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О ГОВОРУ СРЕМА

1) Посетио сам 24 сремска места: Батајницу, Беркасово, Бо

љевце, Буђановце, Велике Радинце, Вишњићево, Врдник, Деч, Доба

новце, Инђију, Јаково, Карловчић, Краљевце, Лединце, Мартинце,

Михаљевце, Моровић, Нештин, Павловце, Платичево, Чалму, Че

ревић, Чортановце и Шимановце. Циљ је ових дијалектолошких

испитивања био, шрво, утврђивање карактеристика говора Срема

као целине; друго, утврђивање разлика међу појединим говорним

групама. Овога пута изнећу само неке и то главније резултате

својих теренских испитивања.

Говор Срема, улазећи у састав војвођанске подгрупе шума

диско-војвођанских говора, има и сам познате карактеристике

војвођанске фонетике и морфологије“: отворену артикулацију крат

ких и затворену артикулацију дугих вокала средњег реда (е, д,

g, 0); нешто затворенију артикулацију вокала a (а); екавску замену

# са познатим икавизмима; разне тоталне или делимичне редук

ције вокала, неуопштене али врло честе, вуковску акцентуацију;

-7, ш, ж, Ч, џ (одн. ш”, ж“, ч“, џ” — без мешања ч и ћ); архаичне

instr. и 1oc. pl. именица (и придева) м. и ср. р. и архаични 1oc. pl.

именица ж. р. основа на -а; ширење наставака "тврдих“ основа

именичке, заменичке и придевске промене на „меке“; dat.- loc. sg.

заменица и придева на -им, наставак -ду 3 pl. praes., ширење наст.

-у у 3 pl. praes. VII и VIII Белићеве врсте и сл.“,

*) О војвођанској синтакси само су саопштене поједине опсервације доса

дашњих испитивача. Она, дакле, није досад довољно фиксирана. Ово, разуме се,

не значи да ми овога пута нећемо говорити и о синтаксичким особинама говора

Срема, али се из наведеног разлога тренутно на овоме месту не могу из доса

дашње литературе цитирати стварно важније особине војвођанске синтаксе уопште.

*) Исп. о овоме за Банат: 1) Б. Милетића Извештај о испитивању

говора североисточног Баната ГЗСИВC VII 17-36; 2) П. Ивић, О говорима

Баната ЈФ XVIII 141—156; за Бачку: извештаје И. По повића у Гласнику

сан i 3 (484–485), ii 1 (130—132), ii 2 (315—316).
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Међутим, сама констатација да Срем овим својим особинама

улази у групу војвођанских говора, сасвим је недовољна за давање

карактеристике сремском говору и као саставном делу војвођан

ских говора и као једној самосталној говорној групи која улази

у тај шири круг говора као један од саставних делова његових.

Јер, готово све од набројаних особина имају специфичну карак

теристику у Срему. Све оне чак одвајају Срем до извесне мере

и од говора Бачке и од говора Баната. И то оне чине и приро

дом својом и својом територијалном распрострањеношћу. Па не само

то. Срем има и неких сасвим својих особина којих нема ни у Бачкој

ни у Банату.

О свему овоме — у главним цртама само — говорићемо

овога пута.

2. Проблем артикулације вокала средњега реда (е и о) у

говору Срема своди се на следеће. У овом говору постоји отво

рена артикулација кратких вокала е и о (е, д). Та отвореност,

међутим, није много изразита. У говору Срема, исто тако, постоји

и затворена артикулација дугих вокала е о (ê, Q). И она такође

није изразита. Затим, кратко о у вези са усненим сугласницима

и сонантима може често да има затворену артикулацију (б), Дуго е

такође у вези са усненим сонантима и сугласницима може да добије

отворену артикулацију (2). Разуме се, и затвореност овог кратког

о и отвореност овог дугог е такође је неизразита. Најзад, вокали е и

о у говору Срема често имају нормалну књижевну артикулацију.

Територијално, међутим, ствар стоји овако. У сремском

Подунављу, нарочито североисточном, карактеристичнији су и

g, б и е, б и ђ е. Усто, углавном у овом подручју, има и

појава флуктуације нарочито дугих е и о. Ако се као типичан

„сремизам“ може сматрати недовољно изразито отворена и затво

рена артикулација вокала е и о (што, уосталом, и јесте тачно),

онда треба рећи још и то да су првенствено села на јужним

падинама Фрушке Горе та која управо имају овакву артикулацију.

У источној сремској Посавини набројане варијанте артикулације

вокала е и о су спорадичне. Западни Срем, поглавито његов југо

западни део, има чисту књижевну артикулацију ових вокала.

Пример и:“

а) е: а) е: гледа, зејтин, кетуша, пенџер, преко среде, у целим

животу; B) 2: бегати, берберу, мељ, седићемо, тераду, четир;

“) За сваку појаву даваћу само по неколико примера не наводећи из кога

су места. Њих треба сматрати карактеристичним за Срем као целину, уколико

нешто друкчије није посебно наглашено.



