerpa — ven. pignata (Вudmani, SZВ, RЈА).
pipün m — dinja — lat. pepo-onis, tal popone (U Konavlima je, kao i u SZВ, došlo
do pomeranja, pa pipun označava dinju, a za lubenicu se upotrebljava naziv dinja.
DТ, SZВ, RЈА. Вudmani smatra da je reć pipun grč. porekla).
ww.

pitйrat, -äm — obojiti, namazati (kuću, nokte, usta) — tal piturare (SZВ, RЈА: u
značenju slikati).

piz m —teret, uteg, kamen kojim se pritiska meso koje se priprema za zimu u salamuri
— tal. peso (RМS, RЈА, SZВ: pjez i piz).
pizat, -äm — biti težak, potegnuti — tal. pesare (DТ).
pižио, pižйla m — kameno sedište, zidani naslon uz zgrade — lat. podolium, tal. роg
giuolo (Вudmani, DТ, SZВ, RЈА).
pjäca f— trg — tal. piazza (SZВ, RЈА).

pjäşer m — zadovoljstvo, zabava — tal piacere (Вudmani, DТ, RЈА, SZВ: pjađer).
pjan m — sprat — tal. piano (SZВ).

pjät m i pjatinić m — tanjir, tanjirić — tal. piatto (Вudmani, RЈА, SZВ).
pjätača f— veliki tanjir na kojem se iznosi glavno jelo — tal. piatto (SZВ: pjädela).

pläria f— alat kojim drvodelja izravnava površinu daske — lat. plana, tal. pialla (Bud
mani, DТ, RЈА).
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plènkat se, -am se — mešati se u nešto — tal implicarsi (SZВ: plekat se).

podiтijenat m i podйтіjenia f— temelj kuće — lat. fundamentum (DТ, Вudmani:
podümjenat, SZВ: podümјёnta, a uz obalu fundamenat).

рölača f— palata, velika kuća — lat. palatium, tal. palazzo (Вudmani, DТ).
pólas, pólsa m — bilo, puls — tal. polso (Вudmani, SZВ: pólac, рölса).
рдта i pälта f —vrsta suptropskog drveta — lat. i tal palma (Budmani, DТ, RЈА,
szв).

ротädбra f— rajčica, paradajz — tal. pomodoro (Вudmani, DТ, RЈА, SZВ: pomidбra
i pamidбra).

рдnat m — jaka daska koja služi za premošćavanje, najčešće u građevinarstvu — tal.
ponte (RЈА, SZВ).

póntüra f— upala pluća — tal pontura (SZВ).
popйlat — rašćuti se po narodu — tal popolarizzare (Upotrebljava se bezlično. Каže
se: tó se populalo po narodu).
рдr m — vrsta luka — lat. porrus, tal porro (RЈА, SZВ: рör).
рдrat m — pristanište, luka — tal porto (Вudmani, SZВ).

potaräcat, -äm — popločati — tal, terrazzare (SZВ).
potašilat, -äm — primiriti, prikriti — ven. taser (SZВ).
präska f— breskva — tal persica (Budmani, DТ, SZВ).
prätika f— praksa, vežba — tal. pratica (SZВ).
prediplat, -äm — udvostručiti — lat. duplus (SZВ).

prèmat — odgovarati, dopadati se, biti stalo do nećega — tal. premare (Upotrebljava se
bezlično i najčešće u odričnom obliku. Ne prema mi — nije mistalo do toga. Skok:
Etim, tj.).

prèša f— žurba, hitnja — tal.pressа (Budmani, SZВ).
prèšit, -im — žuriti, hitati — tal.pressare (Budmani, RЈА, SZВ).
priganica f— uštipak — ven fritola (DТ, SZВ).
prigat, -am — pržiti — tal prigere (Budmani, DТ, RЈА, SZВ).

prika f— kolac, motka koja se zabode uz biljke penjačice —tal pertica (RЈА, SZВ).
profindat (se) -äm (se) — pasti na dno, propasti nekuda, strovaliti se u neku provaliju
—tal. sprofondarsi (RЈА, SZВ).

prдkulef pl. — obraslica, brasunica — tal. broccoli (DТ).

prônto adv. — slobodno —tal pronto (Каže se: Prônto ti je sve u značenju slobodno
ti je sve, dozvoljenoti je sve SRIS).
prдpito adv. — baš, upravo, taman — tal. proprio (DТ, SZВ).
prospérat, -äm — napredovati, uspeti — tal prosperare (RЈА, SZВ: prošperat).
-

prдsula f— tiganj, tava — sr lat. frixorium, juž. tal fasola (DТ, RЈА, SZВ).
prošek i prošek m — vrsta vina koja se pravi od prosušenog grožda — tal prosecco
(SZВ).
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providancija f— providnost božja, proviđenje — tal provvidevza (RЈА: providencija,
SZВ: providenca).

pišut m — dimljena šunka — ven. persuto (RЈА, SZВ, DТ: pišukat).
pйć m — studenac, izvor — lat. putems, tal. pozzo (Вudmani, DТ).

pйčit, -im — naglo poteći (od imenice pйć).
pйnčela f— čahura svilene bube — tal filugello (DТ: funkjela).
pйhestra f— prozor — tal. finestra (RЈА i SZВ: fünjestra i pünjestra).
pйrgat, -äm — čistiti — tal. purgare (RЈА, SZВ).

râca f— rasа — tal razza (RЈА, SZВ).
rädakva f— гера — lat. radaicem (Skok: Etim rј.).
räт m — bakar, mjed — tal. rame (SZВ, Вudmani).
ranketiv, -а, -о — užegao, pokvaren (za mast, meso i jelo) — lat. rancidus (Budmani,
SZВ: rankotav, ranketäv, DТ: ranketljiv).
raspačat, -äm — rasturiti — tal. dispacciare (SZВ).
ráša f— vrsta domaćeg sukna —tal. rascia (DТ, SZВ: u uznačenju podsuknja od grubog
vunenog platna).
ráštio, rešćela m — gvozdena ili drvena rešetka oko vrta ili kuće — tal. rastrello (DТ).
règal, -äla m — dar, poklon — tal regalo (SZВ).
regalat, -äm — poklanjati — tal regalare (RЈА, SZВ).

regula f— pravilo, red, propis — lat. regula (SZВ, RЈА: regula).
rётeta m — zapušten, dronjav čovek, odrpanac — lat. ital. eremita u značenju pustinjak
(SZВ: rèmeta, RЈА u značenju pustinjak, redovnik, kaluđer, crkvenjak, DТ: crkveni
zvonar i čuvar crkve).

remйćat, -am — lutati, ići na sve strane — tal rimorchiare (DТ).
rдba f— rublje, odelo — tal, roba (RЈА, SZВ).

rômatika f— bolest zglobova i mišića, reumatizam — ven romatismo (DТ, SZВ: ro
matizma).

rômijenča f— sud za vodu, obično od bakra, a može da bude i od drugog metala —
sr lat. ramentia (DТ, SZВ: rômјёndža, RЈА: rômёnča).

rovihat, -äm — uništiti, upropastiti, oštetiti — tal rovinare (SZВ: rovinat).
rubinet m — slavina — tal. robinetto (Skok: Etim, rј.).
ruzтärin m — mirišljava biljka — lat. rosmarinus (DТ).

sükёt, -éta m — papima kesа — tal sacheto (SZВ: saket ali se u istom značenju potre
bljava škartoc. Мusić navodi da je u Воku saket ušao pod uticajem dubrovačkog
govora).

sakrämenat, -nta m — sveta tajna, svetotajstvo — lat. sacramentum (SZВ, RЈА).
sala f— dvorana, dvornica — tal, sala (RЈА:säla).
süloća f— dvorana, dvornica — tal, salotta, salotto (RЈА, DТ).

särag, sarga m — vrsta ribe — lat. sargus, tal. sarogo (RЈА, SZВ: sarak).
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särdela f— vrsta morske ribe — tal, sardella (SZВ).
sèkat, -äm — izbacivati vodu iz čamса — tal seccare (RЈА, SZВ, DТ).
sёlёn m — vrsta biljke koja služi za začin, celer — ven seleno, grč. porekla (RЈА, SZВ,
dт).

sèпćat, -äm — žасnuti se, onesvestiti se, biti u šoku — tal sentio (DТ).
setётâna f— sedmica, nedelja — ven. setemana (SZВ).
sigür, -а, -о — роuzdan — lat. Securus (DТ: sikur).
siтйlâta f— griz — tal.semolino (SRIS).

sitiórina f— gospodica i gospoda — tal. signorima (SZВ).
skälat (se), -äm (se) — spustiti (se), sići — tal.calare (RЈА, SZВ).

skále, skala fpl. — merdevine — lat. scaleа, tal. scale (SZВ: skale označavaju stepenice,
a skala merdevine. U Konavlima se za stepenice kaže i skale, ali češće skalini).
skálin, -ina m — stepenik — tal. scalino (SZВ, RЈА).
skalini, -a m pl. — stepenište — tal. scalino (SZВ: skalinada).
skandälet m — grejač za krevet — tal. scaldaletto (DТ, RЈА, SZВ).
skandб i skändб, skandala m — sablazan, slutnja, bruka — tal.scandalo (SZВ: skandala
f u istom značenju).
skaräтbё2 m — žohar — tal. scarafаggio (DТ).
skatätün m — reza na vratima — tal. scatto — skok, trzaj (SRIS).
sköntat, -äm — izračunati — tal. contare (RЈА, SZВ).
skritia f— sanduk (obično za rublje i ostali tekstil) — lat. scrinium, tal.scrigno (RЈА,
szв).
skйla f— škola — lat. schola (DТ).
sküra f— drveni pritvor iznutra na prozorima — tal. scura (RЈА, DТ: sküra).
sküža f— izgovor, ispričavanje — tal. scusа (DТ).
sölad, sölda m — novčić — tal. soldo (RЈА, SZВ).
sorйтепаt, -a m — vrsta, pasmina — tal. sorte (DТ: sörta).
|-

sövrha f— stino kamenje što se u zidanju stavlja između velikog kamenja — lat. saburта,
tal. zavorra (RЈА, SZВ).
spénšat, -äm — potrošiti novac ili imovinu — tal. spendere (DТ, RЈА, SZВ).

spёnza i spёnза f — kupovina na trgu, trošak za kupovinu — sr lat. spensa, tal. spesa
(Вudmani, DТ, SZВ i RЈА: spenza).

spijün, -üna — izvodnik u ribarenju — tal. spione (Вudmani).
sizenat, -nta — роdoficirski čin u staroj vojsсі — tal. Sergente (Budmani, RЈА, SZВ).
star, -āra m — mera za težinu, oko 60 kg — sr lat. stara, starium, tal. staio (RЈА, SZВ,
Вudmani).
sйтán, -а, -о — poštovan, cenjen — tal. stima (Skok: Etim, tj.).

stimat, -äm — poštovati, ceniti — tal stimare (SZВ: u značenju proceniti, ali Musić
navodi da se ponekad upotrebljava i u značenju poštovati, ceniti).
*
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straтac m — dušek — ven. stramazzo (SZВ, RЈА).

stйра f — kućine — lat. stuppa, tal, stopра (DТ, RЈА, SZВ).
sйrgat, -am — baciti (obično sidro u more) — tal. sorgere (RЈА, SZВ).
svöltat, -am — zasvoditi — tal. voltare (RЈА, SZВ).
šabaka f— vrsta ribarske mreže — tal. sciabiaca (DТ, RЈА, SZВ).
šёga i šega f— pila, testera s konopcem — ven. sega (SZВ).
šègat, -am — rezati pilom ili testerom, piliti — tal. segare (RЈА, SZВ).

šёgün, šegüna m — velika pila, testera sa dve ručke za rezanje stabala i velikih komada
— tal. segone (RЈА, SZВ).

šёsап, -sna, -sno — uljudan, pristojan, lepog fizičkog izgleda — tal sesto (SZВ, RЈА:
šèstan).
šès (t) m — urednost, skladnost, pristojnost, način — tal. sesto (DТ, RЈА, SZВ).
šёšula f— oruđe od izdubena drveta kojim se crpe voda iz broda — tal. sessola (SZВ).
šilok m — južni, jugoistočni vetar, jugo — tal. scilocco (RЈА, SZВ).
šipün m — mlaz kiše — tal. sifone, od grčkog sifon (RЈА, SZВ, DТ: kao toponim).
škäla f— komad kamena koji se pri zidanju stavlja u kreć između većeg kamenja, sitno
kamenje u međama — tal. scaglia (DТ, RЈА, SZВ).
škänâta f— dvopek — tal. scannata (RЈА, SZВ, DТ: škanätica).
škahić m — klupica, vrsta stolice — tal. scagno (RЈА, SZВ: škänj).
škâtula f— kutija sa poklopcem — tal. scatola (RЈА, SZВ).
škiha f— kičma, hrbat, leda — tal. schiena (RЈА, SZВ).

škrabica i škrabinica f— fioka, ladica — ven. scrabatolo (RЈА, SZВ: škrabija).
šдkan, -а, -о — prighup, budalast — tal, sciocco (SZВ: šökav).
špäg m — džер — tal. sacco + spacco (RЈА, SZВ).
$pag, špaga m — tanko uže, uzica, konopac — tal. spago (DТ, RЈА, SZВ).
špica f— koštica u plodu, semenka — ven. spizza (RЈА, SZВ).
špijerlica f— levak — mlet. piria (DТ).

štivat, -am — slagati, složiti — tal.stivare (RЈА, SZВ).
štröp m — prsten od konopca za veslo — tal. stroppo (RЈА, SZВ).
štifat, -äm — kuvati na poseban način — tal. stufo (SZВ: u značenju dodijati, dosaditi).
šиgäтān, šugamâna m — ručnik, peškir — ven. sugaman (RЈА, SZВ).
täbar, -ära m — kabanica, neka vrsta muškog kaputa bez rukava — tal. tabarro (RЈА,
SZВ).
tübela f— drvena ili limena ploča na kojoj je nešto napisano — tal. tabella (SZВ, RЈА:
u značenju skrižaljka, tablica, tabula).
takйlin, -ina m — novčanik — tal. taccuino (SZВ).

tälijenta f— čekić za klesanje i razbijanje kamena — tal talento (SZВ: falёnta).
tapit m — sag, čilim — tal, tappeto, mlet. tapeo (Skok: Etim rј. DТ: grčkog porekla).
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täraca i taračica f— otvorena galerija iza kuće, veliki balkon, veranda, ravan krov na
kući — tal, terrazza (RЈА, SZВ).
tavaja f— stolnjak — tal tovaglia, ven tovagia (SZВ, RЈА).
tavйlin, -ina m — stočić, mali sto — tal tavolino (RЈА, SZВ).

tёća f— šerpa — ven techia (RЈА, SZВ).
tёla f— vrsta tkanine, platna — tal, tela (RЈА, SZВ).
tèntat, -äm — kušati (nekoga), navoditi (koga) — tal.tentare (SZВ, RЈА).

йnel m — soba za ručavanje, blagovaonica, primača soba — ven timelo (RЈА, SZВ).
tдć m — sok od pečenja — ven tocio (SZВ: tóć).
tдćat, -äm — namočiti sokom, umakati u sok od pečenja — ven. tociar (SZВ).
tдkat, -am — pripadati — tal.toccare (Веzlično, kaže se „Тöka da tó üradiš“ SZВ, DТ,
RЈА: tókati u značenju ticati, dirati).
tövjelica f— stolica bez naslona, drvena niska klupica — mlet. tavela mezzana (DТ,
Skok: Etim rј.).

trabakula f— vrsta broda na jedra sa dvajarbola — tal trabaccolo (SZВ, RЈА).
tratйтепаt, -nta m — gošćenje, gozba, prijem — tal. trattamenta (RЈА, SZВ).
trätat, -äm — ugostiti, počastiti — tal. trattare (RЈА, SZВ).
travütüra f— pregrada od lakog materijala, ograda od spletene trske premazana žbukom
— tal. travatura (RЈА, SZВ).
trävёrsa f— pregača, kecelja — ven. traversa (RЈА, SZВ).
tйndela f— uzglavlje, blazina — lat. tugdela, (DТ).

йra f— sat—tal ora (SZВ).
иskočitat se, -äm se — uzjoguniti se, postati tvrdoglav — tal diventar cocciuto (SZВ:
uskočitat, pod uticajem dubrovačkog govora).
йšestān, -а, -о — uredan — tal. sesto (SZВ, DТ).
иšèstat, -am — urediti, udesiti — tal. assestare, metere in sesto (SZВ, DТ).
йžanca f— navika, običaj — tal usanza (SZВ, DТ).
йžat, -äm — običavati, biti vićan — tal usare (RЈА, SZВ, DТ).

važбla f— grah, pasulj — tal. fagiuolo (RSAN, SZВ: fadžбla).
väla f— dolina, uvala — tal. valle (SZВ, RSAN).
vарбr, vарöra m — parobrod — tal. vapore (RSAN, SZВ).

vaz m — staklena posuda, obično u obliku valjka ili prizme za čuvanje prerađevina od
voča i povrča — tal. vaso, mlet. vazo (RSAN, SZВ: važ).
varäтёnta adv. — zaista — tal veramente (SZВ, U Konavlima prezime Veramёnta).
vèrdüra f— povrče, zelen — tal verdura (SZВ).
vёria f— venčani prsten, burma — ven vera (SZВ: vёra, RSAN: véra).
vёrza f— glavati kupus — tal verzotto (SZВ; verzot).
vèsta f— haljina — ven. vesta (SZВ i RSAN; vešta).
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vèstit i vesйtić m — kratki kaput i muški i ženski — tal. vestito (SZВ; veštitu značenju
muško odelo).
vétrina f— izlog — tal vetrina (SZВ: véltrina).
vljaš m — putovanje — tal. viaggio (RSAN i SZВ: vijad).

vijašat, -am — putovati — tal viaggiare (RSAN i SZВ: vijađat).
vista f— vid — tal. vista (SZВ: višta, u značenju pogled, vid, vidik).
удlat, vбlta m — zidani svod — tal volto (RSAN, SZВ).

zakartat, -am — zapušiti, zalepiti malterom — tal incartare (SZВ, RSAN).
zalampat — početi sevati, zasevati — tal lampare (Upotrebljava se bezlično. SZВ,
RSAN).
zénzo m — imenjak — mlet zenso (DТ).
zёpe f pl. — papuće od platna — tal zерра (SZВ).
žära f— čup — tal. giara (RSAN, SZВ).
|-

žgärat, -äm — роgrešiti — ven, sgarar (SZВ, RSAN).
žтйо, žmüla m — čaša iz koje se pije voda ili kakvo drugo piče — lat. modiolus (RSAN,
DТ).
žйdio, žüdela — židov — lat. iudaeus (DТ).
žйkva f— žuka, brnistra — lat. juncus (RSAN, SZВ).

TURCIZМІ

ајdük m — odmetnik od vlasti, drumski razbojnik, lopov, za vreme Turaka, kod Južnih
Slovena (naročito Srba) još i: borac protiv turske vlasti za oslobođenje — tur haydut
(Тurcizmi).
äтbär m — sanduk za žito i brašno — tur.ambar (RSAN, Тurcizmi).

ântёrija f— vrsta muškog ili ženskog ogrtača — tur, entari (Тurcizmi).
ärać, arča m — komad crvene ili crne čohe koji služi kao ukras na odelu — tur harç
(RSAN).
üraтbaša m — hajdučki poglavica — tur harami basi (RSAN, Тurcizmi).
äršin m — šipka kojom se pri tkanju razapinje tkanina na razboju, mera za dužinu koja
se još uvek upotrebljava u tkanju — tur arşın (RSAN).

ävlija f— kućno dvorište ograđeno zidom — tur. avlu (RSAN, Тurcizmi).
āzdaja f— ogromna neman, obično vodena, ponekad višeglava i krilata, koja proždire
ljude i životinje — tur, ејder, ејderha (RSAN, Тurcizmi).
bärem adv. — makar, u najmanju ruku, ako ništa drugo — tur bari, vulg, barim (Тur
cizmi).
barjak m — zastava — tur, bayrak (Тurcizmi).
bätala fi bätalina f— moćvarno, neupotrebljivo zemljište — tur, battal u značenju
pokvaren, zapušten, neupotrebljiv (RSAN).
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batälii, -im — ostaviti, okaniti se, zapustiti, napustiti, pokvariti, poremetiti, oronuti. . .
— tur, battal (RSAN).
bèéär m — neženja, momak, samac bez porodice — tur, bekar (Тurcizmi).

bёg m — plemić, plemička titula — tur bey (Тurcizmi).
belājet m — nesreća, nevolja — tur, bela (Тurcizmi, DТ).
bezbéli adv. — zaista, zacelo, naravno, besumnje, jamačno, sigurno — tur besbelli
(RSAN).
bйla f— žena muslimanka — tur.bula, bola (Тurcizmi).
bйt m — bedro, stegno — tur, but i bud (Тurcizmi).
ćürdük m — velika soba na spratu — tur. cardak (Тurcizmi).
ćérтica m — vrsta ženskog prsluka — tur. geçirme (Тurcizmi).
ćibuk m — сеv sa lulicom na jednom kraju koja služi za pušenje — tur. gibuk (Тurcizmi).
Суін m — Jevrejin — tur. Çifut (Тurcizmi).
čivija f— ekser — tur, givi (Тurcizmi).
ćётer m — svod, luk — tur, kemer (Тurcizmi).

ćёla f— mesto na glavi sa kog je otpala kosa — tur, kel (Тurcizmi).
ćёsa f— tobolac, vrečica — tur. kese (Тurcizmi).
ćдrda f— sablja — tur. görda (Тurcizmi).
ćдrav, -а, -о — slep — tur, kör (Тurcizmi).

ćдro m — onaj koji ne vidi na jedno ili oba oka, slepac — tur, kör (Тurcizmi).
ćйrak m — muški kaput postavljen i opšiven krznom, bunda, kožuh — tur, kürk (Тur
cizmi).
dölaтa f— ženski duži prsluk — tur, dolama (Тurcizmi).
düşmanin m — neprijatelj, protivnik — tur düsman (Тurcizmi).

јатüdan m — muški zatvoreni prsluk s rukavima — tur. camadan (Тurcizmi).

duvèglija m — mladoženja, momak za ženidbu — tur güvey (RSAN).
јајda i vajda f— korist, dobit — tur fayda (Тurcizmi).

јёrтеп m — muški prsluk od čohe bez rukava — tur fermen (Тurcizmi).
јès m — kapa posebnog kroja — tur fes — ime dobijeno po gradu Fesu u Maroku
(Тurcizmi).

gajtan m — fino izrađena vrpca koja služi za ukrašavanje odeće — tur, kaytan (RSAN).
hйтäl i üтül m — nosač — tur hamal (Тurcizmi).

hünür m — dugi šiljasti mož sa oštricom na obe strane — tur hancer (Тurcizmi).
ibrik m — оveći bokasti bakarni sud (ređe od srebra, zlata i drugog), ponekad ukrašen
ornamentima, vrć sa uzanim grlom, kupastim poklopcem, dugačkim povijenim si
skom i drškom — tur ibrik (RSAN).

imbrišim m — vrsta tankog svilenog konca za vez — tur ibrisim (RSAN).

inüd m — kapric, prkos, tvrdoglavost, upomost u protivljenju, svada, zavada — tur.inat
(Тurcizmi).
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japrag m — jelo spremljeno u lozovom listu — tur yaprak (Тurcizmi).
јёčёrта f— vrsta prsluka, deo muške i ženske narodne nošnje — tur, geçirme (Тurci
zmi).
kadrта f — kamenom popločan put ili avlija — tur, kaldırım od grč. Каlos dromos
(Тurcizmi: kaldrma).
käis m — remen, kožni opasač — tur, kays (Тurcizmi).
kaläisat, -išёm — prevlačiti posuđe kositrom — tur, kalay (Тurcizmi).
käntar m — železna sprava za merenje težine — tur, kantar (Тurcizmi).

kövča f— metalna kukica i mali metalni kolutič za koji se kukica zadeva — tur, kopça
(Тurcizmi).

kйbura f— mala puška koja se puni barutom — tur, kubur (Тurcizmi).
тängal m — sud posebnog oblika u kojem se drži žeravica radi zagrevanja sobe — tur.
mangal (Тurcizmi).
тáša f— gvozdena lopatica sa dugom drškom za zahvatanje i prenošenje žara, vatralj
— tur, masa (RSAN).
таtarica f— meščić za vodu ili neku drugu tečnost — tur, matara (RSAN).
тègdan m — borba između dva lica kao vrsta obračuna ili odmeravanja snage — tur.
meydan (RSAN).
тèlem m — mast koja se priyija kao lek na ranu, krastu, uboj itd. — tur melhem
(Тurcizmi).
тдsür m — drvena cev za namotavanje pređe, konca i slično, kalem, izraštaj, na primer
ledenica na krovu — tur. masura (Тurcizmi).
тйkte adv. — na tud račun, gotovanski, besplatno — tur müft (Тurcizmi).
пähija f— upravno područje, kraj, oblast, — tur nahiye (Тurcizmi).
пälet m — đavo, demon, prokletstvo, u izrazu: „Nálette bilo!“ u značenju Davo te
odneо! Neka si proklet! — tur lanet (Тurcizmi).
pášik m — sitan crni luk za rasađivanje — tur.arpacik (RSAN: arpadžik).

páриće f pl. — vrsta plitke otvorene kožne obuće koja se nosi u kući — tur papuç
(Тurcizmi).
pästrта f— sušeno i dimljeno meso — tur pastirma (Тurcizmi, DТ). U Konavlima se
ova reč čuje i u liku pästrva.
püzür m — stočna pijaca — tur pazar (Тurcizmi).

pilav m — jelo od gusto kuvanog pirinča — tur pilav (Тurcizmi).
рдšica f— vrsta uštirkane marame — tur, pusu (Тurcizmi: рôša u značenju kapa ili
šal).

sahân i san m — bakama ili limena zdela — tur. sahan (Тurcizmi).
säтür m — drvena naprava slična sedlu koja se stavlja na leđa konju, mazgi ili magarcu
— tur. senner od grč. sagmarion (Тurcizmi).
sänsija f— ugre an sud od železa u koji se stavlja kukuruzni hleb da se brže i bolje
ispeće, crepulja (DТ).
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säruk m — tanko platno ili šal omotan oko fesa, čalma — tur. sarik (Тurcizmi).

sèpet m — dubok koš koji se nosi na leđima ili se tovari na konje — tur. sepet (Тurcizmi).
sinšir m — lanac, okovi —tur. zincir (Тurcizmi).
sinija f— nizak okrugao sto — tur. sini (Тurcizmi).
sдpra f— postavljen sto, trpeza uopšte — tur. sofra (Тurcizmi).
svilaj m — širok kožni opasać, pojas koji spreda ima više pregradaka za oružje — tur.
belsilahi (Тurcizmi).
täva f— tiganj — tur, tava (Тurcizmi).

tefèrić m — zabava izvan kuće — tur, teferrüç (Тurcizmi, DТ).
tènžerica f— gvozdeni sud za prženje jela — tur tençere (Тurcizmi, DТ).

tдke f pl. — metalne pločice i dugmeta prišivena na prsima na dečermi ili džemadanu
kao ukras — tur toka (Тurcizmi).
tдprak m — оgnjište, zemljište, tlo — tur toprak (Тurcizmi, DТ).

tözluci m pl. — dokolenice od čohe ili sukna koje se sa strane zakopčavaju — tur tozluk
(Тurcizmi).

valaj adv. — bogme, odista, zaista, bašta — tur vallah, vallahi (RSAN).
zaintačit, -im — kapricirati se, posvaditi se, navaliti sa pitanjima ili zahtevima — tur.
inat (Тurcizmi).
zèтân m — vreme, doba — tur zeman (RSAN).

zèra, zèričica f— vrlo mala, neznatna količina nećega, mali deo nećega — tur zerте
(RSAN).

zйluт m — nepravda, nasilje, bezakonje, teror — tur zulüm (Тurcizmi).

— 131 —

VII

РRIМЕRI КОNAVОSКОG GОVОRА

1. Jedan čôek pälio lazinu, pa se jedna zmija isala na drvo, a ökolo je obakölijo
svºj ögай. Оna zmija kaže čoёku:
— Späsi me od ögйa, a mój otac — göori — kral zmija, östaviće te bögata.
Оn brzo usijèci jedan dügački prüt, köliko je mógó düli, pa önda pruži önomo na
önü granu, öna se zmija uvati i бn je iznèsi iz önega ögћа. Каže mu öna zmija tada:
— Ајde sa mnбm, mój otac će te darövat. Némбj ništa üzét nego jezik.
Те öni čôek š hôm döšб tamo kraju. Zmija kažё.
— Оvi me čôek späsijo. Därüj gа.
— Кäko té späsijo?
Zmija kaže takб i takб, da je obakölijo ögай, da je čôek pružijo prüt i da je izvadijo
iz bgћа.
w.

|-

-

— Stó bi da ti däm?

— Néću ništa, nego da mi jezik.
— Ма tó ti ne mogu dät. Negüzmi štó drügб.
— Ма ništa néću nego tó.
— Ајde — göori — pruži jezik!
I oni kral zmija plünuvog u jèzik. Оn sada zna štó göori fica ka pјèva, štó gövori
zmija, što göori küčak ka läje, sve zna.
Uvećё takб stóji, a nalečele dvije fice, razgovaraü se i kažu:
— Döle ima öna plóća, pód йбm je zakopäno blago. Da közna, pa da podignё önü

plóću, koliko bi pod njöm blaga našб nè bi mu trebalo više radi.
А öni čôek čivo, te idi štitri dan, pódigni tü plóću i nadi pod njom blago, silnб
blago. I jóndä küріјo dösta städа, övсё, bråva naküріјo i tamo otišб i planinu i ogradijo
vélikё štäle. I döbavijo dva küčka. Kad jednбga dana öni mnadi küčak laje i sve zövё
vükove da dбdü da mu pókolü städo, da mu se najestit mёsа. А öni stari küčak né da,
né da nikako. Stäri küčak bråni. А oni gazda čivo i ödma narčdijo da önega mnadбgа
küčka übijü.
I jóndar üzб kória d idё prigleda stöku na planinu i ide š nim žena. Zéna jaši na
köbili, a ön jaši na köйu. Kako gónё fizbrdo, zavištala köbila, pa kažё.
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— Lako je tébi nösi gospodara sama, a ja nösim gospodäricu i ü йбm sina. Јa nösim
dvojicu.

Gospodäru bilo milo da će mu se rodi sin, pa se nasmijб. On se nasmijб, a žena
ga pitala što se smijб. А бn da nёće jбm kāza, nёće da jбm kaže, jer ako kaže néma
mu života. А ona své da jбm kažё, da jбm kažё. U nekб mu döba dojädilo:
— Ајde dovédi pópa da se ispövidim p &nda ću ti kaza.

Сüo mnadi kökбt da će mu umrijet gospodar pa neće ništa da jёde. Zäli gospodara.
А stari kökбt jёdё. Мnadi kökбt kažё:
— Ра kakav si, jédéš, а ümiréti gospodar. Тi ga nè žališ.
— Јa ga nè žalim. Јa imam dèvё žéna, pa nè kaživam nijednбm znäne, a ön nёmä
nego jednu pa idè hôm kāza znäñe. Zna da će umrije, pa ka je lüd, néka mrё.
Оni gospódar razümijo, pa sköčijo, p fizб tóјаgu, pa po ženi:
— Za övб sam se smijб, za övб sam se smijб!
I takб ga späsi kökбt.
ж

Віјo vakб šeromášak, nešto pritekб i ogrädijo malo méanicё, malo dućana, i tü
pródava svášto i s fijem živi. Napisб tabelu više vrata „Ја živem brèz brigё“. Nalegб
сär Austrije, pa ga pita:

— Ма kakoti živeš brèz brigё, štäti imaš?

— Imäm övб bütigё öde i sövijem živem brèz brigё, malo zaradim, koliko mi je
dösta, i živem brèz brigё, ništa ne mislim.
— Dobro, ti živeš brèz brigё, a ja sam сär Austrije i živem s velikбm brigбm.
Dölazim ö sad dó osam däna i ako mi ne odgovoriš na tri pitana glavati je döle.
— Каži, koja su?

— Рivбti je pitarie da mi kažeš dè je pó svijeta? Drugбti je pitane da mi kažeš
koliko ja valam? А trèčé da mi kažeš što ja mislim?
Сär otišб, a ta čôek se zamislijo, ne govori ništa. Dolazi mu brat.
— Stó si se zamislijo, što ti je? Vazda si pјèvб lijepo kä bi ja vüda nalegб. Vázda
si bijo vèsб, a säd ne pjeváš i névesб si.
— Ne govori mi ništa. Nalegб је сär Austrije i postavijo mi tri pitaћа. Аko mu ne
odgovorim da će me pošeć.
önda kaže bratu ta tri pitalia. Brät reče:
— Némб briga ništa, ja ću dбј, ја ću odgovorit.
I bråt sada, ka je imб döć сär, otišб tamo pred bütigu.
— Da mi tó tvóje odijelo što imaš na sebi!
Оbükб önб bratovo odijelo i pripravijo se. Dolazi car Austrije, kaže:

— Јèsi li se pripravijo da odgovoriš na öna tri pitaña što sam tipostavijo?
— Јèsam, koja su?
— Кázačeš mi, prvб, dè je pó svijeta?
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— Оću.
Digб se, pa štapom pokazб.

— Оde, ёvо бde je pó svijeta. Sad, ako ne vjeruješ, ајde mjeri na svakü bandu, ра
ako nè bude, onda me südi.

— Кôјё je drügб?
— Drägб češmi kazat köliko ja valam?
— Оću.
— Кöliko?

— Valaš dvädes i devё srёbrååka.
— Ма, kako?

— Сär se nébeski pródб za trides, ati si сär zemajski, bärem jedan srébrååk mäñе
valaš nego cär nébeski.
— Каži mi trèčё: što ja mislim?

— Оću. Ti misliš da sam ja öni što si onômadne š ilim govorijo. Nijesam ja ön,
nego sam ja fiègov bråt.
ж

I jóndar ka sam načinijo samär, čilo se tó da načitiam samäre, a zaratilo se, nёma

samara nikako, I ja počб načiñat samäre, i to narod vidijo, pa dolazili iz svije Konavala
і Еrcegovinё. Іma u Dübrбvniku na Rupam, göre na zidinam dübrovačkijem, samar i

ralo divenб, järam, telizi, sve za uvézatvola i osamärit köћа. Јa nijesam öt kб sam
bdnijo tamo ni išб. Оvi je mali išб glédat. Ja nè bi mógб izbrójit köliko sam načinijo
samära. Načifió sam po Јèrcegovini, amo u Grbal, pa öđe po Sütorini. Treba ökб jednбg

samara dobro radit tri dana. Za spravit dºvo i napravit stèlu. Sve sam sam naučijo. Nide
nijèsam na zanat išб. Віјo sam samäuk. Еvo bäčava öđe što sam i načinijo ko najboli
ta majstor. što i radi, što pravi bäčve.

(ivo Burdèlez, 84 godine, Lovorna,
magnetofonski snimak, 1979. godine)

2. Oni su spavali, sini stari. Ja sam tй йbafii bila išla nešto počistitйjitru. Mislim
da ja nijesam i nešto krénula, i neki struju, jali nešto. Neka üka léti. Sve rastvori. Uka
se stvorila. Mislim, böže, štój ovб. Nešto se upälilo, mislim. Glédam krédénca sökreće.
Маli skače iz pösteјё. Zöve: „Вјёž, mama, na dvбr, bježna dvбr!“ Мislim, dè je stari

östб, kako češ njega izvuč. Те önda smo izlečeli vanka, onб već utišalo, ali je strašno
bilo Vidiš ništa oštetilo nije. U nas nema ništa viđe u kućam. Imä bit da je jaki tèrén.
Ništa nije ni u Саvtatu. U Dübrбmniku stari grad i önб okolo öрčinё, јès. Isèlili öрčinu,
möraju je popravjat. А vidiš i Könavle, ovё görnje, što mi rećemo Könavle ispod bfda,
tó görekä, öno je jače strädalo, ali ödekä Мôčiće, Cilipe, Кômaje, Pöpoviće, Grüdа, övб
je mäñè strädalo. Јёs nešto, pônešto neđe dè su lóšije küčе. А görüa bända je stradala.
ж

Кä je nèstalo vöza, nèstalo Еrcegovaca. Svè je drukčije döšlo. Е, prija smo mi istб
s Еrcegovcima zaradivali. Мi küрі й іi görё рästrvё, bråva za kojiva, pa posöli, a öni
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ü nas lizmi rakije, vina, tja, sve jedno i drugбga. Oni dočeraj nama meso, a mi fima daj
vino i rakiju, i takб se fijepo sporazümi. А säd néma kö četi kupi ni vino, ni rakiju, nego
vaja sve it u bütigu. Кйpuješ po sküpe pare, a nakб bi küpijo, posölijo, dôma fijepo šišio
pästrvu, zimi kühбka te vója. Své drukčije bilo. Své se preókreće, pa i tб, a što češ, da.
*

Кä bi bila fijepa žёtva, pa se počeraj žёtvelice. Kä bi imale döj u kraj na nivi, kö
će östa na répu. Pa požni pis, nokat, ne znaš de čapavaš. А, böže moj što bi jedna prè
drugü léijele, kö će više, kö će prija. Pa önda bäcaj sipove i zrak önda bi jedno
drugбmu pripomägali, ka ćemo prija svrši žёtvu, ka ćemo ladövat pró pбdnё. Vakб, pot
kakav düb, mürvu, sјédi se prèko pбdnё. Nije prije bilo spavanja, sad se spava. Nego

dödi iz baštinё, йmi se, ako imaš štó, pojedi pa bjёž й läd. Zéjeli smo se sastat i ispriča
se jedno z drugijem. А danaske nikoga, malo köga čiješ, malo köga vidiš.
::

Ма kakvi, jädna, to se skrivalo Dё između stijena se uváci kä bi s imб prèsvić.
А danaske se pliva jedno z drugijem. Prija bi se znälo dè bi išli na küpañe muški, a dè
ženskё. Pa bi dè muški döplivali amo, pa ne prèmä ti kä si obüčen, a ne dädu ti se öbüć.

Вôme, još ako dé ostaviš na stijéni, a pódёš i more, néčeš nač. А müka bi tó bila, nego
bi se ostavilo jedno da ćüvа. А vazda je bilo smijéha, jädna.
Pa dôma ajde tada kroz vinograde. I ogladni na moru i ožedni, pa ajde ü smokve, й

grožđe, i čije bilo, prônto ti je bilo Nečeš ubrat da nosiš, überёš i rüku i ideš. Ne biti
niko zabrånijo tó. Još biti übrб, pa bi rekб. ёvo, ja übrб pa idёm. Oni rečiі: ајte, ajte.
ж

А nije se lako danas ni ožёnit. Lako se ožёnit, ali kó je u gradu i nämješten, ali
za dövestit danas škölovane, neće niko na sèlo. Prija su, istб, stäre žene dösta tºpjele,
prelazile preko svega i ne bi, vèle, obädale. А današna ömladina ne tfрі jedno drugбgа.
Тäkб je, i köd nas bi vazda rékli: ako nijèsi sprèmna svè prôždrijet, némój se piti ü

svijet, jer češ se svega iskušat. А danaske ako jedno drugбmu rёčё i grübu riječ, ја
mójijem putem fi tvojijem. Neće da jedno drugбmu pišti.
(Мäre Dragović, 68 godina, Моčići,
magnetofonski snimak, 1979. godine)

3. Оvб se zövё mjesto Kömaje. četiri zasёlka imaju, i u ova četiri zäsёlka nёma
stäriji čôek öd mene pó godinäm. Pömrlo je mnädijeh jüdi od pését gödina, od trides
gödina, o dvädes i pёt gödina. Starijeh je lüdi malo doživjelo móje dane, a jóš, fala
dragómu bögu, još sam bistar u svбmu mozgu, još kó da mi je pedèsё gödina. Ја
sam йzeo stärбst velikü, pa čôek u starösti popušti vistбm, popušti slühom i popušti
mözgom.
Pa sad nijesuјüdi ispuštani, öde svak prilično žive, öde su jüdivinogradäri i vºtlari.
Оđe se snäodi na svaki razni način, pa svak ima dinar. Оde se svake setémânё йbije
göveće: jali tèle, jali vo, jali kräva. Né fali nikomu jèstit, pa ako mu né fali jёstit, ödma
je dobro.
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ж

Rékб sam; baš je čôek vrag. Е, јès se čüdio čôek što vräg čini, a säd se čüdº vrag
što čôek čini. Jés, јès nè treba ti mislit. А još, dè idémo. Еvo vidiš dè su danas döšli.
ižlegli su na nebésa. Jesu li nebésa tü ili ta göre mjesёс, dè је бn, što ja znam, köја је
tü visina. Ali koga je bög s mözgom zavadijo it na te visine. Ja da me imü postavit kao

što je Rözvёlt bijo, ili bijo koji vladar svijeta, ajde, rizikaj poj göre. Svё kaže siguro
је. Ма, nёka tèbi büdё siguro. To je siguro, tü de si sijo, tó nёće pó tobбm se porotülat,
a önб se möre porotüla, pa östat bez glavё.
ж

Para sam imб, da ih je malo kö imб. Јa sam jašijo sèdlenika köћа. Оnda koje imб
sèdlenika kó da je imб avijбn. Pa ja sam küріјo biciklo bijo. А nije bilo nego četiri u
svè Кônavle öde. Оšćeo sam da ga imäm zatб što sam mógб. Раја znam kakav je mбј
život bijo. Тfpjeli su me móji róditeji, dakäko. Istб sa im bijo, mörebit, trün ü oku, jer

su videli da se öni nijèsu onakvбm bélecбm odgājali kao što sam se ja odgајб. Кtväv
je zalogaj bijo prije. Оđe nije čôek mögó da zaradi kömad kriva šalё, nego je trébalo

it u Ameriku. А za poju Ameriku trebalo je najprije, poj pitatko četi zaimat trista fјorina.
Тrebalo mu je potpisa domovinu. Nije to šala ötбle su udi dobili dinar, a ökle drügб. Мој
ćača pókбfii imб je döbru dômovinu. Dijelena je i tri komäda o tada do dana danas. Оn bi

platijo nekoliko radnika, pa bi dolazili u fiega, pa bi radili na nadnicu. А kй češ it daje.
Dôdi u Сfmü Góru, nema. Dôđi u Ercegovinu, gladna je i öna. Amerika dalёko.
ж

Мä ja pričam sjednijem frâtrom. Каžё on méni: „Ра štó növo misliš, kako sve övб
danas?“ „Döbro“, vёju ja, „mój padre. Növб döba“, „Кäko“, gövori, „što növб döba?“
„Ра, ёvo“, vёju ja, „svèga ima, nè fali ništa. Prije se više böga mölilo, sa se böga né
moli. Köliko se tü naprijet póšlo. Prije väkб“, vёјün, „kä bi jedna žena zanijela, östotinё
nè bi ródila prije dèvét mjeséca jedna, a sa pró pét né nosi nijedna. Мój padre, döbili

smo jednu növü рäsminu“. „Fala, göspär Мato,“ göбri „idё ja reč misu“! Ма, još sа ја
* ху

fièmu izbrójijo pétnés, své dó paméti, znaš.
ж

ćuješ ovб ću ti, sinko, rijet. Da moj otac štitra ima doć za vladara i da more bi
viša öva dižava nego što je bila Nemačka, jali Amerika, ako ima döć dó rata, nálete
bilo tamo, nè treba méni ni država, ni ništa. Мèni je rat pokösijo jednoga sina, pa méni

je napravijo jednu vliku ranu, koja mi nigda zaras nёčе. Кóga nije tó tokalo, lako mu
je govori što oče.
Јa sam sa svakбm nacijбm na svijetu posla imб, ali ako sam se na čoёka namjerijo,
ja ga nijésam pitб kojč si vјèrё.
(Мâto Drôbac, 85 godina, Komaje,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
4. Iza austrinskog rata ovüda vam nije ni bilo stranaca, ni nika nikogа. Кä su svršili

ratovi, önda je narod počб dolazit. Bilo je öyije vańskije: Francüza, Ingléza, Amerikana
i Nijemäса. Оđe su najprije počeli dölazit Сèsi. Oni su u Кйparima gradili önб odmä
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ralište, a önda je svak dölazijo pômalo vämo. А sät je jöрё navälilo sa svije strana. Da
nije bijo övi potres bilo biti naroda i u Dübrбmniku i övudа. Вilo biti téga naroda

köliko očeš, ali ötkб övбbijo potres, önda slabijё dösta.
ж

Мäslina vam je bilo prije u stara vremena dösta. Své su na bródove kicali tó tije.
Вilo je i smökava, i grôžđa, i povrća dösta. Stó gó vidite övб mäslina i övб оvüdar što
radimo tó je své osve bila löza i smokva i mäslina. А sa va se tó napuštilo, sa vam ö
tega nema više ništa, jópe šima raste. Kroz jèno dvädesё gödina potpuna će bit štima

da se nёće znatni dè su másline bile. Svè zašumilo. Stóké ovüda sa nema ništa, prije
je bila sila köza, övaca, völбva, kóña, svake räсё je bilo.
ºk

Kako mi je bijo otac u Ameriki, došб je u ovбm drugбm róbi i menije dó da nösim
kä і бn. А prije vam je bilo svè živa Konavбka i Konävjanin nije bilo nikoga u övбm

drigбm robi nego své onб konavбskб. Danas se promijenilo sve. Ne poznašćojeka ni
žensko, ni oklё je, ni što je, ili je iz grada ili je ödövlё i sèla. Ista röba, istб svè.

(Antе Сvjetković, 77 godina, Molunat,
magnetofonski snimak, 1979. godine)

5. Imä štimё, kako néma. Imä börбva, jasènovinё, planikё, čèsvinё, vrèsovinё, dü
bovinё. Рó baštinäm ima mäslina još, ali téga malo Više ne radaju, ne radi se ökб fiі.

Оd vôća ima šliva, präsäka, oräva, smökava, grôžđa, difia, piptina — kó sadi. Imä kй
kumära, pomädбra, kitбle, küрusa, verzе. . .

Ima zèčёva, Tisica, künica, raznбga tičёйa. I divje sviйe su nam döšle, što nika
nijèsu bile. Riju zèmju, jédü kitбlu, vräg i znäо. Еto tü, u tomü póju, dölazü i tü blizu.
ж

Najprije kät se vјèri, idё u fić dôma na ügovбr. Ugovara se ka će se udat i oženit.
Оnda öna spravja rüvo. Оdrédü dan vjenčana, pa idü й crkvu na vjenčane. Kät se vratй,

idti na večeru u nega dôma. Tüje svadba, većera, pjevайe, svirane, zabava sve do pónoća,
päsä рônoćа. Оnda idü svak svojбm küći. Névjesta ostaje u tбm küći dè je döšla. Ima
raznije običaja od sèla do sèla.
ж

Кäd neko umrё, dižй ga dvädes i četiri sata u kući. Sütri dan je sprovod sa pópom.
Nёko bće müziku bez pópa, a neko oče i pópa i muziku. Prije se zakopävalo, ne u kävse,
nego onakб u lincuo ga zamótaj, pa ga uvali ü grobје. А säd nije, säd imädü kävse i
svak ima svoju kävsu, küpi za svoga, ondar ü kavsäm zakopävaju.
Säd se tü više niko ne köpa dè je starб gröbје. А növб je tamo preko püta, ima
finб.

(Jélе Вüdman, 77 godina, Рločice,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
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6. Nijèsam bijo mnogo niđe, ali znam nёkбga bögа. Мi smo médü se räsa bälkänska
Zatб nas više püta tüdin faše pógazi. Мi bi se ödapfli prema snazi našбm, ali unütra

nije sređeno, ni stópjena snaga. Vaja imat snagu svojévбјnü, a ne pod pritiskom nika

kvijem, ničijem, Мi smo od Frana Jósipa jädi népismeni napola, tó se takб rečё, pa se
ne čudi akoja štógod lüdijeg, malo nёukijeg. Оbično je bilo u mója vremena šes püčkijeh,
sväkomu jednako Rijetko je kó mógó da se šköluje ovakб za nešto. Ako je ödneklё

imб podršku ili nekбm östavštinбm ili nekбm trgovinбm. Тó su bili ne stôti nego od pё

sió domöva jedan sličaj da se more školova. Svё je dôma to köpalo, radilo, müčilo se.
Zivjelo se bijedno. Neki bi iskakali ü svijet, na more. Najviše su išli u Ameriku. I naš
је ötac bijo tri püta.
ж

А znaš vremena sve mijèñajà pa svak u svoje vrijème živi. Sät kä bi se mi bili

pretvorili na se pé stotin gödina, kako je tada bijo običaj, mi bi se sad čüdili u čudu.
Оnda je bilo nakб, a säd je ovakб. Вüdüći će se čüdit sadašйёmu, i to takб, sine, idё.

U naše vrijeme, malo prije nas, öde su dvojica-trójica bili posijali bölje. Austrija
je bila däla sјème da se posije, pa narod tada dºžб da će ödnijet dižava zèmju, pa né

šćeli sijat. Мóji stäri su posijali i kömšiju jednóga Vèselića nagovorili. А ondar tó vrè

menom vjetri, zvijeri i živine raznijeli, pa se mnoštvo načicvilo. О tega smo se koristili
hiladama tističa. Ima dvajèz godina da smo póšekli za celulózu hiladu kubika. Віјо је
po koji düb. Тó su ranili stari dédovi od sirôtifie da ródi öni žir za präce, da im da jёstit

jer nije bila öbijes kó danas. Danas nёće präsac ni golökuda da zöbje. Davamo mi
koköšima, pa ako nije dobro gladna, nёće, davamo jбm malo šenice, önda önega bi
promijènila, önega bi pólabala. Najijo se küčak i mačka, nёće önё slanine s kraja ni
küčak ni mačka.

Nёkakvo čüdo döde, bög dävo da övб prospèra ü dugo, nego mё stra. Nas je stra, starü
ćejad. övб je neobično sköčilo naprijed Gradili bi külu babilбnskii, kö što je ima u onбm

Bibliji. Dôneba da se isајй, bögu göre, tako bi i sad počeli gradit. Töti je čido.
ж

тó je slika kad sam imб dvades i četiri gödine. Znaš, brate, ka je ravno sve, ka
je snagё, a malo moždani. Оvб smo zvali öde presamitača, a ovi kömad, što su
rukavi, tó je ta köret. Оde ima na hemu jedan kömad, ako čete ga spazi, što je dövlё,

odônuda plèći su i övб vüda, tб smo zvali güüас. А ovб smo zvali gačе. Оvб je pas,
ökolo, crni. Primбrci tamo imü žütбgа. Оd Dübrômnika önomo, a amo ova strana,
Züpa dubrovačka i Könavle, su imali сfni pas. Аbječve ove, obično bijele, u svakogа.
öpanci su bili, övб je püki slučaj da sam ödneklё, ja ti ne znam kazat ökle su tё
cipele.
ženskü četi öna štógod malo popitlat.

ima tiónб göre na glavi. ima još jedan
kömad širi. Zéna ima pod önijem velikijem fibrüsom malü, önб zövü zavežglavica. Оnб
vélikб göre po önemü je fibručić. Оvб velikб је јéti bijela köšuja, obična. Zimskб je öd
vunё, сtno. Тó zövü módrina u Кônavle, ko Crnogörci bjёlačа. А ovб prèsobбm, ova
kèceja se zvala trèvёrsа. А öni pas, a ima preko nega öрёt jedna mala štriklica, fü smo
zvali kürđelica. Lijepё böje raznё, od svilё і ö svašta.
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ж

Vázda smo primali, vazda vèselo, otkäd nam je podümijenta i prađedovskб ime i

kuća. Nečeš küću ödnije, ona će istб östat. Zašto ne bi učinijo dobra. Primi pütnika,
sine, i malo gladnбmu da, ako je sirôta glädan i žédan, tó su ti dèla velika, nè vaja bit
nèsretan. Učini zló і рömrškät nekoga, tó, sine, nё vaja. Pа onda makarako nigda ništa
nè moreš, lijépu riječ govori, tó je zlato süvб.
(Péro Popijèvalo, 77 godina, Pridvorје,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
7. Svё övб što se vidi Könavala, nije tü niko bijo vlasan ö svбga, tó je svè bilo
pod gospärom. Мörali su mu nösit kökoši, pilad, јаја, јäñe, šènicu i člida. Ali tó se

оtküpilo već ima gödinama. Säd ne póstoji tó nikako, a naročito iza oslobođéћа.
Кó je bijo kmét, nije se mogó ni smijoni ženit što neće kazat gosparu. Nije smijo na
vlastitбm svôm zèmjištu gradit kuću ako nije kazб gosparu. Віјo je u nas jedan slučaj da se

Lasić iz Dunava odmekб zbok toga kao hajdük Počб gradi kuću, a ne pitб gospara, Göspar
ga pozövi da ne smije, a ön gradijo. Zabranivб mu göspar na svè mógüće načine. On jedné

noći üzmi pišku, pa u Dübrбmnik pješke. Ne übijo ga i vratijo se ktiči, pa önda móró da
bježi iz Кônavala. ISб u Нèrcegovinu göre i u Сfnü Góru. Nije tipijo, ali fiіјovo bilo svё.
ж

Вili smo vézani s Crnogбrcima, a osobito s Еrcegovcima. Znâte da u ratu öde nije
bilo nikakva icidenta, Stitili smo jedan drugбga. Našije je jйdi bilo kod pravoslavnije
póbjeglo. Nёće u üstaše, pa pobjegnё göre i öni ga zaštitё. Nijovije je lüdi slazilo döје.

Imam ja i kümće, koji je godinama stojб й mene, pravoslavac Uroša sam našб u kući
bölesna. Ja došб mu kod majkё, bila mi je küma. Jasijo, a ona čini kafu. Küma, šta je ovб
po špóretom? — pitam je. „А, mój küme, Uroš, bögami.“ То је ћё dijète bilo. Pitб sam je

šta je döktor rekб. „А rekб je da je özbilno bölestan“ А dijete je već náginalo tuberkulözi.
Јa sam tü nočijo. Ujutrujбm kažёm: „Кüma, bi liti méni däla dijète da ga ja vödim mójбm

ktiči?“ „Ві, ali kako češti vodi bölesno dijete?“ „Ja bi ga vodijo ako i rečeš da ga vodim.“
Оna mi dala dijete i ja ga döveо öde. Svečenik kaže da je Lüko polüdijo, döveo bölesno
dijete među svoju dècu. Uroš je östб tü desétak dana. Ja ga vodijo i doktora Vagnera. Rékб
mi je da je dijète özbilno bölesno. Јa ga jednoga dana ödveo u Erceg-Növi kod drügбgа
döktora. Malo smo šédali, nijesmo dügo, i, bögami, ön döšб. Dôšб i gléda me: „Е, Коna

vjanine, što siti httјо?“ „Döveo sam ti jedno dijete da ga prègledaš“ „А dè ti je döktor
Vagner“, „Віјo sam ja u Vagnera, döktore, i dva püta, i tri, pa nije dètetu göre, ali ja sam

čio da ste vi döbar döktor“ „Кä si ga döveo, dobro“ Stävijo ga sјèstiti priča š time, pa
se okrénuo na me i kaže: „Nije övб tvóje dijète, Konävjanine, övб је Еrcegovас. Ра što ga

ti dövede da ga liječiš?“ „Кümće mi je i sirôtiћа, pa sam ga döveо“ Рrègleda ga, bögami,
dügo, döšбbija väkб sakat na Grudu i vratijo se, a ön vazda ga prègledа. Оkrénü se pй mene i
kažё: „Мој Konävjanine, dijete je bölesno. Мöre mu se pomoć, mmad je. Treba da üzmё

nčke flašice širupa i da pije, a da jedё med, maslo, mnadi sir, bijelo meso, znači teleče i
kokošijё. Оčešliti º döktore!“ Кä smo svè srédili, mali se öblači, vazda on š nime se
priča, a ja ga pitäm köliko imäm da plätim. Оkrénuo se pй mene, pa reče: „Ništa. Ka ga ti
móreš liječit, mogu ga i ja prègledat.“
(Lüko Вüšković, 81 godina, Gruda,
magnetofonski snimak, 1979. godine)
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8. Dôšб kёйac da pita ü boga vijek. Вбg mu dava pedèsё gödina.
— Бё, gospodine, da ja živim pedèsё gödina, a na meni gönü, biju me, nema ö
tega ništa, ne mogu nikako.
— Ра da köliko?

— Dvajes i pёt.
— Döbro, nёka büdé dvajes i pёt.
Dôšб päs da pita vijek.

— Еvo, trides gödina.
— Кäkvije trides, ne mogu ja nikako lājät tolikб.
— Еvo ti pétnёs.
Dôšб majmun, kažё:
— Gospodine, daj mi vijek.
— Ёvo ti pedèsё gödina.
— Какvije pedèsё, da se ja pёйёm da bérém i jédém önё ёšnjake i övб i önб.

— Ёvoti dvades gödina.
Dôšб čójek i kažё:

— Gospódine, daj mi vijek.

— Ёvoti trides gödina.
— Мälo mi je! Dok ögradim küću, oženim se, imam dijète, alèvam dijète. . .

— Еvoti od kérica dvajes i pёt, od pasa pénés, od majmuna trides.
Côećski je vijektrides godina. Od kéâca mu dó doklё more gönit, od pasa önб kad
nè more radit, ali möre lajat, a od majmuna da mu se dèca rügaju iza kantüna. Takб

dбđe ü starё dane, pa postanё čójek majmun, bäläv, jädan, da se rügaju dèca.
(Péro Vlahütin, 66 godina, Gabrile,
magnetofonski snimak, 1981. godine)

9. Vino se ükuva. Stävimo dvades litara. Оstavi se sedam-ösam Sto se više ükuva,
to je böје. Оnda se küva kó рüra. Stävi se önijeh öräha, mijendela, müke. Prije smo
šénišnё mükё, a sa šenišno nè meјémo, nego küpimo simülate i bešköta. Мёtnё se kaћelё,

öraščića i garбfalića. Dignémo škrabinicu, izmemo kanavoti önda izlijemo u tб. Оzgär
lišće od narančё. Ka je režёte, önda lišće odrežete. Da je bilo stavit i šta, pa je poklópit
da se nè štišі. Мi nijesmo obädale, nego stala pokrivena kanaftбm na jednбm gvantijeri,
pa je gubila svoje svè. Sad nё vaja ništa, sa više nije to mantala. Malo se pravi. Stari
će pömrijet, mnadijem ne prèma.
ж

Ka bi dôma uradili önб svoje, onda bi nam rékli da idémo vakó dè zaradi dinar.

Nas je bilo dèsé dèvojaka za üda se, o tri majke. Nije lako spravi dèse dèvojaka. Prije

se nosilo velikбrtvo. Nosilo se domaće. Préo se lan, pa se tkalo i doma se košuje činile
i mödrine. To je bio veliki posб i trošak. Оvijeh görüijeh, сfnijeh modrina bi se nosilo
dèsé-dvánés, kako bi kója mogla. Köštija po trides Prègjača, vezöva, tkänica, bječava
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od bumbäka i öd vunё, böže sačuvaj. Nijèsu prije išle göle nöge. Ako je bila gölije

nóga, nije bila dèvбјka. Vázda ü bječvam, jёti od bumbäka, a zimi öd vunё.
I onda bi išle de je könašб štó da radi brå trävu, kipi masline... Аli dôma prvб
uradi svё. U nas je bijo domaćin ü kući. Оn üvećé narèđiva dè kó idё radi i nè treba
йjitru mislit dè češ, nego pópi kafu i ajde. Kako on rékб, takб móralo bit. Вilo je kafё,
nijèsmo nigda išli u drugбga. Vázda smo imali dôma pópit i ižestit.

Јa bi došla väkб radit i önda se sprijatelili. Stali smo vјèreni pét godina. On pošб
й rat. Dôšб osamnёstё, a devetnёstё se ja udala. Ka sam se udala, imala sam dvajes i
рёt gödina. Stara dèvojka. Ali nije öndа. º je bilo: Udäla se materina Mile o dvädesёt

i devёt gödina, da je Mili još godina bila, täd bi Mile za udaje bila. Jés, böje je više:
Бèvoväñe móје сäroväñе, сärti bijak dok dèvбјkбm bijak. Сim se udaš, više àdijo.
Vázda štiti. Ako si mälä — štiti ne znaš ništa. Ako si dèvбјka — štiti, dèvбјka si, némбј
da te kö čije. Ako si névjesta — némój progovóri, böže, sačüvaj. А kä sistära — štiti,
lüda si, ne znaš ništa. Takб vazda šüti, cijeli život.
ж

Вile smo u kominu ja i Marija, névjesta mi Séstra moja došla iz grada. Stójimo u
kominu. Rёkб bi: ima dvades avijóna u kući. Istrčali önomo na vänka, ja i séstra, а

névjesta mi pod ona vrata se göre sklónila. Stóji teća na fižideru i sve ovakб čini, püna
vode. Ugäsi, zäboga — göorim ja Mariji — kö zna što će nam se dogódi. Оna brzo

ugäsiplin i takб prošlo. А sve, böže, kuće kó da idü. Vite, kako je. Naša je kuća za
rišit. Imamo göre jedan magazin, pa smo göre légli. Vlaho i danas göre ležі. Мène je
stra. Da išta malo dođe, svè bi övб pälo. Кä bi danas bili mirni i mógli živjet, bög né
da. Grädili pedèsё šestё, a prije pópravjali övü dva püta. Razväli öni pód, probija pй
йestre, vázda nešto. Ako imâte dinär, stävi se u bêtün. Nёma da ga obüčete i ižadёte
nego svè u bêtün vaja stävit. Кó zna kako su krèsali prije stari. Kako su imali volte.
ж

Zéca bi činili önб u teću, znâte. U teću isiječete zèca i jónda ga zakišate u dosta
raškota. Nekoliko se kiša, onda ga obärite u čistбm vodi. Zapržite Rik meso isiječete na
komäde i öbгnёte da se zažüti. Оnda žmüo vina, bijelбga ili сfnбga. Ulijemo jühё, önda

mükё malo po nemu, Lijep je tбć ötegа.

|-

|-

ж

ima tü svéti Mitar, crkva. Svéti Mitar je slava Valhütinima, Kördičima, Vojiničima
і Кléčkima. А tamo iza Klečaka, Kärtušići, slavé Мratin dän, а Мratina im je crkva. U
nas je prisluga Sveta Ana, šes sèdmбga. Na Kistov dan prätimo križu. To je blagosбу

poja. Pöp idё isprè crkvё, pa tamo ispot Klečaka, pa dóje nis poje, pa u Zäkrajnicu, ра
i Zäkrajnicё iz brdo bi se došlo i nas pôt kuće. Оnda bi na pё-šёs mjesta u temü рütu
fermävali, a póp bi blagosivб póje. Säd samo idё оkó crkvё. Sa su i pópovi gospari.

Рrijevam je, mója gospoda, zèmja bila zlato, Zlato je i danas, ali danas niko ne
obäda za zemju. Мi smo imali baštinu tamo više Оboda i u Débelбm póju, tamo ispot

Рridvбја. imali smo i preko brda na dva mjesta. Své se to radilo.
(Jéle Vlahütin, 88 godina, Gabrile,

magnetofonski snimak, 1981. godine)
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10. Тó sam čüla đe stäri jüdi pričaü da prije öđe nije bilo sèla nikako, vego da su

nekakvi jüdi doselili ödnekle iz daleka. Bila je velika küpjena i göra önde de sa voda
tèčё. Оni se umórili i ožedneli, biče i ogladneli, kö iz dalèka dosélili. I da su šёli i da
su se pričali. „На — veli — da je bögdб säd vödё!“ I da se neki okrénuvo, kad ispod

ône kipjene izleče cfni kosović, a drugi da je vidijo pa da j rёkб. „Еno kösбvca — véli
— a da büdё öйe vödё, da mi pogledamo!“ Imali su nekё kosijère i alat neki su čijem
su šёkli tó göre küda bi nalazili. Тämo tó prôšekli i očistili kä tämo büći vöda da se nè
more slušat. Ta vóda da je önda büknula kä su öni digli tü göru. Pili su tà vödu i önda
da su tó zabiježili ü knigu i da se prözvala voda Kosović. I nikad da ne zna niko da je
ta vóda presüšila, vego dödё na malo, tanko, ali vazda tèće, vazda idё.

U nas je bilo tü, vidite, tamo starб ógište od brèmena starété dübrovačkё vlastèle.
Та je küća naša i još jedna u dбnёmu sèlu. Ima zašećeno u kamenu, göre više vrata,
koje gödinё je tó napravjeno. Tü se i nas küpila mnädбs iz ovijeg amo sela. Оnб йоći
Вôžića ili üoći Svёtбga Sčёрäna, йоći Uskrsa. Dôšli bi tü i šёdali, pјèvali. Вile su güsle,

pa bi razvèslali üzgusle kö bi znó pјèva. Bilo je dösta što su znäli önё Кäčića libra.
Тб bi se örila pjesma do pasa pónoća. Bilo bi üoći Böžića u nas na pónoća öde u
övбm crkvi, kapelici, iz Brotnica, i Siježaka, i Stravčё, ödбblё й nas, s Jägnila od
ônomo, svè mónci i cure, i to bi se sküpilo i pјèvalo uz libra. Bilo bi da se pije i
da se jёdё. Рriprémi kačuo veliki, drži četères i pёt litara, onda priprémi mёso i očisti
svè, pa u oni kazan stävi i poklópi, nalóži ögай ра ајde na misu prè crkvu. Кä se
özdal misa svrši, onda jöрё öde na jelo. Тó bi se örila nebésa öt pjesana kako bi ti
mónci i dèvбјke pјèvali.
|-

ж

Кäko nije, da su čijem smo, jana, vršli vego svё s könima. Bila su gümna kamena,
nije väkб ka i danas. Nosilo, zlato móje, svak je nösijo, nije niko što ja znam, što ja
mögu päntit, natövarijo mazgu vego su samo u mnin ü Јütü žito gónili da sameјü brašna;
drügб ništa vego své na lédima i jüdi i dèvбјke i žène, svё se na lédima nösilo.
Рrije ka smo radili okó tega, pósijala bi se šenica pa kä b ona uzräsla nekoliko,
koliko ovakб pédl jedno od zèmјё, bilo bi šeména u fiбm drugijek, što nije žito vego

trava neka, pa bi se sve tб, svaka mºvica oplijevla i digia da ništa nema, vego čisti struk
šénicё. Оnda bi se lijepo požela i obfla. Nametni gümno, pa učeraj köће, stävi im mreže

na gubičinu da ne izobjй önё rükovétipa načeraj. Рjèvaj i vrši, pa vile u šaku, pa podmeći
bkolo da gazё kóñi da ne östanё.

