
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ ЗБОРНИК

КЊИГА ХХII

РАСПРАВЕ И ГРАЂА

Уређивачки одбор

н

Др Павле Ивић, | др Берислав Николић, | др Асим Пецо и др Митар Пешикан

-

Главни уредник

ПАВЛЕ ИВИЋ

БЕОГ РАД

. . . 1977 . . . . .



Израду и штампање финансира Републичка заједница науке Србије

Издаје Институт за српскохрватски језик, Београд, Кнез-Михаилова 35

Штампа Издавачка установа „Научно дело“, Београд, Вука Караџића 5



МИЛОСАВ ТЕШИЋ

ГОВОР ЈЊЕШТАНСКОГ





С А ДРЖА Ј

Страна

СКРАЋЕНИЦЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

УВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Први одељак: АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ . . . . . . . . . . . . . . 172

I. Општије напомене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

1) Даничићеве неакцентоване дужине . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

2) Неакцентоване дужине којих нема код Даничића . . . . . . . . . . . 173

3) Акцентоване дужине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

4) Преношење акцената на проклитику . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

II. Акценат појединих врста речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

1) Именице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Именице мушког рода оffо-основа . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

А) Именице са старим акцентом на првом слогу . . . . . . . . . . 176

B) Именице које немају стари акценат на првом слогу . . . . . . . . 177

Именице средњег рода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Именице женског рода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

2) Придеви . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180

3) Заменице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

4) Бројеви - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181

5) Прилози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

6) Глаголи - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 182

a) Инфинитив . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 182

b) Aорист . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 183

c) Глаголски придев радни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

d) Глаголски придев трпни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

e) Презент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Други одељак: ФОНЕТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

I. Вокали - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - 187

1) Основна вредност вокала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2) Замена полугласника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

3) Јат . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 188

4) О икавизмима у данашњем љештанском говору . . . . . . . . . . . 192

5) Афереза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

6) Синкопа . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 197

7) Апокопа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

8) Елизија - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . 197

9) Контракција вокала - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 198

10) Остале појаве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

11 Дијалектолошки зборник



162 Милосав Тешић

II. Консонанти - - - - -

1) Консонант x . . . . . . . . . -

2) Консонант ф . . . . . . . . . .

3) Консонант ј

4) Остале појаве . . . . . . . . . . . . .

Трећи одељак: МОРФОЛОГИЈА

I. Деклинација - - - - - - - - - - - - -

1) Именице мушког рода

2) Именице средњег рода

3) Именице женског рода на -a

4) Именице женског рода на консонант

5) О генитиву плурала без наставка -а

6) Облици именичких заменица . . . . . .

7) Придевско-заменичка промена . . . . . .

8) Облици бројева . . . . . . . .

9) Прилози - - -

II. Конјугација - - - - -

1) Инфинитив

2) Презент - - - |-

3) Имперфекат . . . . . . . . . . - - -

4) Аорист - - - - - - - - - -

5) Футур - - - - - - - - - - - - - - -

6) Императив - - - - -

7) Потенцијал - - - - - -

8) Трпни придев - - - - - - - - -

9) Глаголски прилог садашњи - - - - -

10) Глаголски прилог прошли . . . . . . .

11) Поједини глаголи и групе глагола . . . .

12) Творба итеративних образовања - -

Четврти одељак: СИНТАКСА

1) Конгруенција . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Падежне синтагме и рекција појединих глагола

3) Глаголски род и слична питања -

4) Из синтаксе глаголских облика . .

5) Из синтаксе реченица . . . . . . . .

6) Размештај енклитика и друге напомене . . . . . .

Пети одељак: ЛЕКСИКА . . . . . . . . .

1. Микротопонимија и хидронимија . . . . . .

II. Антропонимија . . . . . -

Мушка лична имена - - - - - - - - -

Женска лична имена . . . . .

Мушки хипокористици - - - -

Женски хипокористици - - - - - -

Презимена

III. Топоними

IV. Речник

А. Турцизми - - - - - - - - - -

В. Друге мање познате речи

Шести одељак: ТЕКСТОВИ . . . . . . . .

Седми одељак: ЗАКЉУЧАК . . . . . .

201

201

202

203

204

211

211

211

214

217

219

219

222

223

224

225

226

226

226

226

227

227

227

228

228

228

229

229

234

236

236

237

242

243

245

245

246

246

249

249

251

253

255

256

257

259

259

265

298

305



Говор Љештанског 163

I. Табеле са акценатским особинама - -

А) Стање у Љештанском и говорима севернијим од њега

Коментар табеле - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега

Коментар табеле - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Табеле са фонетским особинама

А) Стање у Љештанском и говорима севернијим од њега

Коментар табеле - - - -

B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега

Коментар табеле - - - -

III. Табеле са морфолошким особинама - - - - - - - - - - - - -

А) Стање у Љештанском и говорима севернијим од њега

Коментар табеле . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега .

Коментар табеле - - - -

IV. Статистички показатељи односа љештанског говора према говорима

којима је поређен - - - - - -

V. Шематски приказ разматраних односа .

ЛИТЕРАТУРА . . . .

306

306

308

309

311

311

311

313

314

316

316

316

318

319

321

321

323

327





Наводим

СКРАЋЕНИЦЕ

само оне скраћенице за које мислим да је потребно објашњење.

Друге употребљене скраћенице лако је одгонетнути. Неке од њих су прописане и

Правописом српскохрватскога књижевног језика из 1960. године (т. 142—148).

a) АФФ — Анали Филолошког факултета, Београд

ГФФНС — Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду

ЗборЈЕ — Зборник за филологију и лингвистику, МС, Нови Сад

ЗбФФП — Зборник Филозофског факултета у Приштини

јф — Јужнословенски филолог, Институт за српскохрватски језик, Бео

Град

нд — Научно друштво

ппј — Прилози проучавању језика, Катедра за јужнословенске језике

Филозофског факултета у Новом Саду

СДЗб — Српски дијалектолошки зборник, Институт за српскохрватски

језик, Београд

СЕЗб. — Српски етнографски зборник, СКА, односно САНУ, Београд

ска — Српска краљевска академија

НIDZb, — Нrvatski dijalektološki zbornik, JAZU, Zagreb

b) вулг. — вулгарно

Ир. — иронично

непром. — непроменљиво

н. с. — нова серија

оном. — ономатопеја, ономатопејски

погрд. — погрдно

фиг. — фигуративно

ШаЉ. — ШаЉИВО





УВОД

1. Говор села Љештанског испитивао сам од 8. јануара 1973.

до 22. јануара исте године, а у више дужих или краћих наврата про

веравао сам и допуњавао материјал. Испитивање је било олакшано тиме

што је Љештанско моје родно место. -

2. Љештанско се налази на петнаестак километара североисточно

од Бајине Баште и на тридесетак километара северозападно од Титовог

Ужица, што значи — у близини Азбуковице.

3. Становници Љештанског се баве земљорадњом и сточарством.

Неколицина житеља овог села ради у оближњим земљорадничким задру

гама, али ни они нису потпуно напустили сеоске послове.

»k

4. По рекло ље шта н с ко г стан о в ни ш тва. — За

становништво Србије насељено западно од рудничког развођа Јован

Цвијић у студији Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице“

констатује:

а) постојање малобројних старинаца: „Западно од рудничког раз

вођа, у западној Шумадији и подринско-ваљевским крајевима, старинаца

нема више од 20 процената, и то кад се у њих урачуна и становништво

непознатог порекла. Несумњивих старинаца нема више од 10—15. про

цената“;

b) имиграционе трагове косовско-метохијске струје: „Интересантно

је да су се најстарији исељеници косовско-метохијске струје расипали

и по Шумадији и по ваљевско-подринским крајевима“;

с) постојање огромне већине насељеника динарске струје: „На

Западу од рудничког развођа етничка композиција становништва је

дакле у главноме једноставна: динарска метанастазичка струја толико

превлађује да се друге према њој губе“.

1. СЕЗб ХХIV

* o. c., 69.

* o. c., 9.

* o. c., 68.
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5. Љештанско се налази на крајњем западу Србије, баш на подручју

у којем „сасвим превладају динарски досељеници, чинећи 90% од свих

досељеника и бар 70% од свега становништва“.

6. Одређујући време насељавања моравске Србије, ваљевских и

подринских крајева и проценат досељеника у њима, Јован Цвијић

каже: „Око 80% становништва је досељеник, и поглавито у току послед

ња три века“.

7. Даље, Јован Цвијић указује и на динарске крајеве из којих

су дошли подрински и ваљевски досељеници: „У подринским и ваљев

ским крајевима преовлађују досељеници из Херцеговине, нарочито из

црногорске Херцеговине, од Никшића и Никшићске Жупе, Дробњака,

Пиве и Бањана; затим, у много мањој мери, из источне Босне“.

8. Међутим, постоје подаци да у овим крајевима има досељеника

и из подручја која се не помињу у претходном цитату. Наиме, Љуба

Павловић у студији Соколска нахија“ (овој области је припадало и Љеш

танско) набраја родове који говоре за па д н и м д и ја л е к —

т о м (тј. икавским наречјем) и сматра их првим досељеницима: „Први

досељеници из прве половине ХVII века су из западних крајева Босне

и Херцеговине, па чак и из Далмације и њених острва“. За њих даље

каже: „И по пословима и по месту живљења одвајали су се од позније

досељених, ови су их из непознавања и разлика у говору увек сматрали

да нису што су они“. Занимљиво је да су и сами припадници појединих

и ка в с к и х родова знали одакле су им преци дошли“.

9. Полазећи од резултата Павловићевих истраживања и Јован

Цвијић мења своје раније мишљење о икавцима у Србији, по којем је

„био уверења да је то икавско становништво врло старо, исто са оним

које је у ранијим временима превлађивало у суседним деловима Босне“.

Прихватајући Павловићеве тврдње да су подрински икавци, којих има

„од ужичког села Пилице изнад Бајине Баште па до Брасине низ Дрину

и у два три суседна ваљевска села“, пореклом из западних крајева

Босне и Херцеговине и из Далмације, Јован Цвијић ове икавце сматра

егзотичном оазом становништва која је „нека врло стара и у толико

нејасна миграциона струја, што јој не знамо узрок и што је противна

* o. c., 67.

* o. c., 2.

* o. c., 67.

8. СЕЗб ХLVI.

* o. c., 346.

** o. c., 346.
-

* „Васићи из Горње Буковице знају, да су из села Цапарића с реке Крке,

да су се овде звали Цапарићима, да су један део села звали Цапарићем и да је њихов

предак Стипан, кад се одселио у Славонију, тамо засновао род Цапарића. Бобићи

у Драгодолу знају да су из околине Сплита, да су били православни, да су се и тамо

звали Бобићима“ (о. c., 346).

“ Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања, њихови узроци и последице, СЕЗб
ХХIV, 12.

** o. c., 12.

—10—
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нормалном правцу миграционих струја, које су се кретале с динарске

системе према Далмацији“.

10. Поред Павловића и Цвијића на питање порекла подринских

икаваца освртали су се, у различитим приликама, и неки други науч

ници. Тако проф. Белић каже: „Икавци, који су се находили између

реке Босне и Дрине, отишли су делимице у Србију и Војводину, где

их је нестало у шумадиско-сремском говору, или су се сачували као

икавске оазе око Дрине у западној Србији“ (Ст. Станојевић, Народна

енциклопедија српско-хрватско-словеначка, књ. IV, Загреб, 1929, 1076).

Проф. Ивић не одбија Павловићево тврђење о пореклу подринских

икаваца, већ констатује да је он „на основу народног предања утврдио

да родови с икавским говором воде порекло од рудара досељених . . .

из Далмације, западне Босне и Херцеговине, како изгледа у ХVII веку“

(П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, Нови Сад, 1956,

183). Сасвим другачије мисли Милош Московљевић који се слаже с

првобитним Цвијићевим мишљењем и сматра да су Павловићева ту

мачења „без икаква основа“, — што ипак није тачно — (М. Московље

вић, Икавски говори у СР Србији, ЈФ ХХVI, 476).

11. Према напред изнесеним тврђењима види се да о питању

порекла подринских икаваца постоје потпуно различита мишљења.

Моје је мишљење да има више разлога за тврдњу да су икавци

у Подрињу досељеници из западних крајева Босне и Херцеговине и

из Далмације, јер за такву тврдњу постоје и извесни докази, којих за

другачије тврдње нема.

12. Конкретно, о пореклу становништва села Љештанског дао је

податке Љуба Павловић у студији Соколска нахија, СЕЗб ХLVI, 413

—415.

13. Љуба Павловић тврди да је крајем прве половине ХVII века у

соколској нахији било „два и три пута више муслимана него право

славних“. Међу села насељена муслиманским живљем убраја и Шапаре

(данашњи заселак Љештанског), а међу православна села која „тада

нису била“ наводи и Љештанско.

14. На основу трагова цивилизације Павловић о Љештанском

каже: „Љештанско је старо село, доказ су стара гробља у Кузманима,

Каравидићима и Братићима, као и стара црквина у Кузманима“. И

данас у Љештанском постоје сва три поменута гробља. На њима се

налазе оронули споменици. Једино се о црквини не зна ништа.

15. По његовом тврђењу Муслимани су живели у Љештанском

све до почетка XIX века и у Шапарима су „имали 17 кућа“, а у Брати

ћевићима (данашњем засеоку Љештанског) живело је велико мусли

манско братство Вејзовићи.

** o. c., 13.

** Љ. Павловић, Соколска нахија, СЕЗб ХLVI, 336.

** o. c., 336.

** o. c., 413.

** o. c., 413.
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16. Даљу судбину љештанских Муслимана Павловић описује

овако: „Још 1810. год. они су се иселили одавде, прешли у Босну, и

више се нису враћали на своја стара места“.

17. Павловић даље саопштава да се најстарији род — Коприћи

— доселио из Пиве „пре 200 година“, што би значило, с обзиром на

време његових испитивања (период од 1908.—1926), негде почетком

ХVIII века. У потомке Копрића Павловић убраја Гавриловиће, Глиго

ријевиће, Ковачевиће, Лазиће и Петковиће. Све ове породице, сем Петко

вића, постоје и данас, а Петковићи су назив за заселак чији се становници

презивају Ђукановићи и Максимовићи.

18. Из Пиве су још досељени родови Јосиповићи и Кузмани.

19. Један од предака Јосиповића звао се Вилотије, те и данас

постоји фамилија Вилотијевић. Иначе, потомци Јосиповића имају раз

личита презимена, а име њиховог рода је постало назив засеока у који

су се доселили.

20. Кузмани су дошли „од пивског манастира Св. Арсенија; довео

их је некакав поп“. Потомци Кузмана се презивају Алексићи и Тадићи,

а име њиховог рода је постало назив за заселак у којем живе.

21. Од већих родова у Љештанско су се још доселили Братићевићи

и Дражевићи.

22. Ова су се два рода доста разгранала тако да се данас њихови

потомци презивају различитим презименима.

23. Предак Братићевића је „Ћеклић из Црне Горе дошао прво

негде око Пљеваља, па после сишао Вишеграду и одатле се издигао у

ово село с два брата. Он је дошао међу муслимане Вејзовиће и међу

њима дуго живео“. Занимљиво је да је једна братићевска породица

која се населила на имање Муслимана Вејзовића, пошто су се ови иселили,

узела њихово презиме те се и данас тако презива. Потомци Братићевића

имају различита презимена, а и име њиховог рода је постало назив

засеока у који су се доселили.

24. За Дражевиће Павловић каже да су „познији досељеници?

из 1817. године“ који су се населили у Шапаре на имање одсељених

Муслимана. По њему, у Шапаре „су дошли три рођена брата, Драгојло,

Марко и Вук Дражевић, од села Дражевића код Нове Вароши“.

Неки потомци ових Дражевића и данас се по прецима Драгојлу и Марку

презивају Драгојловићи и Марковићи.

. c., 413.

c., 414.

c., 414.

c., 414.

c., 415.

. c., 415.
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25. У Љештанско су се доселиле неке породице, како тврди Павло

вић, и после 1878. год. („Габићи од Коромана код Нове Вароши ...

Челиковићи“, чији је предак из Заовина“ ... Тешић“ је из Годечева“

... Лазић је из Јакља“ од Марковића с Кичера“).

26. Неких значајнијих досељавања у новије време није било.

Једино су у Љештанско призећени — Милошевић из оближњег села

Јеловика, Симић из суседног Сијерча, Вукосављевић и Јагодић из оближње

Овчиње.

27. Из свега изложеног, очигледно је да огромну већину љештан

ског становништва чине досељеници динарске струје. Подаци да су у

Љештанском извесно време заједно живели Муслимани и досељеници

динарске струје и да се Љештанско налази на подручју где је некада

било доста икавских породица и на којем има и малобројних старинаца,

свакако ће помоћи бољем разумевању неких особина љештанског говора.

»k

28. Рад на те ре ну. — Податке за проучавање љештан

ског говора прикупљао сам од његових аутентичних представника. То

сам чинио на три начина: 1) попуњавањем следећих упитника: а) Упитник

за српскохрватски дијалектолошки атлас, израђен за потребе Међу

академијског одбора за дијалектолошке атласе при САНУ (раније —

Југословенски комитет за дијалектолошке атласе), b) Инвентар фонетске

проблематике штокавских говора“, c) Репертоар синтаксичке проблема

тике у српскохрватским дијалектима“;

2) снимањем говора погодних информатора на магнетофонске

Траке;

3) записивањем свега занимљивог из мојих свакодневних разговора

са становницима или из њихових међусобних разговора“.

** Они се данас презивају Панићи, али их у селу и даље зову Челиковићи.

“ Село у ближој околини Бајине Баште.

* Тешићи нису досељени из Годечева после 1878. год., јер су негде тридесе

тих година овог века помрли најближи преци ове фамилије који су рођени у Љеш

танском пре 1878. год., а знају се ппоименце још три претка из три колена уназад

који су живели у Љештанском. Чак су и данас познате неке појединости из њи

ХОВОГ ЖИВОТа.

* Суседно село.

“ Село у близини.

“ П. Ивић, ГФФНС VII, 99—110.

** М. Ивић, ЗбФЛ VI, 13—30.

* Информатори су били: Ђорђе Драгојловић, Славко Марковић, Срећко

Максимовић, Милка Тешић (сви између 70 и 75 година), — Илија Алексић, Лазар

Ђокић, Миломир Тодоровић (између 60 и 65 година), — Предраг Марковић, Радинка

Марковић, Милица Тешић, Тешо Тешић, Милун Томић (између 45 и 50 година),

— Драга Милисављевић, Радмила Симић (између 35 и 40 година), — и двадесето

годишњаци Милош Симић и Ђорђе Томић. — Највише сам података сакупио од

моје седамдесеттрогодишње бабе Милке Тешић, рођене у суседном селу Годечеву

1900. год., удате у Љештанско 1922., која од тада до данас непрестано живи у њему.

2
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Први одељак

АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ

Г. ОПШТИЈЕ НАПОМЕНЕ

29. Љештански говор има четвороакценатску систему млађих ново

штокавских говора и добро чува мелодиозност сва четири акцента и

неакцентоване дужине.

30. О приликама у вези са Даничићевим неакцентованим дужина

ма, о неакцентованим дужинама којих нема код Даничића, о неким

појавама из области неакцентованих дужина и о преношењу акцената

на проклитику биће речи у наредна четири поднаслова.

1) ДАНИЧИЋЕВЕ НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ

31. Из приложених табела се види како се Даничићеве дужине

чувају у љештанском говору (в. табеле 1—4).

А ------ В

Облици Дужине непосредно у Кад нису непосредно

} иза (T) | иза (T)

затворени слог непарадигмат- радник

СКОГ ЛеKСИЧКОГ ЛИКа

затворени слог парадигматског лика морам

отворени слог парадигматског лика пале мучница

Табела 1. — Дужине после (").

-
- А - В

Облици Дужине непо- | Кад нису непосредно иза (“)

средно иза (“) i a) (") + (-) + ( — ) I b) (") + (-) + (-

затворени слог непара- камен патеник

ДИГМатског ЛексичКОГ ЛИка

затворени слог парадиг- идем вјерујем

МаТСКОГ ЛИКа

отворени слог парадиг- i?де пуцају вöлбва

МатсКОГ ЛИКа

Табела 2. — Дужине после (").
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| А i в

Облици | Дужине Кад нису непосредно иза (“)

нспос- а) b) i c) } d)

ред“, | О4 654 (-) || О4 (346) || Q4 64 (-) i O+č46-)

_________ (иза () __+G) i __|___ + (-)

затворени слог

непарадигматског намјесник

ЛСКСИЧКОГ ЛИКа

затворени слог

парадигматског бранбм прзницбм разликујем

ЛИКа
- --

отворени слог

парадигматског бране лутају разликује IJáкöва луталица

“—

Табела 3. — Дужине после ().

-- - - - А i - - -- - - -в—

Дужине Кад нису непосредно иза (“)

Облици | непосред- | а) | b) c) | d)

|-* | Соње)+(-), c) + (-)-e) (c) + (-) + (-)je)+6)+(-)
— —— — — — __“ () __1+9

затворени слог

непарадигматског шишљаг безбожник напoличар утбрник

ЛСКСИЧКОГ ЛИКа

затворени слог

парадигматског држим напустим обагљавПм

ЛИКа
-

отворени слог

парадигматског држи напусти обагљави превлачи ђевојака

ЛИКа

Табела 4. — Дужине после ().

32. Очигледно је да се дужине у љештанском говору добро чувају.

Једино се у бржем говорном темпу неке од њих могу и скратити (нпр.:

каже, иде, разликујем, разликује, луталпца, превежем, и сл.).

33. Дуг је презентски наставак глагола типа тpeсти: преде, тре

семо.

34. Постоје дужине код глагола у којих се презентска основа

свшава на је: бијем, — чујем.

35. Глаголске именице акценатског типа писање увек имају дужину

на претпоследњем слогу.

2) НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ КОЈИХ НЕМА КОД ДАНИЧИЋА

36. Данашњи љештански говор у извесном броју категорија има

дужина којих нема у Вука и Даничића:

а) Дуљење пред сонантом постоји у овим случајевима:

1) у присвојној заменици 3. л. ст. м. p.: његов,
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м 2) у присвојним придевима на -ов (-ев.) и -ин: Драганбв, Станков,

— дчев, — бабин, сестрпн;

3) у неким личним именима: Јелисав, Милдсав, Радосав.

- - - b) Овом насупрот, нема дуљења у овим категоријама: један, јесам,
иушем.

c). У радном придеву наставак облика м. р. ст. може бити дуг и

кад није постао контракцијом: видид, — замеб, — таб, ћеб, али ова

појава није доследна: желио, носио, — заплео, — пао, ћčo.

d) Вокал добијен контракцијом увек је дуг: дотид, дид.

е) Именица доба гласи тројако: доба, доба и доба (најређе), а
именица подне само — подне.

f) У косим падежима именица ж. р. на консонант јавља се дужина

на вокалу о у наставку -ост — младости, радбсти.

g) Ген.-ак, сг, личних заменица 1. и 2. л., повратне заменице,

личне заменице 3. л. сг. м. р. и заменица ко, што има дуг наставак:

мене, тебе, себе, њега, кога, чега.

h) Постоје дужине у прилозима: каде, саде, данас, ноћас, али други

наведени прилог покадшто гласи и саде.

i) Дуг је наставак у компаративу прилога: брже, више, већа,

даље=диље, јаче.

-
- * - - - М. - мљ -j) 3. л. пл. през. глагола хтјети (у Љештанском је: ћети = шћети,

ређе стјети) гласи дну, одрично — неће=нећу; — 3. л. пл. фут. гла

гола бити (esse) гласи биће.

lk) С обзиром на прилике у другим, за љештански говор релевант

ним говорима, стање у Љештанском је овакво:

1) Мачвани;

2) постоји слагање с Вуком и Даничићем у вези са дужинама

у ген. пл.: костију, кокдицију, ноктију, дчију;

3) нема дужина типа: крушкама; гинути, падати, мислити, гарав,

китњастi;

3) АКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ

37. Овакво је стање код узлазних акцената у вези са дуљењем

пред сонантом:

а) удовац, удовца, — синдвац, синдвца; двца (бвца); b) новац, новци

(ова је реч ретка), члањак, члањци; c) нишанџија, рачунџија, сапунџија.

38. У слоговима силазне интонације затвореним сонантима иза

којих се налази слог што почиње консонантом — не постоји редовно

дуљење вокала: јарци, кланци, старци, сунце, Турци, али је — сламка,

травка, а покаткад и Турци у говору најстаријих.

39. Обавезно је дуљење код именица ср. р. на -bје чији се крајњи

консонант основе јотује пред овим наставком: здравље, зеље, — гвожђе,

грббље, грбовсhе, прбиће, саће.
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40. Нису потпуно заступљена дуљења старих силазних акцената

у ном. сг. именица м. р. у вези с изменом акцената на јужнословенском

земљишту:

a) ббг, брбд, дом, ждрал, мост, сđк = сок, али: бик, бок,

b) крај, кров, рај, али: ров, сој (ово су примери за речи које на

крају слога имају сонанте в и ј).

41. Нема скраћивања дугог вокалног р: крв, трн, црн, — на

трн, на цркву.

4) ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНАТА НА ПРОКЛИТИКУ

42. Преношење акцената на проклитику изванредно је жива по

јава и, када је реч о именицама, креће се, углавном, у оквиру Вуковог

и Даничићевог стандарда:

за сиђено, пот сиђено, на сијену; — и невара (из шевара), низа сокак,

у шевар, — иза брда, преко брда, — на воду, под воду, у гору, зађе

сунце за гору, паде на земљу, дде на игру, вуче га за косу, у маглу,

стаб му на ногу; сјеб ми на игле, стао му на ноге; — на брзину, у дужину

(у дуљину), у планину (у планину), у ширину; — де у војску, држи

се за главу, то је било неђе у зиму, ударио сеу руку, у сриједу, датиште

се низа страну, у страну; низ гране, у руке, низа Стране (микро

топоним) сјурише се бвце, — до речи; — у Гај, у Немаца; — на

прагу, на прсту, у рату, на камену, на мјесецу, у амбару; — на

рамену; у Грабље, у Грабљу, — и ватре, прет кућом, прет кућу,

у ватру; — на преслицу.

Ово не значи да је преношење акцената с именица на проклитику

сасвим доследна појава; може се констатовати да преношења углавном

нема као доследне појаве у ова два случаја:

a) на тросложним и вишесложним речима краткосилазни акценат

може и остати: на мјесецу, на камену, од Костовпћа, у Благојевиће, у

Благојевићима; — по шумама;

b) дугосилазни се акценат може задржати на двoсложним и више

сложним именичким облицима: око јаза, поред јаза; — мимо Ленку;

— око мучнпца, на што утичу и двосложни предлози кад се упо

требе испред таквих именичких облика.

И овде је од значаја говорни темпо, па се при споријем темпу

краткосилазни акценат покаткад задржава и на двoсложном именичком

облику: за стоку, у стдку.

43. Са ген.-ак. личних заменица 1. и 2. л. сг. и повратне заменице

акценат се може пренети на проклитику у виду краткосилазног

акцента: изнад мене, според мене, у тебе, на себе, али и не мора: на себе,

поред мене.

44. Акценат дат.-лок. ОВИХ Заменица већином гласи: мени, на мени,

у мени, теби, по теби, себи, при себи, али постоје и преношења: д мени,

д теби (д мени и д теби свашта се прича).
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45. С енклитичких облика ак. сг. личних заменица 1. и 2. л.

сг. и повратне заменице акценат се на проклитику преноси двојако:

a) на једносложну проклитику у виду дугоузлазног — на ме; b) на

двoсложну проклитику у виду краткосилазног на првом и дужине на

другом слогу — преда ме.

46. Млађем новоштокавском стандарду одговарају преношења

типа: и бн, у њи, за њима.

47. Будући да се у Љештанском каже двај, днај, на проклитику

се акценат преноси двојако: а) у виду краткоузлазног: дд овде, до овога;

b) у виду краткосилазног: на онај, по номе.

48. Постоје преношења типа две године, три године, али се под

једнако често говори и две гддине, три гддине.

49. Редовна су стандардна преношења акцента на негацију не:

не знам, не знаш, не зна; не види, — не смим, не смтиш.

50. Постоје и примери преношења акцента на везник: да видиш

= да виш, и отуд, младић и тд.

II. АКЦЕНАТ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ

1) ИМЕНИЦЕ

Именице мушког рода оliо-основа

А) Именице са старим акцентом на првом слогу

Л о к а т и в с и н г у Л a p a

51. У данашњем љештанском говору постоји повлачење акцента

према крају у лок. сг.: граду, зубу, на снијегу, — на дувару, — обичају

— носу, — говору, камену, — часу, — мозгу, на лакту.

52. Ово је повлачење доследно спроведено само код именица

типа град које не означавају нешто живо. Код осталих типова појављује

се и неповучен акценат: на мјесецу, на мјесецу, у амбару, — дбичају,

— на камену, на камену, прстену, — на прагу, на прсту, у рату, у рату.

Н о м и н а т и в П л у р а 31 а

53. Именице типа град имају овакав ном. Пл.:

a) брци, дани, зуби, мрави, црви,

b) гласови, градови, дарови, зечеви, зидови, кумови, синови, сњегови,

судови, цвјетови;
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с) делови, жуљеви, млазеви, радови, спужеви, станови, а према

Даничићевом мужеви, црепови, чиреви у Љештанском је: мужеви, цр“?е-

пови, чиреви;

d) гpдздови = грбздови, класови, = класови, редови= редови, = дакле,

код неких именица овог типа јављају се у ном. пл. и акценатски дублети.

54. Према Вуковом: вир — вира — вирови, у Љештанском је:

вир — вира — вирови (виреви), а Вуков акценат за ген. сг. забележио

сам само једанпут.

Ге н и т и в пл у р а л а

55. Што се тиче померања акцента према крају у ген. пл., у љештан

ском је говору овако:

a) брава, дана, зуба, мрава (мрави), црва, — мјесеци (месеци), —

ђавола, — пилића (пилића), — пријатеља;

b) бркова, гласова, градбва, другова, звјeрбва, зидбва, кумбва, син бва,

cњегова, судбва, (али и: бркова, цвјетбва), — лактбва, — каменбва;

» - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

с) делдва, станбва, спужева, чирева.

Да ти в — и н струментал — локат и в

пл у ра Јг а

56. И у овим се падежима акценат већином помера према крају:

а) данима, зубима, мравима, црвима, — ноктима, — пилићима

(пилићима), — пријатељима, али само — брцима,

b) брjeгдвима, брковима, граддвима, зиддвима, кнездвима (кнезовима),

кумовима, синдвима, сњeгдвима, — голубовима, — дуваревима, — каме

ндвима, — сватдвима (сватовима),

с) деловима, јежевима.

На по ме на: Плурал именице крај у Љештанском гласи:

ном. крајеви, ген. крајева (краева), дат.-инстр.-лок. крајевима = краје

614.440.

B) Именице које немају стари акценат на првом слогу

57. Плурал именица типа пањ гласи: кључеви, лијекови, нбжеви

пањеви, путеви, — нбжева, пањева, — нбжевима, пањевима.

58. У вези с померањем акцента према почетку у ген. пл., стање

у љештанском говору је овакво: врабаца (врабаца), — волбва, али:

попова, топова, — послова, — међеда.

59. Плурал именица вијенац, ланац и чамац гласи: ном. вијенци

(врло ретко вијенци), ланци, чамци, ген. вијенаца, ланаца, чамаца,

ак. вијенце, ланце, чамце, дат.-инстр.-лок. вијенцима, ланцима, чамцима.
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60. Плурал именице момак: ном. мдмци и момци, ген. момака,

дат.-инстр.-лок. момцима и момцима, вок. момци и момци. (Облици

са дугосилазним акцентом су ређи).

61. Именица човјек има ове акценте у сг. : ном. чоек = чоек, ген.

чојека, дат.-лок. чојеку, вок. чојече.

На по ме не о а к цент у антр о по н и ма

62. Двосложна мушка имена типа Вељко двојако се акцентују:

а) имају дугоузлазни акценат: Вељко, Гојко, Здравко, Миљко, Мирко,

Славко, — b) или дугосилазни: Јанко, Марко, Рајко.

63. Имена типа Вељко, са дугоузлазним акцентом у ном., имају и

у вок. такав акценат: Вељко, Гојко, Здравко, Миљко, Мирко, Славко.

64. Лично име Миленко има двојак акценат: Миленко и Миленко.

65. Презимена у љештанском говору или чувају акценат имена

од којих су изведена или имају типски акценат:

а) Јанковић, Марковић (у овом и претходном примеру акценту

личног имена једнака је само акценатска мелодија, али не и квантитет),

Павловић, али и Марковић, Павловић;

b) Ђокић, Паић, Симић;

с) Богићевић, Вилдтјевић, Гавриловић, Давидовић, Ивановић, Јо

вановић, Милисављевић, али и Јовановић,

d) Крсмановић, Максимовић, Радовановић, Спасојевић, Средојевић,

Станојевић, али и Милбишевић, Радовановић.

На по ме на: Према Вуковом Тодор у Љештанском је Тодор,

па се и у презимену чува такав акценат (Töдоровић); каже се и Тодб

ровић, а једанпут сам чуо и Тодоровић.

Именице средњег рода

66. У љештанском говору у лок. сг. нема померања акцента према

крају: на с“?ену, на рамену.

67. У вези са Сосировим акцентом у ном. пл. именица ср. р. оliо-ос

нова са старим акцентом на првом слогу, код којих се у ном. пл. акценат

преносио на други слог, стање у љештанском говору је овакво:

а) звона (исп. и звона, звонима), поља (исп. и пољима);

b) брда (исп. и брдима), дрва (исп. и дрва, дрвима), мјеста (исп.

и мјеста), сита; -

c) смјена.

68. У именица које немају стари акценат на првом слогу постоји

померање акцента према почетку, али оно није увек доследно: ребра
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— ребара (ребара) — ребрима, село (ном. сг.), — села — села, али и

села (ном. пл.), — селима.

69. Чује се и метатонијски акценат код плуралија тантум типа

врата кад се уз њих употреби предлог: на врата, низ леђа, — на вратима,

пред вратима, али је и на врата, низ леђа, — на вратима, по устима.

Кад предлога нема, онда је: вратима, леђима, устима.

70. Именице ср. р. на консонант у зависним падежима скраћују

(*) у () на трећем слогу од краја, али та појава није увек доследна:

а) примери за скраћивање: дијете — ђетета, јае — јаету, јуне —

јунету; — b) примери у којима не постоји скраћивање: ђетенце = ђе

тешце“ — ђетенцета =ђетешцета, свињче — свињчета, чељаде —

чељадета.

71. Плурал именица н-, c- и т-основа има померен акценат пре

ма крају: имена, — рамена; небеса, — чудеса; дугмета, — дугмета;

дрвета — дрвета — дрветима; увета — увета — уветима.

Именице женског рода

d-0CH.06e

72. У ак. и дат. сг. и ном.-ак. пл. стање у данашњем љештанском

говору у вези с појавом старог силазног акцента на почетном слогу је

ОВаКВО .

а) ак, сг.: главу, греду, руку, у руку, ст“ену, али је увек: врбу,

клупу; — косу, маглу, на земљу, али: даску, игру, — дужину (дуљину),

планину=планину, а с предлозима је: у дужину (у дуљину), у планину

(у планину);

b) дат. сг.: руци, али: глави; — ђеци, — води;

с) ном.-ак. пл.: главе, греде, руке; ст“ ћене, али је увек: клупе,

pуже, свијеће, трубе“;— буве, игле, челе, али: даске, козе, планине= пла

нине.

На по ме на: Кад именица ријека означава воду, каже се

р“?ека, али се микротопоним Ријека (заселак у Љештанском) изговара

с таквим акцентом.

73. У дат.-инстр.-лок. пл. скраћује се () у (“) код именица типа

глава: главама, гредама, двцама, рукама, али се каже платама.

74. Ген. пл. именице рука гласи руку, а именице нога — ногу.

* Поред облика са дугоузлазним акцентом у ном. ст. се јавља и облик ђетешце

(дакле, скраћивање и померање акцента на претходни слог), али се у зависним па

дежима опет јавља дугоузлазни акценат на слогу -те-: ђетешце.

** Ове четири речи у мачванском говору гласе: клупе (клупе), руже, трубе

(исп. Берислав М. Николић, Мачвански говор, СДЗб ХVI, 212).
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75. Ген. пл. именица типа браница у Љештанском увек гласи:

браница, карлица.

76. Вок. пл. именице жена гласи жене, а именице ђевојка —

ђевојке.

77. У женским хипокористицима који се облички подударају с

мушким јавља се акценат као диференцијални знак за ознаку рода:

Мика (женски хипокористик од Миленка): Мика (мушки хипокористик

од Миломпр).

78. Каже се: осирка, задруга, змија, ћурка. — Према уобичајеном

Кадињача овде је Кадињача.

79. Занимљив је акценат именица бјелица (трешња белог плода)

и мркица (трешња мрког плода), јер се јавља на претпоследњем слогу.

(Именица бјелица, кад означава врсту пшенице, има акценат на почетном

слогу: бјелица).

ј-основе

80. Што се тиче померања акцента према крају у лок. сг., ген.

пл. и у дат.-инстр.-лок. пл., ситуација је оваква:

а) лок. сг.: у крви, пондби, —у жалдсти, у младдсти,— на масти,

али се каже на части, — у памети, али: студени, црвени;

b) ген. пл. : ноћију = ноћи, ћерију = ћерп, — вечери, — буради,

телади, чељади = буради, телади, чељади; — унучади.

с) дат.-инстр.-лок. пл.: костима, ноћима, — кокдицима, — рије

чима, — теладима, чељадима.

2) ПРИДЕВИ

81. У данашњем љештанском говору не чува се разлика у неодре

ђеном придевском виду између облика ж. р. ст. и ср. р. пл., тј. облика

у којима је акценат измењен по Сосировом закону, и облика ср. р. cг.,

м. и ж. р. пл., тј. облика у којима овај закон није деловао: млад —

млада — младо, — нов — нова — ново, — ббс — бдса — бдсо, — гладан

— гладна, — жедан, — жедна, — крвав — крвава.

Од придева једнак ж. р. ст. гласи једнака, ср. р. једнако, а ном.

пл. м. р. једнаки.

82. У љештанском говору, у односу на Даничића, знатно је више

придева који у одређеном виду имају краткоузлазни акценат на почет

ном слогу: нови,— мека ракија, мрки лук, слаба, чиста,—млада буранија,

туђе, — ноћнт, — гдpкт, гдpка, ладна, ријетки, — весела, маторп, —

крвава, али се каже: старт, гладни, ти?еснт, — балави, великт.

Са Даничићем се слаже: висок — висдка — високи, дубок — дубдка

— дубоки, — широк — широка — широка; дугачак — дугачко — ду

2011/Klf.
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3) ЗАМЕНИЦЕ

83. У ген.-ак. личних заменица 1. и 2. л. сг., повратне заменице,

личне заменице 3. л. сг. м. р. и заменице ко, што, као што је речено,

вокал наставка је дуг: мене, тебе, себе, њега, кдга, чега.

84. Ако се ген.-ак. сг. поменутих заменица употреби с предлогом,

онда се акценат често преноси на предлог у виду краткосилазног акцента,

с тим што на крајњем вокалу заменичких облика остаје дужина: без

мене, крај тебе, дд“ себе, на себе, за њега, на кога. (Од заменице шта

овако је само у ген. сг. (иш чега), док је у ак. сг. у шта).

85. Дат.-лок. сг. ових заменица гласи: мени, теби, себи, кдме,

на чему, а у вези с преношењем на проклитику забележио сам: д мени,

д теби, по себи, по њему, по коме, али оваква преношења нису честа.

86. Ако се уз енклитичке облике ген.-ак. сг. личних заменица

употреби предлог, онда се: а) на једносложан предлог акценат преноси

у виду дугоузлазног: у ме, на те, за се, — b) на двoсложан у виду

краткосилазног на првом и дужине на другом слогу: уза ме, преда

те, пода се, нада се.

87. Лична заменица 3. л. сг. м. р. гласи бн.

88. Лична заменица 3. л. сг. ж. р. има проширен дат. сг. са дво

јаким акцентом: њбзи и њојзи.

89. С генитивног и акузативног облика личне заменице ми акценат

се преноси на предлог у виду краткосилазног акцента: код нас, до нас,

дко нас; — на нас, низ нас.

90. Показне заменице овај и онај гласе: двај — двога, днај — днога.

С ових сам заменица забележио преношење на проклитику у виду кратко

узлазног акцента: из не стране, и овд и онд, до овог = до овога, а такође

и у виду краткосилазног: на нај, по номе.

91. Присвојна заменица 3. л. сг. ж. р. у ном, сг. има два под

једнако честа облика: њен и њезин.

92. У подједнакој се мери говори: волики и воликт, кдликт и коликт,

ндликт и нолики, тдликт и толики.

4) БРОЈЕВИ

93. Број један у косим падежима гласи: ген. једног = jеднога (је

днога), дат.-лок. једном, једноме, инстр. једним.

94. Број два у дат. и инстр. ж. р. гласи двима и двема.