О говору Срема 275

Y) навек, напоменд, позоведу, преповедд, у целим свету, сневд,

c) преповедд, на пенџеру, себека, у штедњи, узети, десетак; е) е:

вају, детињства, на камену, легд, мед народом, преви се.

б) о: 2) б: у војски, по вртаља, Дови, довдје, доiни Срем, зецова,

B) б: дошли су, могд., ноћу, положенik, пошљем, човека; Y) д: копњу

могу вам, молу (3 pl. praes), дбавеза, почђ, сироман; б) д: дма, свд,

чобан, кднак, днп су, детд; е) б: Грджђе, Довћ, Пбрба, белов (име

псу), мардд, с дубм.

в) флуктуација:

о) енjeма, сједмог, шјестог:

}g

р) д: бубрац, муој, мудрđм.

-"

затворенија од артикулације тога гласа у књижевном језику или

је иста као и књижевна артикулација његова. Специјалних услова

под којима би се јављало затворено а (а) и других који би услов

љавали нормалну књижевну артикулацију његову — нема. У

источној сремској Посавини затворена артикулација а врло је

спорадична. Западни Срем, поглавито његов југозападни део, има

чисту књижевну артикулацију овог вокала.

3. Артикулација вокала а у говору Срема или је нешто

Пример и

a) a: a) či: у вашчију кућу (у псећу . . . ), мамдљуга, Пазова,

палента, чабар, дма; B) д: имаду, казд, канту, крадом, у Павловци,

Допринđша.

б) а. Примере, сматрамо, није потребно посебно наводити;

они су јасни сами по себи.

4. Ђ. За поделу говора Срема проблем замене звука Б игра

важну улогу. У основама глагола вЋtaти, грђнати, додвнати,

сšнати, смћнати се кратко 8 + j не даје на целој сремској тери

торији исти рефлекс. У источном Срему 5. у овом положају даје

е, у западном и. Дакле: и сточно сремско: вејати, грејати,

додејати, сејати, смејати се, западно сремско: вајати, грijaти,

додајати, сtijamu, смијати се. Глагол доДБиати додуше, у покојим

местима источног Срема гласи и додајати и додејати (југоисточни

Срем), а има, усто, места у источном Срему у којима тај глагол

гласи само додијати (североисточни Срем).

У сремском Подунављу стање замене кратког 5 + j нешто је

друкчије. Екавски облици, наиме, простиру се више на запад.

Док, например, Мартинци и Чалма (места јужно од Фрушке Горе)

имају већ облике типа сtijamu, дотле су Лединци и Черевић још

18
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увек екавски, а у Нештину се сусрећу и облици типа сејати и облици

типа ciljaШи уз упадљиво преовлађивање оних првих, екавских.

Од осталих војвођанских говора икавске облике познају

западнобачки“ и северобанатски“. Ово је једна од врло каракте

pистичних изоглоса које спајају западносремску и западнобачку

територију са северобанатском.

У осталим категоријама које су, када је реч о замени 8

важне за територију Војводине, стање у говору Срема изгледа овако.

a) Префикс прв — даје у Срему доследно пре-: предрава се,

претресам, препливати, пренашати, преживио, преседii. — И место

изворног при- често се у сремском говору јавља пре-: премећивд,

преблпжаду, преватио, претпсак, прембран, исп. и: превелегију. —

Али треба нагласити да се чува и рraef. при-: припада (gehören),

пристајем (einwilligen), например, припреме, пријало, приговор (der

Vorwurf).

Прилози пре и преко гласе у Срему увек тако: пре времена,

преко је Србија.

Предлози пред, преко такође увек тако гласе у Срему:

прет-кумом, прет-кућом, пред-Нbп, преко леђа, прекосутра, преко

стрњака. У Подунављу се покаткад јавља прид.

б) Пре ф и к с не- даје доследно не- (сем и књижевном језику

познатих икавизама нисам, ниси, није): неко, нешто, некакав, некуд,

негде. Исп. још једино: доникле.

в) да, коједа, негди, нiГди, свагди, свугди, дигода, дакоја,

дüкојима: негде, нагде, свагде, бвде, бде, бвдекар и сл.

г) Глаголи са основама и-Šти гласе у сремском говору и-ети

(ређе) и и-ити (чешће). Јављање једних и других облика је ока

зионално: видили, доживио, желили, живила, летили, вдлд би, раз

болела, видети. Појава наставка и (: 8) у инфинитивној основи

морфолошке је природе и она је као таква и досад била обја

шњавана у нашој науци.

д) Од осталих икавизама у Срему постоје: гњиздо, сикира,

гријота. У понеким местима примера за 8 X и имамо у voc. sg.

именице дете: дате. Исп. и дијете. — Да овде поменемо да у

сремском говору, баш као и у поцерском“) и банатском”, постоји

само облик колеба а не и старије колиба.

*) Исп. Извештај И. Поповића у Гласнику САН II 1, 131.

*) П. Ивић, о. c. 147—148.

*) Д-p. М. С. Московљев и ћ, Акценатски систем поцерског говора IV.

7) Према усменом саопштењу П. Ивића овако је у целом Банату сем пре

лазног вршачког типа. -
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ђ) Најзад, као што је и досад било познато, иако је војво

ђанска територија у основи екавска, она познаје икавизме којих

има и у књижевном језику: компаративни наставак -ији, заменичке

наставке -и(х), -им, -има, одричне облике нисам, ниси, није || нije.

Облици имперфекта непознати су народном говору Срема.

5. Несумњиво значајну карактеристику сремског вокализма

претстављају и разне реду к ц и је вокала. Оне могу бити

потпуне и делим и чне. Ми се овом приликом не можемо

детаљно позабавити овим питањем, већ ћемо рећи само оно што

сматрамо најважнијим.

a) Многобројни примери које имамо дају нам могућност да

констатујемо, најпре, да је то тална редукција вокала највише

захватила вокал и (сете, не вдте бриге, довете је, разумте; накупће,

пдсепце, четр, бошња, пост, у Митровцу и сл.). Разуме се да се реду

кују и сви остали вокали (а: касти, нем ни куће ни кућишта; баб-ЛБуба

и сл.; е: фала f Бöгу, да т” лажем, мало с ваш напарише; о: више

нег” ја, как ће ти дати, ет ваш (sic!), у: зајтра, ујтру, добрдјтро,

нећ” ја устати и сл.).

И из ово мало материјала, што смо овде изнели види се,

исто тако, да се вокали редукују и у средини и на крају речи,

али у средини ипак чешће него на крају. Тотална редукција, даље,

наступа у великој већини случајева иза акцента. Затим, редукција

је чешћа што је редуковани вокал ближе акценту. И, најзад,

редуцирање неколико вокала у једној речи избегава се.

Напомињем да у примерима као што су не мош та то добит,

оштат ракије и сл. није увек јасно да ли је у питању тотална редук

ција вокала или чување старих облика оптатива“.

б) Редукција вокала у говору Срема може, међутим, бити и

делим и чна. У вези с њом важно је истаћи да вокали чувају своју

основну вредност, иако могу бити редуковани у приличној мери. То

значи да се уствари врши редукција трајања и редукција интензи

тета. Што се редукције квалитета тиче треба рећи да су ретки слу

чајеви да се вокал редуцира до г. Делимична редукција није уоп

штена ни у једној категорији и зависи од општих прилика рече

ничне интонације. Примери: дав“ли, испарала, ствар“ла, понедељан

прасета, вдлела, граничарске, четир, курздв“не, вуруна, кренули, сва

нуло и сл.

6. Од појава у хијату поменућемо најпре елизију вокала;

затим, контракцију вокалских група, најзад, уметање секундар

НИХ СОНаНаТа.

*) А. Белић, ДИЈС 511.
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а) Елидирају се и први и други вокал. Први чешће, други

— каткад. И елидирају се свих пет вокала.

2) елизије првог вокала: и: бн бумрд, њему ће пућ'дбрази, е:

нумеш, само с увијемо; а: даде, па дн; о: акiMáм, нег" еспап, у:

гајде с"днда биле, нис”имали и сл.

р) елизије другог вокала: у на пар, унд време.

б) Контракција вокалских група доследно је спроведена у

радном глаголском придеву, ако је први од два вокала који при

падају завршној вокалској групи неакцентован и ако се, што није

чест случај, не развије секундарно в (исп. ниже под в). Једино

група -ио није уопште контрактибилна. Ако је први од два вокала

који припадају завршној вокалској групи акцентован, контракција

се у радном глаголском придеву не врши. Примери за контрак

цију: х) група -ао: доказивд, детд, угурд; р) група -ео: волб, ддвд,

појд, Y) група -yо: напоменд, променд, заменд.

Контракција се јавља и у другим категоријама, не истина

обавезно и доследно, али довољно често да би за сремски говор

била карактеристична. Затим, она се јавља и на крају и у средини

и на почетку речи. Исп. за крај речи: група -ао: кабо, кдтö,

пéтд, група -ео: пепд, весд, дебд, за средину речи: група

-ао-: на соницама, група -yo-: Дови, Дова, Довима; за по четак

речи: група уо: учи Божића.

в) Када је први од два вокала завршне вокалске групе рад

ног придева акцентован, контракција се не врши. Хијат у том

случају или остаје или се развија секундарно в. Дао, звао,

тео: Даво, зваво, шево и сл. Хијат код радног придева може

уопште бити отклоњен секундарним в. државо, уставо, оћутаво.

Ова појава, додуше, није много честа. Најзад, секундарни сонант

в може се јавити и у другим категоријама речи: зрево, жаво,

јавуче, исп. и: ја“учи, јануеара и сл.

7. Овде нећемо износити систему акцената у говору Срема.

Даћемо само важније податке о природи сремских акцената и о

стању неакцентованих дужина.

Целокупан материјал који сам скупио не потврђује постојање

кановачког дуљења као принципа на територији Срема. Сремском

су говору познати само случајеви дтац, село, сестра и сл. За

однос кратког узлазног и дугог узлазног акцента, међутим, треба

ДаТИ НеКОЛИКО НаПОМeНа.

Најпре, сремском је говору познато скраћивање и у N : у

бербу, марвинчета, новца раскршће и сл. Ово скраћивање није ни

нарочито често ни обавезно. Затим, изговор кратког узлазног
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акцента понекад није довољно типичан, па се овај акценат може

изговорити и као нешто мало продужен. У таквом случају може

се говорити о полудугом узлазном акценту (бележићу га са Y).

Али се такав полудуги акценат среће не само у кановачком поло

жају него и уопште. Њега стога и треба строго разликовати од

коновачког правог дугог узлазног акцента“). Примери: у Мар

панци, ношња, ципеле и сл. Ни ово дуљење није ни нарочито често

ни обавезно. Најзад, дуги узлазни акценат не мора да се скрати

сасвим у S, већ притом може да настане такође полудуги узлазни:

бивало, врћи, пророк. -

О сремским се силазним акцентима може рећи да су довољно

типични. Уопште, осим поменутих односа узлазних акцената, није

познато неко нарушавање стабилности и вредности сва четири

сремска акцента. Разуме се, емфатичан говор не мора обавезно

да задовољава ову норму. Само су то специјални случајеви, у

којима је психичком моменту дато много више маха него што то

бива у обичном, нормалном говору.

8. Проблем неакцентованих дужина за синхроничну дијалек

тологију има, када је у питању Срем, посебан значај зато што

се с обзиром на губљење одн. чување дужина говор Срема може

поделити на неколике зоне (исп. ниже).

Иначе, питање неакцентованих дужина у говору Срема треба

најпре посматрати у зависности од квалитета и квантитета акцента.

Затим, питање дужина у овом говору треба посматрати у зави

сности од места дужине: да ли је на последњем слогу или не,

па ако је на последњем слогу — да ли је он отворен или не

Најзад, треба водити рачуна о аналогији“).

После силазних акцената дужина се лакше губи него после

узлазних. Дуг и силазни акценат условио је губљење дужине

иза себе у свим положајима у речи и на целој територији Срема

(реши, радим, дођемо, врабаца и сл.). После кратког силазног

акцента, а у последњем отвореном слогу дужина се на истоку

сремске територије губи доследно (плеве, сеје, газе и сл.); на

западу има покашто примера за чување дужине (вуне, сије, прате,

“) Биће да је ова појава и навела ауторе који су пре рата писали о војво

ђанским говорима да истичу кановачки акценат као једну од врло карактери

стичних особина тих говора. Детаљна и прецизна испитивања војвођанских говора

доказала су, међутим, да кановачког акцента уопште нема у Војводини (за Банат

в. П. Ивић o. c. 143, за Бачку И. Поповић, ГлСАН I 3, 484). Говор југоисточног

Баната не узимамо у обзир јер то није уствари говор шумадиско-војвођанског типа.

19) Исп. сличну констатацију за Банат код П. Ивића о. c. 143—144.
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пöчó према врло спорадичном сламе, купе, узб и сл.). У послед

њем затвореном слогу чување дужине која се налази непосредно

иза акцента зависи од морфолошких услова“). Према, например,

жали дужина се скраћује и у жалим, али се у атар, динар, месец

и сл. углавном чува и на истоку и на западу. На западу, усто, има

и облика типа жалпм (са дужином), али они нису чести. У слогу

који није последњи дужина се, ако је непосредно иза акцента (“),

доследно чува и на истоку и на западу (атара, редуша, удата,

öднела и сл.). Па и кад није непосредно иза акцента, дужина се

у слогу који није последњи углавном чува (фебрувара, трудодани,

јагањаца и сл.).

После узлазних акцената дужине се, као што смо напред

истакли, боље чувају. У последњем отвореном слогу непосредно

после кратког узлазног акцента дужина се на истоку Срема

већином губи (воде, здве, оплете, понесе према знатно ређем има,

весели, и сл.). У западном Срему у овом се положају дужина

углавном чува (без ноге, родбине, свадбе, седи према ређем супе,

има и сл.). Карактеристичан је случај средишне зоне северног

сремског Подунавља. Ту се у категорији радног глаголског при

дева м. p. чува дужина контракцијом добивеног наставка — б

(< -ао, -ео, -yo)“). У последњем затвореном слогу после \,

дужина се, ако је непосредно иза акцента, чува и у источном и

у западном Срему (сокак, идем и сл.). У слогу који није

последњи дужина се после X чува било да је непосредно иза

акцента или не и то и на истоку и на западу сремске територије

(теревенка, извади, сазрева, винограда, на јутрење и сл.).