To je bilo prije mène, tó je moja pokóña svekrva öde činila. Kä bi šenicu nametli

u gümno da je vršii, omnatili bi malo, o kam ili kakvu šticu ili vrata kakvа. Оёistili
döbro, opävali da im je to čisto. Zfvћ su imali — malo je küća bilo što nijésu imali
žrvће. Оtidi žena, koja je domaćica pa svè to fijepo saméji u živnima pa umijèsi. Dok
bi se ta šenica u gümnu obfla s kóñima i počela päat, pógača kö böžiji bбg da se jёdё.
w

w - -

ж

Аko je vüna u šerivi, néće griћа й йu, takб su prije govorili. Kä bi je präli, uzavreli
bi vödu, veliki kazan na kömostre, pa nali vódu, pa uzavri, pa önda póli önü vünu. Ка
se malo próladi, ka möreš je vädit, izvadiš je i önda jöрё studenti vödu i to fijepo isäkuješ
ka i robu drugü. Оnda prösterёš néde, na nёkё grane, vakб, da ti se süši.
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ж

Тämo smo imali staju prekötegä bida, velikü. Тü smo imali vinograd, ali nije bilo

ônб po dölini da se posädilo kó danas, vego sve okolo. Ako se pruži öni prüt iz lözё,
ako je došб dóje do zèmјё, önda ga provédü. U mene pókбni müž provб bi ga tamo,

pa önda proköpaj mu dóje zèmju, pritisni dobro nögama i zagrni. Po dvades i četiri köna
smo grôžda dogónili ötuda. Nije gönijo u sèpetima, vego bi nösili сèlte. Тfgali bi, pa

své na önё сèle iskréni. Pa bi u onё mješine nabijali koliko gój bi moglo. On bi i
kójenima i nögama svё nabijб da više stänё. Мöre bi, välä, da nije bilo u našemu sèlu
böјёga vima vego ü nas, zašto ön, pókбііik, nije figб grôžđe kó drugi. Drugi su tºgali

rano, pa im nije sazrelo, nije im sazdrelo. Ako očenёš mnädičicu, pa ideš zóbat, pa ti
se ne prilijepiva pis za prs kб méd, nije zdrélo, onda ne vaja vino. Оnti je takб radijo.
Оnda su jüdi iz Dübrбmnika dölazili öde ü nas i pili vina i govorili da takбga niđe nijésu
pili vego u nega pókбfièg.
ж

Lijepo ga procijediš, očistišbrônºinй ćem ga imaš procijédi öçistišga fino i fino kipu
staviš i önda onб mijeko procijediš, Stäviš napravё malo koliko je dosta za lega. Ka se öno
malo utvrdi, onda nösiš na vatru. Umiješ rüke i lijepo to kipiš i miješaš pomalo, pomalo
dokti se skiрi övakб. Оnda tó й rüke izvadiš poviše önega, isto cijediš dokti se iscijedi
svè. Оnda ga malo splósniš, ónб da ne östanč u kluku vego da je ravan, i önda stäviš na
sünce u nekü körpu i to se süši dva, tri dana. Оnda ga möreš rèzät, pa stävjat u uje, möreš

ga jèstitónakб, moreškako bčeš. Sirišta smo pravili od közleta. Zakoji közle, pa önda fiègov
najevak fino operёš u tolikб vóda da ti je čis. Оnda stäviš šaku söli i üliješ mnijeka jednu
čašu, köliko bilo, i staviš öcta, istб jedan žmüо, u tб i tó tistoji.
ж

Јédnё godinё zameo snijeg, pa se nije móglo öde dóje proj. Prema pojati je bilo
izrämnilo, nije se moglo proj nikako, vego su své nösili i lópate i päle, pa su odmetali
da mógü prój u done sèlo. I jónomo kó je imб staju. Tamo između vega bfda po övijem
väläm dösta je jüdi ranilo stöku. Tamo su i živjeli, nijèsu mogli dбј. Та je snijeg siójб
dvadeset i pé dana da se nije digб nikako. Оnda je bilo stöke u svakoga dösta, u önб döba.
Вró se gim, svakü gödinu od ovб döba pa naprije, dökle náberёš što ti je dösta za godinu
da daš živini kä tistisnё brijème da ne moreš ga išćerat famo da ti se najede. Jäsen, najviše
jäsёn. А bi i dubovina koja bi bila mnäda pa püna gima. Grane su se bråle, ka i önб što je
bilo öde što je Nike izbačila. Zbijali bi stögove i u kuće, dè bi se moglo, u pojate. Svè za
zimu da imáš živinama štó dät kä ti zamete da ga ne moreš izagnat.
ж

Vazda smo mi imali kéra tamo ka sam ja bila u mбga čačё. Dégoć bi zaböravili,

bilo bi nas dösta, pa bi nešto zaboravili, vakб, de bi ladovali pod nekбm vôčkбm göre
ü brdu önemü. Znam jedan put smo gönili drugijem pütem, a kёro östб. Nijёsmo ni
znali. Vélimo, möre bit da ga je ujela zmija, pa da ga je néstalo. Kad jedna mója ródica

kaže da je njoj östalo nékakvo vèzivo što je vézla pa da jбm östб jedan komädić tй.
öni kéro östб tб čuvati tri četiri dana stójб. Nikako ga nije bilo Rödica póšla da vidi
käd on još kod önega vèziva stoji i gladan i žedan i čuva. Mnogo je tб bilo vјémo.
(Мäre Lakušić, 94 godine, Duba,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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11. U mlin se stävjalo dvјèsto trides do dvјèsto četères kila máslina. Ka je gój velik

prérod, ne bi mnogo fija bilo jedan mnin bi davб četères ili trijes i pёt litara čistбg tја.
Кä nije preródilo, bilo bi više. To su velikё razlike. Оne své o sèbe iscijedё, samo uje
östanё. I balünače, öne krupnё, i öna krvävica. Ма, öklё ti znaš za bjélice? Тё bjélice,
koje se zövü i järice, najboje bäcaü. Вäcaü pét do dèsёt pósto fija više nego drugё. Мі
smo dvadesё četvrtё gödine imali dvºje stôtine i sèdam mnina mäslima.
ж

Sa strane nabavjamo lözu. Sad većinбm i Sibije. Оni dônesü nešto i navinüto, ali
više divјü. Оnda mi navrčémo pó sebi. Ona će nam stara izümrijet. Najotpornija löza je
kadarün. Najboji ród dava, najboje se od nega prerađuje bijeló vino. Danas je potrošћа
bijelбg vima velika. Оvi vranac, plävac, ne može se prerađiva, nego za crnб vino. Kadarб

je maii u sladoru, nejači, ali za prèradu bijelбg vina najboji imamo onaj što ne možete
ga pit, pomözi mi rijet, bijeli, što smo tó sädili — prošek.
(Lüko Köstopёć, 69 godina, Uskoplje,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
12. Sjećam se, svё vam znam. Pétnёsti aprila, sedamdèsét dèvété. Uskrs, sami náš
katolički Uskrs. On je pištijo živor tй göre, a ja sam ostala dôma. Ka mi je Uskrs imam

mälo ispeć. Оđe sam döšla üzёt méso, Dôje sam öšekla mèso i stavila vódu. Vraćam se

dóje i idem u kömin Jednбm nögбm na prag stala. Né da mi nešto, sva se jujam, né da mi
ünütra, né da mi ni u kömin. Stó je, majko mója, što mi je övб јütrös. Оn kažё: zèmјоtrès.

Уrätila sam se na önü taraćicu de ste vi maloprije šeli, ali önomo me, na önü stranu vaja.
Оnda sam jédva öna tri skalina učinila. Ovi mlađi spava, ali i on öšetijo, izlétijo odma,

оtvórijo görüa vrata. Izlétijo je vänka. Ja sam sašla tü ispred ona tri skalina. Mali se ökrećё,

kaže: „А, majko moja, oće li naša starina izdižа!“ Sve je idzržalo, Naciklo malo poviše
vrata. Оnda je to prèstalo, Jazövёm Вôža, a ön se özivje göre z gümna. Оnda sam póšla
fihove amo videt. Оva domaćica, starija, bila puštila živor. Bila je na pašі. Тfći özda, kaže,

šikaju se međe, jºjaju se smökve. Tići özda, zove, krivi se. Kasnije je bilo u toku dana
bsta önda, ne znam nakom koliko dana, jope takбbijo jaki. Mislim ökб šestiveće. Ne
znäm koliko je bilo dana östalo. Јa sam bila dóje, namirivala živor. Jóрё se tó šikalo, Jüја
se strašno övi strèvün. Мälo sam se izmäkla da nè bi štó počelo päda. Izmakla sam se tü

pód mürvu, ali nije ništa, valaj, ёto svè je prôšlo u najbojem rédu.
::

Zakazб bi se dan kä bi došб mnadić i njegov brat i još neko o svбјte glamné okle
mu je majka. Dôšli bi, dali prsten za vјèridbu. Оna bi sve do йdајё nosila vјèrenički

prsten Verla se daje na vjenčanu, a pistèn sa okom za vјèridbu. Zakaže se dan za
vjenčäñе. Тó büde, svakako, nédeја. Оnda se névjesta obüće u narodnu nöšйu, stavi önaj
vijenac. Dva sâta iza öbjeda bi se počela oblaći. Trébalo bi da se ona obüće, da se uredi,
svakako, više ö dvije fire. Prije se išlo na noge u crkvu na vjenčane. Sa se, iza rata
övega, idès avutima. ide svojta, ide više tü ćºjädi. Na vjenčайu se stavi i prsten i verla.
Рistèn se nosi na desnбm rüci, a verla na lijevбm. is crkve se ide й йega dôma. А rüvo

je išlo prije vjenčaria. Većinom bi póšlo jednu-dvije üre prije. Törüvo stoji, ne krećё

ga niko dökle öna ne dбde. Sütri dan ёk öna därove vädi i dariva. U provjenće bi se
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išlo nakom dvije-tri nedeje. Ne majka ne dolazi dok öna ne rodi. Majka prvi pät dolazi
na babine kat se dijète kisti. Takб je prije bilo, sa je drukčijё, säd idü. Мајka nösi

previtak. Previtak bi se zvб tб zajednбm previt dijete. U nas vam je izreka, kažё: ródijo
se sin, bögu fäla, kažё: ródilo se žensko, fala bögu.
ж

Strižemo övce. Ja i müž. Strižemo ih u maju mjesёсu, kad йgrijё. Оn to uiti, jači
бvcu i vežemo пöge. Sastavimo pºve i zadüё nöge, stègnémo konópom da
öbalimo
је,
se ne pruca. Ona leži, pa je stävimo malo naviše i önda s jednё stranё on, s jednёја,

da to prije ide. Ako je porežemo, malo polijemo räkijбm. Ne bude ništa öpasno, tó
zaraste. Оnda ćičkamo vünu. Ima strašno mnogo čićaka zatб što nam jédü sijeno. Т6 ti
mi u šerivi još čičkamo. Кä tó svè išćičkäm fјеро, &nda pérémo. Тréba döbro vruča
vódа. Тó zaparimo, önda u dvije-tri ösakujemo i tüda na taracu prösterémo.

češiamo. Prije smo činile modrine, plèle čarape. Zadйіje sedam-bsam godina sam
učinila šёs strämaca öd vunё. Јa sam pročešjavala, za stramace nè treba fino, nego samo
da je čista döbro, pa da se ikoliko pročešја. А bilo je önб mašinski, bile su dôma nёke
karte, pa se rično kartalo. Ove godine sam sprémila bila pet i рб kila u Вјèlovar za
đёmpere. Släla sam tó za öprestit.
Јаfice smo šišali kasnijё. Мislim da je bijo sèdmi mјèsёс. Sisajü döklё i öšišamo.
Каd öšišamo jäfice, onda više övce né dajй, nё poznajü koje je čijё.

Ојайi, pa ne jubi. To mi je svake godinё skoro Оnda idёm u selo tražit mlijeka i
čiću što dјèca piju i böčicu malü könó o dèce ili ösoka i to pérém svaki dan i pôtri

püta. Ako ona ne da nikako dižim tй бvcu tri puta na dan. To büde kad je dvºje, pa
jedno jäbi, a drügo nè јübi. Imä övčiji pólubac. Тó se zamóta u kruh, unutra, takó da
tó pójedё i, kažй, da póslije lübi. Nije svaka jednaka. А neka ká dóji, ka je dvóje öјайila,
dóji öbadvoje i svё gléda na jednu i na drugu stranu neka jбm öbadvoje sisа.
(Stäne Ваgović, 56 godina, Drvenik,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
w

w---

13. мi smo se mičili oko svilenç bübё. Оnб sème veži, pa nosi. Onda izlete léptiri.
Те ёрtire bi mi stavili na jenu kipicu. One b na tбplatno upfskale, isto kao svaka büba.
ônda biti léptiri kasnije pónfli. Аtб sјème bi mi östavili. Kä bi döšo projeće, ka počnё
mürva ozenivat, önda bi tё bübe stavili ü toplo da se izlégu. Кä bi se izlégle, dävali bi
im lišća od mürvё. Оčisti sve ispod njih, pa stavi drugi list. Svaki dan béri, svaki dan

stavјај. Više bi nam dödijale. Сètiri setèmâne bi takб ležale. Nekad bi se i razbójele.

Ka je kakvo nèvrijeme i ka nije zdrav lis öd mürve. Ne bi smijo mokro dava, nego sve
Tijepo zdravo, da im je savo i čisto pod nima svё. Оne bi se počele istб ovakб vit ko
što se vije päik Vije se dok se svije u önü рünčelicu йёzinu. Оnda bi i takб nekoliko
dana ranili önda se stäve u vrèlu vodu i väde se fi könci. Роkupi könce metlicбm
nékбm. Své se vätajü öni könci od önё рünčelё pri önü métlicu. Оnda môtaj na kluko

i kasnije tó klüko oprédi. To je bilo lijepё žütё böјё, ali kä bi mi önб sküvali, önda döde
tó bijelo, izide ona fijova böја. Каšnijё mastimo kako kö öće, na svaki način.

(žena, 60 godina, Jasenica,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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14. U móju mnädбs sasvijem malo je bilo. Najprije se sädilo ónб prüće što bi se

obrézalo. Potje ka je došla neka žiložder bölès, narédilo se da se sadi divja löza, ame
rikanica nёkakvа. О tada se više sadi vázda.

Рôtrgај, pa izméći nögama bösijem, pa ga uspi u jednu bäčvu. Stäni po tri, četiri
dana, pó рёt, pa ga tadarke otóći i üli ü bačvu. Pretóčilo bi se, kó bi imб više, i dva

puta pró godinё. Кä bi se istočilo ónб vino, öni dróp bi se pozbijo malo da se ne bi
üskišelijo. Stajб bi nёké dane i tadarke bi se stävijo kazan tü, pèklo se na vatru i
räkija bi se cijédila. Lözovača, nije bilo nikakvé drügё smјèsё. Stävjalo sénékijёh
träva da ima üküs. Neko je völijo tó, a neko nè bi. Moraća, pópбnca i smrèkiñà
ônijek.
ж

Рrävile su se güstijerne. Вila je nёka civena zèmja i övi klak, što se činё kläčine.

Izmiješalo bi se i ütrlo i s fijem su se gradile prije nego je cimёnt došб. ima i mene,
ü küigäm ima pisano, da je tó najstarija u Brotnicam. Јèdnбm sam, vakб, išб dôma.

Vidok dvojicu, nösё önё malё majčićе. Оdbijati kamёће, pa gledaü kakva je vrs kämena.

Јa i ta nazvб. Рitali mene ima li dègoj velё, бde voda da bi se napili. Ja im věju da
ima amo naprijed. Оn izvadijo knigu i glédа. Каžё mi bi žejeli önü vódu u Martinovića

iz güstrijenё. А, véju, ima vam bliže nego u mene. „Мi nećemo nego na йu“ Jesu li
dölazili ne znam. Тó je najstarija, kažem ti, öđe u sèlu. Еno je još tü. Dégoć й йu stävimo
ribu nёkü, јèguja što se zövё.
(Вôžо Мärtinović, 93 godine, Brotnice,
magnetofonski snimak, 1981. godine)

15. Svaka izrёda žena je nosila na lédima. Još nešto, muški jašti na kojima, a žene
nósü brème zä koñima. Јès, oči mi, i u mene máti. Саća jaši na konu, a majka za film

nósi brème drvа. А i ü vas istб takб, ista pjesma. Ranije se nösilo, da ne bi izgubijo

kilo žita želo se srpom, veživale žene rükovёti önijem istijem žitom Cetères onije
rukovéti bi se vézalo u snop. U Lütбm döle ima mnin braštièni. Tü se mjelo, a ima i
danas fije mlina. Dölazi krüh öđe iz Dübrômnika. Da se u mene öcu dignüt, pa da vidi
da mu dölazi kriv iz Dübrбmnika, pobjegб bi jöpe önomo u onб gröbje. Većinбm se
küpuje vôđe u nas, a neke žene još mijesü.
ж

Kakoje bilo, ne dај, böže, nikadviše. Uprav sam se umivб. Oni izlečeli. Ovi skočijo
özga, s ove taracё. Skočijo tй i tamo ižlegб. Јa ne mogu nikako nač övi skatatün za
otvori vrata. U nekб döba nädok nékako i bjёš tämo na vrata. Оvб bfdo, tä Вјèlotina,

dimi, pada kamёйe. Rékб bi svèvragódnese, propada svijet. I onda više prekinulo і аје

zbögom. А jès, jädan sinko, kako nije oštetilo. Učinilo je štёte i öt kuća i ot. svega.
Nijèsu päle, ali oštetilo je baš dobro. Oni zadiii istё gödinё nije baš takб jak bijo.
(Мâto Pérović, 80 godina, Dubravka,
magnetofonski snimak, 1981. godine)
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16. Вila sam i na pašu, i domaćica, i radila, i köpala, žela, i svášta. Prije smo sijali
dösta šenicu, raž, jećam i järik. Sät po malo sijemo jećam i järik, tó je järб žito, a böјё
je. Stógođ duvana i kitбlu. Т6 je glamnб. Оvб drugб štógod uradiš povrča: kupusа,
blitvё, pomädбra, lüka, česna. . . Тó své da imaš za doma.
Ränili smo prije völove i köne, a säd ranimo kräve i köne, a vólбva nёma, mälo.
Vézali bi dvije mázge, dègoć kä bi kó imб i tri, prije bi öbfб. Nё, й naské se ne

diži, nego se samo učera, pa prüstбm ökolo göniš. U selu je kamenб gümno. Вüde i
zèmjanб tämo po rupam. Јёčam se najboje vršе. Оn möre i po lädu, a šenica se né da.
Još ako je malo vlažna, né da se nikako.
Мi smo prije sve želi. Sve srpovima, rükama, i sijeno bråli. Sa se malo žйё і štó
ima, nego se kösбm pókosi. Prösрё se. Pökupi se štógoj, a narod mäñe i obäda. Sät se
**

tó i ne jede Vaja za kökoši i präce. Nema, slabo paja za küpit, pa öndake je dobro kad
ima što dôma. Оndar ima štó dät. Мi imamo tróje, i tó su nam veliki. Оndarke tämo do
pred Вôžić pókolü se svi. To se pósoli i stóji nekoliko dana u žétku. Оnda se iznese u

ögništa da se dimi. Góri ögan dösta, ösüši se i möre izdürat közna köliko. Ka dignёš
ônб drugб méso, önda izvadiš pišut i staviš piz na й. Stäviš šticu, jali kämёn, jali nešto
tèškб. Кä se ösüši, stävimo ga u vrećice öt kartё, jali öd robё, jali do müke. Nё оd
nailбna, kažü da nё vaja, da se pokvariva.

ima svakovaca, i köza i ovaca ima övijeh sad köza, ma boje se one prije bile. То
ј &nda, nékako, država i smakla. Оnda pôtje počele öve. Neko jednu, neko dvije, neko
ônemü daj i takб, јôрё, svak ima po köјü. Lijёро је йіјovo mnijёko. Оvб u köga ima,
kó göni náрбse jafice i közliče da né sай, da södbijй. Мi sve izmiješamo i öt kravё і
övčё i köžё. Тädar ti je fini sir.

šišamo tako ka pródё Dürđev dan. Kako u koga ima kö. Lijepo i üitiš i vežeš svё
četiri nöge i önda nбžicam Jatici se strigü kasnije, onб tamo o Petrovu danu, a degoj
nikako. Ostanti. Nijovu vünu zovemo järina. Gövore mnogi da šeriva vaja za kakve
rômatikё. U nas su z granicé dolazili i üzimali. Kažü da strašno vajа. Сёšjali smo mi i
na rüke i nösili na mašinu u Тrèbine. I u Lastvu smo nösili. Јa ne znam dè säd ima. I

mi smo imali öne karte prije, razdrlo se, pa više néma. Bilo je tkaja u sèlu. Slabо о
tega iko nösi više. А sade i naše mäñice, istб nöse malo, pa önda ga baci. Prije su se
kabanice ötega činile, što se nösilo na pašu. Vreće u nas i sat čine, nego sküpo dolazi.
Вèrémo diva, i grm, i trävu. Vaja da dävaš. ima övё göre svakё tüda koliko očeš,
ali nè vaja sve za lisnika, önб što zbijaü, što se ostavi za zimё. Samo jäsen, jali dubovina.
Drugб öpanё.

А ješ süša smitimice. Göra je u nas požйčela.
(Lüce

Оbrad, 75 godina, Kuna,

magnetofonski snimak, 1981. godine)

17. ima dvije crkve. Ovi amo zäselak Вèzboge, oni slavй Міјol dän, a drugi övi
zäselci slavü Nikol dan. Nekat su govorili, ja nijesam plövijo kao pomorac, da su i
brodovi nösili slike svetбga Nikole. Ova naša mala cikvica, буdena, ôna vi je istб zavjet
nekбga pomбrca, starбga Pºžića. On je imб öne male bracijere, pa je prevozijo so iz
Albanijё Uvatilo ga möre öde dóje ispod ove üvale. On se zavjetijo ako se spasi, ako
dödё do Mölünta, da će šagradi malü cikvicu öde. Takб je i üspijo. Spasijo se i počб
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je gradi övћ cikvicu. Onda su došli i drugi iz ovбg zäselka da će mu pomoć. Tako su
i učinili naši prèdi. Tü se mi skupimo svakбga Nikoja dana.
(Vlaho Sprèmić, 67 godina, Vitaljina,
magnetofonski snimak, 1981. godine)

18. Imali smo i mi prije téga dösta imali smo, mila mója, da se nije moglo ni osvojit.
Skörom smo bili drugi u Jütбm. Prodavalo se i državi. Tü treba döstarüka, nije lako kipit.
Sa nema nijedna máslina. Své se povadilo. Svakё je bilo. Najviše övije krupnije.
А némбj ništa govori, imäm kökoši, pa né smijem pušti. Né smijem niđe pušti
kökбš, neki mi je dän jednu digia. Kökoši mi né nosti.

Imali smo i mlin naš što se mjelo brašno. Аmo na Jütбm. Sa se to sve razbäcilo
više. Ima i sedam, ösam godina da smo ga razbacili.

Тrébalo je jedno trista kila za zasüt másline. Оnda kako izade, kako je koji tèrén
ód maslina. Nije svaki tèrén isti da da üја. Оvё krupnije másline dädü mäñe fija.

Оvo smo mi döveli Jütü. ima bazen vбde više ove najgбпіё kuće imamo mi gü
stijёrnu, ma tó je zapuštano. Кóristim vakб kä mi je pri potrebi, kä mi nèstanё, а övü
iz Jütё tóčimo na rubinet.

|-

Vüda u sèlu nema niko ováса. Вi väkб, kö imб pó dvije, tri, četiri z gövedima, а
sa nёma ko čйva. Dèca idu do kad u školu, oču li ja da idém čйvat övcu.

(Stäne Jakopović, 77 godina, Ljuta,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
19. Zélena mènestrati nè vaja ako präsас й йu ne zagazi. Мóraš stavit kömäd pišuta
i önб lijepo da zapijeni. Küváš na jäkбm vátri, da dobro vri. Ako je u malo vódё, önda
nё vala, zagrči.

Оt Syéténédeje je nбć firu i pб düla nego dan. To je zadria neđeja u sèdmбme
mjesécu. Zéne bi ot Svéténédeje počele près küdelu fivećё. Dôma se radilo, tkälo i prèlo

do pónoća. Po köliko vreténa oprédi, pa öndä lèzi. Sa se tó više i né nosi. Ni бvce se
nè ranu, ni vuna, ni ništa. Ima göre pün bäuo raše, tórbica i svega. Dбće griћа, pa će
ižes. Kö da ću ödnijet tamo й grobje, nije crkva daleko vóde.
Nёkati donèse névjesta önё kite i vezove, pa da vidiš baš. Тökalo bi mi dönijet.
Оna ima, ja mislim, dvanés prômjena. Radnijem danom né nosi konävбskб.

Jedno pedèsёt sam, vakб, navézla, pa darivala. Ovo je ona ošva što je na önijem
vezovima, u önemü onoličkбmu. Оvб je onoliko pónata istб, samo što je övб po débelбm
röbi. Véze öva mi névjesta konävбskü bäretu. Nije je još načinila. Därovala je önijem

dvјèma u Kanadi jednu, jednu göre u Kuliša jednбm, a sa véze četvrtü, samo što je nije
jóš skrójila. Dévбјke su nösile samo öbašvenü crvenü, а рöslije, kä bi döšlo malo više
gódina, onda stavi zlataču na glavu. Ka se uda né nosi bäretu, nego übručić.
Јёš, sigüro. Sa se pomiješalo svè, miješa se krv, pa biće önda üvozna päsmina.
Рrije je bilo, za móje döba, käd bi döšla u kuću, kä bi sünce zašlo, mógla sam ne dolazit,
a sa se önda ide is kućё, sa je döšlo drugó doba.

(Кâte Glavinić, 72 godine, Рičete — Dubravka,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
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20. Kontónatu pravimo od mrkatüüа. Оgülimo i, pa önda izgratämo. Stävimo šećer
ü fii, kilo na kilo. Тó se küva. Ka se dobro ukuva, onda se izlije na male pjatiniče.

To bi i popбva bilo tó sème. Оni bi ga dävali ženske bi ga držale й йedrima, й
krpici, da stalno stóji na vrüću. Оnda, kä bi viđela da se léžй, stavila bi i u jednu küticu.
ônб dok su mälё, рômalo im se lišća öd murava dava. Kako öne rastй, takб své naviše
stavjaš, na neke jese, na vrata ili na nešto. Оkolo se splete žükva žukva se ópleté kб
vijenac Stävi se prapratine, lovórike i smidikё. Вübe se pèriti na tб i önda se zavijй. Ка
se zavijü svё, to se dignё і očistü se. Stävi se u vrelü vödu. Stävja se po nekoliko, önб
pó dvije, tri šake u vrelü vódu i önda se vädi svila. To se préde, a ka se opréde, smôta
se na väkё рäkе. Тó se sküva, a önda mastimo önё kite konävбskё. Svilu möreš za
tórbice, móreš za véstit, möreš za svё vèzove konävбskё.

(Jéle čupić, 59 godina, Vodovada,
magnetofonski snimak, 1983. godine)
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Na osnovu analizirane jezičke građe, koja je prikupljena na terenu i na osnovu

saznanja iz dijalektološke literature i literature o vanlingvističkim činjenicama vezanim
za područje Konavala, možemo zaključiti sledeće:
I Konavoski govor predstavlja kompaktnu lingvističku celinu. Тој kompaktnosti go

vora doprineli su posebni uslovi života koje je organizovala Dubrovačka Republika. Iako
na teritoriji Konavala postoje jasno razdvojene geografske celine, koje uslovljavaju do
nekle različit način življenja, što bi u drukčijim sredinama moglo da dovede do naujed
načenosti jezičkih osobina, to ovde nije slučaj. Еndogamija unutar Konavala dovela je
do znatnog ujednačavanja jezičkih crta.
II Područje Konavala je od 15. veka bilo u sastavu Dubrovačke Republike, pa je
potpuno prirodno da je dubrovački govoru značajnoj meri odredio puteve razvoja mnogih
jezičkih osobina. Međutim, razgraničenost urbane i ruralne sredine takođe je uticala na
to da govor ove oblasti zadrži značajan broj jezičkih crta koje ga i danas jasno odvajaju
od dubrovačkog govora.
III U dijalekatskom pogledu govor Konavala pripada štokavskom narečju ijekavskog
izgovora, a predstavlja prelazni govor između tri govorna tipa. U njemu su kao domi
nantnije prisutne karakteristike dubrovačkog i istočnohercegovačkog govora, a u manjoj
meri se javljaju i neke karakteristike crnogorskih govora.
IV U govoru Konavala postoje jezičke osobine koje su zajedničke sa istočnoherce
govačkim, a ne postoje u dubrovačkom govoru. Оd ovih osobina izdvajamo najvažnije,
-

a tО Su:

1. stabilan vokalizam,

kvantitativna izdiferenciranost sonanta r u slogotvornoj funkciji,
. klasične vrednosti refleksа ё,

stabilnost sonanta т na kraju reči,
. gubljenje glasa h,
postojanje glasova š i ž u glasovnom sistemu,

potpuna izdiferenciranost afrikatskih parova ć — ć i 3 — d,
. dosledno ijekavsko jotovanje glasova t, d, s, z, с, п,
. većina asimilaciono-disimilacionih procesa kao u istočnohercegovačkom,
10. akcenti van „kanovačkih“ pozicija, a naročito čuvanje dužina,
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11. imenička promena prisvojnih prideva,
12. zadržavanje akcenata infinitiva u prezentu glagola I, V, VI і VII vrste,
13. upotreba aorista i imperfekta,
V U ovom govoru postoje jezičke crte koje su zajedničke sa dubrovačkim, a ne
postoje u istočnohercegovačkom:
1. redovno sažimanje sekvence àо (dó, 26, znд),
-

2. supstitucija sonantal sonantom j i sporadična pojava l i j u uzastopnom sledu
umesto l,

3. sporadična pojava blago palatalizovanog l,
4. afrikat 3 u neslovenskim leksemama i u govornom nizu umesto z u blizini
Sonanta r,

5. gubljenje frikativa s i š iz medijalnih skupina sс, šć (präсі, йbručić),
6. kanovačko duljenje, ali nedosledno i nestabilno,
7. zadržavanje starijeg stanja u akcentu prideva neodređenog vida,
8. razdvajanje deklinacionih tipova hipokorističnih muških imena na -o po I vrsti i
hipokorističnih imena na -e po III vrsti,
9. nastavak -ат u dativu, instrumentalu i lokativu imenica ženskog roda, ali nema
nastavka -аті,
10. tendencija da se u instrumentalu jednine imenica muškog roda uopšti nastavak
|-

-от,

11. oblik dativa i lokativa jednine zameničko-pridevske promene ženskog roda iz
jednačen sa instrumentalom,
12. uopšten nastavak -ega, -ети u genitivn i lokativu pokaznih zamenica,
13. uvek -oga (nikad-og) u genitivu muškog i srednjeg roda zameničko-pridevske
promene,

14. zbirne imenice umesto zbirnih brojeva,
15. pojava osnovnog broja u datiranju,

16. udvajanje infinitivnog nastavka kod glagola koji se završavaju sekvencom -sti,
17. analoško uopštavanje nastavka -и u 3. 1, pl. prezenta kod glagola VI і VII vrste,
18.
19.
20.
21.
22.

predlog od u lokativnoj sintagmi,
predlog od umesto poredbene reči kao,
rečca ni se ne odvaja od odrične zamenice,
infinitiv sa predlogom za kao finalna dopuna,
u leksici u aktivnoj upotrebi brojne romanske pozajmljenice.

VI Konavoski govor ima i nekoliko osobina koje nisu raširene ni u Dubrovniku ni
u istočnoj Нercegovini, a postoje u govorima Crne Gore, po pravilu uključujući i one
istočnohercegovačkog tiра. То su:
1. arhaična crta čuvanja starih dužina u pridevskom nastavku -av i čuvanje dugog
|-

osnovinskog vokala u infinitivu glagola na -пи(ti), -а(ti), -i(ti), ukoliko prethodni slog
nije uzlazno intoniran,
— 151 —

392

Zorka Kašić

2.j umesto ć u supinskoj formi infinitiva glagola sa završetkom -ći,

3. -au u 3. 1. pl. prezenta glagola V vrste,
4. sporadično nerazlikovanje akuzativa i lokativa, odnosno upotreba istog oblika za
označavanje cilja i mesta.
VII U ispitivanom govoru fonološki nivo je sačuvao najveći broj istočnohercego
vačkih osobina sa značajnim udelom dubrovačkih.
Аkcenatski sistem se kanovačkim duljenjem približio dubrovačkom, ali je čuvanjem
dužina blizak hercegovačkom, a čuvanje arhaičnih dužina upučuje na kontakte sa Crnom
Gorom.

Моrfološki i sintaksički nivoi su pretrpeli najveći uticaj Dubrovnika, bilo da je
konzervirano starije stanje ili je u ovaj govor uneto dosta dubrovačkih jezičkih crta. I u
okviru ova dva nivoa neke osobine ukazuju na kontakte sa Crnom Gorom, odnosno
Воkom kotorskom.

Leksika ovog govora sa brojnim i danas živim romanskim pozajmljenicama svedoći
o jakom kulturnom uticaju Dubrovnika, pa i dubrovačkoga govora na Konavle. Međutim,
i na ovom jezičkom nivou konavoski govor u odnosu na dubrovački poseduje neke
osobenosti koje se ogledaju u relativno brojnim pozajmljenicama orijentalnog porekla.
VIII Naše vreme je doba brisanja strogih granica između ruralne i urbane sredine.
Вrisanje tih razlika vodi gubljenju specifičnosti narodnih govora. Ni Konavle nisu toga
pošteđene. Jedan opšti pogled na današnji govor ove oblasti (bez izdvajanja odgovara
jućih informatora) govori o brzom i potpunom približavanju govoru Dubrovnika i uda
ljavanju od standarda (jer veliki broj osobina ovoga govora, naročito na fonološkom

nivou, odgovara osobinama govora koji su u osnovici standarda). Оva malo neobična
pojava udaljavanja od standarda je u slučaju konavoskog govora potpuno objašnjiva.
Кulturni prestiž Dubrovnika, i svest o tom kulturnom prestižu u širim razmerama, po
goduje ovom konzerviranju dijalekatskih osobina jedne kulturne sredine i prihvatanju tih
dijalekatskih osobina u susednom predelu koji gravitira Gradu.
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LАРАRLАТАDIKONAVLI (VALLE DEІ САNALI)

Ri assunto
In questo lavoro viene descritta la parlata della Valle dei Canali (Konavli), territorio
che si estende alГestremo sud-est della Croazia, vale a dire nella parte sudorientale di
quella che un tempo fu la Repubblica di Ragusa (Dubrovnik).

Una breve introduzione é riservata alla denominazione del territorio con i dati ge
ografici e storici e quelli concernenti Torigine della popolazione.

Soprattutto i territori circonvicini hanno contribuito alla formazione della popolazi
one della Valle dei Canali. Gli apporti maggiori sono quelli venuti dalla Erzegovina, dal
Моntenegro con lе Воссhe di Cattaro, la Dalmazia con Ragusa e la Bosnia, ma non
mancano anche afflussi di altra provenienza.
Vivendo in condizioni di vita omogenee, la popolazione dei Canali si è mescolata,
amalgamata e fusa in un unico gruppo etnico. I processi di assimilazione somo stati
accelerati dall'endogamia che ha dominato a lungo su questi territori La popolazione
cosi costituitasi manifesta la propria omogeneita nella parlata, negli usi, nel folсlore e
nei costumi.

Dal punto di vista dialettologico la parlata dei Canali appartiene alla variante štokava
della pronuncia ijekava e costituisce la parlata di transizione fra tre tipi di parlate. In
essa, infatti, hanno un carattere dominante le proprieta della parlata raguseа e di quella
erzegovese orientale, minore, invece, è Тарporto delle parlate montenegrine.
Fonetica

Fra le caratteristiche fometiche si distinguono particolarmente il vocalismo stabile

nella parlata degli informatori piu anziani e la destabilizzazione della vocale a nella
parlata della generazione giovane.
La sonante r in funzione sillabica puó esseresia lunga sia breve.
I riflessi dello ё sono quasi „classici“. Nelle sillabelunghe compare ije, e in quelle
brevi je con ikavismi ed ekavismi altrettanto classici.
Le caratteristiche del sistema consonantico della parlata dei Canali sono le seguenti:
La sonante m in fine di parola è stabile. La sonante lj viene facoltativamente so

stituita con la sonanteј. La sonante l, moderatamente palatalizzata, si manifesta in modo
sporadico.

Il suomo h si perde. Esistono i suoni š е 2. Le coppie di affricate ć - d, e ć — dž
sono completamente differenziate. L'affficata dz e di uso sporadico.

Nei processi di assimilazione é regolare la sincope delle sequenze aо > бе йог
д. Аltrettanto coerente ё la јоtizzazione ijekavica dei suoni i, d, s, z, с, е п. Non esiste
la јоtizzazione ijekavica delle labiali.

Spesso constatiamo la perdita delle occlusive i e d in fine di parola.
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Аccento

Il sistema degli accenti di questa parlata ё caratterizzato dalfinstabilita degli accenti
iniziali davanti alfultima breve.

Si rileva la presenza dell'allungamento delFaccento ascendente breve del tipo
žena/žéna, ma anche Tabbreviazione del tipo ascendente lungo lédaЛèdа.
L'accento ascendente breve nelle parole trisillabe e nei sintagmi collocati davanti
alfultima breve talvolta da luogo ad una specie di accento breve discendente: ladövat,
і тёded.

Оltre che di queste varianti i medesimi parlanti fanno uso anche di accenti non
prolungati e senza il cambiamento di qualita delFaccento ascendente breve davanti al
Tultima breve, nonché dell'accento ascendente lungo senza abbreviazione.
L'autrice ritiene che sulfenomeno non influisca lo standard, ma che questa varia

bilita sia una caratteristica precipua della parlata dei Canali, che mon ё compresa com
pletamente dai fenomeni indicati, come sistema („kanovački“ è la denominazione sре
cifica di questo prolungamento).
Саratteristica di questa parlata e un trasferimento quasi coerente degli accenti di
scendenti sulle proclitiche. Le parole accentogene talvolta si assumono le funzioni delle
proclitiche, specialmente i numeri.
La persistenza delle lunghezze postaccentuali sono un"altra proprieta di questa par
lata. . . Si mantengono inoltre le vecchie lunghezze della desinenza aggettivale -аv (gä
ráv) e le lunghezze della vocale tematica dell'infinito in -пи/ti/, -а/ti/, -i/ti/, рurché la
sillaba precendente non abbia un accento ascendente (pünüt, šalit, slйšai).
Саratteristica e pure la variabilita dell'accento antico e recente negli aggettivi inde
terminativi (sйvo /süvo, sйva /süva), come la triplicita delFaccento dell'aggettivo verbale
attivo (däli / dali / däli).
Моrfologia
II livello morfologico di questa parlata ё contraddistinto da alсunicaratteri essenziali:
la distinzione, nella declinazione, tra i nomi maschili bisillabi, con accento lungo ascen
dente in -о, secondo il I tipo (Péro — Рéra — Рéru) e i nomi bisillabi in -e secondo il

III tipo (Ийle — Ийlё — Ийli).
La desinenza -ат nel dativo, nello strumentale e nel locativo del plurale dei nomi

di genere femminile (kйčат, zidināт).
Nella declinazione degli aggettivi pronominali di genere femminile, la forma del
dativo e del locativo del singolare coincide con quella dello strumentale (dајёm önбm,
ženi, na zèlenбт grani).

Nel genitivo e nel locativo dei pronomi dimostrativiè comune la desinenza — -ega
-emu (övega, дуетü, téga, tётü).

L'infinito non ha la terminazione -ti o -ći, sia che si perda soltanto la i nei verbi

in -ći (рдć /рај, dдć / dдj), sia che, nel caso dei verbi in-ti, si perda solo la-i, o fintera
terminazione -ti \rādit / radi, pričat / priča). Еinoltre caratteristica dell'infinito il rad
doppiamento della desinenza nei verbi che finiscono con la sequenza -sti (јёstit, prèstiі).
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L'aoristo (пādok, дdnese, blagövasто) e Timperfetto (bijak, bijahu, vёjah, vèljak,
šёtováše) non somo sconosciuti a questa parlata, per quanto ne sia ridotta la frequenza.
I nomi collettivi vengono usati in sostituzione dei numeri collettivi (Dôšla petèrica:
Vlaho, Jéle, nёрüt i dvije néptiče).
Sintassi

Nella sintassi della parlata dei Canali si rileva sporadicamente l'uso indifferenziato
delГaccusativo e del locativo, ovvero Tuso di un'unica forma per indicare loscopo e il
luogo (peklo se ná vatru, ródila se и Мћcine).

La preposizione и colgenitivosiusa alposto della preposizione kode in sostituzione
degli aggettivi e dei pronomi possessivi (U nas se takб radilo. U Иlaha se slômila köla.),
mentre il genitivo del pronome ona compare invece del pronome possessivo njen (njё
sèstra, njё dijète).
Prevale Fuso del genitivо „slavo“ con i predicati negativi: (Pane našli pйta. Nёćemo

prazna razgovбra...), espesso compare il genitivo partitivo a completamento dei verbi
affermativi (Išli da sameјü bråšna).
La forma enclitica del dativo del pronome personale di prima persona viene usato
in sostituzione del pronome possessivо тој, -а, -е (övа тi névjesta, önä тi nёрüča).

La proposizione dipendente viene spessoridotta per mezzo dello strumantale apро
sitivo (Poznavala sam tvoju majku dèvбјkбт. Оna je prispijèvala zimskбm sezónбт). Lo
strumentale senza preposizione compare al posto del genitivo con la preposizione od (Ја
sam samo vдdбт živjela).

Nel sintagma locativo si incontra la preposizione od (Оn misli od névoji). Questa
preposizione sostituisce anche il funzionale comparativo kao (övi mladi od žena obučeni;
ovákб od Копävбkё se obüćem).

La particella ni non si separa dal pronome negativo (Za nikoga to nije dobro).
In funzione finale compare Finfinito con la preposizione za (Dônese mi duvana za
pйšit. Ja sam släla za öprestiі).
La parlata dei Canali é caratterizzata, inoltre, da una forte frequenza delTimperativо
w w"

narrativо.

Lessico

II lessico della parlata dei Canali éricco di un grande numero di prestiti, che sono
stati analizzati secondo il tipo e le categorie delle parole.
I romanismi hanno un carattere intimo. Questa popolazione, prevalentemente dedita
alТаgricoltura e all'allevamento, non possedeva il lessico necessario per molti tipi di
attivita e branche della civilta. Si tratta delle parole che potevano essere prese in prestito

dalla popolazione urbana della Dalmazia.
Nella cultura abitazionale si riflette il grande influsso romanzо: dalFedilizia alГarredа

mento e agli altri oggeti di uso casalingo quotidiano. Ne sono testimonianza lessemi del
tipo vólat, kantinela, kläk, banak, bänja, kavalet, ітbulja, kaтara, kanavot, költrina. . .
Nell'ambito gastronomico domina il seguente lessico: beškot, biž, bökün, vёrdüra,
vёrza, тântala, тènestra, pásta, pipün, siтйlata. . .
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Sono molto numerosi anche i romanismi legati alTabbigliamento (bäreta, bötüna,
bйтbük, kölür, kötula, trävёrsа...), alle denominazioni geografiche e dei fenomeni at

mosferici (arija, väla, kaštijo, kotóradža, förtüna, šipün. . .), come ai nomi delle parti
del corpo e delle malattie (vista, göba, тärca, póntüra, fёbra, frandza. . .), dei parenti
(dündo, пёрüt; come i calchi: prvi rodak /it.: priто сиgino/, drugi rodak /it.: secondo
сиgino...).
Оltre ai lessemi per i concetti concreti compaiono anche i romanismi per i concetti
astratti: bёleca, bulikān, gйs/t/, kästig, köradž, körot, krijanca, kurijбština, pjädžer,
|-

йžanca, šёs/t/. . .

Se fra i prestiti i piü numerosi riguardano i nomi, sono in grande numero anche gli

аggettivi (йvizan, göbay, intijer, kдčüt, liber, sйтân. . .), i verbi (alèvat, arivat, bandйnat,
vijädžat, ёgärat, indivinjat...) e gli avverbi (alavija, grёšo, drito, lёšo, prдnto, própito,
falco, džйsto. . .).
Nel lavoro ё compreso un ricco vocabolario di romanismi e di turcismi tutt'ora
usati, nella forma fonetica in cui sono presenti nella parlata dei Canali con findicazione
dei significati e la determinazione della fonte da cui deriva il lessema.
ж

ж

ж

La parlata dei Canali costituisce un insieme linguistico compatto. А questo carattere
contribuirono le particolari condizioni di vita create еd organizzate dalla Repubblica di
Ragusa. Sebbene sul territorio della Valle dei Canali coesistano insiemi geografici chi
aramente distinti, che talvolta condizionano modi di vita differenti, pure non assistiamo
alfaffermarsi di discontinuità linguistiche.
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АВSTRАСТ

I. УВОД

У последњих десетак година организовано и систематски истражује се
српскохрватска народна лексика Војводине. Истраживања се заснивају на
прикупљању лексике из различитих домена народног живота и њеном при

казу по терминолошким и тематским скупинама. Лингвистичку обраду лек
сичке грађе чини анализа њених семантичких и творбених вредности, а у
приказу лексичког материјала примењују се лексикографски и лингвогео
графски метод. У резултату оваквих истраживања појавили су се радови по

свећени терминологији куће и покућства у Војводини (32]", пастирској (17) и
ратарској терминологији Срема [18), ратарској и повртарској терминологији
Шајкашке [44), војвођанској коларској терминологији [31]. Монографиja o

српскохрватској лексици рибарства такође спада у ред остварења ове врсте
[85). Такви истраживачки напори требало би да допринесу пословима на ства

рању Дијалекатског речника Војводине, чиме би се добила основа за израду
Регионалног дијалектолошког атласа Војводине (95/198].
У прилог истраживању лексике војвођанских говора, у овом раду пажња
се посвећује називима биљака.
Биљке су од најстаријих времена од животне важности за људе, те се
народним називима флоре придаје велики значај за дијалектолошка
истраживања (91/100). Лексичка група назива биљака, као богата и стара у
словенским језицима, сматра се вредном за изучавање историје језика (105/1).
У лингвистичкој литератури истиче се да овај древни слој лексике, који се
одликује разноликим путевима формирања, заслужује пажњу и на плану се

мантике и на плану творбе [52/89), при чему се наглашава значај изучавања
особености народне ботаничке номенклатуре са лингвогеографског аспекта,
посебно када се оно врши на широком словенском материјалу, где резултати
с успехом могу бити искориштени за словенске лексичке реконструкције, а
такође за ближе одређивање дијалекатског рашчлањивања прасловенског је
зика (50/158].

У упитнику ОЛА називи биљака заступљени су са 38 питања која омо
гућавају утврђивање најопштијих праваца диференцијације у словенском
језичком свету и дају представу о богатству и особитости ове лексичке групе

у словенским језицима [52/89). Оглед лингвогеографског изучавања семантике
речи *жито, урађен на материјалу свих словенских језика, показује семан
"Овде и даље. број у угластој загради указује на број под којим се извор наводи у библиогра
фији, наредни број, одвојен косом цртом, упућује на одговарајући том, односно страницу, а сле
дећи, иза тачке са запетом — на други извор

итд.
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тичку еволуцију и неке законитости историјског развитка тога назива у сло
венским језицима [64).
У последњих неколико деценија народна ботаничка номенклатура предмет

је дубоких лингвистичких истраживања у низу словенских језика (105/1—2;
52/89), посебно у руском и украјинском, где су називи биљака изучавани и у
оквиру тематског приступа лексици на сабраним дијалекатским материјали
ма, што је лингвистима омогућило да установе скупове мотивационих обе
лежја која се налазе у основи назива растиња, те најчешће принципе и начине

номинације тога комплекса реалија. Тиме се добила основа за приказ једног
од начина формирања те групе лексике и једног од главних извора дијале
катских лексичких разлика [13/100; 46).
Иако је у науци указано на чињеницу да народна ботаничка терминоло
гија спада у лексичке групе које су најбитније и најпогодније за приказивање
лексичких особина и лексичког диференцирања српскохрватског језичког
подручја (123), називи биљака још увек су једна у низу неистражених или
недовољно проучених лексичких група кад је у питању српскохрватски те

рен. Лингвистички приступ анализи фитонимије код нас није утврђен“, а ли
тература у којој су називи биљака били предмет лингвистичке обраде веома
је оскудна. Лексикографска дела која разматрају народну ботаничку номен
клатуру — Југославенски именик биља Б. Шулека и Ботанички речник Д. Си
моновића —- премда замашног обима, по мишљењу Н. И. Толстоја спадају у
низ збирки речи народне терминологије код којих се поставља питање пот
пуности грађе, географске одређености изворног терена и његове докумен
тованости [123/186).
Циљ овога рада је да покаже какав се фонд номинационих јединица упо

требљава на територији југозападне Бачке за означавање коровских биљака°.
На подручју означеном као терен истраживања, староседелачко станов
ништво које говори српским језиком чине носиоци југозападних бачких го

вора војвођанског поддијалекта и посавског икавског дијалекта [57). Већ с
* Ово је истакла Н. Вајс у једном од својих радова у којима се бави народним називима биља
ка, преузетим из Симоновићевог Речника, односно Шулековог Именика (21/89). У томе раду она
показује да је међу најплоднијим путевима народне номинације биљака онај у којем се неки део

биљке поистовећује с делом тела животиње. У другоме раду, примењујући семичку анализу, овај
аутор разматра начин реализације семе „бости“ у фитонимима, при томе оправданост семе тражи
у морфологији саме биљке, а за верификацију јој служе ботанички описи биљних врста (22). Ана
лизирајући, пак, структуру одређеног броја фитонима за које се може установити да су мотивиса
ни народним веровањима, легендама и уопште религијом, уз помоћ ботаничких описа и „лека

руша“ у којима налази информације о својствима биљака, Н. Вајс приказује мотивацију која је до
вела до стварања фитонима. Поред тога, на основи поређења фитонима различитих европских је
зика, установљује сличну или једнаку организацију садржаја фитонима, тј. семичкојединство [25).

* Под коровским биљкама овде подразумевам не само корове у ужем смислу — посебну
еколошку групу биљака које расту на њивским површинама, усевима и засадима, углавном као

пратиоци гајених биљака — него и корове у ширем смислу. То су све, условно речено, некорисне
и штетне биљне врсте које се појављују на антропогеним стаништима и изван обрадивих површина:
рудералне биљке (врсте које се срећу претежно на рудералним стаништима — рушевинама, сме
тлиштима, економск м двориштима, запуштеним просторима око људских насеља, поред путева и

железничких пруга и сл.), корови природних травњака (ливада и пашњака), акватични корови (биљ
ке канала, рибњака и других водених басена) и шумски корови (67/40—41).
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обзиром на овакву дијалекатску структуру терена, могуће је очекивати појаве
лексичке неуједначености и разлика на фонолошком, односно морфолошком
плану међу говорима о којима је реч.
Народна ботаничка терминологија, као веома богата, обухвата више кла

са назива с обзиром на подгрупе означених реалија (91/100). Већина народних
фитонима доста јасно се сврстава у четири основне тематске групе. У прву
од њих спадају називи дрвећа — дендроними, у другу називи корова — хер

боними“, у трећу називи културних биљака, а четврту групу чине називи
нижих биљака, међу којима су у народу најпознатији називи гљива — мико

ними* [105/12). Истраживање чији су резултати приказани у овом раду, огра
ничено је на хербониме, јер се претпостављало да та скупина спада у фонд
дијалекатске лексике који подлеже забораву. Називи за означавање реалија
биљнога света део су лексичког фонда којим се сеоско становништво, ори
јентисано углавном на земљорадњу и сточарство, користи у свакодневном

комуницирању. Употребљавајући, међутим, савремена механичка и хемијска
средства за сузбијање штетних биљних врста на обрадивим површинама,
људи све мање долазе у непосреднији контакт с коровом. Тиме се смањује
њихова способност препознавања појединих биљних врста, а речи којима се
оне именују губе се из памћења.
Литература која може послужити за ексцерпирање грађе кад су у питању

народни називи корова у Војводини готово је занемарљива. Термини из тога
домена налазе се спорадично у појединим збиркама речи с територије Војво
дине (в нпр. 79). Комплекснија збирка народних хербонима дата је у раду
посвећеном терминологији коровске флоре у Шајкашкој [43). У штурој етно
лошкој литератури која обрађује војвођански терен ретки су радови у којима
се налазе и подаци о народним именима биљака (147; 138); ту, по правилу,

изостаје прецизна локализација термина, као и латински називи биљних врста
чија се народна имена наводе. Треба овде напоменути да је већину различитих
прилога, чланака и студија у етнолошкој литератури као изворе за прику

пљање ботаничке лексике својевремено одбацио Д. Симоновић, што због не

поузданости такве грађе, што услед немогућности проверавања података или
ботаничке идентификације биљака

[108/VIIј6.

Називи биљака који су у овом раду анализирани и наведени у при

ложеном Речнику прикупљени су од информатора на терену. Истраживањем
је обухваћено дванаест насеља југозападне Бачке и један контролни пункт у

Срему. Сва ова места насељава, већином или у знатној мери, српски, односно
4

Термин хербонил изведен је по угледу на термине као што су фитоним, дендроним, упор.

хербологија наука о коровима” (67/9).

* Термин лінконими одговара термину микологические номены који употребљава И. В.

Саба

доiii.
6

Истраживач народне фитонимије морао би се ослонити искључиво на податке прикупљене

на терену и на незаменљиву помоћ ботаничара. Од литературе, пак, могу бити корисни радови Ј.
Туцакова (124; 125). Поједини називи самониклих биљака са прецизном ботаничком идентифика

цијом и локализацијом на војвођанском терену (изван подручја југозападне Бачке) и у неким гра
ничним областима, које је Ј. Туцаков забележио у теренским истраживањима народне медицине,

могу да послуже као путоказ за утврђивање лексичке диференцијације у даљим истраживањима
ове тематске скупине на територији Војводине.
— 7 —

404

Марија Л. Шпис-Тћулум

Бођани, где има староседелаца —
припадника обеју ових етничких група, анкетом су обухваћени представници
и једне и друге.

шокачки староседелачки живаль. у селу

За потребе истраживања начињен је упитник. Његова израда налагала је
претходно упознавање са нивоима класификације, то јест са принципима так
сономије биљака, ботаничким и другим својствима коровских биљака, њи
ховим морфолошким особеностима, а такође с народним веровањима и
обичајима везаним за поједине биљке, кроз одабрану литературу из ботанике
[117; 134; 144), агрономије [33; 67; 96), народне медицине [124; 125; 129), етно

графиje [61; 112, 138; 143; 147) и др. На темељу података из литературе саста
вљен је ограничени списак коровских врста” који је послужио као основа за
израду упитника. Списком је обухваћен низ врста одабраних по критеријима
као што су: раширеност врста, масовност и учесталост њиховог јављања,
величина штете коју наносе пољопривреди и отпорност према мерама сузби

јања, карактеристична својства биљака, првенствено лековитост / отровност,
односно разноврсна употреба појединих врста — њихова примена у људској
исхрани, исхрани стоке и пчелињој паши, у народној медицини, код народних
обичаја. У упитник сам, пак, настојала да уврстим искључиво оне коровске
врсте које би становништву подручја одабраног за истраживање могле бити

познате — оне које су, с обзиром на еколошке факторе њихове распростра

њености, заступљене у флори југозападне Бачке°. Упоредо с израдом упит
ника текла је припрема илустративног материјала. Његову основу чиниле су
колор-фотографије коровских биљака (снимљених у природном амбијенту)
и цртежи биљака (на којима су оне представљене у целини, с подземним де
ловима, такође у боји) из неколико књига које су ми истовремено послужиле

за идентификацију латинских назива биљака представљених на фотографија
ма и цртежима (39, 60, 86; 125; 129: 141; 145°. Као илустративни материјал
7 Научне биолошке таксономске категорије, од којих су најважније врста (species), род (ge
пus), породица (familia), ред (ordo), разред (classis) и одељак (phyluni), апстрактни су појмови којима
се у оквиру хијерархије даје одређени положај. Хијерархија такса (таксономски ситем) изражава
представу о разграничењу и сродности биљака. У тежњи за нормирањем и могућношћу поређења
таксономских нивоа, врста (species) заузима кључни положај. Категорија врсте односи се на нај
ниже биљне јединице које се од свих осталих јединица разликују по константним, наследним озна

кама. Врста је најзначајнија јединица биолошке таксономије, а од супраспецифичних јединица
најважнија је род (genus). Род обухвата скупине врста које се јасним цезyрама разликују од свих
других скупина врста [134/48—50). Род биљака, међутим, научни је појам који одсуствује у народу.
Творци нормативних ботаничких терминологија једног језика приликом именовања рода употре
бљавају, у првом реду, најфреквентнији назив најтипичније и познате у народу врсте која по бота
ничкој класификацији припада роду чији се назив формулише [105/13).
* У вези с овим проблемом од велике помоћи била су ми упутства и примедбе др Боже Пала
из Института за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду. И овом приликом

др Палу најтоплије захваљујем на помоћи код припреме упитника, као и на ботаничкој идентифи
кацији биљака које сам доносила с терена.
* латински називи коровских врста, као и родова и фамилија биљака који се наводе у овом

раду усклађени су према номенклатури примењеној у Списку коровских врста Југославије са пред
логом јединствених српскохрватских назива (66). Латински називи културног биља и дрвећа преузе

ти су из Пољопривредне енциклопедије (96) и Унбеника ботанике за високе школе (134).
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употребљавала сам и део репрезентативног студентског хербарија који ми је
уступљен на Пољопривредном факултету у Новом Саду".
Упитник је добио коначан облик након прелиминарних теренских испи
тивања у којима је анкетирано десетак људи, ратара и чобана у Бачкој Па

ланци. Том приликом, од 200 коровских врста које су биле обухваћене проб
ним упитником, идентификоване су 82 врсте. Због таквих резултата број пи
тања у упитнику сведен је на она на која се одговор може поузданије очеки
вати. Поред врста идентификованих у прелиминарним истраживањима, у

упитнику је задржано неколико лековитих биљака, те оних које на неки дру
ги начин скрећу на себе пажњу — упадљивом морфолошком структуром,

величином, мирисом, бојом".
У сваком од места обухваћених истраживањем називе за биљке прику
пила сам најмање од четири информатора°. Поред цртежа и фотографија
биљних врста заступљених у упитнику, многи заинтересовани информатори
прегледали су илустративни материјал пробног упитника. Осим тога, да бих
забележила што више назива из истраживане тематске скупине, од сваког
информатора на крају разговора тражила сам да наведе њему знана имена
коровских биљака, уколико такве нису биле обухваћене упитником. Мало
бројни називи биљака или њихових делова, добијени овим путем, укључени

су у корпус назива који се у овом раду анализирају и унесени су у Речник°.
Када је грађа сакупљена и називи исписани на картице, те уазбучени за по
требе израде речника, уследио је поновни излазак на терен. Овога пута
тражено је од информатора да кажу коју биљку или њен део називају
одређеним именом. На таква питања људи су одговарали опширније и углав
ном спонтано. Описивали су изглед и особине биљке, говорили о проблемима
које им задаје у усевима и о путевима борбе против ње, или, пак, о томе у
какве сврхе и на који начин биљку употребљавају, као и због чега је називају
именом које су навели. Овај материјал, забележен у целости уз помоћ магне
тофона, пренесен је на картице у виду дијалекатских текстова уз одговарајуће

називе, а затим у Речнику дат као контекст готово уз сваку одредницу.
Поред задатака да се сачини речних сабраних хербонима и израде лин
гвистичке карте, у овом раду постављен је и задатак да се семантички ана
лизира прикупљена грађа. Могућности анализе семантике чланова тематских
1() Свој хербаријум уступила ми је и дипл. биолог Лидија Дамјановић из Бачке Паланке. Ове
збирке накнадно сам допунила биљкама које сам, током истраживања на терену, сакупила сама

или уз помоћ информатора и које су идентификоване у Институту за биологију новосадског
ПМФ-а.

11 У науци је изнето мишљење да фактор погодности биљке за задовољење људских потреба
није без важности за карактер народне номинације биљака, истакнуто је такође да постоје
случајеви из којих се закључује како своје називе у народу не морају имати све биљке, већ да се
именују оне које из неког разлога привлаче пажњу људи [51/324).

* Иако сам на већину питања добила одговоре у свим испитиваним пунктовима, постоје и
она на која је одговорено само у по једном месту. Разлози због којих су одговори изостајали двоја
ке су природе. Понекад је било посреди непознавање неких биљака у појединим насељима.
Већином, међутим, упркос томе што су биљке описивали до појединости и тврдили како су им
врло добро познате, људи их нису именовали.
* Латински називи коровских биљака које нису биле обухваћене упитником, у приложеном
Регистру латинских назива обележени су звездицом.
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група и посебно семантичке структуре назива биљака разматрао је у својим
радовима низ аутора. Стога ће овде најпре бити указано на неке аспекте
проблема анализе семантике фитонима изложене у литератури.
Значајним за изучавање дијалекатске лексике уопште показали су се ра
дови Н. И. Толстоја у којима је предложено схватање речи као јединства
лексеме, звуковне стране речи и семеме, њенога садржаја посматраног као
збир сема, те разрађена методологија описа конкретних микропоља (119, 120).
У својим радовима, међутим, овај аутор истиче да предложени начин анализе
није подједнако ефикасан за разне категорије лексике. Он може бити
успешно примењен у тој сфери где је систем семема аутономнији по односу
према систему реалема. У сфери конкретне лексике, пак, где је семантички
систем подударнији са системом реалема, а везе и односи језичких јединица

условљени блискошћу њима означених реалија, указани начин не оправдава
се у пуној мери (119/38—39). Делећи семеме на разложиве и неразложиве на
низ семантичких диференцијалних обележја, Толстој подвлачи да семеме типа
"бреза”, липа”, “мак”, “пелин“ и сл. треба сматрати неразложивим, односно они
ма које се састоје из једне семе. У том смислу оне се јављају као немаркиране,
неспособне да улазе у опозиције с другим семемама [121/346, 362—364). При
изучавању народних назива биљака, по Толстоју, у основу плана садржаја
ставља се ботаничка класификација [120/26). Да једне лексичке јединице
допуштају исцрпно разлагање њихових значења на елементарна семантичка

обележја, док се друге таквом разлагању супротстављају, истиче и Д. Н.
Шмелов (148). Овај аутор подсећа да се речи, међу којима и неке од јединица
„конкретне“ лексике, обједињују у лексичко-семантичке микросистеме услед
самерљивости њихових значења на основи супротстављености по семан

тичким обележјима. Насупрот томе, обједињење речи као што су фитоними
или зооними произилази, по правилу, на основи постојања само заједничког

обележја, семантичке теме („биљка“, „животиња“) у њиховим значењима.
Значења многих лексичких јединица код којих је у првом плану денотативна

функција засићена су, наиме, индивидуалним, „предметним“ обележјима која
у принципу нису међусобно упоредива. Различита обележја појединих врста
дрвећа, наглашава Шмелев, у суштини се не могу представити као конструк

тивна обележја значења одговарајућих дендронима. Ниједно од њих не треба
интерпретирати као разликовно семантичко обележје, будући да се значења
таквих речи опиру не на узајамно супротстављање по појединим обележјима,
већ на њихову укупност као одраз конкретних својстава означених реалија
[148/148—155). Одређење лексичког значења речи ипак не треба замењивати
описом реалије, изричит је Шмелев (148/17). Он даје и примере из којих се
види да истицање обележја означених предмета у склопу лексикографске де
финиције неких јединица конкретне лексике оставља места произвољности
лексикографа или, пак, претвара лингвиста у енциклопедиста. Шемелев, на
име, налази да су у дефиницијама уз називе дрвећа у Речнику савременог руског

књижевног језика у различитим комбинацијама одражене ознаке као што су:
боја коре, форма листова, висина, густина круне, покретљивост лишћа,
област распрострањења и сл. Неподударност обележја Шмелев запажа и у

тумачењу речи које означавају животиње, птице итд. [148/243). Руски семан
тичар Апресјан такође налази да значења многих речи, међу којима су на
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првом месту називи врста животиња, инсеката, биљака, не могу бити потпуно

и исцрпно описана у терминима елементарних обележја. Зато препоручује да
се приликом тумачења таквих речи у лингвистичким речницима, независно

од тога да ли се додају енциклопедијска појашњења или не, обавезно користе
слике — ostensible definitions, définitions démostratives [3/71).
Неки истраживачи сматрају да имена различитих врста минерала, биља
ка, животиња и сл. не дају материјала за семантичку анализу, те да би дефи
ниције таквих речи у лингвистичким речницима требало ограничити само на
истицање семантичке теме, тј. на означавање припадности именованих пред
мета некој класи реалија. Шмелев, међутим, мисли да би било нецелисходно
одустати од лингвистичке анализе тематских обједињења речи, од покушаја
да се у њима пронађу општи семантички елементи. За лингвистику, примећује
овај аутор, није без значаја каква се обележја предмета одражавају у поједи
ним називима, односно карактеришу чланове ове или оне тематске групе

[148/13—14, 242). Једна од предности тематског приступа изучавању лексике
народних говора, како истичу лингвисти, јесте управо то што анализа огра
ниченог круга номинационих знакова, обједињених истом денотативном

функцијом, дозвољава да се прегледније одреде својства реалија која су по
стала основ њиховог именовања (13/100; 91/12—13). Такво својство означене
реалије, названо од стране истраживача мотивационим обележјем односно
мотивемом, денотатом, унутрашњом формом назива или обележјем номина
ције, представља компоненту лексичког значења (28/242; 34/17, 69/13—14;

91/25—26, 120)“. Изучавање лексичке мотивисаности у оквиру тематских гру
па открива једну од важних врста системских односа у лексици — структур
но-семантичке, мотивационе везе међу речима, као допуну оним везама које
представљају одраз ванјезичких односа, тј. међусобних односа означених

предмета [13/101; 91/121—122). Мотивационе везе заснивају се на одразу у из
веденици мотивационог обележја као једне од минималних компоненти изве
деног лексичког значења и семантике изведенице у целини (91/122). Откри
вање мотивисаности као деривационе везе између изведеног и исходишног
значења речи омогућава да се установе асоцијативна или репрезентативна
обележја речи у њеном основном значењу — она обележја која имају лингви

стички значај захваљујући деривационим могућностима речи, која предста
вљају основу за семантичку транспозицију и актуелизују се у преносној упо
треби речи, а чија се семантичка релевантност одређује датим преносом
[148/233, 277). На плану постављања конкретних задатака у оквиру анализе
тематске групе лексике лингвисти подвлаче неопходност установљења моти

вационих обележја у називима са живом, јасном унутрашњом формом, а затим
и општих тенденција номинације, принципа и начина номинације одговарајуће

групе реалија у испитиваним говорима (13/100, 91/88—89)°.
“Разматрање унутрашње форме у улози елемента семантичке структуре лексичких једини
ца већина лингвиста оправдава само у случају њеног осмишљавања на синхроно-описном плану.
За одређење унутрашње форме као синхроне компоненте семантике речи неопходним условом сма

тра се разграничење појмова унутрашње форме и етимологије језичких јединица (28/237).
* Под принципом номинације схвата се семантичка категорија, фиксирана у свести носила
ца језика, која подразумева избор обележја реалија које подлежу именов ньу, а формира се на
основу уопштавања мотивационих обележја од стране говорног колектива и служи као база за
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Ти истраживачки задаци определили су начин анализе који је примењен

и у овом раду. Да би се, наиме, приказала денотативна основа прикупљених
ботаничких назива и утврдили принципи номинације коровских биљака у го

ворима југозападне Бачке, приступило се анализи унутрашњих форми назива,

то јест одређивању основа номинације корова“. Семантичкој анализи под
вргнуте су номинационе јединице јасне, живе мотивације, тј. називи чију уну
трашњу форму, по правилу, препознају носиоци испитиваних говора. Номи
национе јединице чија је унутрашња форма са синхроног становишта нејасна
не разматрају се [91/53). Немотивисаним јединицама сматрају се општи називи
из ове тематске групе као што су трава, цвеће, затим наслеђени ботанички
називи код којих је мотивацију могуће објаснити једино на историјско-ети

молошком плану", позајмљени фитоними чијих су унутрашњих форми несве
сни носиоци говора ако не владају језиком — извором позајмљенице, те по

једини домаћи називи са заборављеном унутрашњом формом° (91/156—157,
165). У одељку Семантичка анализа хербонимијска грађа подељена је према

начину мотивисаности номинационих јединица у две класе. Прву од њих чине
називи који су мотивисани директно, по ознакама биљака (они у којима је
та ознака непосредно одражена). У другу класу сврстани су називи који су
мотивисани индиректно, тј. засновани на ознакама које су издвојене

поређењем биљака или биљних делова с другим реалијама или појавама, или
су, пак, утемељени на различитим веровањима везаним за биљке. Ознака (или
тобожња ознака) биљке одражена је у називима из ове класе посредно, за
хваљујући употреби познатих форми за изражавање новога садржаја путем

њиховог преосмишљавања или реорганизације (13/99; 140/254, 35/84). У резул
тату овакве класификације грађе у другој класи нашли су се називи са се
мантичком, односно семантичко-конструктивном мотивисаношћу, називи

који откривају односе мотивационог карактера међу речима или лексичко
варијантама, међу основним и изведеним речима које су чла
нови различитих тсматских и терминолошких група. У оквиру сваке од класа
-ссмантичким

нова именовања, то јест доводи до тога да се приликом стварања нових номинационих јединица те
тематске групе одабирају слична обележја реалија као основа њихове номинације (13/99: 91/92).
Под начинима номинације схватају се начини стварања различитих врста назива — семантичких и

афиксалних деривата, сложених, рашчлањених и позајмљених номинационих јединица (91/35—36).
Разноликост начина и принципа номинације јесте један од главних извора дијалекатских лек
сичких разлика и узрок образовања различитих лексичких ареала (91/188).
16 Приликом утврђивања основа номинације ослањала сам се у првом реду на објашњења
настанка појединих назива која сам забележила код информатора, а затим и на различите податке
о биљкама преузете из литературе (39; 86; 96; 128; 129; 134; 144; 145).
17

Наслеђени, прасловенски називи флоре у испитиваним говорима функционишу, по прави

лу, са непровидном мотивацијом, тачније, са затамњеним етимоном; изузетак представљају називи

горушнца и буника који, упркос дубокој старини, чувају јасноћу унутрашње форме.
* Незнатан је број назива који су настали на испитиваном терену, а чију везу с именованим
биљкама информатори не могу да објасне. Процес заборављања мотивације, „демотивацију“ речи

лингвисти објашњавају тиме што мотивисаност обично није важна да би реч испуњавала своју но
минациону и комуникативну функцију (немотивисане речи је не испуњавају лошије од мотивиса

них). Тако се јасноћа унутрашње форме временом губи у резултату честог репродуковања моти
висаних јединица од стране неког колектива људи, па није реткост да се чак и деривати типа ме

тафоричких назива почињу доживљавати не као пренесени називи, већ као обичне номинационе
јединице (91/156—157).
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ботанички називи разврстани су према обележјима мотивације у неколико
семантичких група. Међу директно мотивисаним хербонимима посебне групе
чине називи настали на основу мириса биљке, њенога укуса, боје, величине
итд. Индиректно мотивисани називи груписани су с обзиром на ону ознаку
која, у функцији карике између биљке и друге реалије, представља основу

номинације биљке. Мотивационо обележје које указује на асоцијативну везу
биљка ~ друга реалија, базирану на некој од њихових заједничких ознака,

назива се у овом раду ознака асоцијативно повезаних реалија°; другим речима,
основом именовања биљке сматра се њена ознака издвојена поређењем (она
по којој биљка подсећа на другу реалију или појаву). У другим случајевима
асоцијативне повезаности основом номинације биљке сматра се веровање у неку
од њених ознака. Да би било уочљивије с којим лексичким јединицама, односно
с јединицама којих тематских и терминолошких група ступају у мотивационе
везе анализирана ботаничка имена, она су у оквиру појединих семантичких гру
па сврстана у подгрупе с обзиром на типове реалија с којима именоване биљ
ке и делове биљака повезује сличност одражена њиховим именима.
Под називима с једним мотивационим обележјем подразумевају се номи
национе јединице у чијој основи лежи једна ознака биљке или дела биљке, а
под оним с више обележја мотивације називи засновани на неколиким ознакама

именоване реалије. Више од једног обележја имају, по правилу, називи-синтагме,

код којих је детерминатив најчешће мотивисан једном, а основна реч другом
ознаком биљке, синтагматски називи могу, међутим, бити и семантички

„сажети“, односно могу имати у основи само једну мотивему°. Називи који
одражавају комплексе обележја чланови су више семантичких група“.
У посебном одељку овога рада приказани су начини номинације коров
ских биљака у испитиваним говорима. Номинационе јединице класификоване
су као различите врсте назива: семантички и афиксални деривати, конверзи
ви, сложенице, синтагме, реченице у номинационој функцији и позајмљенице.
Изведене, сложене и рашчлањене номинационе јединице разматрају се као
структурни типови назива, при чему се истичу фреквентни модели. У оквиру
анализе афиксалних изведеница даје се репертоар афикса и наглашава њихова
различита продуктивност, као и варијантност у употреби појединих форман
та. На основу количинског односа између различитих врста назива указује
* Код асоцијација представа о реалијама и појавама, представа о новој реалији изазива у
сећању представу, слику друге, од раније познате реалије за коју постоји назив, поредећи реалије,
номинатор издваја њихово заједничко обележје које служи као основа номинације нове реалије
[91/26).
* на то указује Д. Н. Шмелев када пореди сложене фитониме типа медвеђе ухо, медвеђи ко

рен, вучје јагоде: јасно је да је назив медвеђе ухо сажетији, збијенији него медвеђи корен који је, са
своје стране, мање „дељив“, семантички „рашчлањив“ од назива вучје јагоде који у свој састав
укључује и ознаку рода (148/264):

* У приложеном Регистру латинских назива, где су уз научна имена биљних врста дата, по
фреквенцији појављивања у говорима, сва забележена народна имена, уз сваки мотивисани назив

врсте или дела биљке одговарајућом бројном ознаком упућује се на семантичку (под)групу или
(под)групе у којима је тај назив обрађен приликом семантичке анализе. Број ознака уз назив одго
вара броју мотивационих обележја у његовој основи. Уз називе који се не уклапају у формиране
семантичке групе или, пак, имају недовольно јасну унутранињу форму, упућује се на бројеве напо
мена у којима се они разматрају.
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се на различиту продуктивност одговарајућих начина номинације корова на
испитиваном подручју.