95. Број четири готово увек гласи четрп, а сасвим ретко четири.
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96. У љештанском говору прости бројеви могу постати проклитике,

али та појава није доследна: два метра, две године, три године, пет

метара, сто банкт = сто банкп, али је и два метра, две гддине итд.

97. Неки редни бројеви овако се акцентују: први, шести, седми,

бcмт, девети, једанеста.

98. Овакав акценат имају неки бројни прилози: једампут = jеда

ред = jедним, двапут = двапута, трипут = трипута.

5) ПРИЛОЗИ

99. За акценат су занимљиви ови прилози, било да имају друга

чији акценат него што је код Вука, било да у неким другим говорима

имају другачији акценат него што је у Љештанском, било да су и лек

СИЧКИ ЗаНИМЉИВИ :

а) прилози за начин: брзо и брже (оба су истог значења, али се

први чешће чује), назајд“ (значи заједно: дјде да ручамо назајд“), по

лактце = полактцо,

b) прилози за количину: млдго, малко = малчице, менко = менчице,

толико = толико;

с) прилози за место: гдрам = гдрамо, гдpe = горе, гредом, даље =

диље, долам = доламо, доле = доле, бвде= вбде, вам = вамо, двуда = вуда,

вудгоре, вудоле, одакле = дкле, бнде = нбде, свуд = свуда = свуде = сву

ђе, тудгоре, тудоле;

d) прилози за време: данас, даназ дањи, дањđм = дању, ноћом

=ндбу, дома, дпе=дпет, прекосутре, прекуче, сутре, сутрадан.

6) ГЛАГОли

a) Инфинитив

100. У овим се глаголским типовима уочава деловање закона.

метатоније, односно Сосировог закона:

a) у глаголима сложеним од *нести: донети (доњети), занети, из

нети, донети, унети;

b) у глаголима сложеним од типа мрђти: изумријети, потр“ ети,

узети, умријети;

c) у инфинитиву тросложних глагола сложених од ићи: изићи,

изаћи=изићи, изаћи, дптићи=отићи, али је само пронаћи,

На по ме на: Двосложни глаголи сложени од ићи (доследно

се каже ићи) увек овако гласи: доћи, наћи, поћи, прбiи.

d) у глаголима сложеним од пећи и * вести: истећи, утећи, довести,

провести;
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е) у глаголима сложеним од типа тpeсти:

озéпсти, истрести (поред ређег истрести), обући.

Прости глаголи гласе: вријећи, вући итд.

101. Каже се додијати.

102. У односу на прилике у другим говорима, овако се акцентују

неки инфинитивни облици: пасти (пасе), ређе пасти, спасти, ређе

спасити (спаст); — кашљати; јурнути, клиснути=клиснути, метнути=

метити, шанути; — куповати; ливсати; — играти (играти), дитварати

(дтворати)=отварати, спремати, пуштати=пуштати, пијуцкати, пи

јуцати, кашљуцати, ћеретати; — бацити (бацити), борити се, кречити,

дкречити, спремити, пуштити; дјелавити, почађавити; видити, грмити,

прогрмити“.

b) Аорист

103. У љештанском говору, као и у књижевном српскохрватском,

постоје два акценатска типа аориста: а) с повлачењем акцента у 2. и 3.

л. сг. на први слог (окопа (књ. окопах) — дкопа — окопасмо); b) без

повлачења (лута — лута — лутасмо).

104. Из примера ће се видети да у љештанском говору акценат

2. и 3. л. сг. аориста није увек једнак са Даничићевим.

а) донесе, закле, изнесе, изумрије, псијече, лежа, навуче, донесе, дЗебе,

дтпде, повуче, понесе, посијече, потресе, тресе, увуче, — изапра, насмија,

ддазва; — забрину се, дкрену, девану, погину; — псова, деова, дитрова,

пдпљува,— дбрва га, дбрука га, позаборавља, прочита; — брант, гдни,

живи, изгоре, дбори, дљушти, диткрави се, промијент, полуди, пушти,

склонт, тражи, увати, увиди, уради, уцијент, учини; -

b) дбђе, достиже, леже, маче=макну, може, де, подиже, прбђе,

cлеже; — дозва, испра, дпра, позва; — детаде, — поби, сова, уби; —

вика, каза; вјенча, издаде, прдда, прддаде, чита.

105. У 2. и 3. л. аориста ови глаголи имају двојак акценат: изиђе,

изађе=изиђе, изађе, напђе=наиђе; — записа = записа, написа = написа,

уписа = уписа, повика = повика, указа се = указа се; — завлада=за

влада, запита = запита, изгура = изгура.

106. Каже се клесмо — заклесмо.

107. Само је: зва, пра.

108. Са облика 3. л. сг. аориста глагола хтети акценат се пре

носи на проклитику у виду краткоузлазног: не ће ни чути; не ћеде ми

ништа рећи.

_“ Неки од наведених глагола нпр. у колубарском говору имају овакав акценат:

борити, кречити, окречити, спремити (спремити), оћелавити, почађавити, грмети,

прогрмети (исп. Берислав М. Николић, Колубарски говор, СДЗб ХVIII, 28–29).
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c) Глаголски придев радни

109. У радним придевима љештански говор не показује разлику

између облика ж. р. cГ. и ср. р. пл., код којих је деловањем Сосировог

закона измењен акценат, и облика ср. р. ст. и м. и ж. р. пл., у којима

овај закон није могао деловати: донела, почб — почела, добила, попала,

даб = даб, — дала — дало, прддала, брдјала, држа — држала.

110. Акценат радних придева који у разним српскохрватским го

ворима имају различите акценте:

a) тресб — тресла — тресло, — сложени глаголи: истресла =

истресла, али је само натресла, отресла;

b) пекб — пекла — пекло, — рекб — рекла — рекло, — текб —

текла — текло, — сложени глаголи: испекб — истекла — истекло,

— истекб— истекла — истекло;

с) ишб — ишла — ишло, — тросложни глаголи сложени од ићи:

изашла, изишла = изашла, изишла, али је само: наишла, дпишла=

дчла;

d) куповд, -ала, -ало, — зимовб, -ала, -ало, — путово, -ала, -ало,

е) локала — полокала, тесала — затесала, али: пењала — по

пењала;

f) грактала — заграктала (заграктала), циктала — зациктала,

грдктала — загроктала (загрдктала);

g) гребенала (гребенала) — изгребенала, нагребенала, копрцала —

закопрцала =закопрцала, криведала — искриведала — искриведала, дба

дала — разобадала, рачунала — израчунала, тетурала — дотетурала,

чепркала = чепркала — ишчепркала;

h) мотала — замотала, намотала, читала — прочитала, чупала

— ишчупала, начупала;

i) блистала — заблистала, брзала — забрзала, гласала — изгласала,

гужвала — изгужвала, дебљала — дебљала, клизала — проклијала,

листала — прдлистала, улистала, рђала — зарђала;

j) ждерб — ждерала, трчб, — трчала;

k) задобио.

d) Глаголски придев трпни

111. Исто се ни у трпном придеву у љештанском говору не чува

разлика између облика ж. р. ст. и ср. р. пл., код којих је деловањем

Сосировог закона измењен акценат, и облика ср. р. ст., и м. и ж. p.

пл., у којима овај закон није могао деловати: почет — почета, држана

— држата — држано, дата — дати, брана — брано, прана — прано.

112. У љештанском говору постоје овакви акценти трпног придева

за примере који немају у српскохрватским говорима уједначен акценат:
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изједен, -а, -о; посјечен, -а, -о; везен, -a, -o, вучен, -а, -о; трешен, -a, -o;

тучен, -а, -о; чињен — чињена — чињено; начињен — начињена — на

чињено; учињен — учињена — учињено.

e) Презент

113. У љештанском говору у 1. и 2. л. пл. код глагола типа пећи

облици презента гласе печемо, печете, плетемо, плетете.

И у осталим глаголским врстама акценат ових лица се изједначује

с акцентом других лица: читамо, умимо, сједимо, брдимо. Само се каткад,

поред чешћег бижимо, имамо, чује и бижимо, имамо.

114. Глаголи сложени од типа пећи имају акценат на основи:

испече, напече, протече.

115. Глаголи сложени од *нести имају двојак акценат: а) донесем,

дднесеш, прднесем; b) донесем, донесе, занесе, пронесем.

116. Презент глагола ићи гласи: идем, идеш, иде, идемо, идете,

иду, а двoсложни глаголи сложени са ићи у презенту најчешће имају

дугосилазни акценат: дбђем, нађеш, пређе, приђемо, прође, сађе. Једино

се поред пође, пођемо чује и пође, пођемо.

Акценат презента глагола ићи преноси се на проклитику у виду

краткоузлазног акцента: не идем, не иду.

м" -

117. Глаголи брати и прати акцентују се у 1. и 2. л. пл. през.

овако: беремо, перемо, — берете, терете. Глаголи сложени од њих не

померају акценат према крају: наберем, дберем, саберем; дперем, саперем.

118. Глаголи сложени са звати имају краткоузлазни акценат на

префиксу: назову, позову, прдзову.

119. Глагол пити има (") на основи: пијемо, пију.

120. Глагол давати нема у потпуности исти презент с Вуковим:

дáем = дајем, даемо = дајемо (Код Вука је: дајем (дајем)).

121. У Љештанском је: баца, — копам, — чешљате, — имам,

имају, — мота.

122. Говори се не ваља.

123. Код глагола V Стевановићеве врсте акценат се не изједначује

у свим лицима презента, тј. у 3. л. пл. долази (): пустају, чувају, це

ливају.

124. У Љештанском је: свједочи = свиддчи = сједдчи, — жури,

— видим, — воле (3. л. пл.), — живимо, — лдмимо — заломимо.

125. Одрични облик глагола хтети гласи: неће, нећемо, нећете,

неће = нећу, а потврдни: дју, днеш = дјеш, дјемо, дбу.
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-

126. Одрични облик 3. л. сг. презента глагола јесам гласи није.

На по ме на: Неки акценатски занимљиви облици импер

фекта, императива и садашњег прилога:

a) за имперфекат, који се ретко употребљава, занимљиви су ови

акценатски облици: бијаше, бијасмо, — знадија, — ћđдина,

b) за акценат императива, с обзиром на ситуацију у другим го

ворима, интересантни су ови примери: иди, — дбђи, — бацај, — копај,

(копај), — имај, — мотај, — држи,—задржи = задржи, — задрште

= задржите, — ајде, — ајдемо, ајте, — узми, — скакући, — цвркући.

c) за акценат садашњег прилога, који овде није толико чест,

занимљива су ова четири примера: играјући (играјући), — идући, —

ндсећи,- трчећи.
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Други одељак

фонетика

I. ВОКАЛИ

1) ОСНОВНА ВРЕДНОСТ ВОКАЛА

127. Вокали и, е, а, о и у имају у Љештанском нормалан књижевни

изговор. За то није неопходно наводити примере.

2) ЗАМЕНА ПОЛУГЛАСНИКА

128. Ни рефлекси полугласника, било да се ради о дугом или

кратком постојаном, о непостојаном, покретном и секундарном полу

гласнику, не представљају одступање од стандардног језика, те ћу за

ову појаву навести само неке занимљивије примере:

а) жњем, жњемо, шаљем - шљем, пошаљем = пошљем,

b) изагнати, изајутра, обагнај, одасипам, подагнај, сакрила (при

мери с рефлексом покретног полугласника);

с) испереш, добереш (примери без покретног вокала);

d) предлог с(а) гласи са (са нама) и с (с нама).

129. Нема неке битније разлике у односу на књижевни језику вези

са судбином полугласника у другим случајевима: стакло; —

— раж, али постоји микротопоним Ржиште; — мртвац — мртваца;

— јастук, јастуче, сандук.

Једино је судбина полугласника у суседству консонанта ж у јед

ном примеру другачија него у стандардном језику: према књижевном

даждевњак у Љештанском се каже дуждевљак.

130. Сонант в пред слабим полугласником двојако се понаша:

a) во-у: утбрник, узб — узмем, уш — ушију;

b) в-ва: ваш = вашка, ваши = вашију.

—29—



188 Милосав Тешић

- За црквени празник Ускрс постоје два гласовна лика: Васкрс

(Ускрс).

3) ЈАТ

131. Љештански говор припада ијекавском источнохерцеговачком

дијалекатском типу у западној Србији.

132. Рефлекс ћ под дугосилазним акцентом је овакав:

a) b-91е (дакле, на е пада дугосилазни акценат, и је захваћено

делимичном редукцијом, неслоговно је и при крају се своје артикула

ције приближава артикулацији сонантног, нешто пасивније артику

лисаног 1). Овакав је рефлекс ђ типичан за становништво које од

рођења живи у Љештанском: бијели лук, вијек, дијелим, ждријебе, звијер,

ли јевак, лијен, лијеп, ријеч, снијег, ти јесто, цвијеће.

Групе лb и нb могу се и јотовати: жљеб, љек, љепо, сњег.

У примеру цвијеће потпуно се губе, иако необавезно, гласови в

и и: цјеће.

b) b>ије (овако говоре жене удате у Љештанско из крајева бли

жих Титовом Ужицу): ждријебе, лијек, лијен, сијено, снијег.

c) Речи вести и тело увек имају екавски лик, а поред би један,

-дна, -дно, каже се и бедан, -дна, -дно.

d) У речима: два (поред две, двије), при (поред пре, прије) и смим

постоје икавски рефлекси за 5, који су могли постати и фонетским путем:

смијем X- смием X-смим, а не само под утицајем Говора Икаваца (в. о овом

и т. 1546).

133. Ситуација у погледу замене ђ под дугосилазним акцен

том у говорима који су слични љештанском говору изгледа овако:

источнохерцеговачки говор: лијеп, лијеп“;

пивско-дробњачки говор: гријек, бријег“;

горобиљски говор: лијек = лијек (најчешће) и ријеч (ређе и обич

но код млађих)“;

тршићки говор: лијепо, цвијеће“.

134. На основу приказаног стања у наведеним говорима за љеш

тански би се говор могло рећи да представља, у вези са заменом b под

дугосилазним акцентом, прелаз између горобиљског говора (најближег

проученог говора) на једној страни и тршићког говора (најближег.

проученог подринског говора) на другој, с тим што је љештански говор

овом особином ближи тршићком него горобиљском.

“ А. Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб. ХIV, 47, 48.

** Ј. Л. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб Х, 198, 200.

*“ Мирослав Б. Николић, Говор села Гoрoбиља, СДЗб. ХIХ, 652.

*“ Берислав М. Николић, Тршићки говор, СДЗб ХVII, 397.
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135. Рефлекс продуженог ђ у ген. пл. именица које имају кратко

ђ у крајњем слогу основе изгледа овако: биљега, вјера, кољена, међеда,

мјеста (у примерима кудаља, недаља 5-и испред љ (в. т. 146)).

136. Ни рефлекс ћ под данашњим дугоузлазним акцентом не

одговара ситуацији у класичној ијекавштини:

5-6 (дакле, на е пада дугоузлазни акценат, и је и овде захваћено

делимично редукцијом, неслоговно је и при крају се своје артикулације,

као и под т. 132а, приближава артикулацији сонантног, нешто пасивније

артикулисаног, 9): вријеме, гл“?етло, гнијездо, дијете, звијезда, лијепак,

млијеко (мидеко), пијесак, ријека, ст.44вна, цријево; — бијела, лијено, лије

па, риједак, — дијелити, изм“?ешало, исц“?епала, освијестила, плијевити,

пријетити, промијенити, увриједити.

И овде се групе лb и нћ могу јотовати: гњездо, љепак, кљешта

(једино тако), мљеко, љена, љепо, сЊети, сњела.

Поред ијекавских ликова могу се чути, нарочито у говору мла

ђих, и екавски: време, делови, а ликови Немци, наследили, решили, упо

требили, цела увек имају екавски облик.

137. Неакцентовано дуго b изговара се са дужином на вокалу е,

а вокал и се и овде делимично редукује и при крају своје артикулације

приближава сонантном 1: зам“ јеним, запдв“?еда, намијеним, нацијепам,

дгријештм се, док јече, — довијек, занавијек, увијек.

У овим речима постоје, углавном, екавски ликови: донела, донети,

допринела, изнети, нанела, донела, употребим; — напред, мада се,

истина ређе, у наведеним примерима са гласовном групом нb јавља

и јотовање ове групе: доњети, доњела и сл.

У примерима пригрјевке и увјенчити се ђх је.

138. Кратко ђ се најчешће рефлектује као је: кдљено, љеб, љевши

=љевши, сњегови; — ђетета, ђетешце, ђеца, прађед, тјеме; шћела —

ћела (стјела), ћерам, — изјести, сађедосмо, сједим, сједите, сјетио

се, цјепаница; — вјеровати, вјетар, вјешт, мјесец, пјесма, побјећи; —

међед, Звјездица (микротопоним), свједок (сједок), цвјета (цјета).

Увек се каже Немачка, а поред изјести, ћерам готово се чешће

чује изести, терам.
-

У речима бижати, разумити, смати и свидок (поред свједок,

сједок) постоји икавски рефлекс кратког ђ.

Говори се чоек и чоек (в. о овом т. 206b).

139. Кратко b иза рне даје увек е, премда је такав рефлекс нај

чешћи:

a) pf. 53-ре: брескава =бреска, брестић, бубрег, бубрези, вретено,

трешња, урезак, требд, зреб, сазрела, гдрела;

b) p-{-ђ»pје: брjeгдвима, врјемена, врјеменима (да не буде само

каког врјемена; — лута по рђавим врјеменима), црјепљака;

c) p-{-}, сери: гдрила, детарила, али се каже и гдрела.
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140. Однос двају префикса прђ- и при-често је изукрштан међу

собним замењивањима: -

а) при- место прђ-: прибаци, приварила се, приварити, приграда,

придошњи, придошње (у придошње вријеме), признаја се, прикопана,

прилаз, примастила, примјестио, на Придбражење (поред Предбра

жење), припид, приварила се, припунила, прирањујем, прислава, при

слан, притоп (поред пријетоп);

b) пре- место при-: пребаљали (нису још ништа пребаљали за славу),

преговарати (поче ми преговарати што нисам дошб), презнају, преку

чимо, премакнем (премакнем до дни кбла моје буре) пренетио, пренуђен

(тада ја будем пренуђен), препали (препали цигару), препало (што буде

препало мени, ја ћу узети), преслањају, престане (кдчијаш мени пре

стане за дcам иљада да ме вуче), престанем (нећу да престанем на тд),

престо (престб ми дати), преступт (бн преступи њима), претисни.

141. У другим се примерима ова два префикса добро чувају:

а) пре- (<прђ-): преседник (само је у употреби екавски лик),

предавати, предали, прекрстим, прекрштен, премрб, пренос, препис=

препис,

b) при-: пријатељ, пријатељу, причешћу?е се, причест.

Префикс при- среће се и у микротопонимима Прикаја, Приседб,

Присељ, Присбје.

Уместо изворног про- чуо сам пре- у примеру презваше.

142. Прилог пре гласи овако: пре, при, прије (прије).

143. Предлози пред, преко, према имају овакве ликове: пред=

прид, преко =прико, према=прима (отуд и прилог уприма се), а ређе је

прама (прама сунцу).

144. Рефлекс кратког b пред ј:

a) ђ+jic-u-i-j: вије се, развијавамо, — гријем се, — додија ми, —

смијем се, — сијемо, засићем, насијем, посијемо, синач (пољопривредна

алатка којом се сеје кукуруз на врсте);

b) у компаративу је овако: прдсти, поштент, стари,

c) у имперфекту: бијаше,

d) у аористу: бијаде (бијаде);

е) у презенту: није; -

f) у именици: минур, а из примера лија види се да је ова појава

захватила и дуго ђ.

145. Рефлекс кратког ђ испред о:

а) ћ-or-u-i-o: видијо, волио, еријо, зрио, детарио, разумио,

сједино, стијо=стијб, умијо,

b) b+o-e-o: врео (придев), гдреб, јеб, зреб (придев)“, цеб,

** У глагола врети и зрети постоји обличка дистинкција између радног

придева и придева. Она је онаква како је овде у т. 145а и b означено. О овоме исп.

Правопис српскохрватског књижевног језика са Правописним речником (1960), т. 34c.
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c) 5+o-je-o: стјео=стјеб.

Говори се Београд=Београд, а од старијих се чује и Бидград.

146. Кратко 5 испред љ прелази у и: Биљеге (микротопоним),

биљег, забиљежити, биљуга (крмача беле длаке); недиља (према овом,

поред новијег екавског Недељко, и Недиљко, према чему и микрото

поним Недиљковача), понедиљак=понедпљник, кудиља.

147. У следећим је категоријама однос између рефлекса ђ и и

у флексивним наставцима овакав:
-

а) лок. пл. : зубима, на прстима, по брjeгдвима, на коњима, на

колима, вратима, по кољенима, леђима;

b) дат.-лок. сг.: заови (заови), ђевојци, маћии, снаи, мачки, гусци,

тетки, сузи, ђеци, браћи, у школи, у вдди, на нози, у руци, Милци, Ра

дбјци;

с) дат.-лок. сг.: мени, теби, себи,

d) инстр. сг.: тим, двпм, са оним, с молм, с твдим, његовим, добрим,

једним;

е) ген. пл. : ти, дви, сви, мдп, млади, добрт,

f) дат. пл.: двпм, дним, свима, мдим, твдим, свдим, неким;

g) инстр. пл. : са тим, са свима, с мдим;

h) лок. пл. : по овим, по свима, о мдим;

i) 2. л. пл. имп. ; ите= идите, дбђите, побјегните, осијеците,

вуците, жњите, ћутите (шутите), бижите=биште;

ј) инф.: бдлити, видити, волити, грмити, живити, летити, ми

лити, мpзити, сједити, трпити;

k) p. прид.: видила =видла, вдлила, гдрела=гдрила, живила, сје

дила.

148. Друге појаве у вези с рефлексом ђ: ђевојка; — сикира; —

сиђелац, усађелица (у овим примерима за прво b постоји икавски, а за

друго ијекавски рефлекс), — Бриза, Дриње, Јелин, Остињак, Сридова

вдда, Сридојевић, Срић-раван (микротопоними с икавским рефлексом

за ђ; исп. о овом и т. 1549);— ђе, ниђе, неђе; — две, дви; — гри?дта;

— детелина, зеница, цеста (ретко се чује); — обећати, дбећала; —

нешто, неколико, понект; — доле, бвде =воде, бнде=нбде; посли=потли

=потлин=потље=потљи (говоре старији), после (тако кажу млађи);

— д"јете — дијете (вок. ст.); — цјеливају; — озл“?едити, — дЗљеда;

— дра, драси, бра (драса), драсе, — ген. сг. дра (дра).

149. Поред гнијездо каже се и гњездо.

150. У облицима кукурпче и видим налази се вокал и а не ђ, али

у кољеба постоји ћ.

151. У облицима јастријеб и корчен јавља се секундарно ђ, којег

нема у: болест, болестан, кисб, кисела, киселт (кисели).
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4) О ИКАВИЗМИМА У ДАНАШЊЕМ ЉЕШТАНСКОМ ГОВОРУ

152. Милош Московљевић је у раду Икавски говори у СР Србији“

констатовао да се у ужичком Подрињу (у којем се налази и Љештанско)

„говори ... ијекавски, као и у осталом делу ужичког округа, али се са

чувало много икавизама, нарочито у севернијим селима, која су ближа

Азбуковици“ (о. c., 486). У Љештанском, које је обишао у августу

1933. год., забележио је ове икавизме: „бижи, бијаде, Бриза, видила,

вируј, волио“, дви, дица, датињи, дичак, дотирај, изличим, јелин, Је

лин Брдо, кудиља, лик (лек), месец, на места, недиља, Недиљко, не

сритник, никад (некад), пивац, побигне, потерај, при, прид, привест“,

пригори, прико, Придбражење, притворила (претворила), прдмпнп, сено,

сиди, сије, сикира, самливено, Сирач, не смт, смио, тирати, умт, цри

пана“, а у одељку с текстовима наводи један текст из Љештанског“

у којем се налазе следећи икавизми: гори, ди, дичак, запдвиди, довика,

излпчти, допла, проживио, припоручила, притвдpити, ддтира, сена,

пребаци, прико, притворила, потле, дднио, лепо, триба, невирују, никад

(<некад). -

153. На основу скупљеног материјала о икавском говору у селима

Азбуковице, Рађевине, ваљевске Подгорине, ужичког и босанског

Подриња, Московљевић Љештанско убраја међу седам села ужичког

Подриња „са добро сачуваним икавским говором“. Међутим, данашње

стање икавизама у љештанском говору није такво. У вези с тим упо

редићу наведени Московљевићев и мој материјал. .

Московљевићев Мој материјал, 1973. год.

материјал, 1933. год.

. бижи биогсиа) икавизми који и данас по- 1

стоје само у таквом лику 2. Бриза Бриза

3. вадила видила

4. Јелин-Брдо Јелин

5. кудиља кудиља

6. недиља недиља

7. не сми не смт

8. сикира сикира

9. уми уми

b) икавизми који се паралелно 10. пра пра-прије (прије)= пре

употребљавају са ијекавиз- 11. потле пдсли-пđтли-потлин=

МИМa И eKalВИЗМИМa -- потље=потљи-после

** ЈФ, ХХVI, св. 1-2, 471—509.

** Изостављен је акценат.

** Ову реч нисам чуо.

** o. c. под 41, 487.

** Исто, 494—495.

** Исто, 497.
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| Московљевићев

| материјал, 1933. год.

Мој материјал, 1973. год

12. два два=две

с) икавизми који се данас пара- 13. Недиљко РНедиљко=Недељко

лелно употребљавају са ека- 14. пребаци прибаци=пребаци

ВИЗМИМa. 15. пригори пригдpт-прегдри

16. прид прид=пред

17. прико прико=преко

18. Придбражење Пријдбражење=Предбра

2žсење

19. притвдрила притвдрила=претвдрила

20. притворити притвдpити=претвдрита

21. припоручила припоручила=препоручили

22. вируј вјеруј

23. до ђе

d) икавизми место којих данас 24. датињи ђетињи

постоје ијекавизми 25. дица ђеца

26. дđвика дöвијека

27. запдвиди запдвједи

28. изличим излијечим

29. изличиш излијечиш

30. лак (<лек) лијек

31. лепо лијепо

32. на места на мјеста

33. невирују не вјерују

34. допли ддијели

35. пивац п“?евац

36. побигне пдбјегне

37. прдмини прдмијент

38. самливено самљевено

39. cilди сједи

40. сена сијена

41. сено сијено

42. Сирач Сијерач

43. цритана црјепана

44. гори гдpe=горе

е) икавизми место којих данас 45. дичак дечак

постоје екавизми 46. јелин јелен

47. несритник несретник

48. никад (<некад) некад

49. траба треба

50. дотира (доћера) дотера

f) икавизми који данас имају 51. дотирај (доћерај) дотерај

ијекавски и екавски лик 52. месец мјесец (месец)

53. потерај (поћерај) потерај

54. тирати (ћерати) терати

154. Коментар табеле:

1) 54 икавизма“ из Московљевићевог материјала у данашњој

фази љештанског говора имају овакав лик:

** Нисам уврстио у табелу све икавизме наведене у т. 152, јер су неки од

њих или сасвим обични у ијекавским говорима или постоје и у књижевном ијекав

ском говорном типу.

13 Дијалектолошки зборник
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a) 9. се икавизама сачувало само у таквом лику — 16,66%;

b) 2 се икавизма употребљавају паралелно са ијекавским и екав

ским ликовима — 3,70%;

c) 10 се икавизама употребљава паралелно са екавизмима —

18,51%;

d) 22 икавизма данас има ијекавски лик — 40,74%;

е) б икавизама данас има екавски лик — 11,11%;

f) 5 се икавизама појављује и у ијекавском и у екавском лику

— 9,25%.

2) Мало је чудно да је, после 40 година од Московљевићевог

испитивања, ситуација у погледу сачуваности икавизама у љештанском

говору доста другачија, јер је Љештанско доскора било забачено место,

лишено разноврсних средстава масовне комуникације која би могла

битније утицати на развој његовог говора.

3) Свакако би се о овоме проблему могло нешто и више рећи да

је Московљевић уз текст из Љештанског навео име и број година инфор

матора. (То је учинио у истом раду за један други текст“). Наиме, данас

би се могло знати да ли је та особа била типичан представник овог говора.

4) Судећи по томе да и данас старије особе у Љештанском с под

смехом говоре о неким икавизмима (дите, лито) којих, по њиховом

мишљењу, има у говору суседних ужичких села, ближих Азбуковици

од Љештанског (нпр. у Гвосцу), може се претпоставити да Московље

вићев информатор није био типичан представник љештанског говора.

Наиме, данашње старије особе у Љештанском имале су у време Москов

љевићевих испитивања око 40 година и сигурно се не би подсмевале

неким икавизмима у говору оближњих села који су, по Московљевићу,

постојали и у говору њиховог села.

5) Пошто становништво Љештанског чине исељеници динарске

струје, икавизми у њиховом говору (којих нема данас, а вероватно

их и није било онолико колико Московљевић тврди) могу се објаснити

утицајем говора икаваца којих је било „од ужичког села Пилице изнад

Бајине Баште па до Брасине низ Дрину и у два три суседна ваљевска

села“ и који су живели „измешани са исељеницима јужног дијалекта,

који преовлађују и поуздано се зна да су млађи од икаваца, поглавито

досељеници из Пиве, Дробњака, Херцеговине и старе Рашке“.

6) С друге стране, неки икавизми у данашњем љештанском говору

могли су настати, како се то и за друге говоре тумачи, фонетским или

морфолошким путем, тј. независно од утицаја икавског говора. Тако

формирани икавизми у говору динарских досељеника отворили су пут

за прихватање икавизама и из говора раније досељених икаваца. На

тај је начин број икавизама у љештанском говору, и уопште у говору

оног дела Подриња насељеног икавцима, постао знатно већи него у

околним говорима ијекавског типа, што је створило утисак да се у овом

** o. c. под 41, 495.

** Ј. Цвијић, о. c. под 1, 12.
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делу Подриња говори икавски. Међутим, говор малобројнијих икаваца

је потпомогао да се увећа број икавизама у говору новодосељених, али

није могао њихов говор потпуно икавизирати.

7) Ако се има у виду чињеница да се икавизми данас чувају у

говору најстаријих особа у Љештанском, онда је логично претпоставити

да ће њих у даљем развоју овога говора бити све мање.

8) Према свему реченом, љештански говор не спада, како Москов

љевић тврди, у места „с добро сачуваним икавским говором“, већ је

то, првенствено, ијекавски говор са извесним ограниченим бројем ика

визама, којих ће из наведених разлога бити све мање, и екавизама,

према којима остаје и даље отворен и којих ће бити све више.

9) Ипак, у Московљевићевом материјалу, који, као што се из

поређења његовог и мог материјала види, није, углавном, евидентан за

љештански говор, постоје неки икавизми који заслужују посебну пажњу.

То су микротопоними Бриза и Јелин. Поред ових, у икавском облику

сачуваних микротопонима, постоје још у данашњем љештанском говору,

у истом облику сачувани, микротопоними Дриње (према дрен), OctПињак

(према стена), Срић-раван (ваљда према срећа, срећан) и хидроним

Срадова вода (према Средоје).

Оволики број икавизама у љештанској ономастици несумњиво

потврђује тезу да су у овом делу Подриња заиста живели икавци.

Нема разлога да се не прихвати тумачење по којем су се подрински

икавци доселили у Подриње из западних крајева Босне и Херцеговине

и из Далмације и то пре досељеника динарске струје. На основу овог,

логично је претпоставити да су раније досељени икавци именујући

различите географске објекте у њих уносили особине свог говора, па

су каснији динарски досељеници затекли већ у икавском облику оформ

љене поменуте примере из љештанске ономастике, те су их као такве

и унели у свој говор.

Међутим, кад се постави питање, зашто у данашњем љештанском

говору постоје неки микротопоними у ијекавском или екавском лику,

а не у икавском (нпр. Звијездица, Трешњица и др.), онда би се на такво

питање могла дати два одговора.

Први. — Ови микротопоними су настали тек када су се доселили

досељеници динарске струје, који су били ијекавци, па је сасвим нор

мално да су у микротопониме уносили особине свог ијекавског говора

(5-je, р-5-pe и сл.). Вероватно је тачно да је овако насталих ми

кротопонима у данашњем љештанском говору највише.

Други. —Мора се, прво, претпоставити да су неки данашњи микро

топоними са ијекавским или екавским ликом некад имали икавски лик,

што опет намеће питање — зашто су се једни облици сачували у икав

ском лику, а други нису. То би се могло овако објаснити. — Већина

микротопонима у икавском лику у којима се порекло гласа и лако могло

идентификовати добила је у говору новодосељених ијекаваца, у за

висности од позиције у којој се ђ нашло, ијекавску замену за 5. На тај

су начин нпр. микротопониму Звјездица, наравно ако је он постојао

** o. c. под 41, 497.
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у икавском лику, досељеници динарске струје лако могли дати такав

лик, јер је овај микротопоним деминутив од речи звијезда коју су они

сигурно имали у свом говору. С друге стране, у неким икавским при

мерима љештанске ономастике новији досељеници, из различитих раз

лога, нису могли лако идентификовати порекло гласа и, тј. нису имали

довољно елемената на основу којих би примере са и заменили својим

рефлексом за ђ. — Тако је у микротопониму Бриза акценат представљао

препреку за идентификацију гласа и, јер се у Љештанском каже бреза,

па су га таквог неразговетног досељеници динарске струје прихватили

у затеченом лику. Исто је тако микротопоним Јелин у облику са и био

толико нејасан да га новодосељени нису могли везати за неку конкретну,

њима добро познату реч. Микротопоним Дриње је остао неизмењен

јер у говору досељених динараца није постојала, као што и данас не

постоји, зб. им. дрење или дријење. Микротопоним Čстињак остао је

такав јер се реч у којој је ђа- и тешко могла одгонетнути у вези са окрње

ним предлогом од. Уз то, на такав окрњен предлог пренет је и акценат,

па је и то утицало да се овај микротопоним сачува у икавском лику.

Микротопоним Срић-páван није се могао лако везати за именицу срећа

или придев срећан због окрњености облика у овој полусложеници,

а евентуално и због тога што се данас, а можда је тако и пре

било, у Љештанском каже место срећан — сретан. Хидроним

Сридова вода није изменио лик јер вероватно у говору ново

досељених није постојало име Средоје. На такву претпоставку ука

зује и презиме Средојевић које се у љештанском говору среће и у лику

Сридојевић. Наиме, ово је презиме начињено тек пошто су се досељеници

динарске струје доселили у Љештанском, јер данашња породица с тим

презименом припадала је у време досељавања роду с презименом Јо

сиповић, који се с тим презименом доселио из Пиве (исп. т. 18 овог рада).

Презиме Сридојевић у икавском лику могло је настати према хидрониму

Срадова вдда. Чињеница да се Сридова вода налази на имању које при

пада Средојевићима поткрепљује ову претпоставку. Иначе, у данашњем

љештанском говору све се чешће чује Средојевић, а име Средоје једино

се и јавља у екавском лику.

Уочљиво је да се највећи број микротопонима сачувао у икавском

лику у речима чије се ђ нашло иза р, али то није разлог за очување

гласа и у њима, јер је у данашњем љештанском говору е најчешћи рефлекс

b иза р. Претходно наведени разлози за очување икавизама у љештан

ској ономастици свакако могу да буду колико-толико уверљивији.

5) АФЕРЕЗА

155. За аферезу сам забележио ове потврде:

а) код прилога: номад, тдич, вам=вамо, вуда=вуде, нуда=нуде,

b) код придевских заменица: вакав=ваки, вдликт=воликт, но

ликт =ноликт, ноличачки; - -

с) код именица: виденција (<евиденција), двокат, некција, сдвина;

d) код глагола: копира (<окупира): копира нас Аустрија.
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6) СИНКОПА

156. Ова појава није у подједнакој мери захватила све вокале.

Највише се редукују вокали и и е, а за редукцију вокала a, o и у за

писао сам врло мало примера.

a) Вокал -и-: Бдждар, кдрто, на прдшевну, ужна; биште, видете

(<видидете), видла, да виш, задрште, дате, јете, каште, лесте, дчо

(<отишао), рецте, сјете, кдлко.

У неким је случајевима дошло само до делимичне редукције овог

вокала: детел“на, зен“уа, кобас“ ца, шeн“ya.

b) Вокал -e-: мош, нејди, ош ићи доле, појла, појли, појло, — да и,

ђе ш, ка ш, ку ш, неш, па ш, чим ш, — (дакле, синкопа се често јавља

у 2. л. сг. енклитичког облика глагола хтјети, тј. ћеш -ш).

c) Вокали -а-, -о- и -у-: замче, кашћу (поред казаћу); — бранија

(поред боранија, буранија); — вруна, вруница (поред вуруна вуруница).

7) АПОКОПА

157. За ову сам појаву нашао следеће примере: ал неће ни јбн,

биж, вам, вод, ил ја, ил ти, јесу л пуцали, кб ј тд, мал-помал, мен се

чини, не би л нашла, нег даду, све јшд наше, туд прођоше, шта ј тд.

8) ЕЛИЗИЈА

158. Ова је појава врло честа, нарочито у вези проклитика —

ГЛaГОЛ :

а) примери с елизијом првог вокала:

вокал и: ја б амб, ја б у њега гађб;

вокал е: н умим;

вокал а; д идемо, д иду, д озебем, д дcпавим, д дcтанем, д узмем,

д укуцам, дне думре, д уморт, д уради;

b) примери с елизијом другог вокала:

вокал о: ђе вд. држпш, ђе нб дде; да вб среди; да нб узми; дигни

вб; задријема за нбм врбом; затворисмо не бвце; ја нб дадо, на но мјесто;

дбјеси о ву греду; па нđaj cве нб испрдсипаше; тури у нб; у но тамо зађени;

у ну ракију гледа; шта вд. има; шта нб каже; што нај казб,

с) примери с елизијом оба вокала:

вокали -е и о-: ђе јнб било, кој вб, ко јнд, свеј нб; шта ј вб, шта ј
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9) КОНТРАКЦИЈА ВОКАЛА

159. У овом се говору медијална група -ао- не контрахује дослед

но, па поред примера с контракцијом: раник, соник, сđнице, има и ликова

без ње: граовина, грдораст, заова (здова), страдба.

160. Финална група -ао у радном придеву остаје неизмењена

кад је вокал а под краткосилазним акцентом: дао, знао, пао, прао (и

даб, знаб, таб, прад).

161. Насупрот овом, ненаглашено -ао (<-ао, -во) редовно се кон

трахује у радном придеву: вукб, ишб, напд, двpб, дрд, дпишб, позивб,

пдтегб, престб, рекб, си?б, сми?б, сишб, стигб, требд, трчб, тукб,

уживб, укресб, чупа.

Исто је тако и код именица: детб (детд), мисб, дрб (поред орлу

шина и ређег дрлбв, које је настало према плуралским облицима ове

именице), посб, свpдб.

162. Ликови поредбеног везника као: ко (најчешће), ка, каб, кој

(ређе).

163. Према књижевном стеона овде се каже стевана.р

164. Ненаглашена финална група -ео врло се често контрахује:

донб, нанб, заклд (лажно се заклд), запо, започб, изјб, донд, појб, почб,

узб. Међутим, има примера и без контракције: завео, замео, заплео,

(понекад и заплд), засјео, исплео, навео, довео, помео (и завед, замеб,

заплеб итд.). Уочљиво је да се, мада не увек, ненаглашена финална

група -ео, углавном, не контрахује у радном придеву оних сложених

глагола чији радни придев у основном облику има наглашену финалну

групу -ео која, као таква, у овом говору остаје неизмењена: мео — замео

(исп. за ово и наредну тачку).

(Пошто је у Љештанском видио, обдли?о, тј. -ио место -ео, не може

се говорити о контракцији групе —eo).

Према књижевном анђео, пепео, — весео, дебео, кисео — у Љеш

танском је анђд (анђел), пепб, — весб, дебд, кисд.

165. Ако је финална група -ео наглашена, она остаје неизмењена

у радном придеву: жео, јео, мео, плео, сјео, срео (и жеб, јеб, мед итд.).

Кад се с радних придева жео и јео акценат пренесе на негацијске про

клитике не или ни, онда се њихово -ео може необавезно и контраховати:

није ни жб данас, — не јд па се дпијб, није ни јб.

166. Ненаглашено финално -ио у радном придеву се никад не

контрахује: бдравијо, мислио, пустио, створио, стдварио. — Овим

пре контракције неће бити ни у примерима где је -ио под нагласком:

било, збијо (и би б, збијб).

167. Финално -уо у радном придеву глагола изути или остаје

неизмењено (изуо) или се контрахује (изб). Иста ова група у радном
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придеву глагола III врсте обавезно се контрахује: метнб, намигнб,

потднд, скинд, шанб.

168. У примеру идем Ужице (м. у Ужице) контраховала су се

два у, што је утицало да дугосилазни акценат на другом у постане нешто

дужи (у-{-у -у) и тиме услови скраћивање дужине у наредном слогу

на полудужину (Ужице).

