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ЈОШ О ГЕМИНАЦИЈАМА У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ С

ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СТАЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У српскохрватском језику постоје три типа Геминација: пост редукцијске, лек

сичке и сонантске. У овоме раду одређени су ареали геминација на простору бивне

Босне и Херцеговине. У српскохрватским језичким приликама геминације су настале

прекључивањем кодова два језика у контакну.

1. Од 1983. г., када је Џ. А. Јахић проучавао својства српскохрват

скога микроареала сонантних геминација у односу на словенски ма

кроареал (Јахић 1984, 75—92), добро је увећана количина грађе (и

информација) о српскохрватском Дијасистему, тако да се данас изогло

са геминација може прецизније одредити. Јахић се и пре, у два наврата,

бавио геминацијама у источнобосанским говорима (Јахић 1981, 3 i 9—

335; Јахић — Топовић 1981. 77—94), које је добро II тачно описао према

аутентичним акустичким вредностима из детињства. За домашаје на

значене геминације није био сигуран“. У источнобосанским муслиман

ским говорима геминације, као њихова структурна особина, имају ранг

тп:3 bi i c диференцијалне нзо гло-сс. Јахићево к () i i cc is bch i {{{} тумачење ге

минација може се свести на две водеће мисли: 1. ареа сонантних геми

нација је компактна н „заузима мали простор у централном штокав

ском дјелу“, „између горњих токова Дрине и Босне“ (Јахић 1984, 79;

1981. 76—77: Јахић — Тоновић, 1981, 82): 2. сонантна геминација не

настаје „као резултат вањских језичких утицаја већ као унутарсистем

ска могућност која се на једном терену остварује, а на другом једностав

по —не остварује“ (Јахић 1981, 334, 1984, 86; Јахић —Тошовић 1981, 87).

Према садашњој количини грађе, која је неколико пута увећана прино

сима пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс“ и моно

| „О njenoj raširenosti mi zapravo i nemamo nekih pouzadnijih podataka u literaturi, a tek

ce rezultati dijalektoloških istraživačkih projekata zasigurno baciti više svjetla na ovu pojavu“ (Јахић

— Топловиh 1981. 82).

* Копију грађе пројекта (у пет ломова) чува академик Асим Пено. Његовом

љубазношћу и помоћи дошли смо до података из овога н звора који су у вези са гемина

цијама. Користим прилику да с одличним поштовањем захвалим академику А. Пецу на

помоћи у изради овог рада и на гостопримству у његовом топлом дому.
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графијом Прелазни говори јужне Босне и високе Херцеговине (Ђуро

вић 1992, 1—378), тумачење својстава ареала, па и природе геминација

према другим националним / конфесионалним дискриминантама —

могло би се допунити а можда и кориговати, што је и циљ овога прило

га. Нn praxi, видеће се, арсал је шири, није компактан, а и фонетска

природа геминација је спорна, тј. пре би могла бити у босанскохерце

говачким приликама адстрат него унутарсистемска реализација. Нови

ја испитивања говора србијанског Полимља показују да ова појава у

групи дн (у оба говорна типа) ни тамо пије нимало необична (Николић

1991, 303—306).

2. Термин геминација (лат. geminatio) односи се на удвојене графе

ме у писму, односно на удвајање или продужавање гласова у говору.

Геминације могу бити природне (органске) и значењске (експресивне)

(Симеон 1969, 388—389). „Le serbocroate nest pas une langue a consonnes

géminćes“ (Пецо 1960, 402). Ако до њих и дође обличким или творбеним

променама, језик их аутоматски уклања асимилацијама и редукцијама

(беззакоње— безакбње, оддужити - одужити, русски - руски). Изузетак

су удвостручени консонанти око фуга у сложеницама: 1. ваннаставић,

наддруштвени, нуззарада, наддијалекатска компонента (ЈФ ХLIX, 118),

поддијалекат, једна двадесеттрећина или 2. најјачи / најјачи, најједностав

нији / најједноставнији и сл. Термин геминације у овоме прилогу се

односи на продужеш изговор сопашта н, љ, ли и л као П, Љ, Л, И Л у

босанскохерцеговачким дијалектима.

3. Сопаштпе геминације нису експериментално мерене. Једино је

А. Пецо испитао констриктивне и оклузивне геминације у контакту две

речи (из села, кроз шуму, муж жели, од дједа, срп Паде) (Пецо 1960,

399—428).

Где год се у босанскохерцеговачким говорима чује јела, биће и

јена. Обратно је могуће, али није обавезно. Зато, кад више стручњака у

различитим околностима бележе секвенце склоне геминацији, записи

не морају бити апсолутно поуздани.