Речник који је приложен овом раду састоји се од преко 200 речничких
и око 150 упутничких одредница. У оквиру обраде речничке одреднице на
ведени су сви синоними одговарајућег назива. Фонетске и морфолошке ва
ријанте једног назива окупљене су под истом одредницом, оном која пред
ставља најфреквентнији лик или, ако је у питању хербоним страног порекла,
лик који је најближи оригиналном називу. Различите реализације категорије
броја обједињене су под сингуларском формом, а сви синтагматски називи
под управном речју синтагме. Сваки фонетски и творбени лик или синтаг
матски назив налази се у речнику и на месту које му одговара по азбучном

реду. За биљне називе страног порекла који представљају непосредне позајм
љенице дат је као етимолошки податак назив из изворног језика. Уз сваки

од назива биљке или дела биљке наведен је најпре број пункта из којег потиче
дијалекатски текст који је уз одредницу дат као контекст, а затим, у загради
и сви остали пунктови у којима је тај назив забележен.
На неколико лингвистичких карата приказани су називи на основу којих
се формирају мање или више јасни ареали на испитиваном подручју. Посту
пак при картографисању био је такав да су различити фонетски ликови исто
га назива представљени на картама истим знаком, па овде треба напоменути

да неки фонетизми образују јасне ареале, тако нпр. код придева који је чест
у саставу синтагматских назива корова форма дивији везана је за пунктове 3,
6—12, а облик дивљи јавља се у пунктовима 1, 2, 4, 5 и 13 (в. карту 1). Називи
биљака у легендама сврстани су на основу учесталости појављивања у гово
рима. Код картографисања података одразила се и употреба више назива за
исту биљку у једноме месту. Различити називи једне исте биљке срећу се, по
правилу, напоредо код свих информатора у истом пункту, с изузетком места
Бођани где два знака уз ознаку пункта значе најчешће то да један назив упо
требљава српско, а други шокачко становништво тога насеља. Цртица уз

ознаку неког пункта значи да у том пункту није забележен назив за биљку
чији се називи картографишу.
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II. СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

1. НЕПОСРЕДНО МОТИВИСАНИ НАЗИВИ

1.1. Мирис. Коров Вifora radians М.В.” спада у биљне врсте које привлаче
пажњу људи својим непријатним мирисом. То карактеристично обележје
биљке легло је у основу њене номинације у свим испитиваним пунктовима:

најчешће се назива слѣдљуша (1С°, 3, 7, 8, 10, 11), затим смѣдуша (1Ш, 2, 4,
5) и смѣдьива трава (6, 9, 12, 13). У једном од пунктова именом смрдуша (2)
означава се и Соhium maculatum L.”. Ароматична, пак, "Меntha aquatica L.” у

говорима шокачког становништва носи назив мирйшавка (1Ш, 2, 4, 5).
1.2. Укус. Укусом биљке мотивисани су називи неколико коровских вр
ста, првенствено оних које се могу употребљавати у људској исхрани или,

пак, оних које радо пасе стока. Међу таквим врстама киселог је укуса Оxalis
stricta L.” која носи назив кисёљак (1, 2, 4, 5); у једном од пунктова назив ки
сёљак (13) односи се на врсту "Rumex acetosa L.”, док се њој сродна врста "Ru
mex obtusifolius L.” у двама местима именује синтагмом кдњски кисèљак (5, 13).
Назив слатковина (2, 4, 5) за Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.”, “Соmvolvulus ar

vensis L.” и “Саlystegia sepium (L.) R.Br.” указује на сладак укус биљке. Таквог
је укуса и слатка трава (7) "Panicum crus-galli L.”.
Укус биљке основа је номинације појединих врста које су отровне или
непогодне за исхрану. На љутину врсте "Ranunculus acer L.” указује њено име
льyrüh (2, 8, 9, 11—13), а на горчину корова "Roripa silvestris (L.) Вess.” његов
назив гдpчика (9); на истом обележју заснива се и један од назива за "Anthemis
|-

arvensis L.” који гласи гдpчйн (5).

1.3. Боја. За један број хербонима као мотивациона база послужила је
боја биљке или неког дела биљке.
Зелена боја у основи је номинације биљака које се употребљавају зајело
док су младе, зелене. Називом зёье означавају се врсте "Аtriplex patula L.” (1—13),
"Chenopodium album L." и "Chenopodium polyspermum L.” (1С, 3, 6—13). У гово
рима шокачког живља лексема зеље јавља се и као део синтагматских назива

биљних врста. Такви називи у пуној мери одражавају тежњу номинаторака
прецизној идентификацији реалије. Детерминативом синтагме, наиме, по
стиже се детаљизовано означавање, односно семантичка диференцијација. За

именовање врсте светлог, беличастог, брашњавог стабла и листова "Сhenopo
22

|-

|-

Тамо где постоји разлика између назива који за означавање неке биљке употребљава срп
ско становништво и назива којим исту биљку означава шокачки живаљ у Бођанима, иза бројчане
ознаке пункта унела сам слово С (= Срби), односно Ш (= Шокци).
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dium album L.” употребљава се, тако, синтагма бёло зёље (1Ш) / бйло зёље (2,
4, 5), док сложени назив црно зёље (1Ш, 2, 4, 5) означава врсту тамнијих,
сивкастозелених листова "Аmaranthus retroflexus L.”. Назив црвено зёље (1Ш, 2,
4, 5) означава врсту црвенкастог стабла "Сhenopodium polyspermum L.”.

Белом бојом цветова биљке мотивисани су називи за "Сарsella bursa-pastoris
(L.) Меd.” бёла трава (6—11), бèлуша (6); у појединим местима синтагмом бёла
трава (6, 10) / бйла трава (4) означава се и Galinsoga parviflora Саv.”. На белину
цветова биљке указује и име врсте "Leucanthemum vulgare Lam.” бёла рада (1С,
3, 6—12). Коров плавих цветова "Сеntaurea cyanus L.” у неким од пунктова
именује се синтагмом плава трава (6, 9), а врста са жутим цветовима "Ranun
culus acer L.” у једном месту носи назив жутуља (9). Синтагма црни чйчак (1Ш,

2) име је за биљку црнога плода Вidens tripartitus L.”. Сложени назив црвена
дётелина (3, 6—13) / црвена дётељина (3, 7, 8, 10, 11) употребљава се за означава
ње врсте црвених цветова "Тrifolium pratense L.”.
1.4. Величина. Величина неког дела биљке основа је номинације поједи
них корова чији се делови, по неким обележјима слични деловима других
биљака, разликују од њих по величини. Хербоними мотивисани овим обе
лежјем структурно су синтагме; при том, основна реч синтагме увек је назив
друге биљке, пренесен по сличности, а детерминатив — атрибут који
изражава величину — у функцији је идентификације врсте.
Коров крупних цвасти "Аmthemis arvensis L.” који се назива крупна камйла,
крупна камйлица (7, 9, 11—13) или крупна тйтрица (1Ш, 2, 5) ваља разликовати
од лековите камиле (камилице, титрице), врсте Маtricaria chamomilla L.” ситни
јих цветних главица. Цењени народни лек, врсту ситног плода Аgrimonia eu
patoria L.” под називом сйтни чйчак (1, 2, 4, 5, 9, 13) треба разликовати од
крупноцветног чичка, корова "Arctium lappa L.”.
1.5. Структура. У погледу морфолошке структуре уочљиво обележје по
јединих коровских биљака је њихова трновитост. То обележје на прозиран
начин изражавају синтагматски називи биљака који у своме основном делу

садрже лексеме трн, трње, тако зéчији трн (3, 6, 9—12) и зéчије трње (13)
означавају трновиту врсту "Оnonis spinosa L.”, док се трновити коров Оnopor
don acanthium L.” именује синтагмом магарёћији трн (3).
Због карактеристичне структуре биљна врста тврде влати Lolium perenne

L.” назива се тврда трава (1, 4, 6, 7, 10, 12) или тврдац (13). Коров оштрих
рубова листова "Саrex pseudocyperus L.” носи назив дшгрйк (5), док је лепљива
биљка Galium aparine L.” у једном од пунктова позната под називом лёплыива
трава (13).
1.6. Врста неког дела биљке. Коров "Rubus caesius L.” добио је називе по

врсти једног од својих делова. Како је плод овога корова збирна коштуница
која се на испитиваном терену називајагода, то је коровска биљка која рађа
јагоде понела називе дйвије јйгоде (3, 6— 12) / дивље јйгоде (1, 2, 4, 5, 13) и
jäгодњак (1—6, 8—10, 12, 13).

1.7. Место раста. Хербоними настали на основу места на којем коров
расте такву мотивацију изражавају или основом речи, попут називалдквањ
(1—13) за биљне врсте 'Nymphaea alba L." и "Nuphar luteum (L.) Smith.” које расту
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у локвама и другим стајаћим водама, или детерминативом синтагме, као у
називима лйвадско сёно (8, 11, 12), лёдинско сёно (3, 5) којима се именује ли
вадски коров "Lolium perenne L.", или, пак, првим чланом сложенице, као у
имену ладдлеж (7—9, 11, 12) / ладолеж (4, 13) за биљку Саlystegia sepium (L.)
R.Br.” која ниче на сеновитим, хладовитим местима.

1.8. Начин раста. Коров Сајystegia sepium (L.) R.Br.” одликује се не само
специфичним местом раста, већ и посебним начином раста: биљка расте
лежећи (пружајући се по земљи или ослањајући се на какву подлогу). На ту
особину биљке скреће пажњу други члан њеног сложеног назива ладдлеж
(7—9, 11, 12) / лâдолеж (4, 13). Назив пдланац (1—4, 6—12) / пдпонац (8—10,
12, 13) за исти коров указује, пак, на то да се биљка пење (обавијајући се око
других биљака или предмета својом танком, полегљивом стабљиком). И дру
ге биљке које тако расту називају се најчешће истим именом; "Соnvolvulus

arvensis L.": пдпанац (1—4, 6—12) / пдпонац (8—10, 12, 13). Вilderdykia convol
vulus (L.) Dum.": пôпанац (1, 3, 6—12) / пдпонац (8—10, 12, 13).
1.9. Време јављања (ницања/цветања). Коровске врсте рода "Рetasites Gа
ertn.” спадају у прве пролетње биљке. Већ у марту из поданака ничу стабљике
на којима се још пре листања појаве цвасти. Ове биљне врсте ранога ницања
и цветања, Рetasites hybridus (L.) Sch.” и “Рetasites albus (L.) Gaertn.” зову се млађ
(2, 4) или млађа (1—3, 9). Касно с пролећа, у мају или у јуну, процвета "Anagallis
arvensis L.”. Овај весник лета у пуном је цвету уочи Видовдана, те му се и име
везује за први летњи празник. Биљка се најчешће назива виддвска трава (1С,

3, 6—12), а понегде и виддвчица (12, 13), виддвица (8) или вйдбвка (11)“.
1.10. Крмна погодност. Поједини хербоними означавају биљку као оми

љену или прикладну у исхрани неке животиње. Тако је магарёћа ббца (2),
магарёћа бôда (4) или магарёћији трн (3) груби, трновити "Оnopordon acanthium
L." који многе животиње избегавају, док ће магарац увек радо одгристи бо

дљикаву цваст“. Коров Сichorium intybus L.", горког укуса и веома чврстог,
разгранатог стабла, пасе само коњ. Зато ову биљку у неким местима зову
кдњогрüз (1,5).
1.11. Дејство. Називи мотивисани овим обележјем засновани су било на
|-

физичком дејству биљке (дејству приликом додира), било на њеном физио
лошком дејству (утицају изазваном уношењем биљке у организам путем ис
хране), при чему назив казује или о утицају биљке на органе за варење или,
пак, о њеном утицају на нервни систем.

1.11.1. Да корови рода Urtica L.” у додиру с кожом изазивају осећај то
плине, паљења, сведочи низ њихових назива образованих од глагола жариги,

жећи, жагрити: 'Urtica urens L.” назива се жара (1С, 9, 12), жаруља (1С, 9),
жарица (12), а називима жёжёње (7, 11), жёжа (6) / жёжа (8), жёжара (6),
* Цветање о празнику основа је мотивације фитонима различитих језика, о честом народном
везивању времена цветања биљке (ређе зрења плода) уз црквене датуме — празник неког свеца
или друге светковине (Божић, Ускрс) који падају у истоме месецу или годишњем добу в. 25/254.

* због склоности ове животиње да се храни чкаљем, што је на испитиваном подручју
најчешћи назив за биљку Оnopordon acanthium L.', постоји на том терену пословица која гласи:
„Літші, магарче, докчкäль не нарасте“ (8). А радозналом човеку се каже: „Шта си зйно, кó магарац
на чкäљеве!“ (11).
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жёжика (10) и, у говорима шокачког становништва, жäгра (1Ш, 2, 4, 5) име
нује се, поред врсте "Urtica urens L.” и врста "Urtica dioica L.”.
Бодљиви корови најчешће се зову ббца: “Хanthium spinosum L.” (1, 2, 4, 5,
8), "Сirsium arvense (L.) Sсор.” (1, 2), "Оnopordon acanthium L.” (1,5); последња
бильна врста именује се и синтагмама магарёћа бôца (2) и магарёћа бôда (4).

1.11.2. Неке биљне врсте из породице Вrassicaceae садрже течност која,
кад се биљка жваће, дражи, гуши и пече, а на слузници и кожи проузрокује
осећај топлине и пликове. У такве биљке спада "Sinapis arvensis L.”; због
осећаја паљења, горења који изазива у пробавним органима овај коров се
назива горушица (1—3, 5—13).
1.11.3. Врста "Нуosciamus niger L.”, која узрокује халуцинантна стања, на

подручју југозападне Бачке позната је под називом буника (1—13)°.
1.12. Динамика. Посебну семантичку групу чине називи мотивисани по
кретљивошћу биљке — хербоними формирани од глагола крлиги се лепити
се, хватати се, приањати“, котрљати се, зевати, квакати, као и такав назив-син
тагма у чијем је саставу придев жив који указује на динамику својствену
означеној биљци.
Класићи врсте "Setaria verticillata (L.) Р.В.” снабдевени су чекињастим бо
дљицама чији су зубићи окренути надоле, услед тога клас биљке се лепи,
приања за одело, за длаку и руно, а та особина биљке постала је основа њене

номинације у већини испитиваних пунктова: најчешћи њен назив је крпигуз
(1, 3, 6—13). Исим именом, крпигуз (1, 2, 4, 5) или називом крпель (1Ш, 2, 4,
5), понегде још и називом крпâч (1Ш, 2) или крпуља (9) означава се коров
"Galium aparine L.” који се такође хвата, лепи за човека и животиње, за пред
мете и друге биљке помоћу кукасто савијених чекињастих длака којима је
обрастао.
Када се полукугласти грм слабога корена Еryngium campestre L.” у јесен
осуши, он се под налетом ветра премеће, котрља, зато је назван котѣлѣан (1—
10, 12, 13).
Ако се цвет биљке "Linaria vulgaris Mill.” постранце притисне, његове ла

тице се размичу, отварају, отпуштене се, пак, склапају, затварају. У дечјој
игри овај цвет „зева“ — па се биљка зове дйвија зёвалица (6—12) / дйвља зé
валица (1, 13), дйвије зéвало (3, 6—12), зйвалица (2) — или „кваче“, па се биљка
назива дивљн квак (5).
Ако се закачи и откине клас биљке Ноrdeum murinum L.”, он ће се својим
дугачким, крутим осјем опирати о подлогу и покретати се, мигољити, за
влачити се у одело, у рукаве и ногавице и мицати се при сваком покрету

тела. Због покретљивости класа овај коров назива се жЙва трава (4).
1.13. Одсуство неке особине. У називима-синтагмама које означавају ко

ровске биљке, реч која се одређује често је назив културне или општепознате
дивље биљке — било да до такве подударности долази захваљујући истој
основи номинације биљака, било да је назив пренесен по сличности двеју би

љака. Детерминатив у саставу таквих хербонима-синтагми најчешће је придев
*} & .

w.
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*
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* И овде се за човека који говори бесмислице каже: „Као да се напијо бунике“ (10).
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дивији / дивљи, но неретко ту функцију има придев који је образован од назива
животиње и који означава непогодност биљке за људску употребу, односно
указује на одсуство квалитета који има биљка чији је назив фиксиран у основ

ном делу синтагме°.
Коров "Rumex obtusifolius L.”, назван кдњски кисёльüк (5, 13), није зајело,
листови му, наиме, по укусу далеко заостају за кисељаком Rumex acetosa L.”
или "Оxalis stricta L.”. Корови који наликују биљној врсти Оcimum basilicum
L.”, али немају вредност и многоструку примену у исхрани, народној меди
цини, народним обичајима и религијским обредима као босиљак, називају се
кдњски бдсиљак Salvia pratensis L.” (7, 10, 11), "Stachys recta L.” (9—13). Нелеко
вита врста Аmthemis arvensis L.” налик на камилицу Маfricaria chamomilla L.”
означава се синтагмама кдњска камйлица (1С, 6—13), кдњска камйла (6—13),
кдњска тйтрица (1Ш, 2, 5); у једном од пунктова, паралелно са семантички
еквивалентним синтагмама, биљка се именује и простим, једнолексемним на
зивом кдњара (12).
Овој семантичкој групи припадају и имена за врсте рода "Lamium L.” које
изгледом подсећају на коприву "Urtica L.”, али не жаре, не пале као врсте тог
рода; то су мртва кôприва "Lamium album L.” (1С, 3, 6—13), "Lamium purpureum
L.” (3) и мртва жäгра "Lamium album L.” (1Ш, 2, 4, 5), "Lamium purpureum L.”(2,
4, 5)*/.
1.14. Време употребе. На подручју југозападне Бачке народни је обичај да
се о летњим црквеним празницима бере биље, које се потом носи у кућу, у
цркву, а најчешће се плете у венце и качи на куће — обично на спољни зид,
окренут улици. О Петровдану се то чини с биљком названом пётровско цвёће
(1С, 3, 6—13) Аchilleа millefolium L.", а о Ивањдану с биљком која се зове

йвањско цвёhe (1, 3, 6—13) / йвањско цвühe (2, 4, 5) Galium verum L.“.
1.15. Начин употребе. Назив коровске врсте "Ноrdeum murinum L.” који
гласи пôлино прасе (1С, 3, 6—12) потиче од начина на који се деца играју
класом ове биљке: покрећу га трљањем међу длановима, а игру прате речима
26 Овај вид номинације биљака, карактеристичан још за прасловенски језик, чест је у народ
ним говорима низа словенских језика: придеви образовани од назива животиње губе сопствену се
мантику и у ботаничким називима имају значење дивљи”, који није прави', 'нејестив или лошег
укуса” и сл., а често су заменљиви синонимима дивљи, шумски, пољски. Такве називе биљака треба
разликовати од назива-синтагми насталих у резултату метафоричког преноса на основу слично
сти биљке или њеног дела с делом тела животиње, или од оних који означавају јестиво биље —

омиљену храну неке животиње [105/25—26, 50/151).
* Назив разлüчје (3) / разлüшће (1, 2) / разллће (4, 5), који је житни коров Сеntaurea cyanus L.
~)

|-

|-

|-

понео захваљујући тој својој особини да се разликује од околног растиња због интензивно плаве

боје цвета, не уклапа се ни у једну семантичку групу хербонима насталих на основу особина
означене биљке.
28 Овај народни обичај описује Вук Караџић у Животу и обичајима народа српског: „На неки
јем мјестима (као у Сријему) уочи Ивања дне беру дјевојке ивањско цвијеће те вију вијенце и мећу
испред куће по стреси или плоту“ (61/294). У Српсколі народном календару помиње се народно ве
ровање по којем биље и траве о празнику свеца имају појачана лековита својства, те се зато леко
вито биље бере и плету се од њега венци, који се чувају у кући као лек против разних болести
[2/117). У Војводини је Ј. Туцаков од старих људи слушао да назив петровско цвеће за "Аchilleа mille
folium L.” потиче од Петровдана, јер је ту биљку најбоље брати на тај дан када је, како се мисли,

најлековитија (125/141).

-
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— гйц, гйц, попино прасе! Исти коров негде носи још и назив гйцуља (7, 10,
11), изведен од ономатопејске речи којом деца у игри „вабе“ клас.
1.16. Сврха употребе (намена / функција). 1.16.1. Неки називи корова за
снивају се на употреби означене биљне врсте у народној медицини за лечење
одређених болести. Тако се врста Аgrimonia eupatoria L.”, која се употребљава
за заустављање крварења и поспешивање зарастања рана, назива рањенüкова
трава (3, 6). Сichorium intybus L.” који се употребљава за лечење кашља назван

је трава от кашља (4) или каш.ьара (9)”.
1.16.2. Неколико назива коровских биљака темељи се на употреби неке

биљне врсте за исхрану стоке, односно за прехрану појединих врста домаћих
животиња. Као сточна храна, крмиво уопште, у неким местима употребљава
се ливадски коров "Lolium perenne L. назван лйвадско сёно (8, 11, 12) или лё
динско сёно (3, 5). За означавање врсте "Тrifolium pratense L.” која служи за
исхрану крава, у неким од пунктова паралелно се употребљава сложени назив
крäвска дётелина и њему семантички еквивалентан једнолексемни назив кра
вара (9, 12, 13); у неким другим местима иста биљка назива се крüварица (4,
5). Биљна врста "Меdicago sativa L.”, која је у једном од пунктова намењена
искључиво за исхрану коња, названа је кдњара (13).
1.16.3. Коровска биљка "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” служи за забаву,
игру „гатања“: наизменичним откидањем плодова од подножјака врху биљке
погађа се и просуђује да ли ко воли или не воли, лаже или не лаже, хоће ли

неко нешто учинити или неће, а називи ове биљке представљају речи којима
се прати гатање: вдлём (re)-нè волём (те) (1С, 3, 6, 8—10, 13) / вдлйм (те)-нё
волüм (re) (4, 5), вдле- нè воле (6, 7, 9—12) / вдли-нё воли (1Ш, 2), вдлёш-нё волёш
(1С, 3, 12, 13), дhу-нёhу (1, 5, 8—11), дhe-нёhe (11), лäже-нё лаже (12).

2. ПОСРЕДНО МОТИВИСАНИ НАЗИВИ

2.1. Мирис. Мирис асоцијативно повезаних реалија ретко је основано
минације корова на испитиваном терену. У мојој грађи само један од биљних
назива указује на такву асоцијативну повезаност у основи мотивације. На везу
биљка ~ прехрамбени продукт, у овом случају напитак који се справља од
плодова друге биљке упућује назив лимунада (13) за МеІissa officinalis L., ко
ров који мирише на лимун.

2.2. Укус. Укус асоцијативно повезаних реалија мотивисао је један од на
зива за врсту "Lathyrus tuberosus L.". Она се познаје по слаткастим гомольима

који укусом подсећају на орах, плод дрвета "Juglans regia L.', отуда биљци
назив opäшак (5—7, 9, 11) / opäшац (5, 9) / рашак (3).
2.3. Боја. Боја појединих делова биљке представља мотивациони импулс

за најразличитије асоцијације.
* веза између врсте "Еquisetum arvense L.” и њених назива заборављене унутрашње форме

прдаљица (1, 3) и пѣдуља (4) постала би јаснија ако би се претпоставило да се ова биљка, која се у
књизи Лечење биљем Ј. Туцакова препоручује, између осталог, „за бољеварење, против гасова“
[129/572), некада користила у народном лечењу и зато понела ове називе.
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2.3.1. Сличност по боји једна је од основа именовања корова Вidens tri
partitus L.” синтагмом ційганске бубе (5); црна боја плодова ове биљке доводи

је, наиме, у везу с црнопутим Циганима°9.
2.3.2. Црвена боја — боја стида, осећања које се обично манифестује цр
венилом на људском лицу, лежи у основи номинације врсте "Daucus carota L.”
у свим испитиваним говорима. Ова биљка, у чијој се цвасти један цвет црвени

(биљка која се „стиди“) назива се стüдна трава (8, 11), стüдно цвёће (10, 11), а
најчешће сrйд или стйдак (1, 4, 9—13)°.
2.3.3. Биљка Сhelidonium majus L.”, која садржи течност жуте боје добила

је назив жутйца (9) по болести која се манифестује жутилом и од које ова
биљка тобоже лечи.*?

2.3.4. Врста Euphorbia cyparissias L., која садржи течност белу попут мле
ка, у говорима југозападне Бачке позната је под називом млёчика (1, 3, 6, 9,
10, 13) / млёчига (10, 13) / лілйчика (2, 3, 5) / млечйка (6—12) / млечйга (7, 9, 10,
12) или млёчац (12) / млйчац (2). На исто мотивационо обележје у основи име
новања ове биљке указује и детерминисана компонента њеног синтагматског
назива зайјско млёко / змйнско млёко (1Ш). Сок боје млека има и врста Тага
хасum officinale Web.” која у једном од пунктова носи назив млёчац (3).
Мотивациони импулс за именовање биљке Рolygonum persicaria L.” нази
вом хpйстова крв (8) јесте боја на лишћу овога корова. Листови, наиме, на

лицу имају по једну тамноцрвену пегу сличну трагу насталом од капи крви.
2.3.5. На основи сличности дела биљке с делом тела птице образовани су

називи за "Polygonum orientale L.": hуркова крёста (3), hypчија крёста (13), hурков
слйнац (7, 11). Цваст ове биљке подсећа на меснату израслину на глави ћурана
како својим обликом, тако и црвеном бојом цветова.
2.3.6. У главичастим цвастима корова "Anthemis arvensis L.” средишњи цве
тови су жути, а ободни бели. На испитиваном подручју ова врста именује се
низом сложених назива у чијем је основном делу фиксирано име општепозна
те лековите биљке идентично обојених цветова, пренесено по сличности.
Најчешћи назив је кдњска камйлица (1С, 6---13) или кдњска камйла (6—13), а
* Овде вероватно спадају и називи за "Рараver rhoеas L.” була (12) / була (1Ш, 2), џаннбула (1, 3,
6—11, 13); у једном од пунктова, наиме, имала сам информатора који је назив була објаснио тиме
што је цвет биљке црвен као була, Туркиња (у вези с ношњом турске жене). Упор. синоним

турчйнак [109/1/232) који је забележен нпр. у Шајкашкој [43).
31 y Српском рјечнику Вук је уз фитоним стtдак забележио: „Ова трава има бијел цвијету
сриједи мало црвен; Србљи приповиједају да је оно црвено од прије веће било, па сад сваки дан
бива мање: јер већ нестаје стида међу људима“ (62/715). Сличну приповест о биљци званој стидак

наводи Павле Софрић (112/207), а она се подудара с причама које су о тој биљци казивали моји ин
форматори.
* .

|-

* Последње је наравно, заблуда која потиче од народног веровања да се жуто лечи жутим
|-

(similia similibus curanturl), на шта подсећа и Н. Вајс када пише о средњовековном веровању да су
биљке створене за добро и зло људи и да оне поседују неке ознаке (облик, боја, мирис, укус) које
указују на „унутрашње“ квалитете, односно намену биљке (21/91—92).
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ређе се употребљавају називи дйвија камйлица (8—11) / дівља камйлица (13),
дйвија камйла (8—11) / дйвља камйла (13), крупна камйлица и крупна камйла (7,
9, 11—13), Шокци углавном називају ову биљку кдњска тйтрица или крупна

тйтрица (1Ш, 2, 5)°.
2.3.7. Стабло биљне врсте "Сuscuta epithymum L.”, које обликом подсећа
на влас, жуте је боје. Као метафоричко полазиште за именовање биљке по
служило је, по народним веровањима, светлокосо митско биће од чијег је
имена образован атрибут у саставу синтагматског назива биљке: вйлина коса,
вйлина кдсица (1, 3, 6—13).
2.3.8. Црвене цветове — цветове боје вина има "Lamium purpureum L.”, коров

који се на испитиваном терену најчешће назива рбдино вйно (1, 3, 6, 7, 9—12).
2.3.9. Коровска врста "Viola arvensis Murr.', на чијим цветним латицама
има светле и тамне боје („дан“ и „ноћ“), зове се дивији даниндћ (3, 6—12) /
дйвији дäниндh (12) / дивљи даниндћ (1, 2, 4, 5, 13).
2.3.10. На боји асоцијативно повезаних реалија заснован је и један од на
зива који се на испитиваном подручју употребљава за означавање делова биљ
ке. Белина ризома врсте "Sorghum halepense (L.) Рers.”, наиме, асоцира на зубе,
па се ти подземни изданци биљке зову управо тако: зуби (10).
2.4. Облик. Облик дела биљке у основи мотивације њенога назива увек
је тим називом изражен асоцијативно, путем метафоричког преношења нази

ва друге реалије у целини или путем састављања нових јединица из готових
елемената по одређеним творбеним и синтаксичким моделима.
2.4.1. Делови биљке који имају правилну форму упоређују се с делом тела

или органом таквог облика. Издужени део биљке, тако, асоцира на издужени
део животињског тела, реп, a округли део биљке на око. Делови биљака који
наликују репу у првом реду су класолике метлице појединих трава (фам. Ро
aceae'): биљка издужене цвасти Аlopecurus pratensis L.” назива се мйшији рёп
(1, 6, 8, 10, 12, 13) а коров такве цвасти Рhleum pratense L." мачков рёп (3, 6,

12), мäчји рёп (1,5). Издужени надземни део биљака (стабло с гранама / ли
стовима / цветовима) такође подсећа на реп, отуда називи за биљке с таквим

обележјима: мäчји рёп (4) и лйшчији рёл (6) за врсту "Еquisetum arvense L.”, те
вдловски рёп (5) за "Verbascum densiflorum Вert.”.
Вдловско дко (13) назив је за биљку округле цвасти "Leucanthemum vulgare
Lam.”, док се синтагмом змйјино дко (12) именује коров округлог плода Вifora
radians М.В.”.

У ову семантичку подгрупу спада и вйлина коса, односно вйлина косица,
(1, 3, 6—13), назив за врсту Сuscuta epithymum L.” нитастог стабла које подсећа
34
Нd ВЛ8lС",

33 Нејасно је да ли у ову групу хербонима спада и назив чйвутскејйгоде (4) за "Anthemis arvensis
L."; овај коров не доноси плод налик на јагоду, па је основа овакве његове номинације можда била

сличност с јагодама по боји цвета.
34 Коментаришући народне називе биљних врста из рода Сиscuta L., наведене у Симоно
вићевом Ботаничком речнику, Н. Вајс истиче да је влакнаста или нитаста карактеристика биљке
била основни подстицај за стварање читавог низа метафоричких назива којима је основа сема
'нит“, а концептуализације су коса“, конац, реп', 'бич” с различитим детерминацијама (25/260).
*
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2.4.2. Анатомска лексика послужила је за формирање једног броја биљ
них назива захваљујући асоцијативној вези биљка ~ животиња. Поједини де
лови бильке, наиме, обликом подсећају на делове тела или органе неких живо
тиња. Коров дугуљастих, шиљастих листова "Plantago lanceolata L.” назива се
зéчије уши (5); fiyрков слйнац (7, 11), Нуркова крёста (3) или hypчија крёста (13)
биљка је издужене висеће цвасти Роtygonum orientale L.”. Врста "Соnsolida re

galis S.F. Gray.", чији цвет с остругом — делом цветног омотача, издуженим и
истуреним попут репића, наликује полном органу у козе назива се козија пйца
(1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13). Облик пачије ноге има лист биљке Саlystegia sepium
(L.) R.Br.': при основи је усечен, са шиљастим режњевима. Зато се ова биљка
у једном од пунктова назива пäчињак (6).
2.4.3. Делови биљака који обликом подсећају на предмете обично су пло
дови или цвасти, ређе цветови, а у једном случају то је стабло биљке.
Због сличности издуженог овалног плода с јајетом, биљка "Aristolochia
clematitis L.” назива се јајцурица (13). Врста с дугуљастим, на врху зашиљеним
плодом који подсећа на фитиљ у петролејској лампи, Geranium dissectum Jusl.”
носи назив стéњак (11). Називом вйљушке, вйљушкице (1С, 6—12), ређе
виљушкар (1С, 3, 6, 8, 11) означава се коров Вidens tripartitus L.” чији пљоснати
плодови на врху имају 2—4 осjа, а звёзданац (3, 7, 8, 10, 11), односно звёздан
(1, 4) je Lotus corniculatus L.", врста биљке чије зракасто распоређене махуне
граде звсЗдолики Іштит.

Очигледно је подударање облика новчића с округлом цвашћу врсте Вellis
perennis L. под именом крајцарйца (1С, 3, 6—13) / крајцарица (1Ш, 2, 4, 5).
Валькасту елипсасту цваст има коров под називом пресличйца (4) или буренце
(13) "Мuscari racemosum (L.) Мill.”. Лоптаста цваст врсте Тrifolium pratense L.”
налик је на гомбу, лоптасту кићанку од конца или вуне; отуда биљци назив
гдмбара (3, 6—12). На чешалъ подсећа шиљасто назубљена цваст биљке под
именом чёшлъа (3——5) "Dipsacus laciniatus L.”.
Бильна врста купасто проширеног цвета који је налик на мали левак,

"Саlystegia sepium (L.) R.Br.” назива се точйрићи (1, 3, 7, 11), односно лйфчићи
(2). Један од назива врсте Сonsolida regalis S.F. Gray." је сикирйца (1, 6, 8, 10,
11); цветови ове биљке, смештени појединачно на врховима гранчица, имају
овој чији је део дугуљаст и хоризонтално истурен као сечиво секире.

Врста звана трy(м)бёљика (5) / штрy(м)бёьика (4) Сonium maculatum L.” има
стабло право, шупље и обло попут трубе.
2.4.4. Подударност у облику листа, цвасти или каквог другог дела између
коровске и неке друге биљке — повртарске културе, украсне вртне цветнице,
житарице, па и општепознате коровске врсте или врсте дрвета представља

основу за преношење назива од раније познатих биљака на корове који им

наликују°.

|-

* Називи коровских биљака које изгледом подсећају на друге биљке по правилу су синтаг
матски. У склопу синтагми, реч која се одређује је назив друге биљке, културне или самоникле, а
детерминатив најчешће придев дивији / дивљи (~ правн). Такве називе корова треба разликовати
од оних чије су компоненте именице које представљају „сопствене“ називе биљака и придев дйви

ји / дивљи (~ питоми) који служи диференцијацији коровске биљке од истоимене културне. Тако
је дивија / дівља нана самоникла, неузгајана нана Меutha aquatica L.” од које је 1840. године у Ен
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Врста Аristolochia clematitis L. назива се дйвији пäсуль (6, 9), јер су јој ли
стови срцолики попут листова пасуља Рhaseolus vulgaris Savi L.". Коров

"Polygonum persicaria L.” има дугуљасте листове са заоштреним врхом, као у
паприке Сарsicum annuum L., те се зове дitвија пäприка (3, 6—12) / дивља па
прика (1, 2, 4, 5, 13).

Биљке означене називима дйвији бдсиѣак или кдњски бдсиљак Salvia pra
tensis L.” (7, 10, 11) и “Stachys recta L.” (9—13) подсећају на Осimum basilicum
L.” цветовима сложеним у размакнуте пршљенове. Коров Сеntaurea cyanus L.”
чији су цветови с нарецканим круничним листићима скупљени у цваст сличан
је каранфилу, врсти Dianthus caryophyllus L.” и назива се дивији карäнфил (7,

8, 10—13). На врсту Rosmarinus officinalis L.” личи коров линеарних седећих
листова Galium aparine L.”; он се именује синтагмом дивији Рузмарüн (7, 8) /
дйвљи рдзмарйн (5) или, пак, синтагмом девёрско цвёће (10), називом који ука
зује на употребу рузмарина код свадбених обичаја.
Основа номинације неких трава јесте облик ньихових цвасти у поређењу
са цвастима појединих житарица. Тако се коров "Lolium perenne L.” чији су
класићи сложени у клас налик на пшенични Тriticum vulgare' = Triticum ae
stivum” назива жйтарка (6). Клас врсте "Ноrdeum murinum L.” чине класићи с

осјем, те ова трава наликује јечму "Ноrdeum sativum” = 'Hordeum vulgare” и носи
назив дйвљи јёчам (1Ш, 2, 5) / дйвији јёчам (3, 6). Врста "Setaria glauca Р.В.", пак,
подсећа на мухар "Setaria italica“, јер има чекињасте класиће који граде при
видни клас. Називи тога корова гласе му(в)йрика (1, 3, 6—12) и дйвија мувар
(3, 7—9) / дйвља мувар (2, 4, 5, 13). Коров под именом дйвији сйрак (3, 6—12)
/ дйвљи сйрак (1, 2, 4, 5, 13) "Sorghum halepense (L.) Рers.” сличан је сирку "Sorg
hum bicolor'; класићи обеју биљака формирају метлицу.

Корови се именују по другом самониклом биљу на основи међусобне
сличности коровских биљака по облику листа. Врста Оxalis stricta L.” назива
се дйвија дётелина (3, 6—12) / дftвија дётельttна (3, 7, 8, 10, 11) / дйвља дётелина
(13) будући да има троделне листове какви су карактеристични за детелину
"Меdicago sativa L." и "Тrifolium pratense L.”. Врсте биљака из рода "Lamium L.",
које по јајастим, оштро назубљеним, на врху зашиљеним листовима личе на
коприву Urtica sр.", носе назив мртва кдприва — "Lamium album L.” (1С, 3,
6—13), "Lamium purpureum L.” (13) или мртва жäгра — Lamium album L.” (1Ш,
2, 4, 5), "Lamium purpureum L.” (2, 4, 5). Перастим листовима, пак, одликује се
врста Аrtemisia vulgaris L.” баш као и "Rosa canina L.” по којој је добила име
дйвија ружа (10).
Стерилни изданак коровске врсте "Еquisetum arvense L.“, с гранама рас
поређеним у „спратове“, у многоме наликује каквом минијатурном дрвету
четинара. Поједини називи овога корова, као што су бдровина (6, 9), чäмовина
глеској укрштањем произведена културна нана Меutha piperita Huds.” (96/II/189ј; дјtвија / дівља
ружа "Rosa canina L.” махом служи као подлога за поједине калемљене, гајене врсте под називом

ружа (96/III/396). Придев у саставу синтагме дitвија / дівља зéвалица, назива за коров'Linaria vulga
ris Mill.' указује на постојање „питоме“ зёвалнце, украсне баштенске врсте "Antirrhinum majus L.';

дilвији / дівлын данындh Viola arvensis Murr.', чије су латице обојене светлом и тамном бојом, расте
искључиво самоникло, за разлику од врсте под називом даниндh Viola tricolor L.”, која се и гаји
као омиљено цвеће у многим крупноцветним, декоративним варијететима и формама.
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(1) и дйвља кріпикüндла (5)° темеље се на обличкој сличности његовог не
плодног стабла с бором Рinus sр.” или јелом "Аbies sр.”. На основи сличности
са дрветом ова биљка се у неколико пунктова сликовито именује синтагмом

зёчији лад (7, 8, 10, 11). Како је дрво оно које, пре свега другог у биљном
свету, ствара хладовину, детерминисана компонента сложеног метафоричног
назива за коров представља, заправо, метонимијски назив за дрво.
2.4.5. Облик асоцијативно повезаних реалија јавља се и као унутрашња

форма једног од назива за делове биљке. По врсти пецива на коју личе, окру
гли пљоснати плодови корова Мађva silvestris L.” називају се пдгачице (11)37.
2.5. Величина / димензије. 2.5.1. Величином, дужином или висином као
заједничким обележјем биљке и животиње, односно дела биљке и дела тела
или органа животиње мотивисано је неколико хербонима, обично синтагми
у чијем се саставу налази придев изведен од назива животиње.
Делови биљака који обликом асоцирају на правилан део тела или орган
— на реп или на око — „припадају“ одређеним животињама због сличности
у величини, односно дужини између дела биљке и ока, односно репа у живо
тиње. Тако се биљка крупне цвасти "Leucanthemum vulgare Lam.” назива вдлов

ско дко (13), а врста ситног плода Вifora radians М.В. змйјино дко (12)°. Коров
релативно кратке цвасти Аlopecurus pratensis L." означен је као мйшији рёп (1,
6, 8, 10, 12, 13), а коров Рhleum pratense L.” релативно дугачке цвасти, сличне
репу крупније животиње каква је мачка, назван је мачков рёп (3, 6, 12) или
мäчји рёп (1,5). Неплодно стабло врсте "Еquisetum arvense L.” такође је рела

тивно дугачко, попут репа мачке или лисице, те се ова биљка назива мâчји
рёп (4), лішчији рёп (6). Синтагма вдловски рёл (5) име је коровске врсте из
разито дугог надземног дела "Verbascum densiflorum Вert.”.

Назив зéчији лад (7, 8, 10, 11) мотивисан је, како изгледа, висином име
новане биљке и њој по том обележју сличне животиње. У хладу ниског сте

рилног стабла врсте Еquisetum arvense L.” може да нађе прибежиште само
невелика животиња каква је зец. Идентични сликовити израз обележја „ма
ла“, „ниска“ појављује се и у називима зéчији трн (3, 6, 9—12), зéчије трње (13).

Овим синтагмама именује се трновита коровска врста ниског раста Оnonis
spinosa L.". У називу керйћи (4) за биљку ситних цветова Linaria vulgaris Mill.”

мотивема „мали“ изражена је употребом деминутивне форме.
6 ,- ,
3

|-

|-

|-

Кріпикüндла божићно дрвце, јелка”.

37 Нејасно је да ли назив за врсту Sonchus oleraceus (L.) Gou.” кЁль (1—3, 6—13) / крља (4, 5, 13),
како се на испитиваном терену назива и инсект паразит "Iхоdes ricinus', стоји у вези с изгледом се
мена биљке, као што је то свакако случај с биљком чији је најчешћи народни назив, по Симоно
вићевом Речнику, кръ, а која се још код Плинија помиње под називом "Ricinus” због сличности се
менке с крпељом [108/401).
* У класама на које је фитонимијску грађу са зооморфским елементима, ексцерпирану из

Симоновићевог Речника, поделила Н. Вајс, „назив за дно тијела животиње има улогу означитель

ског морфема класе (тогрћёте significateur de classe), док је назив животиње специфична варијабла
(variable specifique) и она је у опозицији с називима за остале животиње у истој класи“ (21/93). Тако
класа „...око/очи означује биљке према њихову цвијету (округао и правилан у цвату или цвјетна
главица). Унутар те класе супротстављају се: крупно око неких сисаваца (нпр. вола), ~ ситно око
птица, змије и сл.“ (21/95).
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2.5.2. Врста "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” чији дугачки, танки плодови

подсећају на делове тела роде, птице рат excellence дугих, танких ногу и кљуна
назива се родин кљун (1С, 8—13) или pбдине ндге (1Ш, 2, 4).
2.5.3. Име коровске врсте Вellis perennis L.” мотивисано је како обликом,
тако и величином њене цветне главице у поређењу с предметом. Округла и

ситна, цваст је слична малој крајцари, новчићу, па отуда овој биљној врсти
назив крајцарійца (1С, 3, 6—13) / крајцарица (1Ш, 2, 4, 5). И други хербоними
настали семантичким преносом деминутивних форми речи мотивисани су

величином дела биљке спрам величине предмета на који личе: сикирйца (1,
6, 8, 10, 11) Сonsolida regalis S.F. Gray.” има цвет који подсећа на малу секиру,
пресличйца (4) или бурёнце (13) "Мuscari racemosum (L.) Мill.” има цваст попут
мале преслице или малог бурета, плодови биљке под називом вйљушкице (1С,

6—12) Вidens tripartitus L.” наликују малим виљушкама, а точйрићи (1, 3, 7, 11)
или лйфчићи (2) "Саlystegia sepium (L.) R.Br.” јесу називи биљака чији је цвет
НАЛИК НА МАЛИ Ј{еBaК.

Коров Саlystegia sepium (L.) R.Br.” назван је и калцийјаш (3) јер му је стабло
танко и дугачко попут канџије.

2.5.4. Врста Вidens tripartitus L.” по дозрењу расипа мноштво сићушних
једносемених плодова који својом величином подсећају на инсекте. Ово обе

лежје чини једну од основа именовања биљке синтагмом цйганске бубе (5).
2.6. Структура. Називи биљке Рortulaca oleracea L.” засновани су на томе
што њени чврсти и водом испуњени листови делују као да су од леда. Тај
коров „ледених“ листова најчешће се назива ледёњак (3, 6—12), а затим лёдено
(1, 4, 13), ледёнак (5) и лёдена трава (2).

2.7. Врста неког дела биљке. Поједини корови именују се по воћу или по
повртарским културама захваљујући асоцијативној повезаности двеју биљака
на темељу истоврсности неког њиховог дела (плода, подземног стабла). Тако
коров "Lathyrus tuberosus L.” који, попут грашка "Рisum sativum L.”, рађа врсту
сушног пуцајућег плода, махуну, носи назив дивији грашак (3, 6—12) / дивљи

грашак (1, 2, 4, 5, 13). Коровска врста Solanum nigrum L.”, са сочним плодовима
бобама као у винове лозе "Vitis vinifera L.', зове се керёће грджђе (1—13), односно
змйјско грджђе / змйнско грджђе (1Ш, 5). Врста биљке која за подземно стабло
има луковицу, коров Мuscari racemosum (L.) Мill.” назива се, по сличности с

луком Аllium cepa L.” дйвији лук(ац) (3, 6—12) / дивљи лук(ац) (1, 2, 5).
2.8. Начин раста. Коров "Sorghum halepense (L.) Рers.” тешко се искорењује,
јер су му ризоми чврсто усађени у тло. Једна од асоцијација приликом име
новања жилавих подземних изданака била је чврста усађеност зуба у вилици,

па су ти делови биљке названи зуби (10)°.
2.9. Време јављања. Међу првим пролетњим биљкама цвета коровска вр

ста "Lamium purpureum L.”. Време њенога цветања је време повратка рода, па
је биљка названа радино вйно (1, 3, 6, 7, 9—12) и рбдино цвёће (8). У пролеће
39 Исту основу мотивације могуће је претпоставити код назива зубача (1—13) "Сynodon
dactylon (L.) Рers.”; веза између основе (зуб) и изведене речи (зубача), како је истакнуто у литерату
ри, постаје јаснија ако се зна да се ради о корову који се врло тешко чупа, јер је ризомима снажно
причвршћен за земљу [43/196).
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се и гушчићи легу, па се биљка која тада цвета Тагахасum officinale Web.”
назива гушчије цвёће (10).
2.9.2. У пролеће, с првим сунцем, кад змије излазе процвета змйјино цвёће
(1—3, 12, 13) "Таraxacum officinale Web.”.
2.9.3. У јесен, пак, с првим мразевима, цвета мразова сёстрица (13) Сol
chicum autumnale L.”.

2.10. Дејство. Поједини ботанички називи темеље се на поређењу биљке
или њеног дела с другим реалијама по међусобној сличности њиховог дејства

на човека и животиње. Подлогу семантичке мотивисаности хербонима чини
и утицај који коров има на друге биљке.
2.10.1. Коров бодљивих плодова "Datura stramonium L.” назван је по живо
тињи која боде: бйк (8, 10, 11), бйкови (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13).
2.10.2. Плодови врсте Вidens tripartitus L.” који се каче за човека и живо
тиње забадајући се, боцкајући, подсећају на бодљиве инсекте, те је биљка
добила назив ційганске бýбе (5).
2.10.3. Плодови биљке Маlva silvestris L.” који, притиснути на кожу, оста
вљају на њој траг, белег у виду ожиљка од болести или од „пелцовања“ (це
пљења, вакцинисања) најчешће се називају пёлце (1—3, 6, 7, 9, 10, 12), а по
негде дспице (4) или бдгиње (13).
2.10.4. Биљке се доводе у везу с другим реалијама и по физиолошком
утицају — благотворном, лековитом или шкодљивом, отровном дејству на
човека и животиње. Тако је Нypericum perforatum L.”, у народу веома цењена
биљка снажног и многоструког лековитог дејства, назив гôспина трава (2, 4),
односно гбспин цвйт (5) добила по религијском бићу за које се верује да има

велику исцелитељску моћ“.
2.10.5. Отровне коровске врсте, пак, именују се најчешће синтагмама чији
је први члан придев изведен од назива отровне или за човека у неком другом
смислу опасне, крволочне или подмукле животиње: змйјско грджђе / змйнско
грджђе (1Ш, 5) коров је отровних плодова "Solanum nigrum L.”, док је змйјско
млёко / змйнско лілёко (1Ш) биљка с отровним млечним соком Euphorbia cyра
rissias L.”; за номинацију обеју ових биљака у једном од пунктова употребљава
се још и синтагма злійјска трава / змйнска трава (5). Зoоним с негативном ко
нотацијом мотивисао је и хербониме којима се означава опасна, отровна вр

ста Aristolochia clematitis L.; њени називи гласе курјача трава и курјачевина (4)“.
“Бавећи се структуром фитонима ономасиолошки мотивисаних религијом и другим срод
ним садржајима, Н. Вајс је утврдила да квалификативни придев религијскога садржаја (свети,

блажени...) или придев изведен од именице с религијском конотацијом (божји, богородичин...)
указује, по правилу, на лековитост биљке (ређе на неку другу њену намену), док именица уз коју
стоји означава „део биљке“ или је „назив за другу биљку“ (лист, трава, дрво..., просо, лук...)
[25/252). По овом аутору фитоними настали од имена светаца такође указују на лековитост биљке,
тако би фитоним маргарета могао бити утемељен на имену св. Маргарете (заштитнице породиља),
уколико би се њиме означавала нека од тзв. „женских трава“, каква је нпр. "Leucanthemum vulgare
Lam.” (25/259), упор. назив маргарёта (1Ш, 2, 4, 5) за "Leucanthemum vulgare Lam." у говорима
шокачког становништва на подручју југозападне Бачке.

Поредећи украјински народни назив отровне биљке сочних црве их плодова "Lonicera
хуlosteum L.” вовчі ягоди с аналогним називимате биљке у низу словенских језика (рус. волчьи яго
4і
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Слично томе, негативна конотација зоонима кер актуелизује се у семантици
назива керёће грджђе (1—13) којим се означава коров привлачних, али отров
них, смртоносних плодова "Solanum nigrum L.”.
2.10.6. Коров Сuscuta epithymum L.” развија се паразитирањем на другим
биљкама, лако и брзо се преноси с једне на другу, те на усеве делује заразно,

отуда његов назив шуга (1—5, 8)“.
2.11. Динамика. 2.11.1. Хербоним чичак, који на читавом испитиваном те
рену означава коровску врсту "Arctium lappa L.” с цветним главицама које се
каче, лепе својим бодљикама, у неким од пунктова преноси се на друге ко
ровске биљке сличних особина. Тако назив чйчак носи коров који се длачица
ма лепи, крпи за човека и животиње Galium aparine L.” (3, 4, 6—13), а истим
именом негде се назива и биљка чији се плодови каче осјем Вidens tripartitus

L.” (4, 13); у појединим местима Вidens tripartitus L. зове се црни чйчак (1Ш,
2), док је синтагма сйтни чйчак (1, 2, 4, 5, 9, 13) назив за врсту Аgrimonia

еupatoria L.” чији се плодови, снабдевени кукастим бодљама, такође каче за
одећу, за крзно и руно животиња.
2.11.2. Биљка "Setaria verticillata (L.) Р.В.” има класиће који својим чекиња

стим бодљицама јако приањају за одећу, те се врло тешко од ње одвајају,
такав пратилац сељаков, с којим ће се често, као с нераздвојним пријатељем,
вратити кући с њиве, назван је прйјатељи (2, 4, 5).
2.11.3. Стиснути међу прстима, цветови биљке "Linaria vulgaris Mill.” се

отварају, док се отпуштени затварају. На терену југозападне Бачке негде се,
у дечјој игри, каже да цветови „квачу“, у другим местима они „зевају“, а
понегде „лају“ — отуда биљци у једном од пунктова назив керйћи (4).
2.11.4. Прецветала коровска биљка "Taraxacum officinale Web.” чије се цве
тиште, када се у њега &ва, осипа, расипа, а у дечјој игри „гаси“, назива се

лампа (4) или свёћа (12)“.
2.12. Сврха употребе (намена / функција). Неке коровске биљке назване

су по предметима којима су сличне по ономе за шта служе, у које сврхе се
употребљавају. Тако се коров Аrtemisia vulgaris L.” који служи за чишћење,
метење, назива мётла (1, 4), дйвља мётла (2, 5) / дйвија мётла (3, 9), мётлйње
(11). Прецветала биљка Таraxacum officinale Web.” под називом сáт (13) у дечјој
ды, белорус. войчыя ягады, пољ, иіlсze jagodу, слов. vićia ćerešйа, каш. volčja češnja, луж. иjeiče oko,

буг. вълча ябълка), Ј. В. Закревска закључује да придев вучјн у наведеним називима јесте симбол
нечег неприкладног, лошег, шкодљивог, отровног. И други називи настали од корена вовк- у дија
лектима украјинског језика означавају најчешће дивље, углавном отровне биљке или неке шко
дљиве делове биљака, нпр. вовче молоко 'Euphorbia L.”, вовча вишня Аtropa belladonna L.", вовк Vi
scum album L.', вовчинець, вовчник "Daphne mezereum L.” (51/322). Међу нашим народним називима
истихових биљака у Симоновићевом Речнику такође се срећу они са придевом вучјн, курјачји у

своме саставу (108/62, 162, 191]. Упор. и називе за "Aristolochia clematitis L.” које Симоновић наводи
као најчешће: вучја јабука, вучја стопа (108/46).

* У наведеним пунктовима глагол дшугати се употребљава се и у значењу заразити се
шугом, коровом Сuscuta L.” (о биљкама, усевима).
* назив ајдучки бунар (4) за биљку "Dipsacus laciniatus L.” која међу сраслим листовима
задржава воду, кишницу, по мотивационом обележју на којем је заснован излази из оквира семан

тичких група образованих на основу сличности означене биљке с другом реалијом по некој од
особина.
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игри служи за мерење времена: када се у њено цветиште дуне, рошке са сви

Ленкастим папусом се оспу, а колико их на цветишту остане, „толико је сати“.

И листови корова Аrctium lappa L.” имају своју улогу у дечјој игри: они служе
за заштиту од кише, па су названи амбрёли (4).

2.13. Веровање у „структуру“ биљке. За благотворни "Thymus serpуllum
L.”, народни лек од многих болести, назван мајкина душица (1С, 3, 6—13) /
мајчина душица (1Ш, 2, 4, 5), везано је народно веровање да у овој биљци
живи мајчина сен“.
2.14. Веровање у дејство биљке. Назив биљке Муosotis palustris (L.) Nath.”
спомёнак (1—3,5—13) темељи се на народном веровању да ова биљка магично

утиче на памћење онога ко је носи°.
2.15. Веровање о намени, функцији биљке. 2.15.1. У пехарастој лисној ро
зети корова "Dipsacus laciniatus L.” скупља се и дуго задржава кишница. По
народном веровању овај природни „бунар“, у којем има воде и у време нај
веће суше, употребљавали су хајдуци да би утолили жеђ; зато се биљка зове
ајдучки бунар (4).
2.15.2. Биљка "Polygonum persicaria L.” с тамноцрвеном пегом на листовима

које је, како се верује, употребљавала Богородица за време месечног крва
рења, у једном од пунктова носи назив трава мајке бджје (10).
2.16. Веровање о пореклу биљке или неког њеног дела. 1.16.1. За коров

"Polygonum persicaria L.” везано је и веровање о томе одакле биљка потиче.
Прича се, наиме, да је она расла на Голготи, одакле се проширила по читавом
свету, а по томе и назив биљке гласи гдлготска трава (8).
2.16.2. Врста Рolygonum persicaria L.” названа је и хрйстова крв (8) јер се
верује да је крв распетог Христа капала на биљку која отуда има пегав лист.
* У књизи посвећеној биљкама у народном веровању и певању код Срба П. Софрић у вези с
биљком званом мајкина душица помиње древно народно веровање по коме је биљни свет наста
вљање посмртног живота људске душе. Верујући у сеобу умрлих људи у биље, народ смешта „до
бре и благе душе у корисне и пријатне биљке, а зле душе у трновите и отровне биљке“ (112/157—
158ј. У Чајкановићевом Речнику српских народних веровања о биљкама биљка под именом мајкина
душица "Thymus serpуllum L." означена је као сеновита, она која стоји у вези са старинским божан
ством Баба (Terra Mater) (143/171]. Термин сеновита биљка преузет је, по свој прилици, од Вука, чији
чланак под називом Сјеновит Чајкановић наводи из књиге Живот и обичаји народа српскога
[143/326). Исти текст налази се у Вуковом Српском рјечнику уз одредницу сјендвіт: „У Грбљу се
приповиједа да између великијех дрвета (букава, растова итд.) имају гдјекоја сјеновита, која у себи

имају такову силу да онај који их посијече одмах умре или дуго година до смрти остане болестан“
[62/684). Слично празноверје бележи П. Софрић: „Наш народ на име ни изумрлу биљку неће из ко

рена ишчупати, страхујући, да тиме не би чупао косе својој умрлој мајци или старамајци“
[112/159). Термин сеновита биљка В. Чајкановић објаснио је овако: „Према старинским схватањи
ма и нашег народа и других народа, дрвета и биљке могу бити - мада то нису увек — сеновите, то

јест, оне припадају или каквој души (...) или каквом добром или злом демону (...) или дивовима
(...) или, најзад, божанствима“ (143/327).

* Легенде о настанку имена ове биљке, која симболише сећање, верност и оданост, постоје
код различитих народа (112/206—207). Називи за ову биљку идентични су по својој унутрашњој
форми у низу европских језика (упор. рус. назабудка, назив који В. Виноградов убраја у низ своје
врсних интернационалних европских калкова и чеш. пегаротinka, пољ. niezapominajka, pум. пи та
uita, нем. Fergissнеinnicht, енгл. forgetinenot, франц. пет оubliez-pas); основа постанка ових назива,
повезаних снародно-поетском симболиком и народним веровањем о биљци, разматрана је у лин
гвистичкој литератури [51/323).
-
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III. НАЧИНИ НОМИНАЦИЈЕ КОРОВСКИХ БИЉАКА
1. СЕМАНТИЧКА ДЕРИВАЦИЈА

Међу називима коровских биљака образованим путем семантичке дери
вације речи најбројнији су они који су настали у резултату метафоричког
преноса назива предмета (мётла "Artemisia vulgaris L.”, стёњак "Geranium dissec
tum Jusl.” свёћа, лампа, сäт "Таraxacum officinale Web.”); међу називима биљака
типа секундарних лескичко-семантичких варијанти речи неретко се појављују
деминутивне форме назива предмета (сикирйца "Соmsolida regalis S.F. Gray.”, пре
сличйца, бурёнце "Мuscari racemosum (L.) Мill.”, крајцарица / крајцарица "Вellis
perennis L.”). Лексеме у функцији секундарних номинација — назива биљака
и њихових делова понекад су фиксиранс у форми плурала или представљају

деминутиве у плуралу“ (амбрёли листови врсте Arctium lappa L', вйљушке,
вйљушкице Вidens tripartitus L.”, точйрићи, лйфчићи Саlystegia sepium (L.) R.Br.').
Хербоними као семантички деривати ређе се формирају од лексичких једи
ница које примарно означавају дрвеће или друге биљке (бдровина, чамовина
"Еquisetum arvense L.”, чйчак "Вidens tripartitus L.", "Galium aparine L.”, дйвија рýжа
'Artemisia vulgaris L.”, девёрско цвёhe Galium aparine L.”), болести (жутйца "Che
lidonium majus L.”, шуга Сuscuta epithymum L.”), ожиљке од болести и сл. (дспи
це, бдгиње, пёлце плодови "Маlvae silvestris L.”), животиње (бйк, бикови "Datura
stramonium L.”, керйћи "Linaria vulgaris Mill.”), прехрамбене продукте (лимунада
"Меlissa officinalis L.”, пдгачице плодови "Маlvae silvestris L.”), делове тела (зуби
ризоми врсте "Sorgbum halepense (L.) Рers.”), људска осећања (стйд Daucus carota

L.) или људе (прйјатељи Setaria verticillata (L.) Р.В.”)*7. Појединим биљкама
надевају се женска имена (ката "Anthemis arvensis L., маргарёта "Leucanthemum

vulgare Lam.')°.
2. АФИКСАЛНА ДЕРИВАЦИЈА

У односу на семантичку деривацију творба речи је продуктивнији начин
номинације коровских биљака на подручју југозападне Бачке. Већина афик
салних образовања саздана је од именичких, ређе придевских и глаголских

основа суфиксацијом, а незнатан је број хербонима насталих префиксално
суфиксалним начином творбе.
* До лексикализације плурала долази онда када биљка која се именује има много плодова,
цветова или када се именују биљни делови — листови (а не лист), плодови (а не плод), јер се ти де
лови биљке јављају и у процесу номинације уочавају у мноштву.

*"Метафоричка јединица вероватно је и назив биљке була / була Рараverrhoеas L.",
48 о хербониму маргарёта в нап. 40.
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2.1. Богат инвентар суфикса праћен је њиховом углавном ниском фре
квенцијом у грађењу назива биљака.

Неколико хербонима образовано је помоћу деривационог и граматичког
форманта -а: жара Urtica urens L.”, жäгра Urtica dioica L.','Urtica urens L.",
жёжа / жёжа "Urtica dioica L.', 'Urtica urens.”, бôца Сirsium arvense (L.) Sсор.",
"Оnopordon acanthium L.”, “Хanthium spinosum L.”, чёшља "Dipsacus laciniatus L.”.

Као продуктивни суфикси за творбу хербонима издвајају се -ица и -ика“
(суфикс -ига може се сматрати фонетском варијантом суфикса -ика [1/128)):
-ица /-аљица, -арица, -лица, -овица, -овчица, -урица, -ушица/: камйлица Ма
tricaria chamomilla L.”, бдквица "Plantago lanceolata L.', 'Plantago major L.', pёпица
/pйлица "Sinapis arvensis L.”, бäтица цваст Турhae angustifoliae L.”, дикйца Хan
tium spinosum L.”, тйтрица Маfricaria chamomilla L.” жарица "Urtica urens L.” пр

даљица Еquisetum arvense L.”, крâварица "Тrifolium pratense L.”, зйвалица "Linaria
vulgaris L.”, виддвица "Аmagallis arvensis L.', виддвчица "Аmagallis arvensis L.”, јај
цурица "Aristolochia clematitis L.”, горушица "Sinapis arvensis L.",
-ика /-арика, -ељика/: пирика Аgropyrum repens (L.) Вeauv.”, млёчика /
млечйка / майчика / млёчига / млечйга 'Euphorbia cyparissias L.”, буника "Нуoscia

mus niger L.”, гдpчика 'Roripa silvestris (L.) Вess.', жёжика Urtica dioica L.', 'Urtica

*

L.”, му(в)âрика "Setaria glauca P. В.”, (ии)грy(м)бёљика Соhium maculatum

L.*э0.

Међу фреквентније суфиксе, оне чији број потврда није мањи од пет,
долазе форманти -(а)к и -(а)ц, који се у двама примерима јављају као вари
јантни, те суфикси -ка, -ина и -уља.
-(а)к /-ач(а)кі: шйпак плод Rosae caninae L.”, спомёнак Муosotis palustris (L.)

Nath.”, стйдак Daucus carota L.”, opäшак "Lathyrus tuberosus L.”, ледёнак Portulaca
oleracea L.”, маслачак "Таraxacum officinale Web.",

-(а)ц /-ан(а)ц, -ач(а)ці: млёчац Таraxacum officinale Web., орâшац "Lathyrus
tuberosus L.”, тврдац "Lolium perenne L.”, пдпанац /пдпонац Вilderdykia convolvulus

(L.) Dum.', 'Calystegia sepium (L.) R. Вr.', 'Convolvulus arvensis L.", звёзданац "Lotus
corniculatus L.”, маслачац "Taraxacum officinale Web.”, старачац Stachys recta L.";

-ка /-авка, -арка, -овка/. бäчка цваст Турhae angustifoliae L., мирйшавка
"Меntha aquatica L.”, жcйтарка "Lolium perenne L.”, мйшбвка "Stellaria media (L.)
Will.', відбвка "Аmagallis arvensis L.”; у једном примеру с функцијом фонетског
и творбеног прилагођавања стране лексеме: луцёрка Меdicago sativa L.", "Тri
folium pratense L.",

-ина /-евина, -јевина, -овина/: дётелина / дётељина / дйтелина / дйтељина Ме
dicago sativa L.", пйревина Аgropyrum repens (L.) Beauv.", курјачевина Aristolochia
clematitis L.”, пропушковина Рараver rhoеas L.”, папушковина Рараver rhoеas L.",

слатковина Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.”, “СаІystegia sepium (L.) R. Вr.', 'Сon
volvulus arvensis L.",
49 о суфиксима -нца и -ика као „ботаничким“ суфиксима у словенским језицима в. 29.
50

Творбено и семантички нејасни су називи гругљика и комдтљика Аrtemisia vulgaris Lº; у

Српском рјечнику Вук је, поред назива комогљика, забележио и назив ове биљке колоника (62/287—
288), а Симоновић наводи, поред ових, називе комољика, комоњика, комонка (108/50).
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-уља: власуља Аgropyrum repens (L.) Вeauv.”, жутуља "Ranunculus acer L.",
крпуља Galium aparine L.”, гйцуља "Ноrdeum murinum L.”.

Нижу фреквенцију (број потврда мањи од пет) имају следећи суфикси:
-ара: крäвара "Тrifolium pratense L.”, кдњара Меdicago sativa L.”, гдмбара Тri
folium pratense L.”, кашљара "Сichorium intybus L.”;

-је /-ење, -иње/ зёље "Аtriplex patula L.", "Chenopodium album L.', 'Chenopodium

polyspermum L.', разлйчје / разлйшће / разлйhe° Centaurea cyanus L.', жёжёње
"Urtica dioica L.', 'Urtica urens L.”, мётлйње "Artemisia vulgaris L.”;
-ача /-овача/ зубача "Сynodon dactylon (L.) Рers.”; слёзовача "Маlva silvestris
L.”, трдсковача "Polygonum aviculare L.",

-уша / њуша/. бёлуша "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.', смрдуша "Вifora radi
ans М. В.”, смѣдѣуша "Вifora radians М. В.",

-киња /-/j}акиња, -о/вјкиња/: мйшакиња "Stellaria media (L.) Will., мйшбвки
ња / мйшокиња "Stellaria media (L.) Will.';
-ан: звёздан "Lotus corniculatus L.”, котрљан "Еryngium campestre L.",
-ин: дйтелин “Меdicago sativa L.”, гдpчüн "Anthemis arvensis L.",
-јак: кисèљак "Оxalis stricta L.', 'Rumex acetosa L.”, ледёњак "Portulaca oleracea L.”.
Знатан је број нискофреквентних наставака који се јављају са по једном
потврдом: -ак: jäгодњак "Rubus caesius L.”, -ањ: лôквањ Nyphaea alba L.', 'Nuphar
luteum (L.) Smith.”, -ар: виѣушкар Вidens tripartitus L.”, -ач: крпâч Galium aparine
L.”, -аш: камційјüш Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”, -ель: крпељ Galium aparine L.",
-ива: кдприва "Urtica dioica L.", "Urtica urens L.”, -ик: дштрйк Саrex pseudocyperus
L.”, -ић: лѣутfih "Ranunculus acer L.", -ј млађ "Рetasites hybridus (L.) Sch.”, “Рetasites
albus (L.) Gaertn.”, -ја: млађа Рetasites hybridus (L.) Sch.”, “Рetasites albus (L.) Gа

ertn.”, -њак: пäчињак Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”, -ољ: штäволь "Rumex obtusio
folius L.”, -от: трдскот "Polygonum aviculare L.”, -ув: рёпýв "Агctium lappa L.', 'Rumex
obtusiofolius L.” / рёпув "Runnex obtusiofolius L.” и, везан за страну лексему -ов:
балангбв "Еryngium campestre L.”.

2.2. У односу на богат репертоар суфикса префикси су у творби хербо
нима малобројни и сваки од њих јавља се са по једном потврдом:
па-: папушковина Рараver rhoеas L.",

по-: пôпанац / підпонац Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.", "СаІystegia sepium
(L.) R. Вr.', 'Convolvulus arvensis L.",

про-: пропушковина Рараver rhoеas L.",
раз-: разлüчје / разлйшће / разлühe Centaurea cyanus L.",

3. КОНВЕРЗИЈА

Именовање коровских биљака путем конверзије речи на подручју југо
западне Бачке сасвим је спорадично. Једину потврду овога начина номинације
* назив различје могао је губитком експлозивне компоненте африкате /ч/ и под утицајем
лексемелншће дати разлншће, а упрошћавањем сугласничке групе /шћ/ и разлиће.
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представља хербоним лёдено "Portulaca oleracea L.“, настао у резултату супстан
тивизације придева који је задржао придевску промену.

4. СЛАГАЊЕ РЕЧИ

Међу називима корова на испитиваном подручју мало је сложених лек

сема. По структурно-морфолошким ознакама то су сложенице чије су ком
поненте именице или, пак, именице и глаголске коренске морфеме. Према
своме саставу и према синтаксичком односу делова сложеног назива хербо
ними су:

4.1. сложенице постале срастањем

4.1.1. копулативна: uанибула Рараver rhoеas L.",
4.1.2. рекцијска (императивна): крпигýз "Setaria verticillata (L.) Р. В.",
4.2. сложенице са спојним вокалом
4.2.1. детерминативна: кдњогрüз Сichorium intybus L.",

4.2.2. рекцијска: ладдлеж / лäдолеж Саlystegia sepium (L.) R. Вr.”.

5. ПОВЕЗИВАЊЕ РЕЧИ (СИНТАГМАТИЗАЦИЈА)
Стварање синтагматских номинационих јединица најчешћи је начин име
новања коровских биљака на подручју југозападне Бачке. По своме саставу
синтагматски називи су двочлани, спорадично и трочлани, а представљени

су следећим структурним типовима:
5.1. Аdj + N. У зависности од тога шта означава именица уз коју стоји
придев, у оквиру овога структурно-морфолошког типа назива издвајају се
три основна структурно-семантичка типа:

5.1.1. Најбројнију групу хербонима чине синтагме у којима именица
означава биљку, део биљке или представља општи назив за биљке. С таквом
именицом најчешће је удружен квалификативни придев: дивија ружа / дивља

ружа "Rosa canina L.”, дйвија зéвалица / дйвља зéвалица "Linaria vulgaris Mill.",
дйвије зéвало Linaria vulgaris Mill.', дивљи квак Linaria vulgaris Mill.', дивија нана
/дйвља нана Мепtha aquatica L.”, дйвији даниндћ /дйвији даниндh / дивљи даниндћ
"Viola arvensis Мurт.”, црно зёље "Аmaranthus retroflexus L.”, бёло зёље / бЙло зёље
"Chenopodium album L.”, црвено зёље "Chenopodium polyspermum L.”, црвена дёте

лина / црвена дётељина Тrifolium pratense L.”, дйвије јйгоде / дивље јагоде "Rubus
caesius L.", смѣдљива трава "Вifora radians М. В.”, бёла трава "Сарsella bursa-pastoris
(L.) Меd.', 'Galinsoga parviflora Саv.” / бйла трава "Galinsoga parviflora Саv.”, плава
трава "Сеntaurea cyanus L.”, лёпљива трава "Galium aparine L.”, жЙва трава "Ноr
deum murinum L.”, тврда трава "Lolium perenne L., слатка трава Рапісum crus-galli

L.”, лёдена права "Portulaca oleracea L.”, стüдна трава "Daucus carota L.”, стйдно
цвёhe Daucus carota L.”.

Уз именицу која изражава наведене садржаје често, међутим, стоји и по
сесивни придсв, најчешће такав који је изведен од назива животиње или пти
це: магарёћа бôца "Оnopordon acanthium L.”, магарёћа ббда "Оnopordon acanthium
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L.”, крâвска дётелина Тrifolium pratense L.”, зéчији трн Оnonis spinosa L.”, зéчије
трње Оnonis spinosa L.”, магарёћији трн "Оnopordon acanthium L.”, курјача трава
"Aristolochia clematitis L.”, змійјска трава / змійнска трава "Euphorbia cyparissias L.",
"Solanum nigrum L.”, зміјино цвёће "Taraxacum officinale Web.”, гушчије цвёће Та

raxacum officinale Web.”, pбдино цвёhe Lamium purpureum L.”.

|-

Именица која представља општи назив за биљке ређе се комбинује с
придевима изведеним од именица које означавају људско биће (рањенйкова

трава Аgrimonia eupatoria L.) или религијско биће (гôспина трава Нуреricum
perforatum L.”, гôспин цвйт "Нуреricum perforatum L.) или с придевима изведеним
од женских имена (ањђина трава Аgrimonia eupatoria L.), од имена светаца
(виддвска трава "Аmagallis arvensis L.”, пётровско цвёће "Аchilleа millefolium L.",
йвањско цвёhe / йвањско цвііhe Galium verum L.”) или од именице која означава
географски појам (гôлготска трава Рolygonum persicaria L.).
5.1.2. У знатном броју хербонима-синтагми именица уз коју стоји придев
представља назив друге биљке или њеног дела; такву именицу обично
одређује квалификативни придев (најчешће придев дивији / дивљи): дивији па
суль "Aristolochia clematitis L.”, дйвији грашак / дивљи грашак "Lathyrus tuberosus
L.”, дивији лук(ац) / дивљи лук(ац) "Мuscari racemosum (L.) Мill.', дйвија паприка
/дйвља пäприка "Polygonum persicaria L.”, дйвији каранфил "Сеntaurea cyanus L.",

дйвији бдсиљак "Stachys recta L.”, “Salvia pratensis L.”, дивљи рдзмарйн / дйвији
рузмарйн "Galium aparine L.”, дивљи јèчам / дивији јёчам "Ноrdeum murinum L.",

дивија мувар / дивља мувар "Setaria glauca P. В.”, дивији сйрак / дивљи сйрак
"Sorghum halepense (L.) Рers.', дйвља крйикüндла Еquisetum arvense L.", дивија
дётелина / дивија дётељина /дйвља дётелина Оxalis stricta L., дйвља тйтрица "Ant

hemis arvensis L.”, дйвија камйла / дйвља камйла "Anthemis arvensis L.", дйвија
камилица / дйвља камйлица "Аmthemis arvensis L.”, крупна камйла "Anthemis ar

vensis L.", крупна камйлица "Anthemis arvensis L.", крупна тйтрица "Anthemis ar
vensis L.”, cйтни чйчак "Аgrimonia eupatoria L.”, црни чйчак Вidens tripartitus L.",

мртва кдприва "Lamium album L.", "Lamium purpureum L.”, мртва жáгра Lamium
album L.”, “Lamium purpureum L.”.

У оквиру овог структурног типа није ретко ни удруживање именице која
представља назив друге биљке или њеног дела с посесивним придевом, по

правилу с оним изведеним од назива животиње: кдњска камйла "Anthemis ar
vensis L.”, кдњска камйлица "Anthemis arvensis L.”, кдњска тйтрица "Anthemis ar
vensis L.”, кдњски кисèљак "Rumex obtusifolius L.”, кдњски бдсиљак Stachys recta

L.', 'Salvia pratensis L., керёће грджђe Solanum nigrum L., змйјско грджђе /змйн
ско грджђe Solanum nigrum L.”. Уз именицу која означава део друге биљке
спорадично долази неки други придев, као у примеру чйвутске јйгоде Аmthemis
arvensis L.”.

5.1.3. Фреквентан структурно-семантички образац синтагматских назива

биљака представља онај у којем се именица која означава део тела комбинује
с присвојним придевом изведеним од назива животиње или птице; мйшији Рёп
"Аlopecurus pratensis L.', мäчји рёп Рhleum pratense L.”, мачков Рёп Рhleum pratense
L.', лишчији рёп Еquisetum arvense L.”, вдловски рёп Verbascum densiflorum Вert.",
зміјино дко "Bifora radians М. В.”, вдловско дко Leucanthemum vulgare Lam.”, ко
зија пйца Сопsolida regalis S. F. Gray.", зéчије уши Plantago lanceolata L.', pбдин
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кљун "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.”, hуркова крёста Рolygonum orientale L.",
hурчија крёста "Polygonum orientale L.”, hурков слйнац "Polygonum orientale L.”.
Комбиновање именице која означава део тела с неким другим придевом са

свим је ретко. У једном примеру она је удружена с придевом у чијој је основи
име митског бића: вйлина коса, вйлина кдсица Сuscuta epithymum L.”.
5.1.4. Нискофреквентни структурно-семантички типови биљних назива,
потврђени појединачним примерима јесу они у којима именица уз коју стоје
различити, обично присвојни придеви представља женско име или означава
предмет, животињу, инсекте, течност људског или животињског порекла,

прехрамбени продукт или крмиво, појаву у природи, апстрактни појам или

људско биће: бёла рада "Leucanthemum vulgare Lam.”, дйвија мётла / дйвља мётла
'Artemisia vulgaris L.”, ајдучки бунар "Dipsacus laciniatus L.”, пôпино прасе "Ноrde
um murinum L.”, цйганске бубе "Вidens tripartitus L.”, хpйстова крв Рolygonum per
sicaria L.”, змијско млёко / змйнско млёко Euphorbia cyparissias L.”, pбдино вйно
"Lamium purpureum L.”, лйвадско сёно "Lolium perenne L.”, лёдинско сёно "Lolium

perenne L.", зéчији лад Еquisetum arvense L.”, мајкина душица / мајчина душица
"Thymus serpуllum L.”, мразова сёстрица СоIchicum autumnale L.”.
5.2. N + Ngen + Аdј. Једини назив овог структурног типа састоји се од
именице која представља општи назив за биљке и устаљене хришћанске тер
минолошке синтагме у посесивном генитиву: трава мајке бджје "Polygonum
persicaria L.”.

5.3. N + Prep + Ngen. Овај структурни модел заступљен је такође усамље
ним примером хербонима у којем уз општи назив за биљке стоји генитив
именице с предлогом од у атрибутској функцији означавања намене биљке:
трава от кйшља "Сichorium intybus L.”.

6. ТЕРМИНОЛОШКА УПОТРЕБА РЕЧЕНИЦА

Терминолошка употреба реченица као начин номинације корова ретка
је на испитиваном подручју. Реченице у номинационој функцији представљају
неколики хербоними којима се означава коров Сарsella bursa-pastoris (L.)
Меd.”; ти биљни називи представљају комбинације двеју реченица које чине
предикати у једном од лица једнине презента глагола волети (с објектом
израженим личном заменицом или без њега), хтети и лагати, при чему се у
другој реченици увек одриче оно што се овим глаголима казује: вдлём (те)-нё
волём (те) / вдлйм (re)-нè волйм (те), вдле-нё воле / вдли-нё воли, вдлёш-нё волёш,
дћу-нёћу, дће-нёће, лäже-нё лаже.

7. ПОЗАЈМЉИВАЊЕ

У говорима југозападне Бачке употребљава се сразмерно мало хербони
ма страног порекла, а њихов територијални домашај је различит. Свеопшту
или знатну распрострањеност на испитиваном подручју имају следећи позајм
љени називи: назив ружа (у синтагми дйвија / дйвља ружа "Rosa canina L.),
лик који се сматра талијанизмом (109/III/174), затим позајмљенице, најверо
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ватније, из румунског - кукута "Соmium maculatum L.” и паламида / паламуда
"Сirsium arvense (L.) Sсор.", [109/I/264; 109/11/591], те турцизми гürула "Datura stra
monium L.” и нана (у синтагми дйвија / дйвља нана Мепtha aquatica L.”). За
означавање појединих лековитих и крмних биљака у свим испитиваним го
ворима употребљавају се германизми пореклом од латинских биљних назива:
камйла (поред камttлица) "Маtricaria chamomilla L.”, вйка / вйка "Vicia sativa L.”.
Посредством немачког језика продрло је, свакако, француско луцёрна — на
испитиваном терену и луцёрка "Меdicago sativa L.”, “Тrifolium pratense L.”. Остали
инојезични називи сведоче о спорадичном усвајању немачке и мађарске фи
тонимијске лексике на овим просторима: цйнкрбт / цинкрбт Еquisetum arvense
L.”, фергйсман "Муosotis palustris (L.) Nath.”, шпаргла / шларга "Тrifolium pratense

L.”; балангбв Еryngium campestre L.”, арвачка "Viola arvensis Murr.”. Ове позајм
љенице присутне су у малобројним или појединачним говорима и употребља
вају се често напоредо с домаћим називима за исте биљке, нпр. фергйсман и

спомёнак (2, 12, 13) "Муosotis palustris (L.) Nath.", арвачка и дивљи даниндћ (5)
"Viola arvensis Мurт.”.
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IV. ЗАКЉУЧАК

Анализа прикупљене грађе показује да називи који се на испитиваном
подручју употребљавају за означавање коровских биљних врста највећим де
лом поредстављају мотивисане номинационе јединице. Близу 80% биљних на
зива из ове тематске скупине чине номинације сјасном унутрашњом формом.

Преглед различитих типова обележја која су легла у основе мотивације хер
бонима илуструје принципе номинације коровских биљака у испитиваним го
ворима. До стварања највећег броја хербонима довео је принцип номинације
по обележјима биљака, формиран на основу уопштавања мотива номинације

везаних за мирис, укус, боју, облик величину, димензије и структуру биљке
или за врсту неког од њених делова. Уопштавањем обележја мотивације ве

заних за место и начин раста биљке, време њенога јављања, крмну погодност,
дејство биљке или њену покретљивост образовао се, нешто мање плодан,
принцип номинације по особинама биљака. Трећи принцип јесте номинација
биљака по употреби (времену и начину употребе, намени, функцији биљака).
Најмање плодан принцип именовања корова је онај који се односи на моти
висаност веровањима везаним за биљке.

Хербоними прозирне унутрашње форме мотивисани су најчешће посред
но, по ознакама биљака у основи њиховог поређења с другим реалијама или
појавама. Захваљујући томе група назива коровских биљака попуњавала се

метафоричким номинационим јединицама, како на рачун семантичке тран
спозиције лексичких јединица у оквиру исте тематске групе, тако и путем

метафоричког преношења јединица које су чланови других тематских скупи
на. Међу називима коровских биљака који су настали у резултату сликовитог
преноса назива других реалија на биљке најбројнији су они код којих је као
основа за метафорички пренос послужила нека од спољашњих ознака биљке
и друге реалије. Најчешће је то облик, а затим боја и величина, односно ди
мензије, на основи других обележја (мириса, укуса, структуре, различитих
особина, употребе и др.) пренос се остварује ређе. На биљке и делове биљака
најчешће се преносе називи предмета — мётла, стёњак, лампа, свёћа, сат, крај
царица, пресличйца, бурёнце, сикнpйца, вй.ьушке, точйрићи, лйфчићи, бунар
(ајдучки ~), амбрёли; затим називи делова тела — зуби, ндге (рôдине ~), кљун

(рôдин ~), крёста (ћуркова ~), pёп (мйшији ~, мачков ~), уши (зёчије ~),
дко (змііјино ~, вôловско ~), коса (вйлина ~); такође називи других биљака,
дивљих и гајених и називи дрвећа — камйла (кôњска ~), rйтрица (крупна ~),
дётелина (дивија ~), кдприва (мртва ~), чйчак (ситни ~), пâсуль (дивији ~),

грашак (дивији / дивљи ~), паприка (дивија / дивља ~), бдсиљак (коњски ~),
каранфил (дивији ~), рузмарüн (дивији ~), јёчам (дивији / дивљи ~), мувар
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(дивија / дивља ~), бдровина, чäмовина, крйикüндла (дивља ~) итд. Поред
оваквих „чистих“ преноса, метафоризација се спроводи додавањем раз
личитих наставака на основе назива предмета, делова тела, биљака, нпр.
камийjäш, виљушкар, зубача, му(в)âрика, жсйтарка. Знатан део биљних назива
из истраживане скупине у мотивационом је односу с називима животиња и
птица; то се, пре свега, односи на атрибутивне синтагме у којима је детерми
натив мотивисан обликом или димензијама дела биљке у поређењу с делом

животињског или птичјег тела (зёчије уши, мäчји рёп, hурков слйнац, pбдин
кљун), величином биљке и животиње (зéчији лад, зéчији трн), временом јавља
ња биљке и буђења животиња, излегања или повратка птица (змйјино цвёће,
гушчије цвёће, pбдино цвёће) или дејством биљке које је слично животињском

(змйјска трава, курјйча трава, керёhe грбжђе). Мотивационе везе назива коро
ва с лексиком из других тематских група (називи за религијска и митска бића,

људе, људска осећања, болести, инсекте, прехрамбене продукте, природне
појаве, апстрактне појмове и др.) знатно су уже.
Будући да избор основе номинације зависи, пре свега, од субјективног
запажања особености реалије приликом њеног именовања, једна биљка у
истом говору често има по два или више паралелних назива, најчешће засно
ваних на различитим обележјима мотивације (нпр. начин раста: начин и место
раста — пдланац / пдпонац и ладдлежс /лâдолеж (4, 7—9, 11—13), начин раста
: укус — пдпанац и слатковина (2, 4, 5), начин раста: облик цветова — пдланац
и точйрићи (1, 3, 7, 11), начин раста : облик листа — пдланац / пдпонац и
пäчињак (6), начин раста: облик стабла — пдланац и камийјüш (3) "Саlystegia

sepium (L.) R. Вr.”; облик цвета: боја цвета: употреба биљке — гдмбара, црвена
дётелина (3, 6—12) и крüвска дётелина (9, 12) Тrifolium pratense L.”). У складу с
тенденцијом ка мотивисаности назива коровског биља, називи провидне мо
тивације у говорима неретко конкуришу онима с нејасном унутрашњом фор
мом; мотивисани хербоними представљају паралеле инојезичним називима
(нпр. бйк, бйкови и татула (7, 8, 10, 11) "Datura stramonium L.”), понекад и старим
називима који су изгубили мотивисаност (нпр. жара и кдприва (1С, 9, 12)
"Urtica urens L.”). Улога мотивисаности огледа се и у појави хомонимије у на

зивима биљака, наиме, како на избор мотивационог обележја у великој мери
утиче његова важност за носиоце говора, то више различитих, штавише бо
танички несродних биљних врста има у једном говору исти назив услед исто
ветности основе њиховог именовања: нпр. зёље "Аtriplex patula L.”, “Сhenopodi
um album L.', 'Chenopodium polyspermum L.” (1С, 3, 6—13); бôца "Сirsium arvense

(L.) Sсор.”, “Оnopordon acanthium L.”, “Хanthium spinosum L.” (1). У границама
појединих говора уочава се, међутим, тенденција ка уклањању хомонимије,
посебно уколико именоване биљке имају неку ознаку важну за препознавање
њихових вредности, особито прехрамбених (нпр. зёље Аtriplex patula L.': бёло
зёље / бüло зёље °Chenopodium album L.' : црвено зёље "Chenopodium polyspermum
L.' : црно зёље "Аmaranthus retroflexus L.” (1Ш, 2, 4, 5), кисељак "Оxalis stricta L.”
: кдњски кисёльäк "Rumex obtusifolius L.” (5)).

Формирање номенклатуре коровске флоре у говорима испитиваног под
ручја остварено је на неколико начина: семантичком и афиксалном дерива
цијом, конверзи ом, слагањем речи, синтагматизацијом, терминолошком упо

требом реченица и позајмљивањем ботаничких назива из других језика. Нај
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већи број номинација појавио се у резултату лексикализације атрибутивних
синтагми, појаве карактеристичне за све словенске и многе несловенске је
зике кад је у питању народна ботаничка терминологија. Продуктиван струк
турни модел синтагматских биљних назива јесте модел Аdj + N; хербоними

-синтагме настали по другим обрасцима (N + Ngen + Аdј и N + Prep + Ngen)
налазе се на периферији читавога система. Већина једнолексемних номина

ција, пак, настала је путем творбе речи. Најпродуктивнији је суфиксални
начин творбе, док је префиксално-суфиксалних деривата мало; таква обра
зовања у словенским ботаничким номенклатурама настају, уосталом, ретко

још од древних времена. Основна маса суфиксалних изведеница образована
је од именичких, ређе придевских и глаголских основа, најчешће помоћу фор
манта -ица и -ика, врло продуктивних у ботаничкој номенклатури словенских
језика почев од прасловенског периода. За неколико суфиксалних образова
ња може се претпоставити да су мотивисани дволексемним називима — син

тагмама с аналогном компонентом, односно да су настали универбизацијом
атрибутивних синтагми, тенденцијом која је у творби ботаничких назива ак
тивна у свим словенским језицима; за означавање појединих биљака, наиме,
у неким говорима паралелно се употребљавају мотивациона синтагма и од
говарајућа суфиксална изведеница, нпр. курјача трава и курјйчевина (4) "Ari
stolochia clematitis L.”, крäвска дётелина и кравара (9, 12, 13) "Тrifolium pratense
L.”, кдњска камйла и кдњара (12) "Аmthemis arvensis L.”.
У резултату семантичке деривације хербоними настају у знатно мањем
броју него путем творбе речи, но и то доста интензивно. Основни вид лек
сичко-семантичке транспозиције је метафоризација; производне основе нази

ва биљака при том су најчешће називи предмета.
Позајмљивање ботаничких назива из других језика као начин номинације
коровских биљака на подручју југозападне Бачке готово да је спорадично,

премда поједине позајмљенице имају на овом терену свеопште распростра
њење. Паралелизам у употреби назива страног и домаћег порекла, доста
типичан за испитиване говоре, указује на то да процес позајмљивања, по пра

вилу, није условљен неопходношћу номинације нових, од раније непознатих
биљака. Највише инојезичних назива примљено је из немачког или посред
ством немачког језика с чијим је носиоцима на овим просторима некада по
стојао сyживот, германизмима се означавају углавном крмне, украсне и ле
ковите биљке, што указује на могућност да су биљни називи у условима уза

јамних културних и привредних контакта народа преузимани као Киlturwörter
и Ароthekerwörter.

Број конверзива, сложеница и реченица у терминолошкој употреби међу
називима корова готово је занемарљив.
У погледу територијалног распореда назива из испитиване тематске ску
пине, забележених на подручју југозападне Бачке, уочљиво је то да једне је

динице номинације живе у свим говорима, док друге образују мање или веће
ареале. Највеће територијално распрострањење имају, по правилу, неутрал
ни, немотивисани називи — наслеђени хербоними и најстарије позајмљенице.
Кад је у питању ареални распоред хербонима, на већини израђених лингви
стичких карата уочавају се две јасно супротстављене зоне употребе појединих
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назива. Издвојени ареали најчешће обухватају с једне стране говоре српског,
а с друге стране говоре шокачког становништва. Говорима из ове друге гру

пе, међутим, понекад се по неким особинама прикључују поједини српски
говори, обично говор Дероња (уп, карте бр. 5, 7, 10) или говор пункта на
територији Срема (уп. карте бр. 3, 17). Формирање различитих ареала на
испитиваном терену условљено је у првом реду широким могућностима го
вора кад је у питању избор основа и начина номинације биљака. Извор нај
већег броја разлика међу говорима у означавању једне исте биљке јесте раз

личит избор како основе мотивације назива, тако и начина номинације биљке
(уп. карте бр. 7, 16, 18); другачија мотивациона обележја у основи именовања
биљке доводе до употребе различитих номинационих јединица у говорима и
онда када се начини номинације биљака у њима делимично подударају (уп.
карте бр. 3, 5, 10, 13) или када су у свим говорима исти (уп, карте бр. 4, 9,
12). Територијална лексичка диференцијација изражена је и у појави раз
личитих врста номинационих јединица типа назива страног порекла у једним

и домаћих назива разне структуре у другим говорима (уп. карте бр. 6, 8, 14).
До диференцијације ређе долази због употребе различитих производних осно
ва назива при њиховој мотивисаности истом ознаком биљке и при истом
начину номинације биљке (уп, карте бр. 11, 21).

V. РЕЧНИК

ајдучки бунар в. бунар.
амбpéли мpl листови врсте "Arctium lappa L.”. — Ја знам да се каже ам
брёли. Па да, што је ширдко лйшће, па амбрёли. Бајаги от кйше 4.
äњђина трава в трава.
апта ж "Sambucus ebulus L.”. — Слйчно збви, сам/o/ нйје збва; нйска, тако

ёто. Йма вако сйтно, сітно цвёће днё бубульчице цвёr. И тó по каналима расте.
Нёкат су дёда и баба пёкли ракију д/д/ rё апте. Од апте се пёкла ракија, јака
ракија, сам/ој што мало смрди. Па ёго, пýни канали су апте. 10 (1—9, 11—13).

арвачка ж (< мађ. ärvасska) Viola arvensis Murг. в. дивији даниноћ / дивљи
даниноћ. — А гд је, йсто и цвад буде, а и дйвље буде. Онда тó дйвље буде сйтно
здраво. Арвачка јел даниндћ, како ко. дви млади, дни гд тако назüваду, а мй
стари, мй кâжелно арвачка. Једна свёкрва пдслала снају да йде, ту ис комийлука,
да йде купити арвачке. Каже, нёмаду арвачке, само даниндћ. 5.

Б

балангбв -ôва м (< мађ. ballangó) Еryngium campestre L.” в котрљан. —
Ка/д) ддђе зйма, знаи, кат се тó дсуши, днда гд вётар тёра пд њива. А то се
кдтрља, нёко каже котѣлъан, а мй кажемо: штй свёт ради? Каж/y), тёра вётар
балангбв. 8 (11).

батица ж цваст врсте "Турha angustifolia L. в. бачка, палацка. —- Батице,

ё дне расту така по барама, по каналима и такб. Она йма тако, високо гдpe
йстера, е, днда пдсле дугог врёмена тó се свё овако сйлази као пёрје, па дстане
само дна ийба, нішга друго. 2.
бäчка ж цваст врсте "Турha angustifolia L. в. батица, палацка. —- Бачка

расте у лідчвари. Брäонско је гдре, ко плйш, а дóле йма сталку зелену. Лйшће је
дугуљасто, дугачко; тó у мідчвари расте 4 (5).
бёла рада в. рада.
бела трава в трава.
бёло зёлье в. зеље.
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белуша ж "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd. в. бела трава, воле-не воле /
воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те) / волеш-не
волеш, лаже-не лаже, оће-неће, оћу-нећу. 6.

бйк, бйка м"Datura stramonium L.” в. бикови, татула. — Мй у Деспотову
зовёмо га бйк. Зато се здве бйк, што дће да убддекд бйк, ако нё пазüш, дма ће
убдсти. Оде код на/с) само кажу бйк, бйкови. У каже, калкü су бйкови, свё
мумлају. 11 (8, 10); бйкови -бва рІ — Jäо, бйкдва йма. Ширдко лйшће, бели цвёr.
Па црно сёме, кат пукне. — Ено баш код мёне у áвлији, мдлйм те, изашло сад,

јёдан кдpён од бйкдва. Сёме кó од лука. Пд лйтрё сам ја сèмена накупила кô/д)
Томице лане на бдстану. За рейму. У ракију, пдтопй се тако с трй прста у лйтру
кдмовице, цёлу зйму јй облагала ндге 10 (1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13).
бйла трава в трава.
бйло зеље в зеље.

богиње бôгйња ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L.” в оспице, пелце,
погачице. 13.

ббда ж магарећа ~ Оnopordon acanthium L. в. боца, магарећа боца, мага
рећији трн, чкалъ. — Израсте гд у гдлкој висини и йма дугачко лйшће и свуд
йма днё ббде. Опасно је На вѣ лйста йма ббде. А и на самим стаблу, одакле лйшће
йде, и тамо су сва је у ббдама. Магарёћа бôда. Нè може гд нйкојёс/ги), гд бдде
дпасно. 4.

боквица" ж Plantago major L. в буквица. — Боквица је гд. И то је дна што
йма дкругли лйст. 12 (1С, 3, 6—11, 13); бôквица? "Plantago lanceolata L.” в. бу
квица, зечије уши. — А два бвде, дна је дугачки лйст. Ево, вй[дији по сёмену,
й тó је бдквица. Ја кажем да је дво мушка бдквица, а днб је жёнска. 12 (1С, 3,
6—11, 13).

боровина ж "Еquisetum arvense L.” в. дивља кришкиндла, зечији лад,
лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је као
бдровина што расте. Кд бдровина расте. Мало тако, па кд и бдровина два велика,
само што је тако мало. Бдровина. 9 (6).

босиљак -йљкам дивији ~* Salvia pratensis L. в. коњски босиљак. — Нус
пут, по ледйнама, гд вйше ту расте. То нёма пд њива. Он вйше и/з) жйла расте,
тај дивији бдсиљак. Па цвёта, нако, на лйлав. Иза сваког лйста йма, нако, по два
cйтна цветйћа. Баш дно, што кажу, кд бдсиљак. Вйше смрди нёг што мирйши. 7

(10, 11), дивији ~* Stachys recta L.” в коњски босиљак, старачац. — То једно

што смо рёкли, днај дивији бдсиљак, кдњски бдсиљак. То је сйтно и белй се у
жcйту, у стѣњики, гд је, двај, старачац. О/д) тог мёда свй пчелари ндсе. И лёпо

мирйши. 12 (9—11, 13); кôњски ~* Salvia pratensis L. в. дивији босиљак. 7, 10,
11; коњски ~? Stachys recta L. в. дивији босиљак, старачац. — Кдњски бдси
љак, ёво й сад йма на њиви кôд нас. Ово вâко йма ту свуд бёли тако цвёт, кдњски
бдсиљак. Па йду чёле на кдњски бдсиљак, 10 (9, 11—13).

ббца" ж Сirsium arvense (L.) Scop. в. паламида / паламуда. — Бôце йма
мндго, свакаке. Па затó што бдду дви листови, бдде, ёто, затб је зовёмо. Има чкаль
па бдде, па днда йма разни/x/ rй/х} којекакü/x/ бôца, а свё зовёмо у йсто време

ббца. Кдје бдде, ббца је 1 (2); ббца? Оnopordon acanthium L.” в магарећа бода,
магарећа боца, магарећији трн, чкаљ. — Тако лйшће буде, па тó свуд йма тако
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ббца, ббца, ббца, а тај кó цвйт што трйба да је, гд је тако дугачке ббце. То је

ббца. А и лйшће је тако бддљиво 5 (I); бôца° Хanthium spinosum L.” в дикица.
— А дво је баж бддѣиво, дво кó йгле буде. То је ббца. 5 (1, 2, 4, 8); магарећа ~
"Оnopordon acanthium L.” в. боца, магарећа бода, магарећији трн, чкаль. 2.

бубе буба ж pl цйганске ~ Вidens tripartitus L.” в. виљушкар, виљушке,
виљушкице, црни чичак, чичак. — Цйганске бубе, гд тäко нарасте вёлико, па

кад йдеш крдж њу, днда се напунеш, напунеш. Тб тако је, па йма кó вйле нйке
ту. Па-с-rб тако назâбада, назäбüда. Ју, кад йдемо, па тако найђемо на тó, па јој,
йл сам се напунила цйгански/x/ буба. 5.

буквица ж Plantago major L. в боквица. — То је буквица. Йма и кдja
порасте, а йма и каја, два широка, та се само шüри, знате, широко лйшће 5 (1Ш,
2, 4); буквица? Plantago lanceolata L. в боквица, зечије уши. — А два буквица
што је зéчије уши, та порасте, и знате, вйше тако танколйшће буде пд тој стаблики.
Па дво што кажу да је зёчије уши, да је тó мушка, а двоје жёнска, два, широко
лйшће 5 (1Ш, 2, 4).

була ж Рараver rhoеas L. в. папушковина, пропушковина, џанибула. —
Њё се нађе у жйту и у сйтнйм усевима, днда је затворена, па пдсле ка/д) гд
пукне, гд њёно гњёздо расцвёта, днда буде рôзне и црвене. То је була. Кад једарет
прдђе њёно време, днда гд лйшће падне дóле, днда дстане сёме, тако главица јёдна,

и тамо је унутри црно, црно сёме, мндго, ліндгойма сёмена у тој главици њёној.
2 (1Ш); була — Вйдйм је и ту да имате је, буле. Има је, с пролећа дна, кó не
узоре, дна дсилй се, па рашüри се, цвёта. Ди уваги, дйгод, мй, сам/ој се црвени

њйва. Па була, црвёна, црвен цвёт, кд була, Туркиња. Турци су буле били. Турцü
су црвёне фёсиће ндсили. 12.

бунар бунарам ајдучки ~ "Dipsacus laciniatus L.” в чешља, чкаль.
буника ж Нуosciamus niger L. — И њемд/жеЈш вйдити по каналима, тако,
ус пут кад йдеш. Жућкаво цвâти. Онда каже: ал је луд, као да се напијо бунике.
То знам да кажу. Жýго цвати буника. 10 (1—9, 11—13).
бурčнце -ета с "Мuscari racemosum (L.) Мill.” в. дивији лук(ац) / дивљи
лук(ац), пресличица. 13.

В

видовица ж "Аmagallis arvensis L.” в видовка, видовска трава, видовчица. 8.
вйдбвка ж "Аmagallis arvensis L.” в видовица, видовска трава, видовчица.
— Вйдбвка; затó што на Вйдовдан, у то време, Вйдовдан дваест дсмог јуна, ту
отприлике, зависи од гддине, цвёта. 11.
видовска трава в трава.
видовчица ж "Anagallis arvensis L.” в видовица, видовка, видовска трава.

— дв5 је виддвчица. Са/д) тó већ нёма, гд је вёђ до Вйдовдана прёшло. Јел дна
до Видовдана. Кд лёдено је лйшће, и по земљй се пружа, a cйтан, црвен, лёл
цвётић йма. 12 (13).

вйка ж Vicia sativa L.”. — Има вйка, гдје лідунасто, и расте, ёт/ој на пруги
ћеш наћи. Она се пружа, pёцимо, сäд бде, па ён/o) чак тамоймä. 10 (1—5, 8);
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вйка — Вйка се здве. То је за потрдшњу, за кдње и за тд. Вйка йма зЁно кд
пâсуль, тó, кôњй се добро гдје д[д) тога, 12 (6, 7, 9, 11, 13).
вйлина коса в коса.

вйлина косица в косица.

виљушкар -арам Вidens tripartitus L.” в виљушке, виљушкице, циганске
бубе, црни чичак, чичак. — Виљушкар, тó је грава, йма вйљушке, и тó се поза
дёва ако найђени у чарала у њёга. Онда тó кó вйљушкице се тако позадéвају, 6
(1с, 3, 8, 11).
вйљушке -шäка ж р! Вidens tripartitus L.” в. виљушкар, виљушкице, ци
ганске бубе, црни чичак, чичак. — Тд дбично буде тако као лдптица. И кат
процвёта, буде сйтно, каолдптица. Кд дна гдмба д/д) детелине. А кад идёмо крдс
тó, а днд се закачи, па йс тё гдмбе йспадају тё вйљушке. То буде свуда гдтов пд

њиви. Она йсrб се размлаги, па вероватно да сёменом, да йс тй{x} вйљушака, да
је ту сёме у томе, у т.й вйљушка, да се сёменом дна размножи. 7 (1С, 3, 6, 8—12).

вйљушкице, -йца ж рі Вidens tripartitus L. в. виљушкар, виљушке, циган
ске бубе, црни чичак, чичак. — Има кó от сунцокрёта, тако, дбично, па на крају
двё бôдље, и тё се бôдље забдду у чарапе, нè мож/e) се извивати нйко д/д/ rй/x}
вйљушкЙца. А тó није висдка трава. То, ёго, баш тó су вйљушкице, да, гд је та
трава. 7 (1С, 3, 6, 8—12).
вйно с рôдино ~ "Lamium purpureum L.” в. мртва жагра, мртва коприва,
родино цвеће. — Рддино вйно, па ё/то/ тако нйско и лйлавско цвёта и има га и
по њйви и порет пута и порет калдрме и свуда, имамо га чак и усред њйве кâдгод.
И тó рано, тó је прво прдлетње, прдлетњи цвёт што цвёта. 6; — Едво је, вйдиш,
рбдино вйно. Зато што је црвёно, што валда йма тај црвени цвёг. 12 (1, 3, 6, 7,
9—11).

власуља ж Аgropyrum repens (L.) Beauv. в. пиревина, пирика. — Ово је
власуља. Што блйже влату, тó је свё jäча. Власуља йма тај влат. 11 (3, 5—7, 12).

вôле-нè воле 3sg Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в бела трава, волем (те)-не
волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не волеш, воли-не воли, лаже-не
лаже, оће-неће, оћу-нећу. — То је вдле-нё воле. Па тó дèца врачају, и дèвдјке:
вдле ме мдмак, нè воле ме мдмак, па дно дткине, па днда на крају штй йспадне:

јел вдле, је л нё воле. Зато се здве вдле-нё воле. Е сад, нађеш вдле-нё воле, дTкинеш
вѣ и бации. Отпрйлике. И онда д/д) доле: нè воле-вдле, вдле-нè воле, вдле, и днда

знаш је л те вдле мдмак је л те нè воле. И сад мй на њиви вйше пута, кат седймо,
днда: дöhe Ђура бéсан, нёhe; дóће, нёће. Или жёна кôје чдвек пйје, дна: дóће
пйјан, нёће; дöhе, нёhe 10 (6, 7, 9, 11, 12); вôли-нè воли (1Ш, 2).

вôлём (те)-нè волčм (те) 15g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава,
воле-не воле / воли-не воли, волеш-не волеш, волим (те)-не волим (те), лаже-не

лаже, оће-неће, оћу-нећу. 1С, 3, 6, 8—10, 13; вôлйм (те)-нè волйм (те) — Кйда
се: вдлйм те-нё волüм ге. Йста смо кйдали, тако кат сйднёмо, цуре. Наберёмо,
днда, па тако, будёду и момци и свй. Сйднемо на клупу, па: вдлйм те-нё волйм

те. Е, напдслетку, кад га нè волüм, днда ме ћуши, па бйж, 5 (4).
вôлёш-нè волёш 25g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не
воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), лаже-не
лаже, оће-неће, оћу-нећу. 1С, 3, 12, 13.
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вôли-нè воли в воле-не воле.

вдлйм (те)-нё волйм (те) в. волем (те)-не волем (те).
воловски рёп в. реп.
вôловско öко в. око.

Г

гäвёз м "Symphytum officinale L.” — Гáвёз, гд расте у рйту. То на рйцким
зёмљама, на црним, влажним земљама, ту расте. Има широк лйст и цвёт плав,
чёле йду на њёга. И дн, ёто, кат се дсили, дн расте кдpёном, а и сёменом. А гдга

йма кдд нас здрй/6/о мндго. Мй газовёмо гäвёз. Лйст ийри као штавољ, дно што
смо рёкли да йма штаволь, дн йма днд за лёк, йма сёме дно црно. А двб је у другдм
облйку, двај нёма тако, него дн йма цвётове, когдд нёки украс, цвёће, чёле йду на
њега, на тај гäвёз. Ал бн йма као што има шаргарёпа, паштѣнак и гд, тако дн

йма, само његова црна жйла и йма, вёлике жйле пушта, тај гäвёз. Јел док нй/je/
се тó тако дрüло, машине док нйсу драле дубдко, днда йстера, чйтаво чудо се
йзвали, гд йма жЙла, чудо јёдно, чйгав ибун. То је од гüвёза. 3 (1, 2, 4, 8).
гйцуља ж Ноrdeum murinum L.” в. дивији јечам / дивљијечам, жива трава,
попино прасе. — Збдк тога назйвају гйцуља, ка/д) дёци узберёмо у руку, па
пустЙмо, дна, тако држи у руки, а дна сама мйли, мйли и дде у рукав. 7 (10, 11).
голготска трава в трава.

гôмбара ж "Тrifolium pratense L.” в кравара, краварица, кравска детелина,

луцерна / луцерка, црвена детељина, шпаргла / шпарга. — Имамо дву ддмаћу,
луцёрку, и гдмбару. Она йма гдмбе, баш вако, pбза, црвёне. 7 (3, 6, 8—12).
горчика ж 'Roripa silvestris (L.) Вess.”. 9.
горушица ж "Sinapis arvensis L.” в. репица / рипица. — Кат се пдсије рёпа,
па кад горушица прйyзме, днда рёпа дстане танка и сйтна, загуши се. А мйслим,
йсто мдж/e/ да се чупа, да се даје живйни. 7 (1—3, 6, 8—13).
горчйн -йнам Аmthemis arvensis L.” в. дивија камила / дивља камила, дивија
камилица / дивља камилица, дивља титрица, ката, коњара, коњска камила,
коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, круп

на титрица, чивутске јагоде. — То је дна кд Гйтрица, знате, само нйје ликдвига,
него тако висдко нарасте. То је тај гдpчйн. То је пдпут, кажемо камилица, ал
тйтрица је гд, старовüрски. Само гд је крупније, дво, гдpчйн, гд буде таки цвёт.
Тó зато се здве гдpчüн, да нйко нёће се прйварити па чај кувати. Кд бере, днда:

/x/йјд/e), ку/д/ heiи гдpчйн бpйт. Па гôрко, па да. Тд нйје добро. 5.
гôспина трава в трава.
гôспин цвйт в. цвит.

грашак -шка м дивији ~ "Lathyrus tuberosus L. в. дивљи грашак, орашак
/ орашац / рашак. — То је дйвији грашак, њега йма у житу, у детелини. Има
мдуне као грашак. Он йма жcйлу иддле као крдмпüр. Рôза, лёпо рôза цвёта. Брала
сам тај ийнибулу, што кажем куколь, каранфил дивији, наберёмо пукёте пандсймо
кући, мётёмо у вазну. Против чёга било да прскамо у њиви, ди тај дйви/и грашак,
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дн дстаје Нёма јди дтрова да њёга лідж{e} да дтрује. Њёга йл идёмочупамо,
ил лидтиком сéчемо 7 (3, 6, 8—12); дивљи ~ (1, 2, 4, 5, 13).
грожђе с змијско ~ "Solanum nigrum L.” в. змијска трава / зминска трава,
зминско грожђе, кереће грожђе. 1Ш, 5; змйнско ~ 1Ш, 5; кереће ~ — Има
трава керёће грджђе. Гадна је кд враг. Мај брат, Ђука, мй купили кудељу, и дн

мали бйјо. А мй идёмо, páдимо, а дн за нама, и гд керёће грджђе, најд се, свё
вако му цурило нуз уста. Једвä је дстó дн жüв днда. 10 (1—9, 11—13).
гушчије цвёће в. цвеће.
Д
данинôћ м дивији ~ Viola arvensis Murr.” в. арвачка, дивљи даниноћ. —

То је дивији даниндh. Зато што на једном цвёту йма и тамних нијанси, као ндћ, и
светлих, жýтих. УдблЙку пітомог даниндћа, 11 (3, 6 10, 12); дивљи ~ (1, 2, 4,
5, 13); данинбћ дивији ~ — Има и даниндћ тако йсто сйтни, дйвији. Сйтан, да
ниндћ прави, сам/o/ cйтан. А двü су лёпи дäниндћи затó што йма жсýrй/x/, йма

свакојакü(x), ал дно је жут дйвији. 12.
девёрско цвеће в. цвеће.
дётелина ж Меdicago sativa L.” в детељина /дителина /дитељина, дителин,
коњара, луцерка. — Па луцёрна здву стручњаци дву праву дётелину, а мй зовёмо
луцёрна дну гдмбару, што лйлâв цвёт йма, а дву што цвёта плаво, тó зовёмо права
дётелина. 6 (1, 3, 7—13); дйвија ~ Оxalis stricta L. в. дивија детељина / дивља
детелина, кисељак. — Има, ёво, мджем је дднёти, йма ту у башчи д/дјма{x},

ту блйзу; кажу дивија дётелина. 11 (3, 6—10, 12); дивља ~ 13; крäвска ~ "Тri
folium pratense L.” в. гомбара, кравара, краварица, луцерна / луцерка, црвена
детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга 9, 12, 13; црвена ~ Тrifolium
pratense L.” — Има двогддишња, црвена дёгелина, нёко је здве прдсгије, мй сељаци,
гдмбара, зато што има тё гдмбе, знаш, 11 (3, 6—10, 12, 13); дётельина Меdicago
sativa L.” 1, 3, 7, 8, 10, 11; дивија ~ Оxalis stricta L.” 3, 7, 8, 10, 11; црвена ~
"Тrifolium pratense L.” 3, 7, 8, 10, 11; дйтелина Меdicago sativa L.” — А дйтелина

је вйшља и кажем, таки цвâд буде, па плав. Па тó се сйје 5; дйтељина Меdicago
sativa L. 2, 4.
дётельина в. детелина.

дивија дётелина в. детелина.
дивија дётељина в. детелина.

дивија зéвалица в зевалица.
дивија камйла в. камила.
дивија камйлица в камилица.
дивија мётла в метла.
дивија мувар в. мувар.
дивија паприка в. паприка.
дивија ружъ в. ружа.
дивије јäгоде в. јагоде.
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дивије зéвало в зевало.
дивији бôсильак в. босиљак.
дивији грашак в грашак.
дивији данинöh в. даниноћ.
дивији данинбh в. даниноћ.
дивији јёчам в. јечам.
дивији каранфил в. каранфил.
дивији лук(ац) в. лук(ац).
дивији пасýль в. пасуль.

дивији рузмарйн в розмарин.
дивији сйрак в. сирак.
дивља дётелина в. детелина.

дйвља зéвалица в зевалица.
дивља камйла в. камила.
дивља камйлица в. камилица.

дивља кришкйндла в. кришкиндла.
дивља мётла в метла.
дивља мувар в. мувар.
дивља паприка в. паприка.

дивља ружа в ружа.
дивља тйтрица в титрица.
дивље јагоде в. јагоде.
дивљи грашак в грашак.
дивљи данинбћ в. даниноћ.

дивљи јèчам в. јечам.
дивљи квакв. квак.

дивљи лук(ац) в лук(ац).
дивљи рôзмарйн в. розмарин.
дивљи сйрак в. сирак.
дикица ж "Хanthium spinosum L.” в. боца. — Она кад је узмёж бдде. Па да,

нё смёш йћи ни бдс ни голдрук. Како йзађе, бдде д[дјма{x}. Дикйца је длüсна,
стó бôдља йма. Па кат станеш на њу, јйој. — Идёмо по нёком насипу, нё мож/еш}
йћи, а ја йиб у сандала, о/д) дикйце. 10 (1, 3, 4, 6—9, 11—13).

дйтелин м Меdicago sativa L. в. детелина 1 детељина Iдителина /дитељи
на, коњара, луцерка. — Има луцёрне, йма дйтелина. Има и двбг дйтелина што

мй кöpйстимо за марву, а и луцёрне, та је нйжја, па таке гôмбе цвётају, а дйтелин,
дн дпет онако висдко нарасте па тако цвäд буде плави. 5.
дйтелина в. детелина.
дйтељина в. детелина.
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дрёзга ж 'Nasturtium officinale R. Br.”. — НБу вдда ндси, а дна расте. То је
дрёзга. Сйтно нако, на резанчиће. Ал тó мндгойма. То загуши чамце, на пример,

кад йду каналом, вдда нанёсе, па ка/д) ддђе чама$ да прође, нё мож/eј да прдђе.
Тб је дрёзга 8 (1—7, 9—13).
душица ж мајкина ~ "Thymus serpуllum L.” в. мајчина душица. — То вдлёмо,
и тó лёло и мирйин и чёле падају на њу. Не расте висдка, тако тдлка, йма тако
цветићке лtáјкина душица. 6 (1С, 3, 7—13); мајчина ~ (1Ш, 2, 4, 5).

Ж

жагра" ж Urtica dioica L.” в жежа, жежара, жежење, жежика, коприва.

— Мй кажемо жагра. Оно што бýчи. Та је жüгра добра, и корёње је добро, и
стаблика је добра за чај. То је каже добро за прса, за бубриге, за свачега. Ајдj.
тó тако бýчи. Онда, знаш, кад пркосüду дйца јёдно другбм, днда само{o} узбёру,

па джагри:јдj ала си меджагријо, па се дёру, дрёну. 5 (1Ш, 2, 4); жагра? 'Urtica
urens L.” в жара, жарица, жаруља, жежа, жежара, жежење, жежика, коприва.

1Ш, 2, 4, 5; мфтва ~" "Lamium album L. в мртва коприва. — Йма, ал та не
бýчи, гд је, нё знам је л имамо дй год у башчи. И тó је йсто тако лйшће ширдко
и зелёно и свё, само нёма тё, да пёцка, да пёче, знате, мртва. Мртва жâгра. 5

(1Ш, 2, 4); мртва —* Lamium purpureum L. в мртва коприва, родино вино,
родино цвеће. 1Ш, 2, 4, 5.
жара ж Urtica urens L.” в. жагра, жарица, жаруља, жежа, жежара,

жежење, жежика, коприва. — Сйтне, мале днё, жаре. Жаре, тó су сйтнёкдприве,
а две вёлике, тó су, тёмдp/a/ бйти корёнчину да имају унутри, ддк пригддишње.
12 (1с, 9).

жарица ж Urtica urens L. в. жагра, жара, жаруља, жежа, жежара,
жежење, жежика, коприва. — Она нё буде гддин/y/ дана, буде само с прдлећа
cйтне жарице. Та дстаје по цёлу гддину, а днё жарице, днё само с прдлећа, и
cйтно лйшће йма. 12.

жаруља ж Urtica urens L. в. жагра, жара, жарица, жежа, жежара,
жежење, жежика, коприва. — Има кдприва жарка, жаруља, гд је дна, сйтно
лйшће /з}наш; тó је жарка кдприва, а йма дна права, вёлика. 9 (1С).
жёжа ж Urtica dioica L.” в жагра, жежара, жежење, жежика, коприва.
— Его йма ди гдд дћеге Јл жёжа је л кдприва б. жёжа (8), жèжа? Urtica
urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежара, жежење, жежика, коприва.

6; жéжа (8).

жёжара" ж Urtica dioica L.” в. жагра, жежа, жежење, жежика, коприва.
— Она дnüли и пèче и сврби и свё, з ід. Нёко каже жёжара, 6, жёжара° Urtica
urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежа, жежење, жежика, коприва б.
жёжёње“ с "Urtica dioica L.” в жагра, жежа, жежара, жежика, коприва.

— Сам/ој да прбба/м) мало да те пёцнём с њйме, по ндгијел по руки, да вйдйш
како жèже. А јако добро и кöpйсно за млађе свйње, истёрüва глйсте, код нази
мёди. Ја испрабб, млађйм свйњама, назимёдима који су одбијёнидт сисе, жёжёње

тёра глйсте, ако ймају у црёвима, тёра глйсте наполье. Онда, ја сам пйјo cдк, цёђен
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сдкод жёжёња, 11 (7); жèжење“ Urticaurens L. в жагра, жара, жарица, жару
ља, жежа, Жежара, жежика, коприва. 7, 11.

жёжика ж Urtica dioica L. в жагра, жежа,

жежара, жежење, коприва.

— Па кôприва и жёжнка. Па што жёже, жёже као кат се вütра дпали, јёл,
жёже, йскоче плйкови. Затó је жёжика, 10; жёжика? 'Urtica urens L.” в.
Жара, ЖарИЦа, ЖаруЉa, ЖсЖа, ЖeЖара, жежење, коприва. 10.
жйва трава в трава.

Жагра,

жйтарка ж Lolium perenne L.” в лединско сено, ливадско сено, тврда тра
ва, тврдац. 6.
жутица ж 'Chelidonium majus L.” — Жутйца дна, знаш. Кад йма/шj жутйцу,
днда тóм гравом се лёчи. 9.
жутулъа ж "Ranunculus acer L. в. љутић. — Порет пута йма та жутуља. Ту
йма у каналу кдд нас. Па да, тако што дна, вйдиш, itма тё кдpёне, жутуља. Свё
се пружа и вâта се, што вйше чулüии, свё війше се пружа, 9.
З

звёздан м "Lotus corniculatus L.” в. звезданац. — То је било пд тüм ледйнама
нйшüм и пäшњацима и нёкат се гд йило кдсиг, нд сäfд) тй/x} ледйна вйше и
тако нёма, али знално, прйје, пётнајз-дваест гддüна уназад, нарочито бођанска
шума, тäмо је тако бйло тü{x} чистина у шуми, ди је тај звёздан йшо и ди су
људи йшли и кôсили су и јако лёлок сёна су имали д/д) тог звёздана. 4 (1).
звёзданац -äнцам "Lotus corniculatus L.” в. звездан. — Звёзданац је жут, што

га мй зовёмо. То по ливадама, гд нёма на друго/м) мёсту. То сёно буде над-ор“
гйнал. Он се ийри, нё буде вёлик, сам/o) нарасте тако по нйзама, тај жути. Тд
се здвё звёзданац. 3 (7, 8, 10, 11).
зèвалица ж дивија ~ "Linaria vulgaris Mill.” в. дивије зевало, дивља зевали

ца, дивљи квак, зивалица, керићи. — То је дйвија зёвалица. Кат се прйтисне
цвёт са стране, дн зéвне. Затó је зéвалица, зато се здве. 11 (6—10, 12); дивља ~
(1, 13); зйвалица (2).

зéвало с дивије ~ "Linaria vulgaris Mill. в. дивија зевалица / дивља зевалица,
дивљи квак, зивалица, керићи. — Па тó је дйвије зéвало. То је право зéвало,
само што је дивије, cйтније него двозёвало. Стйснё се, дно зёва. Па зато, кат се
сrйсне цвёт, дн зйне, а пустüж га, дн се склдпи. Затб се издве зéвало, само је т.б
дйвије, а днб лitлаво, йма свакојаког, бдрдбв, тó је цвёће 12 (3, 6---11).
зёље с "Аtriplex patula L.”. — То је зёље. Тблій као дйца йшлЙ смо, па кйдамо,
па јйдёло 5 (1—4, 6—13); зёље? Chenopodium album L.” в бело зеље / било
зеље. — А зёље тó што назüвамо, то је са узаним, шпйцастим листићима, гдpe,
нако, бёлушкаво и глацкаво 3 (1С, 6—13); бело ~ 1Ш; бйло ~ — А бйло зёље
йма, байће је, и мало онако йма кó крёскаво лйшће, бйло; шпицâcrйје, ужје и
шпицâстüje. 4 (2, 5); зёље? "Chenopodium polyspermum L.” в. црвено зеље. 1С, 3,
6—13; црвено ~ — А црвено зёље је пдпy/т) црног, само што је црвенчасто 4
(1Ш, 2, 5); црно ~ "Аmaranthus retroflexus L.” в штир. — Па црно зёље йма
широко лйшће. И на њему йма сёмена, чудо бджје. Иако се тó на време не дчисти,
ró забѣложн зёмљу да ддгодинё буде као мйк од њега. 4 (1Ш, 2, 5).
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зéчије трње в трње.
зéчије уши в уши.
зéчији лад в. лад.

зéчији трн в. трн.
зйвалица в зевалица.
змйјино öко в. око.
змијино цвёће в. цвеће.
змијска трава в трава.
змијско грбжђе в грожђе.
змијско млеко в млеко.
змйнска трава в трава.
зминско грбжђе в грожђе.
зминско млеко в млеко.

зубача ж Сynodon dactylon Pers.”. — Јбј, зубача. Она је танка и дна је у
зёмљи, йсто йма јако мндго жcйла и дугачке жйле и каж/y/ кат сrди на тавану
сёдам гддйна и мёгёш је у земљу, дна расте. Не дсýши се нйкад. Йма пуно члан
кдва Јако тешко се зубача чупа, зато што дна нёма једну жcйлу, него ибун овако,
пуно жcйла йма. 10 (1—9, 11—13).

зуби зубам plризоми врсте "Sorghum halepense (L.) Pers.”. — Ал сäд йма
дйвијек сйрка війше нё/го) кукуруза пд њивама. Има ддле овако дугачке, зубе мй
кажемо. Бёле дне жcйле, јаке. Као зуби у земљи, бёло па дèбело, дёбље от палца;
нё мо/жејш ишчупатй га, 10.

йвањско цвёће в. цвеће.
йвањско цвйће в. цвеће.

Ј

jäгоде јäгôда жpl дивије ~ "Rubus caesius L.” в. дивље јагоде, јагодњак. —
Кат сам бйјо дère, каже дтац йли дёда: пуштајте свйње на стрњику. А пуштамо
свйње на стрњику, днда две дивије јйгоде тако се разлдзиле по стрњики дије било
жcйто, а мй дбујёмо дланке бёш чарала. Па кат се дно замдта ту на пригйбу око
стдпале, па кад увече трёба да лёжемо, а стóпале свё изгребёне. 11 (3, 6—10, 12);
дивље ~ (1, 2, 4, 6, 13); чйвутске ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија
камила / дивља камила, дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица,
ката, коњара, коњска камила, коњска камилица, коњска титрица, крупна

камила, крупна камилица, крупна титрица. — Па чйвутске су јйгоде попут
камйлице, само нйсу ликдвите; крупнијё су от камйлице. Е. па тó cйтнйје што је,

тó зовёмо камйлица, а днб што је крупнйје, дно зовёмо чйвутске јйгоде. 4.
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jäгодњйк м "Rubus caesius L.” в. дивије јагоде / дивље јагоде. — Јагодњак

и у стрњики расте и по каналима. Јагодњак је дна трава, дивије јагоде. Йма крај
канала, кра/j) јёндёка, йма је свуда. То је слйчно двüм правим јйгодама, сам/o/
шт йма днё бѣкове и дивија. Јагодњак је дйвије јагоде, ёто, друкчије нè мо/жејш
касти, јйгодњйк. 10 (1—6, 8, 9, 12, 13).

јајцурица ж "Aristolochia clematitis L.” в. дивији пасуљ, курјача трава, кур
јачевина. 13.

јечам јèчмам дивији ~ Ноrdeum murinum L.” в гицуља, дивљијечам, жива
трава, попино прасе. — Дйвиди јёчам, што нако кад радиш, бн мйгољи. Такб йма
слйчан, двд, öсију као јёчам двај прави, а вй знате, ранијёчмови днй што-з-били,
јел прё су и сва жcйта имале бсију; е сäт смо са пшёницом без бсије, а јèчам нè
мож/e) бйт/и) без бсије, йма бсију, а й rд йма бсију кó јèчам. Зärб газдву дивији
јèчам. 6 (3); дивљи ~ (1Ш, 2, 5).

К

камйла ж "Маtricaria chamomilla L.” в. камилица, титрица. — Камйла је
cйтнија и лёлша. 12 (3, 4, 6—11, 13); дивија ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин,
дивија камилица / дивља камилица, дивља камила, дивља титрица, ката, ко
њара, коњска камила, коњска камилица, коњска титрица, крупна Камила,

крупна камилица, крупна титрица, чивутске јагоде. 8—11. дивља ~ 13; кôњ
ска ~ — То је кдњска камйла, а камйлица што кажемо, тó је два што се бере
за апотеку. 7 (6, 8—13); крупна ~ — То је тó, булка и крупна камйла, знам да
сам правила букёте од дног, кат сам била дёте, пд житу. 12 (7, 9, 11, 13).
камйлица ж "Маtricaria chamomilla L.” в. камила, титрица. — Па йма два

дбична камйлица што се бере за апотеке, за чај, гд је камйлица кажу. 7 (1—6,
8—13); дивија ~ "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,
дивља камилица, дивља титрица, ката, коњара, коњска камила, коњска ка
милица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, крупна Титрица,

чивутске јагоде. 8—11; дивља ~ 13; кôњска ~ — А два, кдњска камйлица, гд

висдко нарасте, па крупне цветове йма, гдтов кó бèла рада. Бёла рада йма ширдко
лйшће, а двоймайсто сйтно кäо камйлица. 7 (1С, 6, 8—13); крупна ~ 7, 9, 11—13.

камџйјйш -äша м Саlystegia sepium (L.) R. Вr.” в ладолеж, лифчићи,
пачињак, попанац / попонац, слатковина, точирићи. — То је камийјаш. Затд

што је дугачак, мд/же /ш правит камuију од њега. Плуг, мдrбр од осамдёс/eјт
кбња ће зауставити. То је танко кó камuија што кажу, и днда кат се тó наго
мйла, заустави мдrбр. То је пдпанац, pйтски, онд/a) йма двај бёли, мали, cйтни
пдпанац, што йсто цвäти, само йма мало плавушкасто, ал двај потпуно бёо, тај
камційјüш. 3.

каранфилм дивији ~ Centaurea cyanus L.” в плава трава, различје / раз
лишће / разлиће. — Ово је дивији каранфил. Валда пд том цвёту, што йма цвёт
кäо каранфил. 7 (8, 10—13).
ката ж "Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,
дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица, коњара, коњска камила,
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коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, круп

на титрица, чивутске јагоде. — Тб је ката. Ката смрди, а камйлица мирйшій. 3.
кашљара ж Сichorium intybus L.” в. коњогриз, трава от кашља. —

Кашљара, скупља се за чај, от кашља. То порет пута расте дна ни нёма лйста,
него ддма/x/ тако тёра стабло и д/дЈма{x} тёра тако цвёт. Кашљара, тó сам баш
от свёкрве мдје чула. Кад идёмо из вйнограда, дндак дна мёни каже, Јдвица бйјо
мали, па кашлыб, каж/e) cá/д/ Немо мй две плаве, кашљаре, набрати, па осушити,
па скуваги чäј. 9.
квак квакам дивљи ~ "Linaria vulgaris Mill. в. дивија зевалица / дивља
зевалица, дивље зевало, зивалица, керићи. — Тб је йсто кд и, ёго, имамо овакдг
дбичндга квака, бде тај цвёт, а дво је дивљи квак. Тај нйкако друкчије не цвёта,
само жуто. Т6 йсто тако по лйвадама, коједй буде, и тако ди се нè оре, знате. Па
нё знам, ёто, валда зато што зйвуће. Па ёто тако, тако по страни, вйдüте, днда
зйвуће. 5.
кереће грожђе в грожђе.

керйћи мpl Linaria vulgaris Mill.” в дивија зевалица / дивља зевалица, ди
вије зевало, дивљи квак, зивалица. — Оно што сморёкли керйћи — Йма дйвље.
йма жуто. Жуто цвäтё. — Има и у башта што буде као украсно цвёће. — Е, па
Tд је літомо, ал йма ба/ии / жуто, само је сйтнЙје. — Па кат прйтиснё се овако
мйло, днда тó мало кд дтворй се. Цвйг се раствори. — Кат се притисне, као, гд
смо рёкли, вйди како керйћи лају 4.

кисељак" -āкам Оxalis stricta L. в. дивија детелина / дивија детељина /
дивља детелина. — Кисèљак, гд ліджемо јйсти. Имамо и ту у башчи мй тдга.

То је баш дзбüьно и кйсело. Па дйца кат смо били свійшта смо јйли. Ей сад
имамо у башчи, само, баш нйки дан кат сам кдпала, нађем, тако, жбун, два. А

йсто тако мд/жејш узбрати листић, два, па турит уста, па грйцкати. Кйсело, баш
је кйсело. Кисељак. 5 (1, 2, 4, 5); кисељак* Rumex acetosa L.” 13; коњски ~
"Rumex obtusifolius L.” в. репув, штаволъ. — То тако висдко, а кажем, тако кд

rpй пѣста ширдко лйшће, па тако дугачко. А вйдите вй какво је тó cйме. А тó
порасте, јё л те, вёлико. То се каже кдњски кисељак, 5 (13).
кљун м рôдин ~ "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” в родине ноге. — Вйди
дво, кó рôдини къунови. То се здве рбдин кљун, трава та 12 (1С, 8—11, 13).
кôзија пйца в. пица.

комотљика ж "Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија
ружа, метла, метлиње, трутљика. 13.

коњара" ж 'Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила,
дивија камилица / дивља камилица, дивља титрица, ката, коњска камила,
коњска камилица, коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, Круп

на титрица, чивутске јагоде. — Па кдњска камйла мй смотó звали, кдњара Тб

је. Т5 нйје да се бере, знам да кажу: нёмбјте брати ту кдњару, каже, не вреди
тó брати, та није за чај 12; коњара° Medicago sativa L. в детелина / детељина
/дителина / дитељина, дителин, луцерка. 13.

кôњогрйзм "Сichorium intybus L.” в кашљара, трава от кашља. — Кдњо
грйз, така ёro. Па валда га кдњи и пдједу радо. Прё су коњи йшли на пашу. А
ёто, днда, други га нису ддгризли, а кдњи јёсу. 1 (5).
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кôњска камйла в. камила.
кôњска камйлица в. камилица.

кôњска тйтрица в титрица.
коњски босиљак в. босиљак.
кôњски кисељак в. кисељак.

коприва" ж Urtica dioica L. в. жагра, жежа, жежара, жежење, жежика.
— А двб су праве коприве, две високе што расту, и сёме тёра још, 9 (1С, 3, 6—8,
10—13); коприва“ Urtica urens L.” в жагра, жара, жарица, жаруља, жежа,
жежара, жежење, жежика. — Има жарице, дне сітне, а йма и крупне кдприве.

Йма двдје коприве. 12 (1С, 3, 6—1 1); мртва ~" "Lamium album L. в мртва жагра.
— Само йма мртва кдприва, дна не жèже, а скорб су слйчне, мала је разлика.
Та што кажу мртва кдприва, та не жèже, а двб је жёжа јел кдприва. 6 (1С, 3,

7—13); мртва ~* Lamium purpureum L. в мртва жагра, родино вино, родино
цвеће. 13.

коса ж вйлина ~ "Сuscuta epithymum L.” в. вилина косица, шуга. — Вйлина
кдса, днä се ийри. Па њу је тешко уништити, ту вйлину кдсу. И пали се, пд њиви,

учупамо па запалимо. И изгдpe, и дна длег крёне јако тешко је уништити. Обично
у детелини буде највйше, кромпиру, pёпи, у гй нйски бЙлькама. У кукурузи већ и
ако буде, нё мо/же /ии, нё видй се. Дугачко, свё вâко. Кад згрйбимо руком, па тд
вуче се, дугачко, и кажем, ја пдкидам, пдкупимо пд детелини, грабљице ндсЙмо,
не вреди, дна уништи, кат се лати, јутро дётелине уништи. То је тако дласна трава.
А и дна је лековита. Мој муж је њу пйјо против чйра. Вйлину кдсу и пётровско
цвёће, гд сам сушила, па днда кувала чäј. Нёсладак је пйјо зäјутра, два дёци, и
увече. И днда бйло га д/д/ ток прйшло 7 (1, 3, 6, 8—13).
кôсица ж вйлина ~ "Сuscuta epithymum L.” в. вилина коса, шуга. — Вйлина
кдсица мй је зовемо. А дна кад уђе, гд мідраш палиги, дна је дпасна. Нек пâдне
сам/o) тако парчёнце, д/д/ма/x/ нйкне и ийри се, тако густо, па као да ватра
гдpe, jёде свё што йма. Сваку бüльку пдједе. А дётељину пдсебно. Сасвйм зёмља
дстане пдд њблі гдла, нёма нйшта, јёде и како се ийри, такб се нагло згушњава
и тако нйшти, као кад вâtра гдре па за њдли дстаје црно, такб она нйшти. То је
вйлина косица, тако је свй здву кôд нас. Вйлина кдсица, пошто је лёпа, жута кад
је глёдüи. 3 (1, 6—13).

котрљан м Егyngium campestre L. в. балангов. — Когрљан нйско расте и
округло расте, тако. Он кат се дсуши, гд свё дстаје, нйшта-с-д/н) нйје отрцб. Он
стдји по гддин/y/ дана, кдтрља се, вётар гандси, пйтај бдга, кйломётар. Тако је
чврст и лйс/т) тај његов и свё. А кдтрља се, кажем, котрѣан зато се издве, што

га вёгар лідж/e) ндсиг/и) куд дће, један кдpён, а волйки ибун. 12 (1—10, 13).
кравара ж "Тrifolium pratense L.“ в гомбара, краварица, кравска детелина,
луцерна / луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. —
Мй смо гд звали права дётелина, луцёрка. Адну сáде праву здву луцёрка, а луцёрку

крâвара. 12 (9, 13).
крäварица ж "Тrifolium pratense L.” в гомбара, кравска детелина, луцерна

/ луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. — Тб је за
марву. То се кдси и рани. Ето имамо ту на улици. Кад оцвате, днда буде гôмба.
Па зато што се рани марва. То се марви рани, јёл те. То је тó, крüварица. 5 (4).
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крäвска дётелина в. детелина.

крајцарица ж Вellis perennis L.”. — Крајцарйца, днбcйтно је, мали је и кдpён,
и сйтан цвёг. Има, и код мёнё је било на улици крајцарйце свуда 10 (1С, 3, 6—9,
11—13); крајцарица (1Ш, 2, 4, 5).

крв крви ж христова ~ "Polygonum persicaria L.” в голготска трава, дивија
паприка / дивља паприка, трава мајке божје. — Каг су Христа разапёли, днда

је га трава била пот крстом, ту расла. И тó је капљало на ту праву и дсталё су
флёке, крв. И на сваком лйсту йма флёка. Его, зата се дна здве христова крв.

Нёко је здве дивија паприка, а гдје христова крв — Йма дна лйшће, па г5 лйшће
тако, кд у паприке, али је кдpён црвенкаст. И днда йма туфне црвене. То је крв
Исуса Христа кад је капъала 8.

крёста ж ћуркова ~ Рolygonum orientale L.” в. ћурков слинац, ћyричиja
креста. — Нёкако, кд дно кат-с-тй кôсијо, днда сам ја йшла, йшла и сèкли лубè
нице. А ја свё вйдйм по каналу дно што мй кажемо ћýркова крёста. А тó тако
дугачко па рбза. Сад има га. Што кажу ћуркова крёста, 3; ћурчија ~ 13.
кришкйндла ж дивља ~ Еquisetum arvense L.” в боровина, зечији лад,

лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — Тог имамо
на њиви ддста, по кукурузима и тако. И тó се свугди дrкине, тó нè смйж додир

ни/ти), гд се сваки зглавак дrкине, тако је кйдљиво дво расте на једном предељу
зёмљё, дйвља крйикüндла. Вйдйте вй да је то тако баш лйло кó и две, чäмовина, јё

л. Мй кажемо гд дрвце што се кйти, знате на Божић, два чамовина, јёл, тó кажемо
крйикüндла. Ово је дивља. Его, лйчи, вй/дији, на тó, на чäмовину, јё л? 5.
крљ крљам "Sonchus oleraceus (L.) Gou.” в крља. — Кёль, дн расте висдко,
а кат се отсёче, йде млеко из њёга 9 (1—3, 6—8, 10—13).
крља ж Sonchusoleraceus (L.) Gou.” в крљ. — Остану флёке от крљё. Лйшће
йма попут маслачка. И за свйње, гд и гушчићи вдлу док је младо. — А пдсли

дтврдне, нарочито два стабљика и днда йстера већ, и бде буде мало и бôда, на
rйм лйшћу и цвёr, и днда је већ више нй за чег. А док је младо, јёду. Ймамо баште
ддле, па кад буде крља, ако је лйпа, донёсё се дпет мало, дно шта каже, /x/aj/де)
да се дслüду, јел свйњи, јел гушчићи, јел прäс“ци јел тако 4 (5, 13).
крпач -äчам "Galium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи
розмарин, крпељ, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. — КЋпач, дн расте
|-

у жcйгу. И дн, тако, пуста свдјелдзе и крпй и днда руши жйто ддле, јёл. На
пример, вй кад идёте сäде у жйто, дн ће се свё за вас полёпит, закріпит. Тако се
кѣпи, затó се здве крпач. 2 (1Ш).

крпель м Galium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи
розмарин, крпач, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. — Крпељ, тај се и
на одёло, и на свё дће пдкупити, кёцељу јел сýкњу, штй, кат се у тó увýчёш, 5
(1ш, 2, 4).

крпигуз" м "Setaria verticillata (L.) Р. В. в. пријатељи. — Кад йдеш* вунени
чарапа, свё на чарапа дстане. То је крпигуз. 12 (1, 3, 6—11, 13); крпигуз“ Galium
aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи розмарин, крпач, кр
пель, крпуља, лепљива трава, чичак, 1, 2, 4, 5.
крпуља ж * alium aparine L.” в. деверско цвеће, дивији рузмарин / дивљи
розмарин, крпач, крпељ, крпигуз, лепљива трава, чичак. — Како уђеш унутра,
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днб се закрпи, као конци, тако је, знаш. Па крпуља кажу, крпуља. Па бéло дна
цвёта, само што је вёлика, кд и жcйто нарасте. У жcйту баш и расте. За одёло се
залёпи, да нè мо/жеји га дчистити. Тај лйст се лёпи за одёло. А кад је пдчнёш
кдпати, дна се умдта на мдтику, ни бдг је скйнут слідгике. 9.
крупна камйла в. камила.
крупна камилица в камилица.
крупна тйтрица в титрица.

куколь м Аgrostemma githago L.”. — Куколь, дн цвёта тако рôза. И његовбје

сёме у чäурн. Нако йма чауру кд сёме от каранфила што је Е, у каранфила йма
вйше сёмена, а у тог кукольа, у њега има сам/ој једно сёме. У тој чдури йма једно
сёме и крупно је кд зЁно од бибера. Он расте у жcйту. Највише у жcйту йма
кукольа. 7 (1—6, 8—13).

кукута ж Сonium maculatum L. в. смрдуща, трy(м)бељика / штрy(м)бељи
ка. — Кукуга, гд је длüсна, дтрује гушчиће. Она расте високо, тако, па рёгка.
Отрбвна је јако за гушчиће, како је пасу, д/дјма/x/ угнну. 10 (1, 3, 6—9, 11—13).
курјача трава в трава.

курјачевина ж "Aristolochia clematitis L. в. дивији пасуљ, јајцурица, курјача
трава. — Курјйчевина. Илма у винограду код нас. То јако смѣдй. Има, йма кд

нйке гучице буде о/д/ цвйта. Од отог днда буде после кд гучице, о/д/ rдга цвйта
жутог, дä. Ал днü је ликдвита. За чег нё знам, само знам да је ликдвига курјачеви
на. Јй лійслим да је мйма мётала на ногу, на рану, курјйчевину. 4.
Л

лад м зéчији ~ Еquisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла,

лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је зéчији
лâд. Зато што се ту зёчеви склањају од врућйнё. Тако наро/д) тумачи, зёчеви се
тý склањају у лад и са дне стране ди је сёнка ископају јйму и ту се сäкрију у
ладдвину. 11 (7, 8, 10).
ладолеж м Саlystegia sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, лифчићи, пачињак,
попанац / попонац, слатковина, точирићи. — Кд пдпонац дн је, пёнтра се гдpe,
ладдлеж. 12 (7—9, 11); ладолеж (4, 13).

лäже-нè лаже 3:g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не
воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не

волеш, оће-неће, оћу-нећу, — Једно је тó, сам/ој нёко каже лаже-нё лаже, а

нёко каж/e) вдле-нё воле. Е са/дЈ Немо вйдеги је /ли) лаже, је л нè лаже д/д/
доле се пдчне, па рёдом до краја 12.
лампа ж прецветала биљка врсте "Taraxacum officinale Web.” в. сат, свећа. 4.
ледёнак -нкам Рortulaca oleracea L.” в. ледена трава, ледено, ледењак. —

Нйпољу имамо на улици ледёнак. Па ёто, тако, широм йде по земљи, тако. Док
йзађемо вйдићете, баш имамо ту, нйсам ймала вpймена да исйчём. Т.ако йде,
између ційгаља, јё ли, днда се само шüри, ийри. Зелёно, лйло. Дёбело. Онда, по
виноградима, тако ди је празна њйва, тó расте. Са/д) тó прйд јесен йма. Прйд
јесен тдг буде. Прйко лига и нё буде. 5.
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ледена трава в трава.

лёдено -ог с "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледена трава, ледењак. —
Па й rб се јако прйма. А зелёна, листићи су округли и кд віддени, онако, сдчни
листићи су јој на лёденим. — Лёдено, тако је зовёло 4 (1, 13).
ледењак -äкам "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледена трава, ледено. —
Ледењака йма пуно. Па да, ёг/ој йма у дворüшту. Дёбелд је и лёдено, да, дéбелд
је лйшће, нйје танко, и пунд је сафта, је л како да кажем. И шпрйцам и кóпам,
ту траву нè мо/же/ш убити, 10 (3, 6—9, 11, 12).
лèдинско сёно в сено.
лйвадско сёно в. сено.

лимунада ж "Меllisa officinalis L.”. 13.
лишчији рёп в. реп.

лифчићи лйфчйћа мpl Calystegia sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж,
пачињак, попанац / пононац, слатковина, точирићи. — То су лйфчићи. Кд лйф
кови цвäтё. 4.

локвањ" -ања м Nuphar luteum (L.) Smith.”. — Мй смо гд звалилдквањ, знаш,
Мди ујйци су гy ймали сйлаш, пот сёлди. Онда чардак, мй кад затворймо краве,
па днда пйтке тёрамо у тај. И такб цвати у крају, у дбарини, 10 (1—9, 11—13);

локвањ? Nymphaea alba L. — То је локвањ. Т5 по вдди цвёта 8 (1—7, 9—13).
лук(ац) лукам дивији ~ Мuscari racemosum (L.) Мill. в. буренце, дивљи
лук(ац), пресличица. — То је днај лукац, йма диви/и, тó йма по кукурузи кат се

дре. И та нè мо/жејш утаманиги. Т5 йма плав цвёt, cйган. Дивији лукац, гд је
cйтно, расте йсто, сам/o/ cйтан лйст, нйје крупан кд у лука, и цвёт йма. 12 (3,
6—11); дивљи ~ (1, 2, 5).
луцёрка в луцерна.
луцёрна ж "Тrifolium pratense L.” в. гомбара, кравара, краварица, кравска
детелина, луцерка, црвена детелина / црвена детељина, шпаргла / шпарга. —
А на луцёрни буде рôзни цвйт. И дна не нарасте вйшља. Тако, гдје за краве добро,
јё л те, тó буде густо и свё. А вйдйте, гôмбе. То је розна цват. То је луцёрна, то
је за краве. 5 (1—4, 6, 9, 12), луцёрка" "Trifolium pratense L. в гомбара, кравара,

краварица, кравска детелина, луцcрна, црвена детелина / црвена детељина,
А луцёрка зовёло дну што гдмбуйма, са трй лйста. Кот
шпаргла / шпарга.
стручњака је дбратно, а код нас у сèлу и лій свій пüори, дву седмогддишњу зовёмо

права дётелина, а двдјелуцёрка, та гдмбара 6 (1, 3, 4, 9, 12); луцёрка? Medicago
sativa L. в. детелина / детељина / дителина / дитељина, дителин, коњара. —

Алуцёрку, њу сёјемо, дна пётгддина лідже да се користи, бде кдд нас. Она расте
війшље и йма лйхто плав и дункло плав цвёт, нако, чйчкав. Нйко, грйнасто је 7
(8, 10, 11).

ЛЬ

љутић -йћам "Ranunculus acer L.” в жутуља. — ЛБутüh, бн је, жýто цвёта.
Знали да се здвё љутfih. 11 (2, 8, 9, 12, 13).
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М

магарећа бôда в. бода.
магарећа бôца в. боца.
магарећији трн в. трн.
мајкина душица в. душица.

мајчина душица в. душица.

маргарета ж "Leucanthemum vulgare Lam.” в. бела рада, воловско око. —

Тô тако бйло цвёта, гд је маргарёга. Айма и питоме маргарёте, а двоје дйвља.
Исто тако крај пута, ди се нè ope. 5 (1Ш, 2, 4).

маслачак -чка м "Taraxacum officinale Web.” в гушчије цвеће, змијино
цвећc, маслачац, млечац. — Она жута трава, кад мётёш, па джýтиш ндс. Ма
слачак. То чйм прво сунце сйне, имамо га на улици. На дану се дтвори, а увече

се затвори. 12 (1, 2, 4—11, 13); маслачац -чца — Маслйчац, радо пчёле йду на
њёга. Има га свуда, пд њивама и порет пута. 6 (7, 8, 12).
маслачац в. маслачак.
мäчји рёп в. реп.

мачков рёп в. реп.

мётла ж 'Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија ружа,
комотљика, метлиње, трутљика. — Има сёмена мндго и на једнйм и на другійм,
а погдтово на бЙлим што кажемо, тó се разграната као мётла два, кôровача што

се прави, тако зна бйт вёлико 4 (1); дивија ~ 3, 9; дивља ~ — То је дйвља
мётла. Знате, гд днда исйчёмо, кад нёмамо оваке праве мётле, днда тó исйчёмо па
метёмо. То је дйвља мётла, 5 (2).

мётлйње с "Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија ружа,
комотљика, метла, трутљика. — Кажу мётлйње. Мётлйње зärб, ја сам пйто

старог, зашто здвёш мётлüње, каже зато што су нёкад људи у недостатку мётле,
днда о/д) тдга везйвали, правили мётле. Зато се здве мётлйње. 11.

мирйшавка ж 'Mentha aquatica L. в. дивија нана / дивља нана. — Па ёго,
сä/д), такд кажемо мй по старовüрски, мирйшавка. И тó је йсто добро за чдj. А
знате како лйпо мирйшій йсто. И то буде тако пд њивама. 5 (1Ш, 2, 4).
мйшији рёп в. реп.

мйшакиња ж 'Stellaria media (L.) Vill.” в мишовка, мишовкиња / мишоки
ња. — Ово у пролеће, по війногради. То не расте висдко. Свйњи добро јёду.
Мйшакиња. 12 (1, 2, 4, 5, 8).

мйшбвка ж "Stellaria media (L.) Vill. в. мишакиња, мишовкиња / мишоки
ња. 10.

мйшбвкиња ж Stellaria media (L.) Vill: в мишакиња, мишовка, мишокиња.
— Сад два што је у війнограду, што је тамане, како се здве; мйшбвкиња. Има
cйтан бали цвёт. А сёмена колко гдд дhеш. Нйкоје се курталисати. Ето мйшбвкиње.
8 (1, 3, 5—7, 9—13); мйшокиња (1, 3, 8, 9, 12).
мйшокиња в. мишовкиња.
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млађ" млађа м Рetasites hybridus (L.) Sch. в млађа. — Млађ, бн је шумско
цвёће, расте у шуми, йма га айлавог и белог, и ёто, гд се кадгод брало па правило
вйнчиће девојчицама да ндсу мдмцима вйнце. У прдлиће, рано у прдлеће дн цвате,

у априлу 4 (2); млађ? Рetasites albus (L.) Gaertn. в млађа (2, 4).
млађа" м "Рetasites hybridus (L.) Sch.” в млађ. — То је дно што смо мй брали
у Багрёнари, што кажемо млађа. И јдш кажемо лёпи млађа 9 (1—3); млађа?
"Рetasites albus (L.) Gaertn.” в млађ. — Млађе јісто йма кдд нас. Тб йма плаве и
беле, гд расте у шуми, нё буде вёлико; тó йсто расте рйно у пролеће. 3 (1, 2, 9).
млёко с змијско ~ 'Euphorbia cyparissias L. в. змијска трава / зминска тра
ва, зминско млеко, млечац / мличац, млечика / млечига / мличика. 1Ш, змйн
ско ~ 1Ш.

млечац! -чцам Euphorbia cyparissias L. в змијска трава / зминска трава,
змијско млеко / зминско млеко, млечика / млечига / мличика, мличац. — Е,

па тó је млёчац. То нёће нйко да пасени да јёде. Кад га дrкинёш, днда кд млёко,
нако, бела йде тёчндсr йс тога стабла. 12; млечац* Taraxacum officinale Web. в.
гушчије цвеће, змијино цвеће, маслачак / маслачац. — Нёки кажумлёчац, нёки
кажу змйјино цвёhe 3; млйчац 'Euphorbia cyparissias L.”. — Он кат се прёломи,
днда йде лілёко. Зато се здве млйчац. Ди гдд га прёломйте, тамо цури млйко. Tд
је така биљка. Само је дтрбвна та білька. 2.

млечйка ж 'Euphorbia cyparissias L.” в змијска трава / зминска трава, змиј
ско млеко / зминско млеко, млечац / мличац, млечига / мличика. — Па тó је
млечйка; та млечйка здвё се. Откинеш, а тó свё цýри белокд млёко. Знам да нйсу

нам дали да берёмо 12 (6—11); млечика (1, 3, 6, 9, 10, 13); млечйга (7, 9, 10,
12); млèчига (10, 13); мличика - Исто кад дrкинеш, днд будё, било йде из дног,
кд кајмак, йc rдг, и дстане флёка на руки ако се ддма/x/ не опёрё. — И ёто, затб
се, вäлда, и рёкло млйчика, што кд млйко йде йс тога, 4 (2,5).
млечйга в. млечика.
млèчига в млечика.

млйчац в. млечац.
мличика в. млечика.

мразова сèстрица в сестрица.
мртва жäгра в жагра.
мртва коприва в. коприва.

мувар -и ж дивија ~ 'Setaria glauca P. В.” в. дивља мувар, му(в)арика. —
Па дивија мувар је йсто когдr и два што је пйтома мувар. То је йсто, како мувар
йма влат, тако и дна йма влат, само што је дво тäње. 3 (7—9), дивља ~ (2, 4, 5, 13).

му(в)äрика ж "Setaria glauca P. В. в. дивија мувар / дивља мувар. — А дво
je za трава што кдд нас кажу мувäрика. Има тако влат, јёдно зовёмо Кёпигуз, а
јёдно мувâрика. 7 (1, 3, 6, 8—12).
Н

нâна ж дивија ~ "Mentha aquatica L.” в. дивља нана, миришавка. — Па
йма, ёro, rу смо је вйдели нёгде на слици, дивија нана. Па кó и два нана за чај.
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сам/o/ што нём/a/ rу моћ. Ал мирйше йсто тако. И мäло је сигнија, да 10 (3,
6—9, 12); дивља ~ (1, 13).
нôге нôгу ж pl pбдине ~ "Еrodium cicutarium (L.) L’Нérit.” в родин кљун.
— Свё смо се мй тó с дrйм сйграли кд дйца, са рбдиним ндгама. — Тд овако

йстера, и буде по чётири-пёт, из једнбг, онако, вйси. Друкче нйсмо звали већ рôдине
ндге. Па ёто, дrкинёмо, ёво, родине ндге 4 (1Ш, 2).

О

дко с вôловско ~ "Leucanthemum vulgare Lam.” в. бела рада, маргарета. 13;
змйјино ~ Вifora radians М. В.” в. смрдљива трава, смрдљуша, смрдуша. —
Змйјино дко је црно и округло и змйјино дко тó се здве. То буде у житу, кат се

оврше, па тó буде у жйту, змйјино дко. Увати се за жито и пёнтра се и то је
змйјино дко. Пё, само је тако баш cйтно, црно. Црно, cйrнд и тó се здве змйјино
дко. То кат се сüтре, гд је црно и буде у осигу. 12.
|-

орäшак -шка м "Lathyrus tuberosus L.” в. дивији грашак / дивљи грашак,
орашац / рашак.
То је као крдмпüр. Орашак, тако се бде здве. И тó порё/д/
жита расте. А орâшак, а тај цвёт јако лёпо мирйши. А гд вäде па јёду и дају
свйњама. Орашак, да. Рйју свйњи, тó траже и јёду. 9 (5—7, 11); opäшац -шца

(5, 9); pйшак рашка — Рашак расте црвено у житу, йзбије дзго на жито, па
підкрије, па не мож/e) кдмбај да коси, замрси се. Он йма ддле свйње га рйју.
Има кó кромпириђ дóле. И днда кад йзйђе горе, тек днда се ийри и цвати. Ту
тёра дне његове запёрке. Јако лёл цвёг, pбзо је, póзо (ојнако. Има и мйpйс. То
je páшак. И тó свйњи зйми рйју, крмаче, мй сирдтиња, кукуруза мало, Швабе су
зёмљу днда у то време окупирали, дтац наш пдсије, кдњи вршали, плуг дрвенй, не
валъа. Зёмља се узор'е макар како, рашак удари, ја чувам свйње, тё, крмаче, днда

дне дcere rд, стане у рйт, направи рйвачу, чудо бджије, да нè мо/же/ш прйћи,
трёба мдтику па затрпаваги. Они гд ваду, јёду. И кад га ја прдбам, днда слäдак.
То је рашак. 3.
орäшац в. орашак.
ôспице öспйца ж pl плодови врсте Маlva silvestris L.” в богиње, пелце,

погачице. — Слйз је, како да кажем, трава, а то што је рддило на њем, то смо
звали дспице. То сітнб. Па смо притйскали. — Кд дспице правили смо дд отога.
Тó смо рёкли дспице, да. Тб, ёго, узмёмо, па прйтйскамо, йјде, депице; дйчина.
Кд сйграчке. 4.

ôћу-нёћу 15g Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в бела трава, воле-не воле /
воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не
волеш, лаже-не лаже, оће-неће. — Знаж за ту траву, дћу-нёhу? Расте по дёте
љинама и бёло цвёга. А здвё се дhу-нёћу, дèвајка кат се /x/тёла да уда, узёла је

гу травку, па се замислила, па скйдала, гд стölü така на гранчици, а на сваком
крају йма као цвётић, пдсле тó сазре, и као мауница мала дстаје, и у свакој йма

сёме. Адна стоји па глёда: штй, да се уда ил не уда. Каж/e/: & у-нёћу, дћу-нёћу.
Тó је та бёла трава, двд што кдсüмо пд детелини, 8 (1, 5, 9—11).
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бће-неће 3sg "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.” в. бела трава, воле-не воле /
воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не волим (те), волеш-не
волеш, лаже-не лаже, оћу-нећу. 11.
оштрйк -йка м Саrex pseudocyperus L.. — Йсто у бари расте дштрйк. А гд

не цвёта. То је само тако лйшће, па тако порасте. То је дшtpйк. А зато што је то

здраво дштро. То посйче д/дЈма/x/. О/дЈма/x) кат се мало дüра, је л повучеш
руку је л шта, д/д/ма/x/ hе ти пдсићи. Оштрüк, rд се такд здве та трава. 5.
]{

паламида ж Сirsium arvense (L.) Sсор.” в. боца, паламуда. 1С, 3; паламуда
— Тó је паламуда. То је јако лдша трава. Ди њё йма, ту рана слабо расте. Абдде,

кад је отсёчемо и нè дај бдже руком гд юм уватити, свё руке избдсти. Она цвёта
рбза, па гдмбице йма, а йма да цвёта бёло, па йсто гдмбице тако. И йс тй/x}
гдмбüца йспада, у њё йма сёме. А колиција дд нас ймб, кад је двро, тó је злд било.
Пýно жcйто тй{x} главйца. 7 (4—6, 8—13).
паламуда в. паламида.

палацка ж цваст врсте Турha angustifolia L" в батица, бачка. — Ово је
рдгоз, а дво у средйни, тó смо звали ко дèца палацке. Кйдали па се йграли. И сад
бёру па ставе у вазну. 7 (1, 3, 6, 8—13).
паприка ж дивија ~ "Polygonum persicaria L. в голготска трава, дивља
паприка, трава мајке божје, христова крв. — Лйшће йсто као у пäприке. Нёће
дна на пёску да йде, дна само йде у влажно, дйвија паприка. 12 (3, 6---11); дивља
~ (1, 2, 4, 5, 13).

папушковина ж Рараver rhoеas L. в. була, пропушковина, шанибула. —
Ајде, оћете йћи вйдиги, имамо, навёзла моја снаја папушковину. То је йсто у
житу расте. Тако црвени цвйт. То је папушковина. А тó је гôрко. Ето такд увйк
смо звали, вйди, свё се црвени папушковина. То је старовйрски, папушковина, гд
je ofд) дйдини/x) дйда. 5.

пасуль -уљам дивији ~ Aristolochia clematitis L. в. јајцурица, курјача тра
ва, курјачевина. — Діви и пäсуль пд њиви расте. Тако кд двај пäсуль, само што
је тако из јёднбг, и тако има лйшће, слйчно пасyљу, и цвёта жуто. А знате како

тó смрди кад узмёш у руке. Ту йма пёт југара у том комаду, и тако на срёд среде
йма гдк пасуља и кдпали кукурузе, днда кад је нуз кукуруз, па га трёба ушчупати,
днда свё ли се гйди, тако смрде руке д/д) тог. То је дйви/и пäсуль. 6 (9).
пäчињяк м °Calystegia sepium R. Br. в. камшијаш, ладолеж, лифчићи, по
панац / попонац, слатковина, точирићи. — Такб се појавијо на њиви, злд
бдосије. И тó сам/ој такó по кромпиру, сäт смо ймали, п-днда кад зйпне плугом
да издрава, вуче се трй мётера. Кд пâтка што ймандгу, тако дн йма лйст, и затд
смо га и назвали пüчињüк. б.

пёлце пёлци ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L. в. богиње, оспице,
погачице. — То је слёз, баш тај цвёт, а йма дне, као, пёлце, као дёца смо, прй
тиснемо на руку, па дстане као пёлца. То смо звали пёлце, а здвё се слёз. 7 (1—3,
6, 9, 10, 12).
петровско цвеће в. цвеће.
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пйревина ж Аgropyrum repens (L.) Вeauv.” в. власуља, пирика. — Пйревина
нйје зубача; дна је сйтна, йма сйтне жcйле и сйган лйст. 3 (2, 4—13).
пирика ж Аgropyrum repens (L.) Вeauv.” в. власуља, пиревина. 1, 5, 8, 9,
11, 12.

пйца ж кôзија ~ "Consolida regalis S. F. Gray." в сикирица. — То је дно што
кажу кдд нас кôзија пйца, кад морам тако да кажем. То расте у крај жcйта, 7
(1, 3, 6, 9, 10, 12, 13).

|-

плава трава в трава.
погачице пôгачйца ж pl плодови врсте "Маlva silvestris L.” в. богиње, оспи
це, пелце. --- Пдгачице. Затó што је у дблйку пдгачице. Мй смо брали, па мётёмо
на руку, па стйснёмо на нёколко мёста, дно дстане шарёно. 11.

попанац! -анцам "Bilderdykia convolvulus (L.) Dum. в попонац, слатковина.
— Кад öде ушчупаш, чак днäмо му је крај. Айсто га зовéмо пôпанац. Буде шё/ст/-сёдам грана, а по два мётера израсту дугачко, прико трй-чёти/ри/ рёда кромпира

и на једну, и на другу страну. Кат се ушчупа, кажем, дугачко, нè мо/жеЈж га
извући. Кдд нас кажу пôпанац. 7 (1, 3, 6, 8—12); пôпонац -бнца — Ово је йсто
врста пдпбнца. То је тај што йде позёмљи, вијуга. Нё иде на стабло, нё иде на

дграде, већ сам/o/ по земљи. Вйди како вијуга 12 (8—10, 13), попанац° Calystegia
sepium (L.) R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж, лифчићи, пачињак, попонац, слатко
вина, точирићи. — Вäко га повучеш, дугачко, а кат пустиш, дн се сав увБне,
скупи. Пуза се позёлtльи, па лйшће дно, и цвёта, точйре йма бёле, па тако вёлике

цветове. И днда у том точйру буде сйтно, нако, округло, тврдо, чäурица, па у тој
чäyрици буде по једно сёме црно. У тог бёлог пдпанца, а днда, ймајдш једна врста
пдпанца, тај йма цвёr cйтан, 7 (1—4, 6, 8—12); попонац — Бёли је већйнбм тај

ладдлеж, пдпонац. Крупне бёле цвётове йма. 12 (8—10, 13), попанац° Convolvulus
arvensis L.” в попонац, слатковина. — Јел двај пдпанац, дн стварно, ёго, у ку

куруза, кд мало запусти, па ёво бäи прёкјуче смо вршили сунцокрет; па на вр
сунцокрета код Мйшићеви/x/. То је звани пдланац, 4 (1—3, 6—12); попонац —

То је што се пёње на кукурузе, пдпонац. Тај се вйје око њёга, вй/дијии, вprй се
око њёга, па га затвори; двај се ийри, а двај йде у висйну па се са/мој мдта,

мдта и затвори стабло кукуруза јел жйга. Сав се уплёте. 12 (8—10, 13).
попино прäсе в. прасе.
попонац в. попанац.

прäсе прäсста с попино ~ Ноrdeum murinum L. в гицуља, дивији јечам /
дивљијечам, жива трава. — То је пблино прасе; гйцу.ъа й.ли пбпино прасе. Затб
што се дrкине влат, дн је дштар, и дкрёне се овако, и днда дèца се йграју овако
и дно кайзи нüтраг, каже: гйц, гйц, пблино прасе! 11 (1С, 3, 6—10, 12).

прдаљица ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији
лад, лишчији реп, мачји реп, прдуља, цинкрот, чамовина. — То је бЙлька која
пусти два мётера, вйше, жйле ддле. Прдаљицина жйла, два мётера дубдко. Ја
са/м) лійслијо да ће бйг прдаљице, ёно, днда су удариле кйше, једне нёма у бд
стану, једне прдäльнце. Јди њу нёкако здву двü други, ако нйје нёки рёп, нё знам,
само, углавнблі, лій је зовёлно свй прдаљица. То је білька која йсто ийри жйле,
црне, танке жcйлейма, танке, црне, и ийри, и дубдко йде. Нёма лйстбва, него йма
гё гране, тако, cйтне, йде у шпиц, као што йде јёла, ё, тако йзглёда. 3 (1).
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прдуља ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији
лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, цинкрот, чамовина. — Йма јако дубоке
жcйле унутра, міджда, што мй відймо, міджда су педё/сет/-шездèc{ет) цёнти, а
мджда и дуље. Айма у тйм жй шицама кд нёки зглавкови и из тог сваког зглавка
расте. И нарочито у прдлеће, ёто, тó буде мйј лійсец, днда йзађе и ако се мало
запустй, ма нё мо/жеЈш кукурузе дд њё дчистит, ослободит. Прдуља, тако се
каже 4.

пресличйца ж "Мuscari racemosum (L.) Мill.” в. буренце, дивији лук(ац) /
дивљи лук(ац). — Пресличйца, тó цвâге йсто, йлta cйтнё, cйтнё двё, листиће, тако
кд лук. Лйлаво је 4.

прйјатељи -ёља мpl Selaria verticillata (L.) Р. В.” в крпигуз. — Па како се
сад здве. А, да; прйјатељи. То се лйли, кЁпи. Па ёто, тако кажемо, прйјатељи.
Тај је прйјатель тèби. Мй смотб ймали кат смо кукурузе брали, па кат сам ддила
кући, сýкњу лібрала баци/ти), чарале бацит, свё се укупнло; прйјатељи. 5 (2, 4).

пропушковина ж "Рараver rhoеas L.” в. була, папупковина, џанибула. —
По жcйту расте. И нёко је здве булка, у Вајски, ёто, тó је йсто шдкачко сёло, дни
кажу булке, а мй кажемо пропушковина. Црвено цвâте. Кд мäк. И цвйт је кд
мâк. 4.

Р

päда ж бёла ~ "Leucanthemum vulgare Lam.” в. воловско око, маргарета.

— То је дво бело, то су цвёгови дни бели. Бёла рада, то је цвё двај двде што ја
ймам. Има га и дйвије, у жйтима га дбично йма. Крај жита. Има га и по лйва

дама. Кд крупна камйлица, само је крупније. 9 (1С, 3, 6—8, 10—12).
разлйће в различје.
разлйчје с Сеntaurea cyanus L.” в. дивији каранфил, плава трава, разлишће
/ разлиће. — Разлüчје, у жcйry rд бйва. Плаво. Па ја нё знам, зашто се здве

разлüчје, само гдга је бивало у житу, гд окупира цёло жcйто. Кад ймаш вдду у
стомаку, скуваш и вдду йстераш. То су Швабе о нёком свёцу плёли вёнце д/д/
ток плавог. 3; разлйшће — Разлüшће, тó йсто прати жcйто, као и та сикирйца и
грашак и гд се само у жcйту најчёшће срёће свё. Плаве је боје и лёпо цвёће. Ту.
у йсто време будетд разлйшће, сикирйца, грашак и кажемо кдњска камйлица. 1
(2); разлйће — Па тó расте највйше тако по лйвадама, онако, знате, и у житу гд
буде. Сад ни нё буде јі житу зато што се тó баца вёштак. Вйдите, гд је то, гд
плаво. То мй днда, знате, као, ндсЙмо пд.ьско цвёће, кад имамо Брашанчево, Tй
лово мй кажемо, знате, днда йде процёсија, и днда мй тако направймо вйнце

дйцама па ндсüло у процесији, дйца ндсе. Тб плаво, гд је разлЙће. А дно бЙло, т.б
је, длё/т), тйтрица. 5 (4).
разлйшће в различје.
рањенйкова трава в трава.
pйшак в. орашак.

рёп м воловски ~ "Verbascum densiflorum Вert.”. 5; лишчији ~ Еquisetum
arvense L. в. бор овина, дивља кришкиндла, зечији лад, мачји реп, прдаљица,

прдуља, цинкрот, чамовина. — Па лишчији рёп ёто так/o/ расте. Има са стране
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кд гране и тó тако пуно где зелёнила, па тако кó рёп се дбеси, па тó зовёмолишчији

рёп, 6; мäчији ~* Equisetum arvense L. в. боровина, дивља кришкиндла, зечији
лад, лишчији реп, прдаљица, прдуља, цинкрот, чамовина. — И мâчји рёп, и
прдуља, и йма назüва свакојйкü/x/. 4; мачји ~° Рhleum pratense L.“ в мачков

реп, 1, 5, мачков ~ Рhleum pratense L. в мачји реп. — Мачков рёп, гд је на
лйвади. Исто кд мачков рёп, трава, као што је два, ал днај прави мачков рёп

сасвйм је дугачак толикд. Ишчупаћу й/з) сёна па ћу вам пдслати тајјёдан мачков
рёп. Лйчи на рёп. 3 (6, 12); мйинији ~ "Аlopecurus pratensis L.”. 1, 6, 8, 10, 12, 13.
рёпица ж "Sinapis arvensis L.” в горушица, рипица. 1Ш, pйпица — Рйлица

растё у свйм културама. И нё само у њйви, него и на путу и друму и свуд. Нарасте
війсока, ддста граната, цвäтё жýто, кад оцватёйма махуне, мджда, кóлко је тб,
пё/т)-шёс/г/ цäнтиметёра и сёдам, дугачке, уске, у свакој йма сёмена, црно, cйтно
сёме, и гд кат се осёмени, ако се нè пази, гд врло тешко се дчисти земља од рйлице.
4 (2,5).

репув -увам Агctium lappa L. в чичак. -- дно нако широко лйшће. Пра
вили смо кат смо дèца били кйшобране д/д/ тога. Вёлика трава нарасте, мджда
и са дёсет, дванајст лйсrдва, и вёлики лйстови и ширдки. Расте, свуда га йма. То

je pèпув 6 (1С, 3, 7—13); репув° Rumex obtusifolius L.” в коњски кисељак,
штаволь. 1Ш; pёпув -а — Рёпýв, ја знам, йма лйшће, гд је као рён. — Само још
вёhe лйшће него у рёна и шйpје лйшће — Шйpје лйшће йма од рёна. То је рёпýв.
4 (2).
pйпица в репица.

рогозм Турha angustifolia L. — А од лйшћа се ткали, прё, рогбзњаче т.б се
звало, пд соба се ийрило и стављало. Сёклд се, па се вёзала кукурузбвина, ужа

се правила од рдгоза. 7 (1—6, 8—13).
рбдин кльýн в. КљуН.
рôдине ноге в. ноге.
рôдино вйно в вино.

рбдино цвеће в цвеће.
розмарйн м дивљи ~ Galium aparine L. в. деверско цвеће, дивији рузма
рин, крпач, крпель, крпигуз, крпуља, лепљива трава, чичак. --- И rб се йсто
лйпи. То йсто пдруши жcйто, пдруши свё. Па да, дивљи Рдзларйн. дд оток се

мбра эicйто прскати, јел тај пдруши жcйто. То је дивљи, вйди како йма гдмбице,
rд кат се дспе, тó на годину буде дупло. Онда кад дпазйду људи, пüори, сељаци,

јёл, днда йдеду у пољопрйвредну, днда иштеју тётёчности, пдпрскаду, јел йначе
нё буде жcйта, пдрушü га, гд се тако плёте. То што је тако, тó су свё онако кд
ббце, гд свё онако грёбе. И тó за чега се залüпи, било и за руво. Тако је поста

роварски, размарüн. Ето, имамо ту у башчи пйтомдга, што мирйши, тó се цвйт
кіти кат се свüтови йма, пітоми. А дво нйје Дивљи розмарйн Јао, каже, вйди.
кдлко йма рдзларйна. Оfд/ма/x/ шпрйцат. 5; рýзмарйн дивији ~ (7, 8).
ружа ж дивија ~ 1. "Rosa canina L. в. дивља ружа. — Тб је дйвија Ружа,
дна йма ийпак, цвёта на Бёгеју колко дћете и дйгод. 12 (3, 6—11), дивља ~ (1,
2, 4, 5, 13); дивија ~ 2. Аrtemisia vulgaris L. в. дивија метла / дивља метла,
комотљика, метла, метлиње, трутљика. — Јако се тешко ушчупа. То мд/же/ш

чіістити двдрüите. Йма тó кôд нас ту. Кд дйвија ружа. Јёсте дйвија Ружа, лйст
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дйвије руже, ал је дйвија. Јёсте, дйвија ружа. Нёма тó цвёта, само јo/j) је лйст
на ружу, и мй кажемо дйвија ружа. Лйст је ружин и днда мй кажемо ёв/o/
дйвија ружа кад отсёчемо 10.

С

сат м прецветала биљка врсте Таraxacum officinale Web.” в. лампа, свећа.
— То смо мй звали сат. Дувамо, дèца, па колко дстане на њёму, тдлко је сати, 13.
свéћа ж прецветала биљка врсте "Taraxacum officinale Web.” в. лампа, сат.

— Па тó је маслачак. То hурке вдлу. То ће попйпат свё, а дводёца дле/т) да
пйре, да угасе свёћу. — Тб деца дувају, па лёти. Пfрну, тó кад сäзри, па пйрну,
тд смо мй звали свёћа. Свећа се звала, што пйрнеш па ддлети. Пйрнеш, днда слёти
гд бёло и тó се і гаси днда. То се здве днда свёћа. 12.
сèно с лèдинско ~ "Lolium perenne L.” в житарка, ливадско сено, тврда
трава, тврдац. 3, 5, ливадско ~ 8, 11, 12.
сестрица ж мразова ~ "Соlchicum autumnale L.”, 13.

сикирйца ж °Consolida regalis S. F. Gray.” в козија пица. — Па сикирйца је
кад жйго већ сазрёва, најчёшће у жcйту буде. А стварно јёсте. Има дно йстурено
назад на цвётићу. 1 (6, 8, 10, 11).

cйрак сйркам дивији ~ Sorghum halepense (L.) Рers“ в дивљи сирак —
Тај дивији сйрак, толико је нарасто. Нёма удпште пута. Са/д/ гд идёмо па кдеймо,
да мджемо да направймолёнију, да прдлазймо. Тако ћемо мй подйвљати, да
нёћемо у атару ймат нікога 8 (3, 6, 7, 9—12); дивљи ~ (1, 2, 4, 5, 13).
cйта ж "Juncus effusus L.”. — Она йма лйшће дугачко, висдко, па округло. Па
смолий нёкад кó дèца д/д/ то/г/ кйдали, па плёли, правили, као, плбвку, лађу, па

пуштали по вдди, дно пліва. То се здве сйта 7 (1—6, 8—13).
ситни чйчак в чичак.

слатка трава в трава.
слатковина" ж "Bilderdykia

convolvulus (L.) Dum. в попанац / попонац. —
Йла две врсте слатковине. Има два крупнйја, која йде горе, која се јако пёње. То
је вйше попанац. А дна ддле што је, гдје слатковина. 4 (2,5); слатковина? Calyste
gia sepium (L.) R. Br. в. камцијаш, ладолеж, лифчићи, пачињак, попанац / по
понац, точирићи, — Его відйге како се поплиће и по кукурузу и пд житу и свуд
и тако лйпо цвета. То је слатковина. Па йма крупније, знате, йма баш таке, Да,
ту баш мй имамо и на њиви. То тако буде цвйт. Віi/дијте, гдје та велика, крупна.
ww.

5 (2, 4); слатковина° Convolvulus arvensis L.” в попанац / попонац. — Па

вејійнай се говори слатковина. Па ёго, ка/д) тако дође дна до висйнё онда
кажемо вйди пôпанац колико је дтишо гдpe Нё кажемо вйди слатковина како
је дшла гдре, него пдпанац, 4 (2,5).
слёз слезам Маlva silvestris L. в слезовача, слиз. — То је слёз, и бн йма

тд гу, тако што деца г5 мёћу, пёлце. 3 (1, 6—11, 13); слйз — Па го је ёго, сайз.
А ёго, имамо й тó ту, днда берёмо, па лйпимо на руке, тó тако буде кó пуце.
днда, кад нађемо тó, берёмо, па лйлимо на руке. То је слйз. 5 (2, 4).
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слёзовача ж Маlva silvestris L.” в. слез / слиз. — Слёзовача једна што смо
се пёлцовали навек, йма днај лйлави цвёт, па йма сёме дно округло, а мй дèца
прйтиснёмо, а тд дстане кд лёлца. 12 (3, 6—11).
слйз в. слез.

слйнац слйнцам ћурков ~ "Polygonum orientale L.” в. ћуркова креста,
ћурчија креста. – — Буде црвено, густо, па вйси, онако, као hурак што йма, нако,
нис кљун што му війси, днд црвёно. Tд се здве ћурков слйнац. 11 (7).
смфдљива трава в трава.

смрдљуша ж Вifora radians М. В. в. змијино око, смрдљива трава, смр
душа. — А, гд је смрдљуша. То је дна бела. Она цвёга бело, а смрди, нд, нё
мо/же/ш... Тб дбично кат кйша пада. Она ну/з) жито, нус крај жcйта буде.
Смрди јако. Ако ће кйша пâдати, па смо у атару, па још и не дблачи се, днда
дсетüмо да смрди та трава. 7 (1С, 3, 8, 10, 11).

смрдуша ж Вifora radians М. В. в змијино око, смрдљива трава, смр
дљуша. — То је трава једна која јако смрдй. И зато се здве смрдуша. Јако смрдй.
Катпрдћете поред њё, днда одёло и свё смрдй. А дсетü се на далёко. Гдё њё йма,

дна смрдй. 2 (1Ш, 4, 5); смфдуша? Conium maculatum L. в. кукута, трy(м)бе
љика / штрy(м)бељика. 2.

спомčнак -нкам Муosotis palustris (L.) Nath. в фергисман — Има спомё
нак. Јако лёпо мирйши. Е, гд нё можем да се сётйм зâшто је спомёнак. 8 (1—3,
5—7, 9—13).
старачац -чцам "Stachys recta L.” в. дивији босиљак, коњски босиљак. —

А йсто и тај старачац, само што је д/н) нйжи, не расте висдко и сйтан, ал је
крёмско, лёло, и мирйши сáв йгар од њёга. Сам/o/ cá/д) тó пдору, и тó шпрйцају,
па тó пчёле угину. А гд је тако бёо кд багренов, лёп, от старачца. 12 (1—11, 13).
стéњак -њкам "Geranium dissectum Jusl.”. — Стёњак је зато што йма дну
израслйну на цвёту. Стёњак је у петрдлёјској лампи и у фёњеру двбм што се нёкад
у штали, дкачй се у италу ди нёма струје, и налйвен петролёјом, и йма од двога,
памука йзрађен стёњак. То је као гајтан пъдснаго, и дн се уврће помоћу шрафа
јёднбг, дн се уврће и изврће да, кат се упали, да сйја вёhма и слабије. Затб стёњак,
што йма израсліну дну у дблйку стёњка. 11.
стйд м "Daucus carota L.” в. стидак, стидна трава, стидно цвеће. — Стйд,
rд йсто тако цвёта здраво вèлико, па унутрије, сад нёма гдк стüда вйше. То тако
вёлик цвйд буде, днда је тó прйје било, гд су рёкли стйд, црвеног бйло унутри кд
пё/т) дйнара је л како. Сад, лäне је било двй, сäд нёма ни једне; нёма стйда. Нёма

тдг црвеног у тüм цвіту. А то се здве стйд. Прйје, док смо се стйдили, док нйсмо
прйд малоа и прй/д) татом нйшга диванили, ни нй прет ким, ни прйд братом

мдійм нйкад нйсам слёларёh ни: лажеш, как/вји, ни: тó ніје йстина Нё. А сäд. . .
Tд је стüд, тó тако вёлики цвйд бЙли. 5 (1—4, 6—13).
стйдак стйткам "Daucus carota L." в стид, стидна трава, стидно цвеће. —
Сrйдак, знаш, дно што здву. А у средйни йма црвèно, трёба да има црвёно. А ja
кат салы бйла дère, ја пантим кад је било толійко, отпрйлике кд нёкадашња петд
банка. Кажc/y), док тдг нёстане, нёсrafie crйда. А тó тако расте ширдко и пуно
йлta rй/x/ цвёrдва. Пд томе се здве стüд, што је нёкада било сrйда. Што је нёкад
било срамдга и кратко обући и голіішаво йћи. 9 (1, 4, 10—-13).
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стйдна трава в трава.
стйдно цвёће в. цвеће.

Т

тäтула ж 'Datura stramonium L.” в. бик, бикови. — Чауре бодљйкаве йма.
Нѣёно сёме је лековито. Цвати тако, бело. Мй смо употребљавали за кдњски ждре
бёhâк; тüтула гд је 3 (7, 8, 10—12).
тврда трава в трава.

тврдацтврцам Lolium perenne L.” в житарка, лединско сено, ливадско
сено, тврда трава. 13.
тйтрица ж "Маtricaria chamomilla L. в. камила, камилица. — Мй кажемо

тйтрица, камйлица, свијёднбје, јёл те, гд, ёно баш је мај cйн накдсијо, па мд/жеји
кувати чај и тако. Па шта ја знам, кажем тйтрица, калийлица, шта ја знам. А
тйтрица, тó смо још мали бйли, и: йдемоддне/ги/ rйтрице. 5 (1Ш, 2); дивља ~
"Anthemis arvensis L.” в горчин, дивија камила / дивља камила, дивија ками
лица / дивља камилица, ката, коњара, коњска камила, коњска камилица,
коњска титрица, крупна камила, крупна камилица, крупна титрица, чивутске

јагоде. 1Ш, 2, 5, кôњска ~ 1Ш, 2, 5; крупна ~ 1Ш, 2, 5.

точйрићи -йћа м pl Calystegia sepium R. Вr.” в. камџијаш, ладолеж,
лифчићи, пачињак, попанац / попонац, слатковина. — Точйрићй су пдланац.
Тб јако се размнджcüва и тешко је искорёнити. Лёп, бёли цвёт у виду точйра йма.
Пýзи по земљи. 1 (3, 7, 11).
трава ж йњђина ~ Аgrimonia eupatoria L.” в рањеникова трава, ситни
чичак. — Мй смо се служили, кад набёрёш, ал мбраш осушитй и, днда, прё нйје

бйло лекара, шта ја знам, pйну, катчај скуваш, йма црвёну боју чаја и тó пдлијеш
пд рани и нёколико пута опёрёш и гд скупи рйну. Такд смо-с-лёчили. Нёко каже
рањенйкова, ал већйнбм свій зовёмо ањђина трава. Једарёд, знам, припуштали су
тý бйка, и налётијо на плуг. И ш-чйм смо мдгли: ањђине траве и у лâвдр и оперёмо

нёколико пута и прдило, зарасло 6; бела ~" "Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd. в.
белуша, воле-не воле / воли-не воли, волем (те)-не волем (те) / волим (те)-не
волим (те), волеш-не волеш, лаже-не лаже, оће-неће, оћу-нећу. — Вйди у двај
дётелини бёле траве. Тако кажу, бёла права, а кат са дёцом, днда кажемо вдле-нё
воле, и тако, али бёла права је И тó погдтово јавља се у дётелини у прдлеће. И

кат се дсуши, кд шушањ, кó рдгуш нёки. 6 (7—11), бела ~* Galinsoga parviflora
Саv.” в. била трава. — Па сä/д) гд йма пó баштама, тё бёле траве. Цвёта, и бёла.

Йма бели цвёт, бела трава здвё се — Мй кажемо бёла грава, та цвати и јако
расте брзо. Пдчупали смо лукац и сад је дна већ волйка. Нйшга брзо не расте кд

трава. 10 (6); бйла ~ — И öде пó башча, тó није било бде прйје. Како је пдплава
бйла, сüд ймамо тдга, а прйје тó нй/je) бйло. Па ёто, мй кажемо гд бйла трава.

И тó вдлу свійњи јако. И чак, каже, који свйњи ймају и живйна гљйстра, кат се
тó даје, да гд чйсти јако свйње. Па цвати било. Цвйтјој је тако пдлут, кд камйлица,
cйтно. 4; видовска ~ в видовица, видовка, видовчица. — Виддвска трава, гд
до Вйдова дна расте, йма, нако, кó вддњикав лйст, а цвётићи су мали. И плавог

йма и црвенбг. И лёпо црвено буде. То највише до Вйдова дна цвёта, у прдлеће.
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9 (1С, 3, 6—8, 10—12); голготска ~ "Polygonum persicaria L.” в. дивија паприка
/ дивља паприка, трава мајке божје, христова крв. 8; гбспина ~ "Нуреricum
perforatum L.” в госпин цвит. — Гôспина трава, тó је, жуто цвйће цвäтё, йма
дкругле листиће, и кд масне жйлице пд тüм, и та права жуто цвате, йма пёт,

валда, листића, и гд је нако, јё ли кд плйшано, жýто. Кд масно. То је права врло

ликдвига. — Цвате у јуну и јулу мёсёцу. Расге йсто порет пута, порет канала, йма
је код нас бвде, ддста се лідже вйдити у пдљу и по рйту и свyгде. Иначе, дна йма и
нёко назив кантарйјдн. Иначе, да се мй нйсмо с дrüм служили, нё би нй мй знали
да је кантарйјбн, него гбспина трава. Ал смо је употребљавали за лйк и днда, ёто,
тако смо сазнали јој право йме, 4 (2); жйва ~ "Ноrdeum murinum L.” в гицуља, ди

вији јечам / дивљи јечам, попино прасе. — То је жüва трава. Жйва трава, дна се
увýче и ако нё рâдимо тд. Вёрyјте, нёка/д/ дође до ндгё и крос панталоне и дóђе
чâк иза кдлена гдре. То је чудндвато нёшто. Стварно кó жcйва да је Мй тó зовéмо

жcйва грава. 4; змијска ~" Euphorbia cyparissias L. в змијско млеко / зминско
млеко, зминска трава, млечац / мличац, млечика / млечига / мличика. 5; змйн

ска ~" — То су рёкли да је то змінска трава, је л се сйhâre. И ту йма млйка. 5;

змијска ~* Solanum nigrum L.” в змијско грожђе / зминско грожђе, зминска
трава, кереће грожђе.5; змйнска ~? — То је здійнска права. Дйца прôбаду, патд
је гôрко, гáдно. Тб буде тако йсто, ка/д) тако оцвёта, днда тако буде, па кд

грджђе, онако буде, вйдйте, бббице Буде црно онако. То кажемо змінска грава.
Отрбвно је: нёмбјте, дйцо, тó је змінска права. 5; курјача — "Aristolochia clematitis

L. в. дивији пасуљ, јајцурица, курјачевина. — То је курјйчевина йли курјача
трава. 4; ледена ~ "Portulaca oleracea L.” в леденак, ледено, ледењак. 2; ~ мајке
бôжје Рolygonum persicaria L.” в голготска трава, дивија паприка / дивља па
прика, христова крв. — Јел тó йма црвёно по лйсту? Па да, тó од мајке бджје

дстало. Нёкоздве трава мајке бджје, а нёкоје, днāj, здве дйвија пäприка. Тако ћу
ти казати, 10; ~ от кäшља Сichorium intybus L.” в. кашљара, коњогриз. — Тд
кдд нас кажу трава от кйшља. Кдрücrй се ддста у сёлу, узимају, мндге жёне тд
узимају, нарочито старйје, накупу тако и дставу преко зимё и кад у прдлиће буде
да се каш.ье, днда тó кýвају чäј 4; плава ~ "Сеntaurea cyanus L.” в. дивији каран

фил, различје / разлишће / разлиће. — Плава грава; тó расте у жйгу. Покрај
жcйта, у мају, јуну процвёта. Тб слйчно, нако, кд кýколь. Тё йма у житу, највйше у

пролеће ка/д) иäнибула цвёта. Она и иäннбула заједно цветаду. 6 (9), рањенйкова
~ Аgrimonia eupatoria L. в. ањђина трава, ситни чичак. — Рйњенйкова трава, та
расте дпет по ледйнала, ту код нас, на гüа слатинавим земљама је л како и/x/

здву, тё, лончарска њйва, то се правелонцидд њё. Само днда не расте дна у тој бе
лој земљи, него гд су тё шарене зёмље. Онда тако у тйм, кäо, дбалама, прйсёнцима,

ди дрво расте, ту дна расте. Tдга йма код нас мндго. И ёro, rд се још мати наша

кад је била жива, увек тó брала, и днда, кат се посёчеш, пёрёш с дrйм. Кажу да је
лекдвиго. Е, гдје рањенйкова грава. 3 (6); слатка — Рапісum crus-galli L.. — То је
йсто као сйрак, само кад дткинёмо дну срч, па узмеш у уста, дна йма, баш слатка,

кд да има нёкок шећера у њбј. Оде кажу слатка грава. А гдје слйчно дйвијем сйр
ку, само што се тó бокдри кд мувâрика. 7; смрдљива ~ "Вifora radians М. В.” в.
змијино око, смрдљуша, смрдуша. 6, 9, 12, 13; стйдна ~ Daucus carota L.” в.
стид, стидак, стидно цвеће, 8, 11; тврда ~ "Lolium perenne L.” в. житарка, ле
динско сено, ливадско сено, тврдац. — Тврда трава, кд жcйто йма, кд влат од

жћта. Тврда је Йма је сад на улици. 10 (1, 4, 6, 7, 12).
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трн м зéчији ~ "Оnonis spinosa L.” в зечије трње. — Тб лйлаво цвёта, а тд
йма ббдље котсваког лйста, па нё смёш, убдде кó йгла. То је зéчији грн. Вёлико
ддста нарасте, не сме зёц прôћи сваки, убдсrй се. Зéчији трн, кó йглейма, тако
дугачко, ну/3/ сваки лüст йма кó йгле шйљасто. 12 (3, 6, 9—11); магарећији ~
"Оnopordon acanthium L.” в. боца, магарећа бода, магарећа боца, чкаљ. — Мй
га зовёмо магарёћи и трн, гд црвено цвürü. Он йма дну сйтну ббдљу, а нарастей
бн вёлики, pйшійри се на ддбрдj зёмљи. Тај магарёћи/и трн што га мй зовéмо,
црвено цвäтЙ. Црвёно цвärй и прдсипа дну, когдд дву пäучину, шта ли је, прдсипа,

знаш. Бдде, дн сав бдде. А затó га кажу да здву, баш су га загд кдд нас назвали
магарёћи и трн што, мй смо чували двце, па мäгарац дде, па тó нйко нè једе, а дн

одгрйзе, днда су га пд там назвали магарёћији грн. 3.
трње с зéчије ~ Оnonis spinosa L.” в зечији трн. 13.
трôсковача "Polygonum aviculare L.” в троскот. — Туйма трдсковаче, гд
средином пута буде ди кôла нё иду. И тó je cйтно. И гд јёду свйње. А разлозй се.
12 (13).
трôскотм "Polygonum aviculare L.” в тросковача. — Тб су краве нёкат пäсле,
а сäд нёма трдскота. Зато што се сад свё јако прска. А је л ти трёба трдскота?
Ако ти трёба, баш ту сäд кдд нас на јарошу, ја дћу да йма у лёнији мало трдскота.
10 (1—9, 11).

трска ж Рhragmites communis Trin.". — Она по каналима расте. Она йма днај
влад гдpe, праве мётле жёне за пајање д/д) тога. То је трска. 10 (1—9, 11—13).
трy(м)бèљика ж Сonium maculatum L. в. кукута, смрдуша, штрy(м)бељи
ка. — То је така висдка. То није нй за чега, трубёљика. Ако пдјидеду ту трубёљику,
днда, да простйте, покрёпаваду. Па смо мбрали чувати, пäзити. То је дтрбвно, та

трубёљика. 5; штрy(м)бељика — дно грйнасто буде, cйтно лйшће йма, а шупље
стабло; дебёло, па шупље унутри. А гдре онако буде цвйткд двај, кó база фдрме.
— То смо звали штрумбёљика. 4.

трутљика ж 'Artemisia vulgaris L.” в. дивија метла / дивља метла, дивија
ружа, комотљика, метла, метлиње. — Мдж/e) да се отсёче, и кад нёма мётла,
вёжу, сüт кад за мёљару йду, насёку, па вёжу д/д/ тог, па чйсте по мёљари круг
и тако. То је трутънка. 7.

Ћ

ћуркова крёста в креста.
hурков слйнац в. слинац.
hурчија крёста в креста.

У

уши ушйју с рI зéчије ~ "Plantago lanceolata L. в. боквица, буквица. -Буквица. А дну зéчије јшн Заго што је санка, валда, Танко, уско лйшће јё л те.
во је буквица, а и двд је буквица, али зёчије уши. 5.
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Ф.

фергисман м (< нем. Vergissmeinnicht) "Муosotis palustris (L.) Nath.” в. спо

менак. — Фергйсман, да, тó йма и по канала плаво ди цвâтё, а йма овако фер
гйсман. 4 (2, 12, 13).

христова крв в крв.

Ц

цвёће с гушчије ~ "Taraxacum officinale Web.” в. змијино цвеће, маслачак

/ маслачац, млечац. — Правй се лёк од њега. Жут цвёт йма, а лйст йма тако
дугуљаст. Гушчије цвёће, зато што цвäти кат се гушчићи лёгу. 10; девёрско ~
"Galium aparine L.” в. дивији рузмарин / дивљи розмарин, крпач, крпељ, крпи
ГуЗ, Крпуља, лепљива трава, чичак. — Девёрско цвёће, дно што се закачи. Та
што је лёпльива. А нё, крпигуз је друго; двоје девёрско цвёће. Овако га закачйш.
Рузмарüн, девёрско цвёће гд је 10; змијино ~ "Taraxacum officinale Web.” в.

гушчије цвеће, маслачак / маслачац, млечац. — Пдсле буде бёло па дèца пйре.
Tд је злійјино цвёhe Рйно у прдлеће цвäти, кад змйје излазе. 3 (1, 2, 12, 13); йвањ

ско ~ Galium verum L.” в ивањско цвиће. — То је йвањско цвёће, што плетёмо

вёнце. Па седмог јула, днда је Ивандан То је наш празник. То су прё деца йшла
у агар, тражили цвёће. Увече Ивандана, днда йду и пёвају: йвањско цвёће, пè
тровско цвёће, Иван га бèре, Пётар га плёте. Ијди тако барјачић направё на/м)
матере, црвени. И на тó дрвонатакну јабуку, днда идёмо у атар с дrüм бар
јачићима и тражимо гд цвёће. То је било прё, сäде нёма тд. 10 (1, 3, 6—9, 11—13);

петровско ~ "Аchilleа millefolium L.”. — Кдд на/c/ здву пётровско цвёће, а у
опогёкама и, лійслим, вако, гд је хајдучка грава. Кад је Пётровдан, днда напра
вимо венац. Вёнце плетёмо на Пётровдан и Ивањдан. Има йвањско цвёће, гд је,
жýто цвёта, гд кдд нас на сёлý се днда плёту вёнци, па се ставе на ёксер на кућу.
Tд судбичаји. 7 (1С, 3, 6, 8—13); рôдино ~ "Lamium purpureum L.” в. мртва
жагра, мртва коприва, родино вино. — А сад, двопдзнајем, двд je pбдино цвёће.
А кажем ти, затó се здве родино цвёће, што дно цвёта у ддба кад раде ддлазе 8;
стйдно ~ Daucus carota L.” в стид, стидак, стидна трава. 10, 11; цвйће йвањско
~ Galium verum L. в. ивањско цвеће. 2, 4, 5.

цвйт м гôспин ~ "Нуреricum perforatum L. в госпина трава. — Мй тд
кажемо гôспын цвйт. 5.

цйганске бýбе в. бубе.
цйнкрбт м (< нем. Zinnkraut) "Еquisetum arvense L.” в. боровина, дивља

кришкиндла, зечији лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, чамови
на. — Цйнкрôт имамо мй на јарошу. Цйнкрбг. И тó нё мо/же /ш утаманити.
Нâвёк тај дгумак, нäек имамо од бандере, нäвёк тај дгумак ційнкрдта. Њёга нё
мо/жејин утаманити. А нйје тако поштётљив, ни нё знам, само што га йма, зелёнй

се. А у кукурузи, док су мали кукурузи, дн се сам/o/ зелёни. Штä ймаш днам/o/
зелёно? А тó тај цінкрбг. 12; цинкрбт -ôта (2, 5, 13).
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црвена дётелина в детелина.
црвена дётељина в детелина.
црвено зёље в. зеље.
црни чйчак в чичак.
црно зёље в. зеље.
Ч

чамовина ж Equisetum arvense L.” в боровина, дивља кришкиндла, зечији
лад, лишчији реп, мачји реп, прдаљица, прдуља, цинкрот. — Чймовина, дна

расте ёто толйка. И дна густа расте, тако да мдж/e/ да загуши рану нёку и тако,
која се пдсије. И дна йма своје корене у земљи, тако да њу нè може утамäниги.
Она увек на тЙ/м) мёстима израсте, гдё дна прёбüва. Па гд је, ёто, ја сам запан
тијо још од мог дца и дёде тај назив. Па лйчй, дна тако йма дугачке двё листиће,

тако управо йде, гдpe йду, а стабло онако стдіи, и днда тó йде тако, гдре расте,
отприлике тако висдко, пдла мёгра, тако. 2.

чёшља ж "Dipsacus laciniatus L.” в. ајдучки бунар, чкалъ. — Тб расте висдко,
ус путеве. Висдко, и има лйст, држcй вдду у њёму, и кад је највёћа врућйна и
суша, ту йма воде у њёму. Тб йсто йма код нас, ту свуд пд тüм шумама и пд тüм
дбалама ди гдд је та зёмља, па се тó ту нè чисти, ди запуштене зёмље. — Чешљу
гарке, ја сам тó вâто, па на кдлац јёдан, на мотку, вёжем ту чёшљу, а испо/д/
чётиља прâвüм вйг, са двё стрёле нако у круг, и ддле днда мётём чйчка, па днај.

кдњског рёла бмче, па днда го днда дне издалёка вйде ту чёшљу, па на та долазе,
а пошто чйчак, днај cйrни, днај ди се вäта, тó вдлију да јёду, днда сйђе ддле, гд
да јёде, а на двб се само мамила. Ја сам чёшљу чуо о/д) дёде мдга, ёго дтац

осемдёс/ет/ гддйна, значи, јдш старије, бн је говдријо чёшља. — Јёст/e), дна йз
глёда кд чёшалъ, тај њён цвёт, дна што йма кад исцвати, днда у томё је сёме. И
тд је стварно днда, пд големдp/a/ да се здве чёшља јел тако йзглёда, кó чёшалъ,
тй његови. Као мüк йма дно и гдpe йма ббдъe, 3 (4, 5).
чивутске јäгоде в. јагоде.

чйчак чйчка м 1. Arctium lappa L.” в репув. — Кад йстера тó тако мндго,
rд се увати у вуну, у двце, па смо мй тó кйдали, увати се у вуну па се сва вуна
увБне у њёга. То је, мй га зовёмо рёпýв. Чйчак, pёпýв. Он йма ибун и тёлйстове,
днда йстера ту тё чйчке. 3 (1, 2, 4—13); 2. Вidens tripartitus L.” в. виљушкар,

виљушке, виљушкице, циганске бубе, црни чичак. — Мй сваком кажемо
чйча/к) који се лёпу. 4 (13); 3. Galium aparine L. в. деверско цвеће, дивији
рузмарин / дивљи розмарин, крпач, крпель, крпигуз, крпуља, лепљива трава.
— Сад ліндгойма чйчка у жcйту. Оне лёпльиве траве. То прё кдд нас нйје бйло.
Лёпо кад идёмо, дна селёпи за ндгу, за чарапе, за хальину, а висдко, висдко и/3/
жcйra, rдлко висдко још йзüђе гдре и/з) жcйта и као лозица селдзи пд житу. Има

бго цвёг. То здву чйчак, 7 (3, 4, 6, 8—13); cйтни ~ Аgrimonia eupatoria L. в.
ањђина трава, рањеникова трава. — Оде у Обрдвцу кажcy cйтни чйчак. Он је
лекдвиг, за свё је дн, и за рйне, и за кашалъ, и шта гдд дћеш, са њй/м) мджеш.
Прдђеш, па се ако начичка на тёбе. Он је до мртве зйме зелен. Има тó порет

пруге код нашёг вйнограда, йма тó, сітни чйчак. 9 (1, 2, 4, 5, 13); црни ~ Вidens
— 70 —

Фитонимија југозападне Бачке (коровска флора)

467

tripartitus L.” в. виљушкар, виљушке, виљушкице, циганске бубе, чичак. —

Црни чйчак, дн йде у бдкору (зјнате. И дн йсто йма тё ббдље, бддё тај црни
чйчак. Он формйра тако, као пасуль йма главице. И на пример, кад вй идёте сад
где њёга йма вйше, днда сте пуни њёга. Онда дн се као лёпи и йма тё бôдље и
вürü се 2 (1Ш).

чкаљ"чкаља м Оnopordon acanthium L. в. боца, магарећа бода, магарећа
боца, магарећији трн. — Цвёта бéло и рбза. А гд нйко нёће, каж/yј, да јёде,

са/моЈ магарац. И то се здве чкаљ. 7 (1С, 3, 6, 8—13); чкаљ? Dipsacus laciniatus
L.” в. ајдучки бунар, чешља. 1С, 6, 7, 10, 12.
Џ
џанибула ж "Рараver rhoеas L.” в. була, папушковина, пропушковина. —

Прё, у пролеће, jäој ди йма иднибуле, гд се свйњи ранили, какво. Кад ранимо

свйње иднибулбм, буду још какви свйњи добри 7. — Оде у Пйвница се здве иä
нибула. Ево, на пример, йди у њёно село (Змајево). Они кажу турчйнак. Тамо
кажу шапурика, бде кажеду чука. Его ти. Оћеш днда јдш штдгод? 8 (1, 3, 6, 7,
9—11, 13).
III

шйпак шйпкам плод врсте "Rosa canina L.”. — А тё дйвије руже, тó је
најбдљи шйпак за чäј. Мндго је свёт йиб у тё шйпке. Кува се пёкмез д/д) тога,
д/д/ тü/x} шйлкдва 8 (1—7, 9—13).
шпарга в. шпаргла.
шпаргла ж (< нем. Spargel) "Тrifolium pratense L.” в. гомбара, кравара, кра
варица, кравска детелина, луцерна / луцерка, црвена детелина / црвена дете

љина, шпарга. — Оде се здве гдмбара или шпаргла. Шпаргла, дна је двогддишња,
и најбдља је за йсхрану крава, даје млёка мндго. 11 (8, 13); шпарга — Шпарга
йма гдмбице, па нёко каж/e) гдмбара, нёко шпарга, ёго. То је већйнбм за краве,
тó слабо кдњи јёду. Тб кат су биле сад и Швабе, кат су биле, днй су тó за марву
сёјали 10.
штäволь м "Rumex obtusifolius L.” в. коњски кисељак, репув. — Тб би мй
звали штавољ. То от пролива се лёчи. От прôлива кува се днд сёме. То се кува,
мй смотó давали и дёци нёкад, као чај. От прôлива лёчи, и кат смоймали тёлади,
и прäсицима смо мй тó нёкаткували. Штавољ је тó било 10 (1С, 3, 6—9, 11, 12).
штйр штйрам "Аmaranthus retroflexus L.” в. црно зеље. — Расте само ди је
ђубрена, јака зёмља, у њиви, њёга вако слабо йма по ледйнама, само дије ћубрена
зёмља и јака, ту њёга ліндгойма. Ту дбично расте штйр и зёље. Свйњи штйр јёду,

дпасно, мйслим; свйње дбично ранимо, кдзе и тако Шrйр; а зёље вёћ слабије.
Оно йма, нако, чйчкаво сёме, па црно, cйтно, из једнбк штйра бдг зна кдлко има

сёмена. Вётар кад га млати, ндсй га кó зна колко километара. 7 (1С, 3, 6, 8—13).
штрy(м)бèљика в тру(м)бељика.
шуга ж Сuscuta epithymum (L.) Nath.” в. вилина коса, вилина косица. —

Мй зовёло шуга. То је прё било по дётељинама, на луцёрки, обухватй, дно шта
каже, прдсто пôједе ту бйѣку. Исцрпи, окомдта се око тдга, и дна, та шуга је

жcйвила од биљке. Исйсава. То смо мй звали шуга. Градрицу смо кадгод сйјали,
па кажемо ёно се пдлак дшугала градрица. Онда тó нёће кдњи да јёду, чак ни
двце нёће да јёду. 4 (1—3, 5, 8).
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2. Атаranthus retroflexus L.”
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штйр
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црно зёље

3. Вidens tripartitus L.”
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виљушкар
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чйчак

црни чйчак
цйганске бубе
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рôдино вйно
мртва жäгра
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рôдино цвёће

13. "Leucantheтит vulgare Lam.”

О бела рада
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Д.
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16. "Оxalis stricta L.”
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кисељак
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17. Rитеx obtusifolius L.”
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18. Setaria verticillata (L.) Р. В.”
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крпигуз

п

прйјатељи

19. Sinapis arvensis L.”
Ф

горушица

Препица / рйпица
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21. "Urtica dioica L.”

коприва
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жёжа / жёжа
жёжёње

жёжара
жёжика
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VIII. РЕГИСТАР ЛАТИНСКИХ НАЗИВА

Аchilleа millefolium L.: пётровско цвёће (1.14).

Аgrimonia eupatoria L.: cйтни чйчак (1.4, 2.11.1); рањенüкова грава (1.16.1);
ањђина трава.
Аgropyrum repens (L.) Вeauv.: пйревина; пйрика; власуља.
Аgrostemma githago L.: куколь.
Аlopecurus pratensis L.: мйшији рёл (2.4.1, 2.5.1).
Аmaranthus retroflexus L.: штйр; црно зёље (1.3).

Anagallis arvensis L.: виддвска права, виддвчица, виддвица, вйдбвка (1.9).
Anthemis arvensis L.: кдњска камйлица, кдњска камйла (1.13, 2.3.6); крупна
камйлица, крупна камйла (1.4, 2.3.6); дйвија камйлица / дйвља камйлица, дйвија
камйла / дйвља камйла (2.3.6); кдњска тйтрица (1.13, 2.3.6); крупна тйтрица (1.4,
2.3.6); дйвља тйтрица (2.3.6); ката; чйвутске јйгоде (в. нап. 27, 33); кдњара (1.13);
гдpчüн (1.2).
Arctium lappa L.: чйчак; pёпýв.