169. Медијална секвенца -aе- у бројевима од 11 до 19 није се

задржала: једанес, дванес, тринес, четрнес, петнес, шеснес, седамнес,

осамнес, деветнес.

170. Именица зец има књижевне облике: ном. сг. зец, вок. сг.

зече, инстр. сг, зецом, — ном. пл. зечеви.

171. Пошто је у вокалским групама после евентуалног губљења

консонаната или сонаната могло доћи до различитих гласовних процеса,

с тим у вези наводим ове примере:

—ђ(к)a-: некаки = некакт;

—ђ(к)о: преко = прико, прекосутре;

-u(j)a-: пријатељ,

-и(ј)и: поштент, прдсти, старт, чисти;

-о(j)a-: појас; стојати = стајати;

-ofj)a: моја,

-обј)е-: двоњице (<двојница);

-о{в)ђ-: чдек чоек, човком = чоеком, чоече = чоече.

172. Готово се увек каже Трдице, а врло ретко Дукови, где је

група -ухо-x-уко-.

173. Према књижевном уочи овде је уче, учи (уче Марковдана,

учи суђења), тј. група уо- се не чува.

10) ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ

174. Каже се избијен, пијан, што значи да се и изговара.

175. Назал е увек даје е: узети, јечам. Једино је пример жалац

изузетак.

176. Вокално р, и дуго и кратко, по изговору одговара стандард

ном језику: крв, врба, црв, црн, чврст, жрвањ, — рђа, рвати се, прст,

дрктала, црвен, Србин, трти, трчб.

177. Каже се: двpб, сатpб, умрд, умрла.

178. Рефлекс вокалног л не показује никаква одступања од књи

жевног језика.

179. Овде је као и у књижевном језику: дубок, дубдка.

—41—



200 Милосав Тешић

=бнд

180. Каже се увек кобас“ya.

181. Пред назалним сонантом вокал о се не мења: бн, дна; — нбде

е, дндај, — коњ, кдњи.

182. Група -пр остаје неизмењена: вир — вара (вира) — вирови

(виреви), комппр, манастир (намастир).

183. Судбина групе -āр-: поред редовног сикира, сирдма, где

се вокал -и- чува, исто је тако готово доследно четрп (ретко четири),

где се исти вокал редукује.

184. Однос вокала у случајевима претежно лексичког карактера:

Однос:

: е — врабац, врабаца; расти;

— грабље, грабуље;

— јеребица, — јунед, назимед (јунад, назимад), крмад;

— багрeн,

: о — мауна, маунка = меунка;

: о — чарапе,

— доста = дости;

— далеко = долеко,

: о — догађај,

прилог: ноћас,

префикс пра-: прађед, праунук, праунучад = праунучад;

b : и — једанес,

b : и — мање = мине;

компаратив прилога далеко: даље = диље;

e : b : a — ваденица, ваденичар;

e : и : у — маћ“ја;

e : и — лани;

b : e : a — после (у говору млађих), посли = потли = потлин =

e = потљи (у говору старијих);

и : e — лисица;

и : e — бирићет;

и : b — кољеба;

и : e — изјести = изести;

и : у — такиша;

и : у — сурутка;

o : a — ваденица;

o : a — вамо, днoмо = нономо;

o : a — субота;

o : a — стајати = стдјати;

o : a — мотика;

o : a — тдликб = толико,

o : a — ддозгб = оддзгд = дзгб;

o : a — матовило;

o : e — презваше (м. прозваше);
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o : e — четворо, петоро, шесторо, десеторо,

o : e — гроб, грббље;

o : e — ево, еве (еве га иде);

o : e — не море;

o : у — Рогачица = Ругачица;

у : и — мијур;

у : о — купус,

у : о — близу;

у : а — шаптати;

Р: po – свекрва, свекрву;

A : лb у 3. л. пл. през. — вучу,

185. Увек — подне.

186. Само — јуче.

II. КОНСОНАНТИ

1) КОНСОНАНТ х

187. Консонант x се у љештанском говору или потпуно губи,

што је најчешће, или се замењује другим консонантима. Истина, у

говору млађих, под утицајем школе и средстава масовне комуникације,

овај се консонант може чути, па се стога не може говорити о његовој

потпуној одсутности.

188. Према овом, стање у вези с консонантом x је овакво:

а) х у иницијалној позицији:

1) x->о-: абати, ајдемо, дјдук, ајдучија, ајте, алалити, аљина,

дис, апсити, армуника; — вала, ватати; — ектар, ељда, — илвада,

итар, итати, итрина; — лад, ладан, ладњикаво, ладдвина; — љеб (ље

бац), — рамати, рана, ранијо (ранио о свдјдј рани), ранило (обор за

товљење свиња), рањеник (свиња која се тови), рипавац (јак кашаљ),

рњати се, ром, рома (име овци); — бдање, да (путовање), дну, диa;

— ћела = шћела (стјела); — удан, уднпк, удница; — Асан, Усо (самоће yoан, уоник, уониц

у говору старијих).

2) x->к-, што је подражавање књижевног изговора: каљина (је

данпут забележено), кддник, котел, Крват, крабан, -бна (према књи

жевном храбар, -бра), Кристос, кришћанин, ктела (доста ретко), али

сви ликови овакве замене консонанта x, изузимајући ликове Кристос

и кришћанин, који једино тако гласе, чују се од најстаријих особа;

3) остаје неизмењено (у говору млађих): хибрид, хидроцентрала,

xддник, хотел, храбар, Хрват, Хрваска, Хасан, Хусо,

b) х у медијалној позицији:

1) -x-2--o-: дра = дра (ген. сг.) драом (инст. сг.); исп. и: врб

шак, заштити, кджуом, манит манитбст, манути, марама, наватати,
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по вру, поред вра, пубр, трбуа, трбуом, уватити; — сна, снае

(ген. ст.), снду (ак, сг.), снабм (инстр. сг.); исп. и ниже под ba; —

мауна, маунљика; узјати; маом;

* - 2) -x-2-в-: уво. (ном. сг.), увета (ген. сг.), по увету (лок. сг.),

увета (ном. пл.), увета (ген. пл.), уветима (инстр.-лок. пл.); — бува,

мува (ном. сг.), буве, муве (ном. пл.), бува, мува (ген. пл.), кожувара

(врста јабуке), стува, стувара, стуваћ (<стухаћ), сувота; — глува,

cува, — глуво, суво, сувињав, сувдњав,— грувати, дувати, кувати, пувати;

3) -x-2--ј-: минур, снаја (чешће је сна; в. горе под bи); аждаја,

гријдта, лија (према лијеха), проја, прдјара;

4) -x->-к-: по ваздуку;

c) х у финалној позицији:

1) -x->-а, што је обавезно у парадигматским наставцима: ти,

дви, сви, мдп, млади, малт, добрт, њи (сви се примери односе на ген.

пл.); — виђо, дадо, дбђо, до (1. л. сг. аор.);— нема га ни у ном. сг. ових

именица м. p.: вр (поред врк), гра, ма (у један ма), дра, трбу, стра (стра

ме њега);

2) -x>-в: кожу6, — глув, сув,

3) -x-к: ваздук, врк, гријек, дук, дчук.

189. Судбина х у лексеми сиромах и њеној парадигми:

a) -x>-а (-к): сирдма (сирдмак);

b) -x->-к- или -с-: сиромака (ген.- ак, сг.), сиромаке (ак. пл.);

— сиромаси (ном. пл.), — сирдмасима (дат.-инстр.-лок. пл.); траг про

мене -х->-к- постоји и у дублетским плуралским облицима за последња

четири наведена падежа: сиромаци, — сиромацима, који су чешћи него

они где -х->-c-. (Више о овој лексеми в. у т. 257).

190. Само је: лак, -а, -о, а паралелно с овим употребљава се и

лаган, -a, -o.

191. Редовно је: рђа, рвати се, рве се, рвали (рвли = рели), вене,

— што значи да нема секундарног х у овим примерима.

192. Однос х : в у збвам/збхам: зијевати, з“јевам, з“?евају.

193. Судбина х у сахат: сат, сатбва.

2) КОНСОНАНТ ф

194. Консонант ф се најчешће замењује консонантима в и т. У

говору старијих то је готово обавезно, а становништво средње и млађе

генерације у понеким речима, обично новијим, изговара и ф.

Према томе, стање у љештанском говору у вези с консонантом ф

је овакво:

a) ф у иницијалној позицији:
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1) ф->в-: вабрика, валинка, вамилија, вантазија, вантазирати,

вантазирб, вермати (нико те не верма), вењер, вењерчић, вењерчина,

вијđка, вијачица, Вилип, вин, вино, вишек, вишечић, влаша, вланта (жена

лаког морала), влантара, Вранцуска, вришак, вришког меса, вруна, вру

ница, вуруна, вурунчина = вурунчина, вузбало (фудбалска лопта), вуз

балери (тако увек говоре старији);

2) остаје неизмењено (у говору млађих): фабрика, фин, фино, фуд

бал, фудбалери;

b) ф у медијалној позицији:

1) -ф->-в-: завркава ме, завркавати, заврканција, Јевтара (аугм.

од Јевто), Јевтић, Јевто, јевтин, -a, -o, jeвтиндба, кадива, Стеван,

стреви ме, стревило ме, тревити, тревило ме, тревљам га сваки дан,

тревљати;

2) -ф->-п-: заћешпијо, заћеитити, у ћеипу, Јосиповић = Jóсповић,

Стјепан, Трипун, Трипуњдан,

c) ф у финалној позицији:

1) -фх-в: чаршав,

2) -ф--п: седет, ћеип.

195. Говори се и пасуљ, али се чешће каже гра.

196. Консонантизам другог слога именице кафа и њених изведени

ца: кава, каву (днеш каву), у кави; кавенисати, кавенишу, кавен, кавена

бдја.

3) КОНСОНАНТ ј

197. Консонант ј има нестабилну артикулацију. Таква артикулација

условљена је његовом дистрибуцијом, активнијом или пасивнијом арти

кулацијом, а и акцентом.

У овим се случајевима консонант ј, углавном, добро артикулише:

a) у почетку речи: Jбрдо, Јока, јаз, јање; јачи; један; јди, јок;

b) кад се налази уз неки други консонант: мајсторе; мајка; ајде,

знајте, немојте, чекајте;

с) кад се налази између вокала задњег реда: ујутру, свдјбј, Раја;

у Видоја, код Радивоја; кајуна (име крави), погледају, познају, пу

царају.

d) кад се с вокалом задњег реда налази у акцентованом слогу

или слогу са дужином (узвијднути; камијон), али то није обавезно,

особито кад се јналази у слогу са дужином, а нарочито кад је такав слог

отворен и на крају речи (при?днути; авијčн, ћадија).

198. У везама: вокал задњег реда + j – вокал предњег реда,

ј се пасивно артикулише, а и губи:

у — и : жуица (теле жуте длаке);

у ј- e : у Вујетиће; не чује, не чујеш, очекује;

—45—



204 Милосав Тешић

о + и : Вдин; Нбин; трдица = трдјица; коп;

o + e : са Видојем; к де; моe = моје;

а + и : Страин, даи;

a + e : Paе, Страе; гđене; детае, познаем = познајем.

199. И у везама: вокал предњег реда + j + вокал задњег еда,

ј се исто слабо чује, али се ипак нешто боље чува него у претходним

случајевима:

и + y : ракију, ћерију; не смију, убију;

и + а : Илића, Милија, ракија, судија;

е + y : Меју (мушки хипокористик);

е ј- а : сеја.

У позицији између и и о јавља се секундарно интервокално ј:

мили!бн, камијона (овде се јдобро чује јер се налази у акцентованом

слогу); вратио, закаснијо, зарадио, извддијо, пусти б.

200. У позицији е + и ј се готово увек губи: Меи, мешт, блеп,

а у обрнутој (и Н-е) неизразито се чује: артијетину, ракије, није, са

кријемо.

201. У позицији између два и или е јce:

a) губи: Илин, -a, -o, Матан, -a, -o, — Златин, -a, -o, Томанин,

-а, -о (присвојни придеви од имена Илија, Матија, — Златија, Тома

нија у којима су се после губљења ј два и контраховала: -ији - ии-п);

— бле“; сведно;

b) или пасивније артикулише: Јеремији, Радији, — Ђурђији, Пет

pији; — Меје, сеје, бвце блеје.

202. У императиву иза и, тј. у финалној позицији, ј се губи: потп,

сакрп, умп се, али се добро чује иза а и о: питај, сачекај, скидај, —

нембј, стбј.

203. Сонант ј нема увек стабилну артикулацију иза некадашњих

меких непчаних сугласника: зечи, миши, мачи, али се каже кокошје јае;

Бачје, драшје, Оскрушје (микротопоними) (в. о овом и т. 223).

204. У примеру јулар (увек се тако каже) јавља се секундарно

ј. Нешто пасивније артикулисано јможе се чути као прелазни глас
м

у сандхију: и бн, и 3дна, али та појава није редовна.

205. Према књижевном прекјуче каже се прекуче.

4) ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ

206. Стање у љештанском говору у вези са сонантом в је овакво:

a) в— се у иницијалном положају добро чува: вдда, вучем, вучу,

видим, велики, врабац, врабаца; — једино се у примерима јеверица (према

стандардном вјеверица) и Ластимпр (поред Властимпр) в- губи.

b) у интервокалном положају -6- се двојако понаша:
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1) чува се: ђевојка, еве = ево, по брjeгдвима; забдравино;

2) или губи: чоек, чоече, чоеком, тј. -овb->-oе-, али се настали

хијат често уклања развијањем прелазног гласа: чоек, чоече, чоеком.

c) у положају између консонанта и вокала -в- се:

1) чешће чува: гвожђе, свједок (свидок), цвјетати, свекрва, че

твртак, друство;

2) ређе губи: дићи — дигнути (увек тако), међед (само тако),

сједок, цјета (ови ликови нису толико чести).

d) у положају између консонаната сонант —в- се готово увек чува:

свраб, сврака, сврби, али се покаткад чује и срака;

e) -в- се чува и у позицији између вокала и консонанта: двца,

двчи; бвде;

f) нема ни замене в- са ф-: врба, вриштала; вуга, волт,

g) овде је увек: паук, паучина;

h) секундарно в се јавља у облику јанувар.

207. Консонанти и, ч, же и и артикулишу се у Љештанском као и

у књижевном језику. Једино су у вези с њима занимљиви ови односи:

a) однос и : ђ: Маџар, Маџари (ретко и само у говору најстаријих),

Мађар, Мађарска (чешће);

b) однос ж : и: иандар, џандари (старији увек говоре тако, а

млађи ову реч и не употребљавају); — жбун = џбун, — вежба (млађи)

веџба (старији);

c) однос и : ч: школа, а раније се, по причању неких старијих

особа, говорило чкдла, у чколу, — тога данас нема.

208. Ни изговор консонаната ћ и ђ не одступа од књижевног

СТандарда.

. У Љештанском је: ко гдд дје (најчешће) и ко гођ дје, ко гдј дје

(доста ређе); — Велика Госпоина (најчешће), али се каже и Велика

Гдспођа, Госпдlђиндан (око Госпођинадне).

209. Звучна африката дз не постоји у овом говору.

210. Сонанти љ, њ и л, н имају књижевни изговор. — Судбина

старог л на крају слога идентична је стању у књижевном језику. Пажњу

једино заслужују ликови анђел (поред чешћег анђд) и микротопоним

Дол, где се л у поменутој позицији задржало.

211. Ни консонанти г и к испред палаталних вокала не одступају

у артикулацији од књижевног изговора.

212. Звучни консонанти у финалном положају могу се изговарати

и полузвучно: зуб“, грдб“, млад“, кад“, дбраз“, нбж“, спуж“, — али

никад безвучно.

213. Сонант —м се у наставцима изговара као и у књижевном језику.
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214. Према Вуковом море (географски појам) у Љештанском се

каже мбре (поред питања односа ри рj овај је пример важан и за ак

ценат). *

215. Промену жер записао сам у овим презентским облицима

глагола моћи: морем, море, — мору, као и у једанпут забележеном примеру

мöрда (<можда).

216. Група “ст” —шт у примерима: вјештица, гуштер, љуштити,

уштитио. — У Љештанском је: пиштати, вриштати; — њискати,

њишти.

Забележени презентски облици глагола бискати, искати и пљескати

овако гласе: башће, — башћу; — пштем, иштеш, — ишту, (искам,

искаш, — искају); — пљешће, — пљешћу (трипут забележено), пљескају

рукама (једанпут), — што значи да у презенту глагола бискати и пљес

кати преовлађује група -шћ-.

Не јавља се аналошко -шћ- место -ст- у примерима крштава,

крштен, намјешта, пуштати, пуштен, али сам га једанпут чуо у облику

намјешћај. — Група -шћ-, међутим, постоји у облицима почашћен, за

машћен, угошћен, који су добијени подмлађеним јотовањем.

217. Овде се каже штап, уштат.

218. Група “зд? -жд: звиждим, дуждевљак.

219. У вези са судбином група јш и јд овде је као и у стандардном

језику: доћи (инф.), дбђем (1. л. сг. през.), дбђе (2. и 3. л. сг. аор), дођи

(имп.).

220. Ни судбине група чр- и чpb- не показују одступање од књи

жевног стандарда: црв, црвић = црвић, црн, црна, црвен, црвена, црвен

каст; — цријево;

трешња, трешања;

чврст, чвршћа.

221. Н о в о јо т о в а ње се у љештанском говору поклапа

са стањем у књижевном језику.

222. Говори се сутре, прекосутре.

223. Каже се кокошт, кокдије јае; — божије дрвце, дружје;

— двчи сир, мачи, мачија = мачја (в. и т. 203); ђетиња, ђетиње прње.

224. Н a j н о в и је ј о т о в а ње је захватило ове гла

СОВе:

а) сонанте л и н: кољено, љеб, (љебац), љети, љето, све љевине и

љевше, прдљеће, — њедра, сњегови, али је увек: Немачка, Немци, немачки;

нект, некако, понект, понека, а покадшто и леб (лебац);

b) дентале д и т: ђеца, ђетету, ђед, ђедо, прађед, ђевојка, ђе

војци; — ћерам (ређе), поћерај (ређе), ћеб = шћеб, не ћеде, али се каже:

тјеме (увек), терај, потерај, а једанпут сам чуо и истјера.
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Стално се говори ђе: ђе си тд., ђе то, неђе, ниђе, али се поред свуђе

чује и свуде. Међутим, само се каже: бвде = воде, бнде = нбде.

225. Најновије јотовање није захватило:

а) спиранте с и з: сјеме, усјеви, сједим, сједимо, сјела, сјетио

се; — изелица = изјелица, изести = изјести,

b) никад цћ не даје ће: цједило, цјепаница, цјепамо,

с) нема појаве да пћ, бб, вћ и мћ дају пље, бље, вље, мље: пјесма,

пјесме, пјева; трпити; — бижати, бижи, побјегла, — вјетар, вјенча се,

вјешт, живити, оглувити; — мјесец, мјесечина, мјесто, грмити, свpбити.

226. Говори се: међед, свједок (свидок, сједок), цвјета (цјета),

цвјетаст, цвјетуља (име крави).

227. Овде се задржавају финалне консонантске групе -ст, -шт

и -зд: крст, прст, пост, — кост, маст, — болест, — младбст, радбст,

— зеленкаст, црвенкаст; — пришт, вјешт; — грбзд. — (Обезвучена

група -зд у једанпут забележеном примеру грбст није општа појава).

Једино се код бројева губи праскави консонант: шес, једанес,

дванес, тринес.

228. У вези са судбином различитих консонантских група, стање

у љештанском говору је овакво:

Група:

тк- : ко;

-тк- : нико, — ротква;

пт- : тица;

-пт- : завтивати, завтити,— летирица = лептирица, цептб;

пч- : чела;

-пч- : ковча, шивчица;

-пк- . клувка (ген. сг. од именице клувак), — цјепка;

пш- : шеница;

-пш- : љевит,

-пшт- : двиштина;

пc- : совали, сето;

-пс- : ливсала, ливсо, педевса;

бз- : збба;

гд- : ђе;

-гд- : ниђе;

гд- : гуња (ређе), дуња (чешће);

кћ— : ћер = ћерка;

хт- : ћела = шћела (стјела);

-кћ- : дркће,

-кт- : ноктима;

—чк- : мачка;

ст- : уцаклити, цаклити се, — стакло,

сp- : срамдта, сретна;
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зр— : зреб,

зр- : зрак, — ждрака, ждраци;

2ср— : жpвањ,

сл= : шљива;

чл- : члањак,

чл- : чоек = чојек;

жл- : жљеб;

гл— : глиста;

гн- : гнијездо – гњездо,

гн- гној,

cн- : снијег,

зн- : знам = знадеш (наш);

-сл— : (пред и) : мислим;

cн- : с њим = ш њим;

зњ- : из ниве = иж ниве;

-зј- : узјб;

—ћн- : кућна, дкућница, помоћник, — сретна;

—ћн- : вотњак,

—ћк- : воћка;

вр- : вретено, вр"јеме;

хв- : вала;

-хв- : уватио;

дл— : глијетло;

-тл- : метла;

сц : прасци, расцватила = расцвјетала;

шч : гушче, гушчићи;

шч : башча = башча;

шц : ђетешце,

xћ (ић): ћáдија;

—тх— : вета;

тx- : твбр;

-стр- : диштар,

вн : равно,

мн : гувно = гумно;

мн : седамнес;

мн-: млдго,

мл- : млад, млада;

мљ : земља (земја, земња);

мњ ; сумља;

вл— : влас; Властимпр = Ластимпр;

гњ : јање;

дн : једна;

дн : падне, сједне, препадне;

дм : дома;

мк : момка,

мц : момци (мбмци);

мч : момче;

мд : седамдесет;
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мт : пантим;

нт : једампут;

-т с- : ка-смо, ка-сте, са-су прдшли, дојећи, кад“ се двете рддт;

тск : хрваски (рваскт);

тств: богаство;

шств: друство.

229. Нема асимилације с — ш и в — б. у примерима осушити,

дcуштм, доушимо, вабимо.

230. За дисимилативне процесе наводим ове примере:

а) дисимилација д — д (т): дваес = дванес, дваес један (у бржем

говорном темпу дваесје“н), а говори се и двадесет);

b) консонантска група -зд- испада у примеру шесет; према књи

жевном шездесет (и) један овде је шесет један (у бржем говорном темпу

шеc je"н);

с) консонантска група -дб- у примеру фудбал -вузбало подлегла

је због нагомилане праскавости дисимилацији, те се њен први праскави

консонант д супституисао струјним з, гласом сродним по месту творбе

(крајње о у лексеми вузбало могло се унети из наставка -ло, овде врло

продуктивног, чији се први глас л већ налази у њој).

d) дисимилације р— р, љ — њ и л — л: граб; — мољење; — бла

гослдвити.

Примере за даљинску дисимилацију забележио сам у слимити

снимити, сатавица？стативица и ренгел Френдген.

231. Лексема кукуруз се јавља у хаплолошком облику муруз (<му

муруз).

232. Из примера манастир (намастир); — сване, — гавран, —

наћве = наћуве; — мауна, — види се да метатеза постоји само у првом

примеру (намастир), а и то се чује врло ретко, углавном од најстаријих

особа.

233. Предлог покрај има само такав лик, а у истом значењу упо

требљавају се и предлози крај, поред.

234. Увек се каже барјак, али арвај Зајвар.

235. Поред ликова армуника, армуникаш јављају се и ликови с

метатезом у иницијалном слогу: рамуника, рамуникаш.

236. Неки појединачни случајеви у вези с консонантима:

a) однос ћ : шт: двиштина;

b) однос ћ : ш: ћутити, ћути, — ћути?о = ћутб (шутити, шу

те, — шутино = шутд);

c) однос з: ж: близина (ближина);

d) однос с: т: к: после, потли;

e) однос н; м. пјесма;
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f) однос н : м: багрeн,

g) однос с : ц: сигурно,

h) однос н : њ: л“ен (лијен);

i) однос к : г: Голубара (река).

ј) однос л : р: шињер.

237. Каже се квочка.

238. Партикуле у љештанском говору не представљају честу појаву

и углавном су везане за појединачне случајеве, премда и у њима нису

обавезне:

а) партикула -зи : њизи, тизи;

b) партикула -ј: вамој (једанпут забележено), дндај (овај прилог

готово увек тако гласи);

с) партикула -к(е): дндак (ретко), данаске (врло ретко), наске

(једанпут записано);

d) партикула -н: потлин;

е) партикула -р: дндар (ретко).

239. Каже се кад = каде, куд = куде, сад = саде (саде).

240. Према чешћем дбња говори се и дбјнт (исп. за ово етник

Доњани (становници који живе у доњем делу села) и микротопоним

Дојни Градник.

241. У примеру октомбра мјесеца јавља се паразитско м.

242. Увек се каже прађед.

243. Предлог без се јавља у два паралелно употребљива лика:

без и брез.

244. Изостаје редупликација предлога сlca.
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Трећи одељак

МОРФОЛОГИЈА

П. ДЕКЛИНАЦИЈА

1) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

245. В о к а т и в синг у лара. — Овај облик од именица

момак, народ, дитац и син (именица старих тврдих основа) не одговара

потпуно ситуацији у књижевном језику: момче = мдмак, — народе,

— дптац (драга дптац, здраво дитац — тако је у писмима), сине.

Занимљиви су и ови вокативни облици: гаде, изроде, нереде,

ненавиде, — смраду; — зете, кмете; — дембеле, воле (вдлу); — душмани

не, Србине, чобанине, — двне = двну, — рођак = pčђаче, сељаче, —

друг = друже, Миодраги, Предрагп; — коваче = ковачу, свирачу (сви

раче); — пријатељу, учитељу; — Јанковићу (Јанковић), Крстићу (Кр

стић), младићу; — баксузе, гурсузе.

Вок. сг. именица зец, Милош и цар (именица старих меких основа)

изгледа овако: зече (ако би се употребио, тако би гласио), — Милоше

(тако је и Радоше, Уроше), — царе.

Вокативи неких именица које се завршавају на р: гдведару, секре

тару, писару (писаре), — десетаре, Лазаре, али се каже здраво зидар,

— ђевере, — зијанћеру; — командире, пастиру (пастире); — докторе,

мајсторе; — твору један, тврди чвору (каже се неком ко је шкрт).

Вокатив именица мачак, патак и тетак једнак је номинативу.

Вокативни облици Миодрага и Предрага су, у ствари, облици

номинатива, јер ова два имена у номинативу, поред ликова Миодраг

и Предраг имају, истина нешто ређе, и ликове Миодраги, Предраги,

тј. други део ових сложеница представља придев драг у одређеном виду.

Из већине наведених примера се види да вок. сг. именица м. p.

у љештанском говору најчешће има наставак -е.

246. И н с тру ме н та л с и н г у л а р а. — У овом

облику не постоји уопштавање наставка -ом место -ем код именица
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старих меких основа, као нпр. у тршићком говору“, већ се употребља

вају оба наставка.

Какав је однос између инструменталних наставака -ом и -ем код

десет испитаних именица старих меких основа, показаћу на табели.

Десет испитаних особа, типичних представника овог говора, упо

требљава ове наставке за инст. сг. именица јеж, миш, нбж, зец, колац,

правац, коњ, Јанковић, Максимовић, пријатељ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

јеж миш нож зец колац правац коњ Јанковић Максимовић пријатељ

1) -ом -ом -ом -ом -ом —eM —eM —eM —eM -OM.

2) -ом -ом -ем -ом -ем -ČМ —eM -OM. —ОМ —ОМ

3) -ом -ем -ем -ом -ем -eM —CМ —СМ —ОМ —СМ

4) -ом -ом -ем -ом -ем —eM —eM -eM —eM -OM.

5) -ом -ом -ем -ом -ем -ем. —eM —eM —eM —ом

6) -ом -ем -ем -ом -ем —eM —eM —см —eM -OM.

7) -ом -ом -ем -ом -ем —eM -eM —СМ -CM —СМ

8) -ом -ом -ем -ом -ем —ОМ -CМ —СМ —СМ -OM.

9) -ом -ом -ем -ом -ем —ом -см -eM —eM -OM.

10) -ом -ом -ем -ом -ем —СМ —eM -eM -eM -OM.

Као што се види, за именице јеж и зец уопштен је наставак -ом

(однос је 10:0 у његову корист). Експанзивност овог наставка очигледна

је и код именица миш и пријатељ (однос 8:2). Код осталих шест именица

наставак -ем далеко је чешћи. Бројчани однос у корист овог наставка

према наставку -ом изгледа овако: у именице нбос — 9:1, у именице

кдлац — 9:1, у именице правац — 8:2, у именице коњ — 10:0, у пре

зимену Јанковић — 9:1, у презимену Максимовић — 8:2.

Инстр. ст. именице пут гласи путем.

247. Плурал с ко проширење -ов-|-ев-. — Углавном није

нарушен стандардни однос -ов-|-ев-: вирови (виреви), зидови, вукови,

cњегови, дpлови, послови, гавранови, гдлубови, минурови, кдрјенови, каме

нови (чешће је камење); — нбжеви, зечеви, мишеви, јежеви, дчеви, јарчеви;

— зидбва, послбва, голубова, зечева, мишева, јежева; — зиддвима, голу

бдвима, зечевима, јежевима.

248. Именице клин и курјак имају двојаке облике у плуралу:

клини = клинови, курјаци = курјакови, — клина = клиндва, курјака (кур

јака) = курјакбва.

249. Ген и т и в пл у р а л а. — Наставак -и сам чуо у

овим именичким облицима: људи, мјесеци (месеци), мрави, сати, црви,

с тим што је наставак -а чешћи у ген. пл. именица мрав и црв: мрава,

* Исп. Берислав М. Николић, Тршићки говор, СДЗб ХVII, 412.
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црва. Исти наставак постоји и у примерима: брава, динара, зуба, ми

нута.

Увек се каже гдстију, ноктију, прстију.

250. Покаткад се у говору старијих особа јавља и облик ген.

пл. без наставка -а: волбв (неће да вода волбв), жетовац (двадес жа

товац), зелењак (набери зелења), комадић, краставац (слабо има краставац),

кревет (има у нас пе-шес кревет), метар (нашли смо око десет метар

шенице), муруз, новац (грдни смо новац здробили), дланак (ено дпанак крај

шпорета), режњић (испеци неколико режњић меса), чварак (донеси чварак

ис подрума). (О оваквим облицима ген. пл. и истим таквим који ће

се тек навести в. т. 310).

251. У Љештанском не постоји архаични ак. пл. у гости, већ се

каже у госте.

252. Д а т и в — и н с тру ме н та л — л о к а т и в

пл у р а л а. — Наставак је увек — има: зубима, кдњима = коњима,

људима, по вотњацима, прасцима, пријатељима.

253. Двосложни мушки хипокористици и лична имена типа Тешо

у ном, сг. имају наставак -о: Ацо, Божо, Дико, Ђоко, Јевто, Јово, Јордо,

Којо, Лазо, Мато, Меро, Најо, Рашо, Србо, Тешо, Тико.

Ови хипокористици и имена типа Тешо мењају се као именице

ж. р. на -а: Тешо — Теше— Теши — Тешу — Тешо — Тешбм — Теши.

Њихови присвојни придеви имају наставак -ин: Дикин, Јован, Тешпн.

Исти наставак постоји и у микротопониму Луине крчевине, а његов се

траг уочава и у микротопониму Љубистрана (<Љубина страна).

254. Двосложни мушки хипокористици типа Мика (с наставком

-а у ном. сг., исп. и Бдба, Жика, Јава, Љуба, Мића) мењају се као и

претходни: Мика — Мике — Мики — Мику — Мика, Миком — Мики,

— присвојни придеви: Микин, Мићин.

255. У љештанском говору постоје и двосложни хипокористици

који имају наставак -е у ном. сг.: Вуле, Дуле, Јбле (Јоле), Миле, Целе

(мушки хипокористици), — Цбле (женски хипокористик). Они се овако

мењају: Вуле — Bула — Вулу — Bула — Вуле — Вулом — Bулу.

Једино хипокористик Јоле (Јоле) покаткад у дат.-лок. може имати и

наставак -и (Јоли), па отуд и присвојни придев Јолан, поред чешћег

Jöлбв (Jблбв). Присвојни придеви осталих хипокористика имају наста

вак -ов: Вулбв, Милбв, Сретен Целбв, — Цблöв.

Изузеци од овакве промене су хипокористици Бране и Ниџе. Наиме,

они само својим обликом за ном. сг. припадају овом типу, а мењају се

као двосложни хипокористици и имена у т. 253: Бране, Ниџе (ген.),

Брани, Ниџи (дат.); — присвојни придеви: Брантн, Ниитн.

256. Мушка лична имена типа Димитрије у Љештанском се

завршавају на -ије: Димитрије, Петроније; дат. Димитрију,

Петронију, али је Јеремија (ређе Јеремије), дат.-лок. Јеремији.
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257. П o j e д и на ч не н а п о ме н е. — Именица си

ромах у љештанском говору због губљења х у финалној позицији, што

је готово најчешће кад се она употреби, има промену именица женског

рода на -а: с и н г у л а р: ном. сирдма, ген. сирдме, дат.-лок.

сирдми, ак, сирдму, вок. сирдмо, инстр. сирдмдм; пл у р а л: ном.-

-ак.-вок. сирдме, ген. сирома, дат.-инстр.-лок. сирдмама. Овом се име

ницом означавају мушка лица, па се и атрибут уз њу употребљава у м.

p.: бн је б**едни сирдма, највећи сирдма у селу. (За сиромашну жену се

каже: биједа, јадница, сиромашица). — Лик сиромак ређе се чује, али

ако се већ и употреби, он има овакве падежне облике: с и н г у л а р:

ген.-ак, сиромака, дат.-лок. сиромаку, вок. сирдмак, инстр. са сирома

ком; пл у ра л: ном, сиромаци (сирдмаси), ген. сиромака, дат.-инстр.-

-лок. сиромацима (сирдмасима), ак, сиромаке, вок, сиромаци.

258. У сингулару именица чува се суфикс -ин: кришћанин, Ци

ганин, чдбанин, а у плуралу губи: кришћани, Цигани, чобани.

259. Према ном. сг. Србин ном. пл. је Срби, а ген. Срба.

260. Према ном. сг. шав и сан ген. сг. гласи шава, сна (сана),

a нoм. пл. шавови = шаови, сни = санови (санови).

261. Каже се љеб (љебац), ређе леб (лебац).

262. Именица дјед у ном. сг. гласи ђед, у ном. пл. једови.

263. Овако гласе карактеристични облици именице дан: ном. сг.

дан, ген. сг. дана, ак. сг. дан, ном. пл. дани, ген. пл. дана; једно три

дана, поред три дана. Облици старе промене ове именице употребљавају

се у именима празника: ген. сг. од Ђурђевадне, до Марковадне, неђе

иза Петровадне; лок. сг. о Госпдlђинадне, д Марковудне, д Митровудне,

али се готово у истој мери говори дд Марковдана, о Госпођиндану и сл.

264. Као и код Вука у Љештанском је: ном. пл. прасци, ген. пл.

прасаца (у говору старијих — прасац: ддби краве дпт прасац), дат. пл. прас

цима, али се плурал именице прасе означава и именицом прашчићи (ном.),

прашчића (ген.), прашчићима (дат.), као и збирном именицом прасад.

^ -

265. Именица рат мушког је рода: ген. сг. рата, лок. сг. у рату

= у рату.

266. Каже се спуж.

267. Ретко се употребљава именица пас. Она се једино чује у

погрдним изразима: кб пас, маторп пас. Место пас каже се кер, керче,

а погрдно се пас назива јајара, пашче, иукела.

2) ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

268. И нc т р у ме н т а л с и н г у л а ра. — У инстр

сг. именица ср. р. старих јо-основа готово се редовно чује наставак

-ем, далеко више него код именица м. р. када су у питању старе меке

основе. То ће се најбоље видети из табеле.
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Десет испитаних особа, типичних представника љештанског говора,

употребљава ове наставке за инстр. сг. именица гвожђе, грбомсђе, камење,

лишће, пиће, пруће, рашће (према храшће), трње, цвaће, цв“?еће.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

гвожђе грожђе камење лишће пиће пруће рашће трње цваће цвијеће

1) -ем -eM -eM -ем -ОМ -ем -ем —eM -ОМ —eM

2) -ем -СМ -СМ -ČМ —CM —ОМ -СМ —CМ -еМ. -ČМ

3) -ем —СМ -OM -ОМ -ОМ —ОМ —ОМ —CМ -ОМ —СМ

4) -ем —eM -eM -СМ -eM -ем -eM —eM -eM -eM

5) -ем —eM -ем -eM —eM -ем -eM -eM -eM -eM

6) -ем -ем -eM -eM —eM —eM -СМ -eM -ем —СМ

7) -eM -eM -ОМ -еМ —CМ -eM -СМ —eM -CM -CМ

8) -ем —eM —СМ -eM -eM -ем -eM —eM -eM -CМ

9) -ем -eM —eM -СМ -eM -eM -еМ —eM -eM -eM

10) -ем —eM -eM -еМ —eM -eM -eM -eM -eM -eM

Очигледно је да је наставак -ем готово неупоредиво чешћи од

наставка -ом. Код именица гвожђе, грбожђе, трње и цвијеће однос је

10:0 у његову корист; код именица лишће, рашће 9:1, а код именица

камење, пиће, пруће и цваће 8:2.

За именице мбре, дгњиште и стрњиште забележио сам по двапут

наставак -ем у инстр. сг., а само сам једанпут чуо наставак -ом у примеру

мбром.

269. Д а т и в — и н с тру ме н та л — л о ка —

т и в пл у р а л а. — За ове је падеже занимљив однос -има/-ма,

па у вези с тим наводим ове примере: бурадима, дугмадима = дугмадима,

пиладима, прасадима, теладима = телад“ма, чељадима. Дакле, оба

везно се у овим падежима појављује наставак -има, у којем се, као у

примеру телад“ма, при бржем говору може чути делимично редуко

ВаHO 14.

270. Именица доба средњег је рода. Облик ном. ст. Она задржава

и у ген. и у ак. сг. Уз ове падеже и атрибут јој је непромењив: ген. сг.:

нема га кот куће до некб дбба; радили смо до некд доба; ак. сг.: то је

било у старб доба. Друга падежна значења ове именице нисам забе

JICЖИО.

271. Именица тло има само ове падеже: ном. ст. тлд, ак, сг.

тлд, лок. сг. тлу, ном. пл. тла.

272. Именица вече се у сг. деклинира као именица ср. р. : ном.

вече (вече), ген. вечера, а у пл. има промену именица ж. р. типа ствар:

ном. вечери, ген. вечери (пе-шес вечери).

273. У Љештанском је: пазуо и пазуво (ном. сг.), испот пазуа,

кдт пазува (ген. сг.), пазуом и пазувом (инстр. сг.). Иначе ова именица
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може бити и ж. р., па њен ном. сг. гласи: пазуа и пазува, ген. сг. пазуe,

пазуве, инстр. сг. пот пазубм. Остале падежне облике од ове именице

нисам чуо.

274. Плурал именице теле означава се збирном именицом телад

(чешће) и суплетивном множином телићи (ређе): ген. телади = телади

(телића), дат.-инстр.-лок. теладима (телићима).

275. За именице пиле и ћуре употребљавају се и збирне именице

пилад, ћурад: ген. пилади, ћуради, дат.-инстр.-лок. пиладима, ћурадима,

а и суплетивна множина пилићи (пилићи), ћурићи: ген. пилића (пилића),

ћурпћа (у говору старијих — пилић: имам дости пилић, — ћурпћ: имам

и ћурић); исп. јањац), дат.-инстр.-лок. пилићима (пилићима), ћурићима.

276. Именица гдвече (увек овако гласи ном, сг.) за плурал има

овакве облике: ном. гдведа, ген. гдведа и гдведи (ено га кот говеди) и гдвед

(бижи дд говед), дат.-инстр.-лок. гдведима.

277. Плурал именице буре означава се збирном именицом бурад:

ген. буради, дат.-инстр.-лок. бурадима.

278. Каже се: седет, ном. пл. седети, ген. седепа; — дугме, ном.

пл. дугмета, ген. пл. дугмета; — дугмпћ, ном. пл. дугмићи, ген. пл.

дугмића; — дугмад, ген. дугмади = дугмади.

279. a) Често се употребљавају збирне именице на -пње: зечање,

кучиње, мравиње, пашчиње, тичтње. Ову је појаву приметио и Милош

Московљевић. У Љештанском је забележио пример бравање (М. Мос

ковљевић, Икавски говор у СР Србији, ЈФ ХХVI, св. 1—2, 493).

b) Збирним именицама на -ад неретко се додаје наставак -ија,

којим се у њихово значење уноси хипокористична нијанса: пиладића,

прасадија, теладића. Исти наставак, само са дугоузлазним акцентом

на вокалу и, јавља се уместо већ поменутог наставка -пње у збирним

именицама зечија и тичија.

c) Деминутивност и хипокористичност збирних именица на -je

означава се наставком -пце: брдањице, грањице, дрвећице, камењице,

прућице, цваћице, цвијећице.

280. Место уже каже се конопац. Плурал ове именице гласи:

ном. конопци, ген. конопаца, дат.-инстр.-лок. конопцима.

281. Именица јаје готово да нема у прсмени двојаке облике, па

је: ном. сг. jaе, ген. сг. jaета, дат. сг. jaету, ном. пл. јаја, (врло ретко

јајца), ген. пл. јаја, инстр. пл. јаима (доста ретко јајцима).

282. Именица дрво има овакав сингулар: ном, дрво, ген. дрвета,

лок. дрвету. У плуралу постоји диференцијација између оног, како

се у Љештанском каже, „што има гране, што расте“ и онога „што

гдpт у шпорету“, па за прво постоје овакви плуралски облици: ном.

дрвета, ген. дрвета, дат.-инстр.-лок. дрветима, а употребљава се за

исто ово и збирна именица: дрвеће, ген. дрвећа, лок, дрвећу, — за друго
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овакви: ном. дрва, ген. дрва, дат.-инстр.-лок. дрвима, а једанпут сам

записао и на дрвама, али то, сигурно, није честа појава. Ово значење

именице дрво у ном. пл., поред облика дрва, покаткад има збирни облик

дрвљад.

283. Овако у парадигми изгледа именица око: ном. сг. дко, ген.

сг. дка, лок. сг. у оку, ном. пл. дчи, ген. пл. дчију, дат.-инстр.-лок.

пл. дчима.

284. Именица уво има овакву промену: ном. сг. уво, ген. сг. увета,

лок. сг. на увету = на увету, ген. пл. увета, дат.-инстр.-лок. уветима.

285. Именица раме овако се мења у неким падежима: ном. сг.

раме, лок. сг. по рамену, ном. пл. рамена, ген. пл. рамена.

286. У Љештанском је увек: тјеме, ген. сг. тјемена, лок. сг.

на тјемену.

287. Именице ђетенце и ђетешце (ђетешце) у ген. и дат. сг. гласе:

ђетенцета, ђетешцета, — ђетенцету, ђетешцету.

288. У Љештанском се не каже плеће већ плећка; ном. пл. плећке,

ген. пл. плећки, дат.-инстр.-лок. пл. плећкама, али именица плеће има

облике за плурал: ном, плећа, ген. плећа, дат.-инстр.-лок. плећима.

289. Ген. пл. именице уста гласи уста, а именице ребро — ребара

(ребара) и, у говору старијих, — ребар (тури мало ребар у гра).

3) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -a

290. У Љештанском се у дат.-лок. сг., углавном, чувају резултати

друге палатализације: ђевдјци, мдтици, на муци, руци (дат. сг.), руци

(лок. сг.), ћерци; — нози, у задрузи, мајци.

Ова појава постоји и код личних имена: Даринци, Десанци, Збpци,

Јелци, Јованци, Радинци, Симци, Славци, Стаменци, али се увек каже

Луки (мушко име), Мики (мушки хипокористик), Мики, Мики (женски

хипокористици). У присвојним придевима женских личних имена исто

се мења задњонепчани сугласник: Даринчин, Десанчин, Јелчин, Мили

чин, али те појаве нема у присвојним придевима од женских хипокорис

тика Мика и Мика: Микин и Микин. Исто је тако Лукин, Микин.

Даље, у вези са овом појавом, у Љештанском је: аги, слуги (слузи);

— баки, секи, — куки, чуки, — окуки (дкуци); — коцки, — тезги, —

патки, (пā“ци), тетки, на мотки (на моци); — гусци, љусци (љуски);

— пушци, крушци, кдкбици = кокошки; — воћки, праћки (понекад во"ци,

пра“ци, где је ћ једва чујно). — Очигледно је да су у наведеним приме

pима прилике у љештанском говору доста блиске стању у књижевном

језику.

Дат.-лок. од женских личних имена Драга и Драга гласи Драгбј

(према Драга) и Драги (према Драга).
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291. Женско лично име Драга и женски хипокористик Лепа,

као поименичени придеви, променом су идентични промени придева

ж. p. у одређеном виду: ген. Драге, Лепе, дат.-лок. Драгбј, Лепбј, ак.

Драгу, Лепу, вок. Драга, Лепа. Придевски наставак у дат.-лок. не

обавезно могу имати и женска лична имена Милена и Радмила (Радмила):

Миленбј, Радмилој (поред Милени, Радмили) у чему се огледа њихово

придевско порекло, евидентно и у неакцентованој дужини на последњем

слогу ових имена.

292. Вок. сг. именице гдстођа гласи гдстођо.

293. Тросложна женска лична имена на -ица имају вок. сг. једнак

ном, сг.: Даница, (Даница), Драгица, Здрица, Јелица, Милица (шта

тö радиш, Милица; видиде, Милица, кд нб виче).

294. Вок. сг. именице кукавица гласи кукавицо. И неке друге

именице ж. р. на -ица, с погрдном нијанском у значењу, имају исти нас

тавак у вок. сг.: жалдcницо, заваљеницо, запаљеницо, згураницо, нере

дбвницо, несмиреницо, стдкаменицо.

295. У ген. пл. ових именица често се чује наставак -и: башчи,

воћки, глисти, гуски, звијезди, квдчки, кдкбикт, локвт, мачки, патки,

тикви, цркви (исп. и брескава = брески).

У других се именица у ген. пл. јавља наставак -а: бува, вила, гра

баља, ђевојака, јасала, оваца, трешања.

296. Ген. пл. именице рука гласи руку, а именице нога — ногу.

297. Ретко се у овом говору може чути неки од облика сингулара

именице свиња. За њен сингулар употребљавају се ови облици: ветар

(крмак), крмача, крме (ова би лексема одговарала појму свиња), назимад

(ређе), назимед (чешће), назиме, назимац, назимица. Од облика плурала

именице свиња чују се ном. свиње и дат.-инстр.-лок. свињама, али ће се

и у плуралу пре употребити ном, крмци, ген. крмака = крмак (ено га

кот крмак), дат.-инстр.-лок. крмцима.

298. У говору најстаријих особа чест је ген. пл. без наставка -а:

аљин (имам доста аљин), главац (има давни главац купуса), млдго гддин,

двеста иљад, јабук, јагбд, кошуљ (нема више наки кошуљ) крушак,

паприк, пе-шес стотпн, трешањ (јешћу трешањ мено), чарап, чизам

(ниђе чизам).

299. Карактеристични падежи именице ђеца: дат. јеци, вок. běцо.

300. Облици именице наћве: ном. наћве = наћуве, ген. наћува,

лок. по наћвама (по наћувама).

301. Каже се грабље, ген. грабаља.

302. Именица јасле женског је рода: ном. јасле, ген. јасала, лок.

по јаслама. -
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4) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ

303. И н с тру ме н та л с и нг у л а ра. — Наставци

су -и и -ју: с двом кокоши, с днбм мањом кости, са том ријечи, с днбм

ствари, са ћери, — с крвљу, с машћу, са сољу.

304. Г e н и т и в пл у р а л а. — Од именица ваш, вашка

и уш овај облик гласи: ваши = вашију, вашки, уши = yuију, а од

именица кокби, кбст и нбћ: кокдицију (кокдишт), кдстију (кдсти), но

ћију = ноћи.

305. П. o j e д и на ч не н а п о ме н е. — Место име

нице мати доследно се употребљава именица мајка. Коси падежи сг.:

ген. мајке, дат.-лок. мајци, по мајци, ак. мајку, вок. мајка (мајко), инстр.

мајкбм, са мајкбм. Ген. пл. гласи мајки.

306. Именица глад женског је рода. Ген. сг. ове именице гласи

глади (црко до глади), а инстр. глађу (мдрили га глађу).

307. У подједнакој се мери употребљавају именице ћер и ћерка.

Њихови коси падежи изгледају овако: а) именица ћер: с ин гул а р:

ген., дат., вок., инстр., лок. — ћери, ак, ћер, пл у ра л: ном., ак.,

вок. — ћери, ген. ћерп = ћерију, дат.-инстр.-лок. hерима (ћерима);

b) именица ћерка: с ин гул а р: ген. hерке, дат.-лок, ћерци, ак.

ћерку, вок. ћерко, инстр. ћеркбм; пл у ра л: ном., ак. — ћерке, ген.

ћерки, вок... hерке, дат.-инстр.-лок. hеркама (ћеркама).

308. Чешће се каже кокош, ређе кокбшка. Поједини падежи ових

именица гласе: синг у лар: дат. кокоши (кокбишки = кокошци), ак.

кöкби (кдкбшку), инстр. кокоши (кокошком); пл у ра л: ном. кокоши

(кокошке), ген. кокдицију (кокдит, кокдикт), дат.-инстр.-лок. кокошима

(кдкдишкама).

309. Карактеристични падежи именице чељад: ном. чељад, ген.

чељади = чељади, инстр. чељадима.

5) О ГЕНИТИВУ ПЛУРАЛА БЕЗ НАСТАВКА -a

310. У тачкама 250, 264,275,276,289, 297 и 298 овог рада наведени

су облици ген. пл. без наставка који се јављају у неједнакој мери у из

весном броју именица сва три рода. Овакав ген. пл. може се чути у

говору старијих особа, док га у говору млађих нема.

По броју примера са ген. пл. без наставка (укупно их је 32) љештан

ски говор представља изузетак у односу на друге говоре источнохерце

говачког дијалекатског типа у којима се овај облик своди на ограничени

број примера. Тако се у пивско-дробњачком и источнохерцеговачком

говору ген. пл. без наставка може каткад јавити уз бројеве или коли

чинске прилоге кад се ови нађу уз бројну именицу или неку другу
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именицу којом се означава каква мера, количина: те стотин козе“,

сто товар“ и сл.

И у љештанском се говору ген. пл. јавља у оваквим везама (млдго

гддин, двеста иљад, десет метар, грдни ндвац, пе-шес стотпн), али се

исто тако често среће у другачијим, слободнијим везама, што упућује на

закључак да је његова употреба овде живља и активнија него у поменутим

говорима (исп. за ово у већ наведеним тачкама овог рада реченице у

којима је забележен ген. пл. без наставка).

Оваква ситуација у љештанском говору представља необичну и

оригиналну црту овог говора, утолико пре што се ген. пл. без НаСТАВКа

понајвише јавља „у архаичнијим деловима јужног и западног говора“,

а ако се где у већем броју примера јавља у говорима источнохерцеговачког

дијалекта, то је у „оним на северу и северозападу“.

Ако се овим двема констатацијама дода још једна констатација

проф. Белића, по којој се „ген. мн. на а находи више на истоку него на

западу; више у екавским говорима и јекавским, неголи икавским“,

онда је заиста број примера ген. пл. без наставка у љештанском говору

неочекивана појава, јер љештански говор нити је архаичан, нити при

пада западним говорима, нити се у оквиру источнохерцеговачког дија

лекта налази у оном његовом делу у којем постоје примери ген. пл. без

НаСТаBКа.

У тумачењу ове појаве најпре бих пошао од Белићеве констатације

да ген. пл. с наставком -а није у процесу свог јављања карактеристичан

за икавске говоре и да се више јављао у источном делу српскохрватске

језичке територије него на западном. Даље, пошао бих од стања ген.

пл. у неким српскохрватским говорима које је дато у Дијалектологији

српскохрватског језика“. Најпре, у поменутом делу проф. Ивић за екав

ски славонски говор наводи податак да у „деклинацији има старих облика

без -а у ген. мн. волов, терет“. Даље, Ивић за посавски икавски дија

лекат каже да у њему у „неким крајевима има ген. мн. без наставка

(колац, имен, недпљ)“. У истарском икавском дијалекту, наводи се у

овом делу, да је деклинација „имен. ж. р. ... архаична: ген. мн. жен“,

а у млађем икавском дијалекту ген. пл. без наставка „скоро нигде није

у живој употреби“ и једино се на широј територији овог дијалекта

јављају „изрази као пет годин“.

Очигледно је, из свега наведеног, да неки данашњи икавски говори

нису у потпуности у своје особине унели ген. пл. са наставком -а. Та

** Ј. Л. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ ХVII, 57.

“ А. Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб ХIV, 119.

“ А. Белић, Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 1, Научна књига,

Београд, 1962, 76.

** П. Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, МС, Нови Сад 1956,

134.

** o. c. под 54, 82.

** o. с. ПОД 55.

** Исто, 94.

** Исто, 201.

** Исто, 191.

** Исто, 178.
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чињеница поткрепљује Белићеву констатацију да су икавски говори,

и уопште западни говори, спорије уносили у своје особине ову новину.

Пошто се с разлогом може прихватити тврдња, заснована на из

весним подацима, да су подринске крајеве населили икавци из западних

крајева Босне и Херцеговине и из Далмације, онда се може, исто с

разлогом, претпоставити да су ти икавци, досељени у ХVII веку, а

можда и раније, у свом говору чували већи број именица без наставка

у ген. пл.

Подрински икавци управо су се доселили у Подриње са територије

која данас припада млађем икавском дијалекту, дакле дијалекту у којем

готово и да нема ген. пл. без наставка, али то не значи да у време досе

љавања таква особина није постојала у млађем икавском дијалекту.

Напротив, овај дијалекат, тиме што је икавски и што је распрострт

југозападним делом српскохрватске језичке територије, а о томе је већ

било речи, дуже је чувао ген. пл. без наставка, па се овај облик из говора

подринских икаваца, под извесним условима, почео уносити и у говор

касније досељених Динараца.

Ипак, не би се могло с довољно разлога тврдити да је ген. пл.

без наставка, у оноликој мери колико га има у данашњем љештанском

говору, унет искључиво из говора икаваца, јер одмах би се могло по

ставити питање зашто икавски говор на говор нових динарских досе

љеника није јаче утицао и другим својим особинама.

Пре би се могло рећи да су новији досељеници у свом говору

имали примере ген. пл. без наставка типа сто годин и сл., јер забележени

примери у пивско-дробњачком и источнохерцеговачком говору то по

тврђују, а управо с подручја ових говора, шире узевши, доселили су

се новији досељеници у Љештанско. Могуће је, и врло је вероватно,

да су новодосељени донели у свом говору и тип крушак, јер је овај

облик забележен у источнохерцеговачком говору“. Према типу крушак

аналошки, а наравно и према бројнијим примерима ген. пл. без наставка

у говору подринских икаваца, могли су се у говору новодосељених

појавити примери као: јабук, јагбд, трешањ, — главиц, паприк, —

краставац, — зелењак. Из самих ових примера ген. пл. без наставка

Види се да тип крушак није утицао на било које именице, већ на име

нице значењски блиске (сви наведени примери означавају биљке или

њихове плодове, углавном из области воћарства и повртарства), а

вероватно најпре на оне од тих именица које су му родом, бројем

слогова и акцентом ген. пл. идентичне (јабук, јагбд нпр). Исто је тако

могуће да су новодосељени у свом говору имали ген. пл. без наставка

од зб. им. говеда. Ако га и нису имали, могли су га унети из говора ика

ваца, јер је ген. пл. гдвед познат пример архаичног генитива. Он је

могао утицати на формирање облика волбв, јањац, крмак, пилпћ, прасац,

ћурпћ, јер ове именице означавају већи број или збир домаћих

животиња, тј. значењски су блиске. Облици ребар, режњић, чварак, —

— аљин, кошуљ, дпанак, чарап, чизам, — жетавац, комадић, кревет,

** o. c. под 53, 126.
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више ретки него обични, премда су првих осам симптоматични по

томе што именују појмове из области исхране или - одевних пред

мета, показују да је ген. пл. без наставка, од оних именица од којих

се најчешће употребљава, толико жив да узрокује и слободније стварање

нових оваквих облика.

И на крају, из свега изложеног, може се закључити — да је говор

раније досељених подринских икаваца утицао на говор млађих и бројни

јих досељеника оним својим особинама које су у говору новодосељених

биле бар колико-толико присутне. Овакво објашњење важи како за

очување архаичног ген пл. тако исто и за појаву извесног броја икавизама,

јер се у оба случаја ради, како изгледа, о особинама које су у одређеној

мери биле присутне у говору новијих досељеника“.

6) ОБЛИЦИ
ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА

311. Лична заменица 1. л. сг. овако се деклинира: ном. ја, ген.

мене, без мене, крај мене, дат. мени, ак, мене, на мене, на ме, преда ме,

инстр. мноме, са мном, с моме.

312. Лична заменица 1. л. пл. има овакву промену: ном. ми, ген.

дд нас, дат. нама (енкл. нам: није нам потребно), ак. нас, на нас (енкл.

нас: ти нас не видиш), инстр. c нама, са нама, лок. д нама, по нама.

313. Лична заменица 2. л. сг. у парадигми изгледа овако: ном.

ти, ген. тебе, пс тебе, крај тебе, дат.-лок. теби, ак. тебе, инстр. с

тöбöм, за теббм (аће дно за тебом).

314. Лична заменица 2. л. пл. у промени гласи овако: ном. ви,

ген. вас, до вас, дат. вама (енкл. вам: ја вам не дам), ак, вас, низ вас (енкл.

вас: што вас бриге), инстр. с вама, са вама, лок. на вама, двама.

315. Заменица себе има двојак инструментални облик: собом = се

ббм (поведи га са себбм). (У овом говору нема енклитике си).

316. Лична заменица 3. л. сг. м. р. овако се мења: ном, бн, ген.

њега, до њега, дат.-лок. њему, ак. њега, за њега, низ њега, инстр. с

њим, са њим, ш њим, ш њиме.

317. Карактеристични падежи заменице дна: дат, њбј = њбзи =

њбјзи (енкл. јој: да јој љеба), инстр. с њом, са њдм, и њбм, и њđме.

318. Заменица дни има: ген. њи, код њизи, до њизи, дат. њима

(енкл. им), ак, њи, на њи, њизи, на њизи (енкл. и: гледа пу, инстр. с њима,

са њима, ш њима, лок. д њима, по њима.

** Ген. пл. без наставка не среће се само у љештанском говору. Испитујући

говор у азбуковачком селу Узовници, удаљеном од Љештанског око 50 километара,

чуо сам овај облик у примеру из Дрлач (Дрлаче, село у Азбуковици), што значи

да ову особину љештанског говора, а наравно и неке друге, не треба везивати

само за Љештанско, већ и шире за ужичко Подриње и Азбуковицу.
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319. За именичко-упитну заменицу ко занимљиви су ови падежи:

дат. коме, ак. кога, инстр. с ким, с киме.

320. Заменица нико у ген. гласи никога, у дат. никоме. Кад се

с њеним косим падежима употреби предлог, он се умеће између негације

и заменице: ни кот кога, ни от кога.

321. Овако се мења заменица шта: ген. чега, дат. чему, ак. шта,

инстр. чиме, са чим, ш чим, лок. на чем, на чему.

322. Ако се с косим падежима заменице ништа употреби предлог,

он, као и код заменице нико, одваја негацију од заменице: ни за чега,

ни за шта, ни у чем. — Ова заменица у ген. гласи ничега, у дат. ничему.

7) ПРИДЕВСКО-ЗАМЕНИЧКА ПРОМЕНА

323. Наставак меких основа у ном. сг. ср. р. не чува се увек: мбе=

мбе, наше, чије, туђе, али се редовно каже: врућо, лошо (лдшо начисто),

шупљо.

324. Наставак меких основа углавном се добро чува и у ген. и дат.

сг. м. и сp. p.: нашег, трећег, туђег, нашем, трећем, туђем, задњем, али

се каже: врућčг, лошбе, шупљбг (крај шупљбг дрвета), — врућом, лдшбм,

шупљбм (на шупљбм мјесту). Међутим, придеви врућо и лоше могу

имати и наставке меких основа: врућег, лошег, — врућем, лдшем.

325. Придев јак има овакве облике неодређеног вида: ном. сг.

јак = jакт (он је јакт), ном. пл. јаки, ген. пл. јакт, а ном, сг. одре

ђеног вида гласи јакт. — У примеру ђе си јакт одређени облик ном.

сг. овог придева има именичку функцију, јер ово јаки значи друже,

пријатељу.

326. У именима празника: Јовањдан, Миољдан, Никољдан сачуван

је придевски наставак је, али се каже: Лучиндан, Савиндан.

327. Придеви на -ски изведени од именица ж. p. a-ocнова ретко се

граде од придевске основе на -н: бекpински (бекpинска посла),аустрински

(једини забележени примери), а редовно се говори: ракијски, судијски,

шумадијски.

328. Придев великт у ном. сг. м. р., поред наведеног облика,

има и облике велички и величачки.

329. Придеви типа мастан готово увек имају књижевни лик:

бдлестан, жалостан, јакостан, радостан. Једино се поред мастан,

постан може казати и масан, посан.

330. С обзиром на разноликости у српскохрватским говорима

у вези с компаративним облицима, неки — за ту разноликост занимљиви

облици компаратива — у Љештанском изгледају овако: поштент, —

већа, — вишља, — прдста, — чиста, чистија, најчистића, — здрави,
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— слаби, — стрджи, јачи, — лакши, лакше, — сувљи, — дужи = дуљи,

дужа = дуља, љевши, љевша (и љевши, љевша), љевшија, љевше (љевше),

— бјељи, бјеља, — љући,— дебљи, — црњи, — бржи,—млађи, — слађи,

— даље = диље, — мањи = мини, најмањи = најмања (најмањи, нај

мишњи), — радије (прилог).

331. Компаратив прилога мало гласи мање и миње.

332. Присвојна заменица ж. р. 3. л. сг. гласи њен и њезин.

333. Увек се каже њин.

334. Заменица чији, -а, -е овде је оваква: чи (чи си ти) = чит

чићи, чија, чије (чије нб дијете).

335. Карактеристични облици заменице мој: с ин Г у л а р: ном.

м. р. мбј, ср. р. мбе = може, ген. мбе(а), дат. мбм(е), инстр. мдим, лок.

пд мбм, по моме; — ном. ж. р. моја, ген. мде = мо?е, инстр. мојбм,

плурал: ном. м. р. мди, ж. р. мбе = мбе, ср. р. моја, ген. мди,

ак. м. и ж. р. мбе = мбје, дат.-инстр.-лок. мдим(а).

336. Карактеристични облици заменице тај: с ин г у л а р: ном.

м. р. тај, ср. р. то, ген. тог = тдг = тдга, дат. том = том = томе,

инстр. c тим, са тим, с тиме, лок. д том, д томе, по томе, — ном. ж.

p. та, ген. те, дат. тај.

337. Карактеристични облици заменице овај: ном. сг. м. р. двај,

ген. сг. м. р. двог = двог - двога, до овог, до овде, до овога.

338. Придевске заменице какав, овакав и такав овако гласе у

неким падежима сингулара: м. p.: какав = какт; вакав = вакт; такав

=такт, ген. какбе; вакбе; таког; инстр. c каким, с ваким, с таким;

— ж. p.: ном, кака (кака); вака (вака); така (така); ген. каке; ваке;

таке; инстр. c какбм; сваком; с таком.

339. Карактеристични облици заменице сав: син гул а р: ном.

м. р. сав, ср. р. cвд, ген. свог(а) (свога), ређе свега, дат. свему - свбм;

плурал: ном. м. р. сви, ср. р. сва, ж. р. све, ген. свију (сви), дат.

свима.

Између облика за дат. сг. свему и свом постоји значењска разлика:

свему значи свачему (свему смо се смијали), а свом значи целом, свеукупном

(на чудо свом селу).

8) ОБЛИЦИ БРОЈЕВА

340. Деклинација броја два: м у ш к и род: ном. два, ген.

два, без два, двају (доста ретко), дат. два, инстр. са два, с ред њ и

род: ном. два, ген. из два села, инстр. са два, лок. у два села;

жен с к и род: ном. две = два, ген. двију = дви, дат. двема =

= двима, ак, дви, инстр. двема = двима = два (ишла сам у Бајну

Башчу с њима двима).
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341. За бројеве три и четрт (сасвим ретко ном. гласи четири)

записао сам ове косе падеже: број три: ген. трију (дд њи трију

нема гдpт жена), дат.-инстр.-лок. трима (њима трима не мош ништа

вјеровати; била с њима трима; д њима трима свашта се прича); број

четири: дат.-инстр.: четрима (реци њима четрима; ради с њима

четрима). — Сви наведени падежни облици углавном се чују у говору

старијих особа. Млађи и у косим падежима ових бројева радије употреб

љавају њихове номинативне облике или бројне именице трдица, четвд

pица кад се мисли на мушка лица.

342. Каже се: пет, шес, седам, деам, девет, десет. (Како гласе

бројеви од 11 до 19 в. у т. 169).

343. Облици неких других бројева: два “ec = двадесет, дваесједан

=двадесјеан, тридес = тридесет, тријесједан = тријеcjeан, четерес, че

тересједан (у бржем се говору чује чесјеан), педесет, педест и један,

шесет, седамдесет, осамдесет, деведесет, сто, двеста = двјеста (две

сто), триста (тристо), четрт стотине (четристо), пет стотина =

пе стотина (тесто), шес стотина = ше стотина (шесто), седам стоти

на (седамсто), иљада, две иљаде = два иљаде.

344. Записао сам ове редне бројеве: први, -а, -ö, — други, -а,

-б, — трећи, -а, -е, — четврти, -а, -ö (м. и ср. р. cг.: ген. четвртбг,

дат. четвртбм, инстр. четвртим); — пети, шести, седмп; — једанести,

дванеста, тринеста, четрнести, петнеста, — дваести = двадести (два

дести), тридести, (тридесети), четрдесети = четерести; — стотп,

— иљадити (иљадпти).

345. Редних бројева од 200, 300 и сл. у Љештанском нема, јер

се за њима и не осећа нека нарочита потреба. (Инсистирајући одговор

записао сам редни број двест бити = двестбти).

346. Број оба има ове облике: дба = дбадва (м. и ср. р.), дбе=

дбадве = ббадви (ж. р.).

347. Овако гласе неки збирни бројеви: четворо, петоро, шесторо,

седморо (седморо), деморо (дсморо), деветоро, десеторо, дваесторо, три

јесторо, четересторо, шесеторо = шесеторо (исп. и петоре панталбне;

— петдрица, шестдрица, седмдрица (бројне именице)).

348. Збирни број двде = двоје у ген. гласи двога, у дат. двома.

349. Исте падеже има и збирни број трбе =штрбје: трбга, —

трбма, (исп. и једанпут забележено четворма).

350. Бројни прилози једампут, једаред, једним (једним сам га

виђд) употребљавају се паралелно.

9) ПРИЛОЗИ

351. Ево још неколико прилога који нису наведени у одељку

о акценту:

—67—

15. Дијалектолошки зборник



226 Милосав Тешић

a) за на ч и н: барабар (упоредо), мукте (кришом, крадом,

подмукло), надушак (одједанпут); у употреби је и прилошки израз

на палитер (на брзу руку, брзо);

b) за кол и чину: млджије (много: нема њи млджије);

c) за ме с то: далеко = долеко, на мети (близу, при руци),

нудгорв (онуда горе), нудоле (онуда доле), донуда = донуда;

d) за време: задана (још док траје дан, рано: дошли су зада

на), завида (још док се види, пред сумрак), јуче, лани, прексинбћ, увијек.

II. КОНЈУГАЦИЈА

1) ИНФИНИТИВ

352. Обавезно се чува инфинитивни наставак -ти: бижати, ви

дити, вратити, гледати, гријати, дићи = дигнути, доћи, живити, за

вирити, заказати, запалити, знати, извадити, извидити, изјавити, ис

купити, мpнџати, носити, пливати, подићи, помолити се, почети, прес

ти, проћи, саслушавати, сјести, спасти (спасити), тужити, црпити,

иамдрати.

353. Не постоји удвајање наставка у примерима типа плести,

расти, изјести.

2) ПРЕЗЕНТ

354. Глагол моћи у 1. л. сг. през. има три облика: могу (најчешће),

можем и морем.

355. Глаголи чија се основа завршава на -а (глаголи V врсте)

добро чувају интервокалној у наставку 3. л. пл. през.: ватају, дирају,

дрљају, знају, морају, сачекају, стоварају, чекају, читају, шешулају.

(Сонант ј се у овим примерима добро чува јер се налази у позицији

између вокала задњег реда).

356. Глаголи типа разумјети (овде се каже разумити) у 3. л. пл.

през. гласе: разумију (разуму), смију, умију.

357. Глаголи VI и VII врсте увек чувају наставак -е у 3. л. пл.

през.: биже, виде, вриште, дозволе, зазвpче, обилазе, погазе, прибаце,

пуште, спљбве, тдваре.

358. Глагол хтјети који овде гласи ћети = шћети (стјети) у 3.

л. пл. през. има најчешће наставак -у: дну, нећу, али се каже и неће.

3) ИМПЕРФЕКАТ

359. Овај се облик у Љештанском врло ретко употребљава. Чуо

сам ове примере: бијаше, бијасмо, сунце гријаше, да знадија, знадијасмо,

имадија, ћадија, ћадијасмо.
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4) АОРИСТ

360. Аорист се врло често чује, нарочито од перфективних глагола:

1. л. сг.: дбђо, ја тако запита, ја ману рукбм, ја се дзира по авлии,

ддо, детадо, ја се уплаши;

2. л. сг.: ти гдвори нешто, дође, донесе, рече;

- 3. л. сг.: врати се, дбђе, извиди, испита, дбећа, дбори, детаде

све Немцима, побјеже, поче, привуче, сједе, стаде, стиже, устави, устаде,

ушече;

1. л. пл. : дођосмо, закаснисмо, зандбисмо, идбјегосмо;

2. л. пл. : дођосте, досте, рекосте;

3. л. пл.: дбђоше, завирише, запалише, изедоше, извидише, изиђоше,

нађоше, нападаше, обиђоше, доше, дбераше, очкринуше, побише, по

бјегоше, погледаше, помдлише, почеше, прођоше.

361. У овом се говору може чути аорист и од несвршених глагола:

мдже (3. л. сг.), тражисмо, куписмо шљиве (1. л. пл.), викаше (3. л. пл.).

362. Колико је аорист чест у љештанском говору најбоље се може

видети на следећем одломку из једног текста:

„Тражисмо до ноћи. Јањета нема и нема. Затворисмо не бвце и

полегосмо. Полегнемо. Кад ноћом ето ти јањета блéи око кољебе. Блеи

јање око кољебе, божо клони! Ђиписмо ја и баба и уватисмо то јање и

одведосмо у бвце“. — Дакле, у 8 краћих реченица употребљено је 6

облика аориста за 1. л. пл.

5) ФУТУР

363. Облици футура од инфинитива на -ћи и енклитике увек се

стапају: поћу, поћеш, поће (чује се дужина), — поћемо, поћете, поћу

(поће).

364. У 1. л. футура употребљавају се, и то врло често, и овакви

облици: викаћа, даћа (даћа теби триста банки), доћа, казаћа наића,

поћа, радића, рећа, уточића теби ракије. — Ови су облици могли настати

гласовним променама од облика за 1. л. сг. футура и облика личне за

менице за 1. л. сг. (даћу ја, поћу ја, радићу ја) и то на два начина: први

— консонант ј је испао у положају између вокала у и а, чиме су створени

услови за асимилацију ових вокала, а потом и за њихову контракцију;

други — вокал у се потпуно редуковао, створила се група ћј, а затим

и упростила: ћјећ.

6) ИМПЕРАТИВ

365. У 2. л. пл. јавља се наставак -те: ајте, вите = видите,

ите = идите, јете = jèдите, сјете = сједите.
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366. Речца нека употребљава се у одричном значењу: нека, ма

ћемо. Она се чује и у неимперативном благо прекорном изразу — не

кате нека.

367. Императивни облици 2. л. сг. и 2. л. пл. глагола (по)пити

гласе: ти, тдип, пите, потпте. Тако је и: заст, прошт, саши, заспте,

прдшпте, сашите.

368. Пошто се каже брдити и бројати, императивни облици 2.

л. сг, гласе: брди и брбј.

369. Партикула —де често се јавља у императивним облицима:

дбђиде вам, идиде горе, кажидe ти њему, куцниде на врата, рециде,

— видете = видидете.

7) ПОТЕНЦИЈАЛ

370. Енклитика потенцијала за сва лица има облик би: ишо би

(сг.), — ишли би (пл.).

8) ТРПНИ ПРИДЕВ

371. Постоје облици типа позват: гледато, излупат, начитат,

нукато им је да једу, дбрато, дорпат, дпрата, покрпат, посинат, прддат,

сликат, стрпато, сцикато, али се у наведеним примерима место наставка

-ат може чути и наставак -ан.

372. Овакав је однос наставака -т : -вен : -јен у забележеним

примерима:

-т : -јен: потпт (попијен), дбавит = обавијен, савит = савијен;

-т : -вен : надут = надувен, сатрт = сатpвен;

-т : —вен : -јен: добит = добивен ; = добијен

—јен: бијен, избијен;

-вен: изувен, кривен, ливен, поливен, сакривен, сашивен, шивен.

373. У глаголима VI врсте не јавља се наставак -ет: до“?ељен,

дожењен.

9) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

374. Овај се облик не употребљава тако често. Записао сам ове

примере: играјући, идући, крунећи (ја сам паб крунећи муруз), лежајући,

млатарајући, молећ (разби чело млатарајући и мдлећ се бдгу), носећи,

трчећи. — Неправилан облик лежајући показује да се у Љештанском

губи језичко осећање за садашњи прилог.
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10) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

375. Овај се облик потпуно изгубио. Пример пошан није прошли

прилог, већ предлог уз датив којим се означује окренутост, управље

ност према нечем: пошан Рогачици се дкрете.

11) ПОЈЕДИНИ ГЛАГОЛИ И ГРУПЕ ГЛАГОЛА

376. Карактеристични облици у промени појединих глагола:

377. Глагол јести: инф. јести; през. — 1. л. сг. једем, 1. л. пл.

једемо (у вези са да: д едем, д едемо); аор. — једо, једе (2. и 3. л.) —

једoсмо (јесмо), једoсте (јесте), једоше (јеше); имп. — 2. л. сг. једи,

пл. — 1. л. једимо, 2. л. jèте = jедите, р. прид. — јеб, јела, јело —

јели, јеле, јела.

378. Каже се: изести и изјести; 1. л. сг. през. изедем = изједем;

p. прид. м. и ж. р. cГ. изео = изјб (изб) — изела (изјела).

379. Глагол ићи: през. ст. — 1. л. идем, 2. л. идеш, пл. — 2. л.

идете, 3. л. иду; имп. — 2. л. сг. иди, 2. л. пл. ите = идите; р. прид. —

ишб, ишла, ишло — ишли, ишле, ишла; сад. прил. идући.

380. Глагол доћи: аор. сг. — дођо, дође (2. и 3. л.), пл. — дођосмо,

дођосте, дођоше, р. прид. ж. р. cГ. дошла, м. р. пл. дошли, фут. — 1. л.

сг. доћу - дđћа, 3. л. пл. дбћу (дбће).

381. Глагол отићи: инф. дптићи = отићи; 3. л. сг. през. де;

аор. — 2. и 3. л. сг. де, 3. л. пл. доше; 2. л. пл. имп. отиђите, р. прид.

м. и ж. р. cг. дптишб = дчб— дптишла = дчла; фут. — диппћу, отићу =

дтпћа, отића, датпћеш, дјтпће — датпћемо (отићемо), дитићете, датпћу

(отпће).

382. Глагол изићи = изаћи: инф. изпћи, изаћи = изићи, изаћи; 3. л.

сг. през. изиђе; 1. л. сг. аор. изиђосмо = изађосмо; 2. л. сг. имп. изиђи;

p. прид. м. р. cГ. изишб, изашд = изишд, изашб.

383. Каже се сићи, саћи и врло ретко сапћи; 1. л. сг. през. сиђем

= cabéм; 3. л. пл. аор. сиђоше = caboue; p. прид. м. р. ст. сишб =

сашб, покаткад и саишб.

384. Каже се ући; 1. л. сг. през. уђем; 3. л. пл. аор. уђоше.

385. Не враћа се дентални плозив у радни придев глагола I врсте

c основом на такав консонант: пад, среб, плела.

386. У трпном придеву глагола I врсте на —з јављају се и аналошки

облици: загрижена, нагрижена, помужена, помужене, али је: везен, -a, -o.

387. Овако изгледа трпни придев глагола I врсте на -с: донешен,

донешена, донешено = донет, донета, донето, спашен = спашен;

трешен, трешена.
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388. Глагол донети: инф. донети (ддњети); аор. — 2. и 3. л. сг.

дднесе, 3. л. пл. донесоше = донеше, р. прид. м. и ж. р. ст. донд (ддњб)

— донела (ддњела).

389. Глаголи прве врсте на -к типа пећи у 3. л. пл. през. мењају

к у ч: печу, течу. Исто је тако и код типа вући: вучу, завучу, навучу,

тучу.

390. 3. л. пл. през. гл. моћи може тројако гласити: могу, можу,

мору.

391. Увек се каже: вуци — вуците, довуци— довуците, пеци—

пеците, туци — туците, што значи да се у примерима овог типа не

врши прва палатализација.

392. Глагол почети: инф. почети; през. — 1. л. сг. почнем, 1. л.

пл. почнемо.

393. Глагол узети: инф. узети; 1. л. сг. през. узмем; аор. сг.

— 1. л. узе, 2. и 3. л. узе, 3. л. пл. узеше, 2. л. пл. имп. узмите;р. прид.

м. и ж. р. cр. узб — узела.

394. Глагол умријети: инф. умријети; 3. л. сг. през. умре; аор.

— 3. л. сг. умр“?е, 3. л. пл. умријеше; р. прид. м. и ж. р. ст. умрб —

умрла.

395. Глагол трти: инф. трти; 3. л. сг. през. тре, натре, аор.

— 2. и 3. л. сг. натр (само од сложеног глагола), 3. л. пл. затријеше,

натр“?еше; р. прид. м. и ж. р. ст. трб, натрб — трла, натрла; трп.

прид. м. и ж. р. cг. трвен (трт) — трвена.

396. Глагол задрђти: инф. задријети; 3. л. сг. през. задре; 3. л.

сг. аор. задр“e; 2. л. сг. имп. задри, р. прид. м. и ж. р. ст. задрб —

задрла; трп. прид. м. и ж. р. cг. задрт. — задрта.

397. У вези с појавом да неки глаголи I врсте могу имати облике

и по III врсти, у Љештанском је овакво стање:

a) глагол помоћи: инф. помоћи; 3. л. сг. през. помогне; аор. — 3. л.

сг. помдже, 1. л. пл. помдгосмо;

b) глагол лећи: 3. л. пл. през. легну; 2. и 3. л. сг. аор. леже; p.

прид. м. р. cГ. легб.

c) глагол сјести: инф. сјести; 3. л. пл. през. сједну; 3. л. сг. аор.

сједе; 2. л. пл. имп. сјете = сједите; р. прид. м. и ж. р. cг. сјед —

сјела;

d) глагол озепсти: инф. озепсти; аор. — 2. и 3. л. сг. дзебе, 1. л.

пл. озебосмо;

е) глагол погинути: 3. л. сг. аор. погибе = погину;

f) глагол пасти: инф. пасти; 3. л. сг. през. падне; аор. сг. — 1. л.

падо, 2. и 3. л. паде, 3. л. пл. падоше, р. прид. м. р. ст. пад.

398. Појава да глаголи I врсте могу прелазити у VI овако се испо

ЉаВа .
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a) увек се каже живити, никад живсти; 1. л. пл. през, живимо,

аор. — 3. л. сг. живи, 3. л. пл. живише; р. прид. м. р. пл. живили;

b) чешће се чује спасти, ређе спасити; 3. л. сг. през. спаст, трп.

прид. М. р. Сг. спашен и спашен;

c) говори се плијевити и пљевити, никад плети; 1. л. пл. през.

пл“евамо = пљевамо; 2. л. ст. имп. пл“еви = пљеви; p. прид. м. p.

пл. пл“јевили = пљевили;

d) редовно се каже расти; 3. л. сг. през. расте, р. прид. м. р. ст.

растд, а према израсти — израст б;

е) глагол вријећи: инф. ври?ећи; през. — 1. л. сг. вршем, пл. —

1. л. вршемо, 3. л. вршу; 2. л. пл. имп. вршите, р. прид. м. р. cГ. врб,

пл. врли.

399. Глагол рвати се: 3. л. сг. през. рве се, р. прид. м. р. пл.

pвали (рвли, pвли) се.

400. Глагол ткати: през. — чем, чеш, че — чемо, чете, чу,

ређе је ткем ... тку; 2. л. сг. имп. чи.

401. У значењу „saugen“ употребљавају се ова два глагола: а)

перфективни: посати; през. — 3. л. сг. посе, 3. л. пл. посу; 2. л. сг.

имп. поси, р. прид. ср. р. ст. посало; — b) имперфективни сати: 3. л.

пл. през. су; 2. л. сг. имп. си; р. прид. ср. р. cГ. сало.

402. Глагол бријати (ce): 3. л. сг. през. брије (се); 2. л. сг. имп.

бри (ce); p. прид. м. р. cГ. бриб (се).

403. У Љештанском се код глагола III врсте добро чува инфини

тивна основа на -ну: потонуло, пријднуло, утднуло.

404. Овакво је стање у вези с појавом да глаголи III врсте могу

имати облике по I: a) инф. дићи = дигнути; аор. —2. и 3. л. сг. диже,

пл. — 1. л. дигосмо, 3. л. дигоше, р. прид. м. р. cГ. дигб; — b) 3. л.

сг. аор, покисе, р. прид. м. р. cг. покисд., — c) p. прид. ср. р. ст. увело

= увенуло.

405. Глагол метнути:

а) инф. метнути; 1. л. пл. през. метнемо; 3. л. пл. аор. метнуше;

2. л. сг. имп. метни; р. прид. м. р. ст. метнб, пл. метнули (метнили),

ж. p. ст. метнула;

b) инф. метити; 2. л. сг. имп. мети; p. прид. ж. р. cГ. метила

=метла (једино се ови облици чују).

406. Глагол пролити: 3. л. сг. през. пролије; 3. л. пл. аор. прд

лише, р. прид. м. р. cг. проли“б, трп. прид. ж. р. cr. проливена (проље

вена) = прдлпта.

407. Глагол добити: инф. добити; 3. л. сг. през. добије, р. прид.

м. и ж. р. cГ. добит, -a = добијен, -дна = добивен, -ена.
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408. Глагол сакрити: инф. сакрити; 3. л. сг. през. сакрије.

409. Глагол ковати: 3. л. сг. през. куће; 2. л. сг. имп. куј; p.

прид. м. р. ст. ковб, трп. прид. м. р. cГ. кован = коват.

410. Глагол отровати: 3. л. сг. през. дитру?е; аор. сг. — 1. л.

отpдва, 2. и 3. дпрова, р. прид. ж. р. cГ. дитровала.

411. 3. л. сг. през. глагола пљувати — пљује.

412. Глагол куповати: инф. купдвати; 3. л. сг. през. купује;

имп. купуј, р. прид. м. и ж. р. cг, куповд — куповала.

413. 1. л. сг. през. глагола слати: шаљем = шљем (исп. по

шаљем = пошљем).

414. Глагол жети: инф. жети (жњети); 1. л. пл. през. жњемо,

имп. — 1. л. ст. Жсни, 2. л. пл. жњите, р. прид. м. р. cг, жеб, пл. жели

(жњели).

415. Р. прид. м. и ж. р. cГ. глагола мљети: мљео (мљеб) — мљела;

трп. прид. мљевен, -ена.

416. Глагол дрхтати (овде се каже дрктати, цептати): 1. л.

сг. през. дрктим, цептим, р. прид. м. р. ст. дрктб, цептб.

417. Однос између глагола V и II врсте: 1. л. сг. през. — капље

— дрема, дува, з“јева, здба, мљеска, сипа — шеће = шета, иште (иска),

пљешће (пљеска), пршће (прска). Исп. виче, диже (сад. прил вичући=

викајући, дижући = дизајући).

418. Р. прид. ж. р. cГ. глагола мирисати (каже се мирисати)

гласи мирисала = мирисала.

419. Глаголи јати, узјати: 1. л. сг. през. јашем, узјашем; p.

прид. м. и ж. р. ст. јаб, узjб — јала, узjала.

420. Глагол дати: през. — 1. л. сг. дам= дадем, пл. — 1. л. дамо

= дадемо, 3. л. дају = даду; аор. — 2. и 3. л. сг. даде, 3. л. пл. дадоше;

p. прид. ст. даб, дала, дало; трп. прид. сг. дат, дата, дато.

421. Глагол знати: през. — знам, знаш (наш), зна — знамо, знате,

знају = знадем, знадеш (надеш), знаде — знадемо, знадете, знаду;

1. л. сг. аор. знадо; 2. л. сг. имп. знај, имперф. — 1. л. сг. знадија, 1. л.

пл. Знадијасмо.

422. Глагол имати: инф. имати; през. — 1. л. сг. имам, пл. —

1. л. имамо (имамо), 3. л. имају; 1. л. сг. имперф. имадија, р. прид.

м. р. cГ. имб, пл. имали.

423. Каже се играти (играти); 3. л. пл. през. играју (играју);

сад. прил. играјући (играјући).

424. Глагол читати: през. — 1. л. пл. читамо, 2. л. читате;

p. прид. м. и ж. р. cг. читд. — читала.
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425. Глагол чешљати: 2. л. пл. през. чешљате, р. прид. м. и ж.

p. cГ. чешљб — чешљала.

426. Глагол гледати облички се колеба у сг. през. и у 3. л. пл.

овог облика између глагола V и VI врсте: гледам (гледим), гледаш (гле

дпш), гледа (гледп) — гледате, гледамо, гледају (гледе), али су облици

по V врсти обичнији; 2. л. сг. имп. гледај, р. прид. ж. р. cГ. гледала.

427. Глагол разумјети: инф. разумити; само се, и то ретко, у

3. л. пл. през. чују облици разумију (разуму). Место овог глагола упо

требљава се глагол сваћати: през. — 1. л. сг. сваћам, пл. — 1. л. сваћамо,

3. л. сваћају; аор. сг. — свати, свати (2. и 3. л.).

428. Глагол пустити: инф. пустити = пуштити; 3. л. пл. през.

пусте = пуште; р. прид. пустио = пуштио, трп. прид. пуштен.

429. Глагол бацити: инф. бацити (бацити); p. прид. ж. р. ст.

бацила (бацила).

430. Глаголи VI врсте са старом инфинитивном основом на ђ:

а) сbдђти: инф. сједити; през. пл. — 1. л. сједимо, 2. л. сједите;

p. прид. м. и ж. р. cг. сједино — сједила.

b) видђти: инф. видити; аор. ст. — виђо, виђе (2. и 3. л.), пл.

— виђосмо, (виђасмо), виђосте (виђасте), виђоше (виђаше); p. прид. м.

и ж. р. ст. видијо = виђо — видила = видла.

431. Глагол учинити по облицима инфинитивне основе не одступа

од књижевног језика: инф. учинити; 2. и 3. л. сг. аор. учини.

432. Глагол волети: инф. волити; през. ст. — 1. л. волим, 3. л.

волт, р. прид. м. и ж. р. ст. волио = вдли?д — волила (вдл-ла).

433. Глагол горети: инф. гдрети (гдpити); през. — 3. л. сг, гдрт,

3. л. пл. гдpe; 2. и 3. л. сг. аор. изгоре = изгори, р. прид. м. и ж. р. ст.

гдред = гдpино — гдрела = гдpила.

434. Глагол остарити: инф. дстарити; 3. л. сг. през. дстари;

p. прид. ж. р. cГ. дстарила.

435. Глагол зрети: инф. зрети; през. — 3. л. сг. зри, 3. л. пл.

зpу, р. прид. м. р. ст. зријо.

436. Глагол ударити: инф. ударити; 3. л. сг. през. удара; p.

прид. м. р. cГ. ударио.

437. Што се тиче односа између глагола VI и III врсте, у Љештан

ском се готово увек употребљавају облици по VI врсти: 3. л. сг. през.:

замијент, намијент, ддмијент, р. прид. замијенијо, намијенио, одм“?енио.

Једино сам према презенту узвијдним записао радни придев узвијднуло

и инфинитив извијднути.

438. Глагол сломити има само облике по VI врсти: 3. л. сг. през.

сломи (у Тршићу је сломије, — исп. Берислав М. Николић, Тршићки

говор, СДЗб ХVII, т. 375); трп. прид. сломљен.
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439. Глагол бројати: инф. брдити = брдјати; през. пл. — 1.

л. брдимо, 2. л. брдште; имп. брди = брбј, р. прид. м. и ж. р. cг. брдио

= брдјб— брдила = брдјала. Као што се види, овај глагол у инфинитиву

и радном придеву има облике и по VI и по VII врсти.

440. Увек се каже спавати, спава, што значи да нема облика

спати.

441. Глагол вриштати: 3. л. сг. през. вришти, р. прид. м. и ж.

p. пл. вриштали (вриштили) — вриштале (вриштиле).

442. Каже се њиштати; 3. л. сг. през. њишта.

443. Глагол бежати: инф. бижати; през. сг. — 1. л. бижим,

3. л. биост; имп. — 2. л. сг. бижи, 2. л. пл. бижите = биште; р. прид.

м. и ж. р. cг. бижб — биопсала.

444. Глагол ћутати: инф. бутити (шутити); 3. л. пл. през.

ћуте (шуте); 2. л. сг. имп. hути (шути); p. прид. м. р. cГ. ћути?о =

ћутб (шути?о = шутд).

445. Глагол бити (esse): през. сг. — бидем, будем, биднем, буднем

— бидеш, будеш, биднеш, буднеш — биде, буде, бидне, будне, суплетивни

презентски облик јесам: 1. л. сг. јесам, одрично — нисам, 3. л. сг. није;

3. л. сг. аор. би = бијаде (бијаде); 2. л. сг. имп. биди, буди, бидни, будни,

имперф. — 2. и 3. л. сг. бијаше, 1. л. пл. бијасмо; p. прид. сг. био

= биб, била, било; 3. л. пл. фут. биће.

446. Глагол хтети: инф. hēти = шћети (стјети); през. дбу,

öћеш = днеш, дје — днемо, дјете, дбу, одрично — 3. л. сг. неће, пл.

— нећемо, нећете, неће = нећу; аор. — ћедо, ћеде (2. и 3. л.) — ћедосмо

ћедосте, ћедоше (и ћадо, ћаде (2. и 3. л.))—ћадосмо, ћадосте, ћадоше);

имперф. — 1. л. сг. ћадија, 1. л. пл. háдијасмо; p. прид. м. и ж. р. cr.

— ћео, шћео = ћеб, шћеб (сти о = стаб, стјео = стјеб) — ћела, шћела

(стјела), пл. — ћели, шћели (стјели) — ћеле, шћеле (стјеле).

12) ТВОРБА ИТЕРАТИВНИХ ОБРАЗОВАЊА

447. Глаголи с инфинитивном основом на -ава- имају књижевне

ликове: 3. л. сг. през. задржава, обећава, одржава; p. прид. ж. р. cГ.

задржавала, обећавала, одржавала, придржавала.

448. Глагол давати: през. — 1. л. сг. дâем = даем, 1. л. пл.

дáемо — даемо, имп. даи — давај.

449. 1. л. сг. през. глагола познавати гласи познаем = познајем,

али се као несвршен употребљава и глагол познати: познам (познам

ја њега добро).

450. Глаголи типа записивати: 3. л. сг. през. заграђује, записуe,

зарађује, израђује, наваљује, наређује, ограђуе, одваљу?е, преграђу?е,
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преписује; — свањива = свању је, р. прид. м. р. cг. ограђивб, преграђивб,

преписивб.

451. Глагол казивати: през. — 1. л. сг. казујем (казивам), 3. л.

пл. казуђу (казивају); p. прид. казивб.

452. Глагол даривати: през. — 1. л. сг. даривам = дарујем, 3. л.

пл. даривају = дарују.

453. 3. л. сг. през. глагола свитати гласи свиће. Поред свитати

каже се и свањавати (3. л. сг. през. свањава), свањивати.

454. Поред дондсити, прендсити говори се и донашати, пренашати;

3. л. пл. през. доносе, преносе = донашају, пренашају.

455. Паралелно се употребљавају инфинитивни облици добијати

и добивати; 3. л. пл. през. добијају — добивају.

456. Узајамни утицај тренутних и итеративних образовања постоји

у овим типовима: а) према пустити каже се и пустати; 3. л. пл. през.

пустају; b) према пуштати (пуштати) чује се и пуштити; 3. л. пл.

през. пуште.
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Четврти одељак

СИНТАКСА

1) КОНГРУЕНЦИЈА

457. Конгруенција предикатског дела, кад се именица налази у

бројној конструкцији, најчешће је обличка:

а) м. р.: Два га метка погодила; Два ајдука су дошла, дба лбнца

пала са шпорета, али сам чуо и примере са значењским слагањем:

Два чоека су ддили; Два ајдука код њега били;

b) ср. р.: Дошла су ми дба унучета; Два се села посвадила; Čба

с“?ена се претурила, али сам записао и реченицу са значењским слагањем

предикатског дела: Оба прасета су појли што смо им дали (овако је ин

форматор рекао први пут, а кад је поновио реченицу, казао је: Čба

прасета су појла).

При даљем испитивању закључио сам да је значењско слагање

знатно ређе од обличког кад је у питању конгруенција предикатског

дела уз именице у бројној конструкцији: Два ђетета дошла; Њti два

се побила; Три ме кучета напала.

458. Именице на -а, које означавају и мушка и женска лица, кад

уза се имају атрибут, овако се понашају:

а) сг. Гледам га — права бекpија; Ддшла ми у кућу дна пијандура,

Митар је њđзи добра слуга, Скитницо једна, што се ђе не скрасти; Шта

вичеш на ме — нисам ја твдја слуга, — Кди судија суди?;

b) пл. Досадише ми дне варошке бекpије; Ддбре слуге имаш ; Ддиле

му на жетву све саме прдпалице.

Очигледно је да се атрибут уз ове именице употребљава готово

увек у женском роду, изузимајући именицу судија уз коју се атрибут

у сингулару употребљава у облику мушког рода. Значи, постоји обличко

слагање атрибута и у сингулару и у плуралу.

459. Кад се именица употреби у конструкцији са збирним бројем
атрибут се јавља у облику сг. с. p.: Онд мбе двбе телади.
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460. Уз бројне именице на -ица атрибут се употребљава у облику

сг. ж. p.: Нека трдица иду путем, два двоица нешто траже, дна двдица

ћуте.

461. Код истих именица радни придев у предикату има облик

плурала: И њи прдица су дошли; Њи двоица су стално пјевали, нису

ушућивали.

462. Ако се придев и радни придев у предикату односе на именице

браћа и господа, они имају облик ср. р. пл.: Дошла су јој браћа; дни

су били некад велика госпдда.

463. Уз именице владика, војвода и слуга број два се појављује

у облику ж. p.: две владике, две војводе, две слуге. Међутим, уз именице

владика и војвода други се атрибути и радни придев у предикату упо

требљавају у облику м. p. : велики владика, наш владика, — дошб владика,

jрекб владика; — наш велики војвода, — виђо нас војвода, а уз именицу

слуга у облику ж. p.: ддбра слуга, твдја слуга, — дошла слуга, побјегла

му слуга.

464. Предикат уз колективне именице на -ад редовно је у облику

плурала: Крмад гуpичу, Прасад скиче; Телад се играју по башчи.

465. Уз именице изведене суфиксом -ло атрибут и радни придев

у предикату се употребљавају у облику ср. р.: Он је велико наклапало;

Жнд чангризало по цели дан наглаба; — Да ли је дошло оно спадало; Oитиш

ла су дба спадала неђе прико села.

466. Кад се употребе именице већина, дружина, мложина и народ,

глагол у предикату има облик сингулара: Већина свијета је стигла,

Скупила се цела дружина; Није њи била мложина. Био је народ добар.

467. Кад се ради о количини већој или мањој од пет, прилог

неколико не разликује се конгруенцијом, већ се увек, без обзира на

колику се количину мисли, употребљава у наведеном облику: Нађи

неколико људи за свједдке; 3двни неколико копача (ово може значити

и мање и више од пет).

468. Уз збирну именицу увек се јавља збирни број: Има нађе

и по десеторо чељади у кући; Пpддб петоро јањади, Опрасила крмача

десеторо прасади.

2) ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ И РЕКЦИЈА ПОЈЕДИНИХ ГЛАГОЛА

469. Припадност имену и презимену исказује се генитивом без

предлога: зет Миломпра Тодоровића; кућа Славка Марковића, син Бране

Марковића; стока Радосава Милисављевића; тор Станка Тешића.

470. Припадност се изражава и дативском енклитиком личн

заменице: Нема ми најбољега јањета; Нема ми сестре јди. -
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471. Кад се употреби име лица којем нешто припада, припадност

томе имену исказује се присвојним придевом: Ђбин поток, Милетина

раван, Некан бријег, Нешкова вода, Стантн поток.

472. Припадност презимену на -ић исказује се посесивним гени

тивом тога презимена: Вејзовића брдо, Ђбкића чардак, Јанковића главица,

Марића поток, Марковића вдда, Милисављевића коса, Тешића ваденица.

473. Покаткад се и уз номинатив женског личног имена употреб

љава презиме на -ић у облику посесивног генитива: Вида Марића,

Петрија Марковића, Радмила Ђбкића, Станија Милисављевића. — Ипак

се много чешће уз облик номинатива женских личних имена, ради ближег

одређивања припадности женске особе, употребљава:

а) присвојни придев од очевог имена (или од хипокористика

тог имена): Љубинка Радосављева, Миленка Цвјеткова, Вера Перина;

b) присвојни придев од мајчиног имена (или од хипокористика

тог имена): Лела Радина, Милица Винчина, Рада Микина;

с) присвојни придев од мужевљевог имена (или од хипокористика

тог имена): Була Бранина, Миља Миленкова, Рада Дикина.

474. На сличан се начин одређује и припадност мушких особа.

То се чини:

а) присвојним придевом од очевог имена (или присвојним при

девом хипокористика тог имена): Микоша Лазин, Милош Дикин, Ра

дован Драганбв, -

b) присвојним придевом од дедовог или мајчиног имена (или

присвојним придевом хипокористика тих имена): Радован Славков, —

Милош Радин.

475. Речца еда се употребљава с обликом генитива у значењу
- о- - "W - * „- Y - - wм -

има ли: Еда Раше? — рекб је доћи; Еда ли ђе мое краве?

476. Облик генитива се врло често употребљава као објекат у

негираној реченици: Нема дна сестре, Нема ни мајке.

477. За означавање времена кад се употребе именице дан и ноћ

служе:

a) генитив без предлога: Дође истбг дана; То је било другог дана;

— И убн бану баш исто дне ноћи, Падала је киша прошле ноћи;

b) акузатив без предлога: Звали жетбвце исти дан; — Ону ноћ

је падала киша,

c) акузатив с предлогом у (само за именицу дан): У исти дан се

порддише.

478. У примеру Нема никога у кући употребљен је облик генитива

заменице нико уз глагол немати са значењем не налазити се, не постојати.

479. Уз одречно употребљене глаголе знати, слушати и чекати

често се употребљава генитив: Не знаш ти мде муке; Не слушај баке;
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Не чекај Раше, него једи, али и акузатив: Не знаш ти њу; Не слушај

ти Милицу.

480. Уз глагол питати употребљава се увек облик генитива:

Питаћа ње кад дође, Шта ти ње питаш ; Питај Раде како је било на

свадби, Штд не питаш Микоше, Питб сам и Мате.

481. Уз глагол тицати се стално долази облик генитива: Радмиле

се ништа не тиче шта ја радим, Ње се не тиче шта ја радим; Шта се

тб мó4é жене тиче, Ње и Раде све се тиче.

482. Уз аблативне глаголе употребљава се генитив без предлога од:

Не бди се ни дуа ни мајке, Плашт се грмљавине, — дорекб се жене, —

Отарасисмо се свена; — Чувај се Љубице, з другима ћеш лако.

483. Облик генитива стоји и уз израз стаде вриска: Стаде вриска

Раде; Ђеца затишташе, жене стаде вриска; Стаде је кукњава.

484. Каже се: Пун вдде; Напијо се мљека.

485. Уз глаголе налазити се, становати, који значе бити, налазити

се у сфери, употребљава се:

a) генитив с предлогом код (чешће): Код њега су мбе грабље;

Станује ко тетке;

b) генитив с предлогом у (ређе): Нож је у мене; У Радмиле је била

њена рекља.

486. У примерима: Код онаке згдде и имања, бн дде дип куће, Код“

толико ђевојака, дета неджењен, предлог код је употребљен у значењу

— упркос постојању.

487. Уз глагол донети (доњети) употребљава се за означавање

одвајања предлог од: Донеси од Невене ваденицу; Дднесе од Милана

сикиру.

488. Глаголи са значењем тражити, молити редовно се употреб

љавају уз облик генитива с предлогом у: Ишти у Драгана меда;Искб

сам у Дике пара; Тражи виле у Мите.

489. Исто се веза у — генитив употребљава уз глаголе купити,

набавити и сл.: У кога си купио ракије? Узела сам мало шећера у једне

жене.

490. За одређивање материје или грађе од које је нешто направљено

употребљава се облик генитива с предлогом од: Каца је начињена од

буковине, Доста се којечега од чамовине може направити.

491. Узрочно из често се употребљава у примерима овог типа:

Он је само из мржње свједочио против мене; Налагб је на ме из пакбсти.

Врло се често у узрочном значењу употребљава предлог через:

Через Јаке ни ја нисам дошо, Через стдке се посвадиле, Через чега не

гдворе?
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492. Редовно се употребљава конструкција с оне стране: Војска

је била с оне стране на брду, Пребацише се преко Дрине с дне стране.

493. Предлог успротив двојако се употребљава:

а) уз генитив: Све ради успротив кућана, Све рече успротив Драгана

(чешће);

b) уз датив: Чини злд успротив коншијама (ређе).

494. Предлог близу увек иде уз генитив: Имали су тор близу

планине; Имање им близу куће.

495. Везник као, кад се њиме означава упоређење, употребљава

се с конструкцијом у -{- генитив: Има дуга увета ко у магарца; Има

ноге ко у раде.

496. Намена се у љештанском говору остварује овим падежима:

a) генитивом с предлогом за: дре за зоби, дре за компира; дре за

муруза, дре за шенице;

b) дативом: Шта си згдтовила ручку; Има ли шта вечери; Спрема

ручак копачима;

c) акузативом с предлогом за: Шта има за ручак?

497. За обележавање лица које представља циљ кретања упо

требљава се:

а) датив без предлога: Враћа се дуу, Иди баки; доe својој мајци

— којим се изражава већа присност према том лицу,

b) генитив с предлогом код: Иде код диа, Иде ко тетке — којим

се изражава Мања Присност.

498. Као логички субјекат уз изразе којима се одређује психолошко

стање употребљава се:

а) датив: жао ми је ижалити не мдгу;

b) акузатив: стра ме; стид ме народа; стид ме црне земље.

499. Уз глагол помагати употребљавају се:

а) датив: Помаже мајци (ако ради с њом неки посао);

b) акузатив: Пдмаже мајку (ако се мисли на помагање у новцу).

500. Кад се одређује географски објекат као циљ кретања, овде

се употребљава веза у — акузатив: Очо у Бијоград, Иде данас у Бајну

Башчу.

501. У Љештанском се разликује падеж циља (ак, с предлозима

у, на, под, над...) од падежа места (лок.-инстр.):

Oде у Ваљево, — Живи у Обренбвцу;

Пење се на крушку; — Сједи пот крушком.

502. Везама у -- акузатив, на -ј- акузатив одређује се део тела

на којем се манифестује нека особина: сакат у руку; слијеп на једно дко.
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503. Предлог мимо употребљава се само уз акузатив: Прођоше

и мимо Ленку, Прође мимо моју кућу, Одоше мимо село.

504. Уз глаголе држати се, ухватити се употребљава се акузатив

с предлогом за: Држе се за руке, Уватили се за руке.

505. Уз глагол мирисати долази акузатив уз предлог на: Мирише

на загорјел, Мирише на рибу.

506. Уз глагол чекати употребљава се акузатив без предлога:

Чекам Раду; Чекамо ђецу.

507. Глагол клети се има двојаку рекцију:

а) стоји уз акузатив: Куне се у ђецу;

b) и уз инструментал: Куне се ђецбм.

508. Уз глагол сматрати паралелно се употребљавају:

а) акузатив с предлогом за: Сматра га за будалу;

b) инструментал без предлога: Сматра га будалбм.

509. Инструментал оруђа се употребљава:

а) без предлога: Засу нас земљбм; Маше неким цилиндером или

шеширом.

b) с предлогом: Пре се врло са коњима, ко је имб, кд није — са

вдловима; Оре се са плугом.

510. Уз социјативни инструментал иде редовно предлог с: И

дтале сам кренд с дним шофером.

511. За обележавање начина вршења неке радње употребљава се

и облик инструментала без предлога: Живи стдкбм, али је у овој служби

чешћи генитив с предлогом од: Живи дд“ стоке.

512. За обележавање квалитативног значења употребљава се ин

струментал с предлогом с: Ја не познам днoга с великом косом.

513. Начин плаћања исказује се двојако:

а) инструменталом без предлога: Плаћа се новцем;

b) локативом с предлогом у: Плаћа се у новцу.

514. У Љештанском се говори: Оженио се Милесбм; Оженијо

се Милицбм Целовом; Жена се Вербм; Не знам којом си се оженио; Којбм

се досент?, —што значи да се уз ове глаголе не употребљава предлог сCa).

515. Уз глаголе звати, назвати употребљава се поред номинатива

и инструментал: ном. Здве га баксуз, — инстр. дна Милутинова жена

здве Миленка ујаком; Назва га кером.

516. Уз глаголе мицати и завитлати може се често чути облик

инструментала без предлога: Не смти прстом мицати ка те бдлп;

Завитла мотиком на ме.
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517. Овде се говори: Тргује са компирима; Тргује са раки?бм.

518. Уз глаголе старати се, бринути се долази често облик инстру

ментала без предлога: Стара се кућом; Брине се стокбм; Брине се ђецом,

али се уз њих употребљавају и акузатив с предлогом за (Брине се за

ђецу) и локатив с предлогом о (Брине се о ђеци).

519. Уз глагол бљувати долази исто облик инструментала: Бљује

крвљу, а може се чути и облик акузатива: Бљује крв.

520. За означавање места употребљава се уз облик локатива

дистрибутивно по: Лутају Цигани по селима; Ода по њивама.

521. Везом по — локатив означава се покаткад и правац: Иди

право по бандерама и тачно ћеш напћи на његову кућу.

522. У значењу „после употребљава се локатив с предлогом

по: Ддид неђе по Марковдану; Видле смо се у недиљу по Илиндану.

523. У временском значењу „приликом, за време“ употребљава

се локатив с предлогом о: Баш о ручку причасмо о теби, Синдб о вечери

ми се посвадисмо.

524. За обележавање посредништва у честој је употреби веза по-{-

локатив: Јави по Пери да дома сиђу дзгд из села на вршај.

525. Са значењем „у поређењу са употребљава се веза при –i-

локатив: Шта је његово имање при твбме имању; Шта је моја памет

при твдјбј памети.

526. У примеру по мени мди како дбеш употребљен је локатив

личне заменице с предлогом по у значењу „према мом схватању”.

527. Локатив с предлогом при(м) употребљава се с облицима

глагола бити у оваквим изразима: Није био при памети кад је такб

урадијо, Кад будем прим парама вратићу ти дуг; Ниси при чистој свијести.

528. Уз глаголе причати и говорити често се употребљава локатив

с предлогом о: Свашта причају д њој, Гдворе д њбј да је нездрава, али

се уз њих може чути и акузатив с предлогом за: Прича се за њу ддсти

pђави ствари.

529. Увек се каже: бљед у лицу, мршав у телу, што значи да нема

шримера типа блед лицем.

3) ГЛАГОЛСКИ РОД И СЛИЧНА ПИТАЊА

530. Овакве су прилике у вези с јављањем повратног се:

a) глаголи без се:

додирати: Дддијало ми више радити;

обездбразити: Он је млдго обездбразио;
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оддцнити: Мбра се ићи, оддцнисмо;

свитати: Ево свиће, устајте ваља шта радити;

сићи: Сиђи дЗгб з дрвета;

b) глаголи са се:

гндити се: Гндт ми се рана на прсту;

доселити се: Нико не зна кат смо се доселили;

обдгатити се: Пре су били сиротиња, па се обдгатили;

oкашати се: Čкиша се вријеме;

c) глаголи са се и без се:

бринути/бринути се: Што ја да бринем о теби, брини се сам;

вјеровати (вјеровати се: Лаже, ништа не мош вјеровати; — Није

му се вјеровати; Вјеруј се да је такб.

димити/димити се: Димт душак, Шта нб се димп у Јосповићима?

журити/журити се: Стани, не жури; Ку се журиш?

кренути/кренути се: Ајде крвни једном шта чекаш? Крвни се мало

тамо да са и на смјестим.

пјенити/пјенити се: Надимала се крава, виш како пјент; Ту ђе

се пјент вдда, ту је дубоко.

помолити/помолити се: Помоли шта имаш у џепу, Помдли се на

прбзбр;

претрпити/претрпити се: Једва претрпи да га не ударим;

примакнути/примакнути се: Примакни ми тањир; Примакни се

вам; Претрпи се до сутре, па сутре иди ддктору.

свратити/свратити се: Сврати мало и код мене; Вала сврати

ћу се премда је касно.

-- 531. Глаголи бацати и бацити имају активну и медијалну употребу:

Ено га горе баца с“?ено на кошару, Баца се камењем на бвце; — Баци тд.

па ајде; Баци се коп пут каменом на бвце.

532. Ако је агенс безлично схваћен, употребљава се:

а) безлична реченица: Позвали га у војску;

b) пасивна конструкција: Позват је у војску.

4) ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА

533. Облици инфинитива и презента с везником да употребљавају

се као допуна неких облика медијалних глагола, медијалних израза,

а и глагола који значе почетак, прекид или наставак радње. У овој

употреби је чешћи облик инфинитива него презента с везником да.

То потврђује и број примера узетих из неколико текстова: презент:
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Ја морам да судим, а ви чекајте; Морам да платам, Ја не смим

нбде да идем; Испита суд ги ометра шта бн зна да каже; Ја мбрам да

бижим; — и н ф и н и т и в:

Нембјте се плашити; Ако можеш натдварити, ја ћу повући, Мбраш

платити разговор, Изађу на брдо горе и почну пуцати; дна граната неће

близу вас пасти; Ја поче кукати; Не би мдгла два наша ваденица уовиште

радити; Заглавио народ бижати; Вдин је надб бижати горе у шевар;

Стаде кошара гдрети; Поче пушити; Поче мене до ногу полако питати;

Почеше моја колета радити.

534. Облици презента сложени с префиксом уз- употребљавају

се у служби футура II: Ако устражп пара, треба му дати; Када ти

устребају виле, ти узми; Ако узазовеш жетбвце, здви и нас; Ако узврдаш,

гдтов си.

535. Облик футура II употребљава се за означавање прошле могуће

радње у погодбеним реченицама: Ако то буде рекб, наљутићу се на

њега; Ако буде имање прддб јевтино, пропашће.

536. Обликом аориста исказује се готово увек најближа прошлост:

IПта то рече, не чу ддбро, Стаде ти марама; Тек сад дође. — Покаткад

се у овој служби употребљава и перфекат: Сад је баш двуда прдиб.

537. У овом се говору може чути и аорист од несвршених глагола:

Тражисмо бвце до ноћи; Неко вика; Зваше и нас за сопру.

538. Имперфекат се у љештанском говору ретко кад употребљава.

Једино се покаткад може чути уз везник да у погодбеним реченицама:

Да знадија да ћеш у Ругачицу, рекб би ти да ми купиш мало соли, Да

имадија пара, лако би га; Да бијаше дошд, реко би му.

539. Облици крњег перфекта јављају се у овим случајевима:

a) у емфатичном саопштавању: Пукла брана у Ријеци!

b) у клетвама: Мутна те Марица донела; Ддиб ко шенично зрно

па умрб; Да бба да радио, ништа не вајдио, Како право радио, тако

ти и ббг даб, Да бба да му се кућа мртвим коцем затворила. Да ббг да

ти се по кући гдведа обадала.

c) у приповедању: Ја запретала ону погачицу у ватру и сједим

прид ваденицбм; Они запалили Симића кавану; Мој свекар био у ваденици;

Радио са ваденицбм, уимо жито.

540. У значењу „требало је да употребљава се крњи перфекат

глагола бити -{- инфинитив: Био ћутити, па ништа не би било; Био

говдpити право, Бијо право рећи и ништа не би било.

541. Покаткад се чује и приповедачки императив: Ми задкупи

стоку, па у поток; У мене нема најбољега јањета, а ја тражи, Ја му

реци, бн се наљути; Ја дбђи тамо.

542. У значењу „узми, узмите“ употребљавају се облици на,

нате: На, море, шта се ту нећкаш ; Нате, носите све.
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5) ИЗ СИНТАКСЕ РЕЧЕНИЦА

543. Уз везник док употребљава се одрични глаголски облик:

Чекаћу га док не дбђе с воде, Буди ту док не будем гдтов.

544. У значењу временских везника чим и тек употребљава се

покаткад везник а: А сване, њега нема кот куће; А дбђеш, дна дома у

плач.

545. Уз облик потенцијала у намерним реченицама употребљава

се често негација: Гледај не би ли га како неђе запдслио.

546. Као везник узрочних реченица употребљава се и прилог ђе:

Неће да каже ђе не зна. -

547. У поредбеним реченицама за исказивање изузетне неједнако

сти поред других, више обичних, везника употребљавају се и везници

дели и толи:

Не може се на бн потети, а дели ти; — Неће ни брата на свадбу

звати, а толи тебе.

548. Од упитно-узрочних речи највише се употребљава што: Штд

не дође кад рече? Исту функцију има и именица чудо: Чудо си ишб Ужице?

6) РАЗМЕШТАЈ ЕНКЛИТИКА И ДРУГЕ НАПОМЕНЕ

549. Енклитика се редовно долази иза енклитике је: Кад“је се за

ратило, ја сам црне муке видла; Сва је се болница дко мене дкретала;

А та ако чујеш, да је се нешто уставило, ти се направи да не чујеш;

Тако је се то завршило.

550. Покаткад се глаголском енклитиком раздваја атрибут од име

нице: Моја је башча увијек добро рађала.

Некад се између атрибута и именице умеће и више речи: Лична

ти је ту карта.

551. Врло се често употребљава придев чудан у значењу лет:

Станко је чудан момак, Čна је некад била најчуднија ђевојка.

552. Прилозима ђе и ку(д) пита се за циљ кретања: Ђе и тд.?,

Ђе си пошб*, Ку си заврб?, Ку си кренб2, Ку ћеш тамо?

553. Асеверативно потврђивање се исказује чешће речцом јабд

ме (<дабоме), ређе речцом ташта (<дашта).

554. Често се употребљава емфатична партикула ли: Боже, луда

ли је кога жали; Кака ли ће саде дна.
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Пети одељак

ЛЕКСИКА

I. МИКРОТОПОНИМИЈА И ХИДРОНИМИЈА

555. Записао сам ове микротопониме и ХИДрониме:

А

Алексића вода (извор)

4мбарине (пашњаци, шума)

б

Љабина раван (ливаде, пашњаци,

шума)

Башћа бријег (ливаде, шума)

Љакића раван (пашњак)

Бандера (пашњаци)

Батва (ливада)

Батве (ливаде, њиве)

Биљеге (воћњак, шума)

Братићевићи (заселак)

Братићевски поток

Љрдо (ливаде, њиве, пашњаци)

Љриза (ливаде, пашњаци)

Љријег (ливаде, шума)

Вршната стијена (шумарак)

Љуњ (њива, шума)

Буњска коса (шума)

Ључје (шума)

В

IBéсина вдда (извор)

Виноград (њиве)

Висока главица (шума)

Врановине (њиве)

Брањева стигена (пропланак)

Врбица (пашњак, раскршће)

Врли бријег (пашњак, шума)

Вртача (пашњаци)

Вуковац (пашњаци)

Вучев дб = Вучев до (њива)

1

Гаеви (шума)

Гапћ (шумарак)

Гај (шума)

Главица (ливаде, њиве)

Горње поље (њиве)

Горњи Градник (ливаде, њиве,

шума)

Грабова раван (ливаде, њиве,

шума)

Градина (ливада, пашњак)

Градник (ливаде, њиве, шума)

Грдовиште (њива)

Грмићи (пропланак, шума)

Грујански поток

Гумнина (њива)

Густи луг (њиве, шума)

—88—



Говор Љештанског 247

Д

Дебелд брдо (пашњаци)

Д6 (њиве)

Добра вода (извор)

Дојнт Градник (ливаде, њиве,

шума)

Дол (њива)

Ддлача (ливада)

Долинак (ливада)

Долови (њиве)

Доње поље (њиве)

Дражевац (њиве, шума)

Дражевински поток

Дрече (воћњаци, ливаде, шума)

Дриње (шума)

Друм (ливаде, пашњаци)

Дубрава (њива,шума)

Дуга њива (ливаде, њиве)

Ђ

Ђелковача (ливаде, њиве)

Ђбин поток (доњи ток Јосповића

потока, раскршће)

Ж

Жутиковац (пашњаци, шума)

З

Занога (пашњак, шума)

Збдрпште (раскршће)

Звјездица (ливаде, њиве)

Змајевац (извор)

И

Ивића њива (ливада)

Илића дграда (њиве)

ј

Јавбр (извор, ливаде, њиве)

Јагмило (њиве)

Јагодња раван (њиве, шума)

Јазбине (пашњак, шума)

Јанковића главица (ливаде, шума)

Јасеновац (пашњаци, шума)

Јевремовача (пашњак)

Јелав (њиве)

Јелашје (њиве)

Jдсиповићи = Jóсповићи (заселак)

Jдстовића поток = Jóсповски по

ток

Jбишање (ливаде, њиве)

К

Кадин дб (њиве, шума)

Калеми (воћњак)

Камењача (воћњак)

Кардвидићи (заселак)

Кик (пашњаци)

Ковачева дграда (њива)

Ковачева раван (њиве)

Ковачевића дграда (њива)

Кољебарак (ливада)

Кдса (шума)

Кдсица (вододерина)

Кдшарпште (њиве)

Кошничпште (њиве)

Крст (њиве)

Крстова главица (пашњаци)

Крстови (раскршће)

Крушак (шума)

Крушевље (њиве)

Крушков дб (воћњак, ливаде)

Крушчање (њива)

Крчевине (воћњак, шума)

Кузмани (заселак)

Кузмански поток

Кузманско брдо (ливаде)

Кулачиште (ливада, шума)

Кућиште (њиве, пашњак, шума)

JI

Лаз (ливаде, њиве)

Л**епо поље (ливаде, пашњаци)

Л*јешће (њиве)

Липовац (њиве, шума)

Липовачки поток
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Лöква (њиве)

Лдквица (воћњак, њиве)

Лдмови (ливаде, шума)

Луине крчевине (шума)

Луке (њиве)

Лукића извори

Лупаљка (шума)

Лучице (ливаде)

Љ

Љешће в. Лијешће

Љубистрана (пашњак, шума)

Љубистрански поток

Љуљашка (воћњак, ливада, шy

ма)

М

Мала главица (пашњак)

ЛМала ливада (ливада)

Мари љетпште (ливаде)

Марића поток

Марковића вдда (извор)

Мато дб = Матбв дб (ливада,

њива)

ЛМилетина раван (ливада, њива)

ЛМилисављевића коса (шума)

Мрамбpје (ливаде, пашњаци)

ЛМустаговац (извор)

Н

Недиљковача (пашњак)

Нектн бријег (брдашце)

Нешкова вода (извор)

Новаковача (пашњак)

Њ

Ниве (ливаде, њиве)

НБивица (воћњак, њиве)

о

Čбршине (ливаде, њиве)

Орашје (воћњаци)

Орловац (шума)

брница (њива)

Оскрушје (шума)

сбје (шума)

стињак, -њка (њива, шума)

дтава (њиве)

П

Палучак (ливаде, њиве)

Пана башча = Пана башча (воћ

њак, шума)

Петковићи (заселак)

Пећине (шума)

Пећински поток

Плазуља (ливада, њива)

Пландпште (Пландиште)

(пашњаци)

Плане (вододерине)

Плочани мајдан (ливада, пашњак)

Подјавбр (воћњаци, њиве)

Подраван (воћњаци, шума)

Пдљана (њиве)

Поље (ливаде, њиве)

Пољице (ливаде, њиве, шума)

Поткуњица (њиве)

Пдткућа (њиве)

Поткућиште

Праш поток

ПриЈека њива (пашњак)

Прикаја (ливада, њива)

Приседб (њива)

Присељ (њива)

Присбе (ливаде, њиве, шума)

Прскавац (извор)

Раван (њиве)

Рашће (њиве, шума)

Ржиште (њиве, шума)

Ријека (заселак)

Рита (ливаде, њива)

Рöвине (пашњаци)

Рогоз (ливаде)

Ртови (ливаде, њиве, шума)
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С

Селешница (њиве)

Селтите (ливаде, њиве)

Скакавац (поток)

Смиљевац (пашњак)

Cдлила (њиве)

Сридова вдда (извор)

Срић раван (ливаде, шума)

Ставе (шума)

Станин поток

Стантн поточић

Стара башча (воћњак)

Стачева раван (ливаде, њива)

Стране (вододерине, шума)

Стубб (ливаде, њиве)

Студенац (извор)

Т

Торине (воћњак, шума)

Тдчила (ливада, њива)

Трешњица (њива)

Трње (њиве)

Тучић (вододерина, њиве)

У

Узанози (воћњак, ливада, шума)

Уpвине (ливаде, шума)

Усарница (ливаде)

Ч

Чакића вода (извор)

Чакићи (део засеока Братићевићу)

Чаковина (извор)

III

IIIапари (заселак)

ПГатарски поток

IШљивићи (ливада)

П. АНТРОПОНИМИЈА

556. М у ш к а л и ч на и ме на

А

Александар (Александар)

Андрија

Богољуб

Бождар

Бориша = Бор“ша

Бранислав

Велизар

Велимпр

Љ8ељко

Видан (ново)

Видоe = Видоје

Владан (ново)

Властимпр = Ластимпр

Вдин = Böин

Вукашин

Гвозден

Гојко

Гдран (ново)

Грдздомпр

Димитрије

Добринко
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Ддбрисав

Драган

Драгиша = Драг“ша

Драгбјло

Драгољуб

Драгомир

Душан, -ана (вок. Душане)

Ђ

Ђбрђе

Ж

ЛКивко

Живорад

З

Здравко

Здран (ново)

И

Иван
Илија

Ј

Јаков

Јанко

Јеврем

Јевто, -ě

Јеремија (Јеремије)

Jдван

Јдвиша = Јдв“ша

Јордан, -ана (вок. Јордане)

К

Костадин

Л

Лазар

Лука

Љ

Љубинко

Љубиша = Љуб“ша

Љубомпр

Малиша

Марко

Матија

Милан

Миленко= Миленко

Милентије

Миливове

Милија

Милисав

Милован

Милоје

Милојко

Миломпр

Милорад

Милдсав

Милош

Милун

Милутин

Миљко
-

ЛМиодраг (Миодрагп)

Мирко

Мирољуб

Мирослав

Митар

Момпр

Н

Недељко = Недиљко

Никола

Ндвак
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О Славиша = Слав“ша

Čбрад Славко

Čстоја Славољуб

п Слобддан, -ана (вок. Слободане)

* - Србољуб

Петар Сретен

Петко Срећко

Петрони“e Станко

Предраг (Предраги) Стојко

Страин

р

ГРадан

Раденко т

Радивоје

Радија Тé -

Радисав T“ -е

Радиша = Рад“ша #“
ПРадован 0MИСЛa6

Раддица

Радоје

Радојко ц

Радомир

Радосав Двјетко (Цјетко)

Рајко

Ратко

С Ч

Светислав

Светолик Чедомпр

557. Ж e Н С К a Л и ч на и М е на

А Вера (ново)

м Веселинка

Алексија Видосава

Ангелина IBüнка

Б

Г

Велка

Љджана Гордана (ново)

Ббрка Грдздана

Бдспљка

Д

В м -

Дамљанка

lВелинка Даница (Даница)

Велисава Даринка
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Десанка

Дивка

Драга, -e, -u

Драга, -e, -öј

Драгана

Драгиња

Драгица

Драгбјка

Драгосава

Дринка

Душанка

Ђурђија

Емплија

Живана

Живка

Загбрка

Здравка

Златија

Здрица (ново)

Збpка

ПИванка

Јелена

Јелица

Јелка

Јдванка

Јулка

К

Катарина

Кдвиљка

Кдсана

Крстина

Ленка

Љетосава

Љубинка

Мила

Милева

Милена

Миленија

Миленка

Милеса

Милијана

Милица = Мил“ца

ЛМилка

Милојка

Миломпрка

Милдсава

ЛМилуника

Милунка

Мирјана

Мирка

Миросава

Н

Нада

Наталија (Натајлија)

Невена

Негосава

Обрадинка

Олга
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Петрија

Прддана

Радинка

Радмила (Радмила)

Радојка

Радојла

Радомпрка

Рајка

Pдсанда

Ружица

С

Сава

Светлана (ново)

Симка

Славица (ново)

Славка

Слађана (ново)

Смиљана

Снежана (ново)

Спасенија

Стајка

Стаменка

Стана

Станија

Станимпрка

Станисава

Станка

Станбјка

Стоја

Стдјанка

Томанија

Трњина

I(вијета

558. М у ш к и х и по к о р и с т и ц и

А

Андро, -e (:Андрија)

Ацо, -ě (Александар: Александар)

Б

Божо, -e (: Бождар)

Боћа, -e (: Бориша = Бориша)

Бране, -ě (; Бранислав)

В

Вељо, -e (:Велимир)

Вецо, -ě (:Велимир)

Ваде, -a (: Видан)

Владо, -e (:Владан)

Вуле, -a (:Вукашин)

Г

Гаго, -e (:Драгбјло)

Гóђо, -ě (:Гвозден)

Гбле, -a (:Гóјко)

Д

Дико, -e (:Димитрије)

Драги, -öг (:Драгбјло)

Драго, -é (:Драгољуб)

Дуле, -a (:Душан)

Душко (:Душан)

Ђ

Ђбко, -ě (:Ћбрђе)
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Ж

Жика, -ě (:Живко)

З

Збрко, -a (:Зоран)

Ј

Јава, -e (:Јакбв)

Jбво, -ě (:Јован)

Jöле, -a (:Jöвиша)

Jбрдо, -e (:Јордан)

К

Којо, -ě (:Костадин)

Л

Лазо, -ě (:Лазар)

Лако, -ě (:Властимир = Ласти

мир)

Лесо, -e (:Александар = Алек

сандар)

Љ

Љуба, ) -ě (:Љубиша =

Љубо, ј Љубиша, Љубомир)

М

Марје,-а (Малиша)

Мато, -é (:Матија)

Мејо, —e (:Мелентије)

Мика, -ě (:Миленко = Милен

ко, Миломир, Милосав)

Миле, -a (:Милан)

ЛМиље, -a (:Миливоје)

Мире,-а (: Миливоle, Милосав,

Мирољуб, Мирослав)

Мића, -e (:Милун)

Мићо, -ě (:Милан, Милутин,

Миодраг)

Мбио, -e (:Момир)

Н

Неђо, -ě (:Недељко = Недиљко)

Ниџе, -e (:Никола)

Ниџо, -e (:Никола)

Најо, -ě (:Новак)

П

Перо, -é (; Петар)

Р

Раде, -a (:Радан, Радосав)

Рајо, -e (:Радомир, Радосав)

Раћо, -ě (:Радоје, Ратко)

Рацо, -e (:Радосав)

Рашо, -ě (:Радован)

С

Србо, -e (:Србољуб)

Срејо, -e (:Сретен)

Страјо, —e (:Страин)

Т

Тико, -e (:Tüкомир)

Töмо, -ě (—Томислав)

Ц

IЦако, -é (:Страин)

Цане, -a (:Станко)

IЦеле, -a (:Светислав)

Ч

Чедо, -e (:Чедомир)
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559. Жен с к и х и по к о р и с т и ц и

А

Анга (Ангелина)

Б

Бóca (:Босиљка)

В

Вела (;Велинка)

Вида (:Видосава)

Г

Гоца (:Гордана)

Грбзда (:Гроздана)

Д

Дана (:Даница, Даница)

Деја (:Десанка)

Дуја (:Душанка)

Ђ

Ђука (; Ђурђија)

В

Ема (:Eмилија)

З

Злаја (:Златија)

Збра (Зорица)

Ј

Јела (Јелена, Јелка)

Jбка (;Јованка)

Јуца (:Јулка)

К

Ката (:Катарина)

Коса (:Косана)

JI

Лепа (:Љепосава)

Љ

Љуба и Љуба (:Љубинка)

М

Мија (:Милуника)

Мика (:Радомирка)

Мика (:Миленка, Милијана)

Миља (:Миленија, Милица)

Мира (:Мирјана, Миросава)

Мица (:Милена)

Н

Ната (наталија = Натајлија)

Нега (:Негосава)

Неua (:Невена)

Р

Рада (:Радинка, Радбјка и др.)

Раца (:Радбјла, Радојка)

Pöca (:Pöсанда)

С

Слава (:Славка)

Слађа (:Слађана)

Смиља (:Смиљана)

Снежа (:Снежана)

Стаја (:Стојанка)

Ц

Цана (:Станбјка)

Цаца (:Стаменка)

Дöле,-а (:Стојанка)
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560. П p e з и ме на:

А

Алексић

Б

Вдгићевић

В

IBacuљевић

Васић

Вејзовић

lВилдтјевић = Вилотијевић

Вукосављевић

Г

Габић

Гавриловић

Глигорјевић

Д

Давидовић

Димитриевић

Драгбјловић

Ђ

Ђбкић

И

Ивановић
Илић

Ј

Јагодић

Јанковић

Jдвановић = Јовановић

Ковачевић

Кđић

Крсмановић

Крстић

Л

Лазић

Лукић

Максимовић

ЛМарић

Марковић = Марковић

Матић

Миливојевић

Милисављевић

Милић

Милошевић

Миљанић

Николић

II

Павловић == Павловић

Паић

Панић

Петрић

Петровић

Р

Радовановић = Радовановић

Раддичић
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С

Симић

Спасојевић

Средојевић = Сридојевић

Стаић

Станојевић

Тешић

Töдоровић = Тодоровић (Тодоро

вић)

Тривковић

III. ТОПОНИМИ

561. Изговор имена неких насељених места данашње бајино

баштанске општине, њихови етници и ктетици:

ТОПОНИМ М. СТНИК Ж. СТНИК КТетИК

Бајна Башча = Бајнобашчанин, Бајнобашчанка бајнобашчански

Бајна Башча пл. -ăни

Бесаровина Бесаровац, -вци, Бесарбвка бесаровски

ген. Бесароваца

Вишесава Вишесавац, Вишесавка Вишесавски

-вци, ген.

Вfшесаваца

Гвоздац Гвошчанин, Гвошчанка гвоздачкii =

-àни гвошчански

Добротин Добротинац, Добротинка добротански

-нци, ген. (добротински)

Добротинаца =

Добротињанин,

—áНИ

Драксин Драксинчанин, Драксинчaнка драксински

—áНИ

Дуб Дубљанин, Дубљанка дубљански

—áНИ (Дубљанка) (дубљански)

Заглавак Заглaвчанин Зáглавчанка зáглавачки

(Заглaвчанин), -ани (Заглaвчанка)

Заовине Заовљанин, Заовљанка заовљански

(Заовине) -àни (-ăнци) (заовички)

Зарожје Г Зарожанин, Зарожанка Е- зарошки

—áнII Зарошка

Злодол Злодољанин, Злодољанка злодолски

-äни

Јагоштица Јагоштичанин, Јагоштичанка јагоштички

—áНИ

17. Дијалектолошки зборник
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I -- ј
-

ТОПОНИМ М. СТНИК Ж. СТНИК КТетИК

i

Јакаљ Јакљанин Јакљанка јакљански

(Јакљанин), (Јакљанка)

—áНИ

Јеловик Јеловичанин, Јеловичанка јеловички

—ани (јеловичански)

Кôстојевићи Кôстовчанин, Кôстовчанка кöстовачки

-àни

Љештанско Љештанац, Љештанка љештански

-нци, ген. (Љештанкуша)

Љештанаца

Čбајгора Обајгорац, Čбајгбрка обајгорски

—рци, ген.
-

бајгораца

Čвчиња Овчињанин, Овчињанка овчињски

—áни

Оклéтац Оклечанин Оклечанка оклетачки

(Оклечанин), (Оклéчанка)

—áНИ

Пепељ Пепељанин, Пепељанка пепељски

-āНИ

Пилица Пиличанин, Пиличанка IIИЛИЧКИ

—áНИ

Придоли Придољанин, Придољанка придолски

—áНИ

Päстиште Растишанин, Растишанка растишки

—áНИ

Päula Рачанин, Рачанка рачански

-àни

Рогачица Рогачичанин Рогачичанка рогачички

(Ругачица) (Ругачичанин), (Ругачичанка) (ругачички)

-àни

Свóјдруг Својдружанин, Својдружанка својдрушки

—áни

Сијерач Сјерачанин, Сјерачанка сјерачки

-āНИ

Солотуша Солотушанин, Солотушанка солотушки

—áНИ

Стрмово Стрмовац, Стрмбвка стрмовски

-вци, ген.

Стрмоваца

Црвица Црвичанин, Црвичанка црвички

—áНИ

—100—



Говор Љештанског 259

На по ме на: Већину података за изговор имена ових насе

љених места (њихових етника и ктетика) добио сам у Љештанском,

али сам неке податке прикупио и од житеља других наведених места.

Разлика у изговору готово да и нема.

IV. РЕЧНИК

А) ТУРЦИЗМИ

562. Постојање приличног броја турцизама у љештанском говору

иде у прилог тврђењу Љубе Павловића да су у Љештанском једно време

заједно живели Муслимани и досељеници динарске струје. Сасвим је

разумљиво да су новодосељени примали од Муслимана у свој говор

турцизме. То је свакако разлог што у Љештанском постоји више тур

цизама него што би се очекивало. (В. у вези с овим т. 13, 15, 16, 23 и 24).

563. Навешћу неке мање познате, значењски занимљиве или како

другачије интересантне турцизме који се, поред мноштва других опште

познатих, често чују у Љештанском. Наведени турцизми већином су

идентификовани у Шкаљићевом речнику (Абдулах Шкаљић, Турцизми

у српскохрватском језику, Свјетлост, Сaрajeвo, 1965. год.), а понеки

и у другим нашим речницима.

А бугидати, -а несвр. јако ди

мити. — Нешто није уреду са

шпоретом, виш како бугија.

букагије ж (обично пл.)

гломазни опанци од грубе коже. —

Нöси неке букагије, диже пра

шину по путу.

буранљика ж махуна бора

није. — Колике су буранљике по

анталаст, -а, -о умно зао

стао, блесаст. — Оно му дјете

некако анталасто.

антерија ж смешна, необична

одећа. — Обукб неке антерије,

начинио се страшило.

арлакати, арлачем несвр.

викати, грајати. — Арлаче на расле.

BIOаНе. -- -р äтер м воља, жеља Је бурумлије ж пл. омања кле

Л . — - -

р 5 -JE шша са шиљасшим врховима. —

ти атер штогод појсти?

aтула и атула ж испуст на

зиду с унутрашње стране, банак.

ашлук м дрвени део око кол

Димаш бурумлије, лако би ишчу

пали шунаглу.

СК62 0006IIH62.

Б

баир м име овну.

бећаруша ж бубуљица. —

Поискакале ти бећаруше по лицу.

Г

гајбун прил. по свој при

гајбуни } лици, КаКО Се

чини, изгледа. — Гајбун није ни

дошб. — Станко ће гајбуни најесен

у вбјску.
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Д

дизмић, -ића маредица која се

ставља између дирека на зидови

ма куће чатмаре. — Дизмићи

учвршћују диреке.

Ђ

ђерза ж посуда за кување ка

ве. — Ко ће пити каву из прљаве

ђерзé!

В

èгљив, -а, -о искривљен, на

гнут, нахерен. — Колац нам је

доста егљив.

éрла ж (често погрд.) при

глупа, припроста женска особа.

iерлав, -а, -о блесав, приглуп.

— Да ниси ерлава, не би такб

радила.

ерлача ж погрд. глупава

женска особа.

éрло,-ем(често погрд.)прост,

приглуп човек. — Врло ерлави,

шта то радиш?

З

закустручити се, -им се

свр. држати се укочено, укочити

се. — Закустручила се ко да носи

колац у леђима.

заћевшити, -им свр. орасто

ложити се, опустити се под деј

ством алкохола. — Није пијан,

само мало заћевшијо.

заћустручити се, -им се

заћустучити се, -им се

свр. затурити се мало уназад и

тако високо уздигнуте главе пра

вити се важан. — Заћустручила

му се жена па не трепће.

заџáгољити, -им свр. поче

ти гунђати. — Заџáгољила на

ме рано јутрбс.

зијанћераст, -а, -о који пра

ви штету. — Добро јање, али

млого зијанћерасто.

И

издегерити се, -им се свр.

(према degnek, батина?) потпуно

се испружити, опружити при ле

жању. — Што си се толико из

дегерио? Теби су и два кревата

мала.

интакм онај који упорно ин

систира на нечему, који тврдо

главо наваљује да се нешто уради

по његовој вољи. — Заинтачи о

интак д идемо с њим, а ми мртви

умбpни.

ј

јапинљика ж дрвена греда

која служи као грађевински ма

теријал. — Отесб сам две-три

добре јапинљике.

јарка и јарка ж прокоп ко

јим тече вода за наводњавање. —

Одврати јарку, оће киша.

јегљив, -а, -о в. егљив.

јогуњица ж тврдоглава жен

ска особа, јогуница. — Ко ће с

јöгуњицбм изићи на крај!

jбргити се, јбргим се несвр.

правити се важан. — Не гледа

ни у ког, само се јорги.

јордâнити, јорданим несвр.

поносити се с пуно охолости. —

Она јордани, неће на нас ни да

погледа.

кáет само у изр. буди- по

веди рачуна. — Буди кает ђетету.
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кајарити, кајарим несвр. из

пристојности одобравати нечије

мишљење, давати некоме за право

тек реда ради. — Он прича, а

она му кајари.

калавара ж опанак од грубе

коже. — Сад нико не носи ка

лаваре.

калпеник м погрд. онај који

својим поступцима срамоти, сра

мотник. — Калпениче један, зар

те није стид шта радиш?

калпеница ж бестидница,

срамотници. — Веће калпенице

öД Ње нема.

калпити, -ћм несвр. брука

ти, срамотити. — Ђе год одеш,

само калпиш.

калуп м а. дрвена направа

правоугаоног облика помоћу које се

обликује цигла. — Брез калупа не

мош сјећи циглу. b. дрвена посуда

из које стока (обично говеда) једе

зрнасту храну или лиже мекиње.

— Кад навадиш говече на калуп,

оно после неће да пасе.

канатити се, канатим се

несвр. подмиривати се (обично

храном). — Продаћа имање па ћу

Се ПОЛАКО КАНаТИТИ.

капак, -пка м дрвена направа

која се ставља на казан приликом

печења ракије. — Пеко би, ал

капак ми труб.

карли прид. непром. тужан,

невесео. — Што си тако карли?

кастел

кастелице и кастелице /

прил. хотимице, намерно. — Кас

тел сам дошб да те питам како

би на суђењу. -Он је кастелице

ишб да га види.

кáтилник м разбојник, крв

ник. — Бижи од катилника дан

ôда.

кáтилнића ж женска особа

склона свађи, тучи. — Немај с

кáтилницбм посла.

кéвеш м онај који немарно,

неуредно, аљкаво обавља какав по

сао. — Кевеш сам кевеши кад

ради.

кéвешити, -им несвр. не

марно радити (обично аљкаво око

павати кукуруз или поврће). —

Ја морам за тебом потекар копати

кад“ тако кевешиш.

кöвалук м пчелињак. — Ено

га у ковалуку вади саће.

куструк м онај који се уко

чено држи. — Што си се закус

тручио, куструче?

кушак, -ăка м део стола ко

јим се он причвршћује за ногаре.

— Да није кушака, астал би се

помјерб тамо-вамо.

Ј).

локмарити, локмарим не

свр. пијанчити. — Локмаре њи

зи двојица по целу нбћ.

М

мав, мава, маво који је

мавен, -ена, -ěно } бо

је. — Купила маву мараму.-Носи

неки мавен џемпер.

муруз м кукуруз. — Брали

смо мурузе у Р“čци.

мурузара ж пита од куку

рузног брашна. — Начинила му

рузару за ручак.

мурузић м дем, од муруз.

мурузиште с њива на којој

је био засејан кукуруз, кукурузиш

те. — Напасају стоку по мбм,

мурузишту.

мурузни, -а, -ö кукурузни.

— Немамо више мурузнбг браш

На .
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мурузник }} хлеб од ку

мурузница жј курузног

брашна, проја. — Једи мало му

рузника.-Боља је мурузница од

сомуна.

мурушчина ж аугм. од му

руз.

мурушчић м дем. од муруз.

мушевера ж договор.

Н

натамин прил. наопако, на

сумице. — Прича некако ната

мин, ко да није при себи.

натерсуме прил. отприлике.

— Он то рекб нако натерсуме.

О

окагача ж дебела греда која

спаја по средини два наспрамна те

меља и држи највећи део терета

неке грађевине. — Окагача је де

бела и од тврдбг дрвета.

окарити се, -им се свр.

снуждити се. — Што си се ока

ријо?

окембесити се, -им се свр.

спустити се ниско, наћи се у так

вом положају и висити (о нечем

што се носи, што се вуче запре

гом, што стоји негде обешено и

сл.). — Окембесила му се торба

низ леђа. Није добро сађб кла

дњу па му се пола снопља окембе

сило.

оџаклија ж овећа соба у којој

се налази зидани оџак. — Не мо

жемо зимoвaти у оџаклији, млого

је ладно.

П

- парјез м краћа мотка. —

Узми парјез па одмлати коју

крушку.

пекмезара и пекмезара ж

(понекад погрд.) болешљива жен

ска особа. — Пекмезара се зачас

разболи.

пéрда ж отесана даска, за

шиљена на врху, којом се ограђује

земљиште (обично простор око ку

ће). — Пола ми пéрди неко покрб

са цјепала.

пердика ж, в. перда.

пердинљика Ј —Истеcó сам

данас дваес пердика.—Ниједну

пердинљику ниси добро заши

љијб.

пердица ж дем. од перда.

поћулити се, поћулим се

свр. погнути главу (обично од сра

моте).

Р

ракијача ж каца у којој се

држи ракија. — Нема више ни

капи ракије у ракијачи.

резилити, резилим несвр.

ружити, грдити. — Резили ме

сваки дан, а ништа нисам крива.

С

сајтак м в. скалтак.

сајтaрја ж неморална жен

ска особа; исп. скалтак.

самсара ж пас луталица. —

Чија је ово самсара?

сарађевка ж име овци.

саргија ж омотач од грубог

платна којим се обмотавају бале

дувана. — Бале се обмотају сар

гијама и тако вучу на предају.

cáћин прид. непром. само у

изр. у - доба у глуво доба. —

Дошо у сâћин доба ноћи.

сацак м (пл. саџаци, ген.

аџакова, дат, сацаковима) гвоз

eна направа са три ногара која
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стоји на огњишту и служи да се

на њу ставља суд у којем се кува

јело или топи маст. — Данас се

саџак ријетко користи, јер нико

неће на огњишту да кува.

седеп м (пл, седепи, ген. се

депа) дугме. — Отпо ти с капута

један седеп.

синђа ж име сиворуној овци.

сићити се, сићим се несвр.

(према siyah, црн, мрк?) мpгоди

ти се, мрштити се (обично у љут

њи). — Сићи се нешто, не знам

Због чега. |-

скалтак м (према kaltak, др

вено седло) непоштена, покварена

неморална особа. -

скарити се, -им се свр. в.

окарити се. — Скарила се нешто.

сокачара ж погрд. женска

особа склона оговарању, аброноша.

— Нема веће сокачаре од ње.

Т

туцак м (обично погрд.) не

спретњаковић, сметењак. — Ајде,

туцаче, пожури!

туцакиња ж погрд. неспрет

на, сметена женска особа (обично

при обављању домаћичких послова).

—Туцакиња прелази с једног по

сла на други и ништа д уради

како ваља.

Ћ

ћевнути, -нем свр. опити се

у мањој мери. — Ћевнб мало,

тек зариђио.

ћерпичара ж кућа озидана

ћерпичом. — Пре су се само

ћерпичаре градиле.

ћерт м део греде испуштен

ван зида. — Оставила сам ти дви

јабуке ноде на ћерту.

ћóраж фиг. магла. — Ниш

та се не види од ћбре.

ћóрити, -им несвр. фиг. гле

дати нетремице. — ЋбрИ у њу,

ко да нико од ње љевши није.

ћулсија ж греда којом се

учвршћује окагача. — Ђулси“a ce

удара на средину окагаче. Она

се налази у подруму.

ћума } ж гомилица нечега.

ћумица Ј — Просб сам две

-три ћумице гра.

ћуструк) м онај који се кру

ћустук } то држи и који

таквим држањем даје себи важан

изглед. — Погледај ћустука како

се утегб и затурио.

ћутак, -тка м чворноват пањ.

— Ћутак пола сата мош тући

сикирбм и опе му ништа не мош.

ћутук м погрд. незналица,

глупак. — Не зна ништа ко ћу

тук.

У

ујагмити, ујагмим свр. угра

бити. — Једва ујагмисмо да пре

кише покупимо с" јено.

усáћинити се, -и се свр.

само у изр. ноћ се у са ћи

нила било је глуво доба ноћи.

— Ноћ се добро усâћинила кад

је дошб кући.

усићити се, усићим се свр.

намргодити се (обично у љутњи).

— Усићила се, тобож љута.

учимати, учима (-имају)

свр. опасти траву до земље. —

Учимале бвце вотњак ниђе трав

Кé.

уџибрити се, -и се свр. пре

творити се у комину. — Слегле се

шљиве у каци. Изгледа да су

се добро уџибриле.
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Ч

чакараст, -а, -о који има

разнобојне, шарене очи. — Чини

ми се да му је оно да јете мало

чакарасто.

чекетало с дрвена направа у

воденици која истерује жито из

коша под воденички камен. — Че

кетало личи на слово т. Кад се

камен окреће, он у њега удара,

а оно игра и тера жито из ко

шčва да се меље.

челебића м човек који мало

једе, неизјешан човек. — Челеби

за мало једе. Узме два-три за

логаја и то ти је.

челебијати, -ам несвр. сла

бо, мало јести, бити неизјешан.

— Једи, не челебијај!

черек м часак, тренутак. —

То је било у череку.

чибуљка ж бубуљица. — Из

ишле му неке чибуљке по лицу.

чимати, чима (чимају) не

свр. пасти ситну траву. — Ено

оваца чимају по башчи.

чобанисати, -ишем несвр.

чувати стоку. — Шта радиш?

— Ето, чобанишем.

чокот, чокота м кукурузни

клит без зрна, кочањ, део тог кли

па. — Узми чокот и зачепи

влашу.

чокоће с зб. им. од чокот.

— Одо да накупим чокоћа иш

чардака.

чöрбалук м кухињска посуда,

здела. — Успи ми мало бураније

у чорбалук.

чулаж име овци малих ушију.

чулан, -ăна м име овну малих

ушију.

чуласт, -а, -о који има мале

уши. — Имам дости чуласти ова

ца.

чулијанка 1 ж в. чула.

чулица

IJI

цавтара ж погрд, свадљива,

задрта опсена. — Засу ме џавтара

викбм, не могодо ријечи прого

ворити.

цавтити, -им несвр. викати,

галамити (обично приликом свађе).

— Ко нб џавти горе на брду?

џáгољ м гунђало. — Од њега

нема већег џагоља.

цáгољење с гл. им. од џагољи

ти.—Досади ми твоје џагољење.

цáгољити, -им несвр. изра

жавати незадовољство гунђајући.

— Џáгољиш цело јутро по кући.

џевра ж жена галамџија. —

IЈевра уста не затвара.

цеврити, -им несвр. гала

мити. — Не џеврите, не могу

ока да склопим од вас.

џевро, -ě м галамџија. — Џе

вро воли да галами.

цéна ж ракија од ценарика.

— Напили се џене. -

цимра ж в. иимри уша. —

И она је џимра ко и ти. Ником

ништа не би дала.

цимрија ж и м тврдица. —

Нема веће џимрије од њега.

џимријати, -ам несвр. твр

дичити, цицијашити. — Џимрија

млого, а богат је.

џимријуша ж жена тврди

ца. — Стегла се џимријуша ко

камен, ником ништа не да.

цимро, -č м в. нимрија. —

Стиско се џимро, бои се да кои

динар не потроши.

циџати, џиџам несвр. став

љати једно на друго, гомилати.

— Џиџајте џакове један на други.

III.

шанталаст, -а, -о в. анта

ласт. — Он ко да је шанталаст,

такб прича.
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В. ДРУГЕ МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ

564. Овај речник садржи неке друге мање познате речи којих

првенствено нема у Вуковом Рјечнику, као и оне које у њему постоје

а у Љештанском имају другачије значење, облик или акценат. (Неких

речи из љештанског говора нема ни у другим нашим речницима).

А

адамет м в. вадамет. —

Адамет, то је оно што е озидано

у земљи.

алин-дућ узвик којим се под

стрекавају овнови на тучу.

aљвати, -ам несвр. аљкаво,

немарно обављати какав посао. —

Ти не копаш љуцки, само аљваш.

• *

i »

банак, -нка м део земљишта

између две врсте (код пољоприв

редних култура које се сеју на

врсте). — Ти копај банак, а ја

ћу око муруза чепркати.

бела ж (дат. -бј) име бело

руној овци.

беља м име волу беле длаке.

берка ж направа начињена од

дуже мотке са кесом на врху која

служи за брање воћа. — Јабуке

се беру берком.

бетежан, -жна, -жно који

је тежак за варење. — Млого су

бетежне ове крушке.

б“éлац, -лца м име петлу

белог перја.

биљуга ж крмача беле длаке.

бисерка ж име белој овци са

ситним црним белегама на носу.

бјелава ж име кобили беле

длаке.

бјелавка ж име крави беле

длаке.

бјелица и бјелица ж име

белоруној овци.

бјелица ж врста трешње бе

лог плода. — Родила бјелица ко

в*јенац.

бјеличанка ж име белоруној

Овци.

бјеличараст, -а, -о који има

светао тен. — Сав је некако

бјеличараст.

бјелуга ж крмача беле длаке.

богетати, -ам несвр. псова

ти бога. — Богета по кући

ваздан.

богорадити, -öрадим не
- - - ме ми -

свр. грдити, псовати. — Ко нб

богоради доле у њиви.

боље узвик за пожуривање.

— Боље, плаче д’éте.

босанац, -нца м назив за ве

тар који дува од Босне. — Дува

босанац не мош ока отворити.

бöсе речца са значењем:

ма, па . — Босе и бн дође.

бошњак, -ăка м в. босанац.

— Диже бошњак прашину.

бравиње с зб. им. од брав,

брави. — Зазимисмо доста бра

ВfiH,a.

бргљав, -а, -о умазан, упр

љан по лицу. — Сав си бргљав.

брђав, -а, -о који лоше из

гледа, бледуњав, мршав. — Нешто

си брђав у лицу.

брезулва ж име крави која је

бела по врату, челу или по другим

деловима тела.

брзара l ж (често погрд.)

брзача Јона која сувише брзо

и много прича, она која журећи

лоше обавља какав посао.
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брложити, -им несвр. ства

рати брлог. — Не брложи по

соби.

брња ж име овци са белегом

на носу.

брњаш м име овну са белегом

на носу.

брстинљика ж обршћена

грана лисника. — Изби ми брcтин

љика очи.

брчак, -чка м прсак воде. —

Кад бациш камен у бунар, онда

избијају брчци.

бублaв, -а, -о истурен у

страну, испупчен, избочен. — Све

му кладње бублаве.

бугарка ж име црноруној

овци.

будимка ж име крупној овци.

бујадињак м земљиште об

расло бујађу. — Ено оваца у бу

јадињаку.

бујадљика ж стабљика буја

ди. — Набо се на бујадљику.

буђер м богаташ.

буђерка ж богаташица.

буковак м предмет од бу

ковог дрвета. — Клином буко

ваком не мош ни цјепке одбити.

Ни три године за буковак не мош

ђенути с“јено.

бусењице с зб. дем, и хит.

од бусење.

бушара ж (обично пл.)

погрдан назив за овце. — Дођоше

ми бушаре главе, ниђе да се

смире.

В

вадамет м (према лат. fun

damentum) темељ какве грађе

вине. — Озидали смо вадамет.

валетати, -ам несвр. сећи,

резати, цепати на крупне комаде.

— Не цијепаш л“јепо дрва, само

валеташ.

ваљевка ж име овци.

варошка ж име овци.

васyр м име овну.

ваталичак, -чка м дем, од

вашалица (дрвена посуда ваљкас

тог облика у коју тече ракија за

време печења). — Ко узе мој
ваталичак?

веслак м погрд. блебетало,

брбљивац. — Веслак стално бле

беће.

веслача ж погрд, блебетуша,

брбљивица. — Не брбљај, вес

лачo!

веш, вешам мушка кошуља.

— Обуци веш, биће ти ладно.

виљчити, -им несвр. скуп

љати сено у навиљке. — Виљчи

брже, виж да ће киша.

““,“ име високој овци.

висојка

витлак м несталожен, неу

равнотежен, помало расејан муш

карац. — Витлак само бда тамо

-вамо, ништа не слуша шта му

се говори.

витлача ж несталожена, не

уравнотежена, помало расејана

женска особа. — Не витлај, вит

лачo!

воле } (обично

волујс

вабе волови.

вотњачак, -чка м мали воћ

њак. — Добро родио вотњачак

у Лазу.

врањка ж име кокошки црног

перја.

врањуга ж крмача црне дла

ПОНОВЉе

но) узвик којим се

К62.

вратоломник м онај који је

сувише смео, који је немиран, не

сташан, пустахија. — Вратолом

ниче један, слази з дрвета, виж

да е танко.

вратоломница ж она која је

немирна, несташна, сувише смела.
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—Ђе оде она моја вратоломница,

сломиће се.

врбовак м предмет од врбо

вог дрвета. — Дај ми неки бољи

клин, врбовак прште. Узми врбо

вак па га ошини.

врбшак, -шка м 1. врх дрве

та. — Попб се у сами врбшак.

2. зб. лишће које расте на

врху стабљике дувана. — Врбшак

је најситни, али најљући.

врошкара ж 1. плод воћака

који се налази на врху стабла.

— Оћу д одмлатим коју врош

кару.

2. кошница од прућа, оплете

на вињагом и облепљена са спољне

стране смесом креча, блата и ба

леге, вршкара. — Имам пет ђер

збнки и једну врошкару.

врошчић м дем. од врошак.

вудамет м. в. вадамет.

вудамо прил. овуда. —

Прође вудамо преко поља.

вудгоре прил. овуда горе.

вузбало с фудбалска лопта.

гаврануша ж (обично пл.)

в. бушара. — Е, ниђе мбе гавра

нуше неће главе сагети.

гарица ж име белој овци у

које је један део главе црн.

говедурија ж зб. погрдан на

зив за говеда. — Опасоше ми твоја

говедури“а пола ливаде.

гóла ж име кокошки гола

врата.

голићити се, голићим се не

свр. облачити се лако, недовољно

топло, разголићавати се. — Нембј

се голићити на вакбј зими.

голубарка ж име кокошки

сивкасте боје.

горјанка ж име овци.

горковача ж. a. cувише горак

плод неке воћке. — Баци горко

вачу и кобила би се од ње испо

дјаловила. b. незашећерена или сла

бо зашећерена кава. — Тури шеће

ра у ву каву, нећа горковачу

пити.

гóсити се, госим се несвр.

ир. правити се госа, господин. —

Нембј се госити, него мотику у

шаке па копај.

градињача ж врста јабуке

чији тврди и слатки плодови зру

средином јесени.

градљика ж зрно града. —

Падају градљике ко песнице.

грађанка ж име овци.

граничевак м предмет од

граничевог дрвета. — Граничевак

је добар клин. Укрб ми неко

граничевак, те немам коца за

С“ jeНО.

грањице с дем, и хит. од

грање.—Кад ништа не ради, она

купи грањице по башчи.

граша } ж име грахора

грашица Ј стој овци.

грља ж име црној овци са

белом вуном испод врата.

грмање с зб. им. од. грм.

гуд } (обично поновљено)

гуде Ј узвик којим се вабе

СВИЊе.

гујадињак } м крш у којем

гућињак се легу и живе

змије. — Бижи из гујадињака.

—Не смим ја у губињак.

гујник м опак, злочест муш

карац. — Онб ти је велики

гујник, свак се њега боћ.

гујница ж зла, опака, зло

честа женска особа. — Она моја

гујница зла почини тек што се

уда.
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дандара ж погрд. рђава, не

карактерна особа, пропалица. —

Дандаро једна, мислиш да те ја

не знам.

дариша м онај који воли да

дарује. — Никад бн није биб

неки дариша.

двожич м. платно ткано у

две жице. — Имам ове зиме и

двожич да чем.

делинка ж име крупној овци.

дешати се, деша се (дешају

се) несвр. догађати се, дешавати

се. — Каде чујем шта се деша,

страота ме увати.

диљка ж кришчица кромпи

ра. — Појди коју диљку ком

пира.

дозида ж оно што је накнад

но дозидано ради проширења неке

грађевине. — Није ти дозида по

требна кад имаш вакб пространу

кућу.

дóшло, -ě м погрд. дошљак.

— Ко да ће дошлу неко за нешта

питати.

драмосерка ж шкрта жен

СКа 0C00a.

дрвећице с зб. дем, и хип.

об дрвеће.

дрлића ж неплодно, посно зем

љиште. — Оно имања што има

— све дрлије.

дрљазга ж и м (понекад

погрд.) гломазна, неспретна особа.

— Куд оде она дрљазга.

дрóбеж м зб. ситан новац,

ситнина. — Откуд ми волики

дрóбеж у џепу.

дубињати, -ам несвр. пре

дубоко копати (приликом окопава

ња кукуруза, баште и сл.).

дувања ж ветровито време.

— Трčба се топлити кад је вака

дувања.

дуги а ж име дугачкој овци.

дунавка и дунавка ж име

крупним домаћим осивотињама а.

овци. b. крaви.

дуња и дуња ж име крупној

овци.

Ђ

ђаволуша ж а. Ђаволаста,

нестанина девојчица. — Ено иде

моја ђаволуша. b.. име немирној

Овци.

жабљак м жабокречина. —

Чистим бунар од жабљака.

жарка ж ужарени комадић

дрвета, жишка.

жглабак, -пка м зглоб. —

Боле га жглапци.

женскарица ж женско дете.

— Имам једног мушкарчића и

дви женскарице.

жетовац, -бвца м жетелац.

— Ош сутре звати жетбвце.

жила ж 1. издржљива, жи

лава женска особа. — Не може

жила лако д озебе.

2. боранија чије су махуне

жилаве. — Жила се не може д

укува такб брзо.

жило, -ě м издржљив, отпо

ран, осилав муникарац. — Жило

је тврд ко камен.

жиц (обично поновљено)уз

вик којим се говеда подстрекавају

на обадање. -

жуја ж име овци осутој око

очију или ушију.

жујац, -јца м име петлу осу

тог перја.

жукица ж в. осуја.

жутуља ж име крави отсуте

длаке.
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З

забичити се, забичим се

свp. ир. направити се важан,

заузети тобож достојанствено

држање. — Забичила се, никог

не гледа, дигла главу па само

упија уснама.

завалит, -а, -о који се налази

у долини (о земљишту). — Њине

су куће на завалитбм мјесту.

заваљеница ж погрд. лења,

трома жена. — Заваљеница пос

ла не отарашава.

заватка и завaтка ж било

каква омања посуда којом се може

нешто захватити. — Додај ми

каку завaтку да заитим жита.

заворањ, -рња м гвоздени

клин на јарму. — Метни заворањ

па онда укоши говеда.

завржен, -а, -о неумешан,

неспретан, сметен. — Давно би

Jбн покоси б да није нако за

вржен.

заврженик, -ика м неспрет

њаковић, сметењак. — Заврже

ник започне триста послбва, а ни

један да отараси како ваља.

заврженица ж неспретна,

сметена женска особа (обично при

обављању домаћичких послова). —

Ајде, заврженицо, пожури. Ни

шта ниси урадила, а цело јутро

туцаш по кући.

завтивати, завтивам несвр.

заптивати, затварати, запуша

вати неку пукотину (на прозору,

зиду, бурету и сл.). — Завтивала

сам рупице на прозору, ал опе

дува.

завтити, завтијем } СВр.

завшати, -ам залти

ти, затворити, зачепити, запу

шити какву пукотину. — Иди

завти буре, цури ракија. Завшала

сам све рупице на пенџеру.

загбсити се, загбсим се свр.

ир. начинити се госа, господин,

направити се важан. — Загбси о

се па никог не позна.

загрижљивица ж загриж

љива, свадљива женска особа. —

Нисам требала загрижљивици

ништа говорити, ал не знадо кака

је.

загрижљивша м загриж

љив, нетрпељив мушкарац. — Не

мошти ништа кад загрижљивша

почне да тера по своме.

загуљеник, -ика м вулг. за

дрт, својеглав човек. — Бижи од

загуљеника.

загуљеница ж вулг. задрта,

својеглава женска особа. — Не

мај посла са загуљеницбм.

задиље прил. дуже (у вре

менском смислу). — Ти оста за

диље од нас на слави.

задлaнити, -им свр. ударити

некога дланом, ошамарити. — Ако

те задлaним, видићеш свог бога.

задље прил. в. задиље. —

— Чувб бвце задље од нас.

задулити, задулим свр. ха

лапљиво загристи. — Задулила

комад погаче, само гужва, ништа

не говори.

зáђевичар м онај који иза

зива задевице. — Посвађа и онај

зађевичар, ћедоше људи изги

нути.

закос м део ливаде који се

одреди за кошење у краћим отко

сима. — Д истерамо још овај

закос па да одморимо.

закрвавичити, -ћм свр. 1.

закрвавити очима (обично од пића).

— Закрвавичијо очима па га

страшно погледати.

2. напити се, опити се. —

Закрвавичио на свадби па се

само љуља по башчи.
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заладак, —тка м део зем

љишта обухваћен хладом. — Сје

ди мало у заладак, те се одмори.

замлата ж и м незграпна,

трапава особа. — Он је читава

замлата.

запаљеник, -ика м (обично

погрд.) човек у годинама који јури

за женама, женскарош. — Виш

ти оног маторбг запаљеника, само

гледа ђе ће женско видити.

запаљеница ж погрд. не

морална женска особа. — Има

запаљеница на све стране.

запандpчити, -андрчим свр.

неспретно, како било нешто ста

вити на се, заденути за појас и сл.

— Скочи, запандpчи пушку на

леђа и побјеже.

заравāњак, -њка м мала за

раван на брдовитом земљишту. —

но ти оваца горе на заравāњку.

зараженик, -ика м вулг.

мушкарац који се дружи са же

нама лаког морала. — Чим ноћ,

зараженик преко плота па у село.

зараженица ж вулг.. жена

лаког морала. — Чувај се ти

зараженица.

зараслина и зараслина ж

тек зарасла рана. — Још ме боли

ова зараслина.

заринглити, заринглим свр.

закључати врата помоћу резе,

замандалити. — Зарингли врата.

заров м лом, неред, крш (у

кући, дворишту, њиви и сл.). —

Колики ми је заров у кући, стид

ме кад неко дође.

зарчинити се, -им се свр.

наљутити се. — Зарчинио се ни

с ким неће да говори.

заћаушити, -им свр. јако,

снажно ударити (обично шама

ром). — Нембј да те заћаушим.

зацаклијати, -ам свp. I.

засветлуцати, ужагрити (обично

очима). — Зацакли ала очима ко

жаркама.

II. - се засијати попут стак

ла, заблистати се. — Зацакли

јало се небо, ниђе облачка.

зашајатити, -ајатим свр.

1. поставити неки предмет на

незгодно, пролазно место. — Што

си орман зашајатио? Не може

нико проћи.

2. заузети доста простора,

запремити (о предметима). — За

шајати о ми орман читаву собу.

заштекавити, -им свр. зарин

глити. — Заштекавиде врата.

звонара ж 1. име овци која

носи 360ho.

2. погрд. жена која сувише

гласно прича. — Звонаро једна,

кад“ причаш, чује се на Крстову

главицу.

звpцалица ж воћка (обично

шљива) која при трешењу одскочи

далеко од стабла. — Покупи звр

цалице! -

згрануљаж претерано љута

жена. — Је л те тукла она згра

нула?

згура и згура ж (обично

погрд.) повијена, погрбљена жен

ска особа.

згураница ж у појачаном

значењу: згура. — Згураницо,

остави ме на миру.

згуро, -é м (обично погрд.)

повијен, погрбљен мушкарац.

зекуља ж име крави зелен

касте длаке.

зељка ж лист зеља. — Од

бери коју зељку.

зечија } ж зб. им. од зец,

зéиње зечеви. —Изглодала

зечића калеме. — Изједе зечиње

сав купус.

зиданица ж кућа озидана ци

глом. — Има кућу зиданицу.
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з“éвало с наклапало, брб

љало. — Онб за евало не затвара

уста по читав дан.

зјалбв, -öва м погрд. бес

посличар, нерадник. — Ништа не

ма од њега, виж да је прави

зјалбв.

златиборка ж име овци.

златуља ж име крави жуто

сјајне длаке.

злобер злобери ж жито за

расло у коров. — Изби ми ова

злобер очи. Куљам злобер, руке

искрвави.

зловpњати, -ам несвр. до

садно причати, наклапати. — Не

мож га слушати, само зловpња.

зобљика ж зобена стабљика.

— Сва збб полегла, ама ниједне

зобљике нема усправно.

зрела ж зрео воћни плод. —

Узми коју зрелу, баци те зелене

јабучуpине.

зрња ж име грахорастој бе

лој овци.

И

иверж зб. иверје. — Покупи

ту сву ивер.

иверка ж одљусак, отпадак

од дрвета. — Узми иверку па

проџарај ватру.

иверчица ж дем. и хип. од

иверка.

извалетати, -ам свp. исећи,

изрезати, исцепати на крупне ко

маде. — Ниси љуцки исц“ епб

дрва, само си извалетб да пре

будеш готов.

изгледати, изгледам несвр.

очекивати од некога помоћ. —

Не изгледам ја од њега ништа.

издерак, -ркам похабани, из

ношени део одеће. — Носиш туђе

издерке. мw

ирјак м сиромах. — Иде го

ко ирјак.

искељати, искељам (-ěљају)

свр. умрљати, упрљати храну

(обично месо) приликом припрема

ња. — Искељб нб Месо, Нико га

окусити неће.

искобити, искобим свp. изо

ставити неког од осталих прили

ком давања каквих поклона, ли

шити га дара. — Свима дадо

понешто, а њу искоби.

ископéћити се, -öПећим се

свp. искривити се. — Ископéћило

се с“?ено, подупри га боље.

испéљати, испељам (-ěља

ју) свр. испрљати (обично одећу).

— Што си тако испéљб кошуљу?

испоребити се, -öребим се

свр. лећи поребарке. — Испоре

био се на кревет колико је

дуг.

истолечити се, -öлечим се

свp. избочити се. — Истолéчио

се јунчић, неће да вуче.

ишицати, -ам свр. оном.

ишибати танком, савитљивом ши

бом. — Ђецу треба ишицати кад

млого ђаволишу.

ишћумијати, -ам свp. I. из

немоћати од старости. — Бога

ми ишћумијала, тешко да ого

дини.

II. - се добро се истећи (обич

но о месу). — Ишћумизало се

месо добро, треба га вадити.

ишчуђалица ж особа која

се претерано чуди, која се за све

и свашта ишчуђава. — Ја са

ишчуђалицама не могу ни да раз

говарам.

Ј

јабоме речца за потврђивање.

— Па јабоме, тако је.

јабука ж име овци.

јабуковак м предмет од ја

буковог дрвета. — Подупри клад

њу јабуковаком.
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jáге (обично поновљено) уз

вик којим се вабе јагањци.

јагода ж 1. купина. — На

бери јагода.

2. име овци.

јакуљача ж вунена ката која

је тако плетена да штити од

зиме главу, уши и врат. — Навуци

јакуљачу, виш како је зима.

јањадија ж зб. у хип. зна

чењу: јагњад. — Стои тутањ ја

њадије по ливади — то само

титра.

јањчак, -ăка м обор у који

се затварају јагањци. — Затвори

јањце у јањчак.

јападара ж земљиште које

је окренуто западу и мање изложе

нo сунцу, неплодна, посна земља.

— У нашбј јападари слабо иду

усјеви.

јаслача ж погрд. брбљива

женска особа. — Она јаслача све

нас окалпи.

јевтичав, -а, -о туберкуло

зан. — Јевтичава је она, кажу.

јевтичар м погрд. туберку

ЛОЗdН. мушкарац.

јевтичара

јевтичарка

женска особа.

јединштина ж малобројност

чланова у породици. — У нас је

велика јединштина. Све очло от

куће.

једним прил. једном, један

пут.

језава ж вода која се после

поплаве или бујне кише задржава

у удубљењима на земљишту. —

Не могу д орем кад су волике

језаве.

јепар узвик којим се ваби

ветар.

јерезан, -зна, -зно бесан,

љут. — Биб сам јерезан на

њега.

ж погрд. ту

беркулозна

јунда ж име крави.

јунедија жзб. у хип. значењу:

јунед.

К

кáја ж хип. од крава. — Моја

мала каја.

каја и каја 1 (обично по

кајса новљено) уз

вик којим се ваби крава.

кајуна ж име крави.

калакуpница ж зб. мангу

парија, олош, шљам. — Код њи

се стално скупља нека калакуp

НИЦа.

калопера ж име овци.

калуђерка ж име црној овци.

каменик м несретник, очај

ник. — Оста каменик без иђе

ћкога.

каменица ж несретница,

очајница. — Камени се каменица.

Сву јој стоку поклаше, ђецу у

рат одведоше.

камењача ж каменито зем

љиште. — Добро родиле шљиве

у камењачи.

камењице с зб. дем, и хип.

од камење.

капница ж кап. — Паде ми

капница са стрије на главу.

кастижало с погрд. онај ко

ји својим поступцима брука, срамо

ти, бестидник, срамотник. —

Окастижа кастижало и оца и

мајку.

кастижара ж погрд. бести

дница, срамотница. — Знам њу.

Кастижара је она.

кастижати, кастижам не

свр. брукати. — Кастижа по це

лбм селу.

кастижаћ, -ăћа м погрд. в.

кастижало. — Обрука ме онај

мöј кастижаћ.
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кастиженије с погрд. в. ка

стижало. — Е, мбе св“јеско ка

стиженије!

качњак м зграда у којој сто

је каце, качара. — Пун му качњак

каца.

кéљати, кељам (кељају) не

свр. невешто, мрцварећи спремати

неко јело (најчешће од меса). —

Нембј то месо кéљати, него га

лијепо исјецкај.

кимак узвик којим се ваби

ветар.

китина ж снег који се задр

жава на гранама. — Још китина

није опала.

кјећ узвик којим се ваби кр

Лfatid.

кламићати, кламиће несвр.

померати се лево-десно, климати

се (обично о нечем слабо учвршће

ном). — Кламићу ти оба точка

на двоколицама.

клапићати, клапићем несвр.

погрд. причати без везе, свашта

причати. — Клапиће па га нико

не слуша.

клапужа ж пена од сапуна,

сапуница. — Штага се клапуже

створило.

клеберити се, -им се несвр.

смејати се гласно и ружно. —

Нембј се клеберити, него слушај

шта ти говорим.

клемпа ж име овци великих

опуштених ушију.

клемпбв, -ова м погрд.

човек који хода погнуте главе. —

Прóђе онај клемпбв мало пре

овуда.

клемпуша ж в. клемпа.

клиберити се, -им се несвр.

в. клеберити се. — Шта се кли

бериш?

клибити се, -им се несвр.

а. подругљиво се смешкати. — Он

ћути, само се клиби — све му

потаман. b. приглупо се смешкати.

18 Дијалектолошки зборник

— Шта ће јадница, клиби се ни

једне да рекне.

клинџа ж погрд. трома, ле

ња и млитава женска особа. —

Неће клинџа ни да се макне.

клинџав, -а, -о који је тром

и млитaв. — Онб му днете не

како клинџаво,-ě

клинџо, -e М. погрд.

клинџбв, -ова } тром, лењ и

млитав мушкарац. — Затегб се

клинџо, никуд“ да се крене.

—Клинџбвти је што и љенштина.

клиска ж в. клизовина. —

Клиска је кат се клиза по сњегу

или киши.

клувак, -вка м лоптасто

смотани конци пређе, клупко. —

Намотала сам синоћ три клувка.

кљéчкати, -ам несвр. оном.

непажљиво газити по води, жит

ком блату и сл. — Обилази куд је

сувље, не кљечкај куд било.

кмечати, -им несвр. а. пла

кати кроз нос. — Кмечи да ете,

подбј га. b. блејати, вречати (о

јагњадима и јарадима). — Пусти

јање да посе, виш како кмечи.

ковељати, -ам несвр. често

рађати децу. — Ковеља сваке

године по једно дијете.

ковешљати, -ам несвр. не

спретно жети, скупљати сено и

сл. — Не жњеш добро, само гуж

ваш и просипаш жито. Ковеш

љаш!

коврљача ж врста касноје

ceнске јабуке, крупних и кисел

кастих плодова.

ковршљати, -ам несвр. в.

ковешљати. — Што то тако ко

вршљаш сијено, што га л“?епо не

слажеш у навиљке.

козина ж име овци која по

својој вештини у пењању по стрми

нама подсећа на козу.

козинић м име овну које јег

ојагњила овца по имену козина.
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коловбрница ж зб. скуп ве

селог и бучног млађег света. —

Сваке недиље у њи коловбр

ница око куће.

кољић, -ића м гредица у зиду

куће чатмаре која се ради веће

стабилности зидова ставља изме

ђу дужих гредица (дизмета). —

Кољићи се закивају усправно за

дизмиће, а ови за маказе, а маказе

за главне диреке.

кöмак, -мкам веранда, трем.

— Ено га у комку.

комушина ж окомушани ли

стови кукурузног клипа. — Носи

комушину на кошару.

копећити се, копећи се кри

вити се (о предметима). — Стал

но ми се овај обруч копећи.

копнина жа, време у зимском

периоду кад је копно. — Кад је

зими копнина, ја у кућу не ула

зим цели дан. b. место где је

окопнео снег. — На понеким мјес

тима нономо има и копнине.

копуњити се, копуњим се

несвр. Љутити се, срдити се.

кöран, -рна, -рно којег коре.

— Коран сам од сина што га не

дадо у школу.

кóсница ж њива која се из

године у годину коси.

кöcöван, -вна, —вно љут,

срдит. — Нiишто ми сна косовна,

ни с ким не говори.

косбвка ж име овци.

котица ж корпа исплетена од

прућа, котарица. — Однесе на

пијац пуну котарицу јаја.

кочање с зб. им. од кочањ.

— Кочање "е добро за потпалу,

брзо гори.

кочањка ж окруњени клип

кукуруза, окомак.-Покупи кочањ

ке и понеси у кућу.

кочура ж кост, кошчина. —

Баци не кочуре крмцима.

кош“, коша м 1. једна од

четири преграде у амбару у којима

се држи жито. — Уђи у кош

и заити жита.

2. заштитник, исплетен од

вињаге, који се ставља говедима

на уста да не би приликом проора

вања кукуруза или приликом вође

ња кроз усеве нагризала и чупала

биљке. — Стави воловима коше

ве на уста, упропастиће мурузе.

кöш“ узвик којим се говеда

натерују да ставе врат у јарам.

— Кöш баља!

кошмурити се, кошмурим

се несвр. мpгодити се (у љутњи,

мржњи). — Кошмури се на те

чим те види.

крајница ж једна од две

стране на двоколицама или чет

ворним колима, део каната.—Ни

једна ми крајница није здрава,

не могу канате да склопим.

краставчиње с зб. им. од

краставац, краставци. — Има

краставчиња ко пљеве.

кратеж м зб. кржљаве, недо

вољно одрасле стабљике житари

ца. — Ко ће жети кратеж ка се

не може ни рукбм уватити.

крвљати, -ам несвр. јести

често и халапљиво. — Крвља по

цеб дан и опе никад сит.

креманка ж име овци.

крешевина жзб гране које се

крешу за лисник. — Има креше

вине за два лисника.

крива ж погрд. а, женска

особа која у ходу криви неким

делом тела. — Куд оде крива

кад“ сад ту би. b. хрома женска

особа. -Ено криве, сломила се, па

сад ногу пред ногу.

криворога ж крава кривих

poгoвa.

крижуља ж име крави.
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кркљo, -ем погрд. човек који

јако и ружно кашље. — Кашље

кркљо, не мож га слушати.

крљадљика ж натруо комад

дрвета. — Накупи крљадљика да

наложимо ватру.

крљађе с зб. чворновата дрва,

крљад. — Крљађе је добро турити

под казан да држи ватру.

крљати, -а несвр. тећи с

великом буком (о води). — Не чу

ништа, крља вода.

крљештити се, крљештим

се несвр. попреко гледати (у бесу,

љутњи, мржњи). — Нембј се на

ме крљéштити него реци шта

öћеш.

крмељивша м погрд. а, кр

мељив човек. — Отри крмељ крме

љивша. b. лењ, млитав човек. —

Корачи брже крмељивша, не но

сиш колац у леђима.

крмећак м обор за свиње.

— Истерај вепра из крмећака.

крњорошчић мјунац без јед

ног рога.

кртољити се, -им се несвр.

о беби: у задовољству правити

покрете ногама и рукама. — Мет

ни днете на кревет нек се кртољи.

крупнежевина ж зб. оно

што је крупно, што је велико,

што се својом величином издваја

од осталог (обично о одраслијим

стабљикама разних биљака, о кру

пно исцепаним дрвима и сл.) —

Избаци ту крупнежевину из от

кбcä.

круша ж име овци.

крушковак м предмет на

чињен од крушковог дрвета. —

Иструлило крушковак, треба

други дирек ударити.

крушковик м вода у којој

се киселе крушке. — Напи се

крушковика па ме сад боли трбу.

кува м име овну.

кукача ж краћа дрвена мотка

са куком на врху која служи за

дохватање удаљенијих грана са

зрелим воћем. — Д имамо кукачу

све би ове даље гране доватили.

кукљаж шаљ, мршава и ви

сока женска особа. — Ено кукље

ћДé дЗгб.

кукљo, -ě шаљ. мушкарац

који је мршав и висок. — Ајде,

кукљо, да задуванимо.

куљати, куљам (куљају) не

свр. полако и опрезно жети жито

зарасло у коров. — Куљасмо од

ранбг јутра до ноћи, очи нам ис

кöчише.

курјакуша ж (обично пл.)

в. бушара. — Не могу ја курја

куша више чувати.

кусо, -ем петао кратког репа.

кутишак, -шка м мала ку

тија из које стока лиже мекиње

или једе зрнасту храну. — Пун

сам кутишак жита дала крави.

кучињара ж торба у којој

се држе кучине. — Има две го

дине како ми у подруму стои

кучињара са кучинама.

кучиње с зб. им. од куче,

пашчад. — Нападе нас некб ку

ЧИЊе.

куштро, -ем симпатичан де

чак или младић. — Ђе си куштро?

Л

лабуша ж потрбушна свињ

ска кожа са сланином. — Сву су

пршуту други појли, а нама је

само лабуша остала.

лазарка ж име овци.

лајара ж погрд. сувише прич

љива женска особа, жена која воли

да оговара, аброноша. — Нембј

ти лајаре слушати, она само

пртља.
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ландара ж погрд. особа која

је склона беспосличењу, лутању,

неозбиљна, несавесна особа. — Не

ћу да ми коекаке ландаре соле

памет.

ласица ж име хитрој овци.

латинка ж име потпуно белој

0вци.

левесити, -им несвр. бити

слабог здравља, бити болестан,

боловати. — Левесим само, нема

öд мене никаке вајде.

лéвити, -им губити време, за

лудничити. — Ено и леве горе

у Костојевићима.

ледара ж сувише хладна про

сторија. — Да се цркне од зиме

у ледари.

леђошцаж дем, и хип. од леђа.

летара ж погрд. а, жена која

иде од куће до куће и оговара,

аброноша. — Летаре ударе јед

на мимо другу кад има шта

да се прича. b. (обично пл.) в.

бушара. — Нису ово бвце него

летаре, само трче једна прико

друге.

лéцати, лецам несвр. в. ле

весити. — Није кокош лецала,

била је здрава.

ливса } ж погрд. мршава,

ливсара I болешљива женс

ка особа која је уз то и лошег

карактера. — Свађа се ливса с

ким стигне, а једва дише.—Што

не ливсујеш једним, ливсаро!

ливсаћ, -ăћа м погрд. 1. в.

ливсо. — Нема теби, ливсаћу, ду

га живота.

2. фиг. смрт. — Дошб ми

ливсâћ, ваља мр“јети.

ливсо, -ем погрд. болешљив,

а уз то, и некарактеран човек.

— Ђе ливсо може косити.

лишав,-a -o нејак, слабашан.

лисичара ж (обично пл.) по

грдан назив за кокоши. — Упро

пастишенам лисичаре сву башчу.

„ лист м лисник, лишњак. —

Укресб сам два листа.

литвара ж (обично погрд.)

нејака, млитава женска особа. —

Не може литвара снопа понети.

лöжина ж пометина. — Чу

вај краву док не падне ложина,

може појсти.

лöндрав, -а, -о који није вре

дан, лењ, немаран. — Виш каки

је лондрав, вуче ногу за ногом.

лбндро,-ем а. ленштина, ле

њивац. — А и бн је лондро, само

др“?ема кад иде. b. име лењом

волу.

лóтре ж мердевине. — Узми

лóтре и попни се на таван.

лудо”еба ж погрд. глупа,

припроста женска особа.

лунтара ( ж погрд. беспо

луњара / сличар, лутали

ца. —Прође нека лунтара.—Лу

њаро једна, што штагод не ра

диш!

лучевина ж луч. — Лучеви

на добро гори.

Љ

љéљак, —љка м лешник. —

Још нису зрели љéљци.

љенка ж мотка на којој се

држе и суше низoви дувана. —

Унеси љенке оће киша.

љес м дрвена направа начи

њена од дасака (које су размакнуте

једна од друге и приковане за три

-четири уздужне даске) којом се

повећава површина кола или саони

ца. — Тури љес на сонице, па

ајмо с“јена да дотерамо.

љескање с зб. им. од љеска.

љесковак м прут од леско

вине. — Одломи кои љесковак.

љöкнути, -нем. свр. јако,

снажно ударити. — Нембј да те

љокнем преко носа!
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љöљнути, -нем свр. пасти

свом тежином, љоснути. — Љољ

ну о земљу, све свјетлице преб

роја прид очима.

љутача ж љут, кисео плод

јабуке. — Не јди љутаче мука

ће те уватити.

М

ма војс узвик којим се тера

60.

ма кавујс узвик којим се од

бија, тера крава.

мáкање с јело од усољеног

млека и кајмака. — Угрушало се

мáкање, па некако дошло кисело.

маленка ж име малој овци.

маликан м малишан. — Ви

ђо ја твог маликана јуче.

мањерка ж лимена посуда

која служи за ношење воде или за

мужу стоке. — Намузла сам пуну

мањерку мљека.

мара ж драга, мила особа

(обично син или кћер). — Дошла

моја мара.

Марковдан, -а (-вадне, —ву

дне) м слава посвећена св. Мар

ку која пада на дан 8. маја (25.

априла по старом календару). —

На Марковдан има вашер кот

ШКОЛе.

марнути, -ем свp. a. cнажно

ударити. — Марно сам га једним

помоће му умр“јети. b. брзо и

вешто украсти. — Неко ми мар

нб конопац.

маториње с зб. старији свет

(људи и жене). — Маториње се

боље држи него и младеж.

маунљика ж махуна пасуља.

— Нису маунљике још зреле.

мацуља ж име крави.

машина ж шибица. — Ђе

ли је машина да потпалим ватру.

медник, -ика м камен којим

се обележава међа, камен међаш.

— Ударићемо медник да се зна

чије шта.

мекотњача ж њива растpe

сите, плодне земље. — И ове ћу

године орати мекотњачу.

мéно }“. Л{(1/10. —

мéнкице Ј Дај ми мено ље

ба. — Само сам га мéнкице за уво

дирнб, а оно заплака.

метиљивша м (обично по

грд.) слабуњав, болешљив мушка

jрац. — Метиљившу свака болест

закачи.

мéцалица ж плод воћке (нај

чешће јабуке) који се приликом

пада са гране умеца.— Нембј јести

мéцалице.

милавка ж име крави.

милена ж име овци.

милоња м име волу.

мишана ж зградица у којој

се суши воће, сушара. — Сушићу

шљиве у Новаковој мишани.

мишиње с зб. им. од миш,

мишеви. — Изгризло мишиње по

ЊaBC.

младежак, -ешка м младеж.

— Има младежак на десној руци.

млађенка ж име овци.

млађице ж пл. млада шљи

вова стабла. — Ове ће године

и млађице родити.

млинта ж (обично погрд.)

неотпорна, млитава женска особа.

млинтав, -а, -о неотпоран,

слабашан, млитав (о људима). —

Некако си млого млинтав.

млинто, -ě м (обично погрд.)

неотпоран, млитав мушкарац.

мложије прил. много. — Ни

је мложије народа било.

молокавица ж рђаво време,

време са кишом и снегом. — Моло

кавица напољу, а морам д идем

стоци.
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моравкаж име крупној крави.

мравињац м мравињак.

мравиње с зб. им. од мрав,

мрави. — Гмизи мравиње по зем

љи.

мравци м пл. у изразима:

под и ђоше ме и пођоше

у за ме - претрнух од беса,

запрепашћења, изненађења и сл.

мркица ж трешња чији су

плодови црне боје; плод такве

трешње. — Родила мркица, сва

се у земљу савила.

мртва ж мршава, онемоћала

женска особа (обично старица). —

Мртва начисто смртвала.

мртвача ж посна, неплодна

земља. — Не вр"једи мртвачу

ђубрити.

мртволез м (понекад погрд.)

човек слабог здравља, болешљив чо

век. — Има у кући два мртво

ЛеЗа .

мртволезан и мртволезан,

-зна, -зно који је нејак, болешљив,

млитaв. — Некако су они сви

мртволезни.

мртволезина ж погрд. особа

слабог здравља, болешљива, мли

тава особа. — Није нашб неку

добру ђевојку, него дово ону

мртволезину.

мртволезити, -им несвр. би

ти слабог здравља, често болова

ти. — Ма шта ће радити, мртво

лези само.

музбвна само у изр. - кра

ва, крава која се музе.

мурга м име волу тамно

жуте длаке.

мургуља ж име крави там

ножуте длаке.

мутаљ м погрд. а, мутав

мушкарац, мутавко. — Мрмла

нешто онај мутаљ. b. глупавко

глупак. — Мутаљ ни једне нуми

да рекне.

Н

набешати, набешам свр. ма

рљивим и стрпљивим радом ус

пешно обавити неки тежак посао

(нажети доста снопова у житу

обраслом у коров, набрати пуно

купина, накупити већу количину

шљива палих приликом трешења

у коров и сл.). — Набеша се доста

снопља ка се жње цели дан.

Набеша ја пуну котицу јагбда.

навојштити се, навбјшти се

свр. о небу: навући се црним обла

цима, натмуриши се. — Навој

штило се небо, оће киша.

навршак, -шка м део чарапе

који обухвата прсте, врх чарапе.

— Заметно је плести навршке.

надбир м лишће које расте на

доњем делу стабљике дувана. —

Лишће од надбира је пуно земље.

назајд“ прил. заједно. —Ајде

да ручамо назајд“.

назбр прил. на силу, с теш

ком муком, једва. — И што једем,

једем назбр.

наковељати, -ам свр. нара

ђати доста деце. — Наковељала

ђечурлије, па сад не зна шта ће

с њима.

накосбвити се, -öcöвим се

свр. наљутити се. — Накоcó

вила се неке јаде, ни с ким не

говори.

накошмурити се, -öшму

рим се свр. намргодити се. —

Кад се накошмури, ја њему не

прилазим.

наложити, наложим свp. ис

пунити сламњачу сламом или вуном

јастук. — Јеси ли наложила

сламњачу?

намрскати, -ам свp. исковр

иати косу. — Она л"јепо косу

намрскала.

наодморке прил. одмарајући

се. — Жели смо наодморке.
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наокругалац прил. около,

наоколо. — Не журимо па одосмо

на округалац.

на палипер прил. на брзу ру

ку, брзо. — Неда киша ништа

радити. И што урадимо све на

палипер морамо. -

напромашке прил. у погод

ној прилици, у погодном тренутку.

— Цеб дан киша пада и престане,

те напромашке жњемо.

напутарити, -им свр. пос

лати, упутити некога негде с не

ким циљем. — Напутариле га њи

зи дви да у нас иште паре.

нараван, —вна, —вно повучен,

тих, миран. — Наравна е она, са

свима ће се добро слагати.

наремужити се, -ěмужим

се Свp. в. накошимурити се.

— Наремужи се понекад па јој

ништа не смиш рећи.

насторањ м подлога од гра

ња, бујади, сламе и сл., која се,

као заштита, ставља око коца

за који се дене сено или кладња.

натовpсти се, -рзем се

свр. наћи се на сметњи. — На

товрзли ми се и они сад кад

има највише посла.

нашевуpити, -евурим свр.

разбарушити. — Нашевуpи мало

навиљке да се боље суше.

недомак м 1. оно што није

доспело до нормалног развитка а.

дете недоношче, такво младунче

домаће животиње. — Кад се

д“éте роди пре девет мјесеци,

оно је недомак. b. недовољно раз

вијен плод неке биљке. — Нема

муруза да ваља, све неки не

домаци.

2. мали прст на руци. — Не

ко каже за мали прст на руци

— Недомак.

неизјешан, -шна, -шно који

слабо једе. — Потреви се понекад

да е и бравче неизјешно.

неисправан, —вна, —вно који

чини нешто рђаво, који сноси кри

вицу за нешто, крив, неправедан,

непоштен. — Неисправан си чим

ђецу подвајаш. Треба свима јед

нако да даш.

ненавид м својеглав, тврдо

глав човек. — Ненавиде један,

како мош такб

нерадиница ж нерадница. —

Дошле ми на жетву све саме не

радинице.

неред ма: мушкарац који на

скуповима са одређеним церемони

јалом прави испаде и тако нару

шава ред. — Он је увијек биб

неред. b. мушкарац који је неу

мерен у јелу и пићу. — Само гледа.

како ће се најести и напити, неред

један!

нередбван, —вна, —вно по

хлепан, халапљив. — Нембј бити

нередбван, биће и теби да једеш

и Пијеш.

нередовник, -ика м в. неред

(b). — Нема већег нередовника

од њега кад се шта једе.

нередбвница ж женска особа

неумерена у јелу и пићу. — Она

се нередовница напила, па не зна

ни шта прича.

нередбвштина ж а. неред,

изгред. — Свакојаки нередовш

тина има на свадбама. Туче, сва

ђе, свашта. b. неумереност у јелу

и пићу. — Нередовштина — то

ти је кад се млого једе, млого

Пије.

несмиреник, -ика м а. онај

који не може дуго да се задржи

на једном месту, који је склон

бурном, динамичном животу. —

Онај мој несмиреник само лута.

Тобож тражи посла. b. несташан,

немиран дечак. — Оно нису ђеца,

öно су несмиреници. Само ђаволе

и јуре ко без главе.

—121—



280 Милосав Тешић

несмиреница ж a. она која

је склона, бурном, динамичном жи

воту. — А и она је несмиреница.

Ниђе да се скраси на једном мјес

ту. b. несташна, немирна девојчи

ца. — Несмиреницо једна, што

ниси ко остала ђеца!

неспоменица ж змија. —

Ујела га, ћути, неспоменица.

нечастиљак м фиг. сувише

немиран дечак. — Нечастиљаци

једни, што се не смирите.

нечист ж измет. — Не мош

путем проћи од нечисти!

ноктити, -им несвр. радити

пипав, заметан посао (ткати ћи

лим, плести, вести, низати дуван

и сл.). — Ја сам ноктила и дан

и ноћ да би што пре изаткала

ћилим.

нудамо прил. онуда. — Ну

дамо има гљива.

IЊ

њикати, њиче несвр. о гове

дима: рикати испуштајући ваздух

кроз носне дупље.

њуњкало с погрд. онај коме

при говору део ваздушне струје иде

кроз нос. — Њуњкало само њуњ

ка.

њуњкати, -ам несвр. говори

ти кроз нос, мрмљати. — В. пр.

под њуњкало.

Q

обртушка ж дашчица за ут

врђивање затворених врата (обично

врата на подруму или штали),

засун. — Јеси окренб обртушку

на вратима, уће крмци у подрум.

оглабак, —апка м оно што је

оглодано (обично кост или огризак

од какве воћке). — Баци тај огла

бак па узми љепо паче меса.

огрљацим пл. делови чарапе

који обухватају део ноге око члана

ка. — Пожурићу да данас и огр

љáке исплетем.

огрт м а. друга копња куку

руза. — Скоро ће почети и огрт.

b. време у које се огрће кукуруз.

— Долазила је неђе уз огрт.

одаламити, -аламим несвр.

снажно ударити шамаром, песни

цом или неким предметом. — Ма

одалами га мотком па нек се

чуди.

одвилаћити, -илаћим свp. I.

одломити, одрезати, одсећи. —

Одвилаћијо пола сомуна. Ко од

вилаћи волику грану с моč треш

Н, e!

II.-се одломити се. — Одви

лáћила се највећа дудова грана.

одерак, -рка мi в. издерак.

одерина ж } - Нéћа

више носити његови одерака.

—Носиш туђе одерине.

одједнома прил, све у један

мах, заједно, одједанпут. — Она

све стрпа одједнома у лонац.

односит, -а, -о пун себе, над

мен, уображен. — Не волим ја

к6 је односит.

односити се, односим се не

свр. бити уображен, правити се

важан. — Почела се односити

па ни с ким ни да проговори.

Не ваља му што се млого односи.

одношљив, -а, -о в. односит.

— Нисам знала да је она нако

одношљива.

одоврат узвик којим се за

прегнути волови подстрекавају на

окретање приликом истеривања

бразде.

одрвтинити, -им свр. оста

pити, оматорити. — Одрвтини

зо, нема ништа од њега.

окаведати, -ам свр. дуго се

задржати. — Ајмо кући, окаве

дасмо бвде.
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бкиш узвик којим се заустав

љају запрегнути волови.

окишâње с кишовито време.

— Би љетбс окишáње, ништа не

стигосмо урадити.

оклањати, -ам несвр. извла

чити неког од каквог посла, заш

тићивати га од тешког рада. —

Ја сам њега гáила и оклањала

кад год“ сам могла.

оклемпити се, оклемпим се

свр. погнути главу од непријат

ности због нечег рђаво учињеног.

— Сви га почеше грдити. Он

се оклемпи и оде.

окоп м а окопавање кукуру

за. — Поче ове године рано окоп.

b. време кад се окопава кукуруз.

— Посвадише се њизи дви неђе

уз окоп.

окут, -и и -ути ж окука,

кривина. — На првбј ћеш се оку

ти сргати у поток како си на

товаријо.

оно с зам, у пеј. значењу:

он, она (за мушку или женску

особу која чини нешто рђаво). —

Ја рекла насамо Станку, и за

мисли, оно разгласило по целбм

селу. Рекла сам јој да ћути, а оно

опе свашта о мени прича.

б-бјч узвик којим се заустав

љају говеда (обично упрегнути во

лови).

опарависати, -ишем свр. по

годити, потрефити (обично при

каквој оријентацији). — Не могу

д опаравишем ђе је међа.

опаћерити, -им свp. изгрди

ти, маршнути, наружити. — Ја

сам њу опаћерила и више ми не

иде у кућу.

оплет м пруће (обично врбово)

које служи за оплетање ограде или

обора. — Идем да накрешем ђе

год прућа за оплет.

опричати, опричам свp. ис

причати. — Опричај ми како је

било.

орашина ж посластица од

ораха. — Орашина се спрема

често за Бадњи дан.

öрвати, -ам несвр. в. рвати.

— Ено ђеце дрвају по кући.

брде м име крупном, лепом

овну.

орлбв, -öва м орао.

ославити, ослави свр. безл.

попустити у хладноћи, отоплити.

— Мало је јутрбс ославило.

основичаст, -а, -о стабилан,

чврст (обично о предметима).

отандрћити се, -андрћи

се свр. испасти, искочити из прво

битног положаја, спустити се

ниже (о разним предметима или

њиховим деловима). — Опет се

врата отандрћила наниже.

Sтарашан, -шна, -шно који

брзо отарашава послове, вредан.

— Зови Илију за ашчину, он је

öтарашан.

отпрћити, отпpћим свр.

опустити доњу усну (обично у

љутњи). — Отпрћила му жена

сурлу, ништа с њим не говори.

отромбољити, -омббљим I.

свр. постати тром. — Отром

бóљијо и бн, једва иде.

II. - се спустити се ниско,

опустити се (о трбуху, о нечем

што се носи или вуче запрегом).

— Отромбољио му се трбу, го

тово му до кољена сишб. Слама

ти се отромбољила нис кола па

волови једва вучу.

отченути се, отчене се свр.

почети се ломити (о грани, о стаб

љици неке крупније биљке). — От

чéнула се она шљивова грана што

је најбоље родила.

bЧајкати, -ам свр. остати,

задржати се негде сувише дуго. —
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Oчајкам на пијаци за пет иљада

и никако ни толико избити.

очорокати, -ам свр. оглода

ти кост. — Очорокај ове пилеће

кöсти, још ту меса има.

ошајдарити, -им свр. в. ода

ламити. — Ошајдари га у сред

вáшера.

бшља ж бодљика на кошуљи

ци пшеничног зрна. — Упала ми

ошља у око.

ошљарити, ошљарим не

свр. залудничити, дангубити.

бшље с зб. им. од ошља. —

Поватало ми се бшље по прш

њаку.

ошљика ж в. ошља. — Пуна

ми коса ошљика.

II

пáис узвик којим се вабе свиње.

паклић, -ића м кутија цига

рета. — Попушио сам оба пак

лића.

паметати се, -ам се несвр.

опамећивати се. — Паметај се,

касно ће ти после бити.

пандpк м остатак сломљене

мотке, штапа и сл.

пандpковина ж зб. крупнији

остаци нечег изломљеног или исече

ног (грања, коца, стабљике куку

руза и сл.). -

папреник м вода у којој се

киселе патрике. — Не пи папре

ник, љут је кој год.

папричани, -а, -ö који је

запапрен. — Једосмо неку папри

чану чорбу.

парјоница ж дрвена посуда у

којој се пере веш. — Све прљаве

кошуље тури у парјоницу.

паскала ж (понекад погрд.)

назив за млађе особе (обично мла

диће) склоне разноврсним несташ

луцима. — Причувај трешњу од

паскале.

паспаљ, -ăља м несташлук.

— Истераћа паспаљ истебе.

патеник м онај који се зло

пати, јадник, мученик. — Пате

ник сам целбг живота и бићу

до гроба.

патеница ж јадница, мучени

ца. — Нема веће патенице од

н.е.

пáтљи прид. непром, уредан,

чист. — Није она никад патљи

била, ув“јек је била зарбзана и

прљава.

патрљак, -љкам отпадак од

дрвета (обично шиљаст).— Стадо

ногом на патрљак.

пашчиње с зб. им. од пашче,

пашчад. — Долази ноћом паш

чиње на корто.

педевса ж мучан, оскудан,

тежак живот.— Педевса је код

нас велика. Не зна нам се ни дан

ни ноћ.

педевсити, -им несвр. оскуд

но живети, мучити се. — Педев

симо откад знамо за се.

пéљати, пељам несвр. прља

ти (обично одећу). — Не пéљај

ми капут, виш каке су ти руке.

пéкуља ж глинена посуда за

печење меса. — Добро загри пе

куљу, па у врућу тури јање.

пецовина ж пега на каквом

воћном плоду.

печан, -чна, -чно размажен.

— Печно ти је млого дијете.

пéчити се, печим се несвр.

умиљавати се. — Нембј се пéчити,

Ти си велики дечко. -

пиждољак, -бљка м закрж

љали плод (обично воћа или поврћа).

— Ни једне јабуке да ваља, све

пиждбљци.

пил (обично поновљено) уз

вик којим се вабе пилићи.

пиладића ж зб. у хип. зна

чењу: пилад. — Размилила се

пиладија по башчи.
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пиле с део запрежних кола у

облику ћириличког слова п који спа

ја осовину с јастуком.

пилица ж млада кокошка. —

Пронела ми још једна пилица.

пирга ж име кокошки сив

кастобелог перја.

пироћан, -ăна м гумени опа

нак произведен у пиротској фабри

ци обуће. — Купила сам пиро

ћане у Бајнбј Башчи.

пироћанка ж в. пироћан. —

Сад ријетко ко носи пироћанке.

питомача ж плодна земља.

— Лако је вама у питомачи, шта

ћемо ми што дрлије имамо!

плáза ж траг саоница по

снегу, блату или расквашеном зем

љишту. — Неко је вуда прошб

са соницама, виш колике су плазе.

планинка ж име овци.

планути, планем свр. овлаш,

тек толико опрати, проплакнути

(обично судове).

пластати, -ам несвр. о сне

гу: падати у налетима, вејати.

— Сад у селу сн“ јег пласта.

платежник и онај који прима

плату.

платежница ж она која

прима плату.

плача ж погрд. плачљива

женска осcба. — Плача заплаче

за најмињу ситницу.

плачо, -é м погрд. плачљив

мушкарац. — Шта си се сплакб,

плачo!

плетара ж торба у којој

плетивара Ј се носи плети

во. — Понела плетивару, а за

боравила плетење.—Тури клувак

у плетару, изгубићеш га неђе.

плотара ж погрд, аброноша.

— Кад дође јесен, плотаре не

одмичу од плотбва, само воде

äброве о женидбама и удајама.

пљбвити, -им несвр. брзо и

много јести (обично месо). — Пљć

ви овнетину, брише кб мећава.

побамбрљити, -амбрљим

свр. морално посрнути, осрамоти

ти се. — Нико се није надб да

ће бн побамбрљити. Шта му је

требало да краде!

побијалица ж погрд. особа

која воли да често залази у туђе

куће. — Не мош ручати од по

бијалица. Сваки час тумарну у

кућу.

повиленити, -им неконтро

лисано се понашати (у љутњи,

радости и сл.). — Шта е теби!

Смири се. Виж да си повилени б.

подаица ж улизица, пол

трон. — Улизивале се подаице

сваком.

подбир м зб. лишће које рас

те на дну стабљике дувана.

подболица ж подвољак. —

Млoгo сe удебљб, колика му је

подболица.

подврошак, -шкам зб. лишће

које расте при врху стабљике ду

вана. — Подврошак ми је нешто

бољи од средњака. Дошо некако

жући.

подгрлица ж доња греда на

јарму. — Треба подгрлицу мало

навише помаћи да се вб не би

извукб из јарма.

пöдотав м трава која почиње

ницати на покошеној ливади. —

Скоро покоси, а већ ево изби

пöдотав.

подрамак, -мка м краћа

мотка која се ради лакшег ношења

ставља на раме испод терета. —

Кад потуриш подрамак, лакше се

носи терет.

подрамити, -им свp. стави

ти подрамак на раме испод тере

та. — Добро сам подрамино ко

лац, могу носити и да се не од

Марам.
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подрéпњачаж женски полни

орган код животиња.

позвpцати, -ам свр. покупи

ти звpцалице; исп. Звpцалица.

покупушити, -упушим свр.

у дем. значењу: покупити. — По

купушила сваку шљиву.

полеђана ж део џемпера или

пршњака који обухвата леђа. —

Исплела сам готово целу поле

ђану.

полбвњача ж погрд. немо

рална 24CeНСКа особа зашла у године.

полбити се, полбим се свр.

погрд. в. оклемпити се. — Из

грди га на пасје траље. Он се

полбiи и оде.

понавиљчити, -им свp. ску

пити сено на навиљке. — Пожури

ћемо да понавиљчимо пре кише.

поњурити, поњурим свр. по

срнути на нос. — Гледај куд

ћдеш, поњурићеш.

поприткати -ам свр. побити

у земљу притке. — Поприткај

часком башчу па ајде д едемо.

попружати, попружам нес

вр, у дем. значењу: пружати.

— Ја сам њему ув**ек попружала

и љеба и ш љебом.

попружити, -им свр. у дем.

значењу: пружити. — Попружи

ти њему кои динар кад нико не

види.

пöрта ж црквено двориште.

— Рогачичка црква има велику

порту.

пос (обично поновљено) уз

вик којим се ваби теле. — Пос

вóло! Пос каја!

посавуљати, -ам свр. халат

љиво, брзо опасти траву. — По

савуљаше говеда сву ну траву по

међи.

посијавати, посијавам не

свр. оговарати. — Посијава ме

свуд по селу.

посјечити, -им несвр. клати

свиње и овце за зиму. — Тамо

под јесен се посјечи.

_ поскупица ж поскупљење. —

Опе нека поскупица и ове го

дине.

постатица ж дем. од постат.

посyнути, посунем свр. мало

посолити. — Посyни мало чорбу.

фиг. о снегу: пасти у врло малој

мери. — Посунб сњешчић.

потаирити, -аирим свр.

доста се намучити обављајући не

ки посао. — Потаирисмо данас

купећи сијено.

потâторити, -им свр. пo

красти. — Потатори о ми неко

све бундиве.

потекар прил. поново.—Мо

рам звати потекар жетбвце.

поткуп м купљење шљива опа

лих од ветра. — Само смо у пот

купу накупили две каце шљива.

потолит, -а, -о равничаст,

раван. — Код вас је тамо потоли

то, није брдовито ко овде.

потпорањ, -рња м (пл. пот

порњеви, ген. потпорњева, дат.

-инстр.-лок. потпорњевима) по

дупирач за сено, сламу или клад

њу.

потрчан, -чна, -чно који се

отима о нешто туђе, који све

граби за себе, грамзив. — Како

је потрчан, све би да је његово.

потук м маљ ваљкастог об

лика са двема наспрамним дршкама

који служи за утабавање земље.

потуцалица ж погрд. в. пo

бијалица. — Она твоја потуцалица

никад није кот куће.

поћалавискати, -ам свр.

шаљ. брзо појести. — Поћала

вискај буранију па ајмо.

пошапити се, пошапим се

свр. посрамити се. — Ћути, ниш

та не говори, пошапи се!
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пошта ж аутобус. —

Поштом се часком стигне Ужице.

правке прил. право. — Иди

правке путем.

прасадија ж зб. у хип. зна

чењу: прасад.

прашчара ж крмача остав

љена за приплод. — Имам добру

прашчару. Никад испод десеторо

не опраси.

првљак мученик првог раз

реда основне школе, првак.

препоставити, -им свр.

представити нечије понашање, из

глед, говор. — Препоставиде како

но би говори.

пригрјевка ж велика жега,

припека. — Данас је велика при

грјевка.

придошњи, -а, -é пређаш

њи. — То је било у придошње

вр"јеме.

прикâдити, прикадим свр.

однети славско жито у цркву да

га поп освешта. — Одњб прикад

њу да поп прикади.

прикадња ж славско жито.

— Ајде спреми прикадњу, треба

да не носим у цркву.

прикупушити, -упушим свр.

у дем. значењу: прикупити.

— Прикупуши сваку чепушку.

примишљ м предомишљање.

—Све ради с примишљем неким.

приоблак м чисто, суво руб

ље. — Донеси приоблак да се

обучем, сав сам мокар.

- припек м љута ракија. —

Имам још мало припека, а и то

ће се брзо попити.

припоњ м кочић и конопац

завезан за њега који служе за

припињање стоке. — Говеда су ми

стално на припоњу, нема ко да

чува.

присбјњача ж њива на при

сојној страни. — Има гљива у

присбјњачи.

присуствовати, —тву?ем не

свр. надгледати некога у раду,

контролисати како ко ради. —

Стално ми свекрва присуствује,

не могу од ње слободно корачити.

приткаш, -ăша м пасуљ који

се притка, чија лоза расте уз

притку.

причуђалица ж погрд.

особа која се из претеране радоз

налости непрестано распитује о

свему и свачему. — Она причу

ђалица само гледа шта ће ђе о

ком чути.

причуђати се, причуђам се

несвр. претерано се распитивати.

— Она се по селу стално при

чуђа.

прjeчица ж преки, краћи

пут. — Сретосмо се баш нбде

неђе на прjëчици.

прјечице прил. преким пу

тем, преко. — Иди прјечице пре

ш стићи.

прњадљив, -а, -о натруо,

жижљив (о дрвету). — Нема

дрвета да ваља, све прњадљиво.

прњађе с зб. натрули, жиж

љиви комади дрвета, прњад.—Пр

њáђе добро држи ватру.

пробисвјетуша ж погрд.

женска особа пробисвет. — Оде

пробисвјетуша неђе.

прогон м пролаз између њива

којим се прогони стока. — Узорб

си прогон па немају људи никуд

стоку да прогоне.

пројара ж пита од кукуруз

ног брашна. — Спреми за ужну

пројару. - -

прокос мирви ошкос, раскос.

— Узми краћи прокос.

пропасник м онај који неве

што руководи својим иметком. —

Онај мој пропасник не гледа шта

други људи раде, него упропасти

и оно што има.
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пропасница ж она која не

умешно руководи кућевним посло

вима (најчешће кухињским). —

Ма пропасницо једна, што си

волику маст сручила у лонац?

просијан, -а, -о разборит,

паметан. — Она је просијана,

неш је лако приварити.

просмијавати се, -ијава се

несвр. (обично безл.) разведрава

ти се, прогревати кроз облак или

маглу (о сунцу). — Просмијава се

öздб од Босне. Просмијава се

cнце цело јутро, а никако д

öгрије.

протандpкати, -ам оном.

свр. проћи с великом буком (обично

са запрежним возилом). — Про

тандpка неко здвоколицама пу

ТеМ.

пртењача ж. оно што је са

шивено или скројено од конопљаног

платна: кошуља, торба, прекри

вач и сл. — Више нико не носи

пртењаче, са се носе куповне ко

шуље.

пртљача ж (понекад погрд.)

претерано причљива, брбљива осо

ба. — Пртљача не затвара уста.

прутуља ж име крави.

прућице с зб. дем. и хип. од

пруће.

прцикоза ж погрд. укољи

ца, прзница. — Прцикозо једна,

са сваким се закачиш.

прчб-прч (обично поновље

но) узвик којим се ваби овца да би

подојила јагње.

прш узвик којим се вабе овце.

пршурлиће ж пл. ситна роба.

— Накупово сам доста пршур

ЛИla.

пуњер м мала, мрачна и дим

љива кућна просторија.

пубр м бели пепео који се

хвата на жишки или на запаљеној

цигари. — Отреси пубр с цигаре.

путком име путастим дома

ћим животињама а. коњу b. вепру.

. пушурлиће ж пл. в. пршур

ли“a.

Р

páбити, -им несвр. грдити,

псовати. — Нембj páбити, богати.

равашица ж мала зараван на

брдовитом земљишту.— Ено ђеце

јуре се по равашици.

ражљика ж ражана стаб

љика. — Покупи све ражљике по

стрњишту.

развратити се, развратиw

се свр. погрд. широм отворених

уста смејати се, плакати, викати

и сл. — Развратила уста од увета

до увета, не могу да е слушам

како руља.

разруњити се, разруњим се

свр. расплести косу сплетену у

плетенице. — Разруњила косу, ко

страшило се начинила.

раменица ж раме. — Нуми

да коси па туче косбм зи раме

ница.

ранило с ограђен и покривен

простор у којем се тове свиње. —

но рањеника леже у ранилу.

paнoвача ж врста шљиве во

деног и слатког плода. — Имам

две-три рановаче у башчи.

раскућаник м онај који рас

кућује, пропасти иметак.

раскућаница ж жена рас

кућаник.

распућкати, -ам свр. потро

шити, проћердати. — Пара што

имб све распућкб.

раткати, -ам несвр. у дем.

значењу: радити. — Раткам по

мало сваки дан.

pвати, -ам несвр. стварати

буку виком, јурњавом, обарањем,

ломљењем предмета (обично у как
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вој затвореној просторији). — Не

pвајте више, ајте спавати.

редара ж жена која у време

сахране и даће код куће умрлог

обавља кухињске послове. — Редара

мбра бити вр"једна жена и ота

рашна.

редно, -öга с оно што иде

по утврђеном реду, оно што зах

тева утврђени ред на свечаности

ма. — Важно је редно обавити:

сваком дати послужење и вечеру.

редбван, —вна, —вно који уме

лепо да се понаша, који зна сваки

ред, скроман, уљудан, умерен. —

Како је народ у Јеловику редб

ван! Зна сваки ред. И на свадби,

и на слави, свуд.

редуља ж кладња чији су

снопови сложени у два реда. — У

редуљама се жито боље суши.

pмбати, -ам несвр. в. рвати.

-Pмбају ђеца по подруму.

póваш м в. заров. — Спрема

се народ за славу па читав рђваш

у сваког у кући.

ровинтати, -ам несвр. ства

рати крш, претурати, разбаци

вати (обично приликом тражења

каквог предмета).

ровинтача ж. она која ства

ра крш претурањем, разбацивањем

предмета.

póгица ж име овци малих ро

2060.

póгоња м име домаћим жи

вотињама великих рогова а. волу.

b. овну.

póма ж назив за домаће жи

вотиње које храмљу.

pубити, -им несвр. брзо и са

задовољством јести. — Руби проју

онако суву без ичега.

рудница ж воћка чији су пло

дови тек зарудели. — Обраше ми

рудницу, не сачекаше да сазри.

pујка ж име крави жуте

длаке.

руковéдица ж дем. од ру

ковед.

руљати, -ам несвр. сувише

гласна плакати.

румати, -ам несвр. оном.

жвакати рскајући (обично какву

тврду воћку). — Рума тврдаче

— то само прашти по устима.

руменка ж име овци,

руња ж (понекад погрд.)

женска особа са дугом и разба

рушеном косом.

руњав, -а, -о који има дугу

и разбарушену косу.

руњо, -é м (понекад погрд.)

мушкарац са дугом разбарушеном

косом.

pушан, -шна,-шна који носи

знак жалости, који је у црнини.

— Прођоше путем две рушне

жене.

pушник м црна трака коју

мушкарци носе на рукаву или око

врата као знак жалости. —

Умрб му неко, чим носи рушник.

рчин м пргав, љутит човек.

— PЧин се за трен ока наљути.

С

савуљага ж сова. — Чу се

неђе сав&љага.

савуљати, -а несвр. о сто

ци: брзо, халапљиво пасти траву;

о људима: тако јести. — Оглад

нила крава, па само савуља. Са

вуља Сбћо кб мећава.

садач || м зашиљено дрво по

сађач | моћу којег се сади по

врће. — Сваки шиљак може да

послужи за садач.

сâмак, -мка м осамљено ме

сто. — Њина "е кућа на самку.

Сједисмо код оног грма на

сâмку.

самољев м непрестано

самољевица жј падање ки

ше, окишање. — На самољеву се
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не може ништа радити.—Струли

нам се жито од самољевице.

сативица ж једна од две

стране разбоја. — Са две стране

стое сативице на разбоју.

сватара ж погрд. она која

води туђу бригу, која је претерано

радознала. — Гледај, сватаро,

своја посла, не петљај се тамо

ђе ти није мјесто.

сватаћ, -ăћа м погрд. пре

терано радознао човек. — Сватаћ

öће све да зна.

свидара ж она која својим

поступцима изазива подсмех, пору

гу. — Свидара има кад је год

некб весеље.

свидати се, свидам се (сви

дају се) несвр. извргавати руглу

нечије поступке, подсмевати се. —

Свида се и малб и велико њоме.

свидаћ, -ăћа м погрд. онај

коме се подсмевају, којем се ругају.

— Свидаћ свуда уради нешто

да му се ругају.

свиденије с погрд. особа ко

јој се сви подсмевају. — Ма она

је св“ јеско свиденије.

свирачина ж свирачки за

нат. — Очб зорбм у свирачину.

свpцати се, сврцам се (свp

цају се) несвр. својим поступцима

недвосмислено испољавати какву

личну жељу. — Сврцб се оће д

иде на вашер.

седлаж име седластој овци.

седмомјесечић м а. дете ро

ђено пре времена (обично у шестом,

седмом или осмом месецу трудно

ће). — Ако се дијете роди пре

вакта, оно је седмомјесечић. b.

погрд. дете рођено у седмом месецу

брака. — Седмомјесечићу један,

шта ош!

сиђелац, -лца м (обично по

грд.) нежења. — Жени се, неш

остати ваљад сиђелац.

сижати, сижам (сижају) не

свр. брукати, срамотити. — Не

мбј сижати да ти се народ смије.

:) с онај који брука,

сижило Ј срамоти, срамот

ник. — Сиженије сижа по целбм

селу.—Сижило једно, што нас

öсрамоти!

сипљo, -ě м погрд. онај који

је астматичан, сипљив. — Сип

љо, удавиће те сипња.

сиpишњача ж посуда у којој

стоји сириште. — Опери добро

сиpишњачу.

сирћетар м сиромах. — Сир

ћетари ни сирћета немају.

ситњежевина Ж ситан но

вац, ситнина. — Имам пун џеп.

СИТЊежеВИНе.

сјелеварати, -ам несвр. тр

чати тамо-амо. — Сјелеварају

ђеца по кући.

сјенина ж аугм. од сијено.

— Покисе нам сјенина опе.

сјенчић м дем. и хип. од

сијено. — Сађедосмо лијеп сјен

чић.

скањерало с онај који се

дуго накањује. — Скањерало се

скањера, не мож га ишчекати.

скањерати се, скањерам се

несвр. накањивати се. — Млого се

скањераш, ајде ак ош.

скањити се, -им се свр.

снуждити се.

скарликати, скарличем не

свр. о псу: болно лајати, завијати

(обично од ударца). — Скарличе

нечије пашче горе у шевару.

скарликнути, скарликнем

свр. о псу: болно залајати

(обично од ударца). — Он каме

ном на пашче, оно скарликну,

подви реп и побјеже.

склиска ж в. клизовина. —

Заледило, па велика склиска на

ПОЉу.
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склонит, -а, -о тешко уоч

љив, заклоњен, скривен, скровит.

— Сакрио сам дуван на склонито

мјесто.

скљечит, -а, -о узан, тесан.

— Њина је кућа скељчита, не

мош се у њбј окренути.

скљечито прил. узано, тес

но. — Било нам скљечито у ста

póј кући.

сковрчак, -чка мв. пиж

дољак.

скорњати се, -ам се свр.

окорети се, скорети се. — Скорњб

се љеб, па дошб ко ст“?ена.

скочањити се, скочањим се

свp. смрзнути се. — Ложи ватру,

скочањисмо се у вој ледари.

скратак, -тка м (ном. пл.

скраци) оно што је кратко а.

врста кукуруза, кромпира и сл.

која се налази на крају парцеле

(обично у њеном врху).—Осташе

нам два-три скратка неокопана.

b. недовољно одрастао плод неке

гајене биљке. — Ниђе муруза да

ваља, све сам скратак.

скреман, —мна, -мно скро

ман. — Треба да бидеш скреман.

скрозирати, скрозира свр.

о мразу или сунчевој светлости:

потпуно прожети (замрзнути,

односно сасушити). — Мраз све

јабуке скрозирб. Д. оће сунца

бити да скрозира отаву.

скула ж незграпна и просто

душна особа. — Ђе оде она ње

гова скула.

скупљати, -а несвр. поскуп

љивати.—Скупља кава

слаба ж болешљива, слабу

њава женска особа.

слабост, -ости ж болест. —

Ударила нека слабост у народ.

слаткача ж јабука слатког

плода; њен плод. — Посади коју

слаткачу. Појб сам све слаткаче.

19 Дијалектолошки зборник

слимити, слимим свp. сни

мити. — Ишла те слимила плућа

на ренгел.

сломо, -ě ма: онај који нез

грапно хода. — Ајде, сломо, по

трчи, шта си се отегб. b. хром

човек. — Ми одосмо брже, а сло

мо оста нарамује. -

слушалица ж вредно, по

слушно дете. — Мене моја слу

шалица ув“ нек послуша.

смалим прил. замало, умало.

сметљиште с брлог. — Из

неси сметљиште искуће.

смијуљка ж (обично у пл.)

рупица на лицу која је нарочито

уочљива при смејању. — У ње

се виде смијуљке кад год се на

смије.

смладити се, смлади се

омладити се (о воћкама). — Све

се воћкице у мене смладиле.

смлата ж в. замлата. —

Колики си, смлато једна.

сморогати, -ам свр. успешно

и брзо урадити какав тежак по

сао. — Час посла они сморогаше

оно с“ јено за колац.

смрзла ж погрд, млитава,

неотпорна женска особа. — Ђе

смрзла може снопље носити.

смрзлица ж смрзнути плод

воћке (најчешће јабуке). — Смрз

лице су тврде кб камење.

смрзло, -é м погрд, млитав,

неотпоран мушкарац. — Није

смрзло кадар ништа да потегне.

смрзлотина ж смрзнута зем

ља. — Чувај се, сломићеш се на

вој смрзлотини. -

смртвати, -ам свр. физички

онемоћати, ослабити. — Ове сам

зиме начисто смртвала.

совељага ж в. савуљага. —

Горе у Осбју има дости совељага.

соглав м погрд. будала, глу

пак.

соланик, -ика м сланик.
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сöник м снег погодан за вучу

на саоницама. — Паб соник, мош

ђубре вући.

сорвати, -ам свр. в. сморо

гати.

спарљичив, -а, -о који слабо

једе, злохран. — Нешто ми дијете

спарљичиво.

списати, спишем свр, довес

ти иметак до рђавог стања, по

трошити, проћердати, упропас

тити. — Све списб, ништа нема.

сплачињара ж посуда (обич

но дрвена) у којој се држе спла

чине. — Саспи сплaчине у спла

чињару.

| спљбвити, спљовим свр. за

час појести, смазати. — Док

длан о длан, они овна спљовише.

сподаракати, -ам свр. наго

ворити, натерати некога на

нешто.

спрчак, -чка м (пл. спрчци,

ген. спрчака, дат.-инстр.-лок.

спрчцима) в. пиждољак.

спрчо, -é м мушкарац малог

раста, мршав и погурeн. — Види

спрче и бн се нешто кочопери.

сpaoтeније с в. страотеније.

стогуља ж стог саденуте

детелине, отаве или пасуља.

стогуљица ж дем. од сто

гуља.

страотениће с страхоба,

страх— Уватило ме неко страд

TeНИje.

средњак (и средњак, -ăка) м

зб. дуванско лишће које расте на

средини струка ове биљке. — Мени

је град и средњак стукб.

срна ж име хитрој овци.

стабуља ж бунар у земљи

ограђен даскама и покривен пок

лопцем. — Отиђи на Ђокића ста

буљу и пи воде.

стáмити се, стамим се свр.

стати, зауставити се. — Е, ниђе

се не стáмијо! — Спадо с ногу

јурећи за овцама. Ниђе неће да

се стаме.

стан м део плуга за који се

причвршћују плазе. — Стан је

што се за њега плазе зашав

љавају.

старунац, -нца м овнић ста

jрунче; исп. старунче. — Лијеп

ми старунац, оставићу га у бвце.

старуница ж овчица старун

че; исп. старунче. — Од све ја

њади најљевша ми старуница.

старунче с јагње које је прво

ојагњено, прво, најстарије јагње.

— Туче ми старунче мале јањце.

стиска ж женска особа твр

дица, циција. — И стиско једна!

Шта си се стегла, подај ђеци коју

крушку!

стиско, -ем погрд. шкрт чо

век, тврдица, циција. — Ником

ништа стиско неће дати.

стокаменица ж погрд. зла

жена. — Не гpди ђеце, стокаме

ницо. Теби свак смета, нико ти

није добар.

стотинка ж име овци.

сточурија (сточурина) ж по

грдан назив за стоку. — Досади

ми сточурија.

страшиљача ж погрд. не

морална, обично и ружна, женска

особа.

стревљати (се), стревљам

(се), стревљају (се) несвр. срета

ти (се). — Стрéвљб сам га често.

— Стревљамо се сваки дан.

стрзити }“. 1462:}{CH,1480 2/18--

стрзлити ј дати у јело кад

неко једе. — Што стрзиш? Ако

си гладан, сједи па једи — Не

стрзли кад неко туђи једе у

кући.

стрнљика ж доњи, приликом

жетве неодсечени, део стабла неке

житарице. — Убоде ме једна

стрнљика.
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стровило с мноштво опалих

или отрешених воћних плодова. —

Под јабуком читаво стровило.

стува ж (обично погрд.) нез

грапна, неспрешна и помало проста

женска особа. — Дође нам она

његова стува у кућу, па никако

д оде.

стувара ж аугм. од стува.

стуваћ,-ăћам (обично погрд.)

незграпан, неспретан и помало при

прост мушкарац. — Ено стуваћа

ћде озго, сваки камен помјера

на путу.

студа ж хладно, мразовито

време. — Напољу студа да се

скочањиш од зиме.

суварица ж сува грана, су

варак.

сувина ж суво, топло време.

— Добро је што наста сувина

да шта и радимо. -

сувовина ж зб. суво грање,

сува дрва за ложење. — Накупиде

мало сувовине да заложимо

ватру.

сунавратке ( прил. стрмо

суновратке Ј главце. — Паб

з грма сунавратке и сав се из

лупо.

cућнути, -нем свр. пасти

(обично са дрвета).

сућунут, -а, -о блесав, сума

нут. — Бижи од њега, виж да

је сућунут.

сцикати, сцика свр. I. o

мразу: јако смрзнути земљу. —

Мраз сцико земљу, па се сва

сјакти.

II. -- се смрзнути се (о на

мирницама). — Сцикб се купус

у каци.

Т

таврљ м погрд. човек малог

раста и велике главе. — Дигб

таврљ главу, клима њоме и иде.

тамник, -ика м јадник, не

сретник. — Оста тамник сам, ни

capáнити га нико нема.

танап ж плесан што се на

хвата у чабру с туршијом, по

посуди са сиром и сл. — Поватала

се танап у чабру с паприкама.

танковићаст, -а, -о витак,

танак (обично у струку). — Она

је била танковијаста у струку.

тáњеж м одећа од танке

тканине. — Оно дрбња што имаш

све ти је сам тањеж.

ташта речца за потврђивање:

дакако, дашта.

творизати, -ам пра

творизати, творижемј вити

буку честим отварањем врата. —

Не творизај!-Не могу да слушам

кад творижеш.

твpдаја } ж сувише тврд

тврдача ) плод јабуке или

крушке. — Зубе ми поломи ова

тврдача.

теладија ж зб. у хип. зна

чењу: телад. — Разиграла се

теладија по башчи.

телић, -ића м хип. мушко

теле. — Имам два лијепа телића.

теретисати, -ишем несвр. пo

дносити велики терет, напорно

живети, мучити се. — Нико у

селу не теретише ко ти.

типак, -пка, -пко спор, пи

пав.

тичиње с зб. им. од птица,

птице. — Појде тичиње мурузе.

тишак, -ăка м мирна, тиха

речна вода. — Одо утишак да

се мало разладим.

тмбра ж магла. — Спустила

се тмбра, ништа се не види.

тојичак прил. мало пре. —

Ја точичак долази, тебе не би

кот куће.

тођичашњи, -a -ě прил. ма

лопређашњи.
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тöк \ (обично поновљено)

*} узвик којим се вабе

коко1442.

тöрваш м в. заров.

тöтња ж име крупној и добро

ухрањеној кокоши.

тöтњo, -é м име крупном и

добро ухрањеном петлу.

тöтбв, -ова 1 м погрд. дебео,

тöтоња лењ мушкарац.

Тотове један, ништа не радиш.

тотрљати, -ам свашта при

чати, брбљати. — Тотрља мло

го, а онакб није лоша.

травњача ж змија. — Ујела

га травњача.

трéвљати(се), тревљам (се),

тревљају (се) несвр. в. стревљати

(се).

тренирати се, тренирам се

свp. изгубити контролу над собом,

јако се уплашити, збунити се. —

Трениро сам се, нисам могб ни

како да се снађем.

трењати, -ам несвр. куња

ти. — Иди спавај, нембј ту

трŠњати.

трешњевак м колац од тре

шњевог дрвета. — Три сам коца

осјекб. Један трешњевак, два

граничевака.

тркнице прил. трком. —

Čде тркнице низ Лаз да стигне

на пошту.

трбша ж јело од иситњене

проје и сира пропржено на масти.

— Кад нема ништа друго, јеш

ћемо троше.

трула ж труо плод какве

воћке.

, трунљика ж трунчица. —

Упала ми трунљика у око.

трусити, -и несвр. о киши:

падати у ситним капима, роми

њати. — Труси ђурђевданска

кишица.

тудоле прил. туда доле. —

Прођоше њизи двоица тудоле

испод Тучића.

туња ж погрд. глупава жен

ска особа. — Ко га тčрб да се

жени оном туњбм.

туњез (туњез) м погрд. глу

пак, глупан.

туњка ж погрд. в. туња.

— Не зна туњка ништа.

туњкати, -ам говорити кроз

нос неразговетно и замуцкујући.

— Туњка кад говори, ништа не

могу да разаберем шта прича.

туњко м погрд. туњавко,

глупак. — Ко да туњко зна на

суду нешто рећи.

туњо, -ем (вок, туњo)в. туњ

ко. — Туњо само блčне ко теле.

тутамо прил. туда тамо. —

Оде неђе тутамо.

тутлибати, тутлибам не

свр. претерано споро обављати ка

кав посао. — Тутлибаш по кући

п5ваздан, а ништа не отараша

ВаIII.

Ћ

ћáпати, ћапам (ћáпају) не

свр. брзо и халапљиво јести (нај

чешће о свињи). — Ћапа в. пар,

не мож га наранити.

ћаплав, -а, -о који има жва

лава, развучена уста. — Виш

како си ћаплав.

ћинтpити, -им несвр. кре

тати се ужурбано, журити. —

Ћинтри прко поља, боћ се да

га не увати мрак.

ћуба ж име овци са великом

вуном на глави.

ћувикуша ж ћук. — Про

лети ћувикуша поред куће.

ћујтуба ж име крави.

ћукати, ћучем несвр. оном.

звиждати. — Ко нб ћуче?
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ћукнути, ћукнем свр. назва

ти погрдним именом. — Ћукни

ме кером ако не свјерујем.

ћукорити, -им несвр. оном.

звиждукати. — Иде путем и ћу

кори.

ћунути, ћунем свр. попити

мало више алкохола, опити се. —

Ћунб мало па весб.

ћутларити, ћутларим несвр.

ћутећи подносити бол, телесну

тегобу, бити тужан, невесео. —

Удала му се ђевојка, па ћутлари.

ћућорити, -им несвр. оном.

шапутати. — Ћућоре нешто по

ваЗДан.

У

убетежити се, -им се свр.

прејести се теже варљивом хра

ном. — Убетежи се од гра па не

могу да дишем.

убожјак м бедник, јадник;

просјак.

увјенчити се, -и се свр. пре

родити се (о воћки). — Увјенчиле

се шљиве, спустиле гране до

земље, једва дишу.

угруменчити се, -уменчи

се претворити сеу грумење (обично

о млечним производима). — Кај

мак се угруменчио.

ужимати, ужимам свр. добро

угњечити какво јело. — Што вај

компир ниси ужимала?

ужна ж ручак. — Шта има

за ужну?

узвијонути, -им свр. бити

немиран, несташан (обично о деци).

— Узвијонуло дијете, не зна куд

удара.

узлoвaрити се, -öварим се

свр. прозлити се, наљутити се. —

Узловáрили се бичићи. Матора

се нешто узлoвaрила.

узрнчити се, -и се свр. до

бити зрна. — Грa сe узрнчио.

уја } узвици којим се одби

уја-yj) jajу говеда.

уједнома прил. в. одједнома.

укичајити се, укичаји се

свр. в. увјенчити се. — Родила

трешња, укича ила се.

укбјчити се, укбјчим се свр.

укочити се (обично од зиме). —

Укојчијо сам се од зиме.

укорепити се, укорепим се

свр. заценути се од смеха. — Ја

се укорепи о смија.

укошити, укошим свр. на

терати волове да ставе врат у

јарам. — Укоши волове!

улöндрити се и улбндрити

се, улбндрим се свр. олењити

се. — Шта си се улбндрила, брже

жњи!

уљвати се, -ам се свр.

умазати се, упрскаши се проливом

(обично о стоци). — Све ми се

бвце уљвале.

умрлик м смртни час. —До

шб му умрлик, нема од њега

ништа.

уна узвик којим се изражава

велико жаљење. — Уна, јадан ти

је.

унутру и унутру прил.

унутра.

упандpчити, -андрчим свр.

в. запандpчити. — Упандpчио

цигару и само пуpња.

упаркочити, -аркочим свр.

подупрети, учврстити (обично се

но или кладњу) помоћу потпорњева.

— Упаркочи кладњу са сви

страна. -

упаточити, -им свр. пусти

ти (непажњом или намерно) да у

ракију приликом печења тече па

тока. — Упаточио си ракију да

је буде више.

—135—



294 Милосав Тешић

упијати, упијам несвр. у

изр. - у с на м а правити се

важан увијајући усне (обично о

млађим женама). — Начинила се

важна, само упија уснама.

уполовачити, -öвачим свр.

довести, доћи у процесу радње или

стања до њихове половине. —

Упoлoвачила гра и донела га

нама. — Муруз уполовачио.

упримасе прил. један нас

прам другога. — Наше су куће

упримасе.

упртача ж торба са повра

зовима (упртачима). — Упртачу

Је згодно носити. Навучеш по

вразове на рамена и готово.

урезак, -еска м дуванско ли

шће савијено у тубу и на тај

начин припремљено за резање. —

Урезб сам три уреска дувана,

биће да оба пушимо.

уpлама ж весеља испуњено

вревом, вриском и песмом. — Ври

у Тбдоровићима ко у котлу,

проби уpлама увета.

урбжити се, урбжим се свр.

укрутити се (обично од чира на

врату). — Има чир на врату, па

се урбжио не може главе да

окрене.

успаљеник, -ика м (обично

погрд.) в. запаљеник. — Уппаље

ник се ниђе не смирује, ко да је

младић.

успаљеница ж погрд. в.

запаљеница. — Само врдаш око

успаљеница, доће ти оне главе.

успротив пред. упркос. —

Све је радио успротив њему.

устиђивати се, -иђујем се

несвр. стидети се. — Никога се

öна не устиђује.

устошца ж дем, и хип. од

уста, усташца.

усурлити се и усурлити се

усурлим се свр. умусити се. —

Објесила сурлу, усурлила се, не

што јој није потаман.

усусекати се, -ам се свр.

правити збуњујуће покрете при

ликом сусрета или мимоилажења.

— Усусекала се па никако да се

мимоиђемо. Час тамо, час вамо

никуд.

па утицати се, -ичем се несвр.

наметати се својим ставом, миш

љењем, мешати се. — Што се ти

утичеш ка те нико не верма.

Утичеш се стално, ал ти не ври

Једи.

утрупачке прил. не савија

јући ноге, као трупац. — Ован

од бијеса све скаче утрупачке.

ућерезан, -зна, -зно скроман,

уљудан. — Што ниси ућерезан ко

што си пре би б?

уцаклити, уцаклим свр. у

изр. - о ч и м а засијати очима.

— Уцаклила очима, не трепће.

учетворити, -етвбрим свр.

укошити два пара волова ради лак

ше вуче великог терета. — Узми

у некога још једне волове, па

учетвори ако мислиш да из

вучеш.

учињати, учињам несвр. ме

шати блато са плевом приликом

прављења ћерпича. — Има ноге

да ти пукну кад учињаш пљеву

з блатом.

ушипити се, ушипим се свр.

лепо се обући, удесити се. — Уши

пила се ко да ће на вашер.

ушмаљак, —љка М в. пиж

дољак.

уштбкати се, уштокам се

свр. узнемирити се, уплашити се.

— Шта си се уштокб, смири се.

Биће све како ваља.

Ц

цаклијати се, -а се несвр.

сијати се попут стакла, блешта
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ти, светлуцати. — Цаклија се

небо ко стакло.

цваћице с зб. дем, и хит. од

цваће.

цв*јећице с зб. дем, и хип.

од цвијеће.

цибурити, -и несвр. цурити.

— Цибури расб иc каце.

цигланица ж кућа озидана

циглом. — Сад нико више не

прави чатмаре, сви граде циг

ланице.

ципизла ж и м загрижена,

самовољна особа.

цóњак, -Њка М. палац став

љен између кажипрста и великог

прста, чиме се на одлучан и увред

љив начин даје на знање да се

неће удовољити нечијим жељама

или захтевима. — Еве ти цбњак

што ћеш ишта добити!

црвáњак, -њка м црвљив плод

(обично воћа).

црjëпљика ж црепуља. —

Разбио ми град пé-шес црjëп

љика.

црногорка ж име црноруној

0вци.

црњаник м а несретник. —

Ћути, црњаниче, добро си прошб.

b. несташан дечак, немирко. —

Ку се зд“?ева онај мој црњаник.

, црњаница ж а. несретница.

Удаде се црњаница у сиромаш

тину. b. несташна девојчица. —

Смири се, црњаницо, не ђаволи.

цуле } (обично поновљено)

цуко Јузвик којим се вабе пси.

Ч

чабарка ж дрвена каца са

два округла отвора у којима при

ликом печења ракије стоји лула.

— Чабарка је напуњена водбм,

и у њој се она пара што иде

кроз лулу претвара у ракију. Čна

лади лулу.

чадуља ж име крави загаси

тожуте боје.

чактара ж погрд. брбљива

женска особа пискавог гласа. —

Не чакти чактаро! Нико не може

до ра нечи доћи.

чактати, -им несвр. брзо и

пискаво причати. — Чакти, уста

не затвара.

чандрљив, -а, -о напрасит,

пргав, свадљив. — С тобом се не

треба шалити, ти си тако чандр

љив.

чевиљити, чевиљим несвр.

сувише гласно певати (обично у

пијанству). — Њизи двоица че

виље кад зариђе.

чéзити, -им несвр. в. стpзи

ти. — Ви једете, а д“јете чéзи,

páсту му зазубице.

чепурка ж чеп за боце.

чепушаж комушина. — Што

је дивно лећи на сламњачу нало

жену чепушбм.

чепушка ж један лист од

комушине. — Покупи све чепуш

ке јазук је да пропадну.

четвбрка ж кладња чији су

снопови жита саденути у четири

реда. — Сађедосмо сво снопље

у четворку да се боље исуши.

чкриља ж в. дрли'а. — У

чкриљи слабо шта да роди.

чкримкати, -ам несвр. от

кидати (обично од хлеба или меса

комадић по комадић).

чокорити, -и несвр. осубо

pити. — Чокори поток не могу

да разаберем шта кажеш.

чудан, -дна, -дно леп. Чудна

му ђевојка. Он је у младости биб

најчудни момак.

чудевеније с велико изнена

ђење, чудо. — Разни чудевенија

данас има.

чучавац,-авцам казан у којем

се пече ракија. — Ја ћу пећи на

чучавац кад нико не да лампек.
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III

шавољ м мала дрвена посуда

у којој се држе сплaчине. — Сад

шавољ pºléТКО КУ Да има. Сви

купују кове.

шарица ж име шареној овци.

шарица ж јело од иситњене

проје и измрвљеног сиpa.

шаровинљика ж в. шаров

ка. — Расјекла ногу на шаро

винљику.

шаровишта с њива у којој је

био засејан кукуруз. — Оћеш ора

ти ове јесени шаровиште.

шарбвка ж стабљика ку

куруза. — На понекбј шарбвци

буду и по два муру а.

шаруг м име вепру шарене

длаке.

шаруга ж име крмачи шарене

длаке.

шарудати, -ам несвр. кре

тати се тамо-амо, кривудати. —

Шта ми шарудаш! Све начини

смо оплазе.

шврљак, -љкам в. пиждољак.

шврћкати, -ам несвр. обав

љати ситне, неважне, не толико

хитне послове (обично с циљем

да се избегну важнији и тежи).

шеврљуга ж име овци.

шерпати, -ам несвр. врзма

ти се, мувати се тамо-амо. —

Ено је шерпа по кући цело јутро,

а ништа не отарашава.

шећерка ж име овци.

шешулати, -ам несвр. ићи,

кретати се тамо-амо, тетурати.

— Изгледа да је цинб, виш како

шешула.

шиљег м двогодишњи ован.

— Продб сам шиљега.

шиљежица ж двогодишња

овца. — Све ће му се шиљежице

изјањити.

шиљкати се, -ам се гуркати

се, подгуркивати се (обично у ша

ли). — Њи двојица се стално ши

љкају.

шингар м бич. — Шингаром

се туче во кад неће д Иде.

шипура ж ситно зрно града.

— Да га шипура не испробија,

дуван би биб добар.

шиш узвик којим се одбијају

КОКОНИ14.

шклобут м (пл. шклобути

и шклобутови) мехур, клобук што

се ствара на води, каквој другој

течности и сл. — Сапуница је

пуна шклобутбва.

шкомрачити, -им несвр.

тврдичити. — Богат је, а опе у

свему шкомрачи.

шљивани само у изр. -

р од род шљива. — Нема рода

без шљиванбг рода.

шљивовик м сок од шљива

који се ствара у процесу врења

комине. — Опасно је напити се

шљивовика.

шљбнути се, -нем се о јели

ма: слећи се, сталожити се. —

Гра се шљонб па га мало.

шóкати, шокам (шбкају)

несвр. неумерено, претерано пиши

алкохол.— Ништа друго не раде,

само шокају ракиштину.

шпрљак, -љка м в. пиждо

љак. — Оно паприк што има,

све сами шпрљци.

шпрљав, -a, -o, закржљао

у развоју (о воћним и повртним

плодовима). — Ово воћа што има,

све шпрљаво.

шпyрија ж (обично пл.) без

вредна, некорисна ствар (обично

какав куповни предмет).

штрањка ж краћи конопац.

— Имаш ли каку штрањку да

свежем краву.

штукатор м таваница. —

Прво кречимо зидове па нуда

штукатор.
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шћóкати се, шћока се (шћo

кају се) свр. слећи се (о комини,

иструлелом сену и сл.). — Шћö

кала се комина допола каце. Си

јено се струлило па се шћокало.

шубер м омањи отвор на та

ваници. — Баца орасе с тавана

кро шубер.

шукаљ || м име овну који не

шуле ма рогове.

шумагла I ж ексер.—Тре

шунагла } ба ми једна шу

шунигла у магла. — Купи

кило шунагла. — Набодо се на

шуниглу.

шунтара ж особа склона бес

посличењу, лутању, крађи. —

Сакри косу. Може проћи кака

шунтара па узети.

шупити, -им свp. изненада

банути. — Шупи у кућу око

пола ноћи.

шутанац м в. шукаљ.
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текстови

565. Милка Тешић:

а) „Кад је се заратило, ја сам црне муке видла кад су Немци дошли.

Кажу, ето кажњене еспедиције иде у село. У њи се тако звало, — у

Немаца. Куку мене, кад је заглавио народ бижати тамо у Благоевиће

и тамо по брдима, по шумама. Све јтб побјегло. Никог нема, само по

нека жена остае.

Мöј чоек биб у ваденици. Побјегб. Ето т Неке иде.

— Ајој, Неко, ти побјегб. Што си жито оставио туђе? Запалиће

Немци ваденицу! Изгореће туђе жито

— Ја не смим! Како жито! Ја морам да бижим! Ако смиш, ти

иди, ако не смиш, ти нембј ићи.

Кућу, шта ћу!? Он побјеже, ђеца побјегоше. Све утече. Оћераше

и стоку и све то побјегло. Преко брда очло тамо, у црногорски срез

побјегло. Ја ондај, шта ћу, превежем куђељу кучињару на преслицу,

а узмем вакб неку марамчину, дроњу, као страшило начиним се. Па

вако узмем ону куђељу па се скупим, па дођем. Отворим ваденицу,

пуштим камење да меље. Наложим мало и ватре. Још се ништа не чује.

Нема љеба. Да мало испечем љеба. Ја таман запретала ону погачицу

у ватру и сједим прид ваденицбм, ајбј ка се помолише од Костовића.

Tö е прасак. Митрољези само косе на све стране по шумама.

Воин туче тежну горе мало вишље, виш нас, виш ваденице горе

повишље. Куку мