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У В ОД

Говор мога родног села Обади испитивао сам од 3. до 18. новембра

1972. и од 1. до 22. октобра 1973. године. За то вријеме прикупио сам

потребни материјал и извршио његову провјеру. Материјал сам при

купио попуњавањем упитника, снимањем говора на магнетофонске

траке, биљежењем карактеристичних појединости из усменог говора и

најзад, код једног броја питања прибјегавао сам анкетама и иза мо

гућих одговора уписивао учесталост појединих ликова.

Ж х ж

1. Село Обади налази се у средњем току ријеке Дрине, на те

риторији сребреничке општине, с лијеве стране саобраћајног пута

Братунац-Сребреница, дубље у брдима или, одређеније, у троуглу

Братунац-Сребреница-Сасе.

2. Село је прилично усамљено и одвојено од околних села шумом

и њивама а од прометнијих центара лошим путевима. Обађани продају

и купују у Сребреници, Братунцу и Љубовији, пазарним даном и дру

гим вашарским данима у години. У Обадима, заједно са његова два

истурена засеока, живи око двије стотине житеља.

3. С друге стране, село Обади, супротно саобраћајној изолацији

(Обађани у шали веле да су „Богу за леђима”), повезано је родбин

ским везама са селима сребреничке и братуначке општине, чак и врло

удаљеним селима (Обађани се, као по правилу, жене са стране). У

вези са тим о славама, свадбама, на сијелима (игранкама), црквеним

вашарима, при жетвеним радовима (не данас, колико десетак година

раније кад се код једног домаћина окупљало и по сто српа) Обађани

се мијешају са становништвом шире околине.

4. Обађани се данас баве земљорадњом и „држе прет кућом”

понешто од крупне и ситне стоке за потребе домаћинства или још че

шће раде у руднику Сасама или се пак отискују за послом ван зави

чаја, а било је и исељавања огранака појединих породица, углавном

у Мачву. Данашњи Обађани почели су се масовније запошљавати у



12 Милорад Симић

Сасама тек пред други свјетски рат. Да то није било уобичајено зани

мање, види се и по томе што првог запошљеног (за вријеме Аустро

угарске) у овом руднику памте као Јову „Рупара”“.

О поријеклу становништва села Обади

5. О поријеклу становништва овог дијела Босне нема, осим оп

штијих напомена, никаквих подробнијих радова. На располагању ми

стога стоје три врсте података: историјски и етнографски подаци, врло

уопштени и предање, оскудно и непрецизно.

ИСТОРИЈСКИ И ЕТНОГРАФСКИ ПОДАЦИ

6. Обади се налазе између Сребренице и рудника Саса (оловно

-цинкана руда са примјесама сребра). То напомињем у вези са станов

ништвом из тог разлога што је овај крај у средњем вијеку, сразмјерно

својој привредној важности, имао веома бурну историју (Да би се

илустровала тадашња важност Сребренице, довољно је навести податак

да је Стеван Лазарезић у њој баш држао Државни сабор и на њему

именовао за насљедника Ђ. Бранковића). Наиме, Сребреница је, због

рудника, често мијењала господаре (српски, босански владари, Маџа

ри и Турци — ред није хронолошки), а право на сребреничко богат

ство најчешће се добијало мачем. У борбама за Сребреницу, разумије

се, страдало је и становништво уже околине. До коначног пада Сре

бренице под Турке (1462) становништво је вјероватно било проријеђе

но. Али ипак треба поменути Цвијићеву констатацију: „Још више

има старинаца у Босни и Херцеговини. . . И међу хришћанским ста

новништвом преовлађују старинци. Главни је миграциони процес у

Босни и Херцеговини био унутрашње сељакање, нарочито у Босни“

(Цвиј. , Балканско полуострзо, ССЦ).

7. „Турским освајањем Херцеговине и оснивањем Херцеговачког

санџака (1470) започело је одатле кретање Влаха сточара према сјеверу”

(Ханџ., Етничке промјене, 34).

8. „У другој половини XV вијека сусрећу се Власи и у Босни,

нарочито у њеним источним крајезима” (Васић, Кнежине, 251).

9. „Власи су још насељавали рударску нахију Лудмер у подручју

Сребренице“ (Ханџ., н. д., 35).

10. „Источно од Сребренице (1530) према Дрини, налазила се

нахија Шубин. Обухватала је 17 села. Само у три од њих живјело је

* Интересантно је да се рудар у другој половини 15. вијека у овим краје

вима звао рупник (Јир., Друмови и рудници, 73). Исп. и микротоп. Рупово брдо (у

власеничкој општини), гдје се, ако се добро сјећам, налазе колови бокситне руде.
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и влашко становништво, које је сачињавало једну кнежину. Власи

су уписани у селима Осмача, Крстово Поље и Чауш“... Код трећег

села, у коме је уписана само једна кућа, нема имена коме директно

припада” (Васић, н.д., 264).

11. Под кнезом Радосавом Банићем дошли су Власи од Требиња

са Иса-беговим писмом и населили се (у сребреничком кадилуку) скупа

са онима који су дошли од Никшића (Јов., Сребреница, 10).

- 12. У вези с насељавањем бројних Влаха-сточара православне

вјере треба истаћи да је то ново становништво далеко премашило број

затечених православних стареника (Ханџ., н.д., 33). Можда је и да

нашњи назив Кнежије, код Саса, остатак из времена влашке кнежинске

самоуправе (Васић, н.д., 248).

13. Од значаја је Цвијићево одређивање општих праваца мигра

ција: „Важна грана динарске струје кретала се из старе Рашке, Хер

цеговине и Црне Горе у ширем смислу, на Север, разноврсно се рач

вала и насељавала Босну. Многобројни исељеници кретали су се Пивом,

затим Дрином од Шћепан-Града на ниже, силазили на Гласинац и у

горње Подриње Босне, затим до Тузле и у Посавину до Брчког” (Цвиј. ,

Метанастазичка кретања, 6).

14. Исто је тако „Између Босне и Херцеговине с једне, и сусед

них земаља с друге стране било узајамног примања и давања становни

штва, али су обе земље много више становништва издале, нарочито

Херцеговина. Ипак, дакле, и у Босни и Херцеговини има досељеника,

поглавито из Црне Горе и старе Рашке. Међу црногорским досељени

цима прво место заузимају Бањани... Даље има досељеника из Пиве,

Дробњака, Грахова, Никшића, Мораче... Из старе Рашке има мање

досељеника, али су из свих крајева: од Пљеваља, Пријепоља, При

боја, Нове Вароши. Мање становништва су Босна и Херцеговина до

биле од Боке и Далмације” (Цвиј., Балканско полуострво, ССII).

15. „Осат... сав, са дна до врха, је насељен чистим херцеговачко

-црногорским, око Сребренице и далматинским породицама” (Павл.,

Соколска нахија, 351).

16. „У приморју се знало (почетком друге половине ХVII ви

јека) за старе, тада напуштене сребреничке руднике. Први почеци

испали су преко очекивања, те су се многе породице кренуле да се

стално населе око Сребренице” (Павл., н. д., 337).

17. „Однекуда из Босне, чак с границе Далмације, из околине

Бугојна, дошао је у Осат у близини Сребренице, у село Обаде један

повелики род и тамо се занимао рударским пословима (вјероватно у

Доње Обаде на 4—5 км од села). Како је и на који начин један део овог

рода дошао у ово село (србијанску Црвицу), нема причања... Да ли

“ II код самих Обађана очувало се предање да је Чауш у прошлости био на

СТаНБСН.
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су и овде били рудари... не може се дознати, тек они заостали у Оба

дима, увек су рудари па и данас (око 1908. године). И сада, а раније

много више, говорили су и говоре западним дијалектом” (Павл., н.

д., 401).

18. „Стари рударски род насељен у Царини (код Пецке) били

су Раосављевићи опет из Далмације. По причањима... Раосав је прво

дошао у неко село близу Бугојна у Босни, а одатле је дошао у Сребре

ницу, у село Лукаре (тр. Ликаре — петнаестак минута од Обади), а

тек одавде с више од 80 душа дошао у Царину... говоре западним ди

јалектом” (Павл., н. д., 360).

19. „Кад год рудари нису имали посла у својим рудницима (у

соколској нахији), силазили су Крупњу и Лозници и тамо радили,

прелазили у Сребреницу и око ње радили” (Павл., н. д., 359).

20. На крају, не би требало сметнути с ума ни то да је у прошлости

Сребреница са околином била више окренута западнијим крајевима

него данас, али да ни Дрина није била „гвоздена међа” за додире са

прекодринским становништвом, било у вријеме наших средњовјековних

држава или у периоду турске управе.

21. Непрестано треба имати у виду и то да је дринска долина

била нека врста метанастазичких вратница и жлијеба којим се одвијао

некад интензивнији, а некад успоренији процес досељавања, са разних

страна и у различно вријеме.

ПРЕДАЊЕ, ПОДАЦИ ДОБИЈЕНИ ОД ОБАЂАНА И СЛ.

22. Обађани су православци, као и остали становници околних

брдских села, удаљенијих од комуникација, изузимајући муслиманско

село Ликаре, првог обаћког сусједа. Има их девет фамилија: Авра

мовићи, Глиiићи (посебан заселак), Остојић, Остојић-Шундић, Петро

вићи (данас посебан заселак), Радивојевић, Симићи, Спаићи, Цветиновићи.

23. Аврамовићи су досељеници, наводно „из Ерцеговине”. За

вријеме њихова доласка може се узети друга или трећа деценија 19.

вијека. Славе Ђурђевдан.

24. Спаићи су такође досељеници из Херцеговине, али ни они

не знају ближе из кога су дијела. Најприје су дошли у Поточаре, из

међу Сребренице и Братунца, гдје их и данас има. Предак обаћких

Спаића призетио се код једног од Аврамовића. Долазак Спаића у По

точаре пада негдје послије 1875—78. године. Славе двије славе: Лу

чиндан и Ђурђевдан.

25. Глигићи су одувијек чинили посебан заселак. Њихово се сеоце

зове двојако: Глигићи и Радоњићи. И они су досељеници, али се не

памти одакле су. Један огранак од њиховог рода одселио се на Шпат
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(Петровићи), други у Кутијеше код Факовића (Ђуричићи), данас оп

штина братуначка. Сви они славе Алемпијевдан.

26. Отац данашњег Радивојевића призетио се пред други свјетски

рат у кућу Остојић-Шундић, од Кремана. Славе Ђурђевдан и Петровдан.

27. Старинцима се сматрају Симићи (Никољдан), Цветиновићи

(Никољдан); Петровићи и Остојић-Шундић (немају мушких потомака)

који потичу од исте лозе и славе Ђурђевдан, затим Остојићи (Аран

ђеловдан — немају мушких потомака).

28. Данас је већина кућа концентрисана у самом селу Обадима.

И баш то груписање кућа на уском простору било је од важности за

еволуцију обаћког говора. Међутим, раније, куће су биле раштркане

по комплексима земљишта (обично по једна или двије). Кад би ком

плекс земљишта постао тијесан за увећани број чланова, долазило је

вјероватно до новог помјерања и сељења (исп. т. 25).

29. Може бити од значаја и подјела становништва на Буре и

Ере. Обађани себе сматрају Бурама и рачунају се више у становнике

„доњег краја”, за разлику од Ера који живе „горе, кад се пође на

горњи крај”. Забиљежио сам од једног старијег Обађанина да су „праве

Ере” почев од Власенице и Хан-Пијеска, али да они у Ере убрајају све

становнике западно од Сребренице. Међутим, чуо сам од једног човјека

из Борића код Братунца, додуше у шали, да су и Обађани Ере. Дакле,

кад се пође од Дрине на запад, сви себе сматрају Бурама и оне запад

није Ерама (јужније од Бура живе Осаћани, „Рогоње”).

30. Подјела на Буре и Ере постоји и код Кладња, по усменоме

саопштењу Слободана Реметића, асистента у Међуакадемијском дија

лектолошком одбору, а по М. Филиповићу и „Мајевичани становнике

Спрече зову Ерама, а поготово оне који су дубље на југу — Бирчаке...

док они с Планине (Хан-Пијесак) зову Бирчаке Бурама” (Филип.,

Мајевица, 9).

31. Обађани осјећају дијалекатску посебност „ерског говора”

указујући на узречицу вељу (вељо, вељук) јадан, датив мене (куку мене),

затим ликове секира, ćеди. За Еру ће рећи Ерцула, Ерцбв (није погрдно,

више у значењу „стасит, одрастао човјек“; а и данас би се могло чути

од старијих да кажу за некога да је „одрасто ко Ерцеговац”). У свему

овоме важно је да су Буро и Еро антоними у правом смислу те ријечи

и да подјела на Буре и Ере није одвећ локалног карактера.

32. На основу изнесених података, у вези са поријеклом обаћког

становништва, за поуздано се може сматрати сљедеће:

a) Проријеђено стариначко становништво, послије оснивања хер

цеговачког санџака, запљуснуо је вал влашког сточарског становништва

из динарског појаса. Власи су, бар у прво вријеме, били бројнији (из

тог времена могу и потицати неки микротопоними, углавном на пери

ферији обаћке територије), а послије или су се одселили са својим
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стадима, или су се постепено привикли на земљорадњу. Временом су

се губиле разлике међу старинцима и досељенима и тако се формирало

становништво које је дјеловало јединствено према онима који су при

стизали доцније. Зато појам „старосидиоц” треба узимати са извјесном

оградом.

б) Досељавања из Далмације о којима говоре Цвијић и Павловић

(в. т. 14—18) нису била тако бројна. Досељеници из западних крајева,

различни од затеченог становништва по занимању, вјери и дијалекту,

и уз то у мањем броју — временом су се асимиловали и нису могли

имати онаквог утицаја на формирање обаћког говора какав су имали

досељеници с црногорско-херцеговачког терена.

в) Касније, није било великих сеоба или боље рећи није их било

у тој мјери и интензитету да би могле битније утицати на судбину го

вора. Сеобе нису више достигле снагу таласа. У неправилним, краћим

или дужим размацима, доспијевале су мање групице или појединци и

ужљебљивали се на слободном простору међу „старосидиоцима”. Уоста

лом Обади су — пошто се налазе дубље у брдима, на сат хода од Дрине

и пошто имају релативно ограничену територију — могли остајати

по страни од најновијих миграционих токова који су се кретали дрин

ском долином. Најприје су одржаване везе са земљом матицом („кад

се пође на горњи крај“), али су годинама та рођачка похођења бивала

све рјеђа.“

г) Посљедњи досељеници из динарске зоне приспјели су у ове

крајеве послије невесињског устанка. Још има живих људи који памте

те „Ерцеговце и Црногорце”.

д) Једном ријечју, Обађани су по поријеклу дијелом старинци,

дијелом досељеници, приспјели у ове крајеве у различно вријеме и

из разних крајева динарске зоне (у говору се јасно примјећује мије

шање југоисточног и западнијег типа херцеговачког дијалекта). Ме

ђутим, мора се претпоставити и постојање старинаца који су модифи

ковали говор досељеника.

3 Рецимо, за старије Обађане Дурмитор је појам вјетровитог брда (Дува ко

на Дурмитору) иако нико од њих није био тамо. Први досељеници јасно су имали

у сјећању и саму планину и њену „вјетровитост”. Међутим, каснија покољења су

задржала само поређење.



Први одјељак

АкцЕнAт и квAнтитET

I. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

33. Говор села Обади има четвероакценатски систем млађих но

воштокавских говора. Примјери као успркос, тамам и сл. не оповр

гавају ову тврдњу.

34. Иако је чување Даничићевих неакцентованих дужина карак

теристична особина овог говора, ипак сам у једном броју примјера

забиљежио њихово скраћивање. Та скраћивања зависе, прије свега,

од говорног темпа и врло често од информативности конкретне ре

ченице (чешће се губе дужине у узастопно понављаним реченицама

односно ријечима). Ево тих забиљежених примјера:

купим га, тражим ја; вратимо се, кренемо, — мјесец, неки сам

дан, сутра дан,

ióдина, стдтпна, динара, Шејковића, пушћајде,

Пöчауш (осн. именица је Чауш, Чауша и сл.); Пдчаушка, —

сачувај (у изразу да Бог сачувај); покојни, чие Гојвб,

видиш (у значењу „гле”), не знам, не знаш, Аранђелова(glне,

Спаићка, беремо, чини ми се, кди ми,

ддјави(ш), повежеш, искупам, излучимо, пазаримо, девира,

зачепим, бацају, концолариé, Њемачке, —

војника.

Ипак, поменута скраћивања нису уопштена, те се обаћки говор

може сврстати међу говоре који добро чувају Даничићеве неакценто

ване дужине.

35. Презентски наставак у глагола типа тpeсти дуг је у овоме

говору: преде, тресемо.“

4. За источнобосански дијалекат Брозовић наводи „да презент има наставке

-ëм, -ěи у највећем дијелу Маретићеве прве врсте. . .” (Броз. , ИБД, 150). Очи

гледно, Обади имају друкчију ситуацију, која се слаже са западносрбијанским го
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36. Презентски наставци у глагола с основом презента на -je

могу бити са дужином и без ње: кује (кује), добие (добие), сакриг (сакриг),

дтрује (дтрује), пљује (пљује), купује (купује), брие се (брше се).“

37. У вези са дуљењима пред сонантом којих нема код Вука и

Даничића у говору села Обади је овако:

a) Присвојна заменица 3. л. jд. м. р. гласи његов.

б) Замјенице какав, овакав и сл. гласе у овом говору какт, вакт

(али исп. кака : вака, како : вакб). Међутим, забиљежио сам и примјер

какав Х1.

в) Присвојни придјеви на -ин имају досљедно дуг вокал суфикса:

бабин, сестрпн, за разлику од придјева на -ов,-ев који никад немају

дужину на завршном вокалу: дчев, ђедов.

г) Број један досљедно гласи један.

д) Прво лице јд. през. гл. јесам гласи јесам (ипак исп. нисам х 1).

ђ) У инструменталу именица оlџо-основа наставак никад није дуг:

нбжем, кдњем.“

38. У глаголском придјеву радном наставак -о у м. p. jд., кад

није постао контракцијом, може бити кратак (чешће — зато не наводим

примјере) и дуг (рјеђе): вадид, вддид, женид, изливчиб, налджиб, на

ручиб, осветиб, плашиб, полетиб, убиб, удавиб, — довеб, жеб, запеб,

почеб, — даб, знаб, — чуб; — Миб, — дебеб, весеб. Примјере са -ö за

биљежио сам од неколико најстаријих Обађана.”

39. Овај говор има досљедно дуго -о у примјерима као што су

врб, замрб, дбазрб, упрд (само у првом од ових примјера није извр

шена девокализација гласа р).

ворима: горобиљским (Ник. М., 628), љештанским (Теш. М., 173), тршићким (Ник.

Б., Тршићки, 383), поцерским (Моск., 79) и са сјевероисточним млађим н. шт. го

ворима, уколико у њима није дошло до позиционог скраћивања неакцентованих

дужина (Ник. Б., ОМНА, 103).

5 Судећи по говорима који се налазе источно и западно од Обади (исп. нпр.

Броз., ИБД, 150 и Теш. М., Љештански, 173) краткоћа презентског наставка није

изворна обаћка црта. Она упућује углавном на црногорске говоре: пљеваљски говор

(Руж., 149) и Никшић и Бањане (Вуш. , ДИХ, 64) који имају кратак вокал суфи

кса, затим Пиву и Дробњак, гдје су примјери са дугим наставцима ријетки (Вy

ковић, АПД, 319). Исп. и сјенички говор са досљедном краткоћом презентског

наставка (Барj., АНПСГ, 114).

* По дуљењима из т. 37 — насупрот западносрбијанским и сјевероисточним

млађим н. шт. говорима — обаћки говор се углавном слаже са источнобосанским

дијалектом, као углавном кад су у питању дуљења пред сонантима (исп. Броз.,

ибд, 150).

* Рјеђе или чешће ове дужине се јављају и у западнобосанским ијек. говорима

(Деш..., 54), у говору Змијања (Петp., 18), затим — у Љештанском (Теш. М., 174),

Тршићу (Ник. Б., Тршићки, 386), Поцерини (Моск., 77), Мачви (Ник. Б., Ма

чвански, 201) и колубарском говору (Ник. Б., Колубарски, 15). Ове дужине нису

забиљежене у црногорско-херцеговачким говорима. Обаћки примјери парценца

(парионица) и кадцгица (кадионица): учибница свједоче да дуљење оC-л) не би мо

рало бити новијег времена.
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40. Завршно -а у именице доба дуго је: некб доба (каже се кад

одјутри), глуво доба (поноћ), на тčм доба (пред порођајем).

41. Именице осоје и присоје имају дуго -o-: Осбе, Присбе, као

у Пиви и Дробњаку (Вуковић, АПД, 255) и Љештанском (Теш. М., 248).

42. Говори се Обртенте, сагрешенте, Сретенте.

43. Именица подне има дуго -e: пđдне и поне.

44. Именице женског рода на консонант, које се завршавају

суфиксом -ост и имају силазни акценат на основи, не чувају у завис

ним падежима дужине на суфиксу: радости, старости“; с друге стране,

двoсложне именице на -ост, које на почетном слогу имају (), немају

дужине ни у ном, једнине: мудрост, слабост.“

45. Према Даничићевом Мачвани у говору Обади је Мачвани,

Мачвана, Мачванима.“

46. Вокал наставка генитива и инструментала једнине именице

мати-матер дуг је: матере, матербм.

47. Слажу се са Даничићем генитиви множине т. костиу, ко

кошију, ноктију (чешће ноката).

48. Глас и у двосложном рефлексу јата и(ј)е, у наставцима прид

јева и замјеница, досљедно је дуг: инст. jд. м. р. 3 добртем другом,

са свдтем чоеком, ген. мн. од старте људи, до наште комшта, дат.-инст.

-лок. мн. маторпем, ваштем.“

49. Енклитички облици јој, их и им такођер су дуги: шта јбј

рече, нека и тамо, да пМ јавим.“

50. Наставак ген.-ак. jд. личних замјеница првог и другог лица,

повратне замјенице, личне замјенице 3. л. jд. м. рода и замјеница ко,

ито — увијек је дуг: мене, тебе, себе, њега, кога, чета; исп. и двај

двота-двоме, днaj-днога-дноме, дпај-дтоме, — коме (дат.); в. т. 134.

* Обади су истуренија тачка јужнијих говора, насупрот љештанском (Теш.

М., 174) и тршићком говору (Ник. Б., Тршићки, 386) и сјевероист. млађим н. шт.

говорима (Ник. Б., ОМНА, 106) са дужином и у косим падежима (младбсти).

* Као нпр. у горобиљском (Ник. М., 648), поцерском (Моск., 33), мачван

ском и колубарском говору (Ник. Б., Мачвански, 215; Колубарски, 12), супротно

од јужнијих говора који углавном имају дуг суфикс.

** Као у љештанском (Теш. М., 257), горобиљском (Ник. М., 647), колу

барском и тршићком говору (Ник. Б., Колубарски, 14; Тршићки, 386). Јужнији

говори немају ових дужина.

** Ове дужине срећу се у сјеничком (Барj., НПСГ, 36) и у кореничком го

вору (Ласт. 759). Оне су, највјероватније, аналошке природе: плавте : плава(х),

НаинifeAf - Hatti?/Af.

** Ове дужине забиљежене су у Пиви и Дробњаку (Вуковић, АПД, 268),

што дјелимично потврђује и Вук — „старином Дробњак из Петнице” — код кога

је јој и пх, али не и плм (Вук, Рj., Београд 1969, стр. ХLIХ и L); исп. и Ивић П., О

Рјечнику, 130 и 131.
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51. Прилози каде (исп. некада), саде (сада) имају увијек дужину

посљедњег слога. Прилози данас, ноћас гласе двојако: данас (рјеђе

данас), ноћас (рјеђе ноћас).

52. У компаративу прилога завршно -е је дуго: брже, више, даље,

јаче, радиe.

53. Наставак 3. л. мн. през. глагола хтјети дуг је, као и 3. л.

мн. футура: дбе, даће, прđће и сл.

54. У говору Обади нема дужина т. крушкама; пинути, падати,

мислити; парав, китњаст.

55. У 2. и 3. л. jд. аор. изостају дужине на завршним вокалима

код типова пофалити, показати, забринути: помисли, показа, забрину.

56. У 3. л. мн. аор. наставак -е досљедно је дуг: узеше, носише“

и сл.

57. Дуљење пред сонантом код узлазних акцената другачије је

од Вуковог: покрдвац-покрдвца, правац-правца, лднац-лднца, синдвац-си

ндвца, уддвац-уддвца, двца, двна, дрла; исп. т. 60.

58. И у слоговима са силазном интонацијом, у вези са дуљењем

пред сонантско-консонантском групом, ситуација се, у цјелини гледано,

прилично разликује од Вукове: сунце, бвце; сламка, травка; јарца,

старца, Турци. Исп. и ситуацију код именица на -bје, гдје обично нема

групе сонант-консонант: здравље, зеље, грбжђе и грджђе, твджђе, прдшће

(али је Оплбшће, сокак у селу), грдбље, робље, сндпље, копље.“

59. У вези са поменутим дуљењем одвојено дајем један број вла

ститих имена и етника ж. р., потом један број микротопонима гдје је

могуће разликовати: а) примјере са кратким вокалом: Гојко, Живко,

Марко, Мирко, Станко, Милка; б) примјере са претежно дугим или

претежно кратким вокалом (учесталији лик долази на прво мјесто):

Вранко и Бранко, Винка и Винка (говорио је један седамдесетогодишњак),

Ивко и Ивко, Јулка и Јулка, мајка и мајка, Павле и Павле (в. нап. уз

Винка), Ранко и Ранко, — Боићанка и Боићанка, Градинка и Градинка,

Неђељко и Недељко, Радојка и Радојка (исп. Винка); слична је ситуација

настала послије редукције вокала у примјерима Сребенца и Сребенца,

* Као у источнобосанском дијалекту (Броз., ИБД, 150), у говору Змијања

(Петp., 18), у Ускоцима (Стан., 22), затим — дјелимично у Пљевљима (Руж., 161)

и Колубари (Ник. Б., Колубарски, 15), гдје се јављају и примјери без дужине. Према

усменој информацији Милице Радовић-Тешић ове дужине постоје и у говору Црк

вичког Поља, у Пиви.

* Интересантно је да дуљење вокала стоји у вези са интонацијом акценто

ваног слога. Наиме, слогови са (“) подложнији су дуљењу (исп. горе двца — бвце)

него слогови са (). То потврђују и два говора југоисточно од Обади, љештански

у коме је уддвца, синдвца, двца, али јарци, кланци, старци поред сламка, травка

(Теш. М., 174) и горобиљски са ситуацијом уддвца, двца, али кôнци, јарца поред

странка, травка (Ник. М., 632). Независно од овог проблема исп. ситуацију у Пљев

љима (Руж., 117, 136, 169 и 170) и у Пиви и Дробњаку (Вуковић, АПД, 126) — гдје

се може наћи низ примјера без дуљења.
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Ђурчина и Ђурчина вода; в) примјере са дугим вокалом: Војка, Живка,

Збpка, Нбвка, Стевка, Стојка, — Спасбвница (микротоп.), — Анђељко,

Зајбрка, Крушевље (микротоп.), Невeнка, Славојка, Станојка.

60. Из изложеног материјала јасно се види да најстарије обаћко

становништво није знало за дуљење вокала пред сонантско-консонант

ском групом и да је ситуација била истовјетна или врло слична ситуа

цији у источнобосанском дијалекту (исп. Броз., ИБД, 151 и 152). Ме

ђутим, обаћки говор је врло рано дошао у додир са говором који је

знао за дуљења вокала (исп. микротопониме Крушевље, Спасбвница,

Пландпште: пландовати — сви на рубовима првобитне обаћке тери

торије) и све до данас трпио утицаје са стране, што се лијепо види из

властитих имена и неких примљених ријечи: длбвка, грунтбвница,

смртбвница, читанка, цртанка, — борбеница (не расте на обаћкој те

риторији), али је, насупрот томе, обаћки говор прилично добро очувао

првобитно стање.

61. У вези са дуљењима на јужнословенском тлу у ном. jд. име

ница мушког рода двојака је: бб, дбм (исп. Помогб Бог у овај дом.

Јеси л” дома домаћине?), пост, рба, — крај, крбв, рај, — бок, стдг; змај.

62. Не скраћује се дуго вокално р: крв (Пала му крв на очи),

црв, — четвртак, четвртка, — у цркву.

63. За обаћки говор, да на крају споменемо, карактеристичан је

и један посебан тип дужина. То су наративне дужине. Срећу се углав

ном у приповиједањима старијих Обађана. О њима се може рећи да

су несталне и необавезне и да припадају реченичном току, а не кон

кретним ријечима. Досљедно се јављају на финалним слоговима ријечи,

било у сантхију или на крају реченице. Каткад су дуже од стандардних

дужина а по интонацији су, рекло би се, са блажом низлазношћу. Ево

једног броја примјера:

оженио се, снашли смо се, извели су га, дптац му, дјеш ли, прдило е,

турли, склањалт, побратила, прдпасти, кукати, дре (3. л. jд. аор.),

уби (3. л. jд. аор.), ужнашмб, Василиé, Василиа, иде Илиа, иде Ђорђо

са Залађа, вечеру, сла (в.)у, Србију, његовб, Василиево, дванестерб.

64. Скраћивање () - (") забиљежио сам само код најстаријих

Обађана, и то у ограниченом броју примјера: враштати, немају, насам,

повика (3. л. jд. аор.), повикасмо, Парлоте, Тањића (ген. пл.).

65. У емфатичном изражавању забиљежио сам дуљење () > (“):

góбро, јашта, какт.

66. За облике ко, шта и ђе карактеристично је то да се слог са

(") дуљи уколико иза њега слиједи енклитика је: ко — кб е то, шта

— шта е, ђе— ђе е (исп. и мбе, твбе, свбе, двде поред мбе и сл.). Тако је

и у појачаном значењу, ван поменутог услова, кад ове ријечи стоје

саме, опет: кб, шта, ђе (исп. Моск., Поцерски, 47).



22 Милорад Симић

II. ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ

67. Преношење акцента на проклитику још је прилично живо,

али је недосљедно. Од истих лица биљежио сам случајеве као у Ли

повац и у Липовац.

68. Преношење акцента на проклитику у ак. jд. и ак. мн. име

ница а-основа т. вдда и глава овако изгледа:

а) низ воду, за ђецу, на земљу, пре зору; на ноге, — у војску, у глау,

за душу, на руку;

б) на срамоту (али исп. Да му вратим шалу за срамоту), крдза

земљу, — низа страну, низа стигне. О преношењу код именица т. пла

нина в. т. 112.

69. Преношење акцента код именица м. р. оfио-основа у типова

који имају на почетном слогу стари (“) или (“), опет је унеколико спе

цифично:

a) у град, из града, — на бубањ, до лакта; за појас — пред Бога, у

посте, у мед, — да воска (али и од воска), за нокте, под нокте;

б) иза града, испод града, — на дофат, у облаке, — испод леда,

— на стожуер.

70. За разлику од Даничића, за разлику од других неких говора,

у говору села Обади у највећем броју случајева не постоји прасловен

ско преношење код именица т. мјесец: да амбара, у амбар, у вршај

(али и у вршај), на кантар, у магацин (исп. и у магацин), на мјесец,

у чардак, — под бусеном, под јасеном, пот каменом (али д камен и д

камен), — у вјетар, до ђавола.

71. Именице ж. р. и-основа које имају на првоме слогу прасло

венски (") или (“) правилно преносе своје акценте: у нбћ, до кости,

бре соли, — за маст, за рцеч, да глади, — пред јесен, на памет. Само

код именице жалост забиљежио сам преношење на жалбст (поред на

жалбст).

72. Код именица неугр. оfио-основа, у типова злато и коло, по

стоји старо преношење: дГд) злата, у месо, у сиено (исп. сиено), по телу,

— у коло, у поље, у ребра. За именицу море нисам нашао примјере пра

словенског преношења.

73. Код именица ср. р. са (“), који није прасловенски по пори

јеклу, разликујемо:

a) за срце, за грло, на љето, изју)тра, уз брдо,

б) на дрво, у блато, по блату, у брашно, у жито.

74. Од именице пут забиљежио сам преношење пот пут и пот

пут, виш пута и пот путем. Иначе ова именица иде по типу краљ

(али исп. три пута). И код именице рад забиљежио сам двојако прено

шење: на рад (чешће) и на рад (код једног седамдесетогодишњака).
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75. У говору села Обади постоји ново преношење у примјерима

као што су пре црквдм, да гљива, — да врабаца (поред од врабаца), да

Руса (поред од Руса), — у сунце, искбла (али брез лишћа и брез лпића;

— па и без преношења: за старца, — из писама), — виш куће, на ја

буку, на продају, брез батпна, — пре смрт, — да брата, у плач (ударити

у плач), иза сна, испред брата, — на мјесто (исп. на дрво, у брашно,

у жито), по селима, — за јање, да јањета, да јарета, у ђубрету, по

ћебетом, дпт прасета. Али исто тако може се чути и за јање, од јањета,

од јарета, од прасета.

76. У вези са преношењем навешћу још неколико примјера:

добрд итро, добар вече; дан и по драња, и (jla, u Нама. На везник да

акценат се не преноси у обичном говору: да видим, да видти (али исп.

Шиш миш на мигиш, дођи мала да видиш! — припјев, „кантање”

у колу).

77. О преношењу акцента са замјеница и њихових облика в. т.

135 — 141.

78. О преношењу акцента са бројева в. т. 146 — 147.

79. Досљедно је преношење акцента глагола на негацију не: не

радим, не волим, не дб Б67 = на дб Б67; исп. и аналошко преношење

не могу (чешће не могу) и не знам (чешће не знам); — исп. и примјер

ни до сто ума, са рјечцом ни.

80. У вези са непренесеним дугим силазним акцентом (у сложе

ницама) истичем да је код најстаријих и средовјечних земљорадник,

Југославиа, Александар, Црног браца, Далматинаца, Македбнаца. Код

млађих је Јуiдславиа, Александар, Црногбраца и сл.

III. АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РИЈЕЧИ

1) Именице

Именице мушког рода на консонант

А) И МЕН И ЦЕ СА СТАР И М АК ЦЕНТ ОМ

НА ПО ЧЕТН О М. С ТО Г У

Локатив једнине

81. У овом падежу акценат се повлачи према крају, али недо

сљедно: брџеју, виеку, гласу, зиду, зубу, лакту, снџету, — у амбару,

у вршају, дувару, на Мјесецу и у мјесецу, у чардаку, — обичају, на оте

љају, на порођају, у сокаку — на камену (Цура прави кућу на камену)

поред на камену, — на прсту, — мозгу.
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Номинатив множине

82. Именице типа град, као код Вука и Даничића, Могу у овом

падежу имати тројак акценат:

а) именице без множинског проширења -ов,-ев- имају (“): брави,

дани, зуби, мрави, црви — и најмалобројније су. Наиме, упоредо са

брави употребљава се и бравање, а за другу сам забиљежио и лик да

нови (код млађих и данови);

б) именице са множинским проширењем -ов (-ев.- имају у већини

случајева (“): брегови, бркови, дарови, ждралови;

в) именице са множинским проширењем -ов,-ев- имају у једном

броју случајева (“) на првом слогу: бблови, везови, грбздови, талови

(њем. Теil). Именица црцеп у овом облику има значење множине,

као и именица живр (у једнини црепљика, жјерка), али сам од једног

информатора забиљежио црџепови (у Даничића цретови).

83. Именице дио и вијер имају двојак акценат у ном. мн.: дјелови

и диелови, вјерови и вцерови.

84. Именица срп је интересантна у том погледу што се у једнини

акцентује по типу стрица у множини по типу дар: срп-српа, — српови

-српова-срповима (Дрпа ко да нема српа, Макивие косе на чивие а ср

пове за репове). Али ако се срп употријеби фигуративно (у значењу

„жетелац“), у ген. мн. било би српа.

85. Један број именица колеба се у једнини између типа град и

типа стриц као вал, жуљ, спуж и твор (обичније по првом типу). За

именицу вал, у размаку од два дана, од истог објекта, забиљежио сам

у једнини изговор и са силазним и узлазним акцентом у косим падежима.

86. Између врсте б, са једне стране, и врста а, а нарочито врсте

в, са друге стране (в. т. 82), постоје блиски контакти: дани и данови

(млађи ријетко и данови), мужови и мужови, талови и талови, зидови

(млађи ријетко и зидови), јежеви, јежеви и јежови (4 : 2 : 2 — узлазни

углавном код млађих), сњегови (млађи и снцегови); исп. вјерови и вце

poви, дјелови и диелови.

Генитив множине

87. Акценат ген. мн. обично је повучен према крају:

/ - -

а) дана, зуба, мрава, црва, — говора, комада, курјака, — ђавола.

Од пилићи ген. је пилића, а тако је и пачића, гушчића и сл.,

б) брег беа, бркбеа, гласбва, дуваревајдуварбва, — лактбва, лактова

и лактбва (5 : 2 : 1 — два посљедња лика углавном код млађих), ба
- wм -

тренбва и баренбеа (5 : 3 — други акценат углавном код млађих);
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в) валбва, грбздбва, спужева, али диелдва (као у Даничића) и дје

лбва, вцербва и вјербва.

Дат.-инст.-лок. Множине

88. Акценат се повлачи према крају, мада недосљедно:

а) зубима (у Даничића зубима), мравима (у Даничића мравима),

црвима, — ноктима, — приатељима (као у Даничића), приатељима

(још ген. мн. има двострук акценат: приатеља и приатеља, иначе је

приатељ, приатељи, са () на првом слогу); прстима, пидбима;

б) брегдвима, зиддвима (млађи ријетко зидовима), јежевима, је

жевима, јежовима и јежевима (2 : 4 : 1 : 1), — гаврандвима, курјацима

(млађи и курјацима), рођацима, ујацима, — роiдвима, — туштјердвима

(нема код Даничића), — прстендвима“ (нема код Даничића);

в) боловима, валовима, грбздовима, спужевима.

Напомена: Именица крај има у множини устаљен (): краеви

краева, краевима“.

Вокатив множине

89. У вок. мн. именица војник и јунак забиљежио сам повлачење

акцента према почетку: војници, јунаци (чешће војници, јунаци).

Б) И МЕН И ЦЕ КО ЈЕ НЕ МАЈУ СТАР И

АКЦЕ НА Т НА ПО ЧЕТНОМ СЛОГ У

90. Множина именица типа кључ одговара Даничићевој норми:

амови, паеви, гуњеви, кључеви, — кључева. Али сам од лијек забиљежио

поред обичнијег лиeкoви и лекови“, од истог објекта, попуњавајући

упитник.

** По акценту ген., дат., инст. и лок. мн. им. м. р. са проширењем -ов,-ев

обаћки говор главнином примјера иде међу говоре који (углавном) имају повучени

акценат према крају ријечи (шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки го

вори — без Вушовићевих говора и говора централне Херцеговине). Двије се ствари

запажају: прво, идући од југа ка сјеверу расте број примјера са повученим акц.

према крају ријечи и друго, код млађих постоји тенденција да у поменутим падежима

преовлада акц. номинатива.

** Обаћку ситуацију имају србијански говори изнад 44 паралеле: тршићки,

мачвански, колубарски и сремски (Ник. Б., Тршићки, 389; Мачвански, 205; Ко

лубарски, 21; Сремски, 251), затим — поцерски (Моск., 18). Донекле само одступа

љештански са стањем крајеви-крајева (краева) — крајевима — крајевима (Теш. М.,

177).

** Исп. код Вуковића у Пиви и Дробњаку путови, штапови, љекови поред

путови (Вуковић, АПД, 193) и код Вушовића, гдје су неповучени акценти и иначе

чешћи, краљеви, ножеви (Вуш. , ДИХ, 41).
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91. У ген. мн. акценат се повлачи према почетку, али са изузецима:

светаца, папака, — волбва, — послбва, дитрбва, тдвара; исп. именице

зубић, поп и тот: зубића, потбва и топбва.“

92. Према Даничићевом венци, ланци у Обадима је вценци, ланци,

— виенаца — ланцима.“

93. Ном. мн. именице момак код Даничића гласи двојако: момци

и мдмци. У овом говору је досљедно момци-момака-мдмцима.

94. Мјесто орао говори се дрлбв, —два. У мн. је орлдви (Како

су сви скочили ко орлови!). Млађи би рекли дрлови-дрлбва-дрловима.

95. Даничићевом коњима одговара акценат коњима.

96. Именица човјек гласи чоек и за њу су у косим падежима ка

рактеристични дублети: чоека(чоека, чоекујчоеку, чоеком/чоеком.

Напомена: Заједнички називи фамилија по презименима изгова

рају се двојако у овим случајевима: Аврамовићи/Аврамовићи, Глишићи|

Глигићи, Симићи(Симићи, Стапћи/Спаићи, Цвиетиновићи(Цветиновићи,

Шундићи(Шундићи. Са прзим акцентом говоре носиоци презимена, са

другим остали.

97. Именица бик мијења се као именица роб: бик, бика.“

Именице средњег рода

98. Не врши се помјерање акцента према крају у лок. jд. им.

ср. р. оfио-основа, као ни код консонантских основа истог рода. Прим

јер у месу није више локатив именице месо (он гласи у месу, у месу),

већ устаљена синтагма са придјевским значењем „дебео, угојен”: Мо

рам да га продам док је у месу.“

** Као у Љештанском (Теш. М., 177), Пљевљима (Руж., 118) и Ортијешу

(Пецо, Ортијеш, 8).

** У овом случају Обади се слажу са ортијешким (Пецо, Ортијеш, 10), тр

шићким (Ник. Б., Тршићки, 389) и љештанским говором дјелимично, пошто је

тамо поред редовног венци (ријетко и венци), иначе је ланци - ланаца — венцима

(Теш. М., 177) и говором Пиве и Дробњака (Вуковић, АПД, 191).

** Као у горобиљском (Ник. М., 632), ортијешком (Пецо, Ортијеш, 8) и ље

штанском говору, према усменом обавјештењу Милосава Тешића.

** Ова појава распрострањенија је у источнобосанском дијалекту: месу, злату,

тиéлу, дрвету, рамену, тјемену (Броз. , ИБД, 151). У Пиви и Дробњаку засвједо

чена је само код именице месо и злато: у злату (у значењу „златан”, по усменом

обавјештењу Милице Радовић-Тешић из Црквичког Поља у Пиви), у месу (кад

се мисли на живо месо: добар во у месу — иначе је у месу) (Вуковић, АПД, 252).

Исп. и у Ортијешу добар је у месу, али купус на месу, вас у злату, али спава на злату

(Пецо, Ортијеш, 33). Обаћки примјер биће ближи Пиви и Дробњаку него источно

босанском дијалекту.
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99. У вези са Сосировим и њему аналошким акцентом у ном.

мн. ојџо-основа ср. р., са старим акцентом на почетном слогу, заби

љежио сам ове примјере:

а) звона, поља, — поља, пољима;

б) брда, дрва, мјеста, сита, — сита, ситима.

100. Именице средњег рода ојџо-основа, које немају стари акценат

на првоме слогу, у плуралу могу имати двојак акценат:

а) повучени: брвна (у ном. jд. брвно), пера, села, чена. У ген.

мн. је брвана, пера, ребара, села, чена (Лука пера, лука чена, лука уту

чена), а дат. мн. брвнима, перима, селима, ченима; исп. дкно: дкна

(ном. мн.), али је окана, дкнима;

б) неповучени, вјероватно аналошки: брвна, ребра, седла, села (исп.

и села, селима), чена“, — што је чешће код млађих.

101. Множински облици именице прса овако се акцентују: прса

-прса-прсима. Код једне жене (70 год.) је прси-прсију-прсима.

102. Именица сијено има необичне акценте и у јд. и мн.: caено,

citeна, сиену, сиеном; у мн. је сиена, сивна (сигна), сиенима; исп. за сиено,

крај сиена.“
-

103. Именица воће има кратки узлазни акц. : воће, вдба, вдfiем,

воћу (Живио би о воћу, тј. од воћа).

104. Оружани сукоб међу народима зове се рато. У множини

иде као именица мушког рода и има дублете: ратови|ратови, ратова)

ратбва, ратовима (ратовима.

105. Плуралија тантум врата, леђа, уста по правилу не преносе

акценат на предлог: врата, за врата, вратима(вратима; леђа, за леђа

леђима/леђима; уста, из уста, устима. Међутим, чуо сам код једне

жене на уста.

106. Именице са суфиксом -иште имају досљедно дужину на том

суфиксу. И кад нису у питању микротопоними, акценат не прелази на

ту дужину. У шези с микротопонимима исп. Ражишта и Ражишта,

Ланишта, Црквишта.“

** Овај акценат се, рјеђе или чешће, среће скоро у свим источнохерцеговач

ким говорима јужно од 44 паралеле. Нпр. у Пљевљима (Руж., 133), Ортијешу (Пецо,

Ортијеш, 32) и у Дубровнику овај акценат је тако рећи преовладао. Дакле, Обади

су, заједно са Љештанским (Теш. М., 179), истуренија тачка јужнијих говора.

** Исп. у Пиви и Дробњаку сијено, — сијена - сијена (и сијена) - сијенима

(Вуковић, АПД, 252).
** Исп. у горобиљском микротоп. Конопљишта (Ник. М., 703), у мачван

ском кућиштима (Ник. Б., Мачвански, 211), као и облике буквишта и требеништа

(Добри буквишта за гребеништа), које сам чуо од Милије Миливојевића из Ражане

(западни обронци Маљена). И код Даничића је множина требеништа (Даничић,

Акценти, 70). Међутим, у говору Змијања овај акценатски тип не само да је обичан

него и претеже (Петp., 22).
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107. Још бих само истакао у вези са овим именицама на -иште

да према Даничићевом гддиште, двориште, кдстиште, лдвиште, дгњи

ште/дњпште, сукнпште, пртпште (в. Даничић, Акценти, 65—59)

стоје облици гддпште, дворпиште, кдстиште, лдвпште, дгњиште, сукнпште,

пртпште, као и то да данашњем књижевном игралиште и вашартште

одговарају акценатски ликови игралиште и вашериште.

108. Код именица средњег рода на консонант ш у већем броју

случајева не долази до скраћивања () на трећем слогу од краја; jaе

—jaета, јуне-јунета, парче-парчета, свињче-свињчета, јаренце-japéнцета,

пилéнце-пиленцета. Са скраћеним (") забиљежио сам ђетета (Не чекам

ја љета бежђетета), кљусета (млађи кљусета), ћдшета“ (само старији).

За прву су обичнији облици ђета, ђету, ђетом.

109. Именице теоснова у множини помјерају акценат према

крају: јегета, јетета, јететима; пенџета, пенџета, пенџетима, — ђу

брета (фиг.), ђубрета, ђубретима, — увета, увета, уветима.

110. Именица презиме може имати двојак акценат: презиме (само

старији) и презиме (и старији), презимена/презимена, презименом (прези

меном. У множини је презимена, презимена, презименима.

Именице женског рода

a-OCH0662

111. Стари акценат именица ж. p. a-ocнова т. глава и т. роса по

казује висок степен очуваности у акузативу једнине: главу, грану, преду,

душу, стрену, — воду, гламњу (ном. jд. пламња), дđску, жељу, здру, расу.

Али сам код млађих забиљежио и преду, клупу, смреку, стивну, — пламњу,

док сам лик даску слушао и код старијих.

112. Тип даљина има у ак. jд. акц. као у ном.: брзину, ведрину,

висину, врућину, жестину, ширину. С проклитиком поред у висину,

у дубину, у ширину (У висину висио, у ширину ширио! — благосиља

мајстор кад му се дар донесе на сљеме) — чују се и новији ликови у

висину, у дубину, у ширину, па и чешће, посебно код млађих.

113. Забиљежио сам примјере са очуваним старим акцентом у

дат. jд. именица а-основа т. глава и роса: војсци (али исп. и војци), глави,

души, — води, гдpи, ђеци, земљи (Тешко земљи куде војска прође),

здри, лози, сдви. Тип дат. jд. сироти нисам забиљежио.

* Кад се узме да пљеваљски говор, на југу, тако рећи досљедно чува ове

дужине (Руж, 135) и да их сјевернији, колубарски (Ник., Б., Колубарски, 23) и

тршићки (Ник. Б., Тршићки, 390) опет скраћују, онда се за Обаде може рећи да

више гравитирају јужнијим говорима, који у цјелини имају мање примјера са скра

ћеним акцентом. Исп. још Вуковић, АПД, 261 и ситуацију у кладањском говору:

јајета, жуманцета, бјеланцета (Рем., 125), што је ближе нпр. Тршићу него Оба

ДИМa.
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114. Ном.-ак. мн. именица а-основа т. глава и роса гласи главе,

тране, преде, стигне, — воде, игле, међе, жеље. Напомињем да сам код

млађих чуо преде, смреке, даске. Тип ведрина има скоро досљедно (')

акценат на претпосљедњем слогу: брзине, висине, даљине, дубине, же

стине (= врелине), планине. Али је у устаљеним обртима брзине („Дај

ми ћудине, даћу ти брзине”, рекао вук псу), висине (небеске висине),

врућине (илинске врућине).“

115. Заступљено је скраћивање " - " у дат.-инст.-лок. мн. име

ница а-основа т. глава : гранама, предама, клупама, петама, стјенама.

Али исп. и случајеве у којима нема скраћивања: предама (млађи), сви

њама (сви тако).

116. Ген. мн. именица рука и нога гласи руку, ногу. Само једна

жена педесетих година говори рукуа и ногуа.“

117. Именица ријека у низу микротопонима, не само на обаћкој

територији већ и шире, гласи риека: Риека, Поточарска рџека, Лдз

ничка риека и сл.; код старијих је и у говору тако, а млађи под утицајем

школе говоре риека.“

Напомена: Именице башча и лампа имају по три акценатске мо

гућности: башча, башча, башча (у башчу — још код понеког од ста

ријих, исп. и микротоп. Башче); лампа, лампа, лампа (ријетко као

и башча); исп. и торба поред торба, чорба поред чорба.

И-0CH.06e

118. У говору села Обади досљедно је повлачење акцента према

крају у лок. Јд. именица и-основа ж. р. са силазним акцентом на основи:

крви, лажи, ражи, — раддсти, власти, сласти, — бујади, — прегршти.

119. У генитиву множине налазимо акценатску алтернацију у

облицима као ноћи, шћери, — милдсти, болести, буради, ждребади,

јарада, телади.

26. Као што се види, овдје изостаје досљедност акценатских алтернација коју

Брозовић наводи за источнобосански дијалекат (Броз. , ИБД, 152), Ружичић за

Пљевља (Руж., 139), Московљевић за Поцерину (Моск., 5) и Николић за Тршић

(Ник. Б., Тршићки, 390), али изложени материјал наводи на закључак да су обаћки

облици дубину — дубине као и преду — преде — предама новијег постања, било само

сталним развојем говора или извањским утицајима.

*? Исп. у кладањском говору (Рем., 127) и у Посавини (Ившић, ДПГ, 119)

облике нотува и рукува.

28. Исп. у Љештанском микротоп. Рјека, иначе је рџéка (Теш. М., 179), у

Јаребицама (код Драгинца — по усменој информацији Милована Радивојевића,

професора у Драгинцу) Река, кдд Реке, затим у Пљевљима ријека — ријеку — ри

jeке (Руж., 138) и код Вука, у Рјечнику ријека —ријеке, што значи да је (“) у ном.

jд. могао настати према облицима у којима се и иначе јављао.
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120. Падежи множине на -има, као и лок. jд. помјерају акценат

према крају: костима, лажима, шћерима, — милдстима, — властима,

— мачадима, пашчадима, чељадима.

2) Придјеви

121. Не чува се разлика у неодређеном виду међу облицима који

су мијењани по Сосировом закону (ж. p. jд. и ср. р. мн.) и облицима

у којима није било услова за дјеловање поменутог закона (ср. р. jд.

и ж. и м. р. мн.). Другим ријечима, не постоји однос који би се изразио

формулом нов-ндва-ндво.

122. Акценатску ситуацију код придјева неодр. Вида илуструју

сљедеће групе примјера:

а) мек-мека-меко (овако и вед, дуг, крт, лак, мрк, прав, пруг,

чист), бристар-бристра-бристро“ (овако и бридак, ведар, гибак, гладак,

добар, модар, мокар, обал, оштар, сладак, снизак, танак, топал, узак,

фришак);

б) кратак-кратка-кратко“ (овако и постан, ситан и цјепак, а

нешто рјеђе и примјери из горње тачке витак, плитак и тотал);

в) златан-златна-златно (овако и гладан, крупан, мрсан, мудар,

мутан, раван, рџедак, сјајан, таван, тежак);

г) млад-млада-младо (овако и благ, врућ, жив, јак, крив, љут,

млак, сам, сив, сув, тврд, чест); о придјеву јак в. т. 374;

д) ббс-бдса-бдсо;

ђ) нов-ндва-ндво (овако и здрав, лош, пјан, пун, сит, спор), вла

жан-влажне-влажно и житан-житна-житно; весела-весело (овако и

воден, балав, брашњав, буђав, дрвен, земљан, матор, сукнен);

е) једнак-једнака-једнако, крвав-крвава-крваво.

123. Одређени вид придјева типа мек, бристар и кратак — кад

се изузму примјери ром, добар и прав (рдмт, добрт, права кафа, али је

права буква) — има, разумије се, кратки узлазни акценат: Меки, веди,

лакт, мpкт; брастрт, бритки, ведрт, кратка, поснт, о придјезу дуг

в. т. 127.

124. Код одређеног вида придјева типа златан постоје двије

акценатске могућности:

a) крупна куруз, мрсна, рјетки, тешки камен;

б) тлант, златни, мудри, мутни, равна, сјајни и тавни.

29 Исп. истовјетне акц. типове у Ортијешу (Пецо, Ортијеш, 39), Пиви и

Дробњаку (Вуковић, АПД, 278 и даље), затим у Пљевљима (Руж., 142—143).

39 Вуковић по овом типу наводи примјере витак и ситан (Вуковић, АПД,

281), док у пљеваљском говору овако се мијењају сладак, гладак, жидак, кратак,

плитак, танак, узак, низак, ситан, посан и бистар поред бистар (Руж., 142). Исп.

примјере истог типа и у Пољици у Лици: сатан, сладак, низак, танак (Павлица, 87).
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125. Одређени вид придјева типа млад има дуги силазни акценат:

млади, блата, врући, живи итд. Међутим, у именичкој служби и у уста

љеним синтагмама је врућа (варена ракија), љута (препеченица), редна

чаша, честб сито. Овамо иде и придјев туђи, који се не употребљава

у неодређеном виду. Облик свети има два лика: свети и свети.

126. Придјев бос има у одређеном виду два акцента: бдст и бост.

127. Одређени вид придјева типа нов има двије акценатске мо

гућности:

а) нови, здрави, лдшт, пјант, пуни, сити, спорт,

б) здрава нога, старт.

Придјев дуг у одређеном виду иде са примјерима типа мек, али

у микротопонимима је Дуга њива, Дује њиве.

128. Придјеви типа влажан имају двојак акценат:

а) дупла врата, цвјетна евта, часни пост; ове придјеве нисам

чуо у неодређеном виду нити изван синтагми; |-

б) влажни дуан, житна кутиа, ручни сат.

Придјев торни има дуги узлазни акценат: торни.

129. Придјеви типа дрвен тројако гласе:

Ае у

а) дрвени клин, балави, брашњавт, буђави, сукнени капут;

б) весели, матори;

в) водент суд, дрвена биљка, марвени пиац, тиквенд сјеме, пушчанб

зрно, црквена авлиа, земљани шидрет.

130. Досљедно је деснт и ндјнт.

131. Примјери типа ладна, који данас не чине продуктивну ак

ценатску категорију и који се јављају углавном у устаљеним синтаг

мама или као поименичени придјеви, траг су у прошлости присније

везе обаћког говора са говорима у западној Србији.“

132. Придјеви висок, дубок, широк имају акценат као код Дани

чића: висок-висдка-високи и сл.; придјев дугачак има дугачак (дугачак),

дугачка, — дугачки.

133. Разликује се акценат неодређеног вида ср. р. од акцента

прилога: лиепо : лиепо, мирно: мирно, мрско: мрско, меко: меко, дуго: дуго,

ситно : ситно; ипак исп. брзо=брзо (прил.).

134. Суперлативски префикс нај- има досљедно (“): најбољи, нај

даљи, најскупљи, најстара, најумдрни. Као што се види из озих при

31. Исп. Ник. М., Гoрoбиљски, 642; Теш. М., Љештански, 180; Ник. Б.,

Колубарски, 24–25; Тршићки, 392; Мачвански, 217—220; Моск., Поцерски, 41

— гдје ови примјери чине живу акценатску категорију.
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мјера, у компаративу (који је у саставу суперлатива) акценат се чува

само ако је компаратив трослoжан и, према томе, има () на трећем

слогу од краја.

3) Замјенице

135. Акценат ген.-ак. и дат.-лок. личних замјеница 1. и 2. л.

jд. и повратне замјенице себе може се овако представити: мене, код

мене (исп. покрај мене), мени (ријетко мени), о мени (ријетко д мени),

— тебе, до тебе, теби (ријетко теби), о теби, — себе, кд себе, исто себе“,

себи (ријетко себи), о себи (али исп. Мислим сам о себи); у инст. jд.

је са мнбм, с тобом и сл.

136. У везама једносложних или двосложних приједлога, са

једне стране, и енклитичких облика личних замјеница 1. и 2. лица и

повратне замјенице себе, са друге стране — постоје два типа прено

шења: за ме, на те, за се, — уза ме, уза те, преда се.

137. Замјенице он, шта и ко овако се акцентују (и мијењају):

бн (ријетко дна“), њега (њег х 1), код њега, преко њега, њему (ријетко њему

и њем х 1), ш њим (и њиме, ш њиме, са њим(е)), о њему (д њему); шта,

чега (чег х 1), д чега, ни о чега, чему, и чим (ш чиме, ш чиме), су члм,

на о чему, о чему (али нема на чему, као одговор на захваљивање);

кó, кдла, дип која, кдме, с ким, (с киме, с киме); — са облика кб (ген.

од који) преношење је двојако: дат кб и дт кби. Замјеница ко са парти

кулом годи има два значења: когоди (неко) и ко годи (било ко); у про

мјени је само кога гдди, коме гдди и сл. (овај пут само у другом значењу).

Тако је и штаподи (нешто), а шта гдд.(и) (билo шта); у промјени чета

föди, чему гдди и сл.

138. Дат. jд. од дна је њој, њбјзи и њбјзи (3 : 4 : 2); проширени

облици појављују се и без ј: њози. У инст. jд. је ш њом (ш њöме, ш

љбме, са њбм(e)).

139. Замјенице ми, ви, они имају сљедећу промјену: ми-нас(ке)-

-нама (с проклитикама: и ми, да нас{ке)“, и нама, међу нама; енкл.:

* Говори с овом дужином простиру се од Пљеваља, на југу, до Срема, на

сјеверу. Али и међу њима има разлике. За једне само важи однос мене — код мене

(Руж., Пљеваљски, 147; Ник. М., Гoрoбиљски, 642; Теш. М., Љештански, 181;

Моск., Поцерски, 49), у другима је мене — код мене (Ник. Б., Тршићки, 392; Ма

чвански, 220—221; а по свој прилици и у Срему, Сремски, 231), док у колубарском

нема преношења (Ник. Б., Колубарски, 15). Обади очигледно иду у прву групу

говора. Међутим, сасвим по страни од ових говора, који се и територијално надо

везују, поменута дужина јавља се, додуше одвећ ријетко, и у говору Змијања (Петp.,

19).

** Исп. нпр. Вуковић, АПД, 267 и Милас, Мостарски, 95 — гдје је досљедно

дн, док је у Дубровнику (Реш. , Bet. 145), источној Херцеговини (Пецо, ИХ, 187)

и Змијању (Петp., 105) бн и дн.

** Исп. у сарајевском говору нас, вас, њих (Шурм. ; 202).
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нас и нам), ви-васČке)-вама (с проклитикама: ни ви, да вас (ке), на вама,

међу вама; енкл.: вас и вам); дни-њи(ке)-њима (с проклитикама:

дд њи(ке), а њима, ш њима, са њима, енкл.: ти пM); мј. њи(ке) и њи

х 1. Неки млађи почињу да говоре нас, вас, али то није изворна црта,

већ новији утицај на обаћки говор.

140. Облици замј. ж. р. моја, твоја, своја и која имају у промјени

досљедно (). Али с приједлозима је из мог, у моју, за мојбм, иског,

истдд моé.

141. Показне замјенице се мијењају по замјеничкој и придјевској

промјени: двај (два)“, ген. двога= двој(а), дат. двоме=двбм(e); у прено

шењу је да овога= да овог(а); днај (дни), ген. днога=днбi (a), дат. дноме=

=дном(е); у преношењу је да онога=до онблGа). Исп. свако-сваки, неко

-неки: свакога=свакб7(а), некога=некб (а), али је увијек никога. При

преношењу је исто као код показних замјеница.

142. Акцентоване ријечи могу губити акценат и постајати про

клитике или енклитике. То су од врста појединих ријечи најчешће

замјенице, али и друге ријечи и облици ријечи: бн питб, бн дошб, пита

бн; ја дао, шта ја знам; исп. и нећа (<нећу -- ја), каже немој, реко,

ја дуо“; о овој појави в. више у текстовима.

4) Бројеви

143. Број један у косим падежима има досљедно (“) акценат:

један-јенд (а).

144. Ген. и дат. бројева двије и три гласе двију-двјема, триу

-трjeма (трима и трема).“

145. Бројеви девет, десет, двадесет, тридесет, педесет, шездесет и

седамдесет гласе девет=девет“, десет=десет, дваес-дваис (двадесет и

двадес), трitec=праис (тридесет и тридес), педесет и педесет, шез

десет и шесет; исп. примјер дваис и пет оваца.

35 Акценатска изоглоса двај, понекад напоредо са два, пружа се правцем

југозапад — сјевероисток, започињући у централној Херцеговини и губећи се у го

ворима Срема. Исп. у Ортијешу двај — двота (Пецо, Ортијеш, 42), у источној Хер

цеговини двај и два поред двај и два (Пецо, ИХ, 187), у кладањском двај и два, двога

(Рем., 128), у источнобосанском два и дни (Броз. , ИБД, 153), у љештанском двај

-двоја (Теш. М., 181), у Колубари двај и двај (Ник. Б., Колубарски, 25), у Тр

шићу двај (двај). (Ник. Б., Тршићки, 418) у Мачви двај и двај (Ник. Б., Мачвански,

222). У Посавини је двај и овај, дна и она (Ившић, ДПГ, 161).

** Исп. нпр. исту појаву у говору Пиве и Дробњака (Вуковић, АПД, 269—

271) и у говору источне Херцеговине (Пецо, ИХ, 189—195).

37. Исп. у Вука двију, трију, четирију (Вук, Рj., Београд 1969, ХLVII), у

ЛБештанском двију и трију (Теш. М., 224—225), затим — врло ријетко у говору

Змијања двију (Петp., 109). ,

** Међу остале особине источнобосанског дијалекта Брозовић наводи и об

лике бројева девет и десет, без дужине (Броз. , ИБД, 151).
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146. У вези са преношењем треба навести дваис и два, и трп,

и пет, су по два, су по три (у игри пиљака); преко два, у све четири нде.

147. Говори се сто кућа, два брата; исп. по киле х 1.

148. Редни бројеви: први (сви), прва (млађи) и први (човјек,

40 год.); исп. још седми и бcмп.

5) Прилози

149. Прилози у говору села Обади показују велику акценатску и

морфолошку многоликост. Ево неких од њих:

a) за начин: брзо=брзо, полако, полако, полако, полакице;

б) за количину: волкб, дости, мало, малко, малкице, млдо (код

млађих), много (само старији);

в) за мјесто: дре=јдри=јдр, горикане (говорила су и дјеца прије

петнаестак година, данас понеко од старијих), нудгори=тудiори, —

вудгори, драмо; довде (дбвде), дбтле (дбтле), доле=ддли=ддл, доликане

(в. горикане), нудоли-тудоли, — вудоли, доламо, назад, бвде=бвди,

вбди=Вуди (вуј); данде=оданде (оданде), данле=оданле (оданле); данде

(днде - одонуде); бнде=бнди=нбнди=нунди (нуј), дипале=отале=дтле;

г) за вријеме: давно, дамно (код старијих), данас (данас), ноћас

(ндбас), днда=дндак (дндар(ке)), дпе=дпет (јдпе=јдпет), дптоич-отдич,

пдсле, потље, потле, пошље (за пошље оставити), сад=саде (сада).

6) Глагол и

a) И н ф и ни ти в

150. Глаголи код којих је у инфинитиву изражено помјерање

акцента по Сосировом закону, одн. по закону метатоније, у говору

села Обади гласе овако:

а) дднџети, занџети, прднџети;

б) узети, замрџети, умриети; исп. мpцети;

в) изпћи (изићи х 1), дитићи, дбићи (обићи x 1);

г) доћи, наћи, проћи, ући; одвећ ријетко дбђи;

д) довести, одвести, провести се, истећи, утећи“;

** Исп. Петр., Змијање, 25; Броз., ИБД, 154; Теш. М., Љештански, 182;

Ник. М., Гoрoбиљски, 644; Ник. Б., Колубарски, 28; Тршићки, 394; Мачвански,

224 — гдје је идентична ситуација, насупрот јужнијим говорима, у којима је ак

ценат на префиксу (Вуковић, АПД, 306—307; Вуш. , ДИХ, 61; Руж., Пљеваљски,

151; Пецо, ИХ, 160).
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ђ) вући, трести; али извући и извући (8 : 1), истрести и истрести

(7 : 2), дзепсти и озепсти (6:3).“ -

151. У инфинитиву типа јурнути претеже (“): житнути, јурнути,

клиснути, парнути, плакнути (суд водом), petнути; ипак исп. турнути

и турнути, звизнути (испустити „звиждук”) и звизнути (ударити),

јавнути се и јавнути се (дем.), писнути (испустити „писак”) и писнути

(фиг.); сличне дублете испореди код Вуковића (АПД, 308).

152. Глаголи типа гранути имају досљедно (“): банути, гранути,

канути, ланути, планути, препланути, шанути.

153. Други важнији примјери: гужвати-погужвати, једрати-наје

драти, кресати-накресати се, — кашљуцати, мољакати, пијуцк)ати,

шушкетати,— заузимати, обузимати, одузимати, — гутати (гутати)

— прдјутати, играти-пдиграти, забасати, набасати (нема осн. гл.), —

кашљати, ливсати (липсати), поливсати, јаукати, маукати, паукати,

дддиати,—лутати, али пушћати (свp.) и пушћати“ (несвр.), спремати

(несвр.) и спремати“ (несвр.), — затварати (уч.) и затварати“ (уч.),

— правдати се, сунчати се,— бацити и бацити“, спремити и спремити“,

бушити-пробушити, дичити се, њушити-нањушити, — кречити-дкре

чити, пустити-прдпустити крдз руке, — уватити=уфатити; видити

(виђети), — грмити (грмити), — сједочити и сједдчити, говорити и

iовдpити (понеко од старијих).

б) А о р и с т

154. У говору села Обади постојан је иницијални акценат 2. и

3. лица једнине аориста. Штавише постоје и тенденције његова ширења

на 1. лице једнине. И ако управо као критериј узмемо акценат помену

тих лица, код аориста се уочавају четири типа примјера:

а) примјери у којима је акценат 2. и 3. л. jд. аор. једнак осталим

лицима: дође, леже, дје, детаде, побјеже, прдпаде, врисну, клисну; даде,

паде, стаде, бра, прд, зва, игра, тка, ти;

49. Ако се има у виду да нпр. Вушовићеви говори имају однос прести — ис

трести (Вуш. , ДИХ, 61) и да је код Даничића трести — истрести (Даничић, Ак

центи, 90—92), онда су јасни и мјесто и положај обаћког говора на линији југозапад

-сјевероисток, са стањем трести — истрести (истрести).

41. Исп. у Љештанском (Теш. М., 183) и Мачви (Ник. Б., Мачвански 224)

пуштати = пуштати.

4* Као у Колубари, Мачви и Срему (Ник. Б., Колубарски, 28; Мачвански,

224; Сремски, 301).

48 Исп. у Љештанском (Теш. М., 183) и Колубари (Ник. Б., Колубарски,

28) отварати=датварати, затим у Гoрoбиљу отварати (дтварати) (Ник. М., 644).

4* Исп. бацити (бацити) (Теш. М., Љештански, 183; Ник. М., Гoрoбиљски,

644) и бацити = бацити (Ник. Б., Тршићки, 394; Мачвански, 224; Сремски, 302).

Код Даничића је бацити (Даничић, Акценти, 132), као и у селу Пољице у Лици

(Павлица, 92), док нпр. Пива и Дробњак имају бачити (Вуковић, АПД, 317).



36 Милорад Симић

б) примјери у којима је акценат 2. и 3. л. jд. аор. различит од

осталих лица: везе, вуче, занесе, измаче, извади, исплете, набра, дозва,

дира, диткова, поткова, придржа, прдмџени, рашчини; исп. ниже четврту

групу примјера;

в) примјери у којима се акценат 2. и 3. л. jд. аор. једначи са ос

талим лицима: узе, извади, што је занемарљиво, пошто се може чути

само у говору најстаријих појединаца;

г) примјери у којима је заступљено ширење акцента 2. и 3. л.

jд. аор. на прзо лице једнине, тако да се у том лицу појављују дублети:

донесо и донесо (5:3), набра и набра (5:3), дозва и дозва (5:3), дпра и дира

(5:3), изатка и изатка (6:2), начу и начу (7:1), дбу и дбу (6:2), назу и

назу (7:1), попи и попи (4:4), поли и поли (3:5), уједо и уједо (4:4), заигра

и заигра (3:5), насмиа и насмиa (2:6), избриса и избриса (2:6), погледа

и погледа (2:6), отрова и дтрова (2:6), удари и удари (3:5), залето и за

лето (6:2) (2. и 3. л. залеже и залеже 4:4); најстарији имају само први

акценат, средовјечни и млађи један и други; — озебо и дЗебо (5:3 —

посљедњи акценат углавном код млађих), промиени и прдмцени (2:6

— први акценат само код најстаријих), навезо и навезо (3:5 — као код

претходног глагола); — изиђо и изиђо (7:1), обиђо и дбађо (5:3), повика

и повика (5:3), запита и запита (5:3), показа и показа“ (6:2) (код једног

млађег информатора показа, није обаћка црта), покрену и тдкрену (6:2),

написа и натпca (5:3); други акценат је, рјеђе или чешће, само код мла

ђих. У посљедњој групи примјера у 2. и 3. л. jд. такође постоје дублети,

с тим што се сада други акценат јавља и код старијих и млађих.

в) Глагол с к и прид је в рад н и

| 155. Не чува се разлика између облика код којих је акценат ми

јењан по Сосировом закону и оних код којих поменути закон није дје

ловао: начео-начела-начело, дао-дала-дало, раздб-раздала-раздало.

156. Радни придјев типа тpeсти: везб-везла, -о, навезд, навезла

и навćзла (7:2), зебд-зебла, -о, дЗебб, дЗебла и озебла (8:1), тресб-тра

cла, -о, натресб, натресла и натресла (7:2).

157. Од гл. т. пећи рад. придјев је текб-текла, потекб, потекла.

158. Други важнији примјери: дишб-ишла, изишб-àзишла, — рђ5овд

-pôбовала, — био-била, крио-крила, лио-лила, пио-пила, полио (попио)-по

пала,—дâо-дала, прддб-прддала, — бјежб-бјежала, држђ-држала, — лока

ти-лдкала, налдкати-налокала, пењати-пењала, тесат и-тžсала, отžсати

-дтесала, практати-практала-затрактала, роктати-pôктала-зароктала,

** Исп. у Ортијешу записа, повеза поред записа (Пецо, Ортијеш, 47), на Зми

јању уписа, прдапса, затомата (Петp., 26), у Посавини ја се пробуди, ја се насмија

(Ившић, ДПГ, 190), у Љештанском напђе = наиђе, записа - записа (Теш. М., 183),

у Поцерини запита (Моск., 67) и у Мачви изађе (изиђе), запита, указа се (Ник. Б.,

Мачвански, 226). --
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сиктати-сиктала-засиктала, лагати-лајала-налагала, искати-искала- за

искала,— виутати-виутала-виутала-извиутала, промилати-промилала-гpдми

лала-натромилала, требенати-требенала-гребенала-дгребенала, копрцати се

-копрцала се=кдпрцала се-ископрцала се, обадати-обадала/дбадала-разо

бадала, перутати-перутала-перутала- дперутала, тестерати-тестера

-ла = тестерала -натестерала, черутати-черуталајчерупала-почерупала

—мдтати-мдтала-намотала, читати-читала (читала)-прдчитала,—чу

пати-чупала-начупала, — гласати-гласала-изгласала, гужвати-јужвала- по

гужвала, —једрати-једрала-наједрала, листати-листала-улистала, —за

добио,— ждерб.

г) Глагол с к и прид је в трпни

159. Ни овај глаголски облик не чува акценатску разлику између

облика код којих је акценат мијењан по Сосировом закону (ж. p. jд.

и ср. р. мн.) и облика на које се овај закон није односио (ср. р. jд. и

м. и ж. р. мн.); почет-почета, држан-држана.

160. Трпни придјеви т. вести: вучен-вучена, -о, трешен-трешена,

-о, тучен-тучена, -о, вежен, вежена, -о (мада је чешће вежени џемпер,

вежена кошуља и сл.).

161. Други важнији примјери: једен-изеден, -a, -o, краден-украден,

-а, -о; сјечен-пдсјечен, -а, -о; бјен-бјена, -о; пребиен-пребиена, -о; дат

-дата, -о, удата; варено, узварено млцеко, зачињен, -a, -o (зачињен,

зачињена, -о).

д) Презент

162. Досљедно је изједначавање акц. 1. и 2. л. мн. са акц. осталих

лица: печем-печемо-печете; читам-читамо-читате; чиним-чинимо-чи

нпте; бјежим-бјежимо-бјежите;“ дамо, знамо, ткамо (ријетко дамо,

знамо).

163. Код глагола т. протећи, довести, као и оних што иду по њи

ховом типу акценат је углавном на основи: протечем, испечем, доведем,

одведем (поведеш). Иста је ситуација и код глагола сложених од *нести,

затим код глагола сложених од брати, звати, прати: донесем (донесе,

пднесем); разберем-наберем-проберем, саздвем-наздвем се-проздвемо, опе

ipéм-саперем (дперем).“

* Као нпр. у селу Пољице у Лици (Павлица, 98), у говору Змијања (Петp.,

116), у централној и сјеверној Херцеговини (Пецо, ИХ, 15—16), у Љештанском

(Теш. М., 185) и дјелимично у Пиви и Дробњаку (Вуковић, АПД, 321).

47. Исп. говоре у којима акценат није на префиксу: Пецо, Ортијеш, 45; Броз.,

ИБД, 155; Ник. Б., Мачвански, 227—228 и Сремски, 290—292). Западносрбијански

ијекавски говори претрпјели су утицај јужнијих говора у којима је, као и у инфи

нитиву, акценат на префиксу. Међутим, трагови старијег стања још постоје (исп.

Теш. М., Љештански, 185; Ник. Б., Тршићки, 395).
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164. Глагол ићи има у презенту (“): идем-идемо-иду — који се на

проклитику преноси као (“): неидем, неиду. Тако је и код глагола јести:

једем-једемо-једу; недем, неду.

165. Други важнији примјери: зађем, нађем, пођем и пођем“,

могу, морем (мджем), не могу (не могу х 1), не мерем; смием се, пием

(пиčм), добием (ддбиéм), задобием (задобиčм), завием (завиčм), подавцем

(подавиčм), покрием (покрием); даем, удаем (удаем); бацам-разбацам,

кöтам-ископам, чешљам-ituЧешљам; имам, немам; мотам и мдтам;

не ваља и не ваља; знам, знаш (знаш, не знаш — жена, 70 год.), знају и

знају, не знам, не знају, дају и дају, не дају; пушћам (свp.) и пушћам

(несвр.), спремам и спремам, затварам и затварам; питају, играју

(инф. играти), кдмпм-дкомим, гдворим и гдворим, сједочим и сједочим,

преноћим, бацим и бацим, спремим и спремим, журим, уватим, видим,

видиш како е, живимо, живите, вдлим, издржим; ние, дбу, нећу, днеш

(у питању дјеш ли), нећеш, дјемо, нећемо, 3. л. мн. дбе, неће.

ђ) Глагол с к и при лог са да ш њ и

166. Гл. прил. садашњи у говору села Обади, за разлику од гл.

прил. прошлог, чини живу граматичку категорију. Он може имати

двојак акценат:

a) крадући, предући; дрући, пишући; кујући, пијући; глабајући,

мислећи, крчајући, трчајући и трчећи — што је чешће;

б) сједећи, лежећи (исп. и лежећи), стоећи — што сам забиљежио

само од поменутих глагола.

е) Глагол с к и при лог прошли

167. Гл. прил. прошли изгубио се из овог говора. Забиљежио

сам примјер пошај (< пошав), у значењу приједлога према: Иди тдишај

citeну. Иди идишај Н. ивицама.

ж) И м перфекат

168. За имперфекат имам забиљежено биа, биаше, биасмо, знадиa,

знадиасмо, имадиа, имадиасмо.

48 Као у говору Змијања (Петp., 114), у Љештанском (Теш. М., 185), Тр

шићу (Ник. Б., Тршићки, 396), Поцерини (Моск., 83) и Мачви (Ник. Б., Мачван

ски, 229). -
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з) И м п e p а т и в

169. У вези са акцентом императива навешћу примјере иди-неиди,

дођи, бацај, имај (имп. је риједак), копај, чешљај, мотај и мотај,

држи, придржи, ајде, ајмо, ајте, узми.

IV. АКЦЕНАТ И ТВОРБА РИЈЕЧИ

170. У вези са творбом именица и њиховим акцентом ваља на

вести сљедеће:

а) Забиљежио сам примјер глаголске именице на -је од перфек

тивног глагола: постање (досљедно у спрегу од постања; у Вука по

стање).

б) Властита тросложна имена на -мир имају () на трећем слогу

од краја: Будимпр, Велемпр, Десимир, Драгомпр, Љубомир, Радомпр.

Тако је и Милорад (Милорад), Светозар и сл.

в) Двосл. лична имена на -ан и са () на почетном слогу имају

кратак вокал суфикса: Драган, Душан (чешће Душан), Здран, Јован,

Милан; али исп. Свети Јовани (празник).

г) Код именица на -ица, углавном (изблиједјелих) деминутива,

постоје два интересантна акценатска типа: први је са () на претпо

сљедњем слогу: Водица (хидроним), Косица (микротоп.), Краљица (хи

дроним), Њивица (микротоп.), Њивице (микротоп.); са овим акцентом

могу бити још адица (поред адица), башчица (поред Башчица), кобилица

(рјеђе кобилица), сикирица (поред сикирица), цурица (поред цурица)“;

други је тип са () на претпосљедњем слогу: Божица“, Драгица, Пе

pица (дем. од Перо и сл.), — блузица, ђудица, кантица (поред кантица),

ћасица, ћушица (њушкица), — јарица, пилаца, младица (младар, изда

нак), — башица, бјелица (трешња), граница (храст; сложено снопље),

грлица, кривица, машице ж. мн., Равнице, синаца (птица), ситница

(трешња; маленкост), туђица; исп. још неке акценте: Даница, мушица,

жеравица (жеравица), ласица, лисица; лавица, матица, станица.

д) Деминутиви на -ић данас имају углавном кратак вокал суфикса:

брешчић, вранчић, црвић, — вратић (вратић), гуњићи (јд. Туњић), — бук
А- Х

вићи и буквићи (јд. буквић), — Гапћ, Долпћ, мушктћ.

49 Исп. у Љештанском Њивица (Теш. М., 248), у Мачви градиница, кобилица,

погачица, шумица (Ник. Б., Мачвански, 213), у Срему Врбица поред врбица, ра

кица (Ник. Б., Сремски, 245), као и колубарско воћице (дем. од воће) (Ник. Б., Ко

лубарски, 65).

50 Исп. у говору Коренице у Лици Даница, Манаца, Стевица, али и јдвица,

Фрањица (Ластавица, 758), затим — у Колубари шумица (дем. од шума) (Ник. Б.,

Колубарски, 67), у Мачви адаца, главница, јараца, парица, светлица (Ник. Б., Ма

чвански, 213). Вук у Рјечнику има Дринаца.
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ђ) Именице на -(y)штина имају досљедно () на трећем слогу

од краја: баруштина, ватруштина, земљуштина; у Вука је баруштина,

ватруштина и сл.

171. Именице сложене са за- могу имати оба дуга акцента на

префиксу: а) дуги силазни: заков, залом, заструј, б) дуги узлазни:

Забран, Забраница, Заров и заров. Главни град СР Хрватске изговарају

Загреб и Загреб.



Други одјељак

г л а с о в и

I. САМОГЛАСНИЦИ

1) Рефлекси јата

172. Говор села Обади у основи је јекавски говор са једносложном

замјеном дугог јата, али се одликује и једним бројем екавизама и ика

визама, као и алтернацијама екавских и икавских ликова, а каткад

и алтернацијама сва три могућа лика (в. т. 188).“

173. Под дугим силазним акцентом јат се двојако рефлектује:

a) као це: биел, Богдродице диево, ждрџебе, звиер, зиева, лџевак,

лџек, лџен, лиет, рџеч, сцери, тиесто, цвцељам;

б) као ше (само у изузецима): двиe, приe, исп. и дбие (: двиe и

обиу), затим — именице сијено и Цвијетин које су особене и по акценту

и рефлексу јата: сиено (али исп. у сиено), - сигна-сивна (сигна)-сигнима;

Цвиетин (старији и Цвцетин), у Цвцетина, а интересантан је и примјер

црче д смиа (од смијеха).

174. Под дугим узлазним акцентом јат се рефлектује као це:

глџетво, диете, ливка (ген.), Ниемац, опиело, сцеда (ж.), сиерак, црџево,

бџесна, тиесна, циела, биејати, лцејати, зиéвати, свиедати, свиенчити

се, стриeљати, цвиéљати.

175. Под неакцентованом дужином јат се рефлектује као це:

iдлуен, кориен, децек, прдсцек, Поткорцен, донџети, прдмpцети, раз

диелим, умpце, сатрџе, уцвиели, малцем (мало), наприед, увиек.“ О

рефлексу јата у наставцима замјеница и придјева в. у т. 187.

** Ријетки су појединци који „удешавају” свој говор у општењу са трећим

лицима, али је неоспорно да је број екавизама зависан од присности са саговорником.

5° Исп. ради прегледности још неке говоре са рјеђом или чешћом једнослож

ношћу дугог јата: Ласт., Коренички, 753; Деш., Западнобосански, 109; говори

централне и сјеверне Херцеговине (Пецо, ИХ, 14—15); Шурм. , Сарајевски, 188;
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176. Продужено јат у ген. мн. забиљежио сам у примјерима

виера, биљета, кдљена, међеда, мџера, миеста (мџеста).

177. Кратко јат даје рефлекс је: кољено, љевша, љеб(ац), љеса;

iићерам, тјеме, тјескоба, ђевер, ђе (неђе, нађе, свађе, пођека, пођект),

али је дели (- где ли) као у Љештанском (Теш. М., 245), ђед, пранђед,

међед, шћела, гусјеница, сјеме, сјести (с ести), сјенем (седнем), изести,

цједило, цјепка; вјера, вјетар, мјера, мјесец, пјесма, бјељад, побјећи;

В. И. Т. 288a.

188. У позицији иза гласа ркратко јат даје углавном рефлекс

е: брегови, бреза, брезак, Брезовице, Брежани, бреме, брестић, бубрег,

времена (ген.), грбта (< грехота), мрежа, треба, трешња, средина,

средњп,—корјенчић, старјешина (старешина); дрела; детарила, детарити.

179. Кратко јат у префиксу прђ- - пре-, пре-/при- и при-:

а) пребацити, превртати, превратити (исп. приврата), прегртати,

прекрстити, прелдмити, пресадити;

б) преварити/приварити, преварио (приварио, прежалити/прижа

лити, премјестити/примјестити коња, пресјести/присјести (некоме

нешто), пресјећи/присјећи, пређоше приђоше,

в) Присјека (микротоп.), приврата.“

180. Префикс прb- под () - прџe-, пре- и при-:

а) прџелаз, прџетоп, запрџéтити, испрџеваре — код свих; прџевоз

— код најстаријих; б) преглед (код свих), превоз, пренос (код млађих,

све приучене ријечи); в) присад (садница, изданак за пресађивање),

Приод (> преход, мјесто гдје се прелази преко једне ограде у селу).

171. Префикс при- или се: а) добро чува: приглавак, прилог, при

пон, притисак, прикачка, прикадња; б) или је напоредан са префиксом

пре-: присвечак (пресвечак), приказа (преказа), прибавити=пребавити,

принцетити=пренџетити, припети=препети, припасти=препасти (не

коме нешто).

182. У приједлозима пред, преко, према овдје је двојако: пред=

прид, преко-прико (исп. прекопетица=прикопетица, сриједа и петак

као дани седмичног поста), прима=према. Међутим, постоји и лик

прина(= прена), за који је тешко утврдити да ли је само гласовна вари

јанта од према, како је у РЈА. s. v. протумачено, или је облик добијен

контаминацијом при- на: прина=прена сунцу, прина=прена мјесечини.

Суб., Семберијски, 87; Теш. М., Љештански, 188—189; Ник. М., Гoрoбиљски,

652—653; Ник. Б., Тршићки, 397—398. Једносложне замјене дугог јата има и у

црмничком говору (Милет., 241—243).

** У међупростору између варешког говора, који припада источнобосанском

дијалекту и у коме је досљедно извршена икавизација префикса пре- и приједлога

пред, преко, према (Жуљ., М., Варешки 40) и рецимо мачванскога говора, који при

пада шумадијско-војвођанском говорном типу и у коме се врши екавизација пре

фикса при- – обаћки говор се попут љештанског (Теш. М., 190) понаша као при

јелазни тип. У вези са овом појавом исп. и Броз., ИБД, 133. ».
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183. Кратко јат у позицији испредј даје и, и то:

a) у коријенима глагола: развиати, развиано; триати се, утриати;

gддиати; смати се, насмиан; слати, сие, насиати, прдсиати;

б) у компаративу: јевтини, крупни, старт, чисти;

в) у имперфекту: биа, биаше, знадна, имадиa;

г) у презенту нite;

д) у именици миур, исп. и лиа (> лијеха), са ().

184. Кратко јат испред љ - и, е и је: биљега; биља (име бијелом

волу), кудиља, кудеља — у значењу конопља, али куђеља (привежљај

на преслици); недиља, недеља и неђеља (6:2:1), понедиљак, понедељак

и понеђељак (6:2:1)“. Код старијих се чују све три могућности, код

млађих прва и друга.

185. Кратко јат у позицији пред гласом ђ, на примјеру глагола

cђgђити, изгледа овако: сиђети х 3, сјеђети х 1; најчешћи је облик сје

gити х 5; за т. 184—185 в. Ивић П., О Рјечнику, 103—104.

186. И кратко јат пред о даје различне рефлексе: умио, разу

мио, врео, зрео и зрио (6:3), сједно, садио и сиђео (6:2:1), видио и виђео

(7:2), јео, сјео и сио, гдрео, детарио, стио, шћео. Код једног броја гла

гола тешко је одредити поријекло гласа и у завршетку -ио: видио и

виђео (инф. видити и виђети), вдлио х 7 и вдљео х 2 (: инф. в.дљети и

вдлити).

Други примјери: биел, дио (допасти на дио), део, диел, цео: циела

дан (чешће читав), Бедград (Бидград), старосидиоц.

187. Однос рефлекса јата и и у флексивним наставцима огледа

се у сљедећим категоријама:

a) у лок. мн.: по зубима, на прстима, по брегдвима, на коњима,

на колима, на вратима, на леђима=леђима;

б) у дат.-лок. jд. : заови, маћии, снаи, мачки, Милки, гуски, тетки,

ђеци, браћи, у школи, у рџеци, у води, на нози, у руци;

в) у дат.-лок. jд. : мени (мени), теби (теби), себи (себи);

г) у инст. jд. : с тiteм, диплем и дтим, двтем и двпм, мотем и

моти, друјтем и другим, тешкием и тешким каменом;

д) у ген. мн.: двпе и два, твоте и твди, српскте и српски пара;

ђ) у дат. мн.: свјема и свима, мопем и мдам воловима, днпем

и дним људима;

е) у инст. мн.: с твдтем и твдим;

ж) у лок. мн.: Агдтем и мдлм;

- ** Исп. нпр. у варешком кудиља, недиља, понедиљак (Жуљ. М., 40), у сара

јевском недјеља, недиља, неђеља (Шурм. ; 189), у семберијском куђеља (кудјеља и

кудеља) (Суб., 91) и у љештанском говору кудиља, неднља и понедиљак (Теш. М.,

191).
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з) у 2. л. мн. императива: берите, реците, кажите, лезите;

и) у инфинитиву: видити и виђети (6:3), сједити, сиђети и сје

ђети (6:2:1), смрдити и смрђети (6:3), летити и лећети (7:2), во

љети и волити (5:4), живити (9), трпити (9), свpбити (9), грмити

и грмљети (7:2), мpзити“ (9).

ј) у глаг. придјеву радном: видила и виђела (7:2), сједила, сиђела

и сјеђела (6:2:1), смрдила и смрђела (7:2), летила и лећела (6:3), во

љела и вдлила (7:2).

188. На крају дајем један број примјера који употпуњују слику

замјене јата у обаћком говору. Разумљиво, у већини случајева, ради

се о одступањима од регуларне замјене. Међу примјерима се налазе

екавизми и икавизми — дијелом они који се срећу и у другим јекав

ским говорима, дијелом нови екавизми. Међутим, пада у очи и при

личан број алтернација у различним комбинацијама екавских, икавских

или јекавских ликова:

зеница, тело, теста, обећати, позледити се, дЗледна листа; неко,

нешто, нешта; изести, изеден, изелица; лекар, лендура, летак (м.) —

исп. 288a; крес, кресови, повреда; на пример, разумеш ти, молим лепо,

терати (доминира јднити), човек (чешће чоек), Цвета, Цветиновић,

дели (а камоли); детелина, детб, деда (хип., иначе је ђед, ђедо); Дедо“

(по предању нека нечастива сила, „утвара”), Дедин дб (до у коме је

живио Дедо); —

девојка (ђевдјка; доминира лик цура), нађевдјкати се, љеб (љебац

и лебац), после, пошље, пошље, потле, потљени пут, Неђељко (Недељко),

ливкови (лекови), старјешина (старешина);

бвде-бвди, бнде-бнди, дбле-ддли, гдpe-iори; недиља, недеља и не

ђеља (6:2:1);—

** Исп. (на линији запад — исток) у кореничком сиђети, лећети (летити),

поцрнити, вољети, трпљети и трпити, сврбљети и свpбити (Ласт., 753), у змијањ

ском живити, стид“т, вид“ти, излет“ли (Петp., 54), у варешком гладњети, жед

њети, жељети, тавњети, грмјети поред гладнит, жеднит, желит, тавнит, грмит

и сл., али никада виђети, живљети и сл. (Жуљ. М., 671), у сарајевском жутити,

црвенити (кат.); жућети и ћерати, али аорист долети мј. долеће (правосл.), грми

ти, живити, трпити поред грмјети и сл. (Шурм. ; 189—190), у семберијском воље

ти: вдлила и виђети: видила (Суб., 92), у љештанском волити, бдлити, вадити,

сједити, летити, грмити, живити, мpзити, трпити. Насупрот овима, говори на

југу, рецимо у Пиви и Дробњаку и источној Херцеговини, имају однос ђ : и :

виђети-видим (Вуковић, ГПД, 17; Пецо, ИХ, 14, 66).

** Лик дедо среће се по Брозовићу (Броз. , ИБД, 138) на терену источнобосан

ског дијалекта у говору Муслимана и католика. Међутим, налазимо га и далеко

јужније, у Црној Гори, у подножју Братoгоша, у микротопониму Дедбвци (раније

власништво херцеговачких беговских породица) (по усменој информацији Милоша

Краљевића из Горњих Црквица). Додајмо још и то да облик дедо може бити и ути

цај турског језика у коме је dede (дјед). У прилог овој претпоставци ишла би рас

прострањеност првог лика управо на територији Босне („од Градачца Дедо” у

Вишњићевој пјесми Почетак буне на дахије, презиме Дедићу у општини братуначкој

и сл.); исп. Шкаљић А., Турцизми у српскохрватском — хрватскосрпском језику,

Сaрajeвo 1973.
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сикира, нисам, деим (дсјем);—

цјеливати;—

Млађен, Млађенов.

189. У примјерима жјерка, живр, вцер, водиер, кукурџече, прд

стиерка“, као и у спорадичном миеран и лику кдљеба налази се секун

дарно јат намјесто и. Међутим, првобитно и чува се у примјерима че

тири (в. т. 386), сирдма, сикира, миран, кдмппр, намастир.

190. Тако је и вокал е замијењен јатом у гуштцер, јастрџеб, кд

стрџет, стджиер и свјештати (али свештеник поред чешћег поп);

исп. комјесар и комјесиa.

2) Редукција вокала и посљедице

191. Говор села Обади, као и друге босанске говоре“, карактерише

редукција кратких високих вокала у постакценатској позицији. Овдје

се разликују двије врсте редукција: прво, потпуне редукције које

утичу на артикулацију непосредно претходног (врло ријетко првог

наредног) сугласника (у свим примјерима овог реда може се, рјеђе

или чешће, чути и нередукован самогласник: волина и водна, радила

и радла; сваку од ових ријечи самоуки информатори би писали са и)

и друго, потпуне редукције које данас не утичу на артикулацију прет

ходног (наредног) сугласника; оне су рјеђе и, разумије се, старије (исп.

Придбиa«Придолица); пун вокал се по правилу не јавља: кдрто-ко

pито — читај као кортеш, информатори би ове ријечи писали без во

кала. Трагове на појединим категоријама сугласника обиљежавам

ОВаКО.

— сонанти: в, д, р, н, љ, њ, џ (кружић је знак слоговности со

нанта);

— фрикативи: č, 3, ш, Ж, ф (дужина је знак продужене фри

кације);

— експлозиви и африкате: б, г, д, 7., f, к, ц, ђ, ћ, и, у (тачка је

знак напрегнутости артикулације сугласника).

Опис артикулације појединих категорија в. у т. 220.

** Исп. у варешком говору пáер, мјер, компнер, вћер, кдсиер, дквиер, ма

настиер (Жуљ. М., 38) премда је појава знатно шира од граница источнобосанског

дијалекта (в. Броз. , ИБД, 134). Пријелаз ир - бр јавља се нпр. у Пиви и Дроб

њаку (Вуковић, ГПД, 17) и у Вушовићевим говорима (Вуш. , ДИХ, 11).

** Исп. Деш., Западнобосански, 56—72; Петр., Змијање, 40—46,; Шурм.,

Сарајевски, 204; Броз., ИБД, 127; Рем., Кладањски, 113; Суб., Семберијски, 94–97;

затим и шире: Ласт., Коренички, 755 — лички говор; Теш. М., Љештански, 197;

Ник. Б., Тршићки, 401; Мачвански, 236—242 и Сремски, 315—321 — србијански

говори.



46 Милорад Симић

А. Р Е. ДУКЦИЈА ВО КА ЛА

И ЗА АК ЦЕНТА

Редукција гласа и

1) Редукција с промјеном артикулације непосредно

претходног сугласника

192. Иза кратког узлазног акцента: аста дб, баздло му из ране,

башчца, бједло, брусh, возти, вдала, водна, вратло, главца, говорте,

гддте, донесте зарана воде, Зеленке, кљусна, кдбла, кокдима, ноћiти,

подца, сланна, флашца; —

балванма, биберти, гдведна, језична, лопатца, марамца, полеђна,
пдсукњца, по седма, трбушна, уватте, Шаркотћ; — o

вашчце (ген.), гддбе;

марамце, полеђне, посукњце; —

ид, кае, и ти, једн göђу, мен би чудно, дн дочули, печен су кестени,

узм све; — нос то тамо; дкус то; — заклајт се, патрпат с неким, у

сла у спавају.

193. Иза дугог узлазног акцента: Аљна, Ацна, Батна, бурадма,

Васна, вежте, гулти, тулнемо јарца, жуљти, јунацма, крњити, иде

с Лазна грдба, леђма, тражти зла с лучем, ширти —

валовма, пањевма; —

викад на ме, дад су.

194. Иза кратког силазног акцента: Аждца, барца, бацти, Брњна

кућа, брусh, тадти (некоме нешто), губца, Гушћ, димти, Ђална, јарна,

кесца, кодма, коњма, кудла, плашти, пржети, рушти, Савћ; —

Аждце, дамће, јарне, — из Брњне куће, задимће, — бдам, ти

ддбро знаш, слад га, стат с неким, шћед да жању, у кост се уватили.

2) Редукција без промјене артикулације непосредно

претходног сугласника

195. Незнатан је број примјера у којима се глас и редуковао без

трага на артикулацију непосредно претходног сугласника (увијек су

у питању сугласници који могу продуживати артикулацију, сонанти

и фрикативи): Велка раван, кдлка, колкб, парценца, Сребенца=Сре

бенца, иаренка, иаренковац, Џаренков дб, Радоњfiu, Ђурчина=Ћурчина

вода (дуљење вокала у посљедица је редукције потоњег и као и у при

мјеру Сребенца), кдрто, Јасковача (Јасиковача, само старији у једној

породици), ужна, ужнати. У једном броју примјера опет дошло је

до упрошћавања гласовних група неподесних за изговор: ајте, ите,

јете, сјете, дид (дтишб), — Палци, Палцима (; Паличака, у Паличке).
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196. Примјери као што су ишчупат, драт, погоршат биће прије

остаци супина него облици настали редукцијом завршног и.

Ред у к ц и ја гла са е

1) Редукција с промјеном артикулације непосредно

претходног сугласника

197. Редукција гласа е није тако честа као што је случај са гла

совима и, у. О већој учесталости ове појаве може се говорити једино

у вези са обликом ћеш, кад је енклитика и кад је у саставу других об

лика. У другим случајевима редукција је факултативна. Редукција се

и овдје рефлектује на непосредно претходни (наредни) сугласник и

резултати су исти.

198. Иза кратког узлазног акцента: за дуала се, за Адад се, осам

geст, педест, шта ћи (поред шта ш); — дочкани, несртнба; — па

дстаћ.

199. Иза дугог узлазног: буразр. Овај примјер заслужује напо

мену у том погледу што није дошло до измјене претходног з, већ на

редног р. Разлог је специфичност групе зр (први је струјни сугл., а

други сонант и склон вокализацији).

W 200. иза укратког силазног gāћи (поред даш), марш, с радна;

— у лине, кацигане, ног дуа; — мор gаши јб67.

201. Послије дугог силазног акцента: зар нећи (поред неш).

2) Редукција без промјене артикулације непосредно

претходног сугласника

202. Будући да редуковање гласа е није увелико заступљено,

незнатан је број примјера као дестера кола, дестере бабине, дестери

сватови (исп. број десет који може гласити тројако: десет, десет и

дест).

Ред у к ц и ја гла са а

1) Редукција с промјеном артикулације непосредно

претходног сугласника

203. Послије кратког узлазног акцента: настла е четврта гддина,

нестло пM љеба, — дберли, у примјеру нешт се завадио — не можемо

знати шта је редуковано а или о, јер се говори нешта и нешто.
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2) Редукција без промјене артикулације непосредно

претходног сугласника

204. У вези са поменутом редукцијом забиљежио сам казла, казле,

казли, касти (никад казти), кашћу; — вољ ти доћи, вољ не доћи.

Ред у к ц и ја гла са о

1) Редукција са промјеном артикулације непосредно

претходној сугласника

205. Послије кратког узлазног акцента: днмо, — донесише вечеру,

насднпм се, Светзар (исп. и Сведзар); — имам ми.

206. Послије дугог узлазног акцента: дођемо, шарње.

207. Послије кратког силазног акцента: поiд) Длове; — как ти

знаш.

2) Редукција без промјене артикулације непосредно

претходној сугласника

208. Забиљежио сам само примјере данде (<одонуде) и ет. У

облицима дном, там, вам, кам, који се изговарају и са -о, вјероватније

је да се ради о покретном вокалу: дном и днoмо.

Ред у к ц и ја гла с а у

1) Редукција с промјеном артикулације непосредно

претходног судласника

209. Послије кратког узлазног акцента: беpље, Братнац, здвнти,

здвнло ја, дат кће, пот кћом, прет кћу, дипкд та бвде, погинти, покпио,

потонло нас је много, сванло ми пред дчима, такнли га; — из дрiе др
жаве, Заджани, — даш иљад динара. ј

210. Послије дугог узлазног акцента: ванти, викнти, турнти;

— нећ ти ни динара, нис ме ни у инто.

211. Послије кратког силазног акцента: изтра (ријетко истра),

куцнло, куцнћу, пикнло ми, — донде, порчнтка (ген.); с Оскорише; —

Косо и брат у Петар, ђе с ти дланци.

2) Редукција без промјене артикулације непосредно

претходног сугласника

212. У вези са поменутом редукцијом забиљежио сам примјер

ддрчак, за дорчак, али би се у другим падежима могло чути и р испред

редукованог у , исп. доћа (<дбћ ја - даћу ја).
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Б. РЕДУКЦИЈА ВОКАЛА И С ПРЕД

АК ЦЕНТА

213. Редуковање вокала испред акцента није честа појава у овом

говору. Ипак, јавља се и унутар једне ријечи и у везама ријечи које

чине акценатску цјелину.

214. Редуковање гласа и пред акцентом:

а) пред кратким узлазним акцентом: шишакам; ја б мдла; ал

такб, месе чини поред мешчант (< мен се чини - мени се чини), је з

ддшб, ка с рекла,

б) пред дугим узлазним акцентом: лектимациа; ја б викб, да

с тражио, ал кажи све, је с питд,

с вукб.

215. Редуковање гласа е пред акцентом:

а) пред узлазним акцентима: испрд дчиу; и могу, виш кревета;

— дестаче ракиe, ohпте кестена; виш пута;

б) пред кратким силазним акцентом: да т нешто питам; нек

с куају.

216. Редуковање гласа а пред кратким акцентима: м каки; —

пек с куају.

217. Редуковање гласа о пред дугим узлазним акцентом: пошт

се пробудио.

218. Редуковање гласа у пред кратким силазним акцентом: да

g. стitiљи.

В) Р ЕДУКЦИЈА ВО КА ЛА

II ОД АК ЦЕНТ О М.

219. Ова појава заступљена је са неколико примјера:

а) редуковање и: умам ја, умаш, ума л бвде, имат и крау;

б) редуковање у: нито.

Као што малобројни примјери показују, увијек су у питању ви

соки вокали, и и у, и редовно уз сонанте. Самогласник чија артику

лација изостаје не губи се без трага, него се асимилује према сусједном

сонанту, преносећи на њега своју слоговност, па и акценат. Тако у

групама ум прво, слоговно акцентовано М има носну артикулацију

(без отварања уста) на коју се надовезује усна артикулација наредног

м. Примјери нису ни типични за говор нити су бројни, али су заним

љиви као појава.
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Г. ПО СЉ ЕД И ЦЕ РЕДУКЦ И ЈЕ ВОКАЛА

220. Потпуном редукцијом вокала у највећем броју примјера

мијења се артикулација непосредно претходног сугласника, и то тако

што сада долазе до изражаја карактеристична својства појединих ка

тегорија консонаната:

а) сонанти в, л, љ, p, м, н, њ постају в, 4, ф., p., 4, н, њ, губећи

финални дио артикулације. Тако, на примјер, м, н, њ постају слоговни

носни гласови. Каткад, као посљедица редукције гласа и, настају спо

јеви од по два удвојена сонанта као дл (бједло, сдала; веседла се, отедла

се), нн (сланна, Станна, Циганна), са заједничком артикулационом

базом. Вокални чланови реализују се док фонациона струја тече преко

бокова језика (код д) односно кроз нос (код н), а сугласнички л и н

кад се прелази на артикулацију наредног вокала;

б) струјни су з, ш, ж, ф имају продужену фрикацију, те постају

г., 3, ш, ж, Ф. Илустрације ради наводим примјере косца (ген. oд косац)

и косца (дем. од коса), на кости (лок. од кост) и накдсти (инф.) — из

којих се види однос с : с., који је, стицајем околности, и диференци

јалан. Исп. и однос и : и у примјерима запуше (3. л. мн. през.) и за

пуше (3. л. мн. аор.);

в) експлозивни т, б, т, д., к, 7 имају продужено трајање преграде,

што изазива нагомилавање фонационе струје и појачану звучност (код

звучних) и већу напрегнутост артикулације (код безвучних). То је

наводило испитиваче појединих говора да иза таквих и других суглас

ника чују дјеломично редукован вокал (нпр. шен“ца), кога уистину

нема. За групе дит, тит, које се не упрошћавају (ипак исп.: ате, јете

(< јетте < једте < једите)), иста је артикулациона база за оба гласа.

Дојам о првом гласу добија се затварањем преграде, о другом њеним

отварањем: водти, сједти, вратти, платти;

г) африкате ц, ћ, ђ, ч, и стоје на пријелазу између експлозивних

и струјних сугласника, што је и разумљиво. Први дио артикулације

је напрегнут а завршни продужен: бацти, Маћна, Неђна, скочти, Аина.

221. У мањем броју примјера потпуна редукција вокала не утиче

више на артикулацију непосредно претходног сугласника (в. т. 195,

202, 204, 208 и 212.

222. Редукција са промјеном артикулације непосредно претходног

сугласника састоји се у овоме: губи се обавезни паралелизам између

психичке матрице гласа, која још постоји у свијести (исп. радити поред

радити) и физичке реализације гласа, која у потпуности изостаје. Пошто

је изостао глас носилац слога, а стара подјела на слогове још важи,

сугласник испред редукованог вокала преузима на се слоговност (ко

лико је та слоговност изражена зависи од природе гласа, гласовне

околине и удаљености од акцента) и продужује артикулацију за кван

титет редукованог вокала, што има за посљедицу стварање продужених

сугласника (кад су у питању сонанти, фрикативи и дјелимично афри
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кате: ранти, возти, Неђна и сл.) и сугласника напрегнутих артику

лација (кад су у питању експлозивни сугласници и дјелимично афри

кате: платти, скочти (в. Пецо, Икавскошћакавски говори западне

Босне, Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, књ. I, Сaрajeвo

1975, стр. 156).

223. Редукција без промјене артикулације непосредно претходног

сугласника одликује се одсуством и психичке матрице гласа и његове

физичке реализације (кдрто, ужна).

224. Редукције имају и своје посљедице на говор као цјелину,

и то:

а) редукција кратких високих вокала иза акцента показује тен

денцију да пређе у гласовни закон, што би утицало на судбину кратких

вокала уопште;

б) појављују се слоготворни сонанти који временом изгубе то

својство и приђу претходном слогу затварајући га (исп. корто, волки

и сл.) или остају трајни вокали у међусугласничком положају: сатpца,потрца, викити; o

в) појављују се групе гласова неприродне за наш језик: радти,

платти, возти и сл.;

г) мијења се морфолошки (и рјеђе акценатски) лик појединих

ријечи: погоршати се-погдpшат се: погдpшат (рана ће се погоршат);

-ка : -ика у иаренка-шаренков(ац) : иареника (ген. мн.), Сребенца и Сре

бенца;

д) смањује се број слогова у вишесложним ријечима, што води

ка језичкој економији.

3) Афереза

225. Скраћивање почетка ријечи, одузимањем првог самогласника,

најчешће је код прилога и придјевских замјеница, али се среће и код

ИМениЦа:

ндман, ондман и ономане; —

вамо и вам, вуде, нуде, вака, вакт, накб дати (поклонити), вдлка,

вдлкб, волишнт, нолишни;

Врамие (Свети Аврам), Лемпјевдан (Свети Алемпије), малин

(ималин — паста за обућу), ластичан (еластичан), летpика (електрика),

некциa (=инекциа), бравњача (обравњача), грлица (огрлица), клатиa

(оклагиа).

У Обадима се говори аратос, уторак.

226. Код замјенице тај забиљежио сам облике са додатим о-:

дтај-дта-дтб (: овај, онај и сл.); в. т. 382.
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4) Хијат

227. У говору села Обади хијат се отклања на два начина: а)

елизијом вокала и б) контракцијом вокалских група.

а) Елизија вокала

228. Иако има примјера у којима се елидирају и први и други

вокал, елизија није типична црта овог говора. Елизија првог вокала

односи се на већи број самогласника (и, а и о). Елизија другог односи

се само на вокал о, и претежно у једној категорији.

229. У хијату у позицији првог вокала елидирају се:

o) вокал и, најчешће: ал” дба да дбђете, зар б дна била бвде, њега

б’ Аустрианац срушио, јесу л' дни дошли, м” идемо, ка(д) с узимб,

(2) вокал а, одвећ ријетко: д' идемо да изгинемо, нек” иде;

Y) вокал о: вредниа нег” дна, ономбн (у ситуацији кад се саговор

нику, обично у свађи и пред другим лицима, упућују непристојне ри

јечи), тамбн (у ситуацији кад се одсутном лицу по некоме упућују

непристојне ријечи).

230. У хијату у позицији другог вокала елидира се само глас о,

и то углавном у замјеница које почињу тим гласом: и (ј) а нбла коња

почистим, ко нај веш биела, на нај брешчић, у нај кестењак, у нбме до

лашку, кд ти ево, ја нб кљусенце појашим, море нб се излцеути, иза

нбла рата, виж не шљиве, за не исте паре; ријетки су примјери типа

gа прдстиш, на комке, здраво сванб, ко гледало. У примјеру да прдсташ

може бити да се ради о елизији (то би потврђивао примјер из бира

нијег говора Да дпрости Бог и сатрешенте — чита се уз чашу) или о

облику глагола прдстити (Да га Бб прдсти. Да му Бог душу прдста);

исп. РМС s. v. израз и РЈАЗУ s. v., гдје стоји да се ради о изведеном

глаголу од основе прост (опроштен).

б) Контра к ц и ја в о ка л с к их група

231. Контрахује се група -ао- у примјерима вратбиа; панда (рјеђе

па днда), чисаница.

232. Не контрахује се група -ао радног глаголског придјева ако

је глас а под акцентом: дао, звао, крао.

233. Досљедно се контрахује ненаглашена група -ао (< -ао, --bo)

радног глаголског придјева: сабзбб, смиб се, сатб воду, причекб, бјежб;

пдтково би ђавола на леду, ратовđ; молб, рекб, леб, ишб, дутијиб

у неддбиу, прдшб ко ббс по трњу.
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234. Група -ао (<во) контрахује се и у именицама витд, детб, посб

и свpдб.

235. Ријеч као има три лика: ко, као и кб. Међу овим ликовима

постоје и значењске разлике. Облик ко углавном је неакцентован и

у функцији поредбене кошуле: брз ко свјетлица, сат ко ардбв, стар

је био скоро ко и а, матор ко ковча; за кб и као в. т. 606 и 627.

236. Група -ао- најчешће се не контрахује: Граовиште (Гравлиште),

ipáовина, заова, саоне, исп. умивоник х 1.

237. У примјерима из Јела (Јелаха), сна (снаха), ра (граха) и бра

(ген. мн.), послије испадања гласа х, дошло је до сажимања два а. Али

исп. ген. jд. драа, у коме нема сажимања.

238. Према књижевном стеона овдје је стевана.“

239. Гласовна група -ео радног придјева, ако изузмемо облик

узео- узб, не зна за контраховање: довео, извео, начео, датео.

240. У придјевима весео, дебео, кисео нема сажимања.

241. Контрахује се наглашена група -ео-, настала по испадању

гласа x, y примјеру прбита.

242. У примјерима свено (свеједно) и недем (не једем) имамо кон

тракцију два е послије испадања гласа ј. Тако се контрахују и два и

у ча (чији), двча (овчији), свачи (свачији), али исп. Димитрп и Ди

ли итрии.

243. Гласовна група -ио никад се не контрахује: пустио, бацио,

забдравио, долио, исп. и приднути.

244. Гласовна група -уо у радном придјеву глагола типа назути

никада се не контрахује: изуо, назуо, дбуо, исп. Сбдање (<Суходоније).

245. Гласовна група -yо контрахује се у радном придјеву глагола

на нујне: скинб, метнб и сл.

246. Сажима се гласовна група -aе- у бројевима од 11—19: је

данес, дванес, тринес, четрнес итд.

247. Говори се зец, — њев (њихов).

248. У именици моба сажимају се два о: молба -модбах моба.

249. У самогласничким групама које су настајале или су могле

настајати губљењем (кон)сонанта у интервокалној позицији, што не

важи за књижевну норму, у говору Обађана је овако:

— Ђ(к)a-; некака, нака (што нака викала, тј. говорила);

— Ђ(к)о-: преко, прико,

59 Исп. нпр. у Семберији стевана поред стеона (Суб., 99) и у љештанском

стевана (Теш. М., 198).
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— и!jja-: приатељ=приетељ,

— и(ј)и-: вредни, стари;

— оljЈа-: појас;

— ofjЈа-: моја,

— ofвЈђ–: чдек (човек).

5) Остале појаве у вези са самогласницима

250. Премда је у принципу артикулација вокала идентична књи

жевном стандарду, неопходно је констатовати да се код незнатног

броја особа, углавном средовјечних, може чути нешто отворенији

изговор гласова е и и: ђе“вер, ћевре, че“терес; идегера.

251. Рефлекси полугласа у бити не излазе из оквира књижевно

језичке норме. Занемарујући примјере као што су дан, стабло, ста

мити се, паса; лако, кад, сад, дитац, сав, јесам, вјетар; мозак, вдсак

и сл. ваља напоменути да именица сан у мн. има постојано кратко а,

за разлику од јд., тј. сан-сна : санови-санбва и сл. А с обзиром на си

туацију у дијалектима биће од користи навести још неке групе при

мјера као стакло, наћве, мањи, — жањем (инф. жети), шаљем, по

шаљем (пошљем), — сатре, сакрила, саклдни Боже (али је увијек склд

нити), изабрати, изаткати, — изажети, узажети, изасути, подадути,

подапети. Најзад, споменимо још и ово да Вуковом дуждевњак одго

вара лик жуждевљак.

252. Подсмијевају се једном човјеку што наводно говори вунук.

Иначе је унук, уторак, узети.

253. Говори се пјан и пиан, кадценца, парценца.“

254. Обавијештен сам да је један човјек (умро је прије петнаест

година) говорио дрват, Орвати мј. Рват, Рвати и брте мој, као уз

речица, мј. брате мој.

255. Обађани говоре умрб, умрла, умрџе (аор.), сатр и сâтрџе

(3. л. jд. аор.), сатрше (3. л. мн. аор.); вокално р у позицији конс.

+р— о (<л), уколико није под акцентом, досљедно се дезокализује:

замрб, дбазрб, упрд, док се акцентовано не девокализује (врб).

256. Премда вокализам обаћког говора не показује тенденције

ни ка затварању ни ка отварању артикулације, у говору је присутан

извјестан број примјера у којима наилазимо на гласовне реализације

друкчије од оних у књижевном језику. Понекад су у питању стари

вокални превоји, понекад млађе фонетске промјене, понекад опет и

удио морфолошког система. Најзад, не треба губити из вида да се не

69 Исп. у Семберији парјенца (Суб., 92) и у Љештанском парјоница и кадјо

ница (према усменој информацији Милосава Тешића).



Говор села Обади у босанском Подрињу 55

ријетко ради о страним ријечима, које и иначе трпе промјене при уласку

у рјечник необразованог свијета.

а) Самогласник а. У ријечима вашер, вашерити, вашерпиште

(< мађарског vásár), као и у коњеник, кдњенички (чешће је коњаник

и сл.), ноћec x 1, тимљен, тимљенца а се асимиловало према сусјед

ном (меком) сугласнику, док је е у магистер, министер и цилиндер са

ставни дио страног (њемачког) суфикса. Говору су непознати облици

као вребац, рести, требље и сл.

У прилогу доста, који гласи ддста и дости, а и и су некадашњи

генитивни наставци другог дијела сложенице, први по промјени о-ос

нова, други по промјени и-основа (исп. Скок П., Етимологијски рјеч

ник хрватскога или српскога језика, под сит). У тимљен и тимљенца

немамо а како би се према стсл. тБмианљ очекивало, него и које од

говара изворном грчком thymiama.

Глас о мјесто а у примјерима јазовац, крастовац, ластовица и

забољати (чешће је јазавац и сл.) дошао је под утицајем лабиодентала

односно лабијала, док је долеко (чешће је далеко) могло настати према

góле (исп. у РСАНУ примјере који су забиљежени у источној Србији,

а такав облик налази се и у Елезовићевом Речнику); исп. стране ријечи

митрдљез и концолариа. Лик чдрата (поред чарапа) одговара турском

Corap.

Према књижевном палацати овдје је палуцати.

б) Самогласник е. У ономатопеичној основи именице чакетало

досљедно се јавља вокал а. Исп. Скок П., н. д., под чекало, гдје из

међу осталог стоји да је „варирање” самогласника а-е обично у оно

матопејама.

У ријечи маћиа е дијели судбину јата у положају испред гласа

ж, а у примјеру склезина завршно -ена замијењено је суфиксом -ина;

исп. стране ријечи пиометар, прдфисор и цитила.

Глас о мјесто е налазимо у страној ријечи концолариa.

в) Самогласник и. Мјесто и јавља се каткад е у Божедар и Му

cлеман, али је досљедно фамелиа, као у кладањском говору (Рем., 118)

и у Жумберку код католика (са акцентом фамелија), што Скок објаш

њава укрштањем латинизма са млетачким fameglia (исп. Скок П.,

н. д., под фамилија). Обаћки облик лепења одговара мађарском 1epény.

Поред старијих облика пјан и објено јављају се и новији тиан

и обиено.

г) Самогласник о. Глас а мјесто о срећемо у стајати, постајан

(: стати), у матовило (премда не постоји итератив (на)матати), а

рјеђе у примјеру ваденица и у облицима дна и анда“, гдје је извршена

асимилација према сусједном а; исп. стране ријечи јарiдван и аперациa.

* Исп. у варешком авака, анака, анам, анамо (Жуљ. М., 39) и уопште у

источнобосанском дијалекту и шире у Босни (Броз., ИБД, 134; Реш., Шток., 102)

Обаћки примјери забиљежени су код најстаријих, премда их они сами сматрају оби

љежјем муслиманског говора.
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Фонетски је добијено е у не мерем (исп. морем) и веденица. Об

лике кадценца (кадионица) и парценца (парионица) теже је објаснити.

Ствар би се могла овако поставити: кадилbница-кадилница-кадибница

кадибница-кадиеница (исп. коњеник, тимљен и ноћес). Међутим, упо

ређивање обаћких облика са примјером каденица из Елезовићевог Реч

ника баца нешто друкчију свјетлост на овај проблем (исп. кађен : ка

дценца и парен : парценца), а дуго е могло је доћи и као посљедица ре

дуковања вокала и у наредном слогу.

У бураниа, куфер и куференциа о је прешло у нижи вокални степен

под утицајем лабијала односно лабиодентала, док код намргудити се

у није добијено фонетски (исп. Мргуд); исп. приучену ријеч полупри

вреда (: полу-).

У бајнет и бајнета алтернира о. о.

д) Самогласник у . У односу обаћког сиpутка према књижевном

сурутка ради се о превоју u : oЧ, што није искључено и код жмирити

(држати затворене очи) и жмира (дјечија игра), док је жмура (биљега

од гране у дрвету) вјероватно друге етимологије.

У страној ријечи докоменти (м. мн.) у -о према претходном о.

Међутим, глас о облика тмбра вјероватно припада суфиксу.

Према глаголу шаптати (исп. стсл. шњпотати) не постоји дем.

облик шапутати (исп. РЈАЗУ s. v.).

II. СУГЛАСНИЦИ

1) Сугласник х

257. Обађани по правилу немају у своме говору гласа х. Заби

љежени примјери ух, пјехе, хајде, хајдук, Хам-Пиесак, осим првог,

биће утицај књижевне ријечи или пак говора Муслимана, пошто је

и ту обичније и чешће пјешке (друга ријеч), ајде, ајдук и сл.

258. Кад наводе говор својих сусједа Муслимана, Обађани каткад

и претјерују. Тако нпр. поред хођа, хођина, хоћеш, прдxбдамо, њиха

рекли би и хено (ено), xii бн (и он) и сл.

259. Примјери који илуструју обаћку ситуацију у вези са суглас

ником х могу се подијелити у три групе, и то:

а) примјери без х: аљина, Еро, Ерцеговац, Ерцеговина, иљада,

бдати, дну, диа, ладан, ладдвина, љеб(ац), рамати, раст, Рид, рома

(ђаво), ромадати, ромађе, руштати, стио, шћео, фала; — замаaти

вдду, из Јела, лиа, мадвина, маћиа, мауна, миур, муанат, драа, драу,

драе, пазуо, пооди (м. мн.), црче д смиа, снае, снаи, снду; банути, да

нути, манути, Мамутовићи, марама (види и примјере у т. 2696), —

вла, тра, дра, сирдма, стра ме, трбу, вед, вр; x се губи без трага и у

облицима као што су ген. мн. моте и мдл, зеленте и зелент, остаци им

перфекта баа, знадиа, имадна, аор. дбђо, дао;
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б) примјери у којима се намјесто х фонетским путем развио други

глас (обично в, рјеђе ј): глув, сув, твор; омавуј (чешће омауј), прова,

сдва — аждаја, дмаја, прдмаја; понашање гласовај и в у међувокал

ским позицијама види се из примјера у т. 268 и 2696;

в) примјери у којима је глас х замијењен, супституиран неким

другим гласом (обично гласом к, њему по мјесту творбе најближим

гласом): крабар, кранљив, Кристос, кддник; — нариктати, шакта,

шикта; пактати се, прктати се, баксуз, максуз (у групама кт и кс

може бити да је к и фонетски добијено); раскодовати, Три јерарка,

аркива; тек ника, текничар, — дука (ген, од Дух, у молитви), пардкна,

прикод, Чекословачка, — брук, плек, забиљежио сам и примјере са ф

мјесто х у приученим ријечима куфиња и профујало;

г) примјери у којима мјесто финалног х и претходног вокала

имамо неки од суфикса, што редовно доводи до преласка ријечи у

нови акценатски тип: ваздук, дчук (дчун, најобичније дчу), кожур,

кожун, пастуљ и пастув, сирдмак, -ăка“ (; сирома, -e). Слабљење

или губљење гласа х надокнађено је расположивим суфиксним репер

тоаром.

260. Други примјери: зиева, — сат, лак, лака, лако, — рђа, рвати

се, вене (3. л. jд. през.).

261. У приједлогу наврх често се мјесто изгубљеног гласа х чује

и: навpи Братунца, наври куће.

2) Сугласник ф

262. Глас ф има постојану артикулацију: фамелиа, фабрика, фењер,

финџан, фуруна, фарба, флаша, фишек, фишеклиe, кадифа, нафора, офи

цар, ћајф.“ То потврђују и примери нараф(ан); сафун, калуф.

263. Малобројни су примјери у којима мј. ф налазимо в или т:

вајда, тревити се, Јевто, Јеврем, Јевра, павте, Стјепан, Трипуњgaн.

264. Напоредну употребу в и ф имамо у примјерима јевтин и

јефтин, кава (старији) и кафа (остали).

Поред обичнијег гра говори се и пасуљ.

3) Сугласник ј

265. У вези са постојаношћу гласа ј могу се разликовати три

типа позиција: оне у којима се глас ј добро чува, оне у којима је тај

глас пасивније артикулације и позиције у којима се глас ј губи.

** Исп. у Славонији сирдмак, -ăка, што аутор тумачи ослањањем на акце

натски тип јунак, -ăка (Ившић, ДПГ, 75).

** У Пециној источној Херцеговини „глас ф редовно имамо у говору мусли

мана”, док православни који живе са њима знају и за замјену са в (Пецо, ИХ, 79).

У говору Кладња са околином чувају га и православни и Муслимани (Рем., 117).

И у Семберији „у већини случајева овај глас је веома стабилан” (Суб., 106).
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266. Глас ј добро се чува:

a) на почетку ријечи: jde, jaетом, јање, један, једанес; јести,

једем, јутро, јдш;

б) у средини ријечи уз сугласник (ипак исп. императив нате=

мате): Радојка; вајда; мајка, снајка; немојте; дајте; Залужје, дружје;

али Пбвше (< Површје); — бјежи (имп.), пјесма, сјећи, пјешак, пјешке,

jрјетко сито;

в) између самогласника задњег реда: Којо, моја; чују, Грујо,

туја, Ваја, положаја, Вају, Вајо,

г) у положају између гласова у — е: кује, надлатујем, чујем;

гује;

д) у положају између гласова е — у: креју, Среју (у тачкама а-д

знаком ј обиљежавао сам нешто изразитије и, а не право струј

ној).

267. Непотпуну артикулацију гласа ј у мањој или већој мјери

забиљежио сам у овим позицијама:

a) у саставу рефлекса дугог јата, акцентованог и неакцентованог:

биел, звиер, лџевак, тиесто, плиетво, мpцезга, одцело, циелац, гдлцен,

дсцек, умpце;

б) иза вокала а, о на крају ријечи у примјерима као змаи, рац,

gau; pби, мби, изуџ; (ова графија није досљедно спроведена у раду);

в) у групама еја и ејо: крвца, сеца; лецо, Среџо, али се поменути

примјери могу чути и без и .

268. Глас ј губи се у овим позицијама:

а) између неког од вокала задњег реда (у), о, а, са једне стране,

и једног од вокала и, е, са друге стране (о одступању од овога в. т.

266r): Груица, зуп, молм, коп; Ваина, Паи, доживљаш, даи; — мое,

твде, Видое, Осбе, Присбе, дае, стáe;

б) између вокала и, са једне стране, и неког од вокала задњег

реда у, о, а, са друге стране: криући, пију; видpити се, виоглава, судибм;

gддиати, сиати, Илиа, приатељ, судиa;

в) у положају између вокала предњег реда у комбинацијама и +

+ е, е — и, и + и, е + е; Илие, Стание, приетељ, рание; — крви, сви;

— старт, прдста, чиста, Илин, — крве, — крве, све, — све, Меe; исп.

и недем (не једем), свено (< свеједно); мене е, тебе е;

г) на крају ријечи послије и: прдст, сакрп, исп. и крите;

д) каткад на крају ријечи послије о и а; немди (немд), бдже са

чуваи (сачува); исп. на (наш), ма (мац) у значењу „ево, узми”;

е) у придјезском наставку: миши, зечи, божи.

Секундарно јјавља се у (ј)дпе(т), (j)дмужа, јулар.
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4) Сугласник в

269. Што се тиче гласа в и његове судбине у различитим позици

јама, за говор села Обади су карактеристични ови примјери:

a) вода, вучем, видим, велка; врабац, врат, вјера, вјетар, вјетрбв,

али је јеверица;

б) е(в)о, по брегдвима, чоек (човек), глава; главу и тлау, глауча,

трауча, бува и буа, дуван и дуан, мува и муа; уво и уо; буву и буу,

трбуу, буве, муве, двота (дота), двоме (доме); заборавио (забдраио);

в) твджђе, дићи; труда, међед, сједок, сједочити; цватити, Цвета,

цџет, свекрва, четвртак, друштво;

г) сврака, сврачак,

д) двца, двци, овчари, бвде;

ђ) врба, вриштала; волт,

е) паук (паук).

270. Забиљежио сам и, примјере, додуше не тако честе, са нак

надно развијеним в. вовб, жаво, Чавуш ; в. и т. 252.

5) Остале појаве у вези са сугласницима

271. Артикулација гласова ш, ч, ж, и слаже се са књижевном

нормом: шес, Милдшем, јуче, прекуче, јежом, интерица.

Говори се Маџар, маџарка шљива, иандар (жандар); — жбун

(чешће шевар).

272. Артикулација гласова ћ, ђ такође одговара књижевној норми:

шћер, наћве, рђа, чађе. Код двојице, тројице старијих биљежио сам

нешто пасивнију артикулацију гласа ђ, и то у облицима глагола доћи:

дођем, дођосмо.

273. Говори се јдстоја, гдстопн, Госпоина.

274. Артикулација гласа родговара књижевној норми. Међутим,

у једном броју примјера код неких старијих биљежио сам његово нео

бавезно губљење: матž[p], Светозар), официр), доћеfp)ам, четир)и;

виж g(р)ујбi.

275. Овај говор у посебним ријечима нема африкату 3: звиезда,

звиер, звдно, у сантхију је дитаЗ га послб и сл.

276. Књижевна је и артикулација гласова љ, њ, л, н.

277. О судбини старог л на крају слога в. у т. 231—233, 235, 236,

238—240, 243—245 и 248; исп. и примјере во, cб, затим — (о)кругал,

дбал, тотал.

278. Не одступају од књижевне норме ни гласови к и г.
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279. Мада изговор звучних консонаната зависи од позиције, као

и у књижевном, у овом говору по правилу не долази до потпуног обез

вучавања на апсолутном крају ријечи.

Именица тифус изговара се двојако: тифус и тифуз (ријетко).

280. Финално м у наставцима не даје никад н, али се понекад

губи: са мном (исп. пред њб), сијем (исп. јашт), нисам (исп. ниса); исп.

и еле мјесто елем. Међутим, појава је без системске важности.

281. У презенту глагола моћи група жере, али недосљедно:

мдрем, мореш, море, моремо, морете, могу поред рјеђег можем, мо

Жеf{{ И СЛ.

282. Ситуацију у вези са групом “st” освјетљавају примјери као

iуштцер, уштитио, дјњиште; пиштати, пишталица, вриштати; њи

штати, њишти, иштем, бискати, башћčм, башћču; кршћен, прекршћен,

кршћавати, намџешћа струну, пушћати.

Редовно је штап, уштап, пришт.

283. Група “zd' - жg: звиждим, звиждање; жуждевљак, мождина.

284. Говори се доћи (инф.), дођо (1. л. jд. аор.).

285. По судбини група čr- и Čré- говор Обади слаже се са књи

жевним језиком: црв, црн, црвен, црвен (ж.);— трешња; црџево, цревка;

чврст, чвршћи.

286. За ново јотовање карактеристични су ови примјери: зеље,

сољем, камење; — цвиеће, браћа, трећи, лађа, леђа; — лишће, кошћом,

машћем, грджђе==грбжђе, твджђе, рођак, — сндпље, грдбље, крвљем,

дивљи; — паст, кдзи мрс, зjале, зјало, зjати, сутре (сутре), изутра

(изутра). Међутим, редовно је биље, басак, басо (у хип. значењу: ован“),

— Залађе (службено Залазје, сусједно село). Исп. и облике ћапло (човјек

великих уста) и ћаплав у којима ђ (<зј) > ћ ослањањем на гл. hamamu

(бучно јести, мљацкати), пошто јотовани облици, по свој прилици,

нису настали у Обадима, већ су их донијели црногорско-херцеговачки

досељеници у чијем су говору овакви примјери шире заступљени.“

У РСАНУ засвједочени су примјери истог или сродног значења у ко
*“ -

јима зј даје ђ: ђатаст (који има велика уста — Левач), ђапеш (човјек

великих уста — Морача), ђати (жзале, чељусти — Ускоци).

287. Говори се кокдип (придј.); — дружје (дружље); — двча.

288. За јекавско јотовање у обаћком говору важе сљедећа правила:

а) сонанти л и н јотују се у највећем броју случајева: кољено,

“ Хипокористичност именица са гласом ć распрострањена је у црногорским

говорима. В. о томе Стан., Ускочки, 82.

** Исп. Стан., Ускочки, 85, гдје је наведена и литература у вези са овим

проблемом.
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љенка, љепота, љевша (ж.), љеб(ац), љето, мљечика, смљžчна, шљез,

шљепак, њедра, Њемачка, огладњети, ожедњети. Међутим, уколико

према кратком јату постоји основа са дугим јатом, јотовање може и

изостати, па се штавише појављује и екавизам: блјеђи поред блеђи,

лjeвак поред љевак и левак, лjeвака поред љевака и левака, лјепдрек поред

љепорек и лепорек, слјепица поред сљепица и слепица (али исп. шљепак

— врста змије); снјегови поред сњегови, Нјемица поред Њемица“;

б) дентали д и т јотују се, али код задњег постоји велик број

изузетака: ђа (нађе, нађе, свађе, пођека, пођект), ђевер, ђед, ђеца, жђела,

куђеља, неђеља, виђети, а тако и послије испадања в у међед, међедица,

међече, — врћети се, жућети, лећети, ћерати (премда у свр. виду

постоји екавизам терати поред обичнијег јднити, у облицима свр.

вида, сложеним с префиксима, увијек је доћерати, ишћерати, наћерати,

прднерати); примјера без јотовања т има у знатном броју: стјеница,

стјењак, Стјепан, тјеме, тјемењача, тјенка, тјесни, тјескдба, о

тјешњати;

в) спирант з никад се не јотује: изелица, изести, изеден (додуше,

овдје не постоје ни услови за то). Тако је углавном и кад је у питању

његов парњак с: исјећи, насјетовати, посјекб, дојећи, сјеме, сјетовати,

сјести, усјеклице. Међутим, код старијих, то с испред рефлекса јата

може каткад бити палатализовано. Вриједност тог гласа креће се из

међу врло меког су које одговара руском меком с, и гласа који се при

ближава пољском Š, али се не изједначава с њим. Иначе, Обађани то

пољско или да рекнемо „дробњачко” ć, које и сами изговарају у ри

јечима басак, басо и ćyтра, сматрају особином „ерског” говора, нечим

што се не уклапа у њихово језичко осјећање. Дакле, поред горњих

примјера као што су дојећи, сјеме и сл. знатно рјеђе је и исекб, на

сетова, де"екб, посек, седне, седнемо;

г) консонант ц никад се не јотује: цједило, цјеливати, цјепало,

цјепаница, цјепка, цјетко, цјетоња, цјетуља;

д) уснени сугласници п, б, в и м по правилу се не јотују: пје

вати, пјега, пјена, пјенити, пјесма, пјешак, пјешке; бјежаниa, бјежати,

Бјеловац, бјелуја, бјељад, бјељи, дбјесити, побјећи; вјенчати, вјера, вјетар,

вјетрбв, вјечити календар, вјечна кућа, вјешалица, вјешт, виештац,

вјештина, завјет земље, повјесмо, мјера, мјесец, мјешина, смјети,

умјети, ипак исп. грмљети х 2 (према грмити х 7) и облике аориста

живљо и живи (1. л. jд. — 5:4), живисмо, живљосмо и живљесмо“ (1.

л. мн. — 6:2:1).

** Западно од Обади, Решетар је забиљежио нејотоване н и л испред рефлекса

кратког јата у Дубровнику (лјепини, лjeидта, слјепица; снјегови), у Жепчу (лјепота

и снјегови) и у Јабланици нjешто. Источно од Обади, у горобиљском говору

засвједочен је примјер лjeвак (Ник. М., 665), али, по ријечима аутора овог говора,

таквих примјера има више.

*? Ови примјери говоре да је у Обадима раније морало бити више јотованих

лабијала, бар у инфинитиву и облицима од њега, што је зацијело нанос из јужнијих

говора источнохерцеговачког дијалекта, у којима је јотовање лабијала врло рас

прострањено (исп. Пецо, ИХ, 64—66; Вуковић, ГПД, 47; Стан. Ускочки, 108—110).

Објашњавајући шаренило и недосљедност у јотовању сугласника испред јата у Ву
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289. Група -ст се чува у највећем броју случајева: црвенкаст;

прст, пост, мост (мбе), кост, маст, болест, код бројеза је досљедно

једанес, шес. Постојане су и групе -шт и зд-: вјешт, грбзд.

290. Судбина осталих сугласничких група, у двије преостале

позиције, види се из табела које слиједе:

ПT- “T таца, тић, тићити се, тичара

Т ПТ каптати, трептати, шаптати; септембар

—iit- |кт сектембар

вд авдика, авдовина

Ч ПЧ- | Ч чела, челиња паша

—пч— || вч кдвча, закдвчати

пiii- | iii шенца, шeнчино

III | III IIIII BILI љевши, љевша (ж.), ливше (; липсати); двштина, двштински

пlie дпштина, дпштински

с сдвати, совка, сује се
-

По

фс фса, фееће нбiе

С ПC ВC лавсати, ливсатиња, ливсаћ, ливсо (м.), тевсиа, тевса

TIC лапсати (ријетко старији)

-iiк— || к клуко, иначе је копкати, луткати и сл.

л || пл— || кл клафбн, иначе је плавка, пландовати и сл.

дн- |н невница, немница, немно

Н ДН Дн јадна, чудна, редна, родна, жедна, једна, падне, подне

н јана, јена, плана, нанца, пане, пđне, ономане, свеједно

дњ радња, редња, садња, спрдња, прикадња, ожедњети

д (њ ндњ

Но клања, Бањиндан, оглањети

дм- ддма, думор, прџедмет

M -ДМ

|М dj(де)мо

Л || Дл- |Гл iљцéтво, иначе је длака, длан и сл.

p др- гр грдздовица (птица дрозд): грозд

ковом Рјечнику П. Ивић наводи: „Напоредно постојање јотованих и нејотованих

облика у вези са сугласницима т, д., п, б, в, м и ц сугерира идеју да се у Вуковом

говору огледа мешавина између говора новијих херцеговачких дошљака који су

доносили облике с јотовањем у свим овим категоријама и говора затеченог станов

ништва (или можда старијег слоја насељеника?) који је имао и изговор без јото

вања у извесним категоријама” (Ивић П., О Рјечнику, 101). Разумије се, сличног

мијешања становништва било је и у Обадима и широј околини.
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ТК ткđти, ткаља, тканица

тк- we - - - * -

К ко, кога, коме

К ТК iáтка, мотка; ротква

-TR—

К неко, некоia

jн |—тл— || кji паклиџан, иначе је метла, пертла и сл.

Т —ТС- | C дсјећи, децек

ск pваска

С * м -

-тск- | цк љуцки, брацки

тск штатски

-тству ств богаство, брaство и јединство

тх— || тв твор

Х

-TX Д вед

—кт— | t пратично, иначе је нокти, дpктала, дактала и сл.

к |ћ |-кћ- | кћ дакће, дркћем.

С ј-КС- | C русак (народна етимологија), иначе је максумче и сл.

д || гд- | д дуња, ђе

гн— || гн тнцездо, гнбј

Но -ГЊ— јЊ јање, јањетина, јањећак, али исп. Огњена Мариа

Г

ГМ бдјмити се, јагмити се, јагма

М. — ГА — *

М бдме

л || гл- | гл глиста, глаб

к |—чк— || шк Велишко (име из оближњег села), иначе је мачка и сл.

Ч ЧJI чланак

л ЧiЛ— w wм

ч чдек (човек)

ћн божићнт, кућна, ноћник, помоћник

н -ћн- -

TH срешна

ћњ воћњак

ћ |Њ |-ћњ- * -

Њ Поткуњца

к |-ћк- |ћк вöћка

ћк giiMићки, побрћкт, расићки

ск –ћск- - wм -

ћск пöбрћски

ст стабло, стабљика, стабуља, стакло, стаклен

T I CT- - -

- Ц tëdКЛ1ftft1+ Čе
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} С срадати, сруга
} стр- р рад. , сру

| | тр стр струја, струјати
i

| i -стр- |штр дштра, диштрити, уштрдити

i ТВ || СТВ- | Цв цвдлика

|

|

-

} СЦ прđćци, војсци

С || Ц |-СЦ- - •

Ц војци

|
* - ---

--

1 p | cp- | ср срамоша, сретно

Сл= t ШЉ шљава

л |—сл— || сл. ли ислам

н || сн— || сн сниеј

Њ || С-Но |ШЊ и њfiм

н-у -

1 | К | IIIК- | ШК tttК0ла, иКОЛац,

} - W -* ча

—iiiч— || eliч пашче, гушче, Рушче

ци ћ || шћ- |шћ шћер(ка), шћети, шћеде

| ц |-шц- |шц ђетешце

Р

: СТВ друство, друствен

ств+шств- - - -

штв || друштво, друштвен

зр зрео

} p зр- *v

| ждр ждрака

зн знам, знадеш

Н || ЗН- - * -

Н наци, надени

з

зј зјати, зјало (м.), зjале

зј- - wм - - - -

ћ ћашло, ћаплав (; ћапати)

ј - * - - -

з) узјашниини

-зј- м -

ђ Залађе (сусједно селс)

p | жр- јЖр жрвањ
Ж -

JI. || ЖЛ- {}КЛ Жлцебац

ј к |-јк- |јк мајка, снајка, Милојка

вр врџеме, вретено, врца

p вр- Чл. —

* фр фрцати

ј

: л || вл— |вл власац, власт

В „Љ забаљати, заустаљати, детаљено, постаљено, растаљање

Љ |-ВЉ- * - - - |- --

ВЉ gрвљаник, јављено; здравље

вњ главња

“ Н., -ВЊ- - - -

} Mњ itd.Mња (старији само)
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Ван давно, равно, невница, јавнути се

Н -BH- - - - - -

МН дамно, рамно, немница, немно, — старији само

p | ш |-рш- | ш чашаф, Пбвше (< Површје)

л || Џ |-лџ- | НЏ финџан

ј |-мј- |мљ тимљен, тимљеница, Дамљан

л || мл- н мл млад, младеж, младеж

мљ земља

Љ |—МЉ- - -

Mњ земња (понеко од старијих)

мji млдiо, мложина

мн— w- -

МН мндто (понеко од старијих)

Н

BH гувно, Подгувно, тавназиа, тавна ноћи, буди на помоћи

—МН

М *H гумно (понеко од старијих), седамнес

мално сумљати, зимљача (врста крушке)

Њ |—ААЊ- - |-

ћ“Но сумњаши

Д ј-МД— || МД седамдесет

т |—мт— || нt утантити

к #—мк- | мак мдмка

ц 1-мц- | мц мöмци

ч —мч— || мч мдмче (с. p.)

Д -НД- | pд фурдамент

“ П. |—нп- | НП једанпут (чешће један пут)

L

Г

| мб бомбона

б -нб

лб болбđна

Н

НЗ брднза

з -нз- м -

МЗ брдмза (понеко од старијих)

ф куференција

ф |-нф- |мф кламфа

MII клампа

291. У везама ријечи са сугласницима неједнаким по звучности

овако је: дпаз та послб; пе(g) жена; прет кућом; по селом, по ћебетом,

пре црквбм, кд шљиве

292. Изостаје асимилација с-ш, з-ж, в-б дcушамо, звиждим,

вабимо
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293. У вези са дисимилацијом гласова у неким случајевима на

водим ове примјере: дваис-дваес је(g)ан, триес-траис два, шесет,

шéc je(g)ан; граб, грабовина; — благосбв, благосдвљен, Милисав, Ми

лосав, Борисав, Добрисав, Драгосав, Радосав — иначе је Станислав,

Томислав, Вдислав (ипак исп. Видосава).

294. Говори се длoвлaни, куруз, куруза (ж.); Сребенца==Сребенца.

295. Сугласници се каткад губе и кад се не ради о близини истих

или сродних гласова: глеам, јеaн, поглеaj, ceам; вилм (без сугл. д.);

— неам (без сугл. м), треа (без сугл. б), каем и кае (облици през. ка

жем и каже). Да се закључити да је најчешће у питању међупозиција

e+a (pјеђе обрнуто) и др.

296. У вези са метатезом наводим ове примјере: намастир, дрвати

(претурати, ровати по нечему), иаранка (чешће џаренка), шенчино,

дáбнде (<дадбудне), шћебнде (<хтједбудне).

Говори се Калавра“ (< Каравлах).

297. Обађани говоре прокај, покрај и порај. Сва три лика се упо

требљавају у значењу „поред”, али посљедњи долази и у специјал

ном изразу порај себе изићи напоље (тј. поради физиолошких потреба),

те у склоповима порај чега идеш, порај мала. Лик порају значењу „по

ред“ може бити да је добијен од покрај (покрај - порај); али је порај

у другом значењу вјероватно настало од поради (поради— пораид-порај;

в. т. 295).

298. Најзад, у говору постоји и један број примјера у којима се

огледају одређени консонантски односи, и то:

однос ћ : шт у дпштина (позајмљеница из црквеног језика);

однос ћ : ш у ћутити, ћутати, шућети и шутити (5:1:3:1);

однос и : ч у изјечан (исп. у РСАНУ јечан, из источне Србије);

однос к : у осетнути (<осАкнжти: слiнљти), повући се, снејачати

— о води;

однос ; б у шаљебица (<шиљегбица - шиљевица); исп. шиљег

И шиљеЖе;

однос т : д у руковед (као у Бачкој и Срему — Вук, Рj. и код

Елезовића, у Речнику косовско-метохиског дијалекта); исп. дyртиa

(<тур. dürpü) као у источној Србији, у Врању и код Елезовића у Речнику;

однос с : зу автобуз и тифуз (чешће је автобус и тифус);

однос с : ц у Цветозар (чешће је Светозар), исп. сигурно,

однос с : т у после, пошље, потље и потле, док покле и сл. не

постоји;

** Исп. у источнобосанском дијалекту (Броз., ИБД, 146) и говору Кладња

са околином (Рем., 122) Калавраси поред Каравласи.
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однос л : љ у маља, на (при вабљењу коња, са изблиједјелом

дем, нијансом); бјелу (исп. заљуј), бјељад (: бјељи); у страним ријечима

мантиљ, цивпљ и шишљеp;

однос л : p у шињер (унесена ријеч);

однос љ : л у бдсиок (: ген. босиока);

однос љ: ју мјечар (остава за млијеко и мљечне производе);

однос в : л у лампир (вампир) — усамљена ријеч, без развије

није породице;

однос ј: љ у славуљ (у поређењу пјева ко славуљ, иначе ове птице

нема на обаћкој територији) — супституција рјеђег -yj нешто чешћим

-у-b;

однос н; м. у бајрен (барем), извам; исп. и пјесма;

, однос на њ у книга (чешће књига), сукна (чешће сукња), црњуј,

ирњу а.

Говори се дбаћкт (: Обађанин), а не обацки, обатски и сл.

299. У вези са партикулама навешћу сљедеће типичне примјере:

вуј, нуј, туј, — дндак, васке, наске, данаске, њике; — горикане; — дндар,

дндарке; њбј(зи), њезин;

300. Говори се сад, саде (сада).

301. Говори се доњи, дбњи, дајњи (6:1:2).

302. Именица октобар изговара се са паразитским м: дктöмбар.

303. Обађани говоре пранђед, прамбаба; комендиа, комендиати.

304. Убацивање гласа рзабиљежио сам у овим примјерима: брез

(без); бристар; вриш куће (виж, виш, више); парцбв.

305. Књижевном качамак одговара крчамак.

306. Мј. књижевног са забиљежио сам досљедно облик су у

примјерима су по колко, су по два, су по трп (у игри пиљака), док је

уз инст. чим могуће ш чим ћеш и су чим ћеш.



Трећи одјељак

О БЛ И Ц И

I. ДЕКЛИНАЦИЈА

1. Именице мушког рода

307. Вокатив једнине. За обаћки говор карактеристични су сље

дећи примјери: изроде и изроду, народе и народу (облици на -е обично

су код млађих); брате, зете, рате, стари свате; сдколе, вдле; ајване

и ајвану, душмане и душману (облици на -е обично су код млађих),

Богдане, Душане, Јоване, Милане, Циганине; јуначе, рођаче; Боже,

друже; Ндваче, Милоше, Уроше; Миодраг и Миодраги, Предраг и Пре

драти; иштерсузе, угурсузе, Јунузе, Рамизе; царе, гдстодаре и јдсподару,

зидаре и зидару (рјеђе зидар), морнару (мдрнаре=мдрнар), дфицире

(углавном старији) и дфициру (млађи), Светозаре, Лазаре, Тодоре, Гли

горе; коваче, (кдвачу и ковач), копач (копаче и копачу — копач у руднику),

драчу и драче (драч), вранче, магарче; апашу (аташ и апаше), кулашу

и кулаше (кулаш); младићу, Спапћу и Спашћ; приатељу, учитељу.

Говори се тетак. Тако би било и патак, мачак и сл.

308. Инструментал једнине. У инст. jд. старих меких основа

употребљавају се оба наставка, -ем и -ом. Њихова заступљеност добро

се види из табеле у којој су информатори поредани по годинама живота

и у којој се однос -ом: -ем анализира вертикално и хоризонтално.

именице Пт IIIПуПVПутПуп VIII Грх одн.

(65) (62) (54) (45) (27) (25) (22) (16) (14) -ом:

—eM

луч —ОМ -eM —eM —ОМ -ем -ОМ —eM —ОМ —eM 4:5

бакрач —еМ. —Оћ! —eM —OM -ОМ -ем -ели —ОМ —СМ 4:5

бацач -ОМ -ОМ -ОМ -ОМ -ећи —еМ —ећи —еМ. —СМ 4:5

јеж —ОМ -ОМ -ОМ -ОМ —ОМ —ОМ —ОМ —ОМ —ОМ 9:0
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ииенице К II li II IV V VI VII VIII IX одн.

(65) (62) (54) (45) (27) (25) (22) (16) (14) -ом:

—СМ

НОЖ —eM —eM —eM —eM —eM —eM —eM —eM -eM ():9

МИLII -ОМ -ОМ -ОМ -ОМ -eM -ОМ —ОМ —ОМ —ОМ 8:1

Зец -ОМ -ОМ -ОМ —ОМ -ОМ —ОМ —ОМ -ОМ -ОМ 9:()

КОЛац -eM —eM -ОМ —eM -eM —eM —eM —eM —eM 1:8

правац -ОМ —eM -ОМ —ОМ —eM —eM -eM —ОМ —eM 4:5

крај —ОМ -eM -ОМ —eM —eM —eM —eM —eM —eM 2:7

приатељ

приетељ —ОМ -ОМ -ОМ -ОМ —ОМ —ОМ —ОМ —ОМ —ОМ 9:()

КОЊ -eM - СМ -ěАМ -ОМ =feM —eM —eM —eM —ОАМ 2:7

Глигић —ОМ —ОМ —ОМ -ОМ —СМ —ОМ —eM -OM —eM 6:3

ОДНОС

—OM 2. —fеђ1 9:4 7:6 9:4, 10:3 4:9 6:7 4:9 8:5 5:8 62:55

| 309. Наиме, није тешко уочити да је код прва четири инфор

матора наставак -ом знатно чешћи, тј. 35:17. Код осталих информатора,

млађих, бројчани однос иде у корист наставка -ем, тј. 38:27. (Можда

би још уз ову табелу требало напоменути да су информатори означени

бројевима I и VII, II и V, III и VI, IV и IX повезани линијом срод

ства: родитељ-дијете. Информатор VIII (ж.) има свршена четири

разреда основне школе као и информатори V и VI, али се није кретао

даље из села).

310. Из табеле се јасно види да постоји извјестан број примјера

у којима је инструментални наставак детерминисан вокалом из основе

(кад се у основи налазе е, о па и и): јежом, зецом и приатељом (9:0 —

у корист -ом); нбжем (9:0), кбцем и кбцом (8:1), кдњем и коњом (7:2

— у корист -ем); мишом и мишем (8:1), Глигићом и Глиiићем (6:3 —

у корист -ом)“; — затим постоје примјери гдје нема те детерминиса

ности основинским вокалом (кад се у основи, пред наставком, налазе

неутралнији вокали, а или уд: лучем и лучом, бакрачем и бакрачом,

правцем и правцом (5:4 — у корист –ем); изузима се краем и крајом

(7:2 у корист -ем). А очигледно је још и то да је продирање наставка

-ем новија црта (в. информаторе V, VI, VII, IX) и да је наставак -ом

старија и карактеристичнија црта обаћког говора (в. информаторе I,

II, III, IV и посебно обратити пажњу на информатора VIII и податке

уза њ).“

** Сусједни љештански говор има скоро исту ситуацију: јежом х 10, зецом

x 10, пријатељом х 8 и пријатељем х 2: коњем х 10, нбжем х 9 и нбжом х 1 (Теш.

м., 212).

79 У говорима источнохерцеговачког дијалекта, као и у говорима који се

на њ наслањају присутно је продирање наставка тврдих основа. Говори који чине
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311. Инструментал јд. именица пут и прут неупоредиво је чешћи

са завршетком -ем: путем (ријетко путом), прутем (ријетко прутом).

312. Множинско проширење -ов-|-ев-. Са поменутим проширењем

могу се, поред једносложних, чути и двосложне именице. И овдје

је поремећен однос између меких и тврдих основа:

вџерови и вјерови, зидови (код млађих ријетко зидови), гдлубови,

миурови, каменови (чешће камење), притискови (у Вуковом значењу),

мишеви, мишови и миши (6:1:1), мразеви, дчеви (исп. празник Oци),

јарчеви (рјеђе јарцови), нбжеви, путеви, прутови, зечеви (рјеђе зецови),

жрвњеви (ријетко жрвњови), јежеви, јежеви и јежови (4:2:2);

вцеpдва и вјербва, зидбва, голуббва, мирисбва, миурбва, каменбва,

мишева, мишбва и миша (6:1:1), дчева и отаца, јарчева (јарцбва), нб

жева, зечева (зецбва), жрвњева (жрвњđва), јежева, јежева, јежева и је

жбва (3:3:1:1);

брегдвима, зиддвима, голубовима, камендвима, јежевима, јежевима,

јежевима и јежовима (2:1:4:1), вдлбва.

313. Именица дан поред мн. дани може имати и проширење -ов:

данови (млађи ријетко данови); исп. и миши поред далеко чешћег ми

шеви, длани поред рјеђег дланови и дланови, клини поред далеко рјеђег

клинови и клинови.

314. Именица отац у ген. мн. може имати облик и без проширења:

отаца.

315. Генитив множине. Генитив мн. на -п забиљежио сам у људи,

мјесеци, сати, а овакве генитиве имају и три села и један микротопоним:

Врежани, Ликарп, Обади и Палт. Од именице нокат двојако је: ноката

и ндктиу (6:2); тако је и од именице прст: прста и прстију (4:4), уз

напомену да је код млађих обичније -ију. Међутим, чешћи је наставак

-а: динара, зуба, корака, мрава, снбпа (рјеђе сндтбва), црва.

316. Акузатив множине. И овај говор чува стари акузатив мн.

именице гост: Дочекујем јдсти, али је чешћи облик тдсте или тачније:

преовлађује лексема приатељ: Идем у приатеље.

језгро дијалекта имају оба наставка. Исп. у Пиви и Дробњаку краљом (краљем),

ЛМарићем, чекићом, коцем поред коцом, Милошом (Милошем) (Вуковић, ГПД, 51),

у Вушовићевим говорима мачем-мачом, бичем-бачом (Вуш, ДИХ, 37), у Пециној

источној Херцеговини учитељом поред учитељем, кдњом поред коњем (Пецо, ИХ,

116), док мостарски говор иде са Обадима и Љештанским: пријатељем и пријате

-boм, — лупежом, мјесецом (Милас, 61). Говори који су даље од језгра дијалекта,

или су у периферној зони, имају углавном тврд наставак. Исп. нпр. у Дубровнику

мачом, ножом, краљом, коњом, оцом (Будм, 170), у западнобосанским говорима

брдјом, кдњом, маљом, нбжом, мишом, диом (врло ријетко крајем и дием) (Деш.,

214—215), у Гoрoбиљу нбжом, кđцом, ватраљом, крајом, кдњом (Ник. М., 670),

у Тршићу нđжбм., кдњом, пријатељом (Ник. Б., Тршићки, 412). Овако се углав

ном понашају и сјевероисточни млађи н. шт. говори. Исп. Ник. Б., Мачвански,

256 и Сремски, 336.
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317. Датив-инструментал-локатив множине. Редовно је наставак

-има: коњима (поред коњма), зубима (поред зубма), људима (поред

људма); о облицима у заградама в. т. 192—194.

318. Појединачне напомене. Двосложна хипокористична образо

вања и лична имена типа Јово завршавају се у ном. jд. нa -o: Божo,

Мићо, Радо, — Раде— Радин, исп. микротопоним Вућев дб.“ Акценат

ско-морфолошки тип Јово особито је распрострањен код имена ималаца

какве особине (обично негативне): бало, кило, кусо, ћапло, шепо (и

обично иду у спрегу са придјевом исте основе: бало балави, кало ки

лавт, ћашло ћаплави).

319. Узгредно бих напоменуо још један рјеђи и новији тип хипо

користика на -е: Бране, Мале, Раде, — Рада, Раду; присвојни придјев

је увијек Радов, Будов.“

320. Именице са завршетком -ко и силазним акцентом мијењају

се као именице о-основа м. р.: Бранко, Марко, Мирко, Ранко, Станко,

— Станка, Станку, — Станков. Међутим, именице на -ко, са дугим уз

лазним акцентом, у промјени се слажу са хипокористицима типаЈово:

Вељко, Вајко, Здравко, Славко, Станко, — Станке, Станктн.

321. Тросложна и вишесложна мушка имена на -ија не постоје

у овом селу. Али таква имена из шире околине у изговору Обађана имају

промјену именица а-основа: Димитриа, Димитрие, Димитрт (Ди

митрии); двојак завршетак на -ија и -и(ј)е среће се у аутентичном

говору Обађана само у Алемпиа=Алемпие (светац).

322. Тросложне именице типа Благоје слажу се са Вуковим об

расцем: Видое, Станое, — Станоја, Станоју, — Станоев.

323. Именица сиромах послије губљења х има двојаку промјену:

a) као именица ж. р.: сирдма, сирдме и б) као именица м. р., по типу

јунак: сирдмак, -ăка.

324. Суфикс -ин се чува у једнини у примјерима Циганин, чо

банин, а губи у примјерима Арап, бербер, турбет и касап, у изговору

једног седамдесетогодишњака забиљежио сам Бугар, иначе је Бугарин.“

325. Обађани говоре Србин, у ген. мн. Срба.

** Наведени микротопоним, који се морфолошки не уклапа у данашњу обаћку

ситуацију, говори нам о додиру двају језичких типова, србијанског који зна за хи

покористична образовања типа Боћо (; Бошко, Богдан), Жићо (, Живан, Живко) и

црногорско-херцеговачког који зна за парадигму #бво-föва-föвов. Исп. микрото

поним Моћевићи (са скраћеним акцентом) на територији сребреничке општине и

име (или хипокористик?) Маћо које је раније постојало у Обадима.

* Ако занемаримо акценатску разлику, то је исти тип као у Пиви и Дроб

њаку Вуле-Вулов. Исп. у Љештанском јбле (?бле), јблов (?блов) (Теш. М., 213).

** У неким говорима источнохерцеговачког дијалекта забиљежено је губ

љење суфикса -ин и у јд. Исп. у Пиви и Дробњаку чобан (Вуковић, ГПД, 108), у

Пециној источној Херцеговини цијане један, чобан, Латин и Срб (Пецо, ИХ, 112)

и у западнобосанским говорима Арап, чобан, три касапа (Деш. М., 212).



72 Милорад Симић

326. Именица шав није честа; ном. мн. био би шавови.

327. Обађани најчешће говоре љеб (ријетко љебац и лебац).

328. Именица дјед гласи у ном. jд. běд, а у ном. мн. běдови; хипо

користик је деда и ђедо.

329. Суплетивна множина именица ср. р. као што су јање, јаре,

крме, пиле, прасе може имати и облике м. р.: јањци (исп. прасци), ја

pићи, крмци, пилићи и прасци, што одговара војвођанском прасици.

Мј. теоци, како је сасвим обично и код поменутих именица, у множини

је телади и телад (6:3); исп. јањади и јањад (6:3) и сл.

330. У Обадима се говори кер, вашка (ријетко пас).

331. Говори се спуж.

332. Према Вуковом пијаца, порез и пореза у Обадима је пиац,

пдрез.

2) Именице средњег рода

333. Инструментал једнине. У инст. jд. ср. р. старих цо-основа

употребљава се -ом и -ем: за Камењом и за Камењем (5:3), зељом и

зељем (5:3), пићем и пићом (5:3), прдшћем и прдшћом (7:1), цвиећем

и цвцећом (5:3), гвожђем и гвожђом (6:2), весељем и весељoм (6:2), друж

јем х 8, прућем и прућом (7:1); исп. т. 310.

334. Датив-инструментал-локатив множине. Облици суплетивне

множине именица средњег рода типа теле, иначе облици и-основа,

имају наставак -има: јарадима (поред јарадма), теладима (поред те

ладма); о облицима у загради в. т. 193.

335. Појединачне напомене. Именица доба гласи дбба, и нема дру

гих облика. Њен атрибут је средњег рода: некб доба, глуво доба.

336. Именица вече гласи вече = вече. У поздраву може бити:

а) женског рода (најчешће): добра вече; б) средњег рода (рјеђе): добро

вече; в) мушког рода (рјеђе): добар вече. Иначе је два вече и дво вече,

лџепе вечери и лиепбi вечера; у мн. је вечери-вечери-вечерима.

337. Мјесто рат говори се као у кладањском (исп. Рем., 123)

рато; у мн. је ратови и ратови.

338. Обађани говоре пазуо: инст. jд. је пот пазуом и пот па

зуом. Само је код једног пазуа (ж.).

339. Множински облици именице говече: гдведа-iдведа (дведи)-iо

ведима; са проклитиком је код поведа (код поведи).

340. Именице ср. р. т.-основа имају у множини суплетивне облике

на -ад(и): теле: телади и телад (6:3), пиле: пилади и палад (6:3), а тако



Говор села Обади у босанском Подрињу 73

и буре: буради и бурад (6:3, ријетко бурета), дугме: дугмади и дугмад

(6:3, ријетко дугмета); ген. је телади и телади (5:4), а дат. теладима“;

Исп. т. 329.

341. За промјену именице уже карактеристични су ген. jд. ужета

и облици множине ужета-ужета-ужетима.

342. Промјену именице јаје карактеришу ген. jд. jaета и облици

множине јаја-јаја-јаима. У рјеђој је употреби лексема јајце са обли

цима јајцета-јајцету итд. у јд. и јајца-јајца-јајцима у множини.

343. Код именице дрво у јд. је дрво-дрвета, а у мн., у зависности од

значења: а) (као огревни материјал): дрва-дрва-дрвима; б) (испресије

цана дрва за ложење): дрвљади и дрвљад (6:3), дрвљади и дрвљадт (5:4)—

дрвљадима; в) (у значењу „шума“): дрвеће и сл.

344. Именица око има у множини дчи-дчиу (у заклетви и дчл

ми)-дчима.

345. Именица уво гласи у јд. уво и уо –увета, а у мн. увета-увета

—уветима.

346. За именицу раме карактеристични су облици раме-рамена

-рамена-рамена-раменима.

347. Говори се сјеме, тјеме.

348. Мјесто плеће говори се плећка, а за горњи дио леђа каткад

се вели и плећа; ген. је плећа, а дат. плећима; исп. гл. расплећити се.

3) Именице женског рода на -а

349. Присвојни придјеви од вл. именице ж. р. на -ица гласе

Даницан, Марицан (али исп. хидроним Ђурчина=Ћурчина вода).

350. Резултат друге палатализације у дат.-лок. jд. по правилу

се чува у овом говору: (у) бешици, (у) војсци, (на) дасци, у задрузи, у

Луци, мајци, нози и сл. Ипак, у примјерима мајки, слути и снаи нема

промјене задњонепчаних сугласника. Тако је, али досљедно, и код

личних имена на -ка, затим код имена по особини и женских етника:

Милојки, Радојки, Станки; Бјелки, Шарки, Залaшки, Пдчаушки и сл.

Нема палатализације ни у примјерима типа уски, кдкбики, шћерки,

тетки и сл.

351. Вок. jд. од госпођа гласи тдспођо и тдспођа. Исти је случај

и са дcпоја.

** Исп. Пецо, Именице на -ад, 234—246, гдје се опширније и студиозније

расправља о овим именицама, а обухваћена је и ситуација у дијалектима и грама

тикама српскохрватског језика.
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352. Тросложна лична имена на -ица имају исти облик за ном.

и вок. jд.: Драгица, Љубица, Даница (под утицајем школе ријетко

Марице).

353. Вок. jд. од кукавица гласи кукавицо.

354. У ген. мн. среће се наставак -и у примјерима типа башчи,

вашкт, квдчки, паткт, притки, плећки, — иначе је обичнији наставак

-а: бува, вила, трабаља, звиезда, јасала, оваца, трешања.

355. Плуралија тантум ж. р. грабље и јасле имају ову промјену:

грабље-грабаља-грабљама; јасле-јасала-јаслама.

356. За именицу наћве потребно је навести облике наћве-наћви

(наћава — старији)-наћвама.

4) Именице женског рода на консонант

357. У инструменталу једнине долазе данас наставци -ом и -ем:

здбљом и здбљем (5:3), крвљом и крвљем (6:2), машћом и машћем (5:3),

cдљем и сдљом (4:4). У адвербу је ноћу и ндNбм“; исп. дању и дањбм.

И овдје је наставак -ем чешћи код млађих.

358. Генитив множине ових именица гласи ушију, кокдицу, кд

стију; ноћи, риечи.

359. Појединачне напомене. Именица глад женског је рода: глад

-iљади.

360. Именица мати има ову промјену: мати (поред матер)-

-матере-матери-матер-матерблr.

361. За именицу шћер карактеристични су облици ген. jд. шћери,

инстр. шћеркбм (позајмљен облик) и ген. мн. шћерп.

Облик шћерка (хип. од шћер) има мању употребу. Њен дат. јд.

је шћерки, а ген. мн. шћеркт.

362. За именицу кокби диференцијални су облици ген. jд. ко

коини, инст. jд. кокбшкбм (позајмљен облик) и ген. мн. кокдицију.

Облик кокбика рјеђе је у употреби. У дат. jд. је кокошки, у ген.

мн. кдкöшки.

363. За именицу чељад треба навести ном. чељади и чељад (6:3),

ген. чељади и чељади (5:4) и дат. чељадима.

* Инструментал и-основа, уколико се не чува, иде у два правца. У једним

Говорима као што су обаћки, тршићки, мачвански (Ник. Б., Тршићки, 416; Ма

чвански, 263) и сјенички (Барj., НПСГ, 83) продире наставак о-основа. У другим,

нпр. у Босанској и Хрватској Костајници, у Прчању (Реш., Шток., 171) и у сла

вонским говорима (Ившић, ДПГ, 133) продире наставак а-основа.
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364. Именица раван има двојаку промјену: раван, равне (равни);

исп. и микротоп. Трзан, Трзне (Трзни).

365. Именица сплав двојако се мијења: сплав, сплава (сплави),

на сплаву (сплави); исп. и микротоп. Чубрин= Чубрина план, у Чубри

нбм плану и Чубринбј плани.

366. Именица жуч мушког је рода: жуч-жуча и сл.

5) Облици именичких замјеница

367. О облицима именичких замјеница, поред оног што је наве

дено у одјељку о акценту (в. т. 135), вриједи поменути још и то да за

мјенице нико и ништа, кад су у косом падежу и у вези са приједлогом,

увијек се раздвајају: ни от кога, ни за шта.

6) Придјевско-замјеничка промјена

368. Именска промјена придјева постоји у овом говору. Степен

њене заступљености код информатора старијег и млађег узраста, затим

њене заступљености у појединим падежима — види се из приложене

табеле. Ваља уз табелу још напоменути да је знаком (+) означена именска

промјена придјева, а знаком (—) придјевска промјена. Број поред

римске цифре, која означава информатора, представља године старости.

Ознака Г= генитив, Д=датив, Л=локатив.

примјери I (66) II (62) III (54) IV (45) V (21) VI (16) VII (11)

гдл гдл гдјт гдл гдлПГ длгдл

добар коњ ——— — — — ——— — —— ——— ——— ———

КИШНО

ЛБеTO ——— — —— ——— — —— ——— ——— ———

Крвав

ЖИВОТ — —— —— — — — —— — — — — — — — — ——— ———

лиеп момак -- –– – –– — ——— — —— ——— ——— ———

сув љеб + —— — — — — — — — — —— ——— ——— ———

Благоев

Чауш — —— —— — — — — —— — —— — —— ——— ———

Живков

Драго + — — — —— — —— — — — — — — —— ——— ———

IЈаренков

до — — — —— —— — — — — — — —— — — — — —— —— —-
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369. У ном. jд. ср. р. чува се наставак меких основа: наше (што

е наше ние лоше), треће, мčе, туђе, чие, предње чело; међутим, заби

љежио сам сањд мбре поред чешћег сиње. Досљедно се говори врућо.

370. У ген. jд. м. и ср. р. углавном је наше (а), трећег(а), ту

ђе (а), предњег(а); исп. покбјњбј поред чешћег покбјње.

371. У дат. jд. м. и ср. р. могући су меки и тврди наставци: на

шем (нашбм), трећем (трећом), туђем (туђбм), предњем (предњом).

372. Само тврде наставке имају облици врућ и шупаљ: врућči,

врућом; шупљбу, шупљбм.

373. Досљедно је суфикс -ов у трешњов (трешњов тдпуз); исп.

уоч Ђурђов дана (чешће Ђурђевдана).

374. Придјев „јак” у ном. jд. и мн. неодр. вида има двојаке

облике: јак (јак ко црна земља) и јаки (ко јаки коњ, море носити); ном.

мн. јаки и јакт, ген. мн. јакте. Одр. вид. је јаки (јаки приатељ), јака,

јакд.

375. Придјевски наставак -је сачуван је у називима празника:

Ивањдан, Јовањдан, Миољдан, Никољдан, Стјепањдан.

376. Придјези на -ски од именица ж. p. a-ocнова творе се од

придјевске основе на -н : арминскб следовање, аустринска војска,

ракински, туршински суд.

377. Од компаратива карактеристични су сљедећи: јача, већiт,

виши, висдчи, — стрджие; сувљи, тупљт, — дубљт, — дуљт, зуравт, слабт,

чисти; лакши, љевши, мекши.

378. Обађани говоре њен (њезин и њезин).

379. Присвојна замјеница 3. л. мн. гласи њев, њеви, њеве, њева.“

Од једног човјека (50 год.) чуо сам њиов, њиови, њиове, њиова, али

то није типична особина говора.

380. Обађани говоре ча, чија, чиe.

381. За замјеницу мој карактеристични су:

а) облици једнине мај-мдја-мде и мбе. За м. и ср. р. је мб7(a)

-мбм(е), молем и мдам; ж. р. је моe-мојбј-мојбм;

б) облици множине мди-мде и мбе-мдја; ген. моте и мдт, дат.-

лок.-инст. м.дием и мдим.

382. За замјеницу тај ваља навести ном. jд. м. р. дјтај (тај и

дти), ном. jд. ср. р. датб (тб), ген. jд. дну и а датога (тота), дат. јд.

** Исп. нпр. у говору Коренице њев, на њеву (на њпеy) (Ласт., 760), у Тршићу

њfiов и њев (Ник. Б., Тршићки, 418) и у западном Срему њfiН, њиов (њев) (Ник. Б.,

Сремски, 348).
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öтоме (тдме), инстр. дптем и дтпм (тием и тим), ном. ж. р. дита

(та), ген. дате (те), дат. датој (тај), с приједлогом је да отопа и дд отбСа),

дд оте, код оте жене.“

383. О замјеници двај в. т. 140; о замјеници какав в. т. 376.

384. За замјеницу сав у јд. треба навести облике сав-сва-свд (али

исп. све купи се тд); у мн. сви-све-сва, ген. свију, дат. свјема и свима.

7) Облици бројева

385. За промјену броја два важи сљедеће:

a) мушки и средњи род су изгубили промјену, па се у косим па

дежима употребљава непромјенљив облик два са приједлозима или се

намјесто м. р. узима бројна именица двоица“, а намјесто ср. р. збирни

број двое уколико се ради о младим бићима;

б) женски род има облике двае-двију-двјема.

386. За бројеве три и четири треба навести очуване облике ж.

p. : тра-триу-трjeма (трима, трема); четири-четириу (четериу)-

четирјема (четеpјема); облици трjeмa и четирјема настали су према

двјема.

387. Између бројева од 6 до 19 занимљиви су шес, девет=девет,

десет=десет; једанес, дванес и сл. а од већих главних бројева дваис

дваес (двадес, двадесет), триес-траис (тридесет, тридес), шесет (ше

сет), седамдесет (седамдесет), сто, двјеста, триста, четир(и) стотине,

пé(т) стотина, шерс) стотпна, иљада.

388. Карактеристични облици редних бројева: први, први и први

(5:3:1); други, инст. jд. здруiнем и другим, ген. мн. другле и други,

трећи, инст. jд. с трећием и трећим, ген. мн. трећие и трећи; чет

вртл, инст. jд. и четвртлем и четвртим, ген. мн. четвртле и чет

врти; шести, шестбСа), шестби(е), са шестпем и са шестим; седмп;

једанеста, тринести, четрнеста, дваести, стотп.

389. Од главних бројева већих од 100, као двјеста, триста,

и сл., не праве се редни бројеви.

390. У Обадима је дбадва-дбадва (м. р.), дбадвиe=дбадвиe (ж.

p.) и сл.

** Аналошко о-, према овај, онај и сл., јавља се у низу говора који се простиру

правцем запад—исток: у западнобосанским ијекавским говорима (Деш., 247), у По

савини (Ившић, ДПГ, 66), у источнобосанском дијалекту (Броз., ИБД, 158), у кла

дањском говору (Рем., 128), у Мачви и Срему (Ник. Б., Мачвански, 265; Сремски,

348). Напоменимо још да Решетар за Цетиње биљежи дта (Реш., Шток., 114), као

и то да Вук у првом издању Рјечника нема облика ото, док га у другом издању упу

ћује на то (исп. Ивић П., О Рјечнику, 132).

** Исп. код Вука двојица јунака, двојици јунака, двојицу јунака (Вук, Рj., под

двојица).
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391. Збирни бројеви се завршавају на -еро: четверо, шестеро,

седмеро, дестеро; у парадигми је дестера-дестеру-дестером. Тако је и

у бројним именицама петерица, шестерица и сл. Међутим, у примјеру

четворна кола стоји -оро мјесто -еро.

392. За број двоје треба навести ном. двде и двде, ген. двоја, дат.

двома=двđме и инст. са двама=двбме. Тако се мијења и троје. Исп.

и облике збирних бројева уз пл. тантум: двди сватови, двде бабине,

трдја кола.

8) Прилози

393. Ево једног броја прилога који нису наведени у одјељку

о акценту:

за начин: брже, јаче, лоше, узамантац (узастопно);

за мјесто: близу, далеко (долеко), комп. даље; упринaсе (< y +

прина+ce — на супротној страни наспрам говорног лица: Даде ми се

погледати вако упpинасе);

за вријеме: ваздан, јако, јуче, лани, длoвлaни, синбћ, прексинбју,

нáксинбћ, сутре (ćyтре), увиек.

394. У Обадима се говори једном, једнди, једаред, један пут (је

данпут).

П. КОНЈУГАЦИЈА

1) Инфинитив

395. Што се тиче судбине инфинитивног наставка -и, у говору

села Обади постоје два типа примјера:

а) примјери у којима се -и чува: дићи, жети; вршећи, бивати,

jбњати, живити, зарађивати, звиждати, гдрети, изути, имати, до

сути, дднџети; ддсипати, ишћерати; овамо иду и примјери у којима

се -и редукује, мијењајући артикулацију претходног т или“ћ: güћ се,

дират некога, порват се, дочекат кума и приатеља;

б) примјери без инфинитивног -и: дбћ, излцечит, испричат, питат,

скакат, бацат, вдфит, скочит, ишћерат; в. т. 196.

396. Овај говор не зна за удвајање инфинитивног наставка у

примјерима типа плести, расти, изести.

2) Презент

397. Прво лице јд. през. глагола моћи гласи моју, морем (мо

жем); исп. Ивић П., Дијалектологија, 13. Говору су непознати облици

вељу, виђу и вољу.
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398. Добро се чува интервокалној у 3. л. мн. през. код глагола

VI. Белићеве врсте са основом на -а: имају, играју се, лутају, ручају,

спавају.

399. Треће л. мн. през. глагола типа умјети гласи умију, смију.

400. Код глагола VII и VIII Белићеве врсте у 3. л. мн. през.

по правилу долази наставак -е: вабе, вдде, гдне, губе, љубе, муче, по

лазе се, учине; бјеже, леже, реже, звижде, исп. раду х 1, плашу се х 1

и дни ћу х 1.

3) Имперфекат

401. Од имперфекта се чувају усамљени облици биа, биаше, биб

смо, знадид, знадиасмо, имадиа, имадиасмо.

4) Аорист

402. Овај облик је посве обичан у говору Обади:

1. л. jд.: дадо, дбђо, виђо, извади, нађо, дао, побјего, погледа, по

трча ;

2. и 3. л. jд.: дднесе, доплати, дрекну, ишћера, купи, прдпаде, са

стави вдду, тарну ватру, ћушну, уфати;

1. л. мн.: дадосмо, ддватисмо, дођосмо, досмо, уплашисмо;

2. л. мн. доведосте, дбђосте, допјевасте (доћи пјевајући);

3. л. мн. дадоше, дигоше, дднџеше, стitiоше.

403. Старији чланови двију породица имају наставак -имо мј.

-смо у 1. л. мн. аор. ; штавише код једне седамдесетогодишње жене,

рођене у овом селу, биљежио сам досљедно бишмо, дођошмо, дошмо,

уђошмо, ужнашимо.“

404. Аорист несвршених глагола није непознат овоме говору:

вуче, гдвбри, кдси, пита, ради, сипа; исп. и не може.

5) Футур

405. Долази до стапања инфинитива на -ћи и енклитике: доћу,

дбћеш, дбће, дбђемо, дбћете, дбђе. Али овдје се сажима и 1. л. jд. ca

жетог футура са личном замјеницом ја: доћа (< дđћја - дбћу ја).“

** Уопштавање гласа ш у 1. и 2. л. мн. аор. из 3. л. забиљежено је нпр. у

говору Коренице: дроимо, поједоште (Ласт., 761) и у западнобосанским ијекавским

говорима: башмо, дођошмо, поузимаште, урадиште (Деш. М., 264) — досљедно,

затим — у Мачви: дођошмо (стигосмо), рекоште (Ник. Б., Мачвански, 273) у Тр

шићу: дођосмо (ддошмо), дођосте (Ник. Б., Тршићки, 421), у Колубари: даоиимо,

окупашмо, детавиште (Ник. Б., Колубарски, 52). Исп. у посавским говорима до

башмо, ојддиште (Ившић, ДПГ, 80).

89 Исп. у Љештанском викаћа, даћа, даћа, казаћа (Теш. М., 227) и у запад

нобосанским ијекавским говорима нећ-а, питаћ-а (Деш. М., Западнобосански, 188).
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6) Императив

406. Наставак 2. л. мн. је -те: ајте, ите, радите, ручајте, сјете.

407. Мјесто 1. л. мн. императива употребљава се конструкција

aj(те) + да + 1. л. мн. презента: ај да запјевамо, ајте да во салетимо.

408. Мада није честа појава, својеврсну интересантност чини

императив сложен са дај као у примјерима Дај м, реко, њбј вратимо

јунцу. Дај ти мен (ону кобилицу уат.

409. И у овом се говору употребљова облик нека у значењу „не

мој”: Нека, ја ћу. Нека, дбу и а чујем. Али и кад се пријети некоме

ван домашаја: Нека те, нека, доћеш ти мени у шаке!

410. Императив глагола куповати гласи купуј.

411. Императив глагола (на)пити (се) у 2. л. jд. гласи ти, натп

се; исп. и облике глагола (у)шити ши, уши, ушпте.

412. Императив глагола броити двојак је: брбј и брди.

413. За ублажавање заповијести служи партикула —де: донесиде,

скокниде.

414. За оштрију заповијест употребљава се деде (углавном уз им

перативе несвр. глагола): Деде полази! Деде устај!

7) Потенцијал

415. Енклитика глагола бити у свим лицима гласи би: ја (ти,

он) би дао; ми (ви, они) би дали.

8) Глаголски придјев трпни

416. Овај говор познаје оба наставка -ан и -ат: заклан и заклат

(4:4), послато и послано (5:3), наппсано и наппсато (7:1), извткан х 8,

узорана и узората (7:1), дбран и дбрат (6:2), поткован x 8, дкопан х 8,

залупан и залутат (7:1), дЗлдан и дЗидат (7:1), дчерупан и дчерупат

(6:2), изнбсан и изндсат (7:1).

417. По односу наставка -т: —вен: -јен говор Обади се углавном

слаже са књижевним језиком: сашивена, проливена; добиен (рјеђе до

бивен и добит), сабиен, покривен, покривена.

418. Облици трп. прид. глагола VII Белићеве врсте такође од

говарају књижевној норми: джењен, подиељен, раздиељен.



Говор села Обади у босанском Подрињу 81

9) Глаголски прилог садашњи

419. Овај се облик још чува, али му је употреба знатно смањена

у односу на књижевни језик. С морфолошке стране интересантно је

да глаголи VIII Белићеве врсте у овом облику имају двојак облик:

бјежећи и бјежајући, клечећи и клечајући премда је у презенту бјеже,

држе и сл.

10) Глаголски прилог прошли

420. Овај облик као граматичка категорија не постоји у говору

села Обади. О једном примјеру, његовом облику и употреби в. т. 167.

11) Плусквамперфекат

421. Овај облик врло је риједак: Сва е дна била распала се. Авра

мовћи доседли били, под Ликарима, нађе.

12) Карактеристични облици из промјене појединих

глагола и глаголских група

422. У овом одјељку дају се карактеристични облици из про

мјене појединих глагола и глаголских група, и то:

423. Из промјене гл. јести: инф. јести, през. једем-једемо-једу,

рад. прид. јео, имп. једи-јете.

424. Из промјене глагола ићи и композита:

а) инф. ићи, през. идем-премо-иду, имп. иди-ите, рад. прид.

ишб-ишла, прил. сад. идући (али исп. идући пут);

б) инф. дбћи (дбћи), аор. дбђо-дбђе-дбђосмо (-шмо)-дбђоше, рад.

прид. дошб-ддшла, футур даћу и дбђа (1. л. jд.), доће (3. л. мн.);

в) инф. дпићи, през. 3. л. jд. дуе, аор. 2. и 3. л. jд. дуе, 3. л. мн.

ддоше, имп. отиђи(те), рад. прид. диб (дтишб)-дшла (дтишла);

г) инф. изићи (изићи х 1), през. 3. л. jд. изиђе, аор. 1. л. jд. изиђо

и изиђо (7:1 — в. т. 154г), 2. и 3. л. изиђе и изађе (5:3), имп. изиђи(те),

рад. прид. изишб.

Говори се сићи (никад саћи); рад. прид. је сишб. Тако је и ући,

а не унићи.

425. Радни придјев гл. I врсте на консонант одговара књижевној

норми: крао, плео, прео.

426. Трпни придјев гл. I врсте на зи с ослања се на истоимени

гл. облик глагола VII врсте: вежен, грижен, помужена; отрешен, спа

1{{ен И СЛ.
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427. Из промјене гл. донијети: инф. донџети, аор. 1. л. jд. до

несо и донесо (5:3 — в. т. 154г), 2. и 3. л. донесе, 3. л. мн. донесоше (до

нџеше), рад. прид. донио, донџела, трп. прид. донешен, донешена, -o.

428. Код гл. I врсте на конс. к добро се чува разлика између

3. л. мн. през. и осталих лица овог облика: пеку, теку, вуку (вучу х 1),

сцеку, туку.

429. Из промјене гл. моћи: 3. л. мн. през. могу.

430. Императив гл. I врсте из т. 428 зна искључиво за резул

тате друге палатализације: вуците, пеците, сцеците, туците.

431. Из промјене гл. почети: през. почне, почнемо.

432. Из промјене гл. узети: инф. узети, през. 1. л. jд. узмем,

аор. 1. л. jд. узе (најстарији само) и узе (остали), 2. и 3. л. jд. узе (по

неко од старијих и узе), имп. узми(те), рад. прид. узео и узб, узела.

433. Из промјене гл. клети: кунем-кунемо-куну.

434. Из промјене глагола I врсте који могу имати и облике по

III врсти:

a) глагол помоћи: инф. помоћи (помоћи); 3. л. jд. през. помогне,

3. л. jд. аор. томдже;

б) глагол лећи: 3. л. мн. през. легну, рад. прид. легб, 2. и 3. л.

jд. аор. леже;

в) глагол сјести: инф. сјести, 3. л. мн. през. сјену (сједну), 2.

и 3. л. jд. аор. сједе, императив 2. л. jд. сједи, 2. л. мн. сјете, рад. прид.

сјео и сио, сјела;

г) глагол озепсти: инф. дзепсти и озепсти (6:3), рад. прид. дзебла

и озебла (7:2), аор. 2. и 3. л. jд. дзебе, 1. л. мн. Озебосмо, 2. л. мн. озе

босте;

д) глагол погинути: 3. л. jд. аор. погибе;

ђ) глагол пасти: инф. пасти, 3. л. jд. през. па(g)не, 2. и 3. л. jд.

аор. паде, рад. прид. пао.

435. У вези са неким глаголима I врсте који могу имати облике

и по VII врсти, у Обадима је овако:

а) спасити, през. 1. л. мн. спастмо, трп. прид. спашен,

б) живити, през. 1. л. мн. живимо, аор. 1. л. jд. живљо и живи

(5:4), 2. и 3. л. jд. живље и живи (5:4), 1. л. мн. живисмо, живљосмо

и живљесмо (6:2:1), 3. л. мн. живише, живљоше и живљеше (6:2:1),

рад. прид. живили.

в) пљети и плцевити, 1. л. jд. през. плцéвем, рад. прид. пљали

и плцевили;

г) расти, 3. л. jд. расте, рад. прид. расто, порастб;
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д) врџећи, през. вршем-вршамо-вршу, аор. 1. л. jд. вршо, 2. и

3. л. врше, 1. л. мн. вршосмо, имп. врши(те), прил. сад. вршући, рад.

прид. врб-врла, трп. прид. (o)вршено.

436. Из промјене гл. рвати се: инф. рвати се, през. 3. л. jд. рве

се (рве се), 3. л. мн. рву се (рву се), рад. прид. м. р. мн. Авали се.

437. Из промјене гл. ткати: през. ткам-ткаш-тка-ткамо

-ткате-ткају (млађи ткају). Исп. и дткам, проткам и сл.

438. Мјесто сисати употребљава се гл. посати; 3. л. jд. през.

пдсе, 3. л. мн. през. посу, рад. прид. посало. Глаголи ддити, заддити,

поддити, уддити увијек су пријелазни.

439. Из промјене гл. бријати: 3. л. jд. през. брие (брие), рад.

прид. бриб.

440. Из промјене гл. III врсте који могу имати облике по I врсти:

а) инф. дићи, киснути, венути; аор. 2. и 3. л. jд. диже, покисе,

увену, 1. л. мн. дигосмо, покисосмо, увенусмо, 3. л. мн. дигоше, поки

соше, увенуше;

б) рад. прид. дија, покисб, увео, дигло, покисло, увело.

441. Из промјене гл. метнути:

а) инф. метнути (чешће турити); 1. л. мн. през. метнемо, 3.

л. мн. аор. метнуше; рад. прид. метнб, метнула;

б) инф. метити, императив 3. л. jд. мети.

442. Из промјене гл. просути, који се употребљава мј. гл. пролити:

1. л. jд. през. прдстем, 1. л. мн. през. прдстемо. Исп. и насути, иза

сути мј. налити, излити.

443. Из промјене гл. добити: през. 1. л. jд. добием (ддбием), рад.

прид. добио (добио), трп. прид. добиен (рјеђе добивен и добит).

444. Из промјене гл. сакрити се: сакрие се (сакрие се).

445. Из промјене гл. ковати: 3. л. jд. през. кује (кује), рад. прид.

кдвб-кдвала.

446. Из промјене гл. отровати: през. 3. л. jд. дпрује (дтрује)

и 3. л. мн. дитрују; аор. 1. л. jд. отpдва и дтрова (2:6 — в. т. 154г),

2. и 3. л. jд. дитрова, 3. л. мн. отpдваше; рад. прид. дпровд, дитровала.

447. Из промјене гл. пљувати: 3. л. jд. пљује (пљује) и 3. л. мн.

пљују.

448. Из промјене гл. куповати: инф. куповати; през. 3. л. jд.

купује (купује), 3. л. мн. купују; рад. прид. купово, куповала, имп.

купујGште).
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449. Из промјене гл. (по)слати: 3. л. jд. през. шаљем, пошаљем

(пошљем).

450. Из промјене гл. жети: през. 1. л. jд. жањем, 1. л. мн. жа

њемо, рад. прид. жео, жела и имп, жањиĆте).

451. Постоје контакти између глагола V и VIII Белићеве гла

голске врсте: дркти ко прут (дркћем), дакће ко кер (дакти), капти

жиер збукава, трепти ко јасикова лиска, али трепће (очним капцима),

цептт (од зиме), рад. прид. је дактала, дрктала, каптб, трептала,

цептала.

452. Однос међу глаголима V и VI врсте представићемо сље

дећим примјерима: дрџема, дува, зцева, сипа (нпр. воду и сл.) и сипа

(тешко дише), шета се и шеће се, пљеска и пљешће, прска (дроби, крцка)

и пршће (кропи водом), капље, иште, бишће.

453. Из промјене гл. мирисати: през. 3. л. jд. мирише, рад. прид.

мирисб, мирисала.

454. Не постоји гл. јахати. Мјесто њега употребљава се гл. ја

шити, који се мијења по VII врсти: јашим-jäштмо-јаше.

455. Из промјене гл. дати: през. 1. л. jд. дам, 1. л. мн. дамо

(дамо), 3. л. мн. дају (млађи дају), не дају (облици дадем, дадеш, да

демо, даду рјеђе се срећу); аор. 2. и 3. л. jд. даде, 3. л. мн. дадоше, рад.

прид. дао, дала, дали; трп. прид. дата, дато.

456. Из промјене гл. знати: през. 1. л. мн. знамо (знамо), 3. л.

мн. знају (млађи знају), не знају (облици знадем, знадемо, знаду рјеђе

се срећу).

457. Из промјене гл. имати: през. 1. л. мн. имамо, 2. л. мн.

имате, 3. л. мн. имају; имперфекат имадиа, имадиасмо, рад. прид.

имб-имали.

458. Из промјене гл. играти: инф. играти, през. играм-играмо

играју, прил. сад. играјући.

459. Из промјене гл. читати: през. читам-читамо-читају, рад.

прид. читд-читала (читала).

460. Из промјене гл. чешљати: през. чешљам-чешљате-чешљају

и рад. прид. чешљд-чешљала.

461. Однос VI и VII врсте код глагола гледати види се из през.

гледамо, имп, гледај(те) и рад. прид. гледала.

462. Код глагола VIII Белићеве врсте у прил. сад. поред пра

вилних облика јављају се и аналошки облици према гл. VII врсте:

бјежећи и бјежајући и сл.
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463. Из промјене гл. разумјети: инф. разумити, през. 2. л. jд.

разумпш (некима је узречица разумеш ти), 3. л. мн. разуме, аор. 1.

л. jд. разуми и разуми, 2. и 3. л. jд. разуми, имп. разуми(те).

464. Из промјене гл. смјети и умјети: през. 1. л. jд. смием,

умием, аор. 1. л. jд. је смједо, умједо, рад. прид. смио, умио.

465. Из промјене гл. пустити: инф. пустити, 3. л. мн. пусте,

рад. прид. пустио, трп. прид. пушћен.

466. У трп. прид. гл. крстити увијек је кршћен-кршћена-кршћено.

467. Из промјене гл. бацити: инф. бацити и бацити и рад. прид.

бацила и бацила.

468. Од глагола VII врсте са старом инф. основом на ђ неопходно

је дати:

а) инф. Сједити, сиђети, сјеђети (6:2:1), през. сједим-сједимо

-сједите, рад. прид. сједио, садио и сиђео (6:2:1), сједила, сиђела и сје

ђела (6:2:1);

б) инф. видити и виђети (6:3), аор. виђо-виђе-виђосмо-виђосте

—виђоше, рад. прид. видио и виђео (7:2), видила и виђела (7:2).

469. Из промјене гл. учинити: инф. учинити, аор. 1. л. jд. учини

и учини, 2. и 3. л. учини.

470. Из промјене гл. вољети: инф. вдљети и волити (5:4), през.

1. л. jд. волим (вдлем х 1), 3. л. jд. волт, рад. прид. вдлио и вољео (7:2),

вољела и волила (7:2).

471. Из промјене гл. изгорети: 3. л. jд. през. изјдрт, аор. 1. л.

jд. издро, 2. и 3. л. изјдре и изгоре (7:2), рад. прид. излдрела.

472. Из промјене гл. остарити: инф. дстарити (чешће је дма

торити), през, 3. л. jд. дстари; рад. прид. дстарила.

473. Из промјене гл. сазрети: през. 3. л. jд. сазрене, 3. л. мн.

сазрену, рад. прид. сазрео и сазрио (7:2); исп. зрео и зрио (6:3).

474. Из промјене гл. ударити: през. 3. л. jд. удари, 3. л. мн.

ударе, аор. 1. л. jд. удари и удари (3:5), 2. и 3. л. удари, рад. прид.

ударио.

475. Из парадигме гл. промијенити: през. 3. л. jд. прдмџент,

3. л. мн. прдмцене, аор. 1. л. jд. промиени и прдмцени (2:6 — в. т. 154г),

2. и 3. л. промиени, рад. прид. промиенио-промиенила.

476. Из промјене гл. сломити: през. 3. л. jд. слдмп, 3. л. мн.

cлдме, трп. прид. слдмљен.

477. Из промјене гл. бројити: през. 1. л. мн. брдимо, 3. л. мн.

брда, имп. брди и брбј, рад. прид. брдила.
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478. Не постоји гл. стати. Увијек је спавати, спавам и сл.

479. Премда је најчешће познавати, познаем, забиљежио сам

примјер без проширења: Младић неки, не познам га, што је значењски

и видски једнако не познаем ја.

480. Из промјене гл. вриштати: през. 3. л. jд. вришти (вришти),

рад. прид. вриштали, исп. и облике през. њишта и пишта од гл. њи

штати и пиштати.

481. Из промјене гл. бјежати: инф. бјежати (бижати), през. 3.

л. jд. бјежи (бижи), имп. бјежи(те) и рјеђе бижи(те), рад. прид. бјежб

(бижд), бјежала (бижала).

482. Из промјене гл. ћутати и њему напоредних облика: инф.

ћутити, ћутати, шућети и шутити (5:1:3:1), през. 3. л. мн. hуте.

и шуте, рад. прид. ћутио, шутио и шућео, ћутили и шућели, имп.

ћути и шути.

483. Из промјене гл. бити (esse): презента) 1. л. jд. будем, би

дем и бинем, 2. л. jд. будеш, бидеш и бинеш, 3. л. jд. буде, биде и бине;

1. л. мн. будемо, бидемо, бинемо и бунемо, 2. л. мн. будете, бидете,

бинете и бунете; 3. л. мн. буду, биду, бину и буну; б) 1. л. jд. јесам;

нисам, 3. л. jд. ниe, рад. прид. био-била-било; 3. л. jд. аор. би, биаде

(биаде); футур 3. л. jд. биће, 3. л. мн. биће; имперфекат биа, биаше,

бáасмо.

484. Из промјене гл. хтјети: инф. шћети, през. 1. л. jд. дну,

2. л. jд. днеш, 1. л. мн. днемо (у упитној реченици је дјеш ли, дбе ли,

дheмо ли и сл.), 3. л. мн. дне; одрично је нећу, нећеш-нећемо-неће; аор.

1. л. jд. шћедо, 2. и 3. л. jд. шћеде (одрично не шће), 1. л. мн. шћедо

смо, рад. прид. стио и шћео, шћела.

485. Напомињем да сам забиљежио и облике шћебнде и дабнде

(<хтједбудне и дадбудне).

13) Творба итеративних глагола

486. Глаголи с инфинитивном основом на -ава- углавном одгова

рају књижевном стандарду: 3. л. jд. през. забушава, зафркава, зави

плава.

487. Од глагола давати, ливсавати, познавати презент је даем

(даем), ливсаéм (-ěм), познаем (-ěм), а императив даи(те), ливсаи(те).

Међутим, код глагола обећавати двојако је: обећавам и рјеђе обећаем

(-ěм).

488. Код глагола записивати, опасивати, прокисивати досљедна

је алтернација -ива)-ује-: записује(-e), опасује(-ê), прокисује (-e).
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489. Презент гл. т. заграђивати: 1. л. jд. заграђујем и заграђивам

(7:2), обрађујем, 3. л. мн. заграђују и заграђивају (7:2), обрађују.

490. Презент глагола казивати: 1. л. jд. казујем и казивам (6:3),

рад. прид. казивб.

491. Презент гл. даривати: 1. л. jд. дарујем и даривам (6:3).

Облике на -ивати, што важи и за гл. из т. 489 и 490, биљежио сам уг

лавном од млађих Обађана.

492. Говори се свањивати, свањива.

493. Вуковом ноћивати, ноћивам одговара ноћевати, ноћевам.

494. Глагол добијати гласи двојако:

а) инф. добиати, 3. л. мн. през. добиају; трп. прид. добтано (ри

јетко);

б) инф. добивати, 3. л. мн. през. добивају, трп. прид. добивано

(ријетко).

495. Глагол пустити има паралелан видски и значењски лик у

гл. пушћати. Међутим, према њима стоји лик несвршеног вида пуш

ћати. Исп. и друге глаголе са истим односом основа и са истом вид

ском ситуацијом: запустити=запушћати: запушћати, напустити=на

пушћати: напушћати, спустити=спушћати: спушћати. По усменој

информацији Милице Радовић-Тешић овако је и у Пиви, у Црквич

ком Пољу. Уосталом и Вук у Рј. разликује пуштати (несвр.) и пушта

ти (свp.). Међутим, појава је ван домашаја књижевног језика (исп.

Ивић П., О Рјечнику, 140).

496. Говори се кршћавати.

497. Према глаголу гднити стоји и лик гоњати, за који се у Рj.

САНУ s. v. каже да је „често у итеративном значењу”. У Обадима

је увијек итеративан.

498. Према глаголу терати (чешће је гонити) стоји итеративни

лик ћерати. Код свр. гл. је доћерати, а никад изагнати, догнати и сл.

499. Према глаголу бјежати стоји итеративни лик биéтати.

500. Говори се зачепљати.



Четврти одјељак

С И Н ТАК СА

501. К о н гру енц и ја. Што се тиче конгруенције придјев

ског и замјеничког атрибута, кад је именица у конструкцији са броје

вима, у говору Обађана је:

а) мушки род: два спдсобна чоека, она три раста;

б) средњи род: два црна дка, моја два дка.

502. У вези са конгруенцијом предикатског дијела, кад је именица

у бројној конструкцији, у Обадима је:

а) мушки род: Два брата се загледала у једну цуру. У њега су три

сина у рату срадала. Ддшла јбј три ђевера на конак. Ндбас су ми

сломљена четири присада. — дакле, слагање је по облику. Међутим,

имам забиљежен и један примјер слагања по значењу: Два брата се

загледали у једну девојку (први и посљедњи примјер потичу од истог

информатора);

б) средњи род: Дошла су ми два унучета (в. т. 385a). Само су

два села ддшла на кулук.

503. Атрибут именица на -а које означавају мушка лица у једнини

слаже се двојако. Једне од њих као слуга, муштерија и тип улизица

слажу се облички: Нисам ја твоја слуга, једндч сам ти рекб. Он је био

моја муштерија. Он је велка пианица. Друге од њих као владика, вој

вода, паша, старјешина, газда, коловођа, колега, кириџиа, сајџиа имају

уза се атрибуте мушког рода: старт владика, наш војвода, маторп паша,

млади судиа, строји старјешина, трулт газда, онај коловођа, мој ко

лета, ерски кириџиа, добар сајџиа. Међутим, све те именице у множини

имају атрибуте у облику женског рода: вјерне слуге, старе муштерие,

тешке планице, наше владике, турске паше, сребенчке судие, стрде

старјешине итд.

504. Кад је именица у конструкцији са бројевима већим од че

тири, замјенички атрибут се овако слаже:

а) мушки род: овд пет људи;
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б) средњи род: овд пешеpo jaja;

в) женски род: овде пет жена.

505. Када је именица у конструкцији са бројевима већим од 4,

њезин предикат стоји у једнини: Протрча пет коњеника. Прбђе пет

младића.

506. Кад је именица у конструкцији са збирним бројевима, атрибут

се слаже по облику: мбе двбе ђеце, његово седмеро јдведа.

507. Кад је именица употријебљена уз збирни број, облик прид

јева и глаг. придјева у предикату слаже се по облику: Двде ђеце е мало

прие прдшло вуде. У мене дестеромббе нажело двиe клање. Твбе трбе

гдведа било у мојој ливади.

508. Кад је именица у конструкцији са збирним бројем, предикат

има облик једнине: За мном трчи петеро паса. У твдјбј Њивици пасе

шестеро јдведа. Ја мислим да шестеро кбња море дптпут дићи онб црџета.

За мном дође двде ђеце.

509. Уз бројну именицу на -ица атрибут има досљедно облик

женског рода: света Трдица, наша петерица.

510. Кад је субјекат бројна именица на -ица, придјев и гл. придјев

у предикату могу се двојако слагати:

а) по облику: Твоја су трдица спдсобна и кадра. Двдица су пје

вала целу нбћ. Трдица су утекла с положаја. Шестерица су протрчала

на коњима;

б) по значењу: Њи су двдица ударили на њега. Њике су се четве

pица бацали на крушку. Кад смо нас трдица запјевали, вакб се дко нас

народ скупио.

511. Уз бројну именицу на -ица предикат је увијек у плуралу:

Четверица иду прекд њива. Четверица у зеленбм одцелу замакоше у

шуму. Њи петерица сваки дан иду пјешке у школу. Трдица прдпјеваше

кро село.

512. Уз збирне именице на -ад атрибут може бити у облику: а)

женског рода: два прасад, две прасади и б) средњег рода: два прасад,

двте прасади.

513. Уз колективне именице на -ад предикат је у множини: Пра

сади скиче. Јарад брсте. Телад једу.

514. Уз збирну именицу употребљава се збирни број: Опрасила

е дестеро прасадт.

515. Облик придјева или глаг. придјева у предикату именица

браћа и господа слаже се облички: Браћа су сложна. Браћа су дошла.

Господа е добра. Госпдда ние могла дбђи.
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516. Уз именицу слуга број два је у облику женског рода: двиe

слуге. Женског је рода број два и уз именице владика и војвода: двиe

владике, двиe војводе, али уз ове двије именице мјесто броја два слушао

сам и бројну именицу двоица: двдица владика, двдица војвода.

517. Уз именице које су изведене суфиксом -ло, и које значе

мушка бића — атрибут има облик мушког рода: тај баљезгало, тај

чакетало.

518. Кад су у питању именице множина, већина, дружина, народ,

предикат је у једнини: две гддине неће ваљати јабуке, мложина згране

дпаде. Већина је давно дптишла. Дружина засјела. Народ се нунди скупља

свакб Спасовдана.

519. Кад именица стоји уз прилог неколико, предикат се по пра

вилу слаже облички: Ддшло јој неколко жена. Забиљежио сам и један

примјер слагања по значењу: Дошле су неколко жена.

520. Кад се женском лицу обраћају са Ви, предикат је у мно

жини: Ви сте рекли.

521. Па деж не с ин та гме и ре к ц и ја по је д и —

н и х глагола. Припадање субјекту који је означен именом и пре

зименом изражава се генитивом без приједлога: унук Мирка Петро

вића, син Јове Радивоевића.

522. Посесивност се често исказује енклитичким облицима датива

личних замјеница: Диете јој нешта слабо. Прдшла ми крави вада,

имам бригу за њу. Нуриа и брат му Рамо (били). Биб Цвиетин и Пе

тар, син м. Био Крсто и Максим и сестра пM Павлиa. Био и Милош,

ови вати, чича ваЛИ.

523. Припадање лицу исказаном самим именом, без неких других

одредаба, изражава се присвојним придјевом: Благоева Адица, Цвиe

тинов Чауш, Чедина Њивица.

524. Припадање већем броју лица, обухваћених једним презиме

ном, исказује се обликом генитива множине: Петровића плац, Спапћа

ђеца. У једном сам примјеру у поменутој функцији забиљежио употребу

ген. jд.: Иди... низ да доли пошај Ђокановића њивама.

525. Веза у Н- генитив личне замјенице врло често има вријед

ност присвојне замјенице одговарајућег лица: Јој, дбе у мене зекан

да цркне. Јој, ка(д) се у мене рука запали. Каже у мене дитац. Осам

несте гддне у нас је дефрајтер био Талitaн.

526. У значењу глагола „посједовати” долази падежна конструк

ција посесивног типа сложена од бити (постојати) + y + генитив:

У њега би јена пута. А била у Цвцетна нека врањуша. Па, знам ја, тд.

ние у Швабе било.
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527. Облик еда (у Обадима једа) употребљава се у значењу „има

ли...”: Једа ли га ђе, ние ваљда у земљу прдиб. Лик једа у устаљеним

обртима може имати и друга значења: а) (у клетви) „нека...”: Једа

ббјда сврата, тј. врат сломио; б) (у пријетњи) „буде ли било, ако буде

било”. Једа Бога, пантића [o] вб њему.

528. У реченици са одричним пријелазним глаголом објекат може

бити:

a) у облику генитива: Дај ми зекана, нећу ти, нећу ти кобиле.

Не могу ја подигнем главе од јастука. Једн дбђу па немају круне у себе.

Нембј бацати љеба,

б) у облику акузатива: Нембј бацати коре.

529. Замјенице (не)ко, нико, нешто, ништа уз глаголе имати,

немати гласе Има ли некога (кога) у тој кући? Има ли неко (кдјкдоди)

у тој кући? Нема бвди никотајнико. Има нешта у овај папрати. Нема

ништа, бдлан, не бој се.

530. Уз глаголе питати, видјети, молити, чекати, чувати, бра

нити и сл. биљежио сам објекат у генитиву: Питај Раде. Питб сам

Стевке за коња. Јеси видио Миће? Види тдслa кaка. Моли Јаке да при

чува бвце. Чекам Тодоре. Чекам автобуса. Чувам тора. Ми чували

куруза у Забранци. Ајмо бранти нашег магацина Међутим, по језичком

осјећању млађих, под утицајем школе најверојатније, у примјерима са

неживим објектом био би обичан и акузатив: Чекам автобус и сл.

531. За означавање времена, кад су у питању именице дан, ноћ,

јутро, вече, Обађани, бар само тако имам забиљежено, употребљавају

акузатив без приједлога с атрибутом“: Циелт богдвeтни дан препада

киша. Ону нбћ ја дета брез дбуће. Онд јутро сви смо били кôт куће.

два вече срце ми е на мјесту. — Неђе неки дан дбђе поштар. Једно вече

удари киша. А кад су именице јутро и вече у спрези, атрибут није по

требан: Јутро вече бн волкб добиe.

532. У значењу „бити, налазити се у сфери...” (уз глаголе као

што су живјети, налазити се, становати, ранити се) употребљава се:

а) код + генитив: Ми смо код њега ноћевали цео мјесец. На Бје

ловцу ја, код неког порчнтка Радуловића, био посилни. Он живио код

ујака;

б) у Н- генитив (ријетко): У мене е сикира, ђе ћеш тамо.

533. Веза код + генитив често стоји у значењу „упркос чиње

ници...”: Код пуне куће народа мал до подне лежи. Коlg) толке моe

земље да морам куповати и себи и стоци.

** Исп. М. Ивић, Из проблематике падежних временских конструкција,

185—196, — гдје се свестраније расправља о временској употреби акузатива без

приједлога.
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534. Уз глагол донијети, кад је у питању одвајање, стоји при

једлог од: Донесиде ми од Јове онај чивињак.

535. Глагол тицати се иде увијек уз генитив: То се моле кућана
ништа не тиче.

536. Аблативни глаголи чија реакција може захтијевати генитив

без приједлога или генитив са приједлогом од у говору Обађана до

сљедно су са генитивом без приједлога:

бојати се некога: Не бдим те се ни у каци;

плашити се некога: Плаштм те се ко поћере испуста села;

клднити се некога: Клдне га се ко да е шугав, -

чувати се некога: Чувај га се ко љуте тује.

537. Говори се Пбрцие пуне меса. Напио се воде наште срца.

538. Глагол искати увијек се употребљава у значењу „тражити,

молити”. Његова рекција може бити двојака:

a) од + генитив: Ишти да њевте оне велке мердевине;

w

б) у -- генитив: Искб у мене пара у зајам.

539. Уз глаголе типа купити стоји:

a) у -- генитив: Купим у њега јенба алата. Сали Крњуша узео

у Реџе Красана у Вдљавици онога зекана;

б) од + генитив: Купили дни дд њега.

540. Такозвани генитив материје иде у овом говору са пријед

логом од: астал о чамовине, клупа о тренице.

541. У Обадима се говори са лиеву страну (поред с лиеве стране):

Изиђеш... и са лиеву страну, како идеш према Хам-Пивску, има кућа.

Исп. и на лиеву страну: Пашајћа кућа, она стара, ено доли, брате, на

десну страну, на лиеву страну како идеш. Тако је из десну, с дну страну

поред здесне, с дне стране, уз напомену да је акузатив чешћи и обич

нији код старијих.

542. Приједлог поред иде са генитивом: Поред мене, ео, вакб био

за софрбм.

543. Прилог близу иде са генитивом: близу куће.

544. Уз облик жалије иде генитив: Жалие ми е здби него ненице.

545. Приједлог према може ићи: а) са дaтивом: Према нама е

био ко добар дан. Иди тāм према Средњем брцеiу и наћеш та; б) са ге

нитивом (само још код понеких старијих): Према нас си био чоек. Ти

идеш (иди) лиево према Хам-Пивска. Ај тт, прика, према мене. Иде

један официр према кочилима.
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546. Приједлог против иде досљедно са генитивом: Шта имаш

ти против мене и мде жене? У овом је говору устаљен израз имати

против некога нешто.

547. Уз поредбену копулу као забиљежио сам употребу конструк

ције у -{- генитив: Има ноге ко у рбде. Има цитиле ко у Миће. Исп. и

примјере У њега су пантоле ко у мене. У Јеле е такт расплет.

548. Уз партикулу ево може ићи и номинатив и генитив. Номи

натив се употребљава кад је ова рјечца у значењу „нека буде твоје,

узми“: Во ти јунца, води па таи себи и своју ђецу рани. Генитив се упо

требљава кад се поменутом партикулом обраћа пажња на нешто поново

пронађено или нешто што би се могло изгубити: Ајде кући, до оваца,

немој тражити идба. Во вам торбе под овом иаранком.

549. Уз партикулу ено иде само генитив: Eно крава, чују се. Ено

коња у Риду у здби.

550. Намјена се у овом говору обиљежава на три начина:

а) обликом датива: То сам купио жени. Овд сам набавио мајсто

pима;

б) за + генитив: Пребави дрва за печенице. Требало би љепоте

да се дре за шенце. Тамо ђе смо ишли да трбжимо ону лету за кбла. Ео,

кае, теби сто динара, нек ти имаш за пута. Ка се одабира куруз за

сјемена, врошци се лдме и одвајају на страну;

в) за + акузатив: Овде спремљено за мбе синове. Шта е здтов

љено за ручак?

551. За обиљежавање лица као циља кретања служи:

а) датив без приједлога: Вратила се матери. Идем ујацима;

б) код + генитив: Миодраг, днеш дптићи там код Благоја.

552. Уз изразе којима се одређује психолошко стање субјекат

може бити:

a) у облику акузатива: Стид ме у црну земљу да пропанем. Нешта

ме стра;

б) у облику датива: Жао ми е, али шта ти ја могу.

553. Глагол лагати, уколико се употребљава са допуном, захти

јева датив: Немој да (ми) лажеш. Глагол служити само акузатив: Ја

сам служио цара Фрању — док глагол помоћи може имати допуну у да

тиву (чешће): Пдмогб ми е више него рођени брат — и у акузативу

(рјеђе): Волтм ја теби причати, Бок те помолб. Помолбе бн њега у

свему.

554. Кад је у питању географски објекат, као циљ кретања, обично

се вели: Идем у Сребенцу. Одо у Братунац. Пошб у Баину Башчу. Ме

ђутим, знатно рјеђе, код старијих, у приповиједању, може се у поме
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нутој функцији чути и за + акузатив: Идем ја, реко, за Ужику По

жету. Ја идем за Власанце.

555. Овај говор разликује падеж циља (ак, с приједлозима) од

падежа мјеста (лок. и инстр.): Ића данас у Бјеловац. Био сам у Бје

ловцу. Баца се под букву. Сједи под буквом.

556. Кад је у питању именовање циља кретања да се неко или

нешто доведе, донесе, у овом говору постоје три узајамно незамјењиве

могућности:

a) у -- акузатив: Идем у дрва. Ићете сутре рано у сламу. Смјеста

у сиено! Омладина у снопље!

б) на + акузатив (врло ријетко): Одо ја на воду;

в) по Н-акузатив: Више у немој доћи по коња. Премда би се могло

рећи Идем по лопату, ипак је обичније Идем (да) донесем лопату. Ти

пови под а такође се могу замјењивати реченицама, али не често.

557. За одређивање дијела тијела на коме се манифестује нека

особина (обично недостатак) употребљава се акузатив с приједлогом

у: ббс у десну ногу, обдсио у све четири, сакат у десну руку, ћдрав у једно

дко.

558. Приједлог мимо иде досљедно са акузативом: Маче мимо

кућу. Клисну мимд крушку.

559. Замјеница ништа уз приједлог без гласи брез ништа: Ми

смо детал брез ништа.

560. Уз глаголе држати (се), ухватити (се), узети (се) стоји аку

затив са приједлогом за: Држе се за руке. Узели се за руке. Уфатили

се за косе.

561. У вези са глаголом мирисати обично се наводи субјекат у

номинативу: Миришу печент компири. У случају да се неком предмету,

материји приписује стран, несвојствен мирис, онда се употребљава

на + акузатив: Овај литар мирише на зејтин. Штд ти љеб мирише

на гас?

562. Глагол молити има за допуну прави објекат: Молим те,

госпддине, ко Бога. Нећа тебе више молити да си упрд главбм у небо.

563. Глаголи жалити се и викати иду са акузативом и приједло

гом на: Жалт ми се на снау, Штд. вичеш на њу, згранове један?

564. Глагол заборавити, у зависности од тога шта значи, може

ићи:

а) са акузативом без приједлога (кад значи „изгубити из сјећања”,

„због заборавности оставити неки предмет, не понијети га са собом”):

Он је забдравио моју замуку. Онај мангуп забдравио сикиру;

б) са акузативом и приједлогом за (кад значи „сметнути с ума,

изгубити из вида оно о чему се у неким околностима морало пазити”):
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Ја заборавио за коња, излдреће д жеђи. Заборавила сам за њега, Бб за

душмана заборавио.

565. Глагол старати се (кад је у значењу „водити бригу, бринути

се”) има двоструки објекат, први у дативу, а други у акузативу са при

једлогом за: Старај се ђеци за одиело, за дбућу, за књиге — дуе кожа

на пазар.

566. Инструментал оруђа употребљава се:

а) без приједлога: Нешта се на ме баци земљбм. Удари га шта

пом посред главе. Тукб е мокрпМ конопцем. Поче онтем клцештма да

прдсцеца;

б) са приједлогом (ријетко): Дођосмо у Сараево... ка(g) се један

с русаком војник претрнб. Посебно треба навести примјере типа Орем

с воловима. Вршем с коњима; — Пасем њиву згдведима. Изрдвио компире

с крмцима (што значи пустити намјерно или непажњом да се изрши

нека радња) — у којима се на извјестан начин осјећа присутним мо

менат друштва (исп. Ивић М., Инструментал, 223).

567. Глагол клети се има допуну у облику инструментала: Не

ваља се клети ђецбм.

568. Пратилачки инструментал иде са приједлогом с(а): Čво пиво

(пиће) ние украдено, већ домаћин с трудбм зарадио.

569. У квалитативном значењу употребљава се инструментал са

приједлогом с(а): момак здyjбм кдсбм.

570. Глагол платити иде:

а) са инструменталом без приједлога: Ма, пусти га, баџо, ниси

та (коња) дукатма платио;

б) са локативом и приједлогом у: Платио сам нешто у парама,

а нешто у наничарима.

571. У Обадима је досљедно оженити се: Оженио се бн јесенас,

али не знам коју је довео. Он се жени учи недиље, доводи мдјурддицу.

572. Уз глаголе постати, прозвати, бити (јесам), направити се

именски предикат стоји у номинативу, никад у инструменталу: Пдстд.

е готован. Прдзваше га маћиа. Он је био каплар. Направио се даса. Уз

глагол звати забиљежио сам обије могућности: а) дбадва били ша

роње, све звали шарње (оlбдицу. Све су дн мене звад газда; б) Ја звала

твоју бабу тетком, а моја мати звала е сеибм. Све би њега звао побрбм.

573. Уз глаголе поставити, сматрати предикат је у форми за +

акузатив: Пдставио га за долибашу. Сматрају га за чоека од посла.

574. Глаголи типа мицати у значењу „правити покрете неким

дијелом тијела” захтијевају допуну у облику инструментала: Миче

бркдвима. Мрда уветима.
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575. Глагол трговати има допуну у облику инструментала са

приједлогом са: Трговб с двцама. Он је прие трговб с коњима.

576. Глагол бљувати иде са инструменталом: Бљује самбм, јеђом.

Бљује крвљом.

577. Приједлог по употребљава се дистрибутивно:

a) у означавању мјеста: Ваздан бда по кућама. Заредио по селима,

не ддлази кући по неколко дана;

б) кад су лица у питању: Она е ишла по женама (атарама) док

му ние дчи заливпила. Дај ти мало по јатарама пробдај. Ишла е и по

докторима, али нема вајде. Самб бдаш по приатељима.

578. У значењу „после”, кад су празници у питању, употребљава

се по -- локатив: по Богојављењу, по Лучиндану, по Митровдану.

579. Веза по -- локатив често стоји у функцији обиљежавања

посредништва: По поруци неду меса вуци. Јави по некоме да дома дбђе.

580. У овом говору постоје изрази типа „бити при парама”:

Не биа при парама, а купио би јену косу. Ти ниси при здравбј памети.

581. Глагол говорити, у зависности од тога шта значи, може ићи:

а) са локативом и приједлогом о (разговарати о трећем лицу):

О теби гдворимо;

б) са инструменталом и приједлогом за (оговарати трсђе лице):

Шта си говбрила за мнбм?

в) са акузативом и приједлогом за (у значењу под б): Шта си

говбрила за ме?

582. Глагол мислити иде:

а) са обликом локатива: Мислим о пословима, не спавам по циелу

нöћ;

б) са обликом акузатива и приједлогом за: Мислим за те шта

ћеш и како ћеш.

583. Глагол с к и род и с р од на п и та њ а. У вези

са глаголима који се могу јављати са повратном рјечцом се или без

ње, било у књижевном језику или дијалектима, у говору Обади је

ОВаКО .

а) без повратне замјенице се:

дебљати: Овај раст јди дебља;

додијати: Дддибе и Бду и људима. Ддрид јбј живот, дбе у воду;

досадити: Досадио си ми том лупњавом;

кренути: Акобода, ђе си кренб2

лећи: Лејб и неће да устане;

одоцнити: Што си оддцнио згдведима?

почињати: Пдчиње киша, пожурите да Гојвб саулишемо;
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сићи: Попео се и не мере да сиђе;

сјести: Сједи да задуанимо. Сједи да ми кокоши насјену;

б) са повратном замјеницом се:

бринути се: Бринем се шта ја нема;

тношти се: Онд му се дпет гндт;

димити се: Димп се, дбе дчи да истану;

изгладњети се: Ка се прие изглањеше?

лијенити се: Нембј се лценити, види посла кака;

обогатити се: Обдатио се, не зна ђе шта има;

окишати се: Čкишало се, а дето ми заров на гумну,

претрпјети се: Претрпи се, са (д) ће и вечера;

примаћи се: Примакни се, далеко ти е;

сијати се: Сиа се ко куна;

скитати се: Скита се ко јалов пас;

убрезобразити се: Убрезобразио се ко кер,

увратити се: Уврати се ка(д) дођеш,

в) глаголи са повратном замјеницом и без ње:

вјеровати сејвјеровати: Нећете ми се вјеровати. Нико му не вјерује;

журити се(журити: Ђе се журиш? Увцек жури ко вјетрбв;

запомагати/запомагати се: Поћера га вб, а он затомата. Турчин

се зар уплаши, па се запомажи;

пјенити сејпјенити: Пјент се мливко, немој да изађе, Пјент, дај

Боже да детане (жив);

разговарати се разговарати: Мало (се) жђетом разговарам. Они

(се) разговарају. Глагол са се значи 1) отклањати бригу у разговору

с неким 2) узајамно отклањати бригу.

584. Глагол бацати употребљава се:

а) активно: Бацио га ко торбу. Баци сикиру;

б) медијално: Баца се на ме камењем. Што си се баца на крушку?

585. Кад се некој животињи приписује каква карактеристична

особина, то се чини на два начина:

а) повратном формом глагола: Bó се боде. Кер се уједа. Коњ се

избацује;

б) трећим л. през. гл. хтјети и везом да + презент одговара

јућег глагола: Чувај се, дбе во да убдде. Оће она кљусина да уједе.

586. У овом говору медијална конструкција има вриједност па

сивне: Види се на самку једна кућа. Чује се неко у потоку.

587. И зо и н та к се глагол с к их о бл и ка. У функ

цији допуне глагола непотпуног значења у овом говору употребљава се:

а) презент с везником да: Онда поче ватра испрд дчиу да сипа.
W

Пдче онтем клиситма да прдсцеца. Идемо у поље да упрегнемо зекана
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и кобил, у једном броју примјера евидентно је изостављање везника

да: Они идили у Липовац, у Кутузеро, траже кбња. Она дете дна...

слатка зар, па трче пасу. Не могу ја подигнем главе од јастука. Треба

накисне, илoвача. Дође, језик ме болт, не мере се двори. Нема м кд ради;

исп. и примјере у т. 611;

б) инфинитив: Сад мбрамо пећи љеб југословенској војци. Он се

ние могб на шљиву потети. Почесмо драти. Окренем патргат. Идем

ја вратити јдведа. — Не запажа се изразитија предност ни једне од

двије односно три наведене форме. Срећу се напоредо код истих ин

форматора. А везник да изоставља се кад су у питању модални гла

голи и глаголи намјере, али не и кад реченица садржи глаголе који

значе почетак радње.

588. Што се тиче облика прохибитивне конструкције, у говору

Обади је овако:

а) немој + инфинитив: Нембј бацати коре. Нембј само глабати.

Нембј ти коња јашти. Нембјте модти мене, њега модте;

б) немој + презент са везником да: Нембј да радиш ка си слаб.

589. Инфинитив би се могао замијенити везом да + презент и

у реченици као Ја порез плаћати, а та земљу зиратити— не мере такб.

Наиме, реченице са инфинитивом имају функцију допуне безличног

„не мере тако”.

590. Инфинитив глагола бојати се употребљава се у значењу

„треба се бојати, бојим се”: Бојати се да нам међед не дгрди збб. Бд

јати се да нас киша не рашћера.

591. У служби футура II посве су обични облици презента не

свршених глагола сложени с префиксом уз-: Ако успада киша, немајте

ддлазити. Ако узаживпм, нећу ти а (о)вб забдравити. Ако узажањемо

до Петроване, поведи јено дестеро мобе. Ако диете усплаче, забави га.

Поздрави ко усппта. У тој служби употребљавају се и облици презента

од глагола дати (даднем и дабндем итд.), знати (знаднем итд.), моћи

(мдiнем и мдндем итд.), смјети (смједнем итд.), шћети (шће днем и

шћебндем итд.): Ако дадне/gāбиде, ваља ће дуге пушке. Ако знадне, кашће

бн теби. Ако имаднеш, ти ми пошаљи. Ако могнем/мдндем, увратићу

се. Ако смједне д шумара, уфатиће (заградиће) бн и ону плећ. Ако шће

Iglње/шћебнде, море би то нариктати. Иначе облик футура П имају

само трајни глаголи (исп. т. 594.). При том су интересантне алтерна

ције футура II, презента сложеног са уз- и презента несвр. гл.: Ако

те ко устата|буде питб/пита, кажи му у очи. Ако успада/буде падала

(пада) киша, нембјте долазити.

592. Аорист је жива граматичка категорија и употребљава се:

a) за изражавање блиске прошлости која се граничи са тренут

ком говорења: Ама, сад бн вуде прđђе. Утече крава у шевар. Неко лупну.

ЈБаци се свјетлица;
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б) кад се говори о доживљеној прошлости, посебно кад треба

изразити драматичније ситуације и уопште изненадну радњу у посто

јећем приповједачком току: Čн не би лиен, притрча дгради, ишчупа

један колац, па на њега. Али да видиш: двај не шће бјежати, већ га са

чека, па кад се дограбише, мој брате. — Идем неђе неки дан прико шуме,

и нако нешта се замислио, кад пуче грана. Ја застанем и делушнем. Јок,

нема ништа. Ајд, ја мислим учинило ми се. Јес, врата, ка сам био (go

шао) на онај поточањак, бн се (медвјед), мој брате, свали на пут.

Има ко мој Брњо.

593. Ни аорист несвршених глагола није непознат овом говору:

Је л” но ти мени двори да петком не ваља земље мутити? Имадосте

ли по чашу ракие? — Имадосмо по двиe. Иде ли ти тамо? Не могосмо

та днај дан наћи. Тражи ја њега днда неколко пута. Пише вдде и ддоше.

Неки сам дан ишла там доктору, па заустља ме у ббицу.

594. У погодбеним реченицама се употребљава перфективни пре

зент: Ако л” уфате, дама ишћерају из пекараја. Ако ме дбориш, кдљи

ме зубма. Ако дбђеш зарана, ићемо у гљиве.

595. Имперфекат као жива граматичка категорија не постоји у

овом говору. Сачували су се усамљени облици бил, биаше, биасмо;

Знадиа, знадиасмо; имадиа, имадиасмо, углавном у спрегу са везником

да (да биа и сл.), и то у погодбеним реченицама, са изостављеном глав

ном реченицом, кад се износи појачано жаљење за неоствареном, неис

коришћеном приликом, могућношћу: Да знадиа да ће доћи. Да биасмо

сађели онд сиена. Да имадиа пара. — што значи „ех, да сам знао”, „што

нисам знао и сл.”

596. Доживљена прошлост, што је и разумљиво, износи се

обликом перфекта, а не имперфектом: Ка сам ја биб, овај, дбично

чдбанин један, па почео сам чуат тридесет коза, па сам чуд, и сваки

дан чуд, и нестае јене по јене.

597. Перфекат се употребљава без споне у случају:

a) кад се истиче резултативни моменат: Нуто, дба рукава по

дерб. Ода ко страшило. Сву ми њиву изрдвили, травке неће бити. Са

трд ти курјац кобилу. Спала сва кожа, сва дубала се;

б) у емфатичном саопштавању: Заврзла ти се крава. Запалила ти

се кудеља;

в) у приповиједању (веза обично постоји у претходној реченици):

Ја сам имд крау. Светозар купио теле и довео на сплави, на сплави до

вео, у Перућцу узб, јену шарцу, малб теле, и ддвео бвде; и купио крмачу,

енглеска она раса. — Доша сам у Краљево, купио шиљкане, брату, је

нбм и друг блм, купио мајки дланке, купио снаи што треба, и платио

порез, и купио јдш пет коза. — Ја, мој брате, а поставли на Малбј

рамни страже и гдpи, бдлан, донџели тдвар муницие, доћерал с кдњем;

г) при проклињању или благосиљању: Црви те расточили! Уста

ти се за врат окренла! Жив био! Велки нарастб
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598. На крају, намеће се поређење између аориста и перфекта.

Сличности су видне: и један и други облик иде у претеритална вре

мена; и једним и другим обликом могу се износити прошле, од стране

говорног лица доживљене радње. Међутим, разлике су још очиглед

није: аорист је видски ограничен, перфекат није, перфекат је „неутра

лан” облик, а аорист често динамичан и експресиван, перфектом се

износе и своји и туђи доживљаји, аористом само они у којима је при

повједач учесник или саучесник; аористом се износе краћи одсјеци

прошлости, перфектом веће цјелине, па и читав доживљај.

599. Синтаксички склоп крњи перфекат гл. бити + инфинитив

употребљава се у значењу „требало је”: Био боље чувати. Међутим,

чешћа је употреба овог склопа са одричном рјечцом не: Не био одго

варати. Не био лајати.

600. Приповједачки императив није непознат овом говору: А ми7

јадни носи, па носи, па носи низ Башче у Доњу воду. — Он озго ко каца се

обали. — Овај дођи кући, узми љеба, па у поље сиђи. — Čвај ко вук скочи,

Петар. Ајдук пођи па посрн прико клупе. — И уват се са њим у крст...

Један другог омавуј, омавуј.“

601. У значењу „узми, узмите” употребљава се на, на(ј)те, ма,

ма(ј)те: Најма, шта ме гледаш?

602. Из синта к се рече ни ца. Уз облик док иде глагол

са негацијом: Гледам док ми сузе не ударе на очи.

603. У значењу „чим, тек” могућа је употреба и форме &: A e

(кртицу) сунце дгриe, дна е гдтова.

604. У служби упитно-узрочне ријечи употребљавају се што и

шта: Што не гледаш преда се? Шта сте се поднимили?

605. Облик док зна за узрочну употребу у овом говору: Ти дд

мене бржи. Лако е теби док мене боли нда У поменутој функцији упо

требљава се и облик гдје: Ти бдље гдведа напасб2 Јес, ђе си чуд по ли

вади.

606. У узрочном значењу употребљава се и лик кб. Он је екс

пресивнији од осталих узрочних везника. Његова употреба подразу

мијева сагласност саговорника у ономе што се износи одговарајућом

реченицом са кб. Реченице са ко увијек су накнадно додате. Ево не

колико примјера: Имб сам торбицу упртњачцу, у њој љеба нисам имб,

па ја, кб сиротиња. Уранио да дре за шенце, јер у њи ние било сниera

ддли, кб у пољу не пада снџе ко у нас. Седамдесет и пет гддина... и дтишб

у комиту, па ја, бдлан, кд кад је луд.

** Више о приповједачком императиву и његовој распрострањености в. Пеш.

М., Приповедачки императив, 153—166 — гдје се констатује: „Приповедачки

императив. . . је (најобичнији) у црногорским и суседним херцеговачким говорима”

(н. д., 164).
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607. У овом се говору што употребљава у одричној реченици у

значењу „ако”: Ништа дна не зна сама што е нећеш све декати. Ни

кад дно неће узети прут што му га нећеш у шаке дати.

608. Облик кад уз потенцијал употребљава се у концесивном

значењу: Не дам ти кад би цркб, али и друкчије: Не дам ти па цркни.

609. Мјесто емфатичног, адверзативног а камоли забиљежио сам

а дели: Лажеш, не волим га ни а, а дед ти.

610. У релативној реченици је:

a) кад су у питању лица: Ја познаем: мој водни, што е био у кадру.

Онoме Буди... што му је сад приетељ, дао педесет банкп. Био Јово ње

гов син, што е био Ратков дпац. Мило и јди њевте онте, знаш, што

су довели;

б) кад нису лица у питању: Је л' то она ракиа што смо јесенас

пекли? То е коса што сам ти изабрд на лучинскбм вашеру. А знаш ти

онога медоњу што е нама дао Ибро? Продали онога шароњу што ниe

стио да вуче. А би д та узд кобилу која се ждриебт, и која е штиркиња

кобла? Као што се види, у првом случају, кад су у питању лица, ис

кључиво се употребљава што; у другом, кад нису лица у питању, што

је претежно, а који врло ријетко, скоро занемарљиво.

611. Забиљежио сам изостављање везника да: Ја видим нисам

gдбро вјешт, одузимају паре. Ја мислим дван дје сам. Светзаре, јеси

задовољан дамо матери крду? Идем пигм воде. Ајмо донесемо дрва.

ИСП. И Т. 587a. -

612. Остале напомене. У вези са размјештајем повратног се ваља

рећи: -

а) да је у Обадима је+ се, а не се +је: Кад је се заратило... дали

њбјзи ту крау. Она е се сиала ко огледало. Он је се уплашио и побјего

ко зец, исп. и примјер Вакб бн се по носу удари; исп. т. 268 в. и 592;

б) и у другим случајевима се је помјерено по правилу за једно

мјесто удесно (нпр. сва (1) дгубала (2) се (3): сва (1) се (2) дгубала (3)

и често уз глаголски предикат или уз дио гл. предиката: Стала сва

кожа, сва дгубала се. А кад слегне се у поље... надај се љетдти. Ти ниси

се ни родио, ка сам ја био здрав. Цивиљи купе, све култ се тд. Нема шта

се напасти. Бе, не мере свађе се да дре. Čнда уpлаб се звао, ние дcуство

ко данас. Čћ се с тобом да рве. Нисам ни љутио се. Сва е дна била ра

стала се. Богами ће Илиа разбит се. Да ние рат свршио се, па не би амб

кд копати.

613. Одступање од књижевне норме забиљежио сам и код ен

клитика му и би у примјерима Дание Америка м помагала, њега б Ау

стрианац срушио. Ја, тб истбриa cамо б знала.

614. Раздваја се атрибут од именице: Моја е жена ваљала њбј

млдто пута. Била једна из Јела жена. Навадла се нека и(з) Залужја та

fтара. Дођосмо у Сараево ... ка(g) се један с русаком војник претрнб.
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615. У значењу „којим путем” употребљава се лик куд (поред

куде). КуLд) се иде у Шејковиће?

м".

616. Прилог камо употребљава се у значењу „гдје” (Кам вам

мама?), али никад у значењу „куда”.

617. Партикула зар, поред употребе у упитним реченицама, може

бити употријебљена и у значењу „ваљда, вјероватно”: Она детедна,

нема шта се напасти, а слатка зар, па трче пасу. А Турчин се зар уп

лаши, па се запомажи.

618. Замјеница све може каткад да појачава привативно значење:

бре све шале (чешће бре шале).

619. Облик све употребљава се у прилошком значењу „увијек,

стално, непрестано”: А носио све јанџик, а пушио на лулу, а био прћав.

Обадва били шароње, све звали шарње (обдицу. Све бн њега звао побром.

А Косо, брат у, брао у Содлима, а слуша све оне беpље.

620. У значењу „отприлике, приближно узев” употребљава се

облик јеfg)но: И ми оно кљусенце јено јддну-двие држали.

621. У значењу „отприлике, приближно узев, око...” употреб

љава се и облик нешта: Продам га ја нешта за четири стотие. И уз

мем нешта шес) стдтина прида. Из) Сумбуловца дшб пјешке. То

е нешта четрнес километара.

622. У значењу „него шта, како да не” употребљава се јашта

(често као јашта): Јашта, мој брате, не да ти газда главе дићи. Про

дам га ја нешта за четири стдтне. Јашта.

623. Замјеница који у емфатичном значењу „колико” постоји и

у овом говору: Кош се народ слепб, Бок те створио! Међутим, у поме

нутом значењу чешће се употребљава лик штата (шта +та): Штаја

е гљива! Штаја п е ко куст паса.

624. У значењу „колико много, заиста, доиста”, само при див

љењу, употребљава се облик што (често уз облик ја): Што е бн био

добар, тб се опричати не мере. Ја, што е био добар... јој, што е био во

зац, милт Боже.

625. У прилошком, количинском значењу „много, мноштво” могу

стојати и удвојене именице у специјалним изразима као у примјерима

Прдтурио сам it а мала и мала. Ја сам, диете, изгустирб кбња и кбња.

626. У значењу „много раније, давно” употребљава се израз

кад себе: Еј, ка сам ја себе дошб. Да си ти жив и здрав, кад је бн себе

умрб. Ббк с тобом, ка су себе пиéвци пјевали.“

** Овако је и у горобиљском говору (Ник. М., 702), као и код Вука у дру

гом издању Рјечника (Вук, Рj., под себе); исп. и РСАНУ, под кад (изр.).
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627. Употреба лика као своди се на случајезе поређења под прет

поставком, уз претпоставку, затим — нечесто, кад се прецизира нека

недовољно изражена особина: Има ниж њиву страна, као, на пример,

сад (кад би пошао) вуде низ Илану Раван. Ма изиша гор на неко брдо

као (кад би изишао) на Чауш, дздд иlзЈ села. Дали га у најам као ет,

само да га дјенемо. Нисам био ништа (у сватовима), само звал ме као

ујака, ет, А био (коњ) мало као (рекло би се) брњаст крош чело, и мало

као кулатаст.



Пети одјељак

Л ЕКС И КА

I. МИКРОТОПОНИМИЈА И ХИДРОНИМИЈА

628. Наводим исцрпан списак микротопонима и хидронима са

територије коју заузимају Обади. У обзир су узете и шуме по којима

Обађани чузају своју стоку, мада не спадају у уже подручје самог села.

Аврамова њива (њива-крчевина; данас парцела у саставу Чауша),

Ада (папратњача поред потока), Адица (њивица поред потока и шиб

љак), Бакие (пашњак, шума; становништво из села ближе Дрини зове

овај пашњак Свињеви), Бара (мочварна њива), Барусе (њива-крчевина),

Башче (воћњак, њива), Башчица (земљиште на коме се налази једна

кућа у селу; башта на другом крају села), Бећирова вода (извор у шуми

подаље од села), Брдо (пашњак, њива), Брезак (њива-крчевина; једна

парцела у саставу њиве Велика раван), Брце (башта; земљиште на коме

се налази једна издвојена кућа), Вајан (њива), Велка придбиа (шума),

Велка раван (њива), Велка долпћ (њива), Велкт поток, Виноград (њива),

Виноградина (њива), Водица (извор-воде на два прилично удаљена

мјеста), Воденичпште (пашњак), Врбање (њива), Врџесло (њига), Вућев

дб (њива), Гаеви (шума), Гапћ (њива), Гај (шума на два удаљена мјеста),

Глдтпње (глогова и друга шума), Граб (њива), Грбт (<Грохот — ка

мењар, шума), Граовиште (њива-крчезина, смречање), Гуњаковац

(пашњак, папратњача, становништво из села ближе Дрини зове овај

локалитет Свињеви), Гуњачка коса (коса изнад Гуњаковца обрасла шу

мом), Гуњачки поток, Дедин дб (долина обрасла шумом), Дд (пашњак

изнад села; њива, даље од села), Долпћ (њива), Долови (њива — у да

нашњем говору је до — долови), Доња вода (извор-вода, башта), Доње

брдо (воћњак, башта, гробље), Дуванина (шума), Дуга њива (њива),

Дуге њиве (храстова шума; не граничи се са парцелом Дуга њива), Ђур

чина вода (извор-вода, њива), Забран (шума изнад села), Забраница

(њива), Загај (њива), Заров (њива), Зеленике (њива), Избице (камењар,

шума), Јаруга (пут, проструга), Јаспк (њива, пашњак), Јасковача (паш

њак, букова шума),Јашина долина, Језеро (подбарно земљиште, пашњак),

Кадпна коса, Калившнице (шума), Камење (пут, пашњак), Кантула

(извор-вода), Копиловићи (њива, шума), Коса (шума), Косица (шума
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недалеко од села), Котлина (њива), Краљица (извор-вода), Крушевље

(њива-крчевина; данас Чауш), Крчевина (чест назив за њиву добијену

крчењем), Кулачиште (пашњак, пут), Кукрик (кукрикова шума), Ку

њерац (шума), Лазин гpдб (пут, шума), Ланишта (њива — данас се го

вори ћетен), Лдква (њива), Лом (шума, пашњак), Лука (њива поред

воде), Лукови (њива), Лучица (њивица поред воде), Мала њива (њива,

данас ништа мања од других њива), Мала придбца (шума), Мала раван

(њива-крчевина); Малт долић (њива), Мали комад (њива), Малт поток,

Мамутовићи (шума, камењар), Меочани (њива), Накараде (њива),

НБива (башта, воћњак, њива), Њивица (двије парцеле, не вежу једна

за другу), Њивице (камењар, шума, пашњак, не веже за претходне

парцеле), Округла њива (њива), далбшће (пут између два плота), Ораси

(њива), дебе (шума), дчељак (шума), Палци (ген. Паличака, дат.-инст

лок. Палцима, ак. Паличке — њива), Паљике (пашњак, шума), Па

чивала (шума), Петров дб (шума, шикара), Пландтите (пландовати —

пашњак), Плоча (камењар, кукрикова шума), Пдвише (< Површје—њива

-крчезина), Подгувно (њива), Полиешће (пут; тако су га звали само Цње

тиновићи), Пожар (заједничка именица је пожар), Поткуњица (понавља

се два пута као име дзију невезаних њива), Превтиш (пашњак, пут),

Присјека (; пресјећи (присјећи — шума), Присбе (шума), Прлине (водо

дерине изнад села, камен тзв. „плоча”; прие сто година обрадиво

земљиште), Прљуге (пут), Простирала (шума), Раван (башта), Равне

(више повезаних парцела; воћњаци, баште), Равнице (њива, удаљена

од претходних парцела), Равнб пđвше (шума), Радиша (њива), Радоњћи

(брежуљак на коме се налазе три куће; њива, не веже за заселак Ра

доњиће), Ражпште (њива), Ранчев (= Ранчан) дб (њива-крчезина),

Ранчева (= Ранчина) вода (извор-вода), Раскршће, Рад (њива, пашњак),

Риека (вода нећа од потока), Рт (њива, шума), Сјеча (шума, пашњак),

Смрдан (њива-крчевина недалеко од села; ту су се, по предању, крили

некада од куге), Cóдање (< Суходљнвје; исп. и микротоп. Сбдб - Су

ходол, ван обаћке територије — поток), Солила (њива), Спасбвница

(заравањак у Чаушу камо се некад одлазило о Спасош у дне), Средња

брџći (шума, камењар), Стране (њиЕе), Странчица (њивица, не веже

за Стране), Студенац (извор-вода), Сурдук (дубока проструга испод

села), Тдварница (њина-крчевина), Торина (њива), Торински поток

(= Тарањски поток), Трзан, -зне, -зни (воћњак, пут), Церпк (њива близу

села), Церова коса (шума), Црквишта (камењар, шибље, по предању

тамо се некада налазила црква), Чанци (извор-вода; из једне плоче

у облику чанка извире Еода; шума), Чардак (омањи зарањанак више

села), Чауш, лок. у Чаушу (њива; претежно крчезина), Чаушки тај

(шума, пашњак), Чубрина (-- Чубрин) план (шума), Џаренков дб (шума,

понека џанарика), Шарент камен (стијена).

II. АНТРОПОНИМИЈА

629. У овај списак ушла су и нека имена из уже околине, било

због тога што су доскора постојала у Обадима или пак због тога што

су лингвистички интересантна. Усло; но их обиљежавам звјездицом.
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630. Мушка лична имена: *Алекса, Александар, Анђељко, Благое,

Бобан (ново), Богдан, “Богољуб, Божо, Борисав, “Бошко, Бранко, “Ве

лемпр, “Вељко, -е, “Веселин, Видоe, “Böин (Вдин), Вдислав, “Bбјко, -e,

Гајо, Гдјко, Десомпр (Десимпр), Добрисав, Драган (ново), Драго, Дра

iомпр, Душан, вок. Душане (Душан, вок. Душане), Ђуро, Живко,

*Живдин, Здравко, -ě (ново), Иван, Ивко, Илиа, Јово, Кдста, Лазар,

Љубинко, Љубо, “Љубомпр, Миладин, Милан, Миле (ново), Милисав,

*Мило, Милован, “Миломпр, Милорад (Милорад), “Милосав, Милош

(ген. Милоша), Миодра (вок. Миодраг и Миодрајт), Мирко, “Ми

росав, Мићо, “Млађен, Момпр, Момчило, Неђељко, Неђо, Никола,

*Обрен, Остоја, Павле, Перо, Петар, Радивое, Радо, Радован, “Pagoе,

Радомпр (ново), * Радосав, “Рајко, Ранко, “Ратко, “Саво, Светозар,

Славко, -e (вок. Славко), Сретен, Срећко, Станислав, Станко, Станое,

Стојадин, Стојан, Томислав, Томо, Цвиан, Цвиетин.

631. Женска лична имена: Анђа, Анђелиа, Божана, Василиа, Ве

ланка, Вида, Видосава, Војка, “Вукосава, Даница, Дара, Даринка, Деса,

Десанка, “Дока, Достана, Драгиња, Драгица, Душанка, Ђука, Ђурђиа,

Живана, Живка, Зајбрка, Збра, Здрица (ново), Збpка, Иванка, Икониа,

Илинка, “Јања, Јела, Јелка, Јованка, Јока, Јула, Јулка, Коса, Косана,

Крстина, Крстдниа, Љетосава, Љубинка, Љубица, Мара, Мариа, Ма

pица (новије), Милева, Милена, -öј (ново), Милена, -и (ново), Милениа,

Милица, Милка, Миља, Мира, Мирјана (ново), “Миросава, “Митра,

Нада (ново), Невeнка, Нбвка, Обрениа, Петра, “Петриа, Рада, “Ради

мила, Радинка, Радојка, “Рајка, Рбса, Ружа, “Савка, Слава (ново),

Славица (ново), Славка, Славојка, “Смиљана, Спасениа (Спосениа), Стана,

Станиа, Станка, Станбјка, “Стамена, Стевка, “Стоја, Стојка, То

дора, Томка, Цвиа, Цвета.

632. Мушки хипокористици.“ Ацо (; Александар), Блајдица, Блажо,

Блашкан (; Благое), Бошко (: Богдан), Бране, Бранчило (; Бранко), Буде

(: Будимпр), Вељо (; Велемпр), Виде (Видое), Војо (; Воин, Вдислав),

Гдјчило, (: Гојко), Дедо Дејан, Дејо, Деско (; Десомпр), Добро (; Дд

брисав), Драган (; Драго, Драгом пр), Дуле (; Душан), Жика, Жиле

(: Живко, Живдин, Живорад), Иво (; Иван), Ика, Иљo, Иuо (; Илиа),

Јован (: Jóво), Кајо (Гојко, Коста), Лазо (; Лазар), Љубо (: Љубинко,

Љубомир), Мико (: Милисав), Миле (: Милан), Мило (Миладин, Ми

лован, Милош), Миро (; Мирко), Мићан (; Мићо), Мићо (; Милорад),

Неђо (Неђељко), Нешко, Нешкуле (; Неђо), Ницо (; Никола), ббро (; Čб

рен), Пајо (; Павле), Перо (; Петар), Петар (: Перо), Радан (; Радо,

Радомпр), Раде (: Радован, Радомпр), Рајко (; Радомпр), Ране, Ранчило

(: Ранко), Свето (; Светозар), Славко (; Славољуб), Срецо (; Сретен,

Срећко), Стбле (: Стојадин, Стојан), Тбмо (; Томислав), Цане (: Ста

нислав, Станко, Станое), Цвико, Цвикула (; Цвиан, Цвиетин).

** Поремећени су односи између имена и хипокористика. Хипокористици се

дају као имена, те одатле губе тон присности. У Обадима је, по значењу, хипокори

стично само оно име које се рјеђе употребљава. Тако је јдван име: јбво хип. Ме

ђутим, кад то ?бво почне важити за име, улогу хипокористика преузима облик

Jдван.

*.
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633. Женски хипокористици: Анђа (; Анђелиа), Анђелиа (; Анђа),

Ббба (: Божана), Брена (: Обрениа), Ваја (; Василиa), Вела (; Велинка),

Вида (; Видосава), Видбјка, Видосава (; Вида), Вука (; Вукосава), Дана

(: Даница), Дара (; Дартнка, Драгица), Дартнка (; Дара), Деса (; Де

санка), Дика (: Дикосава), Дока (: Достана), Драга, -öј (; Драгиња),

Дуња (; Душанка), Ђука (; Ђурђиа), Жика, Жика (: Живана, Живка),

Зdia (: Зајбрка), Збра (: Збpка), Ика (; Иванка, Икониа), Јела (: Јелка),

Jбка (; Јованка), Јованка (: Jбка), Јула (; Јулка), Коса (; Косана), Љуба

(: Љубинка, Љубица), Мара (: Мариа, Марица), Мира (; Мирјана, Ми

росава), Марка (; Мира), Нева (: Невeнка), Петар (: Петра), Рада

(: Радинка, Радбјка, Рајка), Саја (; Сајка), Слава (: Славица, Славка,

Славојка), Стана (; Станиа, Станка, Станојка), Стеваниа (; Стевка),

Томаниа (:Töмка), Цветбјка (; Цвета).

634. Презимена: Аврамовић (Аврамовић), Глишић, Остоић, Петро

вић, Радивбевић, Симић, Спапћ, Цветиновић (Цвцетиновић).

III. ТОПОНИМИ

635. У овом одјељку дајем извјестан број топонима са територије

данашње сребреничке општине, заједно са њиховим етницима и кте

тицима, онако како их изговарају Обађани.

ТОПОНИМ |ЕТНИК М. Р. НЕТНИК Ж. Р. КТЕТИК

Бцелб Пбље Бјелдпољац, ген. — Бјелдпољка бјелдпољски

-пољца

Блажиевићи Блажиéвац, ген. —вца Блажиевка блажиевски

Боићи Боићанин, мн. -ăни Боићанка (-анка) бошћански

Бордвац Борбвчанин мн. Бдровачка бдровачки

(Бдрöвчанин) -āни

Браковци Браковац, ген. -овца Браковачка браковачки

Брезовице Брезовчанин, мн. Брезовичка брезовички

—ани

Брежани (ген. Брежанац, ген. Љрежанка брежански

Брежант) —нца

Брбиевићи Бpбишевљанин, мн. Брбиевка брбиневски

—áни

Букова Глава Букдглавац, ген. Букдглавка букдглавски

— главца (-киња)

Буљим Буљимац, ген. lВуљамка буљимски

—мца (буљимски)
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ТОПОНИМ ЕТНИК М. Р. ЕТНИК Ж. Р. КТЕТИК

Видгор Видiорац, ген. Видгорка видторски

-орца

Витловци Вáтловчанин, мн. Витловачка витловачкi?

-äни

Гај Гајанин, мн. -ăни Гајанка гајански

Гладдвићи Гладовићанин, мн. Гладдвићка гладдвићкт

-àни

Гдстпљ Гостиљанин, мн.
Гдстиљка (-иљка) iдстиљски (-иљски)

-àни

Град Грађанин, мн. -ăни Грађанка iрађански

Градина Градинац, Градинка (-пнка) градински

ген. —нца (-пнски)

Димићи Димићанин, мн. -ăни Димићка gáмићкт

Дöбрак Добрачанин, мн. -ăни Ддбрачка gдбрачки

ЛКабоквица Жабоквичанин, мн. Жабоквичанка жабоквичански

- —áни

Жедањскб Ж3дњац, ген. Жедањка жедањска

—ањца

Залађе (службено Залажанин, мн. Залашка залашки

Залазје) —áни

Јадар Јадранин, мн. -ăни јадранка јадрански

јасенова Јасеновац, ген. -овца јасеновка јасеновски

Језеро Језеровац, ген. -овца језеровка језеровски

Карачићи Карачићевац, ген. Карачићка карачићки

-евца

Карна Каранин, мн. -ани Каринка карински

Клбтиовац Клбтиовчанин, мн. Клбтјевка клбтјевски

(службено —đни

Клбтијевац)

Кôлари Коларац, ген. -рца Кдларка кдларски

Куњерац Куњерчанин, мн. -ăни Куњерка кyњерски

Кутузеро Кутузерац, ген. Кутузерка кутузерски

-рца (Кутузеранин, (Кутузеранка) (-ански)

мн. -ăни)

Ласовац Ласовчанин, мн. -ани Ласовачка ласовачки

Лакари (ген. Ликарац, ген. -рца Ликарка ликарска

Ликарп)

Липовац Липовчанин, мн. -ани Лаповка лüтовачки
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-àни

ТОПОНИМ ВТНИК М. Р. ЕТНИК Ж. Р. КТЕТИК

Лöжна Лöжевац, ген. -евца Лджинка лöжински

Лубнице Лубничанин, мн. Лубничка лубнички

—ани

Међе Међанин, мн. -ăни Међанка међански

Милачевићи ЛМилачевац, ген. ЛМüлачевка мáлачевски

— евца

Aföћевићи Мдневљанин, мн. -ăни Мдјевка мдјевски

Обади (ген. Обађанин, Обаћка дбаћки“

Обади) Мн. -ăни

Čрбвица Орбвичанин, МН. Čрбвичка дрđвички

—đни

Осмаче (ж. мн.) Осмачанин, мн. -ăни демачка дсмачки

1Палеж Палежанин, мн. Палешка палешки

-ани

Пећи Пећанин, мн. -ăни Пећанка пéћански

Пећишта Пећуштанин, мн. Пећушка пећушка

-àни

Подравање Подравањац, ген. Подравањка подравањски

—вањца

Пддрпд Подриђанин, мн. Подриђанка пддрпдски

-àни

Пöљак Пољачанин, мн. Пољачка пдљачки

-àни

Пдстоље Пдстољанин, мн. Пдстољка (-анка) пдстољски

-àни

Поткорџен Поткорјенац, ген. Поткорџенка поткорценска

-нца

Прибићевац Прitóићевчанин, Прitóићевка прибићевска

Мн. -ăни

Прибојевићи Прitóојевићанин, Прибојевка прijбојевска

Мн. —đни

Пустановићи Пустановац, ген. Пустановка пустановски

-овца

Pižсићи Расићанин, мн. ДРасићка расићки

-àни

Сарачи Сарачанин, мн. Сарачка (-dчанка) сарачка (-dчански)

Сасе (ж. мн.) Сашанин, мн. ани Саинанка cáинкт
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ТОПОНИМ БТНИК М. Р. ЕТНИК Ж. Р. КТЕТИК

Скељани Скељанац, ген. Скељанка скељански

(службено -анца

Скелани)

Скендеровићи Скендеровац, ген. Скендерка (-овка) скендерски

-овца

Слатина Слатинац, ген. Слатинка слатински

-генца

Сребенца = Сребенчанин, мн. Сребенчанка сребенчки

Сребенца —đни

(служб.

Сребренћица)

Стджерско Стджеранин, мн. Стджерка стджерски

-àни

Сулице (ж. мн.) Суличанин, мн. Суличанка (-анка) суличка

—ани

Тöкољаци Токољац, ген. Токољанка тöкољанска

-ољца (Töкољанка)

Токољанац, ген.

-анца

Топлица Топличанин, мн. Топличка (-анка) тдпличкiz

—áни

Туриа Турјанин, мн. -ăни Турјанка турјански

Урловци Урловац, ген. -овца Урловка (-бвка) уpловски

(службено

Руловци)

Чичевци Чћневљанин, мн. Чичевљанка (-анка) чичевачки

—áни (-љански)

IШљивица Шљивичанин, мн. Шљавичанка шљивички

—đни

IПтат Шпатљанин, мн. Штатка штатски

-àни (Шпатљанка) (шпатљански)

Шубин ДШубинац, ген. Шубинка шубански

—нца

Шушњари Шушњарац, ген. IШушњарка шушњарска

-арца

636. У вези са претходним ваља рећи да се етници м. р. праве

углавном од топонима ближе околине, и то са посебном нијансом у

значењу, док је за етнике м. р. из удаљенијих села обичније чоек из

Биелог Пдља, чоек из Риспћа и сл. Међутим, жене доведене из других

села обично се зову по селу из кога су: Гнионка, Боровачка, Бурничка,

Залашка, Шпатка (Интересантно је код етника ж. р. да се они праве

углавном од придјевске основе: Куњерац : Куњерчанин: Куњерка: ку

њерска, Čбади: Обађанин: Обаћка: дбаћкт).
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T E K С ТО В И

Ка{д) сам ја биб, овај, обично чобанин један, па почео сам чуат

тридесет коза, па сам чуб, и сваки дан чуб, и нестае јене по јене, јене

по јене, и доћерб сам на три козе. Кад) сам доћерб на три козе, мајка

ме сваки дан убиa. И, кад је онб три нестало, ја сам ошб на липу, виш

Цвиетнову кућу, Цветиновића, и нбн сам у рачвама ноћиб, имб сам

торбицу упртњачцу, у њбј љеба нисам имб. . . па ја, ко сиротиња.

Онда сам изтра устб, немам куд куђ, мајка оће да убие. И ја полако,

имб сам чичу у Перућцу“. Живков отац, радио код Рајаковћа Ми

лорада, и ја сам дошб преко Осмача, дошб, овај, на Перућац, на ча

мац, и прешб там. . . и питб сам ђе е Микаило Симић. Казл су ми,

дошб њему, пољубио га у руку, упитб сГе) са њим. --

И ја сам остб ко њега и радио три дана, и нисмо се годили са

газдбм, (з)наш, и газда сутри дан дошб:

— Симићу, ко ти е (о)вб, Симићу?

— Каже, ово е, кае, мој синовац, братић.

— Каже, па (ш)та е дошб?

— Па, кае, дошб да ради.

Ја сам радио два дана са њим, трећи радио, не могу више, тешке

тезгере, а мČе руке њежне. И ја сутрћ дан, четврти дан осванб:

— Чича Микаило!

— Шта е?

— Ја н могу више бв{де) да радим.

— Што?

— Не могу, каже, реко, тешко ми.

— А ђе ћиш . . . ти Богу?

— Идем ја, реко, за УжЧку Пожегу (нар. д) . . . Па била пруга,

пруга била, воз, правио сte). И ја изтра, он каже газди:

— Каже, газда-Милораде, Благое оће да иде.

— Ђе?

— Иде за УжЧку Пčжегу.

Мене газда пита пошто е нанца.

— Реко, газда, пошто платите.

Платио ми е по двиe банке ко и Микаилу. Ја сам кренб из Бајне

Башче преко Пилце за Ужице и за Краљево и дођем у Рашку (нар.

д.), у Рашку дођем. Нађем газду Палку, биб (Палко са Салоћше што

е имо кафану, на Салоћш), био управник зидара, и јавим се њем.

— Чи с{и) ти?

— Рек, ја сам Микаила Симића братћ.

85. Као што је у т. 63 већ речено, у овом говору поред стандардних дужина

постоје и наративне дужине (скраћ.: нар. д.). Сваки пут кад се оне појаве, уз од

говарајућу ријеч у угластој загради стајаће скраћеница нар. д.
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— А што си дошб?

— Дошо да радим.

Питам ја њега:

— Пошто е бвди, газда Палко, нанца?

— Каже, триис и шес динара.

— Реко, ја остаем код Вас.

— Бил ти био код мене посилни?

— Ја би био посилни.

— Каже, да переш суђе и донесеш воде, и донесш ручак, ручак

на радилиште. --

И тако сам ја биб до Аранђелова(д)не, а спавал смо у шталама

на креветима један виж другог кревети, поредан, па зима; ка(д) дође

сезбн[c}кб доба зима, ја сам њему казб:

— Дај ти мен, Палко, мČе паре!

Он је мени паре узимб све, мјесечино, и остаљб. Ја, потље ми е

све исплатио поштено, дошо сам у Краљево, купио шиљкане брату,

јенбм и другом, купио мајки опанке, купио снаи што треба, и платио

порез, и купио још пет коза. Све сам ја то пребавио и потље постб до

маћин куће; и брат ме стари упутио да бинем старешна куће.

* * *

О(д) Залужја људи, и Вољавица све вуде ишла (нар. д.), гонли

метле и жито и шенцу (нар. д.), и продаé метле прико села и, мој ђед

Симо навратио се овде и попио јену кофу воде, ил је ракиe, не знам

шта е. И онда увратио се у Тањиће Тањи, Тањby.

— О, рђђаче!

— Кае, чујем.

— Изиђ да т нешто питам!

Изишб он, он разговара: опи, а били Залжани и био неки Мео

Ука, (з)наш, и Мео Ука отшб, а мој деда Симо застб. И тамо ишли,

кад там она стиéна ђе смо ишл да тражимо ону легу, за кола, брезу,

па оне стиене ономо, кад чоек изнад њега иде, дигб се, виши нег бн

— Знам ја, Мео Ука, знам да ти мене плашиш, ал не боћм се

ја тебе.

Čн иде и шути, тамо прешли у онај дб, у Гојнај кестењак, Драгица,

ономо, чим пређеш бриег, онај ђе дебели онај кестен, кад се свали ован

велки, волики рогови, и уват се са њћм у крст, у кост се уватли. . .

Један другбг омавуј, омавуј, омауј, мој деда изгубио опанке, изгубио

чоране, и скинб му гуњ онај ђавб, скинб му гуњ, и го дошб. . . Један

пут доле, разумеш, увати онога вампира па кркне на глог. Само по

(в)ика: е! Пуче (нар. д.). И мој се ђед обезнаниб, и дошб до себе, и

врати се, и на пут, и дође кући (нар. д.). Жена му:

— Ђе си, болан, Симо? (Он) не мере да говбрћ).

— Па шта е, Симо? (Ништа, бн шути). — Само рекб:
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— Дај ми да легнем! — И Изтра га жена питала:

— Симо!

— Кае, IIIта е?

— А ђе с ти опанци?

— Иди, каже, у до тамо, у кестењак за Тањића бриег, па иди,

каже, низ дб доли, пошај Ђокановића њивама, па ћ(e) III наћи, каже.

на јадика порани и нађе опанке, и назувице и обојке, и нађе

му гуњ (био прие гуњ, ние прслу{к), него гуњ) и донесе кући (нар.

д.); и нађе опону о глогу, од лампира опона виси ко кожа овновска.

* * *

Био е Млађен у ропству. . . био у ропству, био на кулуку неђе,

па наишб преко Крушева Дола, (з)наш. И бн је јадник молио да ноћи

у кући, нису му дали, и бн је ноћио у некоме сиену и смрзле му се ноге,

и они изтра нашли га у слами, и некако се дов)укб до у Сребенцу.

И Крушев је До плаћо њему порез док је год бн био жив). У

њега су сви прсти осјечен у ногу, осјечени сви у ногу прст, премрзле

се ноге... И онда бн је дошб, био у Крсташу, бн је Љубин неки тетак,

и навадла се нека иlзЈ Залужја гатара. И она е дошла и музла козе,

музла бвце, музла краве, и све. Он је ошб уLвјече уоч Ђурђов дана

и набио ћебе на глау, међу овцама, да ноћи. „Ео ти жене, каже, гола

и набила сач на вратило, носи сач и вратило, оfпјкорачила вратло

и сач пред њб[м).” „И, каже, дође у стругу и поче, а заблéаше бвце

и козе”, узе блека, знаш. „Заблечаше и она поче, каé, само да музе,

музе само, кае, неке ликаре има.” А њу Млађен: оп за плетенце, уати

је за плетенце. Каже: „Нембј, брате мили, бићу ти сестра, нембј ни

коме касти, пусти ме живу, дониећу т сутре гаће и кошуљ.” Она њега

побратила (нар. д.), и бн њу пушћč. И сутри дан, ев)о донесе кући

1 аће и кошљу, и више њему никад ние гатала.

x * x

И ми онб кљусенце јено годну-двие држали и онда ја њега про

дам. Продам га ја нешта за четири стотне. Јашта. Па анда купим у

онога, ниси ти знао Рамана некбга, и(з) Сребенце, ба, што е погинб

у руднику, купим у њега јенбга алата, и онога алата купим, био е до

бар, лиеп, ждрепчћ, (з)наш. Купим га ја за Гојне исте паре. И онога

алата, одрасте кљусина, ба, писка га стои, само е био лиен ко ћускиa,

ко ћускиа лиен, удри га коцем или га милуј, свено. И онога коња

почистим, изводам, и одем са њиме на Витловце, Марковоме очуку,

очу, очук, знаш. Неко каже очук, неко каже очу. Одем гори, а у њега

би јена пута. . . цакли се ко срна, цакли се, зна(ш).

— Реко, прика, ај да пазаримо!

— А, за што?

— Да ти дам, реко, алата, дај ми, реко, кобилу. И дај ми, реко,

четир стотне прида. . . Дај ми, реко, јенбга овна, ет, прида (Имбе

оваца добрие).
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— Добро, море овна, а не дам ти пара, немам ја. (А носио све

јанџик, а пушио на лулу, а био прћа(в)).

јд, пазаримо, даде ми овна и даде ми, овај, кобилу, ја оста

(в)им коња. Дођем ја кући, доћерам ја кобилу, цакли се кобла ко га

вран, сиа се.

Благоје Симић (66)

* * *

Мркован, ка се сунце намири, по Палцима бда, мрк ован, фсеће

ноге. То ми е ђед покбјњи причо, Максим, албн се ние плашиб ништа.

R, у Адровцу, у Ади, доли (нар. д.), биб Цвиетин, матори, ђед мога

ђеда, и Петар, син м, а нестло им љеба.

— Каже: тата, идем ја да узмем, донесем нама љеба.

— Па, каже, сине, како ћеfш) проћи у Дедну долу, одl Деде?

. . . Сикирицу за леђа и уз Имелу, и ето га онде на [o]нај бреш

чић ку се креће вам у Дéдин дб. Сад је гори по онбј равни, изнад пута

порасла (хтио је рећи: шума) буквићи и виш пута ку(д) c(у) се они

гбњали, док је то било давно. (Како ја дркћем?! Али ја опе јадан ве

себ. Па нема смрти беfз) суђена сата, нема рана без) суђени дана).

И онда бнде:

— Вала, каже, Цвиетиновићу, чекам те!

— Ако ме чекаш, и ја ти идем!

Он озго ко каца се обали прид њега, с оне равни у Дедну долу

горе. . . за Срећко(в)бм оградбм, што има она раван виж оног путћа,

бн гори лежб и сиђе доли па се пограб, понес се, понеси, богами Дедо

јачи, а čГвlога опржло вамо, а он) заборавио за сикиру. Сикира га

опржла на леђма, бн тргни сикиру па мок ти Дешана накарикај, на

карикај аном сикирбм. Пошто га савладб, за прса, па доли у поток,

пот пут, а бн нис поток, сниeк падб, у јесен то било, сниeк падб, а он

доли, па ономо испод мое Крчевне оним путем, па на Пале. С Пали

крене ономо, на Муин Лисник, с Муина Лисника ономо, па изнад Лу

кића, изнад Почауша, па у Мамутовиће у шталу на таван. . . А све

куд годи ишб, онај сниeк падб, куд је год ишб све крвавио, што га

овај насјекб, а био то, била утвар.

Богдан Цветиновић (71)

* * *

. . . И даде Бог ја одо, додиéлише ме и(з) Зенце у Сараево, у

Кошево у пекарај, војнички. Туди е боље било не(г) кот куће

(У газде гори товар дрва, у мене неће гламња јена!). Ја, мој брате!

— Велиш, добро ти било у пекеpáју?

— Како да ние, болја(н), Мићo? Па боље н (г) кот куће, каки,

бола (н)! Однио сам от куће шесет форинти, а ка(д) сам дошо кући,

дониб триста форинти. (Ето и јопе иду!). . . А ти дошб данас?
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— А, добро, отку(д) триста форинти, од) чега?

— Знаш ти (шјта е, сад) ти, на пример, радиш по дâну, а ја

по носи, ја по ноћи, а ти опет. . . и дођи ти у нбћ бвди, ја избацим

десет љебова, па носи, сваки е љеб седам круна, попола ћемо паре.

Ако л” уфате, одма ишћерају из пекарáја. А, јок, не мере, не мере,

кад испекцибн пекаре и бн краде . . И то е, и снашли смо се (нар.

д.), и зато сам дониб триста форинти. Изнад Мешана сам о (в)у њиву

узб за сто педесет форинти ка(д) дошб кући. Почеше оне несрјетне

поклапе; ја видим нисам добро вјешт, одузимају паре, нéћа.

— Шта е то поклапа?

— Поклапа: бациш, ако биде кец, све ти, твој банак, све носи,

све носи. Онда ја: „Нећа, реко, више!” Он се iиграју; једн дођу, па

немају ни круне у себе. Потле каже: „Нећу ни (j)a.” Има шпицлова,

ба, их.
-

И онда смо знали ка ће пропасти Аустриа. Осамнесте годне у

нас је гефрајтер биб Талиан, онај инспекцибн пекаре. Каже: „У року

три мјесеца сврши се рат.” Ми повикасмо, ови пекари: „Неће, море,

ни за три годне.“ „Каке три годне?” Кае: „У нас наше војске нестае

за дваиш четир сата седамдесет иљада, каже. Кö, то ми не меремо из

Möћи.” Ајде, кад на јено петнес дана, дваис, каже: „Аврамовћу, теб

ће судти они кога ти волиш, а мен ће судти они кога ја волим.” Ја

мислим. . . он мене куша, па реко: „Ја волим овога коћ ми, реко,

суди.” „Лажеш”, каже. „Лажеш”, кае, „не волим га ни (ј)а, а дел

ти.” И, кад, богами, анштелује се пекара за јено три дана, напечемо

ми (крув се онда звао, ние љебац ко сад). Каже, официал дође из кон

цолариé: „Која ће два пекара гонти у Мостар тридесет волбва?” По

вика неки Алишић Азиз, муслеман, од Бајне Луке, добар је абаб био,

Pз]наш: „Ајмо”, кае, „Аврамовћу мало да прохбдамо. . .” Ти волове

повежеш у вагбн, добиéш црно по биéлу, дбђеш у Мостар, само до

ђеш магацину, предаш онб (написмено), они свČе волове грцају. Вра

тимо се назад на Алипашин мос(т), дођосмо у Сараево (знаш ђе Ал

-пашин мост), ка(д) се један с русаком војник прегрнб. . .

Стојан Аврамовић (85)

* * *

Пита мене (Како (ојно каже, Заго?): „Има л” еглена каки?”
Реко: „Шта, не чујем ја, реко, добро.” Каже: „Има л” каки еглена?”

Реко: „Нема.” Кае: „Добро, добро, довиђења!” Не знаш, кои то,

и(з) Сребенце. Пита ђеце, ја ну(ј) на шерефи, пита ђеце: „Кам вам

мама?” Кае: „Ошла у Сребен (цу).” Је л” [o]нб каже: „Кам Ранко?”

Неки младић. . . Ја га нисам) нипут видла да е вуде пролазио. Оћемо

кау приставти?. . . Без) шале. . . Ео, ја приставла чаја, оћеш ли

пова чаја?. . . Ј(а) сам приставла чаја, знаш, онога липовбга и гло

говбга (нар. д.)

— А јеси слаба нешто, ниси?

— О(д) срца кажfy) да пием ов)б(г) глогоlвlóг. . .
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— Опе б се борио) иксан, ал” уби жалбст. . . Јуче сам вала

ваздан, Мићо, лежала и прекуче, ама да е (нар. д.) ко реко, киша иде,

рекне: устај однесе вода. . . И лежала сам ваздан, Мићо . . . Станиа

испекла кау. Реко: „Не мог каве, скувај ми мало чаја.”

— А, је ли, Драгиња, вако кад оће вриеме да се миења, је л тебе

бöЛИ Шта?

— Дође, дође језик ме боли, не мере се говори. . . Нисам добро,

па ет, Мићо. Неки сам дан ишла там доктору, па заустља ме у ббицу.

Рекб (нар. д.): „Ја ћ тебе молти, богати, рекб, нема м, реко, ко ради:

зет ми на послу, шћер), реко, ситна ђеца.” „Макар да седим у кући”,

реко. Он мен прописа лиéкове и, онај Македонац. . . у Сребенци.

И мене упућивб ономáне. . . озгор из Градине, не знам ја, младић

неки, не познам га, кажfy) долази из Братунца, у Сасе, не познам га.

Каже: ”Колко имаш, бако, година?” (Рејко: „Не знам...”, реко, „колко

Имам”.

— Збиља, колко имаш?

— Боме, има, јено седамдесет, ако нема више. . . Пролазе годне...

— А, ето, ти сигурно знаш кад) сам се ја родио.

— Знам, знам кад) смо, дошб Благое, у мене на копањ(у) био

у Врћеслу, па оде кући. Кад јај (ја и Милош и, био и Милош,

ови ваш, чича вам, био на копању, и Богдан, у мене матори, онда

ужнашмб (нар. д.), бн каже (нембLj) затворати врата, нембLj), сине,

отвори), онда ужнашмо, баш гор виж гробља под) онием трешњама,

не знам јесу и сад оне трешње у животу, онда он повика, каже: „Одо

ја кући, каже, да видим шта се ради кот куће”. . . . Мој Мићо, про

лазе годне. . .

— А кад) сте ви (о)нб ви оборли ону вашу кућу тамо што е
била са оним високим кровом? о

— и, па (оборла, продала ја Ружи, продала Руж, она правла

шталу, шта ли е, не знам, па не знам ко јб{ј} је оборио, не знам) ко

е оборио.

— А је ли било, је л' било још кућа нуда у околини?

— Па, јес, јесте у ов)ога Богдана нундикане, ђе (о)нб јако ам

бар они Милованfов), нунди е била кућа, стара, стара њева кућа;

онда горкане, гори виж мјечара (о)нога, ил” је ћумез) (шта ли е (о)нб

у Милована гор?) гори, ћумез), ē, нунди е било бабе Почаушке кућа,

Видне матере, е онда ономо било бабе Вољевичке, е ономо било за Во

љев[ичJкинбм кућом покбјњбг, онога Василиа (нар. д.).

— А одакле био тај Василиe?

— Одале из Обади.

— Има ли ко његов?

— Па има, ево Цвиан, њев, унук, Василие (нар. д.), био Јово

његов. . . син, што е био Ратков отац, Јово, онда било ономо за Ма
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тином кућом, онб(м). Василиeвoм, Матина кућа, Матиа и Василиe

и Жвоинов отац била браћа, Микаило. . . [J]а сам упантила добро

онога Василиа (нар. д.). Био е до онога (нар. д.) рата, онога првога

рата. . .

Драгиња Остојић (72)





Р Е З КОМ Е

Милорад Симич

ГОВОР СЕЛА ОБАДИ В БОСНИИСКОМ ПОДРИНЕ

Село Обади находитси в востoчнoћ Боснии, в среднем течении

реки Дринви, на территории обшини Сребреница, точнее: в треyголњ

нике Братунац-Сребреница-Сасе. Жители по происхожденико главним

образом переселенцњи (преимушественно с черногорско-герцеговинскоћ

территории), по вероисповеданико православнвле христиине, земле

делњцњи и в последние годњи промљишленнље рабочиe.

Говор с. Обади принадлежит вoстoчнoгерцеговинском диалекте,

делаи так переход между боснићскими, черногорско-герцеговинскими

и западносербиинскими говорами, однако он болеe похож говорам

которње расположенни далЊше от центра востoчнoгерцеговинского диa

ЛеКТа, особенно западносербианским говорам, что и сстсствchно. Обзор

его характернЊих извиковњих своћствприводим по следукошему порадку:

a) Акцентнње своћства:

1. Нараду с примерами с непереноснBIм ударением, напр. тамам,

успркос, земљорадник здесњ в родитељном падеже множественного

числа ивлаетси и Македбнаца, Далматинаца и др.

2. Безударнвле долготњи Даничича в основном хорошо сохраненљи.

3. Перед согласнЊими (обљикновенно сонантическо-консонантиче

скими) группами чаше всего нет удлиненин: уддвац-уддвца, двца, дван

-двна;— сунце, бвце: сламка, травка; јарца, старца, уранка; — здравље,

зеље; ipóжђе и грджђе, твджђе, сндпље, робље.

4. Перенесение ударенин на проклитику вce-ешце заметно, но не

последователњно и специфическое по двума причинам: во-первљIх,

в резулњTaте перенесении на двусложнвле предлоги: низа стигне,

низа стране, испод града; во-вторњих, из-за негармоничности между

ударениими главного слова без предлога и когда слово с предлогом:
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мене-код мене-преко мене, мде-кдд мог-истдд мое, четири-у све четири,

сиено-у сиено.

5. B родителњном, дателњном, творителњном и предложном пад.

множ. числа им, сушествителњнњих мужского рода с расширением

-ов-|-ев- ударение чаше всего отходит к концу: брегбва, брегдвима;

но вce-таки багрeнбва радом с багрендва (у молодежи).

6. Имена сушествителњнље типа кључ сагласукотси с нормоћ Да

ничича: туњеви, пањеви и др.

7. У им. сушествителњнњих типа село наблкодакотса два типа уда

ренин форм множ. числа: села-села-селима и села-села-селима.

8. Дли ударении прилагателњнљих неопределенного вида харак

тернни примерљи: нов-ндва-ндво; мек-мека-меко, сладак-слатка-слатко

и ситан-ситна-ситно; наречил: меко, дуго, слатко и др.

9. У местоименић сушествует акцентное отношение мене-код мене,

мени (мени) - о мени (д мени).

10. Ударение инфинитива иллнострирукот следукошие примерљи:

доћи (дбћи), наћи, трести, извући (извући), истрести (истрести).

11. Сушествукот тенденции уподоблении 1. л. един. Числа аориста

c 2. и 3. л. того-же числителњного: донесо и дднеco (5:3), промиени и

прдмиени (2:6), запита и запита (5:3); у стариков толњко первое уда

рениe.

12. Дли ударенин настоишего времени характернљи примерљи:

печемо, читате, доведем (пдведеш), донесем (дднесе), спремају и спре

мају, завирим (но зажмирим и т. п.).

б) Фонетические своћства:

1. В основе зто екавскић говор, в котором, нариду с старњими

екавизмами как: зеница, теста, тело и др. наблкодакотса и новље:

девојка, молим лепо, разумеш ти, терати, после, бвде, затем некоторње

икавизми: дри, доли, бвди, живити, сједити; приврата, Присјека.

2. Долгое итњ (Б) дает це: биел, лцеп, рџека (исклкоченин: двиe,

прие, дбиe, caено, Цвиетин); — звиезда, мливко, рџетко, — донџети, на

прџед (исклкочениа в окончаниих местоимено-прилагателњного склоне

нин: малтем радом с малим, нашле нариду с наши).

3. Рефлекс краткого нгњ в определеннЊих случаих зависит от фо

нетическоћ позиции: брестић, времена, брегови, старјешина (старешина),

корјенчић, дрела, окдрети; детарити; биља (кличка белому волу),

биљега, недиља (недеља и неђеља); сиђети (сјеђети); видио (виђео).

4. Между префиксами пре- и при- сушествует взаимнан замена:

приварити, пренџетити.

5. Редукцин кратких вњлсоких гласнних в постакцентноћ позиции

типичнаи черта етого говора: викнти, дорчак, — потрца, корто.
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6. Нован ћотации звуков с из авлаетса частичноћ: сјајан, сјајти

се, пасјача, пасјалук, сутре (ćyтре), басак, басо, кдзи, изутра (изутра),

зјале, зјало, зjати, но Залађе, ћапло, ћаплав (; ћапати).

7. Дла екавскоћ ћотации важнЊI следукошие правила:

а) л и н в болњшинстве случаев ћотируотси: кољено, љепота,

љето; њедра, огладњети. Однако, посколњку к слове с кратким Б су

шествует основа с долгим Ђ, ћотацин может и не ивитљсн, а даже по

ивитси и знавизм: блјеђи радом с блеђи, лjeвак радом с љевак и левак,

слјепица радом слепица и сљепица (ср. Зкавизми: лендура, лепак, лекар);

cњегови радом с снјегови, Њемица радом с Нјемица;

б) д и т ћотирукотси, но толњко первњић последователњно: ђед,

ђевер, ђеца; лећети, жућети, шћети, но и тјеме, тјескоба, стјењак,

отјешњати;

в) зникогда не подвергaетса ћотации: изелица, изеден, изести,

хоти с у старшего поколониа иногда подвергaетса палатализации:

исјекб (исеко), насјетово (насетово);

г) ц никогда не подвергaетса ћотации: цједило, цјепаница, цјетуља;

д) п, б, ви м как прављило не подвергакотси ћотации: пјега, пјесма,

бјежати, бјелуја, вјетар, вјера, мјера, мјесто; однако, грмити, (грм

љети), живљо и живи, живисмо (живљосмо и живљесмо).

8. Согласнвић х исчезает без следа или же на его месте находим

другоћ звук: Еро, иљада, дну, ладан, раст, мадвина, драа, гра, дра,

биа, дбђо, лиепше и лцепт, вед, — твор, глув, мува радом с муа, уво радом

суо, прбва; — крабар, шакта, раскодовати; брук, плек, куфиња; а также

в примерах где произошли изменении в конце слов: пастув, пастуљ,

кожун, кожур, сирдмак.

9. Звук ф хорошо хранитса: фамелиа, фалтнка, финџан.

10. Группа –же->-pe-, однако непоследователњно: мореш (мд

жеш).

11. Группа -пч->-вч-: ковча, закдвчати.

12. Группа -тс-:-вс-(-пс-): ливсати (липсати), ливсатиња, ливсо.

13. Группа -ли-с-вш-: љевши, затавшати.

14. Группљи -ст, -зд хорошо хранитси: част, грбзд.

в) Морфологические своћства:

1. B творителњном падеже един. числа имен сушествителњнњих

мужского и среднего рода (бљивших) мигких основ суффикс падежа

может бњIтњ обусловлен гласнЊим из основњи, так что обњикновенноe

-ом: е (и) и -ем : о: приатељом, зецом, мишом (мишем): нбжем, кбцем

(кбцом); прдићем (прошћом), твджђем (твджђом), зељом (зељем).

2. Имена сушествителњнље на -ко с нисходишим ударением раз

личанотси по склоненико от имен сушествителњнњих на -ко с восходишим

ударением: Марко-Марка-Марков : Здравко-Здравке-Здравкин.



122 Милорад Симић

3. ЛаскателњнЊле имена типа Јово отличанотси в склонении от

новљих ласкателњнњих названић типа Раде: Јово-Jбве-Jóван : Раде-Рада

—Радов.

4. Суффикс -ин исчезает иногда и вединственном числе: Арап,

бербер, касап, Бугар (чаше: Бугарин).

*“ -

5. Bместо рат говоритси рато (ср. р.).

6. Имена сушествителњнње среднего рода буре, дугме, прасе и др.

именот в именителњном и родителњном пад. суплетивнвле дублетнњле

суффиксни: буради (бурад), буради нариду с буради, дугмади (дугмад),

дугмади нариду с дугмади, в дателњном падеже: бурадима, дугмадима,

прасадима.

7. Собственнвле имена женского рода на -ка, имена обозначаношиe

качества и женские зтники не подвергакотси 2. палатализации: Милки,

Радојки, Бјелки, Залашки.

8. Трехсложнвле собственнЊле имена на -ица имекот в звателњном

падеже единственного числа суффикс -a: Драгица, Даница.

9. В родитељном падеже множ. числа а-основњи ивлаетси суф

фикс -и: башчи, вашкт, квдчки и др.

10. В творителњном падеже единственного числа у имен сушестви

телЊнњих и-основ суффикс комбинированнвић: крвљом (крвљем), сдљем

радом с сдљом.

11. Именноe склонение прилагателњнљих значителњно редуцировано.

12. Указателњное местоимение тај нвлиетси и с инициалним о-:

дтај (дтп), дипа, дитб; дну и а дптога, кдд отопа, дите, код оте.

13. Имена числителњнљне два, три и четири сохранили формљи

женского рода: двиe-двију-двјема, тра-триу-трjeма (трима, трема),

четири-четириу-четирјема (четеpјема).

14. СобиратељнЊле числителњнње склонакотси: четверо-четвера

четверу-четвером.

15. Инфинитиф закончиваетcн на -ти и -ћи а оченњ редко на

-т и —ћ: познати, потећи; питат, дбћ.

16. Глаголњи VII и VIII группљи, по Беличу, в 3. лице множе

ственного числа окончивакотси суффиксом -е: воде, гдде, дне, каде;

бјеже, леже, ср. раду, плашу се и дни ћу х 1.

17. В. 3. лице множественного числа глаголњи типа пећи хранит

перзоначалbнеле формљI: вуку, пеку, ср. вучу х 1.

18. Имперфект сохранилси в одиночнЊих формах глаголов бити,

знати и имати: биа, биаше, биасмо, знадиа, знадиасмо, имадиа и има

диасмо.

19. Аорист все еше в употреблении.

20. Инфинитив на -ћи соединиетси с знклитикои: наћу, наћеш,

наће, наћемо, наћете и наће, а 1. лице единственного числа футура

стагиваетси с личним местоимением: доћа, наћа (<наћу-Hја).
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21. В страдатељном причастии представленљи оба суффикса:

заклан нариду с заклат, узорана (узората), извикан.

22. Деепричастие несовeршенного вида еше хранитса, но употре

бителњностњ уменљшиласљ в отношении к литературному изљшку.

23. Деепричастие совeршенного вида не сушествует.

г) Синтаксические своћства:

1. Нараду с собирателњнњими именами сушествителњнњими идет

собирателњное количественноe: петеро штенади, демеро прасадт.

2. Совсем обњикновеннвле конструкции с родителњнњIм падежом

принадлежности типа Петровића плац, Спаића ђеца.

3. Сокоз у — родителњнљић падеж личного местоимении оченв

часто имеет форму притижатељного местоимении соотвeтствукошего

лица: у мене дпац.

4. Притижателњностњ часто вњIражаетси знклитическими формами

дателњного падежа личних местоименић: Нуриа и брат му Рамо, Крсто

и Максим и сестра пМ. Павлиа.

5. В предложении с отpицателњнњим переходнњим глаголом обљект

может бљштњ:

a) в родителњном падеже: Нембј бацати љеба.

б) в винителњном падеже: Нембј бацати коре.

6. С глаголами питати, видјети, молити, чекати, чувати, бра

нити и отметил обљект в радителњном падеже: Питб сам Стевке за

кдња. Јеси видио Миће?

7. Временноћ винителњнњић падеж без предлога наблКОдаетcн в

синтагме с определением: Циелт богдвeтни дан препада киша. Овд вече

срце ми е на мјесту, ср. Јутро вече бн волкб добиe.

8. Назначение часто вљпражаетси предложно-падежноћ кон

струкциећ за + родитељнЊић падеж. Пребави дрва за печенице.

9. Вроли дополнении глагола неполного значении употреблиетси:

a) настоницее врема с сокозом да: Онда поче ватра да сипа. Идемо у

поље да упрегнемо зекана; б) инфинитив: Почесмо драти. Он се ниe

могб на шљиву полети. Идем ја вратити гдведа.

10. Насталшее времи часто употреблаетси без да когда в роли

дополнении модалњнљим глаголам, как и глаголам намерении и цели:

Не могу ја подигнем главе од јастука. Треба накисне, илoвача. Они по

шли у Липовац. . . траже коња. Идем пiем воде.

11. В. роли футура II совсем обњикновеннвле формљи настоишего

времени несовeршенних глаголов сложенљи с префиксом уз-: Поздрави

кд устпта. Ако диете усплаче, забави га.

12. Употреблаетси повествователњнић императив: Čвај дбђи кући,

узми љеба, па у поље сиђи.
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13. Как правило, в относителњном предложении употреблиетси

местоимение што вместо који: Ја познаем: мој водни, што е био у кадру.

Мило и јди њевте онпе, знаш, што су довели. Прддали онога шароњу,

што ние стио да вуче. Је л' то она ракиа што смо јесенас текли? А би

д ти узб кобилу која се ждрџеби, и која е штиркиња кобла?

14. Возвратное се находитси после знклитики је: Она е се снала

ко огледало. Зто се чаше всего отодвљинуто вправо за одно место с гла

голњнљим сказуемљIм или с частљно глаголњного сказуeмoго: Сва дгубала

се. А кад слегне се у поље, надај се љепоти. Нема шта се напасти. Ни

сам ни љутио се.

15. Разделнетси определение от имени сушествителњного: Била

једна из Јела жена.

16. В обстонтелњственном, количественном значении „много, мно

штво” употребликотса и имена сушествителњнње в примерах типа:

Прдтурио сам и а мала и мала.
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