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ГЛАС Ј У УСКОЧКОМ ГОВОРУ

Чини ми се да је најбоље најпре дати материјал, па онда вр
шити анализу и изводити закључке.

У средини речи
1. Позиција — и + неки други вокал :

. a) Станија, синија, града (ген. jд. од гријег), смија (ген. jд. од смијег),
лија (леја лука и хип. од ласица), дидати, сијати, кијати, сијати, гриј
aти, вијати итд. ;

б) Милојка, видка, ибкати, било, долазио, Мићо (име и хип, од
Миливое) итд. ;

в) грију, смију, бију, грију, вију, крију, вијукати, Мију, лију итд. ;
г) снијег, тијег (ген. мн. од тај, та то), прије, кријем, вије (3 л.
jд. през. од видати), старијем, звијезда, ријека, старијег (ген. јед. комп.
стари - старији), вијећати, пријечац, пријешек, овудије, бићем итд.
2. Позиција — ма који вокал + и :
Каица, Баица, доити, брдити, стди, поп, мди (ном. пл. од мој),

твдиг (ген. мн. од твој, твоја, твде), брут, куи (дат. jд. од куја),
блеп, сеu, jeина итд.
3. Позиција — a + неки други вокал :
дае, лае, наести се, кае се“, Бајо, Гајо, бајб, лајб, Бају, Гају,

бајун, дају, добивају, гледају, спавају итд.
4. Позиција — о — неки други вокал :
мде, мде, двде, брде, де, крде, моја, боја, боја (ген. jд. од бој),

коју, боју (ак. jд. од боја), крдју (лок. jд. од крбј) итд.
5. Позиција — у — неки други вокал :
чуем, снуем, купуeм, кажуем, аминуем, кљуем, пљуем, куја, гуја,
ЛМуја (ген. jд. од Мујо), Дуја (ген. jд. од Дујо хип. од Душан), Мујо,
Грујо, гујо итд.
* Облике као снае, снаи, снау, сндо, снае (ном. пл.) итд. не треба убрајати у ову

категорију шошто се снаха није развило у снаја, већ у сна, па није ни било облика
снаје итд., већ само снаa итд.
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6. Позиција — е + неки други вокал :

сеја, креја, крејо, блејд, сеју итд.
7. Између два иста вокала:

чи (< чији), Или ( < Илији), Стант ( < Станији), Југдслави (< Ју
гославији), стари ( < старији), синпца ( < синијица), тепспца ( < теп
сијица), Милица ( < Милијица, мали Милија); али и лии (дат. и лок.
jд. од лија), Милии, старип и сл.;
б) блеe, нееднак, свеедно и сведно, Маја, граја, убрајати, јаја, да
-

јандисати се; Jóјо (хип. од Јован и Јоко), Којо (хип. од Коста), твојој,
бљују, купују, снују, кују, Мују итд.
8. Иза сугласника :

a) ђед, ћерати, ћескоба (и тјескдба), ћетати, Ћетко, шутра,
ш’едник, шеђети, шевер, шајан, Шако (хип. од Сава), Шале (хип.

од Саво), ижести, Жале (хип. од Жарко), пљена, пљенити, вљетар,
мљера, побљегла итд., али тјелесни, побједа и сл. и иновације: мјера,
дјевојка итд. ;
б) ноћу, чађу и сл.;
в) наруче ( < наручје), мача ( < мачји), шврача ( < сврачји), вучи
( < вучји), кучи ( < кучји), бджи ( < божји, али и од божији - божи),
божа, бдже, вражи, чоечи ( < човјечји, али и од човјечији - чоечи) итд. ;
г) мишја, чоечја, мачја, мачје и сл.,
д) речник (говор, речи), речит, решење, речица, речца, погрешка,
грешан, старешина и старјешина, гдрети итд., али: Јаворје, јавбрje,
бópје, мрамбpје, перје итд.
9. Испред сугласника.

мајка, ујна, вајкати се, најбољи, најдубљи, најљепши (и наљепши),
најачи итд.
На почетку речи

а) ја, јагње, јагма, јди, Јован, једем, једва, Јелена, језеро, јесам,
јеси, јес, јесмо, Јулка, јунак итд. ;
б) мало примера као: ексер, дпе(т), јдпе(т), Еврбла и Јеврбла, али
само језеро.

На крају речи
а) дпроштај, загрљај, залогај, мој, знај, чуј, еј, помагај, вљеруј итд. ;
б) ти, ша, разби (па и: пште, разбите), немд и немој, нембте и
немојте, помагабог, та поред чешћег тај.

Иза префикса
сјавити, сјатити се, изјавити, одјавити, узјати (поред уђати),
надјачати, дојурити, зајемчити итд.
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Све е у реду, Нека ти је велика квала, Оштетала е суша жито
упола, Амо е седло скупо, Гајо е на Буáну, Резили?о ме е, Да е здраво!,

Свде село устало, Сву е ливаду покосидо, Ово једе свако јутро итд.
Из наведеног материјала види се да се глас ј у овом говору у
извесним позицијама изговара у пуној својој вредности, да му је у другим

позицијама артикулација врло ослабљена и да је у трећим потпуно
t{{{{1}{2300.
|-

Чврсто стоји:
a) на почетку речи: језик,

б) на крају речи: порођај, сем у нешто мало грађе: па и сл.;
в) између два непалатална вокала: моја, мојој, коју итд. ;
г) пред сугласником: ђевојка,
д) иза префикса: сјурити.
Готово никад се не чује између два вокала од којих је други и,
те се у тим позицијама може сматрати изгубљеним: Каица, Радоица,
jeина, блеп, куи. Овој категорији врло су блиске и позиције: а-е, о-е,
y-е, е-е, тј. кад се јналази испред вокала е: дае, мде, чуе, блеe. У пи
тању су, дакле, позиције: било који вокал + j + и или е (тј. вокал
предњег реда).
За све друге позиције — овде су доминантне позиције у којима
се јналази иза и а испред неког другог вокала — може се рећи да
је глас ј у редовном, непојачаном говору лабилан, каткад врло ла

билан, каткад та лабилност иде до пуне редукције овог гласа: бију-биу.
Обратно, у разним говорним ситуацијама, у потенцираном говору, ар

тикулација се диже од нуле, преко прелазног, несложног ј, до пуне
гласовне вредности овог гласа: биу — бију — бију, тј. све се те форме,
под датим условима, могу срести у овом говору. Та је појава толико
уопштена у њему да ни акценат није у стању да унесе нека знатнија
отступања од овога што сам изнео. Нема сумње да је ј, због оштрије

границе слога, нешто осетније, животније у крију, сијати, било, снијег,
него у бију, Станија, Мијојка, двијег и сл., али то никако не значи да
су у овом говору искључене форме: кршу, спати, био, сниег и сл. Бу
дући да је у дијалекатским проучавањима говора у чијем се сплету
налази и овај констатовано да је глас ј у позицији и - о релативно

чврст, чвршћи него у положајима и-а, и-у, и-е (бијо, говоријо, Мијо,
гријота поред грбта итд.), — морам рећи да се то не би могло казати
за овај говор. Ја мислим да је појава ј у тој позицији ствар више
визуелног момента него гласовне природе, тј. пре ће бити да описме
њени људи пишу Илија, снијег, умију и сл. зато што су то тако видели
написано него зато што у свом говору стварно имају чврсто ју тим
позицијама, па онда према томе и бијо, сијо, ијо, говоријо, иако за ово
нису имали писаног угледа. У писаним саставима претставника овог
говора сусреће се и био и бијо и сл.
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Иза сугласника глас ј или се утапа у процес најновијег јотовања

(ђетић), или се иза меких сугласника сасвим губи (ноћу), или се иза
некадашњих меких а данас очврслих губи (божи) или задржава (вучја),
или се губи у неким позицијама у којима се одржава у књижевном
језику (речит), или се у новије време враћа тамо где је некад извр
шено јотовање (дјевер), или се чува због сложеничке природе и се
мантичког момента (сјати).
У речима у којима се после испадања гласа х наместо њега
развио глас ј, овај је глас подвргнут истим законитостима које су ва

жиле за глас ј у речима у којима је он постојао (дијати, кијати:
змија).
Сличне појаве сусрећемо и када се глас ј, у додиру речи у ре
ченици, нађе у позицијама које одговарају позицијама овог гласа у

посебним речима: Твоја е њива нађубренија од мде.
Овај је говор окружен говорима источне Херцеговине, пивско
дробњачким и пљеваљским говором и источноцрногорским говорима.
С обзиром на то да се његово становништво сливало овамо из мање
више свих поменутих крајева, биће добро, мислим, да се он, у погледу
неких момената живота гласа ј, упореди са тим говорима. Овом при
ликом ја то могу учинити на основу дијалектолошких проучавања“,
а само у ограниченој мери на основу мог непосредног познавања тих
говора.

Овај говор не познаје појаве као:
a) У говорима Пиве и Дробњака: ēсам, еси, ес, едан, едно, едан

пут, гдном“, у говорима источне Херцеговине: Евреј, гдва, гвтино,
есам, еси, ес, есмо, едном, обедном, есенас, 2-ли (је ли)“. Напротив, у
* Д-р Данило Вушовић, Диалект источне Херцеговине, Српски дијалекто
лошки зборник САН III, Београд—Земун, 1927; д-р Михаило Стевановић, Источ
ноцрногорски дијалекат, Београд, 1935; д-р Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака,

Београд, 1940. Студија д-ра Гојка Ружичића Акценатски систем пљеваљског говора,
СДЗб III, Београд, 1927 — не може се овде употребити. Ружичић је, изгледа,
сву пажњу обратио на акценат, док је остале црте пљеваљског говора у матери

јалу на којем је проучавао акценат — занемарио. Ово се у првом реду односи на
глас ј. Свако његово ј има, у свим својим позицијама, вредност гласа ј нашег
писаног књижевног језика, што свакако није тачно. Појаве као: јамац, јемац,
(стр. 118), јарак (120), јеремичак (123), змај-Змаја, јади (125), јеж, јежеви (127),

завој-завоја (131), Гојко (132), Језера (134), вој, туј, тадај, јутрос (146), један,
једанес (147), копају (152), стајаг (код мене стајаг), јесам (161) итд. — тачне су,
док се то не може рећи за појаве као: вијек, дријен (128), Василије (133) ријека
(138), бијесна (144, код мене само ријека, бијесна, кријем, умијем (149), пре
дријати (169), пријатељ (131), таја (145, код мене само тија), вересијати
вересијам (152), растијаг (158) давијаг (159), бијагу (160), Радивоје (133), вијорити
(153), војеваше (159), дојећи, бројећи (170, код мене доећи, брдећи), чујем (149), си
ipдтујем (160), кајем се, бију итд. Исто тако не би се могао прихватити сав његов
материјал у вези са најновијим јотовањем. Он зна за облике: ђевер (128), зађеве
pити (154, код мене зађеверити), ђевоваше (159), живљети (167), али наводи само
сједоче (122), мјесеци (130), тјескоба (139), сјутра (146), двјеста (148), бјежати
(166), вјенчати (165), сјести (166) итд.
* Вуковић, о. c. 42.
* Вушовић, о. c. 21.
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овом говору има обратних појава, тј. да се јуноси тамо где га није
било: Јеврбиa. J се не чује у речима: ексер, ендекати;
б) у источноцрногорским говорима читду, пљевау, котау, скидау,
ipучау, снијевау, покријевау итд.“; у говорима источне Херцеговине: тре

бау, гледау, играу, слушау, гледаући итд.“,
в) у говорима источне Херцеговине: дванајс, тринајс, четрнајс,“
објде, појде, зајста“ и сл., већ само: дванес, тринес, четрнес, дбђе, пође,
заиста итд. ;

г) у говорима источне Херцеговине и источне Црне Горе: зап.
начин: чека, причека, узима, очерупа, гађа“; слуша“,
д) у говорима источне Херцеговине и источне Црне Горе: рђбје,
сабја, грдбје (код мене грббље), дивјач, цревје, пјувати, бјувати итд“.
Вушовић и Стевановић наводе да се преко бијо, видијо итд.
дошло, овде-онде у говорима који су проучавани“, до сазујо, чујо,
панујо итд. Ово је појава потпуно непозната у ускочком говору. Њу
не помиње ни Вуковић у говорима Дробњака и Пиве, који су суседни
овом говору.

У Стевановићевим примерима: Кажи ји (м), Виђе ли ји(х)?
итд., где се у засебним речима развило ј између два и, — овде је
процес био обрнут, тј. два и су се спојила у једно дуго и у додиру ен
клитичког облика са обликом речи који се завршавао вокалом и :

Кажим (Кажи им), Виђелиг? (Виђе ли их?) итд., или се чува граница

речи: Виђе ли пе? (исп. дат. jд. Или и Илии). Мислим да се тим путем
осамосталила и дужина на вокалу и у енклитикама иг (их) и им: На
jћераћу те на воду, Кажи пли итд.
Овакво стање гласа ј у ускочком говору није тешко објаснити
ако се има у виду природа

гласова у додиру с

овим гласом, гла

совне законитости нашег језика, а нарочито сама природа овога гласа,
о којој је у нашој научној и школској језичкој литератури доста пи
сано, при чему у првом реду треба имати у виду мишљења и резул
тате проф. А. Белића у његовим универзитетским предавањима, „Ди

јалектима источне и јужне Србије“ и другде.
Тешко је рећи у ком ће се правцу даље развијати глас ј у овом
говору, и то првенствено због његове природе, која, у односу на глас
ју другим нашим народним говорима и у нашем књижевном језику,

није овде специфична, већ углавном као и другде код нас, па ће се
* Стевановић, о. c. 29—30.
* Вушовић, о. c. 22.
* Вушовић, о. c. 23.
* Стевановић, о. c. 125 и другде, иначе, то је позната црта црногорских
дијалеката.

* Вушовић, о. с. 24; слично и код Стевановића, о. c. 37. Оваквих отсту
пања у ускочком говору готово нема ни у случајевима најновијег јотовања: пљесма,
вљетар итд.
* В. код Вушовића 22 и код Стевановића 30 стр. пом. дела.
* О. c. 30.
Јужнословенски филолог ХХIII

15

226

Милин Станич

његов развој свакако кретати у оквирима развоја овога гласа уопште
код нас. Али се једно може прецизније рећи: несумњиво је да је —
услед све чешћег додира претставника овог говора са ближом и даљом
околином и околним градским становништвом, услед описмењавања

и школовања, продирања новина, књига, радио-емисија, услед ме
шања омладине на радним акцијама, једном речи, услед економско
културног уздизања и повезивања — процес разјотовљавања готово

доследних резултата најновијег јотовања захватио овај говор и да су
појаве као дјевојка, тјерати итд. место ђевојка, ћерати итд. ухватиле,
особито међу млађим светом, своје клице на површини овог говора и
свакако ће
преовладати,
уколико,
разуме се, јужни говор не буде
ишчезао
из нашег
књижевног
језика.
“

-

„

“

i

-

Милија Станић

-

Рез коме
Милин Станич

Звук јв ускокском говоре
На основании материала по вопросу сохранени и звука ј у пле
мени Ускоци в Черногории автор приходит к следукошим вњиводам.

1. Звук јхорошио сохраниетси в следукоших позициих: в начале
слова,
а с заднего
неболњшими
и в конце слова; между двума
гласнними
рада;исклкочениими
после префикса.
-

•

у

2. Звук јпочти никогда не произноситси между двума глас
нљIми, если второћ из них и или е. “

}

3. В. осталонњих интервокалних позицилх (здесе прежде всего
имекотса в виду такие. позиции, когда ј находитса после ид артику
-

лицин звука ј лабилна. В зтих позици их может бљутњ и полнаи арти
кулацин и полнан редукцин, в зависимости от темпа и усиленин речи
и других моментов. Зто водинаковоћ мере относитса и к положенико
и + j + о, хоти в диалектологических трудах близких говоров конста
тировано, что јв зтоћ позиции имеет болеe пoлнуко артикулицино.

Автор говорит и о судљбе јпосле согласних и сравнивает в
конце ситуацико в ускокском говоре с ситуациеи в соседних говорах
(на основании литературњи, а частично и на основании собственного
знакомства с зтими говорами).
-