У последњем отвореном слогу непосредно после дугог

у зла зног акцента дужина се на истоку углавном губи (метерi,

стране, пресе према знатно ређем коња, из руке и сл.), док се у

истој ситуацији на западу дужина углавном чува (главе, корака,

цича и сл.). У последњем затвореном слогу дужина се, ако је

непосредно иза акцента (и) на истоку углавном губи (главдм,

сечем, а на западу чува (бронзулицом, главом и сл.). У слогу

који није последњи дужина је у источном Срему факултативна

(дајемо: окопавање) а у западном Срему се чува (лечење, вршемо,

u(3) Шаш“наца и сл.).

Нарочито треба истаћи извесна нова дуљења. Како смо видели,

у већини категорија дужина се у последњем отвореном слогу

губи — бар у источном Срему. У слогу који није последњи

11) Исп. исту констатацију за Банат код П. Ивића, о. c. 144.

12) Исп. слично у Бачкој, И. Поповић, ГлСАН II 1, 130.
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дужина се у већини случајева чува (осим, разуме се, иза дугог

силазног акцента). Енклитика, пак, која долази после неког пара

дигматског облика чини да се последњи отворени слог сам о г

облика не осети у интонационом смислу као последњи. Услед

тога, дужина која би се иначе скратила, кад би тај парадигматски

облик био без енклитике иза себе, не скраћује се (држи се, поздву

ме, земље је и сл.). Одавде се овај однос (земље је: земље) пре

нео и на категорије са првобитним кратким крајњим вокалом

(село је, жена је и сл.)“). Ова појава није везана, разуме се, само

за кратки узлазни акценат. Затим, она је у западном Срему везана

за већи број категорија, а у складу са општим приликама чувања

дужина.

Из досадашњег нашег излагања о дужинама може се лако

уочити разлика између источне и западне сремске територије.

Видели смо да се дужине на западу чувају у извесном броју

категорија у којима су на истоку скраћене. Међутим, ми смо овом

приликом показали два екстремна случаја. Треба подвући да се

из источне у западну зону не прелази нагло и одједном. Прелаз

је, напротив, изванредно поступан и показује ванредно живо нијан

сирање сремског говора у овом правцу.

9. Међу с о на нт има и консо на нт има пажњу најпре

привлаче сонанти в и л и консонанти ш, ж, ч и џ.

Артикулација сонанта в у већини случајева је стабилна.

Понекад, међутим, у интервокалном положају артикулација овога

гласа може да буде донекле лабилна и да се приближи билаби

јалној артикулацији његовој. Напр.: наздра“ћ, његова, чочече и сл.

Број примера потпуног губљења в у интервокалном положају врло

је мали: брабва, дедои и сл.

У сонантској групи -вљ- губљење в нешто је чешћи појав:

дстаљâ, дбаљало, дпраља и сл.

10. Нешто нижа артикулација сонанта л (л) испред вокала

задњега реда, истакнута као карактеристична за говоре Војво

дине“, постоји у Срему. Оваквог л, међутим, нема у сремској

Посавини и западном Срему. Треба само нагласити да то л срем

ско а и војвођанско уопште није онолико тврдо колико је црно

горско л. Примери: у Молу, слушд, било, кдла и сл.

11. Сугласник х губи се у говору Срема: вр, мељ, растић,

кожу, стра, тео. — У групи -хв- сугласник х се такође губи, па

“) исп. за Банат код П. Ивића о. c. 144 — 145.

*) Б. Милетић, о. c. 21; П. Ивић, о. c. 148; И. Попозић Гл.САН н 3, 484
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или не оставља трага фрикативности у артикулацији сонанта в,

или се та фрикативност преноси на в које услед тога прелази у

ф: вападу се, преватио, вала Бдгу одн. фала и сл. — Супститу

ција x са к постоји такође на сремском терену: колкози, плен,

Зактево и сл.

12. За војвођанско ш и ж је, према проф. Белићу „каракте

pистичан и нарочити (други) резонатор између доње површине

језика и доњих зуба“)“. На сремском терену постоје и тврди и

умекшани ш, ж, ч, и џ. Тврде ћемо обележити са ш итд., а

меке са ш” итд. Треба, само, нагласити да нарочити, нешто пове

ћан резонатор између доње површине језика и доњих зуба по

стоји и код меких и код тврдих ових гласова. Када се говори о

умекшаности ових сугласника у говору Срема, онда не треба

претпоставити и неки прелазни ступањ који би уствари био једнак

са нормалном књижевном артикулацијом и, ж, ч, Џ. Умекшава се

специјално војвођанско и, ж, итд., па се зато артикулација и не

креће ка нормалној. Што се ова специјална артикулација ових

гласова не јавља доследно у сремској Посавини и што је на за

паду а нарочито југозападу Срема уопште нема, — друга је ствар.

Овде ћемо навести само примере са војвођанском артикулацијом

ових гласова: ножом, не можем, пружд, барош, кукурузпшту,

jáцио, чобан, бачкуље, са колачђм, дЏачара, џандари, извецбаше;

превеже, кадашња, четрнајсте и сл. - -

13. Несумњиво карактеристична особина војвођанске декли

нације јесте чување архаичних инструментала и локатива мно

жине именица и придева мушког рода и локатива множине име

ница женског рода.

Код именица мушког и средњег рода стари инструментал

множине употребљава се углавном уз предлоге: с волови, за во

лови, за коли, за моји леђи и сл. Треба, међутим, нагласити да је

књижевни облик знатно чешћи. — Локатив множине именица м.

и ср. р. готово је доследан код топономастика (у Бољевци, у До

бранци, у Лединци, у Павловци, у Пећанци и сл.); код осталих име

ница ове врсте, међутим, архаични локатив множине знатно је

ређи од књижевног (у коли, на леђи, у сватови и сл.).

Старог наставка датива плурала -ом именица мушког и

средњег рода, нема у Срему уопште.“)

15) А. Белић, Савремени српскохрватски књижевни језик, 1 део: гласови и

акценат Бгд 1948 (1—167) 89.

16) Овај облик непознат је и у Банату (П. Ивић o. c. 149). Према усменом

саопштењу И. Поповића у Бачкој dat. -pl. на -ом (тип воловом) може да се нађе.
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Множински наставак именица м. p. -о основа -ови шири се

донекле и код именица -јо основа (вацови, чопорови: диеви, бачеве,

крдјеве и сл.).

Код именица женског рода -а основа чува се старији облик

локатива плурала на -a(x) (у ципела, у чакшира, на стрњика и сл.).

Од војвођанских говора, поред Срема, то је особина и говора

Бачке.“) У Банату је овај облик непознат.“)

Код придева архаични облици инструментала и локатива мно

жине м. и ср. р. знатно су ређи (за моји леђи, у српски сватови).

Уосталом, П. Ивић је имао пуно право кад је истакао да је само

облик локатива код придева остатак старине, а да је инструментал

„нова творевина начињена по угледу на именички инструментал

и потпомогнута једнакошћу instr. и 1oc. pl. код именица“.“)

14. У облицима једнине код именица мушког и средњег рода

карактеристично је и изразито ширење наставка инструментала

о- основа -ом на именице -јо основа (ражњом, грбжђом, цвећом и сл.).

Код именица ж. р. карактеристично је ширење инструментал

ног наставка -а основа на именице -i основа (с машћом, с крвљом

с радошћом и сл.). Ова је појава изразитија на истоку него на западу.

15. Код заменица, придева и бројева ширење наставака „твр

дих“ основа на „меке“ постоји али није нарочито интензивно

(нашог, пролетњог, Прећом човеку и сл.). — Код присвојних при

дева ствар стоји слично (дцово, Милдибв: Лазарева субота, учи

Пељев и сл.)

16. У dat. — loc. pl. у Срему је, као и у осталој Војводини

уосталом,“ раширен код заменица и придева наставак -им: кажем

öвпм другу, излагали већим прдику, на дрвеним плугу, у нашим

подруму, о једнпм чдвеку, на њиме и сл. Овај наставак, дакако, није

уопштен. Знатно је, затим, чешћи у локативу него у дативу. Ови

облици су, даље, нарочито чести на југоистоку сремске терито

рије. Најзад, dat. sg. на -им у западном Срему нема.

17. Присвојна заменица трећег лица множине има у Срему:

на истоку њпн, њин, на западу њtiов и сл., у Нештину (северо

запад) њев.

18. Спорадично се јавља дативни облик је личне заменице 3

sg. fem.: Дарпва је новце, све су је узели, днда је дн каже: „Немој . . .“

19. У конју га цији карактеристично је 3. pl. praes.

17), ГлСАН I 484; II 2, 131.

18) П. Ивић loc. cit.

“) П. Ивић o. c. 150

20) ЈФ XVIII 150; ГлСАН 484.
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У 3. pl. praes., најпре, у VII и VIII Белићевој врсти може да

дође и наставак -у: веселу, плату, праву, пазару, јечу поред: дчи

сте, служе, виде, долазе, праве, догдворе и сл. Наставак -е чешћи је.

У 3 p. praes., затим, сви глаголи могу имати и наставак -ду,

познат у целој Војводини“): скидаду, ватаду, пастраду, дбђеду на.

Овај наставак врло је чест, али није обавезан. Једино је код гла

гола хтети доследан и у рraes. и у облицима iut. који се граде

са овим глаголом: днеду, нећеду, постићеду и сл.

У 3. pl. praes., даље, наставак -ају спорадично губи своје

интервокално ј: спавау, одмарају, чекају. Код наставка -ују то није

случај: натерују, испитују, оглашују.

У 3. pl. praes., најзад, код глагола VI Белићеве врсте типа

#-#1е може да дође наставак: не разуму, споразуму, не сму.

20. Употреба аориста у сремском је говору ограничена. —

Народни говор Срема не познаје облике имперфекта. — И гла

голи на -ћи граде облике футура од „супина“: реће један, ићемо,

испеће се и сл. — Наставком -т у западном Срему гради се трпни

придев и од глагола VII Белићеве врсте: заробито, радито, спре

мпто. У источном Срему, иначе, трпни се придев гради као и у

књижевном језику. — Глагол врћшти има у Срему следеће вари

јанте: врћи (исток), вршити (запад), врећи (Нештин = северозапад).

Карактеристично је да се и код ове црте северни Банат“) поклапа

са западним Сремом. Исто је поклапање и код глагола на нж који

у западном Срему и северном Банату имају инфинитивну основу

на -и брiiнити се (исп. Ивић, о. c. 155).

21. Синта к са сремског говора не отступа много од син

таксе нашег књижевног језика.

У слагању падежа с предлозима има, најпре, појава за које

се може рећи да су чешће заступљене на сремском терену него

друге, које такође књижевни језик не одбацује. Таква је, например,

употреба предлога у са генитивом личних имена или личних

заменица: има у баба-Јелене, у мене је мотика и сл. Уз глаголе

правца и намере, исто тако, чешћи је предлог по са акузативом:

дпид је по лебац, идем по воду и сл. Употреба предлога за у

овој служби ређа је и у књижевном језику.“) Лепо је срасла са

језичким осећањем претставника говора Срема употреба предлога

с са генитивом, очевидно у начинском значењу: ма живимо ж џака

2) Гл. САН 1 3 485, ЈФ XVIII 152.

22) јф xviii 155.

**) T. Maretič, Gramatika i stilistika 569.
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и сл. Ово је значење несумњиво блиско Маретићевом примеру:

rani majka devet mili sina, sve s preslice i desnice ruke.“)

Има, међутим, и отступања од књижевног језика у слагању

падежа са предлозима. Употреба предлога због и ради померена

је: предлог ради може бити употребљен за узрочна значења:

ради тога се посвађд са мном, ради њега нiiсам дошо и сл. Предлог

с не употребљава се само са социјативом, него и са правим

инструменталом: врло се кадгош с коњима, кдсило се с косбм и

сл. Појава, међутим, није уопштена: ударио маљем, кречом се кре

titl. II() И СЛ.

Карактеристична је појава у синтакси падежа употреба гени

тива м. акузатива уз глагол питати: патај Кене, чекај да патам

мдје жене и сл.

Како је код глагола употреба аориста у говору Срема огра

ничена, а како имперфекта у њему уопште нема, то њихову

функцију преузима перфект. Перфект затим служи и за искази

вање плусквамперфекатског значења. Аopист када се употреби

у индикативу значи радњу која се десила непосредно пред момен

том говора“): Паде Пи два крпа, баба-Смиљо и сл., а у релативу

-само извршени тренутак радње у прошлости“: и тако ми ту

Пдгину мој сан. У релативу се за обележавање прошлих радњи

употребљава перфективни презент, перфекат и, у ограниченом

броју случајева, аорист. Односи су углавном исти као и у књи

жевном језику нашем.“

22. Из досадашњег се излагања може видети да постоје

знатне разлике између говора источног и западног Срема. У

западном Срему нема многих карактеристичних особина војво

ђанске фонетике. Дужине су, затим, у западном Срему много

боље очуване него на истоку. И у замени 8 сремска територија

није јединствена. У морфологији такође има разлика. Стога сма

трам да се говор Срема не може узети као заокругљена, хомогена

целина. Међутим, ако су разлике између екстремних тачака истока

и запада јасне и упадљиве, то не значи да у прелажењу од једног

ка другом говорном типу нема поступности. Напротив. Терито

pија у којој су се у прошлости одигравала и знатна унутрашња

*) o. c. 544.

25) в. А. Белић, О употреби времена у српскохрватском језику ЈФ VI

(102—132) 114—116.

26) А. Белић, о. c. 114— 116.

27) А. Белић, О језичкој природи и језичком развитку 368—382, нарочито

371 и д. и 374 и д. -
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померања становништва, пружа у овом погледу значајну слику.

Што се више крећемо од истока према западу, у почетку само

квантитативне разлике доводе најзад до квалитативно новог стања.

У овом смо излагању такође показали да западни Срем,

северни Банат (и западна Бачка) имају известан број карактери

стичних изоглоса које их спајају. Међутим, за порекло и састав

специјално сремског становништва важно је истаћи да се, у

погледу карактеристичних особина војвођанске фонетике, ове

области не могу спојити. Бар на основу извештаја И. Поповића

није могуће закључити да се те особине у западној Бачкој губе.

Од целе банатске територије оне су можда у северном Банату

најкарактеристичније. У западном Срему нема ни специјалне арти

кулације вокала средњега реда, ни специјалне артикулације вокала

а, ни ци, ж итд. Зашто ствари тако стоје — дужност је истори

ске дијалектологије да на то да одговор. Овде сам хтео само да

у општим потезима изнесем главније особине савременог сремског

говора. Детаљну историско-дијалектолошку анализу говора Срема

као целине даћу у исцрпном раду о овом говору који припремам.

Берислав М. Николић

R e s 11 m ć

Berislav M. Nikolić

Le parier du Srem

L'auteur sest proposé dans ce travail de montrer d'abord les

particularités notables du parler du Srem, puis, d'assigner la place qui

lui revient parmi les autres parlers de la Wojvodine; enfin d'exposer

1еs particularités du parler srémois qui distinguent a ce point de vue,

naturellement dans une certaine mesure, cette contrée du parler

de la Bačka et du Banat. Le tout — en traits généraux seulement.

Faisant partie du groupe des parlers de Wojvodine le parler du

Srem presente lui aussi les traits caracteristiques connus de la pho

nétique et de la morphologie woivodiennes: articulation ouverte des

voyelles breves et fermée des voyelles longues du genre intermédi

aire (č (begati), g (došli su), e (gledi), o (zесóvá)); articulation

guelque peu plus fermée de la voyelle a (a mamaljuga, kdzö), chan

gement ekavien de e avec presence d'ikavismes employés aussi dans

la langue littéraire; accentuation plus јеunne štokavienne; articulation
\\ y -

plus basse, jusqu'ā un certain degré de la sonante 1 (1:sfüšд), articula
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tion woivodienne connue des consonnes š, ž, č, et dž pour laquelle

est „caracteristique . . . le special . . . long resonateur entre la surface

inférieure de la langue et les dents de la machoire inférieure“ (Ве

lić) (š, ž, č dž: jašio, nožom, čoban, odžačara); archaiques instr. et

loc. pl. des substantifs (et des adjectifs) des genres masculin et neu

tre (za moji leđi, u koli, u svatovi) et loc. pl. archaiques des substan

tifs féminins à theme en -a (u cipela), dat. — loc. sg. des pronoms

- "м -

et adjectifs en -im (kažem ovim drügu, u našim pдаrumu), terminaison

en -du a 3 pl. praes. (dođedu etc); elargissement de la terminaison

-u a la 3eme personne du pl. praes. du VII et VIII type de conju

gaison de Belić (plati, ječit etc.).

Сеpendant, malgré que toutes ces particularités des parlers

woivodiens se rencontrent aussi en Srem, leur nature et aussi l'éten

due territoriale séparent jusqu'ā un certain point le parler srémois de

сеux de la Bačka et du Banat. L'articulation speciale des voyelles

du genre intermédiaire en Wojvodine exposée ci-dessus, nest pas

aussi evidente qu'elle l'est en Bačka et en Banat. Dans la Posavina

Orientale srémoise, les variantes énumérées dans l'articulation des

voyelles e et o sont sporadiques. Le Srem occidental, principalement

la partie sud-ouest, pratique l'articulation purement littéraire de ces

voyelles. II en est de meme avec la voyelle a, L'articulation speciale

en Woivodine de la sonante I et des consonnes š, ž, č, et dž est

egalement dans la Posavina orientale srémoise sporadique et nexiste

pas dans le Srem occidental.

Pour ce qui est des distinctions a faire dans le parler de Srem,

le plus important est de signaler les differences qui existent entre la

partie orientale et la partie occidentale de ce territoire. Ainsi,

peut-on faire cette distinction d'abord, en se basant sur le remplace

ment du e court +j dans les themes des verbes véjati, grejati, dode

jati, sejati, smejati se. Dans l'est, e dans cette position donne e, a

lºouest i. Un autre facteur qui јоue un róle important pour la distin

сtion ce sont les les voyelles longues Sans accent. D'une facon

générale, celles-ci se perdent à l’est dans certaines catégories, tandis

quºa 1'ouest elles sont beaucoup mieux conservées.

Enfin, le fait que certaines particularités caracteristiques, surtout

de la phonétique wојvodienne ne sont pas suffisamment accentuées

en Srem ou meme se perdent, détermine par la le caractère du par

ler srémois comme partie constituante des parlers de Wojvodine: le

parler srémois est un parler woivodien, mais il represente en meme

temps une transition entre ces parlers et ceux voisins, de Serbie et

de S\avoniе.
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