* — листови врсте Аrctium lappa L.: амбрёли (2.12).
Aristolochia clematitis L.: дйвији пäсуль (2.4.4); курјйчевина, курјача трава
(2.10.5); јајцурица (2.4.3).
Artemisia vulgaris L.: дйвља мётла / дйвија мётла, мётла, мётлйње (2.12); тру
тљика; дйвија ружа (2.4.4); комдтљика.
Аtriplex patula L.: зёље (1.3).
Вellis perennis L.: крајцарйца / крајцарица (2.4.3, 2.5.3).
Вidens tripartitus L.: вйљушке (2.4.3); вйљушкице (2.4.3, 2.5.3); виљушкар
(2.4.3); чйчак (2.11.1); црни чйчак (1.3, 2.11.1); цйганске бýбе (2.3.1, 2.5.4, 2.10.2).
Вifora radians М. В.: смрдљуша, смрдуша, смрдљива трава (1.1); змйјино дко
(2.4.1, 2.5.1).
Вilderdykia convolvulus (L.) Dum.: пôпанац / пôпонац (1.8); слатковина (1.2).

Саlystegia sepium (L.) R. Вr.: пдпанац / пдпонац (1.8); ладдлеж / ладолеж
(1.7, 1.8); точйрићи (2.4.3, 2.5.3); слатковина (1.2), лйфчићи (2.4.3, 2.5.3); камийјаш

(2.5.3); пäчињак (24.2).
Сарsella bursa-pastoris (L.) Меd.: вдлём (re)-нё волём (re) /вдлйм (те)-нё волüм
(re), вдле-нè воле / вдли-нё воли, вдлёш-нё волёш, дћу-нёћу, дће-нёhe (1.16.3); бела
трава, бèлуша (1.3); лäже-нё лаже (1.16.3).
|-

*Сarex pseudocyperus L.: дштрійк (1.5).
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Сеntaurea cyanus L.: дйвији карäнфил (2.4.4); разлйчје / разлйшће / разлйће
(в нап. 27); плава трава (1.3).
Сhelidonium majus L.: жутйца (2.3.3).

Сhenopodium album L.: зёље, бёло зёље / бüло зёље (1.3).
Сhenopodium polyspermum L.: зёље, црвено зёље (1.3).
Сichorium intybus L.: кдњогрйз (1.10); трава от кйшља, кäшљара (1.16.1).
Сirsium arvense (L.) Sсор.: паламида / паламуда, ббца (1.11.1).
*Сolchicum autumnale L.: мразова сёстрица (2.9.3).
Сonium maculatum L.: кукуга, трy(м)бёљика / штрy(м)бёљика (2.4.3); смр
душа (1.1).
Сonsolida regalis S. F. Gray.: кôзија пйца (2.4.2); сикирйца (2.4.3; 2.5.3).
Сonvolvulus arvensis L.: пдпанац / пдпонац (1.8), слатковина (1.2).
Сuscuta epithymum L.: вйлина коса, вйлина кдсица (2.3.7, 2.4.1); шуга (2.10.6).
Сynodon dactylon (L.) Рers.: зубача (в нап. 39).
Datura stramonium L.: бйк, бйкови (2.10.1); тäтула.
Daucus carota L.: crйд, стйдак, стüдна трава, стüдно цвёће (2.3.2).

Dipsacus laciniatus L.: чкаль; чёшља (2.4.3); ајдучки бунар (2.15.1; в. нап. 43).
Еquisetum arvense L.: зéчији лад (2.4.4, 2.5.1), цинкрдr / цйнкрбr; прдаљица,
пѣдуља (в. нап. 29); бдровина, чамовина, дйвља крйинкйндла (2.4.4); мäчји рёп,
лйинчији рёп (2.4.1, 2.5.1).

Еrodium cicutarium (L.) L'Нérit.: рôдин кљун, рôдинендге (2.5.2).
Еryngium campestre L.: котрљан (1.12); балангбв.

Euphorbia cyparissias L.: млёчика / млёчига / млйчика / млечйка / млечйга,
млèчац / млічац (2.3.4); зміјско млёко / змінско млёко (2.3.4, 2.10.5); змйјска
трава / змйнска трава (2.10.5).

*Galinsoga parviflora Саv.: бела грава / бйла трава (1.3).
Galium aparine L.: чйчак (2.11.1); крпигуз, крпель, крпач, крпуља (1.12); дй
вљи рдзмарйн / дйвији рузмарйн, девёрско цвёhe (2.44), лёпљива трава (1,5).
Galium verum L.: йвањско цвёће / йвањско цвйће (1.14).
Geranium dissectum Jusl.: стёњак (2.4.3).

Ноrdeum murinum L.: пôпино прасе (1.15); дивљи јёчам / дивији јёчам (24.4);
гйцуља (1.15); жcüва трава (1.12).
Нуosciamus niger L.: буника (1.11.3).
Нypericum perforatum L.: гôспина грава, гдспин цвйт (2.10.4).
Јuncus effusus L.: cйта.

Lamium album L.: мртва кдприва, мртва жäгра (1.13, 2.44).

Lamium purpureum L.: рôдино вйно (2.3.8, 2.9.1); мртва кдприва, мртва
жcüгра (1.13, 2.4.4); póдино цвёhe (2.9.1).

Lathyrus tuberosus L.: дйвији грашак / дйв.ьи грашак (2.7); opäшак / opäшац
/ рашак (2.2).
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Leucanthemum vulgare Lam.: бёла рада (1.3), маргарёта (в. нап. 40); вдловско
дко (2.4.1, 2.5.1).
Linaria vulgaris Мill.: дивија зéвалица / дивља зéвалица, дивије зéвало, зйва
лица, дивљи квак (1.12); керйћи (2.5.1, 2.11.3).
Lolium perenne L.: тврда трава (1.5); ливадско сёно, лёдинско сёно (1.7,
1.16.2); жcйтарка (2.4.4); тврдац (1.5).
Lotus corniculatus L.: звёзданац, звёздан (2.4.3).
Маlva silvestris L.: слёз / слйз; слёзовача.
* — плодови врсте Маlva silvestris L.: пёлце, дспице, бдгиње (2.10.3);
пдгачице (2.4.5).
Маtricaria chamomilla L.: камйлица; камйла; тйтрица.

Меdicago sativa L.: дётелина / дётељина / дйтељина / дйтелина, дйтелин; лу
цёрка; кдњара (1.16.2).
*Мelissa officinalis L.: лимунада (2.1).
Меntha aquatica L.: дивија / дивља нана; мирйшâвка (1.1).
Мuscari racemosum (L.) Мill.: дивији лук(ац) /дйвљи лук(ац) (2.7); пресличйца,

буренце (2.4.3, 2.5.3).
Муosotis palustris (L.) Nath.: спомёнак (2.14), фергйсман.
Nasturtium officinale R. Вr.: дрёзга.

Nymphaea alba L.: лôквањ (1.7).
Nuphar luteum (L.) Smith.: лôквањ (1.7).
Оnonis spinosa L.: зéчији трн, зéчије трње (1.5, 2.5.1).

Оnopordon acanthium L.: чкаљ; бôца (1.11.1); магарёћа бôца, магарёћа ббда
(1.10, 1.11.1); магарёћији трн (1.5, 1.10).

Оxalis stricta L.: дивија дётелина / дивија дётељина / дйвља дётелина (2.4.4);
кисèљüк (1.2).

*Panicum crus-galli L.: слатка трава (1.2).
Рараver rhoеas L.: иäнибула, була / була (в нап. 30), пропушковина,
папушковина.

*Рetasites albus (L.) Gaertn.: млађ, млађа (1.9).
Рetasites hybridus (L.) Sch.: млађ, млађа (1.9).
Рhleum pratense L.: мачков рёп, мачји рёл (2.4.1, 2.5.1).
Рhragmites communis Тrin.: трска.
Plantago lanceolata L.: бдквица; буквица; зёчије уши (24.2).
Plantago major L.: бдквица, буквица.
Polygonum aviculare L.: трдскот; трдсковача.

*Polygonum orientale L.: hуркова крёста, ћурков слйнац, hypчија крёста (2.3.5,
2.4.2).

Polygonum persicaria L.: дивија паприка / дйвља паприка (2.44), гдлготска
трава (2.16.1); xpйстова крв (2.3.4, 2.16.2); трава мајке бджје (2.15.2).
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Portulaca oleracea L.: ледёњак, лёдено, лёдена права, ледёнак (2.6).
Ranunculus acer L.: љутüћ (1.2); жутуља (1.3).
*Roripa silvestris (L.) Вess.: гдpчика (1.2).
Rosa canina L.: дйвија ружа / дйвља ружа.
* — плод врсте Rosa canina L.: шйпак.
Rubus caesius L.: дивије јйгоде / дивље јäгоде, jäгодњак (1.6).
*Rumex acetosa L.: кисèљак (1.2).
Rumex obtusifolius L.: штаволь; pёпув / рёпýв, кдњски кисёљак (1.2, 1.13).
Salvia pratensis L.: дйвији бдсиљак (2.4.4); кдњски бдсиљак (1.13, 2.4.4).
Sambucus ebulus L.: апта.

Setaria glauca P. В.: му(в)âрика, дйвија мýвар / дйвља мувар (2.4.4).
Setaria verticillata (L.) Р. В.: крпигуз (1.12), прйјатељи (2.11.2).
Sinapis arvensis L.: горушица (1.11.2); pёпица / рйлица.

Solanum nigrum L.: керёће грджђе, змйјско грджђе / змйнско грджђе (2.7,
2.10.5); зміјска грава / змінска трава (2.10,5).
Sonchus oleraceus (L.) Gou.: кѣлъ, крља (в, нап. 37).
Sorghum halepense (L.) Рers.: дйвији сирак / дивљи сирак (2.4.4).
* — ризоми врсте Sorghum halepense (L.) Рers.: зуби (2.3.10, 2.8).

Stachys recta L.: старачац, дйвији бдсиљак (24.4); кдњски бдсиљак (1.13, 2.4.4).
Stellaria media (L.) Vill.: лійшбвкиња / мйшокиња, мйшакиња; мйшбвка.
Symphytуm officinael L.: гâвёз.

Таraxacum officinale Web.: маслачак / маслачац; змйјино цвёhе, гушчије цвёhe
(2.9.2); млёчац (2.3.4).
* — прецветала биљка врсте Таraxacum officinale Web.: лампа, свёћа
(2.11.4); car (2.12).
Thymus serpуllum L.: лtäјкина душица / мајчина душица (2.13).
Тrifolium pratense L.: гдмбара (2.4.3); црвена дётелина / црвена дётељина (1.3);
луцёрна /луцёрка, шпаргла / шларга, кравска дётелина, кравара, крüварица (1.16.2).
Турha angustifolia L.: рдгоз.
* — цваст врсте Турha angustifolia L.: палацка; бäчка; бäтица.
Urtica dioica L.: кдприва; жагра, жёжёње, жёжа / жcéжа, жёжара,
жёжика (1.11.1).
Urtica urens L.: кдприва, жäгра, жара, жаруља, жарица, жёжёње, жёжа
/ жéжа, жёжара, жёжика (1.11.1).
Verbascum densiflorum Вert.: вдловски рёл (2.4.1, 2.5.1).
Vicia sativa L.: вйка / вйка.

Viola arvensis Murr.: дивији даниндћ / дивљи даниндћ / дйвији даниндћ (2.3.9);
арвачка.

Хanthium spinosum L.: дикйца; бôца (1.11.1).
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Marija L. Spis-Culum
РНУТОNYМY OF THE SOUTнWESТ ВАčКА (WEEDS)
Аbstract

Маterial for this work is gathered from twelwe points in The Southwest Bačka and
from one checkpoint in Srem. Semantic analysis of the folk names of weeds species,
based on finding out the motives for naming weeds, and the clasiffication of terms
according to those marks of plants which represent the bases of their naming, makes it
possible to find out the basic principals of naming weeds in the subdialects of the ex
plored region and to discover the semantic connections between the names of weeds and
lexical elements of different thematic groups. Analysis shows that the most fruitful prin
cipal of naming weeds is the one formed on the basis of the external marks of plants;
those marks are singled out mostly by comparing plants with things, with other plants,
with animals andbirds and they represent the motives in the basis of metaphorical naming
plants. Analysis of the ways of naming weeds, that is classification of terms according
to types of their formation shows that among the different types of terms the most
important place is taken by syntagm, while the productive structural model is Adj + N.
Аctive way of naming weeds is also word formation; the basic kind of derivation is
suffixation, while the most productive suffixes are -ica" and -ika". Араrt from the
vocabulary of collected names of weeds species, 20 linguistic maps were added to this
work in order to illustrate areal arrangement of certain terins. The differentiation between
the subdialects in designation of one and the same plant is most frequently caused by
different choice of motives for its naming.

— 94 —

АСИМ ПЕЦО

ТРЕЋЕ ЛИЦЕ МНОЖИНЕ ПРЕЗЕНТА ГЛАГОЛА ТИПА. НОСИТИ,

ВОЉЕТИ И ДРЖАТИ У ГОВОРИМА ШТОКАВСКОГ НАРЈЕЧЈА

I

1. У Малој српској граматици, штампаној пред Рјечником из 1818, Вук
је дао као обрасце промјене глагола својега трећега спрезања, глагола на -им,

ове конјугационе облике: мјёрйм — мјёрё, држйм — држё, вprйм — вprё, мýrйм
— мутё, љубйм — љубё (стр. LXVI). Тај конјугациони образац остао је до данас
књижевнојезичка норма. То јест, глаголи Белићеве VII и VIII врсте имају у
3. л. мн. през облички наставак — е: носе, воле, држе. Овакав став књижев

нојезичке норме није без оправданих разлога. Проф. Ивић истиче да је „си
стем „наставака глаголских облика сачувао... завидну стабилност од Вуковог
језика до данас“ (Поговор, стр. 135), што се за друге граматичке категорије
не би могло рећи. То, другачије речено, значи да је основица од које је по
лазио Вук при писању своје граматике — то је говор његовог родног Тршића,

или, шире, родног краја његових предака — Дробњака, имао стање које нам
даје Вук у Граматици, а које и данас карактерише већину новоштокавских
говора. Истина, нама је данас познато да многи народни говори, па и они
новоштокавског типа, знају и за нека одступања од Вуковог обрасца, тј. од
књижевнојезичке норме. Какво стање нам нуде штокавски говори данас у
трећем лицу множине презента глагола типа носити, вољети, држати,

покушаћу показати на страницама које слиједе. А прије тога да видимо какво
стање нам нуди данас, у наше дане, Вуков Тршић и родни крај Вукових пре
дака — Дробњаци.
2. У Вуковом Тршићу, према подацима Берислава Николића, данас има
мо, као обичан наставак -е у 3. л. м.н. презента глагола Белићеве VII и VIII
врсте. Ту имамо: бäве, награде, дпазе, увере. Али, више није и искључиво тако.
Тршићки говор, наиме, данас зна и за појаву обличког наставка -у мј. -е:
ддлазу, ддносу, мділу (Николић, Тршић, 420).

У говору Пиве и Дробњака, према подацима које налазимо у опису го
вора тих крајева у раду проф. Ј. Вуковића, нема одступања од Вука. Ту је
још увијек облички наставак -е у 3. л. м.н. презента глагола типа носити, во
лѣети, држати : носе, воле, држе (Вуковић, Пива, 68).
Такво стање налазимо и у говору Ускока (Станић, Ускоци, 242), али се

већ у Колашину, управо у говору околине Колашина, јавља и -у мј. очекива
ног -е (Пижурица, Колашин, 163). За ту особину знају и говори источне Хер
цеговине. Углавном Муслимани (Пецо, источна Херцеговина, 151—152).

Ово би говорило да је Вук у својој граматици дао стање које је могло
карактерисати говор његовог Тршића, у његово вријеме, и стање које су до
нијели његови прсци из родног краја, из Дробњака, јер такво стање у тим

крајевима још увијек карактерише тај конјугациони образац. Оно мало изу
зетака од тога које налазимо у опису тршићког говора, а и говора источне
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Херцеговине, може се двојако тумачити. Прво, тршићко: дóлазу, мдлу, могло

се јавити у процесу аналогије. Према осталим глаголима који имају у 3. л.
мн. облички наставак -у, што, иначе, прати овај глаголски тип и у другим
нашим говорима и о чему се често говори у описима тих говора. Друго,
источнохерцеговачко: дóлазу, гднý, ндсý, држу, живу, звéчу биљежено је у му

слиманским срединама (Борач, Кула, Кљуна, па и у Дабру је тај примјер
могао бити забиљежен од Муслимана). А, како ће се ниже видјети, код Му
слимана је ово честа појава. Према томе, од источне Херцеговине, преко Пиве
и Дробњака до Тршића још увијек имамо у 3. л. мн. презента глагола типа
носити, држати наставак -е. Изузеци су мали, и лако објашњиви.
3. Из историје српскохрватског језика знамо, да се и тога подсјетимо, да
се сви наши глаголи, према односу инфинитивне и презентске основе, могу
подијелити на осам врста (Белић). Према тој подјели глаголи од I до V врсте
имају у презентској основи -е у свим лицима осим 3. л. мн. у коме је облички
наставак -у (тресем — тресеш — тресу; pвем — рвеш — рву; тонем — тонеш —
тону, чујем — чујеш — чују, пишем — пишеш — пишу (пис-јем, пис-ју). У VI
врсти имамо однос -а, -el-је према -ју у 3. л. мн.: знам — знаш — знају, умѣм

— умѣш — умѣју, питам — питаш — питају. И ту, као што видимо, имамо „онај
наставак који и у групама од I—V, тј. у које се додаје на основу са сугласни

ком ј", што говори да је и у другим лицима било -јем — јеш, тј. да је било
знајеш, умејеш, питајеш, као што је и данас у руском језику, и као што је било
у старословенском језику. У нашем језику „међутим, од најстаријих времена
тамо где у инфинитиву нема ј“ имамо -а, односно -е, осим у 3. л. мн. гдје је
-ју, -ејy/-ију, -ају: знају, умејy/умију, питају. Глаголи VII и VIII врсте (носити,

волеги/вољеги, држати), за разлику од свих других врста, имају у свим обли
цима и једнине и множине, осим 3. л. м.н., испред личног наставка вокал -й.
У 3. л. мн. је облички наставак -е; носим — носиш — носе, волим — волиш —

воле, држим — држиш — држе (Белић, Историja cх језика, 53—56). Даничић
нам у својој Историји облика нуди од XV вијека понеки примјер уопштавања
наставка -у и у 3. л. м.н. презента глагола VII и VIII Белићеве врсте: приповиду,

повиду, заповиду, ако је од приповједити, заповједити /приповидити, заповидити,
а није од -вѣдети (Даничић, Историја облика, 292, в. и Белић, Историја сх
језика, 58). Даничић има и живу, оживу, што је према: живсти, оживсти; ту
имамо и: обајму, обујму, што може бити и према савременом обајмити, обуј
мити, тј. и то би могло говорити о доста раном мијешању обличких завршета
ка у овоме облику презента оних, који стоје према старијим облицима инфи
нитива, и оних који стоје према новијим облицима инфинитива, али са зами
јењеним завршетком -е завршетком -у.

4. Да би се добила што цјеловитија слика о овоме облику у говорима
штокавског нарјечја као дијалектолошког идентитета, овдје ће се указати на
стање које налазимо у већем дијелу говора тога нарјечја на основу постојеће
литературе, моје грађе, одбрањених магистарских радова и докторских ди

сертација (који до данас нису објављени), а за подручје Босне и Херцеговине
користиће се, поред извора тога типа, и подаци које нам нуди сакупљена
грађа за дијалектолошки атлас (Босанскохерцеговачки комплекс, пет књига).
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5. Познато је да се сви штокавски говори могу дијелити према раз
личитим критеријумима: према рефлексима старога вокалајат (ѣ), према сте
пену развијености деклинације и акцентуације, према рефлексима старијих
гласовних група: *stј, “zdј, *skј, *zgј, према територијалној припадности, и сл.

У овоме раду сви говори штокавског нарјечја, прво, груписаће се према
рефлексима старих сугл. скупина *stј, *zdј. . ., на штакавске (у којима мјесто
тих скупина имамо сугл. групе шт и жд: штета, огњиште, мождани) и шћакав
ске (у којима мјесто тих скупина имамо шћ и жђ: шћега, огњишће, можђани),
а у границама тих двију скупина узимаће се у обзир територијални критери
јум, рефлекси јата и развијеност деклинације и акцентуације, тј. узимаће се
у обзир остали могући критеријуми.
На крају ће се указати на стање ове особине у нашим говорима који се,

од раније, налазе ван граница наше језичке територије, а и ван граница наше
зсмльс.

II
IIIТОКАВСКИ ГОВОРИ

1.

Говори

призренско-тимочког типа

У говорима призренско-тимочког типа, који цјелокупном својом струк
туром чине нешто посебно у нашој дијалектологији (в. Белић, ДИЈС, Ивић,
Дијалектологија, 108—129, Пецо, Преглед дијалеката, 42—58), немамо једин
ствену слику ни облика 3. л. мн. презента глагола типа носити, волети, држати.
За те говоре проф. Белић констатује: „Према овоме облику деле се дијалекти
ист и јужне Србије у две групе:јужноморавски дијалекат, који има проширен
наставак за 3. л. п.л. и тимочко-лужнички и заплањски који имају старе на
ставке. У последњој су групи стари услови само у толико промењени, што

основе на и, имају, готово чешће, наставак у“. Ту се наводе бројни примјери,
као: батале, брзе се (јype ce), врёве (говоре), говоре, угôтве, јаве, улазе, али и:
бежу, обèсу, блёју, бôлу, брану, броју, вёлу, вйду, вёзу, вpёву, вришту/врёшту
(Белић, ДИЈС, 512—513). Ајавиће се и облички наставак -в: обёсив, давив се,
жалев, зборнв, пôстив, запросив, осèтив (исто, 531—535).
Маринко Станојевић, за говор тимочке зоне, која је ушла у границе
Белићевих дијалеката источне и јужне Србије, констатује да у 3. л. м.н. пре
зента глагола типа носити, грчати „место завршетка е чује се једновремено и
у: нôсу, трчу, вйду“ (М. Станојевић, Тимочки дијалекат, 413).

Скориja испитивања говора ове зоне унијела су и ту подоста новијих по
датака. Тако имамо:

— у ђаковачком говору наставке -в, -ију и, pjeђе, -y: вйдив, вадив, вйрив,
заддив, запалив, jäвив, купив, издржив, искварив, носив, сёдев, да балёв, да улазев,

као и дheју, нёheју, седёју, стражеју, радеју, живйју, обесйју, нôсију, оборйју,
радију, зарадију и, рјеђе: носиу, дhey, нёћеу, радиу (Стевановић, Ђаковачки,
123—124). Стање које нам пружа ђаковачки говор свједочи о преплитању
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различитих наставака у тој говорној зони и још непреврелој ситуацији (в.
Павловић, Јањево, 100—101);

— у јањевском говору имамо наставак -ију: бацију, вйдију, -ију: болйју,
вйдију, градију, заврüтију косу, ндсију, радйју, седйју, уговорйју свадбу (Павло
вић, Јањево, 99—102);
— у говору Сретечке жупе имамо („продор из Македоније“) облике са
уопштеним наставком -ет, -иет“ (Поваловић, Јањево, 101); Ту налазимо: да

брањет, видет — виђет, кôсет, мдьет, пиштет, да правет, да сèдет, тражет, цвй
лијет (Павловић, Сретечка жупа, 197—198);

— у говору Срба старинаца у Приштини јавља се наставак -y: вйду, глдбу,
ндсу (Барјактаревић, Приштина, 219);
— у говору Гњилана имамо уопштен облички завршетак в: се брйчив,
вдлив/вдлев, збдрив, вйдев, пантив, ћýтив (Барјактаревић, Гњилане, 284);
— у прешевско-бујановачком говорном типу имамо, исто тако, уопштен
наставак -в: потурчив се, потурчив гу, сушив се. Наставак -в је „општа особина“
и има „превагу“ над осталим завршецима,
— у лесковачком говору облички завршетак је -в: радив, болйв и болёв,

правив, трчйв, обёсив, загубив, али и: мôлу, говору, вдду, продду, вдлу, седу, спô
ру, мислу, бôлу, збору, ваду, раду, помйру (Михајловић, Лесковац, 45);

— говор Црне Траве и Власине — уопштава се наставак -y: вдлу, мôлу,
ндсу, раду. Наставак е ће се јавити у зони која је ближа Лужници (Вукади
новић, Црна трава, 251, 252);
— у говору Сиринићке жупе, шарпланинска област, преовладава наста

вак -y: ндсу, гдсту, крсту, пусту, лёту, гдpу, држу (Р. Младеновић, Сиринићка
жупа, 83);
— у говору Бучума (тимочко-лужнички говорни тип) и Белог Потока

(сврљишко-заплањски говорни тип) не налазимо облике типа: носу, волу, раду,
али се јавља: бежè и бежу, лежè и лежу, блејё и блају, бојё се и боју се, пиште
и пишту (Богдановић, Бучум, 79);
— у говору Алексиначког Поморавља преовладава наставак -y: бежу,
белёжу, болу, вдзу, воду. У зони која се налази источно од Алексинца јављају
се и облици на -е; вдзе, се вóле, држё, љубе се, нôсе (Богдановић, Поморавље,
189);

— у говору Лужнице имамо очуван облички наставак -е: газе, гдтве, маме,
пазе, сналазе се, вйде, волё се, жйве, седё, држё, лежсё, грчё, иако ће се и ту
јавити наставак -у умјесто изворног -е; вису, велу, врту, седу, лежу, пôсту
(Ћирић, Лужница, 85).
2. Косовско-ресавски говорни типови

У овој говорној зони разликујемо двије подгрупе према наставцима у 3.
л. м.н. презента глагола типа носити, држати.
У првој подгрупи, гдје имамо Левач и Трстеник, налазимо стање као и
у нашем стандардном језику, само наставак -е. Тако имамо:
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— у Левачу: бёче се, се борё, бране, буше, вâде, вйде, вйсе, вдде, вдзе, вдле,

врате, врше, говдре, трчё, забораве (Симић, Левач, 389—391). Истина, у том
говору облички наставак -у проширује се на други начин: додаје се на готов
облик 3. л. мн. презента глагола моћи и хтјети: не мджеy, мджеу, нёћеу, дћеу,
шта ћеу? (исто, 391);

— у Трстенику: „У 3. лицу множине нема разлике према књижевном
језику. Глаголи VII и VIII врсте имају -а као наставак, а -е као финални вокал

основе. У осталим лицима једнине и множине финални вокал основе је -и“
(Јовић, Трстеник, 134).

У другој подгрупи говора овога типа имамо све друге говоре. Тамо имамо
поред облика на -е и облике на -у; исп.:
у говору ђердапске зоне: повйшу плату, да раду, да вйду, да се склдну, да
говдру, вдлу, лдву рибу, жcйву, да се пресёлу, плёну, увагу, склдну (Пецо, Ђердап,
207);
у говору Ресаве: дни праву, се даву, учу, да попуну, које ће да важу, служу,

не раду, тражу, славу, напусту, праву кућу (Пецo—Милановић, Ресава, 347). И
ту имамо: нећеу, нёhe(j)y, чак и радеу (исто, 348), а јавиће се и наставак -ду.
трчёду, міджеду, скачёду (исто, 348);
у говору Раче Крагујевачке: окусу, раду, растуру, држу, мдлу, седу, pёшу,
тражу, осуду, трчу, иако ту има мјеста у којима је обичан и наставак -е, а
јавиће се и наставак -ду: чекйду, пёваду, дреду (Р. Павловић, Рача, 45);
— косовски говорни тип, узет као дијалекатска цјелина, има уопштене
обличке наставке -у и ју/-ију: видију, носију, радију, држију, лежију, бежију.
Сјеверна зона ове говорне цјелине, која заузима „простор од Косовске

Митровице на југ до линије која спаја јужне огранке Чичавице с јужним
огранцима Пруговца (Султан-тепе)“ зна и за двојне ликове: носе и носу, виде
и виду (Барјактаревић, Истраживања, 37, 116—118);
— двојаке наставке, тј. и -е и -у, налазимо и у другим говорима овога

говорног типа. Тако имамо у говору села Мрче, код Куршумлије: гдну, грёшу.
Ту је и остüру, али је и: остарем (Радић, Мрче, 30);
— у говору Доње Мутнице, код Параћина, имамо уопштен наставак -ду,
код неких глагола VII врсте: седёду, летёду, болёду, велёду, поред „новијег седё,
* сс

легё, болё, велё“. Ту, међутим, глаголи типа молити „увек имају -е, никад -y“
(Софија Ракић, Доња Мутница, 100—101);

— говор околине Куршумлије има у овоме облику двојаке наставке -у,
као обичније данас; и -е: раду, ндсу (у тексту стоји нôси) вйду, дѣжу, пржу
уз: ндсе, раде, држё (Вукићевић, Куршумлија, 407);
— говор Блаца и околине, ако се може судити на основу примјера датих

у опису гласовног и акценатског система тога говора, има само облике на
-е; да лежсё свій зајно (Арсовић, Блаце, I, 77); запâте стдку, праве чôрбу, туре
компйре, туре вдду (Арсовић, Блаце, II, 79);
— у говору села Чумића налазимо, обично, наставак -y: вйду, ндсу, лету,
цüчу (Барјактаревић, Чумић, 20);
— 7 —
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— у биограчићком говору, а под тим појмом подразумијева се „говор

оних села у околини Београда која имају делимично пренесену акцентуацију,
а код којих је стари " са последњег слога пренесен на претходни кратки слог

обично као ", а не као “ (Ивић, Биограчићки говор, 135) имамо у 3. л. мн.
презента глагола VII и VIII врсте наставак -е замијењен наставком -y: раду,
ндсу, врату, говдру, мучу се, љубу, жёну се, калёму, веселу се, крсту се, праву,
кдсу, вдлу се, жару, пушу... (исто, 164).
— и копаоничка говорна област зна за облички наставак -у, поред -е,
али и -ду: покупу, они ућýте, велйду (М. Грковић, Копаоник, 157—159).
И у другим говорима овога типа налазимо ширење наставка -у мј. извор
ног -е. Такво стање имамо у говору Александровачке жупе и Бруса, гдје је,

истина, наставак -е још увијек чешћи од наставка -y: вйде, вдде, вале (хвале),
варе, бране, збдре, љубе, млате, ндсе, седё, грчё, чинё, туре, поред: вйду, вдду,
велу, ндсу, раду, увагу, удару (Алексић--Вукомановић, Основне особине, 307).
За косовско-метохијску говорни зону Гл. Елезовић, у своме Речнику,
нуди скоро искључиво облике са наставком -y: базду, бйберу, блёшту, брану,
бpйжду, брсту, бýчу, влачу, граду, гуду, држу, лежу, седу, туру, фалу, часту;
поред: гале, збдре, истуље, чйне (в. и Алексић—Вукомановић, Основне особи
не, 307), за метохијску област исп. и код Барјактаревића (Метохија, 214—215),
а за Ибарски Колашин в. Барјактаревић, Колашин, 256, гдје, такође, наставак

-у потискује првобитни наставак -е. Ту имамо: вддё и вдду, ндсё и ндсу, радё
и раду. Барјактаревић каже: „Рекао бих да је наставак -е чешћи“ (Истражива
ња, 424). Према мојим подацима у Ибарском Колашину имамо поред: раду,

тражу још и: нёhey, дћеу, міджеу, што би говорило да се облички наставак -y
намеће као једини завршетак за 3. л. мн. презента (Божовић, Колашин);
— у говорима зоне средњега Ибра, Муслимани у зони која припада зет
ском говорном типу, знају за наставак -у, поред -е које карактерише говор

Срба те зоне, а у зони која припада косовском говорном типу и Срби и Му
слимани знају за -y: говдре, дондсе, нуде, попусте, пожале, газе, ноћё, збдре,

бране, и: прäву, раду, тражу, полёзу, служу, жалу, трчу, жёну се, објаву, за
плёну. Ту и: чйсте, трошё, ноћё, фале, ране, као и: нёћеу, дћеу, міджеy, hёy
(Божовић, Ибар);

— у прскодунавским говорима овога типа, Ивићев смедеревско-вршачки
говорни тип, уопштено је -у или -ду (Ивић, Дијалектологија, 89; Поповић,
Треће лице множине, стр. 7, сепарата; Ивић, Хере, 340; Ивић, Банат, 152). Ту
је: вдлу, гдpу, прüву, плату, мрзу, сёду, стóју, тѣчу (Ивић, Банат, 152). Оваквим
образовањем 3. л. пл. през. створене су, како констатује проф. Ивић, „три
потпуно паралелне промене у презенту, -е, -а, и -и промена, не више разноо

бразне као у књижевном језику (у тексту грешком -езику, А. П.)“: мётем —
мёту и мётеду, вдлем — вдлу и вдледу, вёнчам — вёнчу и венчаду, лёжим — лёжу
и лёжнду“ (исто, 152), чиме се банатски говорни тип издваја као посебан „у
односу на све остале говоре у околини“ (исто). Из говора Банатских Хера
наводим неколико примјера за овај облик: лату, пушту, седу, Тёпу, држу, грчу;

мрзйду, држйду, нёћеду; болиду, видиду, седиду, лежиду (Ивић, Хере, 340—341).
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— говор Буњеваца Суботице и околине, такође, има -у мј. -е: бёжу, гдну,
ддлазу, купу, мислу, праву, уз -ду: мйpйду, вâдйду, вйдйду (Љ. Прцић, Суботи
ца, 54).
3. Шумадијско-војвођански говорни типови

Под овим називом подразумијевамо све новоштокавске екавске говоре
у границама Србије. Ту, опет, како нам и сам назив ове говорне скупине
казује, разликујемо шумадијски говорни тип и војвођански говорни тип, или,
боље, говорне типове. У границама тих зона имамо овакво стање облика 3.
л. Пл. презента глагола типа носити, држати:

а) шумадијски говорни типови:
Какве прилике владају у шумадијским говорима када је у питању наста
вак 3. л. мн. презента, па и тога облика од глагола Белићеве VII и VIII врсте,

показао је Сл. Реметић у своме опису говора централне Шумадије. Централна
шумадијска област зна за оба наставка, и за -е, и за -y: набаве, бäце, бéлё се,
бдjё, бране, брдjё, буде се, држё, поред: обару, бацу, бегёну, бéлу га, блёју, бôју
се, бордву, брану, буну се, вäбу, вару, влачу, вдду, вдзу, врату, дрёшу, држу,
држу (Реметић, Шумадија, 301—304). На основу карте која се даје уз текст,
долази се до закључка да је наставак -е обичнији у зони која се налази западно
од линије Арнајево—Партизани. Источно од те линије преовлађују примјери
са уопштеним наставком -у (в. карту на стр. 303). Реметић ту констатује да
наставак -е претеже „у шумадијској и ваљевској Колубари, да би сасвим пре
овладало (тј. -е, А. П.) у ваљевској Подгорини“. А старије стање није
нарушено ни у Гружи (Pсметић, исто, 306);
— у гружанском говору, према подацима које нам нуди Игрутин Стево
вић у опису говора тога краја, имамо класичне обличке завршетке, тј. имамо
наставак -е у 3. л. м.н. презента глагола Белићеве VII и VIII врсте, уп.: зýё,

брýé (453), дhe (475), дубё (482), црпё (482), иако и: дheју, нёheју (Стевовић,
Гружа, 475),
|-

— у говору Мачве у „3, 1. pl. praes. VII и VIII Белићеве врсте шири се
наставак -у м. -е“ па ту имамо: мучý, ндћу, пушту, трчу, журу, кућу, купу се,
нâвалу, натдварý, ндсý, дблачý, öсвојý, пäзý, прâвý;
али и: губё, пуштё, гддё, йзлазё, ндсё, длколё, дтворё, пдпалё, пôтурё, прёмётё,
угдворё, улазё, вйдё, затворё, звднё;
једино од гл. хтети 3. л. п.л. презента има редовно -y: hу, дћу, нёћу: они
ћу дóћи, дћу дни, нёћу да прймý (Николић, Мачва, 270—271);

— слично стање налазимо и у говору Колубаре. Ту имамо поред. долазё,
љубё се, ндсе, праве, сакупё, увате, чудё

|-

и: белу, дóлазý, умёсy, hуту, гдру; а и ту је: дè hу да опседну, што ћу мени
дукати, нёћу да се тучу, öне тебё нёћу познати (Николић, Колубара, 51);
б) војвођански говорни типови:
У војвођанским говорима бачки и сремски екавски говори, према И.
Поповићу, не знају за ширење наставка -у на рачун наставка -е. Ти говори,

према томе, не знају за облике типа: носу, молу; бежу, трчу, али ће се јавити
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облици на -ду, типа видиду. У говорима Баната, према истом аутору, насупрот
„Срему и екавској Бачкој“ облички наставак -у потиснуо је наставак -e, yко
лико немамо -ду. Ту се јавља: месy, банчу, увагу, газу, седу... (Поповић, Треће
лице множине, 6—7, сепарата). Такво стање, видјели смо, констатује за Банат
и проф. Ивић (Банат, 152; Хере, 340, Дијалектологија, 76, 89). Ивић и посебно
наглашава чињеницу да и херски говор, као и банатски говори у цјелини,
уклања „непаралелности у односу између облика трећег лица множине и свих
осталих облика презента“ и умјесто „неколико разних морфема у 3. л. мн.
везаних за одређене конјугацијске типове... овде се добивају једнаки настав
ци за све глаголе који у свим парадигмама преузимају исту морфолошку
функцију“ (Ивић, Хере, 340).
Бачки буњевачки говори „стоје на средини између западних (бачко-срем

ских) и источних (банатских) екавских говора“. Ту имамо и очуваних облика
са наставком -е; подиле, муче, праве, лете, али се јављају и облици са наставком
-у: раду, не виду, носу, дивану, тужу, обису, а јавиће се и облици са -ду (По
повић, исто, стр. 9).
|-

Бачки Шокци имају уопштен наставак -у код свих глагола. Ту је: саду,
говору, грду, долазу, раду, лету (Поповић, исто, 10).
Новија испитивања и овдје су унијела извјесне корекције. Тако, Берислав

Николић за говор екаваца Срема констатује поред облика на -е постојање и
облика на -y: весёлу, йзлому, крсту, пазару, праву, раду, тражу, ураду, вйду,
гдвору, жcйву, забрану, јёчу, претѣчу (Николић, Срем 349—350), а јавиће се и
облици на -ду: грдиду, мёсиду, бојйду (исто).
У говору села Параге, које се налази „двадесетак километара северно од
Бачке Паланке, на путу Нови Сад — Оџаци“, ако се може судити на основу

примјера које нам нуде текстови из тога села, имамо очувано старије стање,
имамо наставак -е: се лёсе торте, дóлазе, ндсе, ддносё, направе, йскупе, вäде,
крдмпüр, йзмере, прдсе, праве венчање, заврше, запосле, дrпратё га, врате, дставе,

ддрёде, вйде... али је оћедну, ћеду (Марија Шпис, Параге, стр. 580—590. Овдје
нису обиљежавани сви знаци које налазимо у наведеном тексту. Обиљежеване
су основне фонеме, и акценти).
Говор Госпођинаца, међутим, поред наставка -е; вёле, сврше, купе, купе,

пусте, грде, вäде, мрсе, нуде, вйде, налете, држе, живе, има и облике на -ду:
скупüду, губйду, купüду, вйдиду (Поповић, Госпођинци, стр. 18 и 188—189).
4. Славонски говорни типови

Говор даљских Срба има у 3. л. м.н. презента глагола Белићеве VII и VIII
врсте „најчешће наставак -y“: ндсу, прдсу, тѣчу, фалу, раду, тражу (Секереш,
Даль, 146). .

И говор осјечких Срба припада екавским новоштокавским говорима.

Пошто Секереш не указује на одступања од књижевног језика у облику 3. л.
мн презента глагола наведених врста, у опису тога говора, могло би се прет
поставити да ту имамо облички наставак -е, а не -у, као у Даљу (Секереш,
Осијек, 143—144).
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Остали српски говори у Славонији припадају ијекавском говорном ком

плексу. Управо, Стјепан Секереш у раду Говор славонских Срба и посебно
истиче да у цијелој Славонији Срби говоре екавски само у неким насељима
„у источном дијелу Славоније (Осијек, Даль, Борово, Бршадин)“. Чини се да

ови говори не одступају од нашега језичког стандарда. Управо, Секереш не
указује на тај облик у опису говора славонских Срба, иако је у опису даљ
скога говора указао на постојање наставка -у (Секереш, Славонија, 227—228).

Не указује се на посебност овога облика ни у говору Пожешке котлине, а у
тексту налазимо: виде, мисле, раде (Секереш, Пожега, 217). То вриједи и за
говор Срба у јужној Барањи. Нема потврда за облике на -у (Секереш, Барања,
157). Ја имам потврду да се у Бршадину јављају само облици на -е: ндсё, вдлё,
радё, држё.
5. Ијекавски говорни типови у Србији
У Вуково вријеме ијекавски се говорило „до Лознице, до Ваљева и до
Карановца“. Данас се ијекавштина повукла пред екавштином у брдовитије
предјеле и све више постаје одлика сеоског живља тих предјела.
Ни Вуков Тршић, како је то констатовао прије више од двије деценије
Берислав Николић, није ијекавски. И ту се „екавски облици јављају подјед
нако спонтано као и јекавски“ (Николић, Тршић, 263). А ту, то смо већ кон
статовали, поред обличког наставка -е у 3. л. пл. презента глагола типа носити,
држати, могу да се јаве и облици са наставком -y: дóлазу, ддносу, мдлу (Ни
колић, исто, 272).
У Горобиљу, код Ужичке Пожеге, имамо само облике на -е (М. Николић,

Горобиље, 680). Тако је и у Љештанском, код Бајине Баште: бйжё, вйдё,
вpйштё, дозволё, обйлазё, пдгазё, тдварё (Тешић, Љештанско, 226), и у селу
Узовници (Азбуковица): лицёчё, цjёнё, йсцјёдё се (М. Тешић, Узовница, 171).

У селу Драглици, код Чајетине, јавља се, ријетко, и наставак -y: ндсу,
вйдý (моји подаци).

У Полимљу се јављају оба наставка, и -е, и -у, што је условљено и гео
графски и конфесионално. У нововарошким селима православно станов
ништво обично има наставак -е: гдрё, запалё, ндсё, pjeђе -y: запалу, не разйлазу
ce, čёду, запросу, лёжý, раду. У осталим мјестима православно становништво

има „само или претежно -е, а Муслимани... само или претежно -y“. Тако у
првој скупини мјеста имамо: гдрё, запалё, затворё, йстрчё, ндсё, валё, нё видё...
У другој скупини обично је: вёселё се, излазё, йспратё, лёжё, мдлё се, наложё
(православци) и: бôју се, вдду, држу, нè жену се, жcйву, йселу, кдсу, лйчу, мЁзу,
начину, дставу (муслимани). Николић примјећује да се лако запажа „повећање
фреквенције облика типа носу (посебно у говору Муслимана) како се иде са
севера на југ“, што се слаже са ситуацијом коју налазимо у сјевернијим го
ворима овога типа, Горобиље и Љештанско, на једној страни и у говору Би
јелог Поља, у коме је „редовно“ -у „у говору муслиманског и православног
старосједјелачког живља“ (Николић, Полимље, 456—460, и испод текста на

стр. 460). У Прибоју „може се чути наставак -у; носу, држу, купу, не говору”
(Ђуровић, Прибој, 262).
— 11 —
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Новопазарско-сјеничка говорна зона ни према рефлексима вокалајат (ѣ),
ни према степену развијености акцентуације не чини једну хомогену говорну

цјелину; новопазарска зона је екавска са старијом акцентуацијом. То је
област која се налази „северно од Н. Пазара“, јужни дио ове зоне разликује
говор Муслимана (екавци) и Срба (екавци и ијекавци); штавичка зона има е

мј. јата у кратким слоговима код свих житеља, дуго јат даје -е у говору Му
слимана, а -е и –ије код Срба. Сви имају старију акцентуацију. Сјеничка зона

има е мј. јата у кратким слоговима, а е и ије у дугим слоговима. Ту поред
новије акцентуације (западни и сјеверни дио) још увијек може да се јави и

старија акцентуација (источни дио). Када је у питању наставак 3. л. мн. през.
глагола типа носити, држати, ту и у говору православаца и у говору мусли
мана имамо наставак -y: раду, ндсу, вйду, вдзý, бежу, лету, війсу, тражу, кдсу,
лету, лову (Барјактаревић, Новопазарски, 6—7, за општи дио и 100, за облике
3. л. мн. наведених глагола).

У говору моравичког краја преовладава облички наставак -е, али ће се

јавити и наставак -y: лѣубу, крёчу кокоши, раду, грчу, лёжу (В. Николић, Мо
равица, стр. 296).
— у говору Драгачева преовладава облички наставак -е, а „само поне
кад“ може се јавити наставак -y: вдлу, вдзу, тѣчу, раду, тражу, купу, вйду,
йзваду, умёсу, гдpу свеће, живу, пддијёлу се, вйсý, бёжý. Ту се јавља и: xдћеју,
дћеју, да ћёју да га нађу, нећеју (Ђукановић, Драгачево, 230—231);
6. Зетски говорни типови
У говорима зетскога типа, тј. ијекавским говорима са очуваном старијом
акцентуацијом, преовлађује стање које налазимо и у нашем стандардном је
зику, тј. преовлађује облички наставак -е у 3. л. м.н. презента глагола типа
носити, вољети, држати. Изузетака има и, како указују испитивачитих говора,

они су, по правилу, својствени говору муслимана. Негдје се указује да је то
особина старијих муслимана. Тако имамо:
— у источноцрногорском говору, како констатује проф. М. Стевановић,
наставак -у се најчешће јавља „у плавскогyсињском крају и код подгоричких
муслимана, врло чест је у зетскоподгоричких староседелаца уопште, а обичан
и у беранској околини. Православни га, дакле, употребљавају тамо где су и
данас помешани с муслиманима (Подгорица и плавскогyсињски крај) или где
су доскора живели наши муслимани (Зета и Беране)“. Ту имамо: раду, ндсу,
жüву, трпу, држу, пишту, вдлу, бльёжу (или бјёжý), рёжу, гору, лету... (Сте
вановић, Источноцрногорски, 85—86). Пошто православно становништво не
зна за тај наставак ван ових крајева „ни на територији овог дијалекта, нити
ма где у њеном суседству“, проф. Стевановић сматра ту особину карактери
стиком „искључиво муслиманског становништва“ (исто, 86);
— у црмничком говору имамо „обично наставак -е, али се код глагола

VIII врсте (код глагола VII само изузетно) може чути и –y: клдну, ндсу, боју
се, вpйшту, држу, звüжду, клёчу, али само: велё, вдзё, гдстё, збдрё, крстё, мдлё...
(Милетић, Црмница, 473);
— у староцрногорским средњокатунским и љешанским говорима „са

свим добро“ се чува однос -e/-у у 3. л. мн. през глагола VII и VIII Белићеве
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врсте, а и Пешикан биљежи у Зети: долазу, праву, гдлу, бјежу, држу
(Пешикан, Староцрногорски, 174);

— мрковићки говор има сасвим обичан наставак -y: лдву, слдму, пушту,
бдлу ме, дѣжу, учйну, отле се...жёну, ндсу, бдју се, вёлу, раду, мучу се, саду,
стдју. У говору Мрковића имамо и посебну појаву, уопштавање партикуле -ћ
у овом облику, према облику гл. прилога садашњег ндсећ, изгдpeћ, држућ,
ра°дећ, држёћ, збдрећ, лдвећ, нарёдећ (Вујовић, Мрковићи, 257);

— у говору Бјелопавлића нема појаве уопштавања наставка -у мј. -е. Ту
је само: ндсё, кдсё, збдрё, вёлё, вдлё, држё (Ћупић, Бјелопавлићи, 92—93);
— у говору околине Бијелог Поља, и код православног и код муслиман
ског становништва, имамо појаву наставка -у у овоме облику: раду, ндсу,
жйвý, вйду, загЁлу се, пољубý, велу, бäцу — то је заједничка особина оних
мјеста гдје заједно живе и православци и муслимани (Мила Конатар, диплом
ски рад, моја грађа). Мирослав Николић наводи, према М. Секулићу, да је
у Бијелом Пољу „редовно“ носу „у говору муслиманског и православног ста
росједјелачког живља“ (М. Николић, Полимље, 460, испод текста);
— у говору Лепетана (Бока которска) имамо: дћу, волу (Томановић, Ле
петани, 35);
— и говор Паштровића зна за облике као: разболу се, живу, ћуту, скупу,
дозволу, возу, тражу, осушу, квару, као и: зујиду, правиду, учиду (Алексић,
Паштровићи, 30);
— у говору Бихора „наставак у у 3. лицу множине“ потпуно је потиснуо
„наставак -е код глагола где му је место: вйду, збдрý, лету, кдсу, мдлý, ндсу,
бежу... вришту, дречу“ (Барјактаревић, Бихор, 20);
7. Остали иje-шта говори
Сви други ијекавски штакавски говори, који се налазе западније од гра
ница зетских говора и ријеке Дрине, припадају новоштокавским говорима и,
као такви, улазе у ужy основицу језичког стандарда. А ту имамо овакво ста
њс.

— говор Пиве и Дробњака не нуди никаква одступања од језичког стан
дарда када је у питању 3. л. мн. презента глагола типа носити, вољеги, држати.
Управо, аутор монографије о тим говорима, проф. Јован Вуковић, не указује
на таква одступања (Вуковић, Пива, стр. 68);
— у говору Ускока само је -е; вйдё, ндсё (Станић, Ускоци, 242);

— у говору Пљеваља код старијих муслимана јавља се и -y: бјёжу, ддлазу,
тражу. Млађи, без обзира на вјеру, имају само -е (Ћупић, Пљевља, 93);
— говор Никшићке жупе зна „каткада“ за наставак -у мј. -е; доносу, раду,
косу, виду (Вушовић, Херцеговина, 58), а и Решетар наводи из Никшића по
стојање облика на -у („bei den Orthodoxen von Nikšić“, Der štokavische, 193);
— херцеговачки ијекавски говори, са малим изузецима у неким мусли

манским селима на подручју гатачке општине (Кула и Борач) или у говору
Муслимана у Кљунима и Дабру, имају само -е (Пецо, Ист. Херцеговина 24,
151; Централна Херцеговина, 270, Подвележје, 270, Јекавске оазе, примјери
из писане ријечи, стр. 279, в. и код Миласа, стр. 72). За мостарско-у, које се
— 13 —
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може јавити, ја сам у раду о говору Подвележја претпоставио да је нанос из
западнохерцеговачког говора. Да је мостарски говор настао укрштањем ије
кавског говора из крајева који се налазе источно од Неретве и икавских
говора који се налазе западно од Неретве, то је ван сваке сумње. Отуда у

мостарском говору особина и једних и других говора. Свакако, ни централ
нохерцеговачка зона није остала пасивна. И она је дала Мостару подоста
говорних особина. Из те говорне зоне могао је стићи и презент тѣчу, али је
ту и трчём — трчёш; зâспу — зäспём — заспёш. Мостарско раду, вдлу, то сада

констатујем, није могло стићи из западнохерцеговачког говора, јер тај говор
(послије испитивања које је обављено након објављивања рада о источнохер
цеговачком) има очуван наставак -е (в. ниже). Вриједно је и овдје указати да
и за мостарско -у стоји напомена „нарочито... у говору муслимана“ (Подве
лежје, 270);
— сјевернохерцеговачка и јужнобосанска говорна зона, а то је подручје
које се налази између изворишног тока Босне и горњег тока Неретве, гдје
налазимо и штакавских и шћакавских говорних зона (бјелимићко-загорска и
комска зона су штакавске, сјевероисточнохерцеговачка је шћакавско-шта
кавска, а јужнобосанска је шћакавска) имају очувано примарно стање, очуван
је наставак -е. Изузетак имамо у примјерима: ддносу и разлучу, за које испи
тивач ових говора, Р. Ђуровић, претпоставља да су „остаци црногорских ми

грационих наноса“ јер „у обје врсте (VII и VIII), дакле, устаљено је -e“ (Ђуро
вић, Прелазни говори, 303);

— ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Босне знају за оба
ова наставка. Наставак -у имамо у примјерима раду, бйжý, вйду, yфатý, дóлазу
(Јахић, Ијекавскоштакавски говори, II, 482). Јахић ту констатује да је ова
појава, појава наставка -у, обична у говору Муслимана у долини Лима, што
је констатовао и М. Николић, а дјелимично и Праче, и иначе у говору
чаршије. Према Јахићу, то је „никшићко-колашинска струја“ која је у овај

говор унијела неке посебности,
— у говору села Обади, Босанско Подриње, имамо „по правилу“ очуван
наставак -е; вâбё, вддё, гднё, губё, љубё, мучё, пдлазё, учинё, бјёжё, лёжё, рёжё,

звйждё; pjeђе ће се јавити и облици на -y: раду, плйшý се (Симић, Обади, 79);
— у говору села Горње Цапарде, које се налази „на дванаестом киломе

тру пута Зворник—Тузла“, имамо редовно наставак -е; вддё, кдсё, љубё, ндсё,
радё (Ђукановић, Горње Цапарде, 250);
— говор Срба у Кладњу не зна за облички наставак -у. Ту је само: дóлазё,
радё, жcйвё, бдлё мендге (Реметић, Кладань, 130);
— западнобосански ијекавскоштакавски говори имају, по правилу,

облички наставак -е; завршё, пдпалё, кôсё, рддё, пуштё, нâвадё. Забиљежен је

само један примјер са -y: пркосу, а живу може бити и од живсти. Уз то, оба
су примјера из Грмуше, код Босанске Крупе, а у томе мјесту заједно живе
(или су живјели) и Срби и Муслимани, а ови посљедњи су икавци шћакавци
(Дешић, Западнобосански, 261, в. и код мене, Икавскошћакавски, I, 264);
— у говору Змијања обичан је наставак -е. Рjeђе се јавља наставак -y:
звéчу, дpéчу, и то из Крухара, код Санског Моста, гдје заједно живе католици
— 14 —
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и православци, значи, у питању су додири двају различитих говора, са раз
личитим и фонетским, па и морфолошким особинама (Петровић, Змијање,
114, за Крухаре в. на стр. 14);
— у говору Баније и Кордуна у 3. л. мн. презента ових глагола имамо
облике на -е, а само „спорадично“ јављају се и облици на -y: бдлу руке, наточу

мало вддё, улову рйбё. Појава наставка -у „знатно (је) доследнија на крајњој
ивици“ ове говорне зоне — у Пониквама и Доњим Дубравама: држý пуно
оваца, не-пдстý, тѣчу, да-лёжсý, сäлно стóју, лучу дбадвá, пýно раду и мучу-се,
не-гдвору нйига (Петровић, Банија и Кордун, 105);

— у говору околине Удбине имамо стање које не одступа од језичке нор
ме. Наиме, Драган Павлица у опису тога говора констатује да прво лице јед
нине и треће лице множине презента углавном имају књижевне наставке (Па
влица, Удбина, стр. 401—402);

— у говору Буковице, која спада међу најистуреније ије-шта говоре на
западу (то је „крашки крај у сјеверној Далмацији између Велебита на сјеверу
и сјевероистоку, Равних котара на југу, ријеке Крке на истоку и Новиград
ског, односно Каринског мора на западу“) често се јавља наставак -у мј. -е;

мйслу, ндсý, раду, стйдý се, трпý, вйду, вддý (Пецо, Дијалектологија, 1991, стр.
134— 135);
— у говору Жегарске долине (Сјеверна Далмација), такође, јавља се,

често, -у мј. -е; ндсу, вйду, вäду, али и: увате, осäкатё га (исто, стр. 150, и моја
грађа),
— штокавски ијекавски говори у Горском котару имају поред -у раду,
нё виду уопштено -ду: радиду, платиду, говдриду (Финка, Горски котар, 169);
— у говору Срба ијекаваца штакаваца Ливањског поља има подоста осо
бина које су примљене од сусједа икаваца шћакаваца, међу њима и понеки
шћакавизам: буњишће, ишће, огњишће, а и ту у трећем лицу множине презента
„глагола VII-е и VIII-е врсте има наставак -у (ставу, мислу, раду)“ (Ђ. Буту
ровић, Ливањско поље, 111);
— икавски чакавско-штокавски говор Оребића и околине има наставак

„-у у 3. 1. pl. praes. VII и VIII врсте“ (Ивић, Оребић, 406):
Слично стање налазимо и у другим ијекавскоштакавским говорима. Тако
ИМ&lМО.

— у дубровачком говору „свагда свршетак y: вйду, гдвору, ндсý“, иако у

партиципу презента имамо и облике на -е; вйдёhн, говорећи, ндсёћи, али и об
лике на —y: тѣчýhн, уз трчёћи, лёжајући, узлежећи (Будмани, Дубровачки, 175,
176). И Решетар, рођени Дубровчанин, констатује да је у том говору, по пра
вилу, облички наставак -е замијењен наставком -y: лёту, чйну (Решетар, Der
štokavische, 193);

— у говору Конавала, непосредна околина Дубровника, који је под јаким
утицајем дубровачког говора, имамо, исто тако, често облик 3. л. м.н. пре
зента глагола VII и VIII Белићеве врсте на -у, али не и једино на -у. Ту имамо:

чâcrу се, гуллачу, прёкрсту, плату, пазу, пд.љубу, упдрёду, вдду, држу, вйду, праву,
вдлу, діјелу, стäву, раду, лёту, чйну, гдвору, дóлазу, тѣчу, затвору, пушу, купу,
бäву се (Кашић, Конавле). Па и бројност ових примјера говори о стању које
/**** „-
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налазимо у говору који је дао видан печат конаваоском говору, о стању ове
особине у дубровачком говору. Јер, то и наш материјал потврђује, херцего
вачко залеђе није могло дати ту особину говору Конавала, тамо се, још уви
јек, чува класично стање,
— у говору дубровачког приморја, тј. од Дубровника према ушћу Нере

тве, јавиће се и -y: чуду се (Ивић, Приморје, 406). Могуће је да је ту -у чешће
него у херцеговачким говорима удаљенијим од мора. Страни утицај је ту јачи
и разноврснији.
На другој страни штокавштине, у Лици, облички наставак -у само „по
некад“ може да се јави мј. -е: гдвору, лджу, лідлý се, пару се козе. Није за нас
без значаја ни уочавање испитивача личких говора да се наставак -у јавља у
мјестима која се налазе у непосредном сусједству чакавских говора (Дра
гичевић, Лика, 162).
8. Икавскоштакавски говорни типови
Највећа скупина икавских штакавских говора налази се у западној Хер
цеговини. Овом говорном типу ту припадају Муслимани и Хрвати. Срби су,

колико их има, по правилу, ијекавци штакавци, са мањим изузецима гдје се
и код њих може јавити икавизам, али као секундарна појава (исп. о томе
Пецо, Преглед дијалеката, 162—174).
— икавскоштакавски западнохерцеговачки говорни тип има, по правилу,

облички наставак -е у 3. л. м.н. презента глагола типа носити, волити, држати.
Изузеци су ријетки: ндсу, држу, пушћу, тѣчу (Пецо, Западна Херцеговина,
208—209). Али, нити примјери не припадају истој глаголској скупини. Наиме,
од глагола грчати и живити/живсти имамо презент по обрасцу гл. трести:
трчем — трчемо — трчу, живем — живемо — живу, тако и: пушћем — пушћемо
— пушћу. Остаје још само: носу. Тај је облик забиљежен у Грудама, мјесту
које је везано за Бекију и Имотску крајину, а тамо је ова појава, уопштавање

наставка -у мј. -е, сасвим обична појава (Пецо, исто, в. и Шимундић, Имотска
крајина, 146, уз то, то је и други говорни тип, шћакавски). Ово би, даље,
говорило да ни мостарско -у, уколико се јавља, није морало стићи из запад
нохерцеговачког говорног типа, како сам ја претпоставио у раду о говору
Подвележја, јер она у западнохерцеговачком чини праву ријеткост. У мостар
ски говор та је особина могла стићи из крајева ближим Далмацији, као што
су Бекија и Имотска крајина;
— говор Буне, код Мостара, који је некада могао бити икавски, има,
исто тако, очуван наставак -е: ндсё, вдлё, држё (Пецо, Буна, Ортијеш);

— у говору личких икаваца штакаваца (једна мања оаза код Перушића)
имамо очувано старије стање, очуван наставак -е у 3. л. мн. презента VII и
VIII врсте (моји подаци).
IIIЋАКАВСКИ ГОВОРИ

Шћакавска говорна зона, према рефлексима старога вокала jат (ѣ), исто
се може подијелити на иje-шћа и и-шћа говоре.
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1. Ијекавскошћакавска говорна скупина

Ијекавско-шћакавске говоре налазимо у источнобосанској зони, између
Босне и Дрине, Фојнице и Усоре. За то говорно подручје не указује се на
појаву наставка -у мј. -е у облику 3. л. мн. глагола на -им (Брозовић, Ијекав
скошћакавски, 159—160);
— у говору Тухоља, а под тим називом подразумијева се „шест села
смјештених на источним обронцима планине Коњух“ у општини Кладањ, чији

говор припада ијекавскошћакавском говорном типу, који је, истина, претр
пио јак утицај ијекавских штакавских говора, имамо само наставак -е у 3. л.
мн. презента глагола типа: носити, вољети, држати: радё, жcüвё, дóлазё, бдје се,
болёга дчи (Халиловић, Тухоль, стр. 328);

— у говору височких Муслимана, који, такође, припада ијекав
скошћакавском говорном типу, имамо облички наставак -е: лдмё/ломё,
ућё/ућё, лдвё, прйноћё, сједдћё, осједдћё, бацё, набацё, избацё, прибацё, подбацё,
забацё, одбацё, журё, yфатё, ддфатё, вйдё, посједдhё (Н. Ваљевац, Високо, 320);
— и тузлански говор има такво стање: очуван наставак -е у 3. л. мн.
презента глагола VII и VIII Белићеве врсте (моја грађа).
2. Икавскошћакавски говорни типови
Икавскошћакавски говори заузимају средишњу област сx језичке тери
торије. Ту разликујемо неколико говорних типова. Указујем на неке од њих:
— говор Дрежнице, на Неретви, у којој живе „Хрвати и Муслимани“,
чини се, има стање као и у нашем језичком стандарду. Наиме, М. Окука, у
краћем осврту на говор тога мјеста, не указује на одступања у тој особини
од језичког стандарда. Он, истина, наводи од „жcйвит/ocйвет . . . жcйвён, жйвёш,

жcйвёмо. . . У 3. пл преовладава живу“. То би говорило да ту нема одступања
(Окука, Дрежница, 75);

-

— и у говору Раме преовладава облички наставак -е. Једино у Прозору,
наставак -у је нешто чешћи: раду, спрёму, не гдвору, нё мислу, иако је и ту
„чешћа ... морфема -e“ (Окука, Рама, 109—110). А што се и ту јавља живу,
то је према живем — живеш;

— у говору зеничких Муслимана наставак -у није необичан: раду, гдну,
трчу, држу, ндсý (М. Арнаут, дипломски рад, моја грађа);
— говор Лашве, такође, зна за појаву облика на -y: ваду, ндсу, праву,
удару, дrворý, држу, вйду, жйву, пдграбý (Н. Ваљевац, Говор Лашве, 392—
393);

— икавскошћакавски говор Дервенте, поред облика са наставком -е, зна

и за облике са наставком -y: говору, молу се, носу, стиду се (Баотић, Дервента,
137—138). Облици са наставком -у су „доста ријетки“ (исто);
— и у говору села Кострча, Босанска Посавина, који није досљедно икав
ски говор, имамо наставак -е, ако се може судити на основу примјера датих

у опису акцента тога говора: клёчё, могуће је да такав облик имају глаголи
типа клечати, чамнти, из исте акценатске скупине (Баотић, Кострч, 213);
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— икавскошћакавски говори западне Босне, такође, знају за појаву -у у

3. л. мн. глагола типа држати, носити: улазу, заболу, вёлу, држу, зајму се, джену
се, тражу се, кäчу ме, вару се; уз то, ту је и жйву, али према живем — живеш;
поред пушћу јавља се и они пушћё, као и: вйђају/вйђеју према вйђати — вйђам,
поред вёлё забиљежено је и: велйдý (Пецо, Икавскошћакавски, II, 163—165).
— икавскошћакавски говори Ливањског поља имају облички наставак
-у: ставу, наставу, мислу, излазу, окасну, оћуту, уништу (Ђ. Бутуровић, Ливањско
поље, стр. 96, 103, 107);
— у посавском шћакавском говору имамо наставак -y: глёдý исквару, пре
вдру, праву, сиду, боју се, вдзý, жёнý га, крсту се, лету, говдру, нагрдý, подйлу,
раду (Ившић, Посавски, 63);

— у шаптиновачком нарјечју уз -е; болё, држё имамо и -еју држёју,
лежёју, трчёју, бежёју (Ившић, Шаптиновачко нарјечје, 149—150);
— штокавски говори Доње Подравине поред наставка -е; ндсе, прüве, вдзе
знају и за -ију: правију, вдзију, диванију, мдљију се, ндсију, вйдију, правију,

и за -eју: носеју, правеју, вдзеју, платеју, трâжеју, дёљеју, скупеју, мёceју
(J. Хам, Подравина, 45).
— у говору Имотске крајине и Бекије „јавља се -у намјесто -e“: мйслу,
ндсý, стйдý се, тѣлу, вдду, зелёну (Шимундић, Имотска крајина, 146);
— у екавским шћакавским говорима југозападно од Винковаца мјесто
„завршетка -е у глагола као видим, летим, волили... дакле, у свих којима ин
финитив свршава завршетком -т, а презентска основа вокалом -и. . . у том
облику имају завршетак -у (као: тресу, куну. . .): (онй) вйду, лету, вдлу, држу,
клечý, стају, ндсу, páду, бацу, лійслý, жäлу, сäшу (Прковци)“, али се уз такав

облик, у свим мјестима, јављају и облици на -е: вйде, летё, вдлё, држё, клећё,
стојё, ндсе, páде (примјери из Прковаца). Облици на -е, према констатацији
испитивача тих говора, сасвим су обични, они су „тек нешто рјеђи него об
лици с карактеристичним аналошким наставком -y“ (Финка—Шојат, Екав
ски говори, 109);

— у говору Хрвата јужне Барање, који припада посавском икав
скошћакавском говорном типу, у овом облику често имамо наставак -y:
држу, вйду, клёчу, трчý, боју се, гору, седу, вдљу, трпу, чйсту, рёду, тражу, граду,
ндсу, пдју, кдpу, искрйву (Секереш, Јужна Барања, 397).
III

Прикупљена грађа за дијалектолошки атлас, а тражени су одговори за

3. л. мн. презента од глагола: држати (питање у Упитнику број 178, в. Босан
скохерцеговачки дијалектолошки зборник, књ. І, Сарајево 1975), трчати (пи
тање број 286), носити (п. 319), живјети (п. 345), вољети (п. 439) и лет јети (п.
1002), нуди нам овакве одговоре:

— од држати у 3. л. м.н. презента имамо облик на —e: држе у свим испи
тиваним мјестима (попис испитиваних мјеста в у БХДЗ II, 1979, стр. 365—370)
осим пунктова број 64, 96, 109, 132, 135, 139, 147, 172, 175 у којима је заби
љежен облик држу;
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у п. 104, 122 имамо: држё и држу;

— од трчати облик на -y: трчу (ев. трћу) имамо у пунктовима број: 14, 19,
31, 33, 57, 96, 100, 108, 109, 134, 139, 140, 147, 172, 216;
трче и трчу: 3, 36, 37,47, 63, 73, 83, 130, 132;

— од носити облик на -y: ндсу имамо у п.: 96, 109, 132, 139, 172, 175;
ндсё и ндсу: 3, 34, 41, 122, 138;
— од живјети/живити имамо облик на -y: жcйвý у п.: 41, 62, 92, 94, 96,
109, 114, 130, 132, 135, 139, 140, 146, 147, 148, 153, 159, 172, 174, 175, 177, 192,
217, 219, 222, 225;
жйвё и живу: 3,33, 34, 36,58, 63, 87, 103, 104, 137, 138, 151, 220;

— од вољети/волити облик вдлу имамо у п.: 64, 96, 109, 122, 139, 172;
волйду се и вдлý се: 132;
вдлидý: 135;
вдлё и вдлу: 3, 24, 143;
— од летјети/петити облик на -y: лётý:24, 109, 132, 172;
лёгё и лèry:45, 53, 111, 122, 138.
Треба уз ове податке напоменути да има подостанетачних одговора —

било да је забиљежен облик неког другог лица множине, или неког другог
глагола, уз то, највећи је број потврда за облик на -у од глагола живјети :
живу, што се може доводити у везу са инфинитивом живсти, мада тај облик
не прати увијек наведени облик 3. л. м.н. презента.
Ако облике на -у сравнимо са пописом пунктова, доћи ћемо до закључка
да највећи број пунктова који имају такав облик припада хрватским или му

слиманским испитаницима, односно да су испитаници у тим пунктовима били
Муслимани и Хрвати. Мало је потврда за овакав облик из пунктова у којима
су Срби били испитаници.

Овдје је обиљежен акценат који је био најчешћи на пописним листама.
Одступања су могућа, али не и бројна.
IV

Шта нам нуди наша писана ријеч из ранијих времена? Овдје ће се указати
само на неке од таквих извора, а и они ће јасно указати у којим крајевима

је уопштавање обличког наставка -у у 3. л. м.н. презента раније било често:
У Дубровачком зборнику од год. 1520, по ријечима Милана Решетара,

имамо „увијек нормални завршетак -е (нема дакле облика као лету, чину)“.
Ту је и -he („мјесто старијега -те“), хоће, ће (Решетар, Дубровачки зборник,
239).