4. Први је одредио гемпаантни изговор f место дн и Љ. место дњ

као структурну особину говора босанских муслимана — Ј. Вуковић

(Вуковић 1964, 160). Тачан опис појаве дао је још раније С. Павешић

(Павешић 1960, 362—393), а спомињеје чак и Ђ. Шурмин (Шурмиш 1895,

194). У тим секвенцама на месту редукованог оклузива, тј. д, остаје

имплозија, која у одливу фопације око преграде захвата сонанте при

чему назализује и претходни вокал. Брозовић и Јахић, међутим, мисле

да се геминације остварују преко асимилације, тј. да дн, дњ, дм. - ни, њЊ,

лили (Брозовић, Дисертација, 104—105; Јахић 1981, 321). Одатле се појед

постављивањем изговора може доћи до н, њ, м. Из тога следи да се под

геминацијом подразумева удвојен изговор консонашата. Пре ће ипак

бити да се ради о продуженом изговору, који се остварује једним захва
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том говорног апарата као напрегнута артикулација и на месту редуко

ваног оклузива, тј. дн, дњ, да - он, ошњ, Ом или Л, њ, П. Продужено 7 од

дл (длука & д0, ука), које је потврдио Јахић са осам лексичких јединица

у источној Босни (Јахић 1981, 328), не прелива назална артикулација.

Теоријски, геминације као продужен (пе: удвојен) изговор могу имати

само сонанти, који су мешавина III умних и периодичних гласова. Што

су то практично н ил у босанскохрецеговачким говорима, јасно је јер и

у стандардном језику они могу бити вокали (Иби, Идн, кабл, бицикл).

Друго је питање боје, тј. назализације, коју Муслимани емфатично

примају са уобичајеним дуљењем као имитацију арапског адстрата.

Кад се опструенти (после вокалских редукција) геминирају, они се

удвајају, дакле не продужавају се. Како се за изговор ђ, ћ м. и, ч већ

користи термин „haкање“ (Пецо 1986, 113—117), за назализован изго

вор, маркиран сонантним геминацијама П (< ди) и љ (< дњ), могло би се

pehи да је, по боји, „упкање“.

5. У нашој дијалектолошкој пракси записи геминација махом не

одговарају природи овога фонетског феномена. И то може да збуни у

тумачењу појаве. Тако сарадници пројекта Босанскохерцеговачки дија

лекатски комплекс (Грађа I—V) користе ни /*и и њt, f њ“. Код Ј. Вуковића

налазимо ни, њив (Вуковић 1964, 52), "н, “rb (Вуковић 1963(a), 160) и нН,

њЊ (Вуковић 1963(б), 306—307), а код М. Николића само "н (Николић

1991, 305—306). С. Павешић (Павешић 1960, 374), Д. Брозовић (Брозо

вић 1959, 434, 1961, 339, 1966, 140). А. Пецо (Пецо 1967, 141—142), С.

Реметић (Реметић 1970, 122—123), Џ. Јахић (Јахић 1981, 323–327; 1984,

76; Јахић —Тошовић 1981, 83—84), Н. Ваљевац (Ваљевац 1983, 344) и Р.

Ђуровић (Ђуровић 1992, 219-220) — имају доследно ни и њи. Ако су

геминације продужен изговор, биће тачније да се обележе знаком за

дужину изнад графема него његовим удвајањем. Такву праксу су уоби

чајили руски дијалектолози (РД 1960, 360). За разлику од продужених

сошаната, удвојене консонанте треба обележити редуплицираном гра

фемом.

6. Кад геминантне фонетске вредности диференцирају значења,

постају и фонолошки релевантне: даћеш (< даднеш): дан?ни (2. л. презен

та од да(x)нути), сјеннца (< сједница) : сјеница / Сјеница (птица), раља (<

радња): рања (рана воћка или ракија), село (< сед, to) : сčло (das Dort).

Bшне потврда фонолошких геминација записано је у говорима Мусли

мана у источној (Јахић 1984,77) и јужној Босни (Ђуровић 1992, 217—22).

Пошто удвајање консонаната а ни геминације (у значењу: проду

жен изговор) нису структурна особина српскога језика, даље ћемо се

бавити ареалом Геминација, њиховом природом и узроцима у босанско

херцеговачким говорима. Уз пут ћемо се осврнути и на постредукциј

ско удвајање фонема.
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7. Из све грађе види се да у Босни и Херцеговини постоје четири

типа Геминација различите фреквенције:

1) оклузивне геминације: П s дн (јеполи), љ s orb (заљи), л - дл

(длука);

2) лексичке геминације:

a) бројне (једалес) и

б) култне (иепаза, алах),

3) редукцијске геминације: П (плаћа & планина), Л (вола к волила),

ти (сврати - свратити).

Термини фиксирају порекло геминација. Све су геминације со

нантне. Јахић је уобичајио квалификатив сонантне само за први тип

(Јахић 1981, 323, Јахић — Тошовић 1981, 83–84), а ми смо раније за тај

тип користили одредбу — скупне (Ђуровић 1992, 217). Прва три типа

су конфесионално условљеши: имају их само Муслимани, мада су у

Срба у два или четири села у источној Босни забележене потврде

имитације говора Муслимана (Јахић 1981, 323, 326; Јахић — Тошовић

1981, 83—84). Геминантни изговор у Срба у Пљешевици и Мислову

(Рогатица), као и у Пребиловићима (Романија) и Мокром (Сарајево),

пре ће бити погрешан акустички утисак или само редукован изговор

н (< дн), јер се ни наведени извори не слажу. Последња два насеља, која

су у првој студији придодата (Јахић — Тошовић 1981, 83—84), не спо

мињу се у дисертацији.

8. Оклузивна група ди се реализује:

(1) као стандардна секвенца (дн),

(2) као редукован изговор (н) и

(3) као геминантни изговор (п).

У литератури се спомиње и тзв. полугеминантни изговор (н“ /*н),

који то није него је или (2) или (3). Чињеница је, међутим, да геминантни

изговор може бити дужи и краћи (као уосталом и изговор вокала), тј.

дуг или полудуг, али такве нијанса је тешко ухватити ухом. И експери

ментална фонетика одустаје нfit“. Од полудугог е у рефлексима дугог

јата (Пецо 1963, 27—42)“. Кључна је разлика у тумачењу геминантног

изговора што Јахић у њему подразумева „још један сонантни елемент“

(Јахић 1981, 322), тј. глас (в. т. 4), а ми — само продужен, напрегнут

изговор сонаната. Све три реализације имају различиту територијалну

и конфесионалну диференцијацију. Сва три изговора имају Муслимани,

а Срби и Хрвати — само прва два. Ареали изговpá су градирани од

најширега до најужег, наведеним редом.

* „... ако е у млијеко по свом квантитету није равно истом вокалу у ниједан, то

више није кратко е, а пошто није кратко е, онда је дуго“ (о. c., 42).
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Карта бр. 1: Изоглоса дн - fi / Н у српскохрватском дијасистему

Легенда:

• ди — Л / II

О дн - Н

Скраћенице: Ба(новићи), Бијељина), Бих(аћ), Бр(атунац), Бр(одарево), Брч(ко),

Бу(совача), БК (Босанска Круна), БГ (Босанска Градишка), ВК (Велика Кладуша),

Виc(око), Вп(шеград), Вл.(асеница), Горажде), Доlкањ), Же(пче), Ка(кањ), Ка(леснја),

Ка(линовик), Ки(сељак). Кл{адањ), Ол(ово), Ор(ашје), Оџ(ак), Пр{ибој), П(ријепоље),

Po(гатица), Ру(до), Со{колац), Ср{ебреница), Ст.(олац), Тр{ново), Уг{љевик), Ф(оча), ХП

(Хан Пјесак), Хадџићи), Чајниче.

9. дн - П (карта бр. 1):

1) у источној Босни,

a) у 62 пункта, тј. у сваком испитиваном насељу где има Мусли

мана, око градова и варошица: Фоча, Горажде, Рудо, Вишеград, Чајни

че, Рогатица, Столац, Хан Пијесак, Олово, Сарајево (Јахић 1981, 323—

327). Геминација се (грешком) приписује и Србима, чак и у компактним
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православним насељима. Према нашим запажањима нпр. у Мрсову

(Рудо) и на Метаљци (Чајниче) не би се могле чути оклузивне гемина

{{Пје;

б) још у 16 насеља око истих варошица и градова, али и око

Власенице, Сребренице, Братупца, па и Тузле и Брчког. Ареал се шири

на ијекавскошћакавски источнобосански дијалекат и тузлански говор,

који су типолошки исти. Д. Брозовић запазио је геминације типа глаина

и олима(у) у источнобосанском ијекавскошћакавском дијалекту само

јужно од Криваје (Брозовић 1966, 140). Запиње за око грађа из чаршија

(Рогатица, Власеница, Сребреница), која обеснажује један од три Јахи

ћева аргумен га о геминацији као унутарсистемској реализацији. Грађа

пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс садржи потврде:

гнан на (26, 38, 46, 52, 73, 75, 114) / гла н“a (40, 70), гланић (26, 38, 45,

46, 48,73) / гла"ина (52) / гланић (75) / глан"п (40, 47), женна (26,46,

48, 52, 75, 114) / жću"a (28, 40, 70), понне (26, 38, 52,75) / пон"č (28,

39, 40) / пон"č (47, 70, 73, 77, 114) / пон"č (114), паине (45, 48, 52, 75).

нан"č (47, 48), паннам (73), дан“ču (70), дан"čмо (40), сјенне (104),

јен"бе (26, 28, 38, 39, 40,70) /jèиндга (52) / јеннде (75), jeинд.(а) (77,

47) / јеиноса (48) /jèинбе“ (73) /jèn"бга (47), jěинаци (26, 48), јенилки

(28, 38, 48) / јеннаки (52) / јен“đки (40,77) /jčn"аци (70), jeина (48) /

јен"a (47, 48), труина (48), хланна (26, 48, 52) / Клаина (48) / N. táн"a

(40), 3. tatt"a (70).

Бројеви у заградама означавају пунктове, а они се могу дешифро

вати у попису пушктова“;

2) у јужној Босни и високој Херцеговини и ијекавскошћакавским

и ијекавскоштакавским бјелимићко-загорским говорним типовима.

Свуда где има Муслимана старинаца, може се чути: вренил, г. нанна,

jáина, јенна, дан“, огланинјо, у-ниу (= у дну) (Ђуровић 1992, 218–219):

3) у средњој Босни: у Сарајеву и око Сарајева (Јахић — Тошовић

1981, 82, Грађа, пунктови: 53, 55), у Крениеву и Лепеници (Вуковић

1963(6), 306—307; Павешић 1960. 374), у долини Фојнице (Брозовић,

Дисертација, 70, 105, 167), у Високим (Ваљевац 1983, 42), Зеници (Арна

ут 1980,79) и Кисељаку (Грађа, пункт 67). Грађа пројекта Босанскохер

цеговачки дијалекатски колинi tekc садржи:

глан"a (68), глin"п (55, 68), јеннда (53) / јеu"бе (68) / јенибуга (67),

јčннаки (53), наина (53, 68) /панне (53) / nati"ć (68) / На"не (67), cjčнне

(67);

4) у западној Босни, око В. Кладуше и Б. Крупе (Грађа, пунктови:

223, 224, 226);

* В. БХ ДЗб II, 365—370.
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5) у србијанском Полимљу, у околини Прибоја и Пријепоља

(Николић 1991, 303—306), где има Муслимана или куда су водили муха

шерски путеви ка Истоку.

10. дн - н (карта бр. 1).

Није геминантни изговор, али је у вези с његовим подстицајем.

Може бити и то ако није прецизно означено. Ово је у ствари пример

упрошћавања сугласничке групе да би се избегла сувишна преградност.

На месту о од д из дн не формира се други фонем већ постојећи проду

жава. Подстицај томе процесу је екстралингвистички, а у Срба је адап

тација говору Муслимана. Овај је ареал Шири, боље рећи прецизнији

јер се лакше (и убедљивије) чује и него П (< дн).

Упрошћену секвенцу Муслимани говоре у целој источној Босни,

чак и православни, у оскудном лексичком фонду (Јахић 1981, 322). И у

Вишеградском С. Влаху је невнца (= дневница), д Видовуне, пане (моје

белешке). Јахић је само на Увцу забележиојену (Јахић 1981, 322). Ареал

се шири у Србију, у средње Полимље (Николић 1991, 303—306), a

вероватно и даље у Санџак, што је нова чињеница. Академик П. Ивић

додаје да се секвенца дн упрошћава у Банату и у другим крајевима, а и

у словеначком је еп, ena.

Тако је и у јужној Босни и високој Херцеговини (Ђуровић 1992,

219—220). Својство у говору муслимана према православним репрезен

тује однос потврда 8:1. Други скуп потврда је последица или имитација

првог.

Грађа пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски колилекс по

тврђује да изговор н(јена) обично прати ћ (јећа), тј. редукција секвенце

се педоследно остварује само у источној, јужној и средњој Босни, а

делимично и у западној Босни (у Цазинској крајини). Кад нема редук

ције, не може бити ни геминације у северној и западној Босни. УХерце

говини су изузеци висока Херцеговина и Стoлaц у источној Херцегови

ни. Ново је што грађа потврђује појаву у средњој Босни (Какањ, Бусо

вача, Жепче) и открива у западној (Бихаћ) и северној (Б. Градишка).

Ако се око варошица северно и источно од Криваје: Калесија, Кладањ,

Олово, Угљевик, Бијељина, Орашје, Бановићи, — у источној Босни,

може чутијана, није искључено ни да је јаћа фреквентније него у потвр

дама у т. 9. Редукован изговор дн - нзабележен је у лексичким једини

ЦАМА:

данем (82, 92), дâнемо (41, 47, 82), дану (77, 92, 47), сјене (82), пане

(13, 16, 34, 47), елана (53, 74, 80, 81, 82, 83, 92, 226), глана (47, 53, 74,

79, 80, 81, 82, 83, 92, 108, 226) / гла“ни (109), пона (47, 79, 81, 87, 122,

108, 112, 172) / поне (53) / поне (68) / поне (109, 81, 92) / пона (226), д

Ђурђеву-не (74), жена (67, 79, 81, 82, 83, 108, 109, 217, 226), хлана

(79, 80, 82, 83, 84, 109, 226) / хла“на (92), jěнаци (41, 84,93), jěнаки
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(47, 73, 74, 79, 80,82) / је накн (67, 87,92), јендга (41,42, 47,74) / јендг

(44)/jèнда (45, 46, 68, 80, 87, 109, 112, 122, 226) / јендг{а) (48,49) /

јенба (81, 82, 83, 87, 92, 226) / јенога (84), јена (47, 48,108), бине (42,

49, 200).

11. дни, — П, / њ.

Овај је ареал ужи. И број потврда у свим изворима је оскудан.

Геминирани или редукован изговор, поред стандардног, забележен је

само око Фоче, Горажда, Рудог, Вишеграда, Рогатице и Сокоца — у

источној Босни (Јахић 1981, 327). Тако је и у околини Тузле (Брабец,

Дисертација, 19а) и у средњој Босни (Брозовић, Дисертација, 70, 105).

У јужној Босни и високој Херцеговини уобичајено је див или њ, а

само изузетно Љ. Чује се и "њ са непотпуним плозивом испред сонанта

(Ђуровић 1992, 220–221).

Грађа пројекта Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс садр

жи само: сpčњња (26, 48), срењљи прст (40) и срењл (83, 226).

12. д.м — AT / ли само у прилогу одмах. У средњој Босни Муслимани

и не говоре да неголим /*м /м (Брозовић, Дисертација, 70, 105; Брозовић

1966, 140), а у јужној Босни и високој Херцеговини само длi /м (Ђуровић

1992, 221). За источну Босну имају неколике потврде из околине Рома

пије (Трново, Соколац, Рогатица) (Јахић 1981, 328). Грађа пројекта

ЈБосанскохерцеговачки дијалекатски колиплекс томе придодаје трокут Г.

Вакуф — Бановићи —Жепа: дмла (53,89) и намма (48,143) / нам“a (84)

аналогијом на д.Пћ.

13. Измене дл — л и рл — л спомиње само Јахић у југоисточној

Босни у облицима пет односно три лексичке речи (Јахић 1981, 328).

Пошто је рл — л експресивна а лексичка геминација (халлаће; само у

ловачкој терминологији), више је песпомиње (Јахић 1984, 75—77), а дл

- лобјашњава асимилацијом. Две потврде зал< да бележи и С. Реметић

у селу Плаховићи код Кладња (Реметић 1982, 185). Све потврде су ипак

само добар пример преношења страног изговора од верског алах (алаха

ми, алахселалет и сл.) до обичног сČдно (одлетејети, долука). Промена дл

л, ако се остварује (нема потврда за упрошћено дл — л: село = седло), своди

се на средњонепчани, продужен латерал, не на удвојен. У Умољанима

(испод Бјелашнице) обично је ила (= свакако: мапа ила, згазитме и готово,

моје белешке), што би, опет, могло бити у вези са илакати, илахија.

14. Култне геминације су неспорне и зато су за тумачење појаве

поучне. Јављају се само у оријептализмима и само на сонантима л, н, м.

То опет није удвојен изговор него продужен и паучен, одакле може

бити, у истој конфесији, пренесен и накалемљен на остале оријентали

зме из сфере материјалног и духовног живота, па и на домаће речи.

Удвојени графеми у литератури су само традиционални и очигледни
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Карта бр. 2: Изоглоса култних геминација у говорима Босне и

Херцеговине

Скраћенице: Б(илећа). Би(хаћ), БГ (Босанска Градишка), БН (Босански IIови),

Бу(гојно), ВК (Велика Кладуша), Ви(шеград), Га(цко), Го{ражде), ГВ (Горњи Вакуф),

Г(рачаница). За(видовићи). Зе (ница), Ја(јце), Ка(линовик), Кљ(уч), Ко{њиц), Лу(кавац),

Мо{дрича). Ол(ово), Оџ(ак), Пр (иједор), П(розор), Пр{њавор), Ро{гатица), Ру(до), СМ

(Сански Мост). Со{колац), Те(инањ), T(ребиње), Тр(ново), Фо{ча), Ха{џићи).

записи продуженог изговора. Култне геминације могу се чути у свој

Босни и Херцеговини, где год има Муслимана (карта бр. 2). То потвр

ђују сви извори.

У источној Босни засведочене су по неколике варијације у три

репрезентативне речи: čiЛлах, хилла (= превара) и ненназа, — са мусли

манским именима (као Хамлед) и другим оријентализмима (као хали

мам, машалла) (Јахић 1981, 319—320), а у јужној Босни и високој Херце

говини у четири: аллах, иенназа, ћуллахи и илла (Ђуровић 1992, 217).
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У грађи Босанскохерцеговачки дијалекатски колиiлекс није била

задата реч алах, али се домашаји појаве добро виде из ликова иехенем

(тур. сећенпет) и иеназа (тур. cenaza):

иеннет (70), иexéнием (97, 102, 118, 204, 209, 213, 216, 220, 224) /

иexe"нели (98)/ иехен“ем (162, 193, 22) / uехеин“м (23), и ехčннем (167,

205), ђехčHнем (102, 142, 143, 171, 191, 200a) / ђехен“ем (144) /

ђехен“нем (152) / ђехениа“м (166), иенназа (4, 7, 24, 162, 176, 213),

ђениаза (53, 142, 143, 166).

15. За бројну геминацију у једанаест постоји фонетско оправдање

у заједничкословенском и балканском једини на десАте — један на десете

— једаннадест, што у српском даје неколике фопстске варијације. Раста

вљсноједан на десете може се наћи у споменицима до ХVI в. (Белић 1962,

177—178) када су се Турци већ били наместили у Босни. Они који су

учили исламски обред, имитацијом туђег изговора превели су српски

удвојен изговор једаннадесете на продужен и папрегнут једандесете, тј.

једаћес као иexčћем. У источној Босни таква изговорна реализација

аналогијом се прсноси на дваћčс и трипес (Јахић 1981, 320, Грађа, пунк

тови:70, 77, 84). Дијалектолози ову појаву превиђају па је и не регистру

ју или је различито обележавају. У јужној Босни и високој Херцеговини

тешко је наћи старијег Муслимана да не говори једаћес или сл. (Ђуровић

1992, 217). Највероватније је да је тако по свој Босни и Херцеговини иако

у грађи Босанскохерцеговачки дијалекатски комплекс налазимо само:

један"ec (28) / једаниčc (38, 52, 75, 200, 209, 223) / један“aес (40),

један"ec (77, 142, 193, 222) / једаћčc (200, 216), једаниčст (53, 104,

221) /једаннест (55) / један”ест (70) / једаннаест (143), један"ест (176,

193), дван"ec (28), дван“aес (40), дван“ec (77) / дван“ec (84), дван"čct

(70) / дваннаст (53).

16. Где год су у штокавском паречју изразите потпуне вокалске

редукције, има и аутентичних српских постредукцијских геминација.

Постредукцијске геминације су дијалекатска дискриминанта штокав

скога запада. Јављају се у босанским (и)јекавским и икавским говори

ма (код све три конфесије), на Банији и Кордуну те у Лици, тј. на

интокавском северозападу, као последица постакценатских сипкопа.

„Вокалске редукције могу бити дјелимичне, прелазне и потпуне (уп.

казан, казљн, кази)“ (Ђуровић 1992, 115); у штокавском супстрату и

босанском колоквијалном изразу могу се објаснити и екстралингви

стичким подстицајима (Пецо 1975, 94—95). Редукција високог (пери

ферног) и „подсјећа... на процесе који су у нашем старом језику покре

нути губљењем слабога полугласа иза сонаната“ (Петровић 1978, 40).

По фонетским реализацијама могло би се рећи да постоје две

врсте пострсдукцијских геминација: (1) опструентске, које се чују као
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редуплициран изговор (дјета, јакко, ните < идите) и (2) coШантске, које

се остварују као продужен изговор (вдла, плаћа/плаћа). Прве су ређе и

пеподношљиве, а друге чешће и фонолошки солидарне. Пошто је ова

појава добро позната у дијалектологији (али није категоријално класи

фикована), ареал који су скицирали Петровић (Петровић 1978, 38—41),

Пецо (Пецо 1975, 99—105), Дешић (Дешић 1976, 56—72) и Јахић (Јахић

1984, 79) треба данас само проширити на јужну Босну и високу Херце

говину, што се у скицама подразумевало као неиспитан комплекс.

Вокалске редукције су, дакле, типична босанска особина. Интен

зитет редукција (и геминација) ипак није једнак по Босни. Могло би се

рећи да су оне најјаче у средњој и јужној Босни, па у западној Босни.

Југоисточна Босна Чиши прелаз између средње Босне и источне Херце

говине. Показало се да је висока Херцеговина комплекс умерених

редукција наспрам јужне Босне, где су редукције изразите. Овакве

карактеристике ареала потврђује и грађа пројекта Босанскохерцеговач

ки дијалекатски комплекс, из које узимамо потврде:

a) за тип (1):

itrve (100, 122, 87), приса“тT (96), присатт (167), а: пресади (219) /

преса“ (198) / пресад“ (52), присади (55), преса"ти (160), пресадити

(?, 156), пресади (223) / преса“дги (179) / пресадити (179, 219),

пресад"т (167), сјетте (114, 175) / сјете (124, 125, 197), čerre (187),

сите (144);

б) за тип (2):

волла (105, 107, 109, 114, 118, 126, 127, 179, 183, 186,197), дијелла (7,

34,48, 58, 59, 68, 69, 79, 80, 109, 127, 149, 150, 157, 169,174) / дијелла

(53, 106, 108, 112, 115, 128, 173, 117) / д"јелла (96), дицелла (71),

дцелла (67), дјела (74), дилла (95, 96), одцелла се (73), планну (84,

222) / план"у (220), планне (1, 36, 84, 223).

Само, питање је да ли је у свим пунктовима (и случајевима) тачно

забележен изговор. Изгледа да се количина и структура потврда више

тиче склоности аутора да их забележе него стварног стања на терену.

За североисточну Босну в. и БХ ДЗб II, 41—42.

Чак се и у србијанском Полимљу може чути изва“ те (< извадите)

(Николић 1991, 105).

17. Остаје да се сажму тумачења геминација или да се настави

дискусија о њиховом пореклу. Учинићемо обоје.

Запазили смо како је Џ. Јахић протумачио сонантне геминације

(т. 1) насупрот Ј. Вуковићу, с чијим је учењем полемисао. |-

За Јахића су геминације „унутарјезичка, системска вјероватноћа“

(Јахић — Тошовић 1981, 85), која се развија или се може развити и у

словснским (и другим) језицима. Ј. Вуковић доказује да су геминације

карактеристичне „само за понека подручја муслиманских говора“ (Вy
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ковић 1963(a), 103) и да су настале „под утицајем опште појаве геминант

них гласовних облика у религиозним изразима и религиозном обреду

уопште“ (Вуковић 1964, 53). За доказ Ј. Вуковић наводи два аргумента:

(1) геминантне сонанте имају само Муслимани; (2) различито се изгова

ра антропоним Мухамед кад је светац или човек, — а поставља и

пеколика питања: зашто геминације немају херцеговачки Муслимани,

зашто су геминације изразитије по селима него у варошима; да ли је

источна Босна имала гушћу мрежу мектеба? Вуковићеви аргументи су

ипак неспорни. Што се тиче питања, чињенице показују: прво, да геми

нације нису изразитије на селу него у граду (говор босанских чаршија

само није изучен), за домашаје оријенталне традиције по Босни и Хер

цеговини треба позвати у помоћ историју. Босна је језгро оријенталне

културе, она је прва потпала под отоманску власт, у њој се одомаћило

турско чиновништво, у Босни вера пије била амблем који се могао без

статусних последица мењати. На другој страни, Херцеговина је касније

и теже примала ислам. Такав је случај нпр. са селима. Умољани и

Врдоље у северној Херцеговини (Ђуровић 1992, 29) и Дрежницом у

западној Херцеговини (Окука 1983, 102—105). Има Муслимана по Хер

цеговини који су изгубили фрикатив х (Окука 1983, 101—104; Пецо

1984, 107—112; Ђуровић 1992, 48), а сви су сачували фонолошку опози

цију у африкатском блоку. К томе још грађа „Босанскохерцеговачког

дијалекатскога комплекса“ показује као да се и у западној Босни може

чути геминантни сонаштни изговор (т. 9).

Споменућемо само још један аргумент. Судбина фрикатива х и

неутрализација опозиција међу африкатама — тумачи се такође утица

јем турског језика на фонолошки систем српског. Ширина ареала тих

адстратних појава условљена је снагом лексичке потпоре из језика

посредника и фреквенцијом посуђеница или туђица. Најшире ареe

имају стабилан фрикатив—лексичке геминације, а најуже: свођење два

пара африката на један — сонантне геминације, које су у просторној

структури у основи паралелне.

Остаје аргумент језичке могућности која се „остварује или не

остварује“ још у западнословенским и источнословенским језицима

(Јахић 1984, 79—85). Такву могућност имају и несловенски језици, само

се она у различитим околностима користи. У српском језику и у босан

ско-херцеговачким говорима те околности су екстралингвистичке та

ко да их готово није потребно ни доказивати.

Не помаже ни позив на академика А. Пеца, који је једном прили

ком паписао да је турски језик утицао на фонетику српског само ако је

имао ослонац у српској гласовној супстанци“. У томе и може бити

решење природе и узрока сопaнтних геминација! Срби (то значи и

Муслимани), који су по крви и језику један етникум, немају сонантне

5 В. Анали Филолошког факултета VI, Београд, 1966, 145.
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Геминације (осим спорадичних имитација), али имају постредукцијске

као структурну дијалекатску особину, путем којих се турски геминант

НИ изговор могао на калемити на домаћи изговор оријентализама и

погодне домаће речи.

18. У кругу српскохрватских лингвистичких чињеница тумачење

сонантних геминација само коришћењем универзалних језичких могућ

пости — не може се одржати. Напротив, у просторно-временским

контактима језика веома су чести случајеви прилагођавања страном

фонемском коду прскључивањем кодова „bez obzira na rječnička blaga i

strukturu dotičnih jezika“ (Сапир 1949, 25). „Таko . . . izotone mogu biti proji

cirane u okvir nekog pojedinog dijalekta, individualnog ili socijalnog“ (Јакобсон

— Хале 1988, 48—49).

Ареал српскохрватских сонантних геминација није компактан,

јер захвата и западну Босну а, можда, и Санџак, који треба испитивати.

Нејасно је да ли постоји каква веза између порекла становништва и

геминација. Изгледа да су геминације изразитије где је становништво

стариначко.
-

Постоје три врсте геминација различитих природа и узрока. По

стредукцијске геминације чују се свуда по Босни, а лексичке и сонантне

—само у Муслимана, у неједнаким ареалима. Јахић је с досад најбољом

компетештиошћу бележио геминације.

Термин геминације односи се на продужен изговор сошаната и удво

јен изговор консонаната. Ова два изговора треба различито обележавати:

консонантским диграмом или падсловним графемом за квантитет.
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ПЕШНИЦЕ О ГЕМИНАЦИ ИХ В СЕРБСКОХОРВАТСКИХ ГОВОРАХ С ОСОБЊИМ

ОБЗОРОМ НА СИТУАЦИПОВ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ

Зтот труд представлает собоко приложение к изученико гемина

ции В сербскохорватском изике с особњим обзором на ситуацило в Бо

спиши и Герцеговине. Термин геминации относитси к болес продолжен

пом произношенио сошантов или к редуцированном произношенило

консонантов. Поотому оти два произношени и надо по-разному отме

чатљ: надбуквепноћ графемоћ дла количества или консонантским ди

графом.

В сербскохорватских говорах сушествуот три типа геминацић:

(1) постредуцировашшње (плаћа & планина, вола к волила, сврати), (2)

лексическис (једаћčс, алах) и (3) сонантские (јећа & једна, заљи к задњи,

длia < ддмах). У пих ареални различиње. ПостредуцированиLIе гемина

ции у всех трех вер в Боснии и Герцеговине, а лексическис и сонантскиc

толLко у мусулLман. Природа и причишњи геминацић различILI.

Толкование геминацић Жхича толњковнутpисистемноћ изиковоћ

пcролтностњiо — не может вLIдержатљ. В сербскохорватских изиковLIх

обстоителњствах геминации возникли переклкочением кодов двух изLI

ков в контактс.

Жвлепии проиллнострированљи и материалом из проекта Бо

снићскогерцеговинскић диалектHLћ комплекс. Труд содержит по од

Ноћ Карте о сОIIаDITcKИХ и лексических геминаци их.
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