Језик владике Данила, исто тако, не зна за облике на -у. Ту је облички
наставак редовно -е (Младеновић, Језик владике Данила, 153).
Стипан Маргитић, босански писац XVII вијека, зна за облике: живу,

оживу (али према живем — живеш), једном и: приму (Вукомановић, Марги
тић, 120).
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И писана ријеч Матије Антуна Рељковића, славонског писца (Свињар —
Давор у Славонији) XVIII вијека, зна за облике живу и приму (Алексић, Рель
ковић, 102).

Војвођански писци и овдје нуде више одступања од језичког стандарда,
Тако имамо код Видаковића често облике на -y: врату, белусе, воду, возу, ви
дусе, виду, говору, дозволу, не допусту, жуту се, изволу. . ., иако је и ту „обични
ји“ наставак -е: воде, загрме, заробе ме, захвале, зедерже, зауставе (Кашић, Ви
даковић, 91);

— Богобој Атанацковић исто нуди потврда на -y: виду, сарану, искочу,
поцрвену, напуну, говору, полету, вреду..., уз. чине, желе, ударе, пузе, пате, за

бораве, оживе, лете, виде, веле, плате, који су, чак, далеко обичнији (Јерковић,
Атанацковић, 71);

— Јован Рајић има редовно -е. Његово живу и приму, као и код других
писаца, спада у морфолошке архаизме (Младеновић, Рајић, 116). Младеновић

ту, испод текста, указује на појаву обличког наставка -у у савременим вој
вођанским говорима (исто, 116);

— и језик Јакова Игњатовића нуди потврда за наставак -y: ваду, броју,
исплату, доносу, запечату, задоцну, начину, меру, уз воледу и волу, али и: воле,
ваде, чине, гледе, граде, леже, умноже, седе, горе, клизе (Јерковић, Игњатовић,
157—158);

— језик Бранка Радичевића нуди, такође, понеки примјер са -у у 3. л.
мн. презента глагола VII и VIII Белићеве врсте: живу, држу, иако је у говору

Сремских Карловаца и живу, виду, говору, служу (Илић, Радичевић, 126).
Неће бити сувишно ако овдје укажем и на то да језик Петра Хекторовића
не зна за ширење наставка -ду у 3. л. м.н. презента „чиме се одликује данашњи
хварски говор са околином“ (Младеновић, Хекторовић, 102), а говор Хвара

у одређеним категоријама глагола уопштава наставке -ду и -у (в. овдје на стр.
38). То би упућивало на закључак да је ширење ових наставака, -у и -ду,
релативно скорија појава и да је резултат интензивнијих контаката са „стран
цима“.

V

Пошто се наши штокавски говори често налазе у непосредном сусједству
са чакавским говорима, указаћу овдје и на стање које карактерише чакавски

облик 3. л. мн. презента глагола типа носити, држати. Општа карактеристика
чакавских говора јесте да у том облику имају уопштен наставак -у или -ду.
Тако имамо:

— у говору Брача „У 3. лицу мн. презента долази каткада наставак -y
место-е као на Хвару: привару, сиду, боју се, лету, али је много обичнији, него
на Хвару, наставак -ду, особито на западу острва: говдриду, мйслиду, свитиду,
хдћеду, вдзмеду“ (Храсте, Брач, 53);
— у говору Хвара имамо: цвйле (цвйлиду), лету (летüду). Наставак -е чува
се „консеквентно у средини острва (Врбањ, Свирче, Св. Недеља, Врисник,
Питве) код глагола типа, цвйлйт, блйдйт, ћутйт, глбднйт, почбрнйт, поскупйт . . .,
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а на читавом острву имамо уопштене наставке -у или -ду код глагола типа:

летйт, болйт, горйт, осиротйт... (Храсте, Хвар, 40);
— у сењском говору „у 3. лице множине свих глагола продрло је анало

гијско -ду испред којег је задржан тематски вокал осталих лица: бäциду,
бижcйду, гљёдаду, горйду, крадёду... солйду (Могуш, Сењски, 84). Могуш кон
статује постојање наставка -y/-ду и у другим ча-говорима: у Силби: вйду, на
Рабу: вйду, говдру, у Ријеци: вйду, фалу, кропу, збуду; на Цресу: тецёју, здвüгнеју,
врёју, ћёју, на Суску: страшу, ндсу, брану (Могуш, исто, стр. 60);
— као општи закључак за чакавске говоре Финка даје ову карактери
стику: „У трећем лицу плурала све више превладава наставак с тематским
вокалом, па на примјер према пијем, пијеш... може бити и у трећем лицу
плурала пијејy/пиједу... Тако се све више развија и — хвалијy/хвалиду (мјесто
хвале/хвалу), кољејy/кољеду (мјесто кољу), па и будејy/будеду (мјесто буду),
(x)оћејy/(x)оћеду (мјесто хоће) и сл.“ (Финка, Чакавско нарјечје, 57).
Дакле, у чакавским говорима наставци -у и -ду, од раније, постали су
једна од говорни особина. Понегдје, чак, и диференцијалних особина.
VI

Наши говори ван граница нашега језичког подручја
Наших језичких оаза има „широм свијета“. Овдје ће се указати на стање
ове изоморфе у неким од тих земаља, а на основу постојеће литературе (исп.
о томе код мене Дијалектологија, 293—308).
1. У сусједној Мађарској штокавских говора имамо:
— у селима Душнок и Баћин „јужно од Калоче“ који припадају говорима
са старијом акцентуацијом, без акута, чије изворе вјероватно „треба тражити
у ближој или даљој околини Осијека“ имамо у 3. л. м.н. презента уопштен
наставак -ју: ліддију, прдсију, борйју се, грабију, извадију, расправију, као и:
бежceёју, летеёју, уз сёдё, па и г'ёју,
— у говорима „католичких “Бошњака” и “Шокаца” у Саланти, Погању,
Великом Козару и Катољу код Печуја“ имамо штокавске јекавске говоре,
новоштокавског типа, али са досљедним шћакавизмима чије извориште треба

тражити у предјелима сјевероисточне Босне. Ти говори имају у „3. л. мн. пре
зента глагола на -и“ уопштено -y: значу, биежу, пüшћу (Ивић, Прилог рекон
струкцији, 122—126); 126—129);
у говору Ловрена, „на југу Чепелског острва“, имамо штокавски говор
„са новом акцентуацијом“ какву налазимо у Сентандреји, Помази, Калази,

Чипу и Збегу. Једино у Чобанцу имамо акцентуацију косовско-ресавског
типа. У тим мјестима, са неједнаким рефлексима јата, што говори и о пори

јеклу њиховог становништва (а њихово поријекло могло би се тражити у Ба
нату, још више Срему, околини Београда и сјеверозападној Србији, Ивић,

Ловра, 200), имамо у 3. л. м.н. презента раширен наставак -ду: cйјёду, купиду,
скупüду, дставüду, учйду, држйду, као и: нећеду, дни ћеду касти, али и куле,
ндсе, раде, вйсе. Проф. Ивић закључује да је фреквенција на тавка -ду у овом
говорима већа „него у просечним војвођанским говорима“ (Ивић, Ловра, 197);
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— у Кукину (Кökény), десетак километара јужно од Печа (Pécs) у Мађар

ској, имамо насеобину католика Бошњака који свој језик називају
„бошњачким“. Говор је екавско-јекавски (по принципу: брёг, бёли : мјёсто,
пјёсма), са старијом акцентуацијом (уп. субдта, четири, пüсала; водё, посд, ћецё),
али и појавом новоштокавских узлазних акцената (лдза, у сèлу, вдда; знамо,
пётак, нджа, вpéбац), и шћакавском секвенцом шћ: гушћер, огњйшће, шћäка,
без жсђ, али и са ћ у примјерима као: туђа, Бђа, млађе, слађе. Овај говор има
у „3. л. м.н. садашњег времена глагола са основом садашњег времена на -и“
облички наставак -y: прâву, сёлу, навёсту, вдлу, тѣчý (Ивић, Кукин, 331—336,
примјери на стр. 336);
— у Сантовy (Нerczegszäntó) „шокачком“, насељу у западнобачком Поду
нављу у Мађарској, глаголи VII и VIII врсте „често имају у 3. л. пл. презента
наставак -y“: сидy, hуту, цвpчу, држу, пушћу, лету, боју се, превару, тражу,
држу, ндсу, љубу се, вршу, лету, пару се, ишћу, али и наставак -ду: направиду,

дкитиду, мйслиду, прйтиду. Облици на -ду јављају се „само у јужном подручју“
и, по мишљењу Секереша, у говор Хрвата ових крајева могли су ући из го
вора „српског становништва у том крају“ (Секереш, Говор Хрвата, 173, и П.
Степановић: О српскохрватском говору села Сантова у Мађарској, Аkademiai
Кiado, Budapest, Studia slavica Hung. XXV, 1979, који констатује да глаголи „у
3. п.л. имају -y: пйту, глёду, йлій, чёку, бду (ходају), знý, кýву, вйду“, стр. 376).

2. Бројне су наше језичке оазе и у сусједној Румунији. То су „крашованска
села крај Решице, Свињица на Дунаву, Рекаш и Банатска Црна Гора крај
Темишвара и Кеча на румунско-југословенској граници у северном Банату“
(М. Живковић, Сведочанства, 273). Према Живковићу осим „неколико села
са чисто српским становништвом, већина Срба и Хрвата живе у селима са
мешовитим становништвом — са Румунима, Мађарима и Немцима“ (исто, в.
и Ивић, Дијалектологија, 209—212, као и код мене, Преглед дијал., 296—300).
У тим говорима имамо:
— у банатском говорном типу, у долини Тамиша, а то је екавски говор
са икавизмима својственим говорима шумадијског типа, у 3. л. пл. през гла
гола VII и VIII врсте поред наставка -y: праву, носу, држу, уопштава се и

наставак -ду; носиду, држиду (Живковић, Сведочанства, в. и код мене, Пре
глед дијал., 297);

— у говору Рекаша и Петровог Села (Банатска Црна Гора) „чест је, али
не и уопштен завршетак -ду“. Ту имамо: свpбиду, велйду поред: налазу, испрдсу,

тражу (Рекаш); говдриду, припрäиду, поред: се весёлу, се љубу, упалу (Краљев
ци); диваниду поред лдву (Петрово Село, Ивић, Штокавски говори, 153);
— за говор Банатске Црне Горе V. Vescu констатује да сви глаголи у 3.
л. множине презента „добијају наставак -у (-ду): ме болёду руке ... ваду лука,
тако и диваниду ... се весёлидy“ (Vescu, Банатска Црна Гора, 153);
— говор Свињице, „на левој обали Дунава ... 46 км од Оршаве“, који
има одлике призренско-тимочких говора (очуван полуглас, експираторни ак
ценат, дефектна деклинација) имамо уопштен облички наставак -y: ндсу, лету,
држу, седу (Томић, Свињица, 101);
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— у говору Радимаца, који припада клисурским говорима у Румунији,
са особинама наших косовско-ресавских говора, у 3. л. мн. презента имамо

уопштене наставке -у и -ду: ндсу — ндсиду, лежу — лежüду; болу — болüду,
веселу — веселйду, вйду — вйдиду, вдлу — вдлиду, газу — гäзиду, гору — горüду
(Томић, Радимци, 407—408).

3. Наших језичких колонија има и у сусједној Албанији. О говору једне
такве оазе, о говору

Врачана,

истина, посредним путем — на основу говора

избјеглица из те оазе, сазнали смо на основу рада Д. Петровића. Њихов говор
има у 3. л. м.н. презента глагола свих врста наставак -у. Ту је и: ндсу, раду,
забораву, уљйјепý, бљу, гору, велу, бљежý (Петровић, Врачани, II, 213). Ту је
и: дty, нёту, чак и дни ту ддћ (исто, 214).
4. Посебно мјесто, у скупини говора нашега језика који се налазе ван
наших језичких граница, припада говору Галипољских Срба. То је једна група
„српскога живља која је више столећа провела одвојено од главнине српскога
народа“, а која се данас налази „у варошици Пехчеву на ивици Малешевске
Котлине у источној Македонији, а досељена је онамо из села Барјамича, у
близини Галипоља на територију данашње Европске Турске“. У њиховом го
вору имамо: „3. л. м.н. презента у говорном језику . . . готово искључиво“ об
лике „који се завршавају на ју“. Само неки глаголи VII и VIII врсте, и у
говору неких појединаца, имају овај облик са наставком -у, као у промјерима:
врту, запалу, вишту. У пјесмама, међутим, такви облици су обични: загрлу,
изгубу, поклону, накршу, мислу, умору, носу, износу, рану, стору, прифату. Ту
се јавља и -hу мј. ће: да-л ћу доћи дивојке (Ивић, Галипољци, 235—236). За наш

проблем је од значаја и чињеница да су Галипољци поријеклом, управо њи
хови преци, „из Јагодине“ и да су дуго времена били у несловенској средини
и под туђим језичким утицајем. Тај моменат, као што ће се доцније видјети

у овоме раду, може имати великог значаја за наш проблем.
5. У области Молиса, код Напуља, постоји, такође, једна oаза нашега
језика. Према Милану Решетару, који је испитивао њихов говор, већину тих

наших исељеника чине потомци далматинских штокаваца, из подручја које
се налази између Велебита и Неретве. Они су у сусједну Италију доспјели у
XVI вијеку. У 3. л. мн. презента у говору ових наших исељеника имамо обично
завршетак -y: брдју, бдлу, стóју (Решетар, Die serbokroatischen Kolonien, 217);
VII

На основу изнесеног материјала, а који је узиман из постојеће дијалек
толошке литературе, главнине радова о говорима штокавског нарјечја, могли
би се извести сљедећи закључци:

1. Сви штокавски говори, према обличком завршетку у 3. л. м.н. презента
глагола VII и VIII Белићеве врсте, могу се подијелити у три веће скупине, и то:

а) говори у којима се још увијек чува класично стање, чува се облички
завршетак -е. У овој скупини имамо: Трстеник, Левач, Гружу, многе говоре
у Подрињу; овамо припадају и говори Срба како екаваца тако и ијекаваца
у Славонији и Барањи; затим староцрногорски средњокатунски и љешански

говори, говор Бјелопавлића, безмало сви новоштокавски говори у Црној
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Гори, сви говори данашње Херцеговине, изузетак чине нека муслиманска

села, јужна Босна, Горње Цапарде, западнобосански ијекавски говори, Уд
бина, иje-шта говори Лике, сем мањих изузетака, иje-шћа говори у источној
и централној Босни, и-шта говори у западној Херцеговини, сем мањих изузе
така; и-шћа говори у Дрежници и Рами, сем Прозора.
Како се на основу ових топономастичких одређења може закључити, још
увијек је велико подручје које чува класично стање и оно се протеже од Тр
стеника преко Подриња и Црне Горе на Херцеговину, Босну и Лику. И, што
није неважно за наш проблем, све су то говори који се налазе унутар наше
језичке и дијалекатске територије и нису, никада, били под јачим и непосред
нијим утицајем са стране.
б) говори у којима се напоредо јављају и старији облици, са обличким
наставком -е, и новији облици, са обличким наставком -у. Истина, није исто

стање у свим тим говорима: у једнима је појава аналошког наставка -у сведена
на најмању мјеру; у другима, пак, облички наставак -у може бити равнопра
ван са обличким наставком -е.

Говоре овог типа, са обадва наставка у 3. л. м.н. презента глагола VII и
VIII Белићеве врсте, налазимо од Лужнице и Ђердапа преко Раче, Куршумли
је, Косова, Александровачке жупе и Бруса на централну Шумадију, Ибар,
Мачву, Колубару, затим на Срем, Госпођинце, неке штакавске говоре у Сла
вонији преко Посавине на Доњу Подравину, односно, преко Косова на

источноцрногорски говор, Црмницу, Боку, нека муслиманска мјеста у зони
источнохерцеговачких говора, Конавле, Дубровник; у икавскошћакавској
зони Прозор, Зеница, Лашва, Дервента, и-шћа говори западне Босне, Имотска
крајина и Бекија, посавски говорни тип у Славонији и Барањи.

Како нам ови подаци говоре, велика је зона у којој могу напоредо да се
јаве оба ова обличка наставка. Али, понављам, није учесталост њиховог ја
вљања иста у Лужници или Ђердапу и Мачви, Колубари и Драгачеву. По

моме мишљењу ни узрочници тој појави нису исти у свим наведеним мјестима.
У некима од њих, а то су они говори који се налазе у средишњим зонама

штокавштине, та појава је резултат унутарњих аналошких уопштавања. У
другима од наведених говора, узрочнике можемо тражити не само у анало

гији него и у јачем подстицају за ту појаву коју су условљавали туђи језички
елементи или, пак, утицаји других говорних типова на ове. Ово нарочито

може да се односи на говоре у периферним зонама штокавштине у којима
страни елементи нису успјели да у потпуности уклоне ову морфолошку спе
цифичност глагола VII и VIII врсте.

в) говори у којима је наставак -у потиснуо старији наставак -е. То су,
најчешће, наши периферни говори или, пак, говори оних мјеста у којима за
једно живе, и дуго, представници нашега језика и неког страног језика, или
су носиоци нашега језика имали дуже контакте са носиоцима страног језика.
А странци су у оваквим ситуацијама врло подложни различитим аналошким
уопштавањима. То се десило и са овим глаголским обликом. Под њиховим
утицајем та је особина постала и особина исконских наших носилаца тога
говорнога типа.
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Овакве говорне типове имамо од јужноморавског преко ђаковачког, ја
њевског, говора Приштине, Гњилана, Лесковца, затим прешевско-бујано
вачки говорни тип, говор Црне траве и Власине, говор Сиринићке жупе,
Алексиначког Поморавља. Том говорном типу припада и биограчићки говор
као и говори Бачке и Баната. Од ијекавских говора овој скупини припадају

говор Бихора, дубровачки говор, говор икаваца штакаваца, па, можда, и ије
каваца штакаваца Ливањског поља и Горског котара. Није искључено да ће
се овој скупини придружити и још неки говор у границама штокавског нар

јечја. Чињеница је да су увијек у питању или наши периферни говори или,
пак, говори који су у својој историји имали тјешње везе са неким страним
језиком, или неким другим нашим дијалектом.
Да је за развитак ове особине био од значаја и национални састав говор
ника, свједочи чињеница да наши дијалектолози често указују на то да су

носиоци ове особине, уопштеног наставка -у, припадници исламске вјере. То
би говорило да је у тим срединама било чешћих и тјешњих контаката између
наших муслимана, који су сви у тим срединама старинци, и припадника неког

страног језика, у првом реду турскога. У таквим срединама, понављам, ана
лошке појаве су биле обичније и разноврсније. Ово је нарочито могло бити
обичнија појава у породичним круговима, гдје је долазило до мјешовитих бра
кова. На овакав закључак упућује и ситуација коју налазимо у нашим гово

рима на туђим језичким просторима, у нашим говорима ван наших језичких
граница.

И, на крају, овдје се може поставити и једно начелно питање: однос наше
граматичке норме према говорној стварности? Одговор на ово питање ника
ко не може бити уједначен. Није свеједно, на примјер, да ли је у питању однос
краткоузлазног и дугоузлазног акцента на неком од акцентованих слогова

или је у питању однос старијег облика множине према новијим облицима.
То, исто тако, вриједи и за наш случај. Језички нормативи прихватају акце
натске дублете, па и триплете, али не прихватају старије облике генитива,

датива, инструментала и локатива множине именичких промјена, без обзира
на то колико неки од тих облика може, још увијек, да буде жива говорна

категорија у неком говору. Чак и да је у питању говор који цјелокупном
својом граматичком структуром чини најужу основицу наше језичке норме.
То, такође, вриједи и за наш случај. Без обзира на то што су облици 3. л. мн.

презента глагола VII и VIII Белићеве врсте на -у иновативни, без обзира на
то што су они врло распрострањени у говорима штокавског нарјечја, па и
оним из најyже основице наше језичке норме, они не могу добити право
грађанства у нашем књижевном стандардном језику. И тако ће бити све дотле
док постоји и један од тих говора који чува изворне облике. Када не би било
тако, наша језичка нормативистика почивала би на врло слабим ослонцима
и често би била изложена измјенама. То би некада могло бити изложено и

жељама појединаца. А, мора се признати, никаква норма, па ни језичка, не
може почивати на жељи појединаца, без обзира на тоо каквим је појединцима
ријеч.
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Асим Пецо
VIII
Скраћенице

АНУБиХ, Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Сарајево.
АФФ, Анали Филолошког факултета у Београду.
БЈФ, Библиотека Јужнословенског филолога, Београд.
БХДЗб, Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сарајево.
ГЗС, Годишњак Задужбине Саре и Васе Стојановић, Београд.
ГФФНС, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду.
ЗФЛ, Зборник за филологију и лингвистику Матице српске, Нови Сад.
ЗФФП, Зборник Филозофског факултета у Приштини.
ЈАЗУ, Југославенска академија знаности и умјетности, Загреб.
ЈФ, Јужнословенски филолог, Београд.
ППЈ, Прилози проучавању језика, Нови Сад.
САНУ, Српска академија наука и уметности, Београд.
СДЗб, Српски дијалектолошки зборник, Београд.
ХДЗб, Хрватски дијалектолошки зборник, Загреб.
IX
Извори из којих су коришћени подаци

Алексић, Рељковић — Алексић Радомир, Језик Матије Антуна Рељковића, БјФ, Београд 1931, књ. 4.
Алексић, Паштровићи — Алексић Радомир, Извештај о дијалектолошким истраживањима, ГЗС VI,
1939.

Алексић — Вукомановић, Основне особине — Радомир Алексић и Славко Вукомановић, Основне
особине александровачког и бруског говора, АФФ 6, 1966.
Арсовић, Блаце — Арсовић Југослава, Главне фонетске особине говора Блаца и околине, ППј9, 1974.
Арсовић, Блаце II — Арсовић Југослава, Акценат именица женског рода у говору Блаца и околине,
ППЈ 13—14, 1977—1978.
Баотић, Кострч — Јосип Баотић, Акценатски систем села Кострча у босанској Посавини, БХДЗб II,
1979.

Баотић, Дервента — Јосип Баотић, Икавскошћакавски говор у околини Дервенте, БХДЗб IV, 1983.

Барјактаревић, Гњилане — Данило Барјактаревић, Говорне особине Гњилана, Дијалектолошка
истраживања, Јединство, Приштина 1977.
*
Барјактаревић, Метохија — Данило Барјактаревић, Говор Срба у Метохији, Приштина 1979.
Барјактаревић, Приштина — Данило Барјактаревић, Приштина у говору Срба старинаца, Дијалек
толошка истраживања, Приштина 1977.
Барјактаревић, Ибарски Колашин — Данило Барјактаревић, Пресек развоја говорних особина
Ибарског Колашина, Дијалектолошка истраживања...

Барјактаревић, Прешевско-бујановачка говорна зона, Дијалектолошка истраживања...
Барјактаревић, Чумић — Данило Барјактаревић, Гласовне и морфолошке особине у говору села
Чумића, ЗФЛ IV—V, 1961—1962.
Барјактаревић, Новопазарско-сјенички — Данило Барјактаревић, Новопазарско-сјенички говори,
СДЗб XVI, 1966.

Барјактаревић, Бихор — Данило Барјактаревић, Біхорски говор, 3ФФП III, 1966 и Ив 1967.
Белић, ДИЈС— Александар Белић, Дијалекти источне и јужне Србије, СДЗб I, 1905.

Белић, Историја језика — Александар Белић, Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 2, Речи са
конјугацијом, Београд 1969.
Богдановић, Бучум — Недељко Богдановић, Говор Бучума и Белог Потока, СДЗб XXV, 1979.
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Богдановић, Поморавље — Недељко Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља, СДЗб XXXIII,
1987.

Божовић, Колашин — Маринко Божовић, Говор Ибарског Колашина, маг. рад, рукопис.
Божовић, Ибар — Маринко Божовић, Говор средњег Ибра, докторска дисертација, рукопис.
Брабец, Тузла — Иван Брабец, Говор Тузле и околице, докторска дисертација, рукопис, цитирано
према С. Халиловићу.

Брозовић, Фојница — Далибор Брозовић, Говор у долини ријеке Фојнице, докторска дисертација,
рукопис.

Брозовић, Ијекавскошћакавски — Далибор Брозовић, О проблему ијекавскошћакавског (источно
босанског) дијалекта, ХДЗб II, 1966.
Бутуровић, Ливањско поље — Ђенана Бутуровић, Народни говор Ливањског поља, Гласник Земаљ

ског музеја у Сарајеву, Етнологија, 1961.
Будмани, Дубровачки — Перо Будмани, Дубровачки дијалекат како се сада говори, Рад LXV.
Ваљевац, Лашва — Наила Ваљевац, Говор Лашве, докторска дисертација, рукопис.
Ваљевац, Високо — Наила Ваљевац, Говор височких Муслимана, БХДЗб IV, 1983.
Vescu— Ваnatska Crna gora —VictorVescu, Govor Banatske Crne gore, ЗФЛ ХIХЛ, 1976.

Вујовић, Мрковићи — Лука Вујовић, Мрковићки дијалекат (с кратким освртом на сусједне говоре),
СДЗб XVIII, 1969.
Вукадиновић, Црна Трава — Вилотије Вукадиновић, Говор Црне Траве и Власине, докторска ди
сертација, рукопис.
Вукићевић, Куршумлија — Милосав Вукићевић, О говору околине Куршумлије, ЗФФП, VIII, 1971.

Вуковић, Пива —- Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ XVII, 1940.
Вукомановић, Маргитић — Славко Вукомановић, Језик Стилана Маргитића Марковца, Фило
лошки факултет, Монографије ХХХIХ, Београд 1971.

Вушовић, Херцеговина — Данило Вушовић, Дијалекат источне Херцеговине, СДЗб III, 1927.
Грковић, Копаоник — Милица Грковић, Дијалектолошки текстови са Копаоника, ППЈ7, 1971.
Даничић, Историја облика — Ђуро Даничић, Историја облика српскога или хрватскога језика до
свршетка ХИТI вијека, УБиограду 1874.
Дешић, Западнобосански — Милорад Дешић, Западнобосанскнијекавски говори, СДЗбХХІ, 1976.
Драгичевић, Лика — Милан Драгичевић, Говор личких јекаваца, СДЗб ХХХII, 1986.
Ђукановић, Цапарде — Петар Ђукановић, Говор села Горње Цапарде (код Зворника), СДЗбХХIХ,
1983.

Ђукановић, Драгачево — Петар Ђукановић, Говор Драгачева, докторска дисертација, рукопис.
Ђуровић, Прибој— Радосав Ђуровић, Рефлексијата у околини Прибоја, СДЗбXXVI, 1986.
Ђуровић, Прелазни говори — Радосав Ђуровић, Прелазни говори јужне Босне и високе Херцегови
не, СДЗб XXXIII, 1992.
Живковић, Сведочанства — Мирко Живковић, Свеодчанства о српско (југословенско) румунским

културним и књижевним односима, Кriterion, Букурешт, 1976.

Ивић, Оребић — Д-р Павле Ивић, Извештајн о научно-истраживачком раду на терену, ГФФНС, II,
1957.

Ивић, Дубровачко приморје — Д-р Павле Ивић, Извештаји о научно-истраживачком Раду на тере
ну, ГФФНС, II, 1957.

Ивић, Хере — Д-р Павле Ивић, Место банатског херцског говора међу српским дијалектима, Нови
Сад 1958 (прештампано из зборника „Банатске Хере“).
Ивић, Банат — Павле Ивић, О говорима Баната, ЈФ XVIII, 1949—1950.
Ивић, Дијалектологија — Д-р Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језнка, Матица српска
1956.

Ивић, Ловра — П. Ивић, О српском говору у селу Ловри, Studia slavica, Academiae scientiarum hungari
cae, t. XII, fasc. 1—4, Будимпешта 1966.

Ивић, Галипољци — Павле Ивић, Говор галипољских Срба, СДЗбХII, 1957.

Ивић, Биограчићки — Павле Ивић, Белешке о биограчићком говору, СДЗбХХIV, 1978.
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Ивић, Поговор — Др Павле Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818. године, Поговор Рјечнику, издање
Просвете, Београд 1966.
Ивић, Прилог реконструкцији — Павле Ивић, Прилог реконструкцији предмиграционе дијалекатске
слике српскохрватске језичке области, ЗФЛ IV—V, 1961—1962.

Ивић, Кукин — П. Ивич, Один неиследованный штокавский говор с двояким рефлексомѣ, Исследова
ния по славянскому языкознанию, Академия наук СССР, Институт славяноведения и балка
нистики, Москва 1971.

Ивић, Штокавски говори — Д-р Павле Ивић, Једна доскора непозната група штокавских говора: го
вори с незамењеним јатом, ГФФНС, I, 1956.
Ившић, Посавски — Стјепан Ившић, Данашњи посавски говор, Рад, књ. 196 и 197, 1913.
Ившић, Шаптиновачко нарјечје, Рад, књ. 168, 1907.

Илић, Радичевић — Војислав Илић, Песнички језик Бранка Радичевића, Матица српска, Нови Сад
1964.

Јахић, Ијекавскоштакавски — Џевад Јахић, Ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Бо
сне, докторска дисертација, рукопис.
Јерковић, Игњатовић — Јован Јерковић, Језик Јакова Игњатовића, Матица српска, Нови Сад 1972.
Јерковић, Атанацковић — Др Јован Јерковић, Језик Богобоја Атанацковића, Матица српска, Нови
Сад 1976.

Јовић, Трстеник — Душан Јовић, Трстенички говор, СДЗб XVII, 1968.
Кашић, Конавле — Зорка Кашић, Говор Конавала, докторска дисертација, рукопис.
Кашић, Видаковић — Јован Кашић, Језик Милована Видаковића, Филозофски факултет, Нови Сад
Ластавица. Коренички — Богдан Ластавица, Коренички говор, Наставни вјесник, XIV, Загреб
1905—1906.

Милас, Мостарски — Матеј Милас, Данашњи мостарски дијалекат, Рад 153, 1903.
Милетић, Црмница — Бранко Милетић, Црлинички говор, СДЗб IX, 1940.
Михајловић, Лесковац — Јован Михајловић, Лесковачки говор, Библиотека Народног музеја у Ле
сковцу, Лесковац 1977.
Митровић, Лесковац — Брана Митровић, Речниклесковачког говора, Лесковац 1984.
Младеновић, Језик владике Данила, Матица српска, Нови Сад 1977.
Младеновић, Рајић — Александар Младеновић, О народном језику Јована Рајића, Матица српска,
Нови Сад 1964.

Младеновић, Хекторовић — Александар Младеновић, Језик Петра Хекторовића, Матица српска,
Нови Сад 1968.

Младеновић, Сиринићка жупа — Радивоје Младеновић, Говор Спринићке жупе, магистарски рад,
рукопис.

Могуш, Сењски — Милан Могуш, Данашњи сењски говор, Сењски зборник, II, Сењ 1966.
Николић, Тршић — Берислав М. Николић, Тршићки говор, СДЗб XVII, 1968.
Николић, Срем — Берислав М. Николић, Сремски говор, СДЗб XIV, 1964.
Николић, Мачва — Берислав М. Николић, Мачвански говор, СДЗб XVI, 1966.

Николић, Колубара — Берислав М. Николић, Колубарски говор, СДЗб XVIII, 1969.
Николић, Горобиље — Мирослав Николић, Говор Горобиља (код Ужичке Пожеге), СДЗбXIX, 1972.
Николић, Полимље — Мирослав Николић, Говор србијанског Полимља, СДЗбXXXVII, 1991.
Окука, Рама — Милош Окука, Говор Раме, Свјетлост, Сарајево 1983.
Окука, Дрежница — Милош Окука, Говорне особине становника Дрежнице, Гласник Земаљског
музеја Босне и Херцеговине, Етнологија, н. с. св. 38, Сарајево 1983.
Павлица, Удбина — Драган Павлица, Говор околине Удбине, СДЗбХХХ, 1984.
Павловић, Јањево — Миливој Павловић, Говор Јањева, Нови Сад 1970.

Павловић, Сретечка жупа — Миливој Павловић, Говор Сретечке жупе, СДЗб VIII, 1939.
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ТРЕТЬЕ ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА НАСТОЯЦЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛОВ
ТИПА НОСИТИ, ВОЛЬЕТИ И ДРЖАТИВ ГОВОРАХ ШТОКАВСКОГО НАРЕЧИЯ
Ре з ю м е

На основании богатого материала в статье рассматривается „судьба“
форм 3-его лица множественного числа настоящего времени глаголов VII и
VIII разряда (по Беличy) в говорах штокавского наречия. На основании этих
данных приходится к выводу, что все штокавские говоры, учитывая данную

особенность, можно разделить на три группы: а) говоры, в которых еще со
храняется „исконное“ состояние, окончание -е; б) говоры, в которых кроме
этого окончания является и аналогичное -у; в) говоры, в которых аналогичное

-у вытеснило подлинное -е. Первая группа говоров представляет собой цен
тральную зону што-говоров, вторая группа охватывает и эту зону и, в

большей степени, диалектную периферию; третья группа главным образом
относится к нашей диалектной периферии, а во внутрености штокавского
наречия к говорам, которые были под сильнейшим посторонним влиянием.
Этой группе принадлежат все наши говоры, находящиеся за пределами наших
языковых границ. На конце дается и возможное объяснение данного явления.
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УВОД

Овај упитник је покушај да се што детаљније прикаже репертоар син
таксичке проблематике у косовско-ресавском и призренско-тимочком дија
лекту. Њиме су назначене основне синтаксичке целине кроз које треба тра
гати за појединостима чијим би се бележењем дошло до озбиљних дијалек
толошких резултата. Надам се да ће израда упитника на основу којег се
утврђују синтаксички феномени у две наведене дијалекатске зоне бити кори
сна као један од ослонаца код састављања дијалекатског упитника за син
Таксу српских говора.

Синтаксичка проблематика је веома компликована, најмање је обрађива
на и стога недовольно проучена, а дијалекатска синтаксичка грађа је, осим
тога, у опасности да заувек нестане. У нас до сада ниједан рад није у целини

био посвећен дијалекатској синтакси (једини обимнији рад је Радоја Симића
о употреби падежних облика у говору Левча (38]), већ је она била давана
само као податак уз анализу, најчешће, морфолошких система одређених го
вора, те је тако читава једна област, изузетно важна за проучавање нашег

језика, остајала због тога недовољно осветљена. У говорима двеју наведених
дијалекатских зона примећује се јака инфилтрација балканизама, па би
истраживање синтаксе ових говора изнело пред науку огроман број занимљи
вих појава, јер би се, између осталог, још једном могли сагледати начини на
које балканизми продиру у наше говоре и како се ту развијају.
Треба указати и на то да се читав низ проблема појављује у практичном
раду на терену са синтаксичким упитником. Није нимало лако добити од
информатора потребан синтаксички податак директним питањем, а форси

рањем неке конструкције може се одговор сугерисати и добити исконстру
исан лажни податак. У ствари, сваки синтаксички упитник обухвата две вр
сте питања: једна, на која се одговор релативно лако може добити испити
вањем према упитнику и она друга, која захтевају специјални третман (дуже
испитивање, слободан спонтан разговор, снимање материјала На. магнетофон
ске траке).
Помоћу овог упитника може се добити велики број језичких чињеница,

међу којима ће свакако бити и неких које ће се моћи искористити када се
буду истраживали неки несинтаксички језички нивои.
Сва три синтаксичка упитника проф. Милке Ивић [17, 19, 20] послужила
су ми заиста као „основа за даља попуњавања репертоара дијалекатских ра
злика у српскохрватској синтакси“ (20, 13]. Питања из та три упитника, по
себно из Репертоара синтаксичке проблематике у српскохрватским дијалектима,
која се могу односити и на говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке
дијалекатске зоне, нису уврштена у мој упитник из практичних разлога еко
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номисања простором, али је приликом истраживања неопходно водити
рачуна и о њима. Два питања проф. М. Ивић морала су бити убачена у овај
упитник (3. питање у Заменицама и 2а питање у Предлозима), јер су у најне
посреднијој вези са питањима која их окружују.

Приликом састављања овог упитника трудила сам се да узмем у обзир
све информације из одговарајуће, досад објављене, стручне дијалектолошке
литературе, из штампаних дијалекатских текстова, из дијалекатских речника
и књижевних дела писаних у дијалекту. Најзад, све то сам у појединим

случајевима употпуњавала и подацима са мојих дијалектолошких екскурзија,
информацијама људи потеклих са тих терена.
Синтаксички упитник за косовско-ресавске и призренско-тимочке гово

као и усменим

ре састоји се из 10 целина, од којих се њих 4 (синтакса врста речи, падежа,
глагола и реченице) даље рашчлањавају на одговарајуће потцелине, а у пре
осталих 6 целина (ред речи, конгрyенција, модалност, компарација, синтаксичко

негирање и уметање речи, израза и реченица) садржан је одређен број одгова
рајућих питања.

Подаци о пореклу неких специфичних нераспрострањених дијалекатских
синтаксичких облика дати су у напоменама. Уз то, у напоменама се сигнали
зира и појављивање таквих облика у књижевним делима писаним косовско

ресавским или призренско-тимочким дијалектом.

СИНТАКСА ВРСТА РЕЧИ

Именице

1. Употреба именица у предлошкој функцији: крај, сред, врх.
2. Употреба именица у прилошкој функцији.
а) у саставу прилога који су по пореклу предлошко-падежне синтагме

(напоље, увечер, кноћи, бешале);
б) у виду очврслих и напуштених падежних облика који имају прилошку
функцију (јутром, крадом);
в) употребом уз друге именице, у својству квантификатора (гомила људи,
приколица пченицу).

3. Употреба облика једнине од именица које иначе имају множину, или

су им познати збирни облици за исказивање множине: ваћам рибу, кад је
почела батина.

4. Каква је синтаксичка употреба именичког рода за изражавање емоци
оналности, тј. може ли у експресивном исказу глаголски облик бити средњег

рода и када је морфолошки супстантив мушког или женског рода: једи, сине
мој, знам да ниси одавно ништа појело?
Заменице

1. Енклитички облици датива личних заменица у функцији присвојних
заменица: на мужа ми брат; снаја ми што је стареа; еве ви га татко.
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2. а) Плеонастичка употреба личних заменица: нема му га штап, ете ју
Мирјана,

б) Заменичка енклитика га у појачајној служби у вези са дије и кам(о):
камо га Јездимир; ди га је Стојан.

3. Удвајање личних заменица: мен ми се срце олади; нема га њега, себ си
стварај живот.

4. Да ли се може удвојити пуни облик личне заменице: нама нам је много
помого!?

|-

5. Употреба неких заменичких облика без њихове семантичке вредности,
углавном у приповедању или емотивним исказима: кад ти ја погледам; ја му
се у то не разумем; неће га мајци отиднете.

6. Употреба рефлексивне заменице себе уз прилошке речи кад, де, куд,
откад: куд себе су отишли, откад себе је завршила, де себе стиже?.
7. а) Да ли је у употреби дативска енклитика заменице себе — си: довозимо
си дома; брашно си праимо.
б) Употребу енклитике си у незаменичкој функцији: кад си ме он срете,
врев си ти слободно.
8. Употреба личних заменица појединачних лица уместо заменице за сва
лица — себе: они си за њи мисле; мене ћу да купим панталоне.
9. Употреба заменице свој у значењу „својта“ и „властит, који није туђ“.
не карајте се, своји сте; ово је свој човек, од њега се не бој.

10. Ми двојица смо се нашли уместо нас двојица смо се нашли?
11. Придевска заменица у функцији именице, када се одредбена синтагма
сведе на одредбени део: да јаву на наши, отишла сам код њојни.
12. Употребљава ли се лична заменица за 2. л. м.н. из конвенционалних
разлога за појединца?
Придеви
1. Питање односа: неодређени вид — одређени вид — придев са чланом.

2. Придеви у функцији властитих имена, када се њима именују микрото
поними: Коритарско, Светлица.

3. Питање придевског вида у употреби придева цеo/цели: цел дан послује,
ја сам цео дан орао.
* Н. Богдановић, Говори Бучума и Белог Потока (4,127).
* М. Грковић, Неке особине говора села Лукова (6, 130). У трстеничком говору (25, 176] окаме
њена конструкција де + себе /са прилошким значењем „високо, далеко“I веома је фреквентна.
Примере са синтагмом они двоица /седоше они двоица/бележи Р. Симић, Синтакса левачког
говора I (38, 34), али номинатива типа ліи пет нема у његовом материјалу. Конструкција ми смо
били шес браћа налази се у дијалекатским текстовима из околине Александровца и Бруса [1, 316).
У Пословицама и поређењима у пиротском говору (13) налазе се примери типа колко су /они/лілого
[274) м. колико их је много/колико је много њих. Примере типа збрали смо се једно 10 радника /м. са

купило нас се.../ има у Аризанима (16, 54), одакле су и примери: само сте вијош неколко куће остали
[121); а да нисмо ми сељаци, шта бн ви цреварнјелн (256). У Петријином венцу (2.) на 165. страни стоји
а ми смо тројица, а на 177. страни нисмо ми били млозина.
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Бројеви

1. Могу ли се поредити редни бројеви у прилошкој функцији (нпр. најпрво
ошишају овце), односно, постоје ли придеви најпрви и најпоследњи?
Прилози

1. Могу ли прилози своју основну функцију, осим уз глаголе, остваривати уз.
а) именице (коџа године ми, та е млого газда),
б) придеве (они нису мало лоши, но много);
в) прилоге (дођи мало после)?
2. Прилог у функцији предлога: кућа му одонуд поток, куде Ниш.
3. Померања у значењу прилога, односно њихова замена у неким синтак
сичким ситуацијама (где м. куда, куда м, где, нигде м. никуд и сл.): де ће бежу,
куд ће ти да седнеш, не идем нигде.
Предлози

1. Предлошке конструкције у прилошким функцијама: до вечер; за појас,
куде Петровден.
2. а) Удвајање предлога: од пре рата, за у цркву, до на крај ливаде.

б) Који се предлози међусобно најчешће повезују?
в) Постоје ли комбинације месних предлога с аблативним и шта оне
значе?

г) Који предлози показују тежњу ка срашћивању (прелазе у прилоге)?
3. Триплирање предлога: играчка за на на зем; за до испод Горице, до на

испод бране смо некако стигли“.
4. Генитив/датив уз близу.
5. Генитив/датив уз ближе.
6. Уз све аблативне глаголе Г без од/са од.

7. Од + Г/између + Гуз глагол изабрати.
8. Код + Г/y + Гуз глагол живети.
9. Код + Г/y + Гуз глагол хранити се.
10. Од + Г/код + Гуз глагол наручивати.
11. Д/к + Дуз глагол нагињати.
12. А/на + А/за + А уз глагол заборавити.
13. О + Ана + Азa + А уз глагол обесити (окачити).
14. За + А/на + А уз глаголе одлучити се и потрошити.
15. А/на + А уз глагол пљунути.
16. А/на + А уз глагол мpзети.
4

Триплирање предлога бележи Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 244). Први

пример забележила сам у селу Јабланици код Бољевца 1990. године.
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А уз глагол спопасти.
А уз глагол нападати.
А уз глагол пазити.
А уз глагол причекати.

17.
18.
19.
20.

А/на
А/на
Ана
А/на

21.
22.
23.
24.
25.

Аly + А уз глагол погледати.
А/за + А уз глагол слагати.
А/за + А уз глагол упитати.
А/за + А уз глагол молити.
И/над + И уз глагол владати.

+
+
+
+
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26. И/над + И уз глагол управљати.
27. У + Л/на + Луз глагол вараги.
28. Иза/за у месном значењу.
29. Између/међу у месном значењу.
30. Изнад/над у месном значењу.
31. Испод/под у месном значењу.
32. Испредупред у месном значењу.
33. Дно/надно/удно.
34. Вpx/повpx/увpx/свpx/наврх.
35. Изван/ван/наизван.

36.
37.
38.
39.

Крај/накрај/покрај/yкрај.
Сред/насред/посред/yсред.
Од + ОП уместо с(а) + Г (падал од коња).
Од + ОП уз глаголе говорења (вреви од Марка).

Везници и партикуле
1. Веник да испушта се:
а) у оним случајевима, у којима би се, у дијалектима који знају за инфи
нитив, он употребио као допуна:
— у будућем времену (hу узнем; нећу плаћам; ће ти гу врнем);
— уз непотпуне глаголе (оче ме стигне; не сме ме прими);
— уз глаголе што значе „почети“ (па се почела качи, кад ме стануше бију,
узе руча);
б) узнемој и нема (немој те изеде; нема живиш);
в) ако између глагола који тражи допуну и саме допуне стоји објекат
(могу га развалим);
г.) ако има набрајања, заланчаности (има да оремо, да копамо, косимо,
вршемо);
|-
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д) у везама у којима се налази неки облик рефлексивних глагола (они ће
се побију);

ђ) у ситуацији нагомилавања језичких средстава (ја ћу да га склоним —* hy
20і СКОНИДl.

2. Употреба да као ознаке објекатске реченице: да ли знаш да је он бија
у Приштину.
3. Везник ел за везивање узрочних реченица: за њег ме срце боли, ел другар

човеку треба.
4. Са значењем или употребљава се ел(и): ели месо, ели нешто друго донесе.
5. Употреба дисјунктивног везника ел(и)—ел(и): ел је печен леба, ел непечен.
6. Везник та за везивање намерних и последичних реченица за главне:
дојду та ни угасе огањ; збирамо се та се учимо да појемо.
7. Са значењем сем употребљава се мањ: мањ да се семе затре (иначе ћемо

сејати)°.
8. Допусни везник иако реализује се као ако: ако је он богат, ништа му не

вреди°.
9. Употреба кад уз потенцијал у концесивном значењу: не дам кад би црко.
10. Употреба кондиционално-ексклузивног везника сем ако: hу га нађем,

сем ако не на Мараву".
11. Употреба кондиционално-ексклузивног везника сем да: ће пооремо сем
да не претекне снег.
12. Колико са допусним значењем „ма колико“: колико да работам, и јопет
|-

не могу ништа да учиним°.
13. Како за начин и поређење: пошто сьм се сас њи поздравија како је
обичај.
14. Па у функцији везе допуне глагола узети с овим глаголом непотпуног

значења: узнемо па посадимо, узнемо па потопимо.
15. Упитно зар реченици даје тон чуђења, у позитивном или негативном
смислу: зар то ти учинија!

16. Партикула ако са функцијом исказивања одобравања, дозволе: ако ће
да потрошиши.

* Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 230). Овај везник чула сам и у говору села
Параћинског Поморавља.

° Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 232).
Д. Златковић у Пословицама и поређењима у пиротском говору (13) бележи: зуби...ко бисер, ако има
сто године (169) и плаши се... ако је мушко (220).
? Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 232).

* М. Павловић, Говор Јањева (30, 137). У Пословицама и поређењима у пиротском говору (13,
119) стоји терsија како да саније —пцују га, где како има допусно значење ма како.
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СИНТАКСА ПАДЕЖА“

Однос између падежа места и падежа правца уз месне предлоге
1. Употреба акузатива у локативној функцији: крстили га у цркву, која је
ова на слику; носио свећу у џеп, био у војску.

2. Употреба локативних облика за акузативне функције: идем у ливади;
пошо је на станице; иде у планини; он тад полазио у војске.
3. Употреба акузатива у инструменталној функцији: пред кућу су кола,
вода је била одма под брег, лежи под кревет; седи над виноград и кука.
4. Употреба инструменталних облика за акузативне функције: не нагињи
се над бунаром, мети јастук под главом, сандук турио пред тобом.
5. Продирање локатива уз предлоге на и у у значења која нису чисто
месна, као и у темпоралне конструкције: кажи ми на увету; на памети ми
нешто дође, дошао је баш у гладној години.
Номинатив

1. а) Употреба Н/Г у позицији субјекта у реченичним конструкцијама са
глаголом јесам/бити:

— са афирмативним глаголом (Левчани су били доста /a што је јуче грдно
било света);
— са негативним глаголом (да није држава, нас би све опљачкали / да није
шале);
— уз квантификатор (лілого било коров / мало било плодне земље).
б) Употреба Н/Г у позицији субјекта уз глагол имати:
— с номиналним речима које означавају садржаје што не подлежу кван
тификацији (има л ту газда / ако има власти у овој држави);
— уз именичке речи са садржајем подложним квантификацији (има војска
још / ки што има народа);

— уз плуралски облик именске речи која има садржај подложан кван
тификацији (имало Параћинци / има радника);
— са негативним глаголом (није имао аутобус / нема краја);

— са одричним глаголом и уз именицу чији садржај подлеже квантифи
кацији (нема ни трава /није имало ни млека; нису имали судови /нема они чергара
сад);
— уз негирани глагол и именичку реч праћену заменичком речи (за мене

никака препрека није имала / ниједнога човека није имало).
2. Забележити примере оказионалних појава, врло експресивних кон

струкција, граматички неутрализованих исказа у којима фигурира номина
* У говорима са аналитичком деклинацијом кадгод се за једну синтаксичку функцију не
може чути функција одговарајућег падежа, а покрива је функција ОП, уписати оно што постоји,
тј. „онако како се каже“.
— 11 —

Софија Ракић-Милојковић

532

тив: оно тамо муниција, пуне каре стоје, па није шио, кака машина, него на прсте,
нема ту, тескоба.

3. Употреба Н/Г у реченичним конструкцијама са глаголом нестати: храна
све више нестаје / чим нестане снега.

4. Употреба Н/Г у појединачним примерима: нигде вода / воде, ако ти треба
паре / пара на зајам, месо / меса колко оћеш.
Генитив

а) Генитив без предлога
1. Посесивни генитив / општи падеж за не-лица: скинуо је крајем мочуге,
поправља кров његове куће, једно ћоше ливаду опучила Морава.
2. Партитивни генитив (у адвербативним и адноминалним везама) / општи
падеж у конструкцији са изразима за квантификацију: напије се од једне чаше
ракије, начупај бременце траву.
3. Партитивни генитив / ОП без квантификатора експлицитно израженог:
пио би ракије, донеси воде, купио креча; пил би ракију.
4. Генитив без предлога уз аблативне глаголе: плашим се тебе, клоним се
свађе, чувам се назеба, одреко се сина.
5. Генитив / ОП уз глагол (с)нграти (се): игра се пиљака, игра кликера са
децом, игра кликери с комшчићи.
6. Субјекатски одн. објекатски генитив / општи падеж уз глаголске име
нице: од недеље почиње брање грожђа; завршили су зидање куће, кад је било
правење пругу.

7. Адноминално употребљени генитив / општи падеж у примерима који
су пореклом из административно-канцеларијског и војног језика: са управни

кем задруге, он је био наредник батерије, радио је у фабрику стакла; имаш право
жалбу; други разред основну школу.
8. Генитив без предлога у конструкцији са квантификатором / општи
падеж: стодваес нѣада дугован порез; сипа један бокал воде на њега, оружје
имамо доста; пуна торба месо.

9. Генитив без предлога / општи падеж у обрту имати / немати појма: да
л имаш појма; ми појам немамо од то.

10. Генитив без предлога / општи падеж у изразу водити рачуна: воде
рачуна коли треба да даву, води рачун шта раднш.
11. Слободни генитив или ОП уз речцу нека: нека будале (јд.) / нека будалу,
нека и(x) овце.

12. Слободни генитив у устаљеним изразима: увек је био срећне руке, жен
ско је кратке паметн; у име закона; за покај душе.
13. Екскламативни слободни генитив: Бога ти твога; очију ми; славе Ги.
б) Генитив са предлозима

1. Од + Г/ОII у аблативној функцији: крили се од Бугара, ја сам био осло
бођен од војску.
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2. Од + Г/ОП за означавање извора, потицања радње: наследила од тога
човека, добила писмо од сина; живео од овце, од исток се види свићка.

3. Од + Г/ОП за означавање порекла, потицања (материјалног) које може
бити везано и за биће и за предмет најбоља је вуна од маторог овна; то су

пераја од белог лука; то је теле од ону жуту краву, од исти смо род.
4. а) Од + Г/ОП као супститут израза „родом из, пореклом из околине“.
од Травника су; беу неки Гордићеви од Трстеника; они су од Космет;
б) Од + Г/ОП са значењем потицања из неке фамилије: снајами од Дудића,
они су од Бибаћи.

5. Од + Г/ОП за обележавање материје од које је нешто састављено,
начињено: ми од новог жита самељемо брашно; кров од плека био; нека чорбица
од пасуль сварена.
6. Од + Г/ОП партитивни: дао му од свега мало; да дође један од ону тројицу.
7. Од + Г/ОП као антонимични корелат конструкцији ка + Д: облак иде
од Рудника, од север ни увек долази киша.
8. Од + Г/ОП за одређивање проузроковача неке спонтане акције: од

жалости се била у груди, од радос рипа у вис.
9. Од + Г/ОП за означавање почетне границе неког времена: беше остало
од прекјуче, од старине ту били, од Божић ни није долазила.
10. Од + Г/ОП у корелацији са до + Г/ОП, за казивање одређеног вре
менског раздобља: орао је од уторника до суботе, од Спасовдан до Тројицу није
Тl('//1(l К} till:01,

11. Од + Г/ОП за изражавање начина: то је одредио од ока; даје ми од срца,
од срце се насмејао.

12. Од + Г/ОП за исказивање мере: то је било јагње од оке, имам дете од
годину.

13. Од + Г/ОП као супститут за о + Л: од болести не знам, да ти казујем

од моју муку, што знам од рат°.
14. Од + Г/ОП као допуна уз глагол зависити: колико ће се урадиг, зависи
од радника; зависи од дан шта ће радимо сутра.
15. Од + Г/ОП у конструкцији са придевом болестан и глаголом патити

(од неке болести): болесан од жучи, од бубрези била болесна; пати од главе, пати
од желудац.

16. Од + Гу устаљеним изразима: од милине да гледаш; не иде ми од руке.
17. До + Г/ОП за одмеравање завршне границе кретања: дошо до куће,
окопаћемо до краја ове њиве; идем мало до задруге, баба отишла до деду.
18. До + Г/ОП за указивање на месни однос оријентационог типа, који

се може идентификовати употребом облика поред м. до данас је играла до
коловође, мети ми кревет до прозора; седи до њу, ту до то наше имање има нека
сушара.
9 Доста примера за ову предлошку конструкцију има у Аризанима (16):једва се опасулыtм од
чега се ради (13); од ратники нема ни појма (43), како водио рачун од добар глас (236).
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19. До + Г/ОП за означавање границе досезања онога што је речено су
бјектом: вода је до сантрача; ошишао се деда до главе, бедовин дугачак до земљу.
20. До + Г/ОП у конструкцији доћи до чега: да би се дошло до пута, ако
буде дошло до то.

21. До + Г/ОП за исказивање одмеравања неке временске границе: играло
се до зоре, остао до среде; несам заспала до савињало; до свадбу има још две
недеље.

22. Дo + Г/ОП у аблативној функцији уз облике глагола битијесам, као
део предикатског конституента: није ми до гостију, кад му узну све, неће му
битни до живота, н(иj)е мен до смејање.
23. До + Г/ОП за истицање каквог обухватања глаголском радњом до
исцрпљивања: спљескао све до динара, попише га до капку, поједе дете до мрву.
24. До + Г/ОП за исказивање узрока: све то до семена, што ти леба такав,
то до квасац.
25. До + Г/ОП у устаљеним изразима: он је до зла бога опасан, иди до
ђавола.
26. Код + Г/ОП за обележавање граничне тачке завршетка кретања: те
ме свучу дол код ћуприје; да свратиш сутра код коваонице, оде назад код то пре
вијалиште, после смо ишли код цркву.
27. Код + Г/ОП као конкурентна форма дативу правца кретања код име
нице кућа: отишла је код куће.
28. Код + Г/ОП за исказивање личности или средине под чијим се окри
љем или старањем остварује оно што предикат саопштава: код њи је друкше,
код тога зета му ради; шта ти фали код твоје куће, имајте код вас ако ви загреба,
шијемо још код њу.
-

29. Код + Г/ОП уз глаголе говорења, да обележи коме је говор намењен:
причу после они код нас; он се пожали код њега, нисам ја ни поменула код Гину.
30. Из + Г/ОП за обележавање географске локације или места порекла

онога што значи управна реч: мој зет Мирко из Калудре; д узмемо девојку из
нашег села, најлепше је грожђе из доњи виноград.

|-

31. Из + Г/ОП у значењу потицања из неке фамилије: она је из Николића,
пореклом је из Пантићи.
32. Из + Г/ОП са глагоима кретања, када обележава унутрашњост или
одређено место у ограниченом простору (објекту), одакле почиње кретање:

дошла би из Београда, сам прелази из ћошка у ћошак, побрао из корпу, извади
га из вир.

33. Из + Гу појединим устаљеним изразима исказује начин вршења рад
ње: кука из гласа, из петни жила виче; ударио га из све снаге.

34. Из + Г/ОП за изражавање узрока, односно унутрашње побуде за
остварење неке радње: то је урадио из мржње, то је све из његове глупости; из
инат тури ограду.

35. Из + Г/ОП за означавање временског односа: вучем ову болес из заро
бљенишга; имам метак у ногу из први рат.
— 14 —
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36. Из + Гу устаљеним изразима: колко даш из добре воље, из шале ја то
реко.

37. С(а) + Г/ОП за обележавање места од којег се нешто одваја, од којег
почиње кретање: пао је с крушке, скини то млеко с ватре, скини капу с главе,
скинуо се с тован.

38. С(а) + Г/ОП за означавање количине: увати се скоруп с прста дебеo; с
прс дебео кајмак на моје млеко.

39. Око(ло) + Г/ОП у месном значењу: око куће му увек лепо уређено; мора
да облећем около њега, мртви око ватру леже.
40. Око + Г/ОП уз глаголе носити, висити и сл. за означавање предмета
кружне површине обухваћеног вршењем радње: виси око врата; носи око појас
торбиче неко.
41. Око(ло) + Г/ОП као допуна глагола који значе разне активности (по
прављати, уређивати, бринути, чувати): увек има посла око винограда; деда ништа
не ради, само мало око стоке, забавили смо се око кола, мајем се около кућу.
42. Око + Г/ОП уз глаголе говорити и знати, када лице које говори жели

да избегне прави одговор, или када се заобилазним путем говори о некој
ствари: говоре нешто око тога; знам око то шта се ради.
43. Поред + Г/ОП за изражавање динамике кретања у односу на дато
место: јучер ја прођо поред школе; пођемо поред ту реку.
44. Поред + Г/ОП уз глаголемировања за интерпретацију позиције: гра
дина му је поред баре; дозиђују поред брда, лежао овако поред кревет.
45. Поред + Г/ОП за асоцирање односа друштва уз месни однос: увек иде
поред мене, поред мене ће ги увек бит најбоље, чим она пије пиво, и ја поред њу.
46. Поред + Г/ОП као кондензатор израза „кад већ постоји“, или „мада
постоји“: поред газдаша оца, он мора да зајми; поред толку браћу, она мора да
оре.

47. Поред + Г/ОП у значењу „упркос“: и поред труда није успео.
48. Преко + Г/ОП у опште перкурзивном значењу: прегазио преко детелине,
иде преко брда, претерали преко Дунав, оступимо преко планину.
49. Преко + Г/ОП за обележавање захватања веће површине радњом
означеном глаголом: удари ме преко рука; расипа преко авлију.

50. Преко + Г/ОП за означавање да се нешто налази са друге стране појма
репрезентованог генитивом: преко врзине је наша њива; задруга је туна преко
њиву.

51. Преко + Г за означавање превазилажења горње границе неке мере:

има ту преко два кила; купио је преко три ектара ливаде.
52. Преко + Гу устаљеним изразима: дао преко срца, преко главе ми је то,
увек добије преко носа.

53. (Из)међу + Г/ОП са месним значењем: бегам између редова; спавао је
међу оца и мајке, између Драгова и Сибнице нема млого, све кргаре имале између
кревети.
— 15 —
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54. (Из)међу + Г/ОП у временској конструкцији која означава могућност
вршења неке радње у периоду који је ограничен са два временска термина:
између петка и суботе радимо виноград, међу Велики и Мали Божић је била
највећа зима.

55. (Из)међу + Г/ОП као супститут израза „мада има“ и „када има“: међу
толики девојака он се загледао у њу, како да је нађе међу толки народ.
56. Испред + Г/ОП у позиционом значењу: кола стоје увек испред Палиго
рића, ови срето баш испред школе; да стане испред суд.

57. Испред + Г/ОП у аблативном значењу уз глагол кретања: цео свет бега
испред Шваба.
58. Осим/сем + Г/ОП за изузимање: сви су дошли осим једне бабе, сви били
осим њојни синови.

59. Осим/сем + Г/ОП у значењу „друкчији од...“, „различит од...“; она је
увек била осим свет; немо никад бит осим осталога народа.
60. (У)место + Г/ОП за одређивање односа замене: да га гледа уместо сина,
иди место њу.
61. Због + Г/ОП за означавање узрока: због тебе ме тата истуко; све је
продао због ракије, ошъл у Књажевац због болес.
62. Због + Г/ОП за циљ с којим се врши радња означена управним гла
голом: отишо у Параћин због куповине, ошъл у Књажовац због запослење.
63. Ради / зарад / поради + Г/ОП за циљ с којим се врши радња означена
управним глаголом: ради деце ће да се врати; бере обзову среће ради; отишо у
банку порад кредит, јурне зарад лопту и падне се.
64. Помоћу + Г/ОП за обележавање средства: то мери помоћу машине,

разбије помоћу ону гранату.
65. Против + Г/ОП са значењем управљености ка наношењу штете ономе
који је / што је генитивом исказан / исказано: он је увек против мене; спориш
је добар против кашља, ел има лек против црвени ветар.
66. Без + Г/ОП за исказивање онога кога је / оно чега је неко лишен /
нешто лишено: ти си без земље, отишли на свадбу без мене; не мож да јеш без
зуби.

67. Без + Гу начинској функцији у устаљеним изразима: говори без везе;
лети ко без главе, то је радио без грешке.

68. Уочи / очи + Г/ОП за изражавање временских односа: уочи Младе
недеље узни воду, дошо сам очи Божић.

69. Пре + Г/ОП у функцији временског одмеравања: пре снега да бациш;
крава ми се отелила пре Божића, стигли су презоре, пре косидбуједу старо сено.
70. Пре + Г/ОП за исказивање оног објекта према коме идући, а пре него
што до њега дође, човек наилази на нешто друго: његова је кућа пре друма,
пре Десимирца је Церовац, они су пре поток.
71. После + Г/ОП са значењем „пошто се наврши...“ или „пошто

прође...“: биће готово после славе, после Нову годину се врће.
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72. После + Г/ОП за означавање места у смислу „иза“: после ове њиве је
пут, после њојну кућу је наша.
73. Ниже + Г/ОП у позиционом значењу: ниже пута ми све сигна гора,
тај пањ је ниже ону врбу.
74. Врз + Г/ОП у значењима „поврх“, „преко“, „на“, било да се ради о
покрету, или о мировању: пао је врз мене; врз сукње упасала кецељу; врз главе
ми је та свађа; врз сву муку ми дошла још и ова; а она врз то не слуша.
75. Врз + Г/ОП за означавање начина вршења радње и континуитета:

пуши цигару врз цигаре, пије чашу врз чашу°.
76. Врз + Гу устаљеним изразима: има леба врз леба, оће врз леба погачу.
77. Одовуд + Г/ОП у месном значењу: козе кренуле одовуд реке, кућа ми
одовуд пут.
78. Одонуд + Г/ОП у месном значењу „с оне стране“: одонуд брда је осоје;
седи одонуд астал.
79. Позади + Г/ОП у значењу „иза“: постави једну клупу позади камиона;
само да будемо ту позади њи; баци то там позади шталу.
80. (Из)ван + Г/ОП у просторном значењу: кад те нађе ван куће, ако мрднеш
изван авлију, оно тамо блато.
81. Иза + Г/ОП за оријентационо означавање места: иза куће је бунар;
истрча иза једне сламе; провуко се иза кола, иде иза мене; сакрио се иза сено.

82. Иза + Г/ОП као корелат израза „гори од“: сад је Јовино дете у школе
иза мога; њојно дете по оцене иза моје.

83. Испод + Г/ОП са оријентационим значењем у служби обележавања
места: провуче се испод дрљаче, испод ноге (мн.) излеће камење.
84. Изнад + Г/ОП за оријентационо означавање места: пролети ми изнад
главе, изнад поток има имање.

85. Надомак + Г/ОП за оријентационо означавање места: био надомак за
писа; кућа му надомак продавницу.
86. Након + Г. са значењем „после“: након првог рата дошо у село.

87. Близу / близо / ближе + Г/ОП за оријентационо обележавање места:
посадио сам воhку близу куће, не стој близо ватре; кућа му ближе Мораве; ел то
близо Ћуприју.

88. Близу / близо + Г/ОП за означавање приближне мере: насекао близо
камаре грања; начукали смо близу шеник, пасуль.
89. Близу до / близо до + Г/ОП за означавање да се нешто налази сасвим

у близини појма исказаног генитивом: имање му је близу до Раче, градина ни
је близо до поток.
90. Мимо + Г/ОП као синоним конструкције поред + Г: прође мимо ње;
оде мимо пута; пола точи мимо лонац.

91. Милло 4. ГОП са значењем „изван“ у смислу издвајања: не може он
ЛіИl:11() С602(1

друштва,

ТО Не 1103/С МИЛ10

19 Љ. Ћирић, Говор Лужнице (45, 102).

реда;

ти си милио свет.
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92. Мимо + Гу примерима типа мимо мене не може нико ништа да да".
93. Компаративна конструкција ки / ко / кај + y + Г/ОП: има срце ки у
јунака; ко у игле око; срце ју кај у зајку.
94. Дуж(ом) + Г за исказивање места по чијој се површини распростире

оно о чему се реченицом саопштава: посадио шљиве дуж њиве; дужом ограде
су рyже пузавице.

95. По + Г/ОП у значењу „после“: отишо одма по његове веридбе, ће прати
по недеље; по јесен иде зима.

96. По + Г/ОП у значењу „иза“: иде стално по мене; иде по мајке све до

куће, овчар иде по овце°.
97. Спрам / спрема + Г/ОП за обележавање да се нешто налази са друге
стране појма чије је име у генитиву: направили ову кућу спрам цркве, сео тако
спрема мене па прича; њива му спрам ону Трафо-станицу.

98. Спрам / спрема + Г/ОП у поредбеним ситуацијама: шта су они спрам
њи, шта је Душанка спрема Љубинку за ручни рад.
99. Спрам/спрема + Г/ОП исказује значење „не доликује“: није она девојка
спрема њега, није он спрам њу.
100. Предлози именичког порекла и они од њих изведени (додати екви
валенте предлог + ОП, кад их има):

а) сред + Гу месном значењу: сред чела га ударило; потревим сред линије,
б) насред + Гу месном значењу: ceо насред куће, насред авлије му бунар;

в) усред + Гу месном и временском значењу: усред села пошта, усред ноћи
скочи из кревета,

г) посред + Гу месном значењу: посред главе га погоди батином,
д) вpx + Гу месном значењу: прошли гор у вр наше косе;
ђ) повpx + Гу месном значењу: повр куће му пролази друм,
е) дно + Гу месном значењу: ја ћу у дно совре;
ж) подно + Гу месном значењу: подно кревета му тури папуче,

з) крај + Гу месном и временском значењу: ceо крај мене; на крај године,
и) покрај + Гу месном значењу: пролази пут покрај Крушевца; лего покрај
ватре,

ј) украј + Гу месном значењу: у један шанац украј друма га нашли;
к) искрај + Гу месном значењу: искрај дувара погледај,
л) пут + Г. са значењем усмерености: иде пут града, пошо пут мене, и са
временским значењем: остави то за пут јесени,

|-

ль) путем + Г. са означавање средства (конкретног и апстрактног): послао
му путем поште, дознао путем саопштења.
* Д. Јовић, Трстенички говор [25, 166).

* Може се рећи да је ова предлошка конструкција с генитивом у свим прегледаним
књижевним делима писаним у дијалекту готово потпуно заменила конструкције иза + генитив и за
+ инструментал.
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Датив

а) Датив без предлога“
1. а) Финални датив од именице кућа уз глаголе кретања: пошо сам кући,
ако се не владаш добро, вратићу те кући.
б) Датив од именице кућа уз глаголемировања: били смо кући, он је кући,
увек седи кући.
2. а) Енклитички посесивни датив личне заменице познат и у књижевном
језику: син ју и она; тад се Милена родила, ова унука ми.
б) Посесивни датив именичке синтагме наместо посесивног генитива: син

Јовану Петровићу, њеној другарици отац има малу плату, Драгутину овем дућан.
3. Датив у конструкцији с глаголима којима се описују различита стања:
а) датив уз глаголе надати се, веровати, чудити се и сличне: човек се нада
и напретку и доброти; ком да верујеш; чудим се Јовану да то ради;
б) узрочник страха или стида исказује се дативом: он се не боји никоме;
не плашим се никем; не стидим се њему.
4. Датив уз глаголе којима се описује нека физиолошка потреба или жеља
да се нешто (не) ради: приспавало ми се, не гледа ми се; пије ми се; не ради ми се.
5. Адресат вербалне комуникације уз глаголе говорења и друге облике

вербалног деловања захтева име у облику датива: причао ми стриц; ја сам му
викао да жње; читали ни заповес; зафали му се, честитај му.
6. Облик датива у случајевима кад је вербално деловање емоционално
обојено и срачунато на одређени ефекат: она ми се криво клела; молио се тамо
гим; жали ми се.

7. Употреба датива уз глаголе тражиги, украсти, узети, отети: не тражим
ги ни пару, украо му нешто; узела Циганка Јованки бело пиле.
8. Датив уз глаголе за обележавање емоционалног односа према некоме
/ нечему: завидео му цео свет; не могу да ти заборавим, шта сам ги згрешио;

насмејали се деде; радују се Васкрсу деца.
9. Облик датива уз глаголе којима се исказују (1) прохибитивност: децама
не даш да једу; да ми није бранио; и (2) концесија; да л ће му дозволе, па ју
родитељи одобре, ја сам тебе опростио.
10. Датив уз (а) глагол имати /немати: док има, нек има свема, кад нема, нема
никем; (б) израз има / нема места: тебе ту место нема, ел му има место међу вас.
11. Датив уз глаголе требати и фалити: требал ви помоћ, фали му мајка.
12. Облик датива уз глагол тицати се: све се њему тицало; ништа ми се не
13
ТИЧе“-”.

* Највећи број функција Д без предлога у случајевима кад је Дзаменица слаже се са стањем
у зони аналитичке деклинације. Међутим, негде су могућа решења са заменицом (нпр. дужан си

ми), али не и са именицом (дужан на жену). Дакле, заменице ће имати Д (и дативску функцију), а
именице ОП.

13 р. Симић, Синтакса левачког говора II 38,95):
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13. Облик датива уз глагол доћи којим се пита у каквом је сродству име
новани појединац са особом исказаном дативским обликом штати дође он;
Калина ми дође тетка.

14. Датив са глаголима који су иначе по себи субјекатског типа, с тим
што се у датој бессубјекатској конструкцији подразумева шта је реченични
субјекат: није ми се исплатило (= тај ми се посао није исплатио).
15. Датив соhmmodi и incommodi (и примери у елипси) комбинован са по
сесивношћу у конструкцијама у којима је њиме исказан корисник радње, ква
литета или стања које се приписује субјекту реченице, носилац именоване

особине: раде му три сина, породила му се жена, ујкина ми жена умре, дркће
ми срце; крупне му очи; није ти баја био грнчар.

16. Датив у конструкцијама са бројевима: осамнаес му година било свега,
шеснаеста ми година била.

17. Датив у изразима типа бити крив / добар / дужан: ти си ми крив за ово,
ако си жени добар, ниси баби и деди, остао ми дужан.

18. Вербализована конструкција (с)има му са дативом уместо стандардног
име му је, како има детету“.
19. Лексема воља у конструкцији са дативом: шта год њему воља.

20. а) Облик датива уз шта ће „зар је потребно“: шта ће ми имовина, шта
ће му та камен.

б) Датив у упитним конструкцијама са шта, које служе за питање о стању
по себи, без навођења имена онога од чега стање потиче: не зну шта ни је;
шта ти би.

21. Датив уз речце ево, его, ено и камо: еве ти два јагњета овде код мене,
ето ти све те паре, узни; кам ти је жена.

22. Експресивна употреба слободног датива:
а) етички датив: нећу да ми пијете воду,
б) датив лица којим се истиче присност сабеседника: мој отац ти није за то,
в) датив заклетве, клетве и псовке: ове ми ракије, све ти пусто остало; славу
ти детињу.
23. јављање два датива у истој конструкцији, с тим да је бар један ен
клитичка лична заменица: како да му наденемо име детету°.

24. Облик датива у више или мање идиоматизованим изразима: нема му
спаса; алал ти вера; никем ништа, њему час и чес.
*
|-

25. Употреба датива место генитива уз неке присвојне и демонстративне
заменице и уз неке предлоге: не сме код мојзи мајке, пришла код онојзи, поред

томе ја му кажем, испред овоме°.
“Р. Симић, Сингакса левачког говора (38,93). Исти аутор бележи у Левачу и конструкције са
перфектом имало му: Веља му имало (93). Са призренско-тимочке територије од проф. Недељка
Богдановића добила сам примере: њега је име Марко/Марко га име, како га има.

* Од свих прегледаних књижевних дела, једино је у Петријином венцу (28) нађена потврда за
овакву конструкцију: ита ти је том детету [5].
“м. Стевановић, Ђаковачки говор [43, 141).
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б) Датив с предлозима
1. Ближе + Д са значењем сличним значењу конструкције близу + Г: приђи
ближе соври, пређи ближе ватри па се огреј.
2. Зинат + Д у функцији својеврсног апстрактног усмеравања у негатив
ном смислу: то говори зинат њој, пије зинат жени.
3. Према (спрема, спрам) + Д/ОП у функцији обележавања правца крета
ња: идемо дол према Дечану; иди право према ону шљиву; први пут леви што иде
према реку.

4. Према / спрема / спрам + Д/ОП са значењем „понашати се у односу
на“: према нама је увек добар; он није спрема жену како треба.
5. Бити према / спрема / спрам + Д са значењем „не приличи“: није она
спрема момку.

6. К(а) + Д у функцији обележавања правца кретања: прође овуд и одека
доњим путу; оде доле ка Ђокиној кући, утеко ка Дрине; иде отуд право к нама.
7. К(а) + Дуз глаголе што означавају окретање у функцији обележавања
подешавања правца или смера: обрнуше Там ка реке; пут скреће ка селу; окрени
Се ГИ К 0662}\l.

8. К(а) + Д са позиционим значењем: а кућа му је у ону малу ка Сабанте.
Акузатив
а) Акузатив (ОП) без предлога“
1. Акузатив слободне форме са основним објекатским значењем: кућим
кућу, садим виноград, ја гледам свој посо; дао сам му ракију.
2. Акузатив слободне форме са објекатским значењем од именица које
омогућују квантификацију: у порцију угрејемо воду, Неш ли бело вино; Драгути
не, имаш бибер; начупао паприку.

3. Акузатив без предлога у функцији логичког субјекта, када се неко
психолошко стање изражава конструкцијом с глаголом у којем је „лексичко

језгро“ именица или прилог: Туга ме кад видим пусту кућу, брига ме што не да
кажеш, мило ме што си добра.
4. а) Слободни акузатив у конструкцији са глаголом имати и именицама

типа десетина: имаше њи десетину, имало је нас дваестину; имало једно стотину
километра,

б) Слободни акузатив у количинској конструкцији са глаголом имати:
има је сто кила; има га три метра дугачко.

5. У објекатској конструкцији с именицом у функцији квантификатора,
тај квантификатор има граматичко обележје акузатива: купи ми кило леба,
имам петнаестину кокошију, нема још ни половину времена.

6. Слободни акузатив уз глагол коштати: не кошта те ништа доручак и
вечера.

* Није посебно наглашаван ОП неједнак са А, а то се односи на сва питања где би се јавио А
мн. именица мушког рода.
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7. Слободни акузатив уз глагол наредити: куј је наредио јуриш; наредила
људе на кулук.

8. Слободни акузатив уз глаголе веровати, постиги, мрсити, радити: ако
Бога верујеш, више нико не пости среду; никад не мрси петак, код нас нико не
ради Светог Јована.
9. Слободни акузатив у неким екскламативним изразима: фаво те носи;
мајку јој њену; Бога ли ти твога.

б) Акузатив (ОП) са предлозима

1. За + А у функцији указивања на остварење неког непосредног
физичког додира: вежи говеда за тарабу; он се увати за главу, тргоше они мен
за руке, довати ме за капу.
2. За + А / иза + А у функцији просторног одређивања управног глагола,
у означавању „са задње стране појма о коме саопштава именица у акузативу“:
метуо метлу за врата (иза врата); Ракица се сакрио за ћош; и оде за брдо.
3. За + А у функцији намене: спремала траву за краве; носим воду за рад
нике; купио они каиши за улари; бере праске за продаву.
4. За + А за означавање времена у значењу „када буде“: дођи за славу;
ово јагње ћемо за Васкрс; требаће ти го за зиму.
5. За + А уз глаголе: чути, причати, говорити, питати, ћутати, знати, писати,
шапутати и сл.: ел чуо за слободу нешто; ви баш За Душка причате; нешто су
разговарали за даћу, нико те не пита за ништа, за оно ћутим, знали су за ту

врачару; ел ти пише нешто за мајку, шапуће се за рат; зборила отуд за Дулу
нешто; није тео да каже за нас ништа.
6. За + А уз глаголе старати се, бринути се: он мора да се стара за све у
кући, немо млого да се бринеш за девојку.
7. За + А уз глаголе сматрати, узети, звати, поставити, изабрати, одредити:
сви га сматрају за доброг домаћина; узели га за кума, њеног човека су звали за

војводу, поставили су га за шумара, изабрали су га за посланика; па ме одреде
за преседника.

8. За + А уз глаголе учити, положити, завршити: учила за медецинску сестру;
положил за шофера; завршила за васпитачицу.
9. За + А уз глаголе кукати, жалиги, плакати: ниси за течу кукала; жали

мало за тетку, плаче, грдна, за сина".
10. За + А уз глагол стићи у значењу „доспети, дорасти“: стигло јој дете

за школу, већ и она стигла за вашар°.
11. За + А уз глаголске речи које обележавају женидбено-удадбени акт:
кој да пође за њега, ја сам дошла за Раку.

12. За + А у конструкцији са поредбеним као, када кондензује целу једну
поредбену реченицу: обукла се ко за вашар; спремила ручак ко за славу.
17 Супституцију конструкција типа жалиги за неким са жалнти за + акузатив бележи као
мало фреквентну у говору Трстеника Душан Јовић (25, 219).
* Ове и сличне примере забележила сам у селима око Параћина и у селима Кривовирског
Тимока. У Аризанима (16, 197] сам пронашла пример деца стигоше за работу.
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13. За + А у функцији изражавања односа присталице према ономе за
шта се бори: био за комунизам; они били за Обреновиће.
14. За + А у примерима типа сетила се за брата.

15. За + А у примерима типа нада се за поклон°.
16. За + А у примерима типа ти не мислиш за мене (није те брига)°.
17. За + А у примерима типа жао ме за ову бабу.

18. За + А у питањима типа: шта ћемо за семе, а шта ћемо за порез, где је
значење „шта ћемо у вези са тим да радимо“.

19. За + А у неким устаљеним конструкцијама: нисам за пиће, то за мој
рачун боље изгледа, не да за божју мајку; оћу баш за ћев.
20. На + А када је у питању исказивање кретања неког објекта са зау
зимањем горње површине онога што је речено акузативом: пење се на кућу,
ми све туримо на астал, пређемо на лађу.
21. На + А у конструкцији са мотивним глаголом и недимензионираним
садржајем именице која се „заузима“: дошо на одмор; ел идеш на посо; не идем
ја на учење; не можс д иду на славу.
22. На + А за обележавање објекта чије је досезање циљ кретања: да га
доведем на врата, како да стигнемо на аутобус, дође на телефон.
23. На + А за исказивање на кога је / на шта је усмерена радња: гледа на

другу страну, искрцаше не ту и бацише на север; они ме одбацише овамо на крај,
викну на мене; он се налѣутио на њу, могу ли да се жалим на ову наредбу; вади
пиштоль на њега, намигује на њу.
24. На + А за одмеравање везано за одређивање места које се поставља
као крајња граница означене мере: на три метра од нас искочи зец, стајао је
гако на корак од мене.

25. На + А уз глаголемирисати, ударати, смрдети, осећати се и сл.: мирише
на босиљак, удара на буђу лимун; пуши, смрди на дуван; пијаница, осећа се на
ракију.

26. а) На + А уз глаголеличиги, метути се, тргнути (се), бацити се и сличне:
све личи на оца, измегула му се деца на ујчевину; тргла му ћерка на женин род.
б) На + А уз изразе леп је, ружан је, гадан је: леп је на мајку; ружан на
очеву бабу.

27. На + А уз глаголе ударити, наићи, набасати, намерити се: ударим на
твоју кућу у горњу малу; кад пође, наиђе на мене; набасао на нешто, па сад болује,
намерио се на лошу жену.

28. На + А уз глаголе ударити, напасти, јурнути и сличне: д ударимо на
Немци, мож да нападне с неку групу на нас, наши јурнуше на Бугарина.
19 Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 248).
Д. Златковић, Пословице и поређења у пиротском говору (13, 196]: нада се — ко коњ за зоб.
20 Конструкција мислити за некога са значењем „мислити на некога“ за oележена је у говори
ма Алексиначког Поморавља (3, 248], Бучума (4, 126) и Левча (38,87).
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29. На + А / У + А у конструкцији са специфичним сабирно-креативним
значењем, када остварењем глаголског процеса настаје оно што означава
именица у акузативу: па скупише на гомилу; мота на клубићи, снопови се дену
у крстине; мота се пређа у клупче.

30. На + А у примерима када је вода означена као циљ кретања: јутрос
сам ишла на воду; немо сама д идеш на бунар; идемо на јаз.
31. На + А у временском значењу:

а) у алтернацији са изразом „када буде...“: неће ми доћ на славу, ел да
дође на јесен; на тај дан ће да ми припадне,

б) код назива празника: побего кући на Велики петак; рођена на Светога
Тому,

в) ради постављања ближе временске границе нечему: дигне се на сат пред
зору; двапут на дан;
г) у идиоматским изразима: с времена на време, нисмо се сетили на време.
32. На + А у функцији одредбе за начин: грди на сва уста; узима на вересију,
то је рађено на руке; дете ми спава на страну, дође јучер на брзину.
33. На + А за означавање средства за вршење радње управног глагола:
точи на црево; тражи ме на телефон, диже на рогуљу сноп.
34. На + А са значењем намене: делили на домаћинста; уплатили на моје
име, одредиш га на најгору службу.
35. На + А у адноминалној позицији као квалификативна одредба: чарапе
на цветови.

36. На + А у устаљеним изразима: не сме му изађе на очи; пало ми на ум.

37. У + А у функцији указивања да се унутрашњост датог појма одређује
као циљ кретања: оде јутрос у воденицу; дошла војска у авлију, тури руке у
иепове; у сваку трећу бразду бацимо по зрно.
38. У + А када је у питању географски објекат као циљ кретања: слазили
били у Течиће; он дође у Рековац, пошли смо у Белушиће; путује у бању.
39. У + А за одређивање датог недимензионираног појма или какве де

латности као циља: вратим се у позадину, иду мало у гости; нећу да се укључим
у посо, кера ћу да поведем у лов.
40. У + А са интертерминативним значењем: ударио помор у децу; њему
треба, он иде у народ, умешамо се у њи.
41. У + А у примерима где се радњом означеном глаголом предмет име

нован акузативом добија од онога што означава предмет у субјекту или објек
ту реченице: претвара се час у петла, час у курјака; развијемо се у стрелце; по
ватамо се у коло.

42. У + А уз глагол почети и уз друге глаголе употребљене у *
„почети“, кад ударише у свирку, оборише у кукнаву; с моном почео у разговор“.
43. У + А уз глаголе гледати, гвирити, светлити: не смем да погледам у Ми
лисава; мораш да гвириш у њу, да ми не светли у очи.
* Глагол почети у примерима овог типа бележи Р. Симић у левачком говору (38, 73).
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44. У + А уз глаголе који значе „повредити“ убости, ранити, ударити: yбола
га у то око; ранио га у десни кук; ударило га у главу, закачио га куршум у руку.
45. У + А уз глагол свирати: учи да свира у армунику, у војски је свирао у
трубу.
46. У + А уз глагол пољубити: пољуби ме дете у руку.
47. У + А уз глагол разумети се: добро се разуме у машине.
48. У + А као допуна уз глаголе којима је у стандардном језику допуна
у инструменталу: пре рата је тргувал у стоку“.
49. У + А уз глагол (за)клети се: заклела се криво у децу.
50. У + А за обележавање времена: таман у мрак сиђо доле, имали смо
радници у недељу; паде неки снег у пролећ; дођемо у Поклади божитњи.
51. У + А у примеру типа умре ју човек у триес и једну / триес и прву
годину.
52. У + А у функцији одредбе за начин: исеко у комаде, појео у сласт,
говоре сви у глас, ради у руке.
53. У + А у устаљеним обртима: игра у паре, увати се у коштац, у име
Бога.

54. Уз + А са значењем правца: пођем ја уз брдо полагачко; усправи се
овако уз дувар; ја се онда брзнем уз реку; продужи уз пут, уз комин погледа.
55. Уз + А са позиционим значењем обележавања блискости два појма у
простору: по цео дан седи уз жену; бунар му одма уз кућу; греје се уз ватру.
56. Уз + А за означавање онога што може бити гранична тачка завршетка
кретања: метуше га уз крстачу; стрпо сам се уз дувар.
57. Уз + А са комитативним значењем: Лала иде уз њу, уз ракију донесе и
мезе; ми смо уз вас.

58. Уз + А у значењу пратилачких околности: уз сву муку је то било, што

да идем уз карање.
59. Уз + А у примеру седа уз астал (седа за сто).

60. Уз + А са значењем кондензоване временске реченице која почиње
везником док: уз ручак нараним пилиће и напојим стоку.
61. Уз + А у устаљеним изразима: она увек тера уз нос; пиша, да простиш,
стално уз ветар.

62. По +
пошаљи; ти то
63. По +
каш.ье; по цео

А са функцијом одредбе за начин: ти ми то по сваки начин
само по твојски тераш.
А у позицији количинско-временске одредбе: по целу зиму
дан спава, једу по мылко.

64. По + А у дистрибутивној функцији: ајде да попијемо по једну ракију,
имали по једну кућу, једно по једно све испродавао; прави кућу по кућу.
65. По + А уз глаголе купити, продати и оне који имају слично значење: ја

сам купио по толико, продо по сто динара комад, ја сам од ове жене узо по то.
* Н. Богдановић, Говори Бучума и Белог Потока (4, 116).
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66. По + А у устаљеним изразима: није смео д уради то по цену живота.
67. Од + А у означавању неке количине: има дете од годину; она има лонац
од кило.

68. Од + А уколико се ради о формама упитне заменице што: од шта леб
д умесим; од шта си направила.
69. Кроз + А за означавање једног временског периода чија крајња гра
ница значи почетак вршења неке радње: све ће да се зна кроз годину дана; he
да дође кроз три дана.
70. Низ + А за означавање усмерености: ударили наниже низ пут; иде низ

планину и пева; низ дувар тече вода.
71. Међу + А са медиотерминативним и медиоперкурзивним значењем:

ова рука љуљне међу мотке, згодно за пуцање међу оне ракље, међу редови турамо
шангарепу.

72. Над + А са месним значењем: не нагињи се над бунар; подигни над саму
главу.

73. Под + А за обележавање места: мети јасtyк под главу, набили се под
брдо; силазим под Момирову колибу.
74. Под + А у функцији начинске одредбе: издао под закуп, узео под кирију.

75. Под + А у устаљеним изразима: узо га под своје; иде под нож (на хи
руршки захват).

76. Пред + А за одређивање места: сандук турио преда теб; стигнемо пред
ров; станем пред врата.
77. Пред + А за одређивање времена: то је било негде пред јесен, кад би
пред зору, први разред школе сам био пред турски рат.
78. О + А за обележавање објекта у оквиру акције која имплицира падање
(ударити, треснути и слично): ударио главом о земљу, кад те треснем о земљу,
па кад брепи о ледину, звизнуо главом о греду.
79. О + А за истовремено означавање места и средства помоћу којег се

остварује глаголски садржај, уз глаголе (о)брисати, истрљати: што бришеш руке
о сукњу, истрљај добро ноге о Траву.
80. О + А уз глаголе као окачити и обесити: окачи о ексер; обесио се о
ильиву.

81. Око + А за изражавање приближности неке количине око метар смо

ископали; имаћу око кацу шљива; око годину дана га нисмо видели.

82. Преко + А у прилошкој функцији: преко ноћ остави да се кисели; није
ти преко свет.

83. Мимо + А у значењу изузимања: она је мимо свет; немо да будеш мимо
све твоје друге.
Вокатив

1. Постоји и именујући вокатив: зови га Јоване?

2. Вокатив презимена: еј Марковић / Марковићу / Марковиће.
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3. Форме номинатива употребљене за вокатив: еј, буразер; пробај ово зе
мљак, момак, ћеш ме послушаш нешто.

4. Употреба различитих облика у комуницирању са животињама, с обзи

ром на то да ли се животиње маме или терају: дођи Шаро / гор Шара°.
5. Употреба вокатива од именица: човек, жена, дете, брат у служби ин
тензификације исказа.
6. Вокатив у индиректном или привидном апострофирању праћеном са
мање или више експресије у говорним клишеима: боже људи, шта ми је, јао,
јадна мајко; не лежи враже.

7. Вокатив / номинатив / инструментал као допуна глаголу звати: ми оца
зовемо бато; они то зову појата; брата неће братем звати.
Инструментал

а) Инструментал без предлога
1. Инструментал пасивних конструкција без предлога или с предлогом с:
окружени су издајицама / с издајицама, убијен громом / с громом, све је руком
/ с руком вађено; Неремидом / с ћеремидом покривено озго.
2. Инструментал „основне карактеристике“: двизицом се окозила; познавао
сам га још момком, запросио сам је удовицом; има гомилама.

3. Инструментал за одређивање начина вршења радње: иди кораком, ко
била иде одогуд касом, волим те и срцем и душом.

4. Инструментал уз глагол доћи мож да дојдесьмо гостом“.
5. Слободни инструментал у идиоматским конструкцијама: кумим те бо
гом, којим послом сине; то је он главом и брадом.
б) Инструментал с предлозима
1. Међу + И / између + И(ОП) у примерима типа: да изделе међу комшија

ма, д изделе између собом, између мајку и ћерку нема карање.
2. Одвајање предлога међу: међу Мириловцем и међу Дреновцем, срамота

је што је тако међу мајком и међу ћерком.
3. Пред + И/ОП са месним значењем: била је остала пред шталом; heш д
идеш пред кравама, уграбим и кола пред врата.
4. Пред + И/ОП у примерима у којима би се место наведеног предлога

могао употребити израз „у присуству“: да се закунем пред Богом и људима, не
треба да се чешља пред мушкаћи.

5. Пред + И/ОП у адноминалној позицији: ово место пред наше село, кад
видим оне пред моном.
6. Под + И/ОП за обележавање појма који се налази са доње стране имена

исказаног инструменталом: шету под онема липама; си се угрејао под оном пе
рином; овако под прозор били.
23 Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 148).

“н. Богдановић, Г.овори Бучума и Белог Потока (4, 106).
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7. Под + И / под + А(ОП) у периферним случајевима где се позиционо
значење меша са терминативним: под буквом / букву кад смо ми закопали;
обешени под стрејом / стреју унаоколо.
8. Под + И/ОП уз глагол бити при означавању обухваћености глаголом
некога/нечега оним ко је/што је именовано инструменталном конструкцијом.

под стараоцем срез левачки; бегали да буду под Русима, ја сам под њину шапу.
9. Под + И/ОП у квалитативном значењу: купила сам ово под грешком,
зато што је била под ману.
10. Под + И/ОП у примерима где се место инструменталне конструкције
може употребити зависна временска реченица са док: умрео је под багинама
(умрео је док су га тукли); под окупацију смо јели коприве.
11. Под + И/ОП у примерима где се место наведеног предлога може упо
требити трпни придев глагола засадити: имам под пченицом три ектара (.. за
сађено пченицом. . .); лане ми је ово парче било под детелину (.. засађено детели
ном...).

12. Под + И/ОП у адноминалној позицији: па покупи поље под Крушевцом,
штала осам метра под његову двоспратницу.
13. За + И/ОП у функцији одређивања места, а када су у питању акције

изражене глаголом као метнути, заденути и сл.: перо му је заденуто за шеширом,
седи за совру и разговара.
14. За + И за изражавање временских релација: седам реди једно за другем,
прво јој човек умро, за њим дете.
15. За + И уз глаголе који обележавају динамичне процесе, у примерима
који садрже и временску и просторну релацију: све су извукли за собом, зајци
бегу, кучићи за њима, иде за моном.
16. За + И/ОП за изражавање удадбено-женидбених веза: ниси тела да

пођеш за моном; heрка му је за Душаном Периним, била за Светомира, њена је
сестра за мојим братом.

|-

17. За + И са значењем глагола чувати у примерима као: он је за овцама,
мајка је од јутрос за стоколі.
*
|-

18. За + И у начинском смислу: не иде ми ништа за руком, човек оће да
му идеш за вољом.
19. За + И / уз + ОП у примерима где се може заменити изразом за време:
казаћу ти за вечером; та је кућа грађена за владом књаза Микајла, уз вечеру мож
од то да бунимо.
20. За + И/ОП уз глаголе говорења у негативном смислу: говорило се
сваита за њом; за туј жену се свашта прича; какво сьм ја све за њега Чула.

21. Над + И/ОП у функцији одређења места: над Рудником облаци, биће
кише; у забран гор над село, озгор су лесе над нас.

22. Над + ИЮП у функцији својеврсног поређења: он је ћаво над ћаволима,
над мен певач нема.
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23. С(а) + И/ОП у социјативном значењу „нетипичних конструкција за
снованих на односу друштва“: остао са Миливојем да се дели, оданде се с њим
раздвојимо; свађа се са снау; водимо борбу с њи.
24. С(а) + И/ОП за обележавање узајамности субјекта и онога што је
исказано инструменталом: старац стаде са секиром на врата, да се поделимо ми
од њи са шумом, мора човек да се сналази с народ.
25. С(а) + И/ОП у омогућивачкој функцији: пили ракију свинским чашама;
дошли с моторним бициклама; иде с кола друмем.
26. а) Оно што се исказује конструкцијом с + И/ОП је објекат изреченог
или подразумеваног глагола чинити, радити: шта ћемо да радимо с нашема де
цама, шта Илtatш Ти с мојом женом, шта мислии с мен;
б) Конструкцијом с + И/ОП обележава се она појава за коју се пита у
каквом је стању, односно за коју се констатује да је у добромlлошем стању.
шта ће бит с нама, а шта је с онем његовем синем; видим да не ваља с моу Јелицу
ништа,

в) Именица Х, остварена као конструкција с + И/ОП, замењује зависну
реченицу „кад има Х“: ита ће грдна с таком децом (... кад има таку децу) / с
таку децу.

27. С + И/ОП за описивање заједнице објеката реченице: натоварим она
ранац с раном, које са шта да јем.
28. С + И/ОП за обележавање узрока: са њеним плакањем је свима доса

дила; с таку свађу не може да се живи.
29. С + И/ОП у функцији замене поредбене реченице: како би он мого са
Марком (...да се пореди са Марком) / ге би он мого са Марка.
30. С + И/ОП уз глаголе као поносити се, укоревати се: увек се поноси с
децом, дичи се с коњима, с њу се укорева цео народ.
31. С + И/ОП уз глагол платити: то ће да платиш с главом; платио је с
дукати.
32. С + И/ОП уз глагол шалити се: не шали се с главом; шали се он сас мен.
33. С + И/ОП уз глаголе као понудити, послужити, частити: понудио сам
га са цигаром; послужи са слатким; частио са каву; угостил ме са свашто.

34. С + И/ОП уз глагол слагати се: с бабом се не слажем, ја се с то слажем.
35. С + И/ОП уз глагол носити: то ће ви да понесете са вама; носи слику
СTalЛНО С Нbe201.

36. С + И/ОП уз придев као управну реч: таван ни пун са житем; ово

остало после слабо са шуму“.
37. С + И/ОП у својству квалитативне именичке одредбе: дође онај човек
с трубом, теру оне мазге с самарима; оне сељачке куће с велики ораци.
38. С + И/ОП у идиоматизованим обртима: стајао сам с њим добро, не иди.
с голе руће у нову кућу.
25 у Арнзанима (16) имамо и примере: варош је пуна с Бугари (21) и пун с народ ко газдинско
дупе (230).
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1. Предлог према у конструкцији са обликом Л/ОП у адвербалној пози

цији.

— позиционо значење (Дреновац према Параћину; има једну брадавицу оде
према окету);

— значење „окренут ка“ (стала према сунцу);
— значење „надомак“ (дођемо према Штипу кад се свањива);
— значење критерија, узуса или средства процене вредности (да примим
према моје службе и раду; додаваш према потребу);
— наместо предлогао у примерима типа ја сам лоше мишљење према тебе
или010.

Сс

2. Предлог према у конструкцији са обликом Л. и значењем „у поређењу

са“: ти си млад према мене.

3. О + Л у адвербалној служби.
— са значењем средства (ратовали о туђем трошку);

— у функцији даљег објекта (разговарали смо о свадбе; не зна нико о мотору
ништа).
4. Предлог о у конструкцији са обликом Л/ОП уз израз имати / немати
појма: ми појма немамо о том, ел имаш појам.

5. Предлог по уз Л/ОП у разним нијансама месног значења: био по затвора,
дол по врбака има; по селу светле лампе; леже радници по авлију, народ по сабори
и вашари прича.

6. Месно значење локативне конструкције са по (или ОП) у додиру са
Значењем инструментала просекутива, глагол кретања с предлогом по: иде

по путу / иде путем /; ено га, разврћа се по ливаде.
7. По + Л/ОП за означавање времена симултаности: да крену по ладовиње,
боље се ради по дану; не излази по лапавицу.
8. Начинско значење има конструкција по + Л/ОП у конструкцијама типа
познати по (нечему): познала сам га по оцу; време је ручку, види се по сунцу;
овден ишло по приетельсто; познала сьм га по одење.
9. По + Л/ОП у адноминалној служби са значењем критерија „на основу“.
до првога октомбра по старем календару; они су род по бабу, био шyстер по
занимању, све једнаке по формату.
10. На + Л/ОП у функцији месне одредбе: била ракија на колима; наши су

били на положају, све му поцепано на њему; оћу да будеш на оно место, ратио
сам на Једрене.
11. На + Л/ОП у функцији указивања на догађаје који обавезно импли

цирају учешће неког скупа људи: ми смо зајно били на робији, на свадбу ми је
био.

12. На + Л/ОП у функцији обележавања временских прилика у којима
се остварује глаголски садржај: стока да преноћи на кише; не сме само да буде
на мраз.
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13. На + Л/ОП за означавање временских односа: онда на крај{y) године,
14. На + Л/ОП обележава однос глаголског процеса и средства којим се
остварује, где би се уместо локативне конструкције могла употребити кон
струкција глаголског прилога садашњег са акузативом директног објекта: д
умесиш гибаницу на маслу и на медy / употребљавајући масло и мед; живи само
на леба и воду /једући хлеб и пијући воду.
15. На + Л/ОП у функцији начинске одредбе:

а) именице за обележавање дела тела у функцији средства употребљивог
при извршењу глаголског процеса: само он уме да иде на рукама; на колена и
на лактови лежси; носе оно на раме;

б) именице које обележавају предмете помоћу којих, тиме што су на њима
лоцирани, дата лица остварују дату радњу: дошо кући на лађи; возим се на
дрљачу,

в) именице са значењем правог средства: везе на машини / машину.
16. На + Л/ОП у случајевима идиоматизоване употребе: све ми на памети
куј ме покрао; на језику опасна била; била жена на своје место.
17. На + Л/ОП у адноминалној позицији: попели се на таван на итали,
затворили врата на кућу.
18. У + Л/ОП са просторним значењем (место локационог карактера):
три године били у земуници, има тамо још чаше у орману; крв нема у мене, имаш
ти леба у кућу.
-

19. У + Л/ОП уз именице чији садржај није јасно димензиониран и које
значе установе, школе, војне јединице и слично; а ви сте били у четницима, кад
су били у задруге, били у вишу школу, у једну смо чету.
20. У + Л/ОП у функцији лимитативне допуне уз (1) глаголе који значе
неко стање (променити се, побледети): променила се у лицу, и (2) особинске
придеве (леп, црн, срећан, пун): није срећна у животу; пун је у образи.
21. У + Л/ОП уз именице које означавају одређена стања, ситуације: били
смо у свађе, нај ми је у срцу милије; држи се у тајнос; остало ми у сећање.
22. У + Л/ОП за изражавање временских релација.

а) у смислу „кад је Х...“: у септембру смо отишли; кад ме једном у веку
послушала; долази трипут у годину,

б) у смислу „док се догађало Х...“: у путу сам набавио; у лету је превртоше.
23. У + Л/ОП у идиоматизованим формацијама које се употребљавају као
фразеологизми: у здрављуд отидну; нашли се у небрано грожђе.
24. У + Л/ОП у функцији именичке одредбе: шећер у главама, има три
ектара у једнем кругу; имам шећер у коцке.
Општи падежс

1. На + ОП за изрицање посесије: на моу сестру дете, кожув на Севду.
2. На + ОП за казивање намене: купил сам опынци на матер; скубем сено
на овце.
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3. На + ОП за исказивање усмерености на објекат: учим га на добро; млого
наклоњети на пиће, све ми вукло на то.

4. На + ОП за ознаку „омогућивача кретања“: возиа се на воз; дођи на
аутобус.

5. При + ОП за обележавање лица као циља кретања: идо при баба Цвету.
6. При + ОП за означавање „разних људи исте врсте“: ишли смо и при
бабе и нема лек за њега.

7. При + ОП за означавање припајања (= yз): тури при средњи леб, седне
при СТарца.

8. При + ОП с функцијом предлога код: била при децу; носимо га при попа.
9. Куде + ОП у месном значењу: дојдо ја куде њи; играју се онам куде
задругу, куде Пантале има стан.
10. Куде + ОП у временском значењу: че кољемо свињу куде Гмитровдън.
11. Прекај + ОП у месном значењу: не гази ми градину, него иди прекај
крај.
12. Прекај + ОП у временском значењу: а вртају се јесени прекај Гми
тровдън.
13. Од + ОП уместо акузативне синтагме с предлогом о, уз глаголе истр
љати, обрисати, чешати, разбити, треснути, ударити се: истрљај руће од пешћир;
обриши се од прегљачу, не чешај задњицу од коприве, разбиј му тестиче од главу,
тресну га од зид, ударил га од камен.
14. Од + ОП уместо с(а) + Г: паднал од коња (уп. 38. питање у Предлозима).

15. Од + ОП уз глаголе говорења: вреви од Марка (уп. 39. питање у Пред
лозима).

16. Из + ОП са значењем од + ОП: донеси ту молитву из попа, из братанца

узо млеко°.
17. Код + ОП за означавање „разних људи исте врсте“: ишли смо и код
вражалице и па нема лек за њега.

18. У + ОП за означавање „разних места исте врсте“: у какве зевње све
неје сћитал.

19. По + ОП с функцијом предлога са уз инструментал: да узне децу по

себе, узни ручак по себе“.
20. По + ОП уместо за + И / иза + Г: све иде по њу.
21. Как + ОП за казивање управљености кретања ка појму у општем
падежу: тера овце как планину, оде как Делиград.
22. Спрод: + ОП за изражавање временских односа: прасе се не рани спром
Божич.

26 В. Вукадиновић, Говор Црне Траве и Власине (5, 319).
* м. Стевановић, Ђаковачки говор (43, 146).
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СИНТАКСА ГЛАГОЛА

Инфинитив

1. Забележити све примере основних функција инфинитива:
а) део футурске конструкције: ја ћу доћи, да ли ћеш певати; б) део кон
струкције с глаголима и изразима непотпуног значења: они морају радити, ко
им може веровати, тешко је рећи, најлепше је било лежати.

2. Забележити примере инфинитива у специјалним случајевима: у народ
ним песмама, предањима, клишираним изразима.

3. Забележити могуће примере инфинитива са модалним значењима типа:
да се могло овако полетети; кога је молити, није га кудити.
Презент
1. Употреба конструкције да + презент:
а) у творби футура (ја ћу да му помогнем);
б) као допуна глаголима непотпуног значења (ако треба да плаћаш);
в) у имепративним реченицама за изрицање захтева (да га уватиш).
2. Безлична употреба 2. л. јд. презента: колко год да имаш, све ти мало,
Грчиш, радиш, надаш Се, а ОНО Се НешТО здеси и готово.
3. Безлична употреба презента, односно уопштавање облика једног лица

(обично 3. л. јд.) за више лица: мож — за сва лица, сем 1. л. јд.; мож(e) — за
сва лица, има, нема — за сва лица у императивним реченицама, мора — за

сва лица (мора да радиш).
4. Изостављање копуле у:
а) именском предикату (криво му што си ту; уста ги велика),
б) зависној реченици (кад светац, не идемо на посо),
в) упитној реченици (што ти гуша тако дебела; де му кожа).
5. Да ли модалну употребу презента редовно одређује нека прилошка
реч, каква временска одредница?
6. Обележавање футурске ситуације презентом имперфективних глагола.
вечерамо код тебе сутра вече, идем на сабор, па нек цркне.
7. Исказивање императивности облицима презента у конструкцијама да

+ се + презент (обично за 3. л. јд. и мн.), са значењем „нека“: он је стар, да
му се опрости, данас је лепо учио, да му се купе ципеле.

8. Употреба презента за обележавање пасива типа „то је писац који се
данас највише чита“: сече се колач; тамо се још оре оралицом.
9. Перфективни презент у погодбеним реченицама: hу те убијем, ако те
уватим; ако оздравеје, ћу дарујем доктура.
10. Конструкција да + презент глагола хтети + инфинитив/да + презент са
значењем реалне жељне реченице: да оћеш прекинут; да оћеш да умукнеш.
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11. а) Да + је + инфинитив/да + презенту безличним реченицама (1) нека
тегорични предлог говорног лица: да је поћи до Марка; (2) жеља говорног
лица коју би требало да изврши неодређено лице: е да је (коме/човеку) слободно
да се уиђе.
б) Да ли постоји ова конструкција са субјектом у дативу и значењем „оно
га што говорно лице оцењује као пожељно за субјекат“: да му је да га увати?
12. Квалификативна употреба презента: она лепо пева, како ко отвори вра
та, она скаче, њене се обале тамо проширују.
13. а) Приповедачки презент перфективних глагола: те, што ти причам,
кренемо ми уз она брег.
б) У којим се стиловима (вршилац радњи, сведок, причање по чувењу)
најчешће среће?

14. а) Приповедачки презент имперфективних глагола: седимо ми, кад он
иде сав крвав.
б) У којим се стиловима најчешће може срести?

15. Презент са да за исказивање жеље изражене кроз клетву или благо
слов: да цркне мајка; да се здраво врату дома.
16. Заступљеност гномског презента: сит се гладнога не сећа.
Аорист

1. Да ли се у синтаксичком индикативу аорист често употребљава при
јављању, констатовању, или у питањима: убодо се; грњ ми улезе; дођо и ја кр
вас, постружели и(x) све?

2. Аорист у синтаксичком релативу, тамо где је време прецизније
означено прилогом или другом реченицом: ја учер много трка, само што се
Н{{МЕСТИtill:162.

3. Радње исказане аористом у следу, сукцесивне: после се тако заболе и
уларе.

4. Аорист од неких имперфективних глагола показује временски огра
ничену трајну радњу у прошлости:ја му дава, а он неће, живува шесет године,
лего да спили, ваја се, не мог да заслим.

5. Употреба аориста у саопштењима која се тичу говорног лица: мене се
сам по себе одби дуван, ја реко жене да дође.

6. У дијалогу, на питање изречено обликом аориста, одговор је форму
лисан у аористу / перфекту.
7. У ком је лицу најобичнији аорист?
8. Има ли улогу доживљеност радње?

9. Аорист у зависним реченицама: ноћаске да видиш шта ја усни, ја кад се
ожени, он беше рођен.

10. Аорист са значењем егзактног футура у кондиционалним реченицама:

пође он да има куд; сунце ли зађе, лепа девојка дома да је.
11. Модалі. и аорист у значењу упозорења на могућност неповољног

догађаја који би требало спречити: преврети варевина, скини је.
— 34 —

555

Синтаксички упитник

12. Дa + не + aорист за исказивање иреалне прошле радње: да онда не
положи, не пројдо мајци више.

13. Аорист „лексичког карактера“ (термин М. Пешикана) у примерима:
ја одох; липсах од глади; цркох од жеђи.

14. Гномска употреба аориста: нико се не огреја на туђем огњишту.
Имперфекат

1. Време обележено имперфектом, везано за тренутак реализације неке
друге радње, обележава се неком временском одредницом: гија дана прола
зађију Немци толико да ми се чинило никад неће престат.
2. Имперфекат не мора значити радњу која показује неки процес напо
редан са другом временском радњом, или било каквом познатом ситуацијом
у прошлости: по одласку Немаца, Милка се тресадијаше ки прут.

3. Примери у којима се имперфекат употребљава за неку радњу или ста
ње чије је трајање прекинуто новом радњом: николко година терамо адет, после
га порасимо (остависмо).
4. Моменат значења истицања дугог трајања радње код имперфекта није
обавезан, па се неким другим језичким средством може изразити значење
дуготрајности: цели дан стружаву дасака.
5. Да ли је доживљеност глаголске радње обавезни услов за употребу
имперфекта, или се он може јавити и у нарацији: прича се да у нашем селу
живљадиjаше...?
6. Има ли имперфекта перфективних глагола?
7. У којим се лицима најчешће употребљава имперфекат?
8. Да ли има употребе имперфекта од глагола бити:

а) у примерима са значењем „налазио се“ (кад беше у Задружни дом);
б) у примерима који значе претпоставку да је нека особа родом из неког
места (из Стубла мислим да беше Винка)?

9. Да ли је фреквенција имперфекта од глагола бити, хтети, имати и немати
знатно већа од употребе имперфекта било којег другог глагола?
10. Имперфекатска конструкција како му имаше са значењем „како се
зваше“?8.

11. Имперфекат са значењем садашњости, уз извесну модалну нијансу
(жеља, намера): мишљах до кума да му иштем товар жита.
12. Имперфекат садашњости ограничен на поједине глаголе: како се зва

дијаше твој отац, беше ли ти из Раванице, имадијаше ли ти мајку и оца, штати
оно највише вољадиjаше да једеш; требадиjаше ми твоја секира?
|-

28

Д. Јовић, Трстенички говор [25, 145).

|-

* Овакву ситуацију у вези са имперфектом бележи Д. Јовић у говорима око Врњачке Бање
[24, 122—123).
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13. Имперфекат од глагола хтеги уноси елеменат жеље и сумње у
извршење радње која је већ отпочела: ћа мало у Бању, haдијамо да оберемо
Ово мало муке.

|-

14. Примери квалификативног имперфекта: пред нама се простираше не
прегледна равница, како ти некад косађаше.

15. Употреба имперфекта у гномама: срамота спаваше, а мати јој не
даваше.

Перфекат

1. Употреба перфекта при јављању или констатацијама, када се ради о
радњама које су се одиграле без присуства онога који их саопштава: надули
се очи ти, млого си спаво; неће да је(де), он је јео код куће.
2. Примери у којима се јавља перфекат и у саопштавању сопствених
доживљаја:
а) радња са резултативном нијансом, садашње стање добијено ранијим
извршењем радње (ја сам ту њиву већ посејао);
б) просто констатовање у садашњости факта реализације радње у
прошлости (ја сам цео дан орао, а ти овде једну кашу ниси могла да свариш).
3. Да ли перфекту припада првенствено исказивање оних прошлих радњи
које се нису одиграле пред очима говорног лица?
4. Које је најчешће заступљено лице од облика перфекта?
*

5. Перфекат у одричним реченицама без временске одредбе (нисам се
одморила), или са њом (од сабајле нисам јеo леба).
6. Перфекат у замеркама, пребацивањима, грдњи, свађи, без обзира на
то да ли је говорно лице својим очима видело поступак због којег протестује:
ово си ти сашила, жено, ама га ниси порубила; ти си дошо касно, требало је

раније да дођеш, још се неси диго.
7. Перфекат глагола имати са значењем „замало“: имао главу да сломи у
ону јаругу.

8. да + перфекат, у сложеној реченици, са значењем некатегоричног пред
лагања, често са извесном несигурношћу или колебањем: да смо мало косили,
а да оставимо ово.

9. Модална употреба перфекта са да у конструкцијама са прохибитивним
значењем (с нијансом појачане забране): одма да си дошо; да ниси казала ни
к0.4162.

10. Квалификативна употреба перфекта: широки колски пут улазио је у
брда.
11. Гномски употребљен перфекат: лаж чуo, лаж казујем.

12. Употреба крњег перфекта у одговору који се ослања на питање у
коме је облик помоћног глагола већ исказан.
13. Крњи перфекат савезником ако у значењу футура П: ако ми га не
платио — видећеш.
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14. Крњи перфекат глагола буде у конструкцији са да + презент употре
бљава се са значењем „требало је“. било да се не обsрташ на тој куче, било да

си човек купи, остаји, па да има кад му дојде човек у кућу°.
15. Пропуштање споне у перфекту уз се: сетили се; она се разболела; врнуја
се ја.

16. Пропуштање споне у перфекту уз не: она не чула; не ни даја; она га не
убила; не се крија.
17. Уз која се лица у перфекту најчешће пропушта спона?
Плусквамперфекат
1. Употреба плусквамперфекта без непосредне везе са другом радњом у
прошлости: лане се беше опивао.

2. Да ли у дијалогу као синоним плусквамперфекту фунгира перфекат?
Футур I

1. Када се и у којој мери појављује футурски облик без да: куде ће идеш,
паре ће се погикау; неће се женим, неће му каже?
2. Употреба футура I за обележавање прошлости: на три дана пре него ће
побећи; она их је дуго посматрала, па ће и(x) тек одједном упита.
3. Футур I којим се означавају радње што су се у прошлости вршиле по
неком обичају, по навици, или по склоности, које су се више пута понављале:
свакога ће ко у његов дућан уђе љубазно да дочека.

4. Приповедачка употреба футура I, и решио је — он ће тада да дође...
5. Гномска употреба футура І: помешаш ли се с трице, праци ће те поједу.
6. Квалификативна употреба футура: од њега се неће откине што има у иеп
/тврдица/.

7. Означавање футуром најразноврснијих модуса:
а) заповести (узећеш своје ствари, па отићи);
б) жеље (ако ћеш мене да слушаш);
в) намере (узе шољу са којом ће да пије воду);

г) концесије и воље (мати му, баш ако ће и стара бити, излети испред).
8. Футур у модалној употреби у клетвама и псовкама: ће т се посерем на
уста.

Футур II

1. Колико се често чује нормални облик футура II — будем носио?
2. Да ли се футур II може заменити обликом презента код свршених гла
гола: кад донесем, ако могнеш, дођи?

3. Да ли се футур II може заменити нарочитим обликом презента неких
несвршених глагола: могнем, смеднем?
"н. Богдановић, Г.овори Бучума... [4, 124).
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4. Футур II несвршених глагола означава претпостављену радњу која
претходи будућој радњи према којој се одређује: ако буде дирао туђе, нека ми
не излази пред очи.
Императив и његови облички еквиваленти
1. Друго лице императива у функцији трећег, у благословима и клетвама:
буди Бог с нама.
2. Квалификативни императив за радње које су се у прошлости понавља
ле по неком реду или обичају, које су се више пута вршиле по некој навици:
него како наиђи лето, она ти лепо набави огрев за зиму.
3. Генерализована употреба императива: само седни-стани, никад да се
оправиш; није то данас пљуни, сутра лижи.
4. Употреба императива у молитвама, благословима и саветима: боже,
помогни; не чини никем зло.

5. Конструкција нема + именица у функцији одричног императива: нема
срдња.
6. а) Употреба нека — некате у значењу „престани(те)“: нека, даволе, не
галами; некате да чујемо.
б) Да ли се у значењу строжег негативног имепратива нека употребљава
уз именицу: нека песма?
7. а) Речца де у употреби појачајно уз императив, или за давање сагла
сности, пристанка за вршење неке радње: Ел д идем тамо? — Де.
б) Речца де иза облика ела, ајде са нијансом нерадо дате или изнуђене
сагласности: ајде де, кад ти је толко запело.
|-

в) Реченице у којима се јавља каква реч за подстицање могу обухватати
и прво лице: де ја да отрсим слог, ајд га питамо; дај га пробудимо.
8. а) Да ли се појављују прилошке речи са императивним наставком за
2. л. мн.: полакоте, збогомте; тамоте се?

б) Однос ајдемо: ајдемоте.
Партиципски облици
1. Глаголски прилог садашњи, напоредан са неком другом радњом у

реченици, у служби је прилошке одредбе:
— за начин (то се ради стаећи);

— за узрок (оћоравела сам плетеући).
2. Има ли преласка глаголског прилога садашњег у неправе придеве: те
глећа стока?

3. Глаголски прилог прошли одређује, не мењајући временски однос пре

ма радњи, и узрок под којим се нека радња врши: осетивши да ће му позли...
4. Облик глаголског прилога прошлог у придевској функцији: бивши по
сланик није гласао.
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5. Субјекат не мора бити заједнички главном предикату и у функцији
његове одредбе употребљеном глаголском прилогу, ако је субјекат неодређен

и односи се на било које лице: покрај фуруне седећи ништа се не добија.
Функције глаголских придева
1. а) Радни глаголски придев у служби правог придева: само шарене из
бледеле крпе; косе пожутеле од сунца.

б) Да ли су имперфективни или перфективни, прелазни или непрелазни
глаголи обичнији у овој служби?

2. Колико се често употребљава трпни придев и да ли се избегавају па
сивне конструкције?
3. а) Да ли је за значење облика трпног придева у датом говору битнији
моменат темпоралности, или моменат резултативности?
б) С претходним у вези, који глаголи, имперфективни или перфективни,
прелазни или непрелазни претежу у градњи трпног придева?
4. а) Трпни глаголски придев у служби правог придева: на изрованом дру
|-

му; група расплакане жене.

б) Трпни глаголски придев уместо радног придева у служби правог при
дева: цркнута мачка.

в) Да ли су имперфективни или перфективни, прелазни или непрелазни
глаголи обичнији у овој служби?
Глаголски род и глаголски вид

1. Забележити све диференцијалне према књижевном језику/ глаголе са
се, без се, или и са се и без ce.
2. Радује ме / радујем се.
3. Манути (посо) / манути се.
4. Кукати / кукати кога.
5. Како се чува категорија глаголског вида?

6. Колика је бројност двовидских глагола?
Глаголи непотпуног значења

1. Глаголи са допуном у виду експликативне реченице с презентом и ве

зником да: верујем да знате; воле да једу; знају да троше; мислиш ли да уђутиш;
узо да поигам.

2. Глаголи са допуном у виду експликативне реченице са везником да /
без њега: могу и да се сетим / не могу се све сећам, морам да работим / мора се
живи некако, почну да једy / съг се почеше мањују.
3. Да ли се глагол стићи са значењем „дорасти“ понаша као непотпун:
стигла да носи; стигла за удају?
Глаголска рекција

1. Бити (= тући) у нешто / по нечему
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2. Вечеравати нешто / нечега
3. Водити некога некоме / код некога

4. Возити се нечим / на нечему
5. Губити нешто / у нечему: губити тежину / у тежини / на тежини
б. Давати нешто / нечега некоме

7. Договарати се са неким о нечему / за нешто
8. Додавати нешто / нечега нечему / у нешто
9. Дознавати нешто о некоме, нечему / за некога, нешто
10. Држати некога, нешто неким, некаквим / за некога, за нешто
11.

Завијати се у нешто / нечим

12.

Завршавати нешто / са нечим

13. Замолити нешто / нечега од некога
14.

16.

Заслужити нешто / нечега
Загражити нешто / нечега од некога
Избегавати нешто / нечему

17.

Изводити нешто некоме / пред неким

15.

18. Извољевати нешто / нечега
19. Имати нешто / нечега
20. Кажњавати некога за нешто / због нечега
21.

Крити нешто некоме / пред неким / од некога

22. Набављати нешто / нечега
23 Настављати нешто / са нечим
24.

Научити некога нешто / нечему

25.

Недостајати некоме, нечему нешто / нечега

26.
27.

Нудити некога нечим / некоме нешто
Одлучивати нешто / о нечему

28

Окретати нешто / нечим (кола / колима)

29. Отимати нешто некоме / од некога
30. Пити нешто / нечега
31.
32.

Позајмљивати нешто / нечега некоме
Покушавати нешто / са нечим

33. Послати нешто / нечега некоме
34.

Правити некога некаквим / нешто од некога / некога на нешто

35.

Правити

36.

Представљати се за некога / као неко

37.

Прекидати нешто / са нечим
Прелазити нешто / преко нечега

38.

се неко / неким, некакав / некаквим
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Пробудити нешто код некога / у неколле
Проглашавати некога, нешто неким, некаквим / за некога, некаквог
Продужавати нешто / са нечим
Рачунати на некога, на нешто / са неким, са нечим
Рецитовати нешто некоме / пред неким
Ручавати нешто / нечега

45. Сакупљати нешто / нечега
46.
47.

Свирати у нешто / на нешто / на нечему
Свршавати нешто / са нечим

48. Скидати нешто некоме / нешто са некога

49.
5().

Склањати некога, нешто од некога / некоме / пред неким
Скупљати нешто / нечега

51. Слати нешто / нечега некоме
52.
53.

Служити нешто некоме / нечим некога
Слушати нешто о некоме / за некога

54, Стављати нешто / нечега некамо
55.

Трести нешто / нечим

56.

Ударати нешто / нечим у, о нешто

57.

Узајмљивати нешто / нечега некоме / од некога

58. Узимати нешто / нечега

некога, нешто некоме / од некога
59.
60.
61.

Звоне ми уши / звони ли у ушима
Украсти нешто некоме / од некога
Управљати се нечим / по нечему / према нечему

62. Учити некога нешто / нечему

64.

Хвалити некога, нешто некоме / код некога / пред неким
Коме / код кога — враћати се, доводити, одводити, односити

65.

Нешто, некога некоме / за некога — брати, возити, градити, грејати, за

63.

гревати, изабирати, изграђивати, измишљати, израђивати, испећи, испражњавати,
испржнти, кувати, куповати, млети, набављати, направити, налазити, нацртати,

одвајати, одређивати, оснивати, плаћати, плести, посадити, посејати, по
лати, правити, преносити, пржити, припремати, приређивати, радити, саградити,

НОСИГИ,

садити, сакупљати, сачувати, сашити, сачињавати, сејати, скувати, снимати, ста

вљати, стварати, стицати, сушити, уговарати, уловити, урадити, уређивати, чувати,
шити, штедети
66. Забележити све примере са зависном реченицом типа: спречавати не
кога у одласку / спречавати некога да оде.
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СИНТАКСА РЕЧЕНИЦЕ

Реченица

1. Конструкције sine verbo finito: Минералну воду! За мном! Пожар!
2. Искази којима се идентификује природна појава, без глаголског обли
ка: напољу снег, цео дан КИШИa.

3. Да ли се реченице са логичким субјектом могу реализовати и са
помоћним глаголом и без њега: жал ме је за њега / жал ме за њега?
4. Имперсонална реченица типа позвало га у војску:
а) тип са одсуством лексичке идентификације агенса (осудило га);

б) тип са идентификацијом агенса у форми номинатива (ћело мене тујубит

Турци)°, генитив + од, инструментал (убило громом).
5. Стање настало као последица активности природних сила или неке

болести исказује се глаголским предикатом чији је радни придев у средњем
роду: убило га (град њиву); све га смлатило (град); испило га (болест); све му
испуцало уста (грозница).
6. Намерне реченице типа дошо да би научио / дошо да научи.
7. а) Могућност коришћења посебних знакова емоције у узвичним
реченицама, узвика типа у бре, јао, глеј.
б) Маркираност места узвика.
8. Питање инверзије реченице: къд сам ги река, зашто неси добро пазија.
9. Забележити примере елиптичности у приповедању догађаја и доживљаја.
|-

Егзистенцијалне реченице

1. Бити = „имати“ уз године старости у примерима: кад сам била осамнаес
године°.

2. Замена имперфективног будем презентом глагола јесам“.
а) у зависним експликативним и консекутивним реченицама /иди се обуци
да ниси голишава, сви треба на њиву да суl;
б) у футуру и релативском презенту, у значењу предбудућег времена lja
не да сам овде пре подне, ја ћем да сам на гувну; догодине ко сам жив...l;
в) у жељним, допусним и њима сродним реченицама /да си жива и здрава;
нека ви је живо и здраво/.
31 Овај тип имперсоналне реченице дефинише Д. Петровић, Један модел имперсоналне речени
це... [32, 367) и даје три примера из говора Змијања. У књижевном делу Аризани (16) постоји на
181. страни реченица доста се ратувало и стезало каиш. У прегледаној стручној литератури која се
бави говорима ове дијалекатске зоне, а ни у књижевним делима писаним у дијалекту, нисам про

нашла ниједан пример овог типа имперсоналне реченице.
32 Н. Богдано пћ, Говор Алексиначког Поморавља (3, 252).
33

Огроман је број примера овакве замене у књижевним делима писаним у дијалекту. Приме

ра са имперфективним будем готово да и нема.
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Упитне реченице
1. Образовање са да ли + глаголски облик. да ли си ти блесав; да ли овроше;
да л си шунтав.
2. Образовање са јеси (ли) + глаголски облик јеси (ли) стигла.

3. Образовање је ли на почетку упитне реченице, и у говорима који не
познају образовање јеси ли за друго лице: је л имало млеко; је л тешко; је л се
не сваиал.

4. Да ли се као упитна реч користи ел(и): ел си дошо?
5. Образовање са ел + ако + глаголски облик: ел ако да дођем.
6. Образовање са ако + ли + глаголски облик: ако ли да легнем, ако ли сам
га продал.
7. Да ли се може самостално ли употребити као упитна реч: па ли ти

причам, бабо, ли сам ја твој унук“.
8. Да ли се као упитна реч користи нел(и) и кад је питање негативно, и
кад је позитивно: нели не пристајеш; нели га закопаше; нел иска да му кажем?
9. Образовање са глаголским обликом и речцом ли на почетку реченице:
окопали ли сте; спавну ли малко; видел ли си га.

10. а) Образовање са футурском енклитиком ће / че (за сва лица) на
почетку реченице: ће се врнеш; ће иду.
б) Образовање са футурском енклитиком и упитним ли: че работамо ли,
ће ли сврнемо до њега.
11. а) Образовање са сам, си + глаголски облик: си стиго (*— јеси ли); сам
дошла на време.
б) Образовање са глаголском енклитиком и упитним ли: си л га сpeо.
12. Конструкција за де + глагол кретања (= куда + глагол кретања): за де
путујеш.

13. Да ли зависно-упитне реченице могу бити и са негацијом, и без ње, а
да исто значе: за сво време си причамо очели да дојдy / нече ли да дојду?
14. Упитна реченица с негацијом за означавање ублажене упитности:
а) уз очекивање управо позитивног одговора (нећеш ли да дођеш до нас);
б) уз скретање пажње на то да је садржина стварности управо обрнута
од садржаја реченице (није ли то мало друкше било; несам ли ти казаа).
15. Упитна кондиционална реченица: бил ми дао; бил ми продали оно
парче испод куће.
16. Упитна реченица са узвичним карактером, кад се њоме изражава:

а) прекор у циљу подстицања (ајде, што стојиш);
б) упозорење (видиш ли, ће погинеш);
34 Јъ. Ћирић, Говор Лужнице (45, 109). Питање ли га знајеш налази се у Пословицама и
поређењима у пиротском говору (13, 134).
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в) изненађење (како си го мого да урадиш);
г) сажальење (зашто ли се мучио оволко);
д) неодобравање (како да идем, кад не могу).
Императивне реченице
1. а) Конструкција има + (да) + презент у императивној функцији: има
(да) се скинеш доле, ел ћу те све убијем.
б) Забрана изречена конструкцијом нема + да + презент: нема да идеш

јутре код њо°.
2. Конструкција мора + (да) + презент у императивном значењу: мора да
се смирите, мора га бијем.

3. Конструкција дај + (да) + презент за изрицање нешто блаже импера
тивности, решености да се нешто изврши: дај да седнем мало; дај се позову
стари људи.

4. Обезличени императив чекај / чек / че у конструкцији са да + презент
служи за изрицање различитих видова императивности: чекај да нешто погле
дам (намера); чекај да ти уврнем шију (претња).
5. Употреба конструкције са појачајним императивом иди(re) + импера
тивни глагол: иди му помогни; ите се напијre; а тако и оди ми кажи.

6. Ајде / ајдемо / ајдете самостално и у конструкцији са да + презент: ајде
за Прокупље, ајдемо си ми на време, ајде да носиш; ајдете да радите нешто.
7. а) Конструкција де(де) + да + презент за изрицање подстицања у им
перативним реченицама: де(де) да ми кренемо.

б) У истој функцији конструкција де(де) + императив: де(де) се подигни.
Дезидеративне реченице

1. Конструкција би + (си) + радни придев глаголски: ми би ручали; децава
би си легла.

2. Конструкција би + објекат у акузативу: ја би једно пиво.
3. Жеља изражена обликом презента одговарајућег глагола и императив
ном речцом: нека ти се нађе.
Пасивне реченице

1. Колика је фреквенција пасивне конструкције са се као еквивалента
пасива: вино што смо јучер добили, све се поли?
Понављање реченичних делова
1. Понављање истог синтаксичког сегмента који може бити:

а) номинално исти (и одатле све чезним, чезним);
*ове конструкције веома су честе у књижевним делима писаним косовско-ресавским и

призренско-тимочким дијалектом: има да сачекани одговор (16, 12); те борбе се нема ни спомињу
више [16, 68); има да се сакријеш [28, 15]; ништа нема да се бринен (28,95).
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б) функционално исти, а значењски синонимичан или близак (не јем ни
месо, ни леба);

в) комбинација обеју претходно описаних могућности (кажем му, и пре
тим, претим — ништа).
2. Кад се неки сегмент (глагол нпр.) понавља више пута, енклитика се
може јавити једном / више пута.

РЕД РЕЧИ

1. Избијање заменичке енклитике или повратног се испред глагола у кон
струкцијама у којима је пропуштена свеза да: да ли га могу најдем;ја му почнем
причам, па се почела качи,

2.

ја

се па не могу оломенем.

*****ба глаголске енклитике испред другог члана заједнице:ја и смо

Божа ишли°.

3. Положај енклитике везане за императив иди у споредним реченицама:
ите се умијre / ите умијге се; иди је вежи / иди вежије.
4. Утврдити положај заменичке енклитике у посесивном дативу.
5. Забележити ред речи приликом удвајања заменица: да га пронађеш њега
/ да пробаш да га њега ти уватиш.

6. Положај упитне заменице одн. прилога (заједно с енклитикама) на кра
ју упитне реченице: отац му де је, продавница ди вије.
7. Појава упитне речце ли иза било ког реченичног дела на коме је ко
муникативни акценат, а када тежиште питања није на глаголу: у лојзе ли је
отишла баба, данас ли је петак.

8. Положај речце ли у односу на глаголску енклитику ће:
а) непосредно уз њу (he ли дођете);
б) иза глагола (he можете ли да ме повезете).
9. Уобичајеност поретка именица + атрибут: сечемо му уво накрвљено; јагње
големо сам му продаа.

10. Композиција код именице са два атрибута, у којој се један од атрибута
Поставља иза именице: мушке чарапе итикуване.

11. Разбијање синтагме од две именице везане јединством значења уме
тањем каквог глаголског елемента: киту баца цвеће; метрови натурана дрва.
12. Раздвајање прилога од глагола уметањем какве именице: волимо

погачу млого; такво обичај било.

13. Интерполирање објекта, када је енклитички облик личне заменице
између атрибута и именице: цео га дан нема; лепи је бог убио.
14. Има ли одвајања суперлативне морфеме нај, односно по: нај је лепша
девојка у село; нај се сечам, по је млада била.
36 Овај пример чула сам осамдесетих година у Параћину од информатора који је као младу
град доселио из оближњег села Доње Мутнице.
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15. Негација долази / не долази на прво место у примерима типа ни за
шта / за ништа.

КОНГРУЕНЦИЈА

1. Облик предиката уз именицу природно мушког рода на а: дошли /
дошле мирашције да ни деле имање.
2. Предикат у женском / мушком роду кад се у функцији субјекта налази
именица женског рода: биле смо дванајс невесте у цркву / били смо дванајс не
весте у ту цркву.

3. Облик придева и заменице, атрибутивно употребљених, уз именицу
што значи мноштво: сирова дрва / сирови дрва; моја деца / моји деца.

4. Дистрибутивни сингулар / плурал у примерима типа: стари људи носе
капy / капе на глави, и тако су они отишли кући / кућама.

5. Који је падежни облик у употреби кад је именица pluralia tantum yпо
требљена уз збирни број: трое маказа / трое маказе.
6. Предикат уз заменицу сваки, употребљену са значењем „сви“, има об
лик множине: свака Призренка гу знав*/.

7. Да ли постоје примери типа: Марко са сином су пошли да косе ливаду.
8. У реченицама којима се изриче какво омаловажавање, предмет ома
ловажавања (особа) изриче се заменицом у средњем роду: оно се нада да ће

га приме (ради се о мушкарцу); овој ће ми приговара (жена).

МОДАЛНОСТ И МОДАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1. Модалне структуре чије је организовање регулисано обавештеношћу

говорног лица о објективној чињеници и његовом спремношћу да се о њој
директно изјасни:

а) допуна фактивног предиката (афирмативно и негирано употребљеног):
он зна да се...; он зна да ли се...; он не зна да се...; он не зна да ли се...;
б) глаголско време као регулатор фактивног модалитета реченице: нисам
знао да се ...; ја не знам да се . . .

2. језички показатељи објективне (онтолошке) модалности која добија
свој израз на нивоу синтаксичког рашчлањавања реченице:

а) глаголски начин (да је дошо синоћ, могли смо да завршимо посо);
б) модални глаголи (моћи, требати) и речи типа заиста, могуће, неопходно;
в) комбинација претходна два типа (да је дошо, ја би му, вероватно, реко).
3. Радни придев глагола бити везан са инфинитивом, за означавање иреалног

кондиционала са нијансом неостварене потребе: била понети штати треба.
37 М. Стевановић, Ђаковачки говор (43, 151).
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4. Означавање жеље самим обликом глагола бити без радног придева: и
ми би телетину.

ОСТВАРИВАЊЕ КОМПАРАЦИЈЕ НА СИНТАКСИЧКОМ ПЛАНУ

1. Изражавање једнакости поредбеним речцама к/a/о и како уз поредбени
појам у акузативу: рекла једна теква шашава ко мен; ко тебе несу толко паметни;
удовац си, па кој ће како теб°.
2. Изражавање једнакости поредбеном речцом колко уз номинатив / аку
затив: јунак колко ти; колко тебе је висок“.

3. Исказивање поређења речцом по уз прилоге на -ски: говоримо по нашки;
терај по сељачки.

4. Изражавање једнакости уз помоћ придева исти: он је исти татко.
5. Једнакост изражена конструкцијом с + зависни падежни облик (уместо
конструкције као + номинатив): он је с моном у висину; по године је с моу ћерку;

ћерка ми је с Вукицу (истог узраста)“.
6. Конструкција (с)према + датив/општи падежни облик: треба да тражи
према себи прилику; газда спрема газду.

СИНТАКСИЧКО НЕГИРАЊЕ КАО СРЕДСТВО ИЗРАЖАВАЊА КОМУНИКАТИВНЕ
ЗАМИСЛИ

1. а) Употреба одричне честице — ни и нити ради интензификације и
ПОВИШАВАЊa ЕМОЦИОНАЛНОСТИ ИСКаЗа.

б) Какав је однос облика ни и нити?
2. а) Употреба одричне заменице ниједан и заменичких прилога ниједном,
ниједанпут ради интензивирања негирања: није се чуо ниједан звук.
б) Понављање заменичког придева једини ради повишавања интензитета
исказа: није се чуо ниједан једини звук.
3. Јављање потврдног и одричног глагола уз док без измене реченичног

значења: почекај док сви дојду; има да седиш док ти не дојде мати.
4. У темпоралним реченицама са док(ле) употреба / изостављање негатив
не речце не: док изиђе сунце, све док не умрем.
5. Забележити изразе, устаљене фразе за неслагање: како па да не; да не
би било тека, пази да не буде така.

6. Забележити могуће функције акцентованог не:
а) у императивним конструкцијама (не се секирај);
*ови и бројни њима слични примери налазе се у Ивковој слави С. Сремца (38) и у дијалекат
ским збиркама фразеологизама Д. Златковића (13—15).
39 Примере са акузативом бележи А. Белић уДијалектима источне и јужне Србије (2, 627).

“Н. Богдановић, Говор Алексиначког Поморавља (3, 261).
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б) у упитним реченицама (не ли сте видели Слободана);
в) уз 3. л. јд глаголских облика (не ти млого тражиа);
г) као опозиција садржини друге реченице у истом скупу (не ти да имаш,
а он да трпи);
д) узвичног карактера, као директна негација (Дођи, узни га. — Не!);
ђ) као окрњен облик неће (ако ти не да дођу...).
7. Забележити типове одрицања изречених конструкцијама с негацијом ни:
а) предиката (није се ни окренула);
б) субјекта (није дошла ни Вукица, ни Аца);
в) атрибута (носили смо ни вежено, ни шарено);
г) објекта (не чувамо ни свиње, ни краве, но само овце);
д) прилошке одредбе (тако ми ни ладно, ни топло).

УМЕТАЊЕ РЕЧИ, ИЗРАЗА И РЕЧЕНИЦА

1. Издвојити примере уметнутих реченица. Да ли је њихова употреба
шира у приповедању, или у дијалогу?
2. Уметање израза за скретање пажње саговорнику и његово везивање
за ток причања: бре; мори, знаш, разумеш; сине.
3. Уметање израза за уверавање: богами, даклем, готово.

4. Уметање, ради уверавања, израза у облику клетве, заклетве или пре
клињања: куку мене, жив ми ти.

5. Уметање израза који казују да ће бити наведене нечије (може и говор
никове)

речи: каже, вели.

6. Уметање израза за извесно ограничење, извињење или сажаљење: знаш
како; како да ти кажем; да опрошћавате.
7. Уметање израза за боље одсликавање неке радње (по трајању, месту,
начину): на горе, на там; ово-ли, иди ми, дођи мн.

СКРАЋЕНИЦЕ
Н. номинатив
Г ГeНИТИВ

Д датив

А акузатив
В вокатив

И инструментал
Л локатив
ОП општи падеж
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м. (y)место
Л. ЛИЦе

јд једнина
МН. МНОЖИНА

м мушки род
ж женски род
с средњи род

пф. перфективни
импф. имперфективни

СДЗб Српски дијалектолошки зборник
ЗФЛ Зборник за филологију и лингвистику
ЈФ Јужнословенски филолог
ГФФ Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду
ППЈ Прилози проучавању језика
НСС[ВД) Научни састанак слависта у Вукове дане
Међународни славистички центар
АФФ Анали Филолошког факултета у Београду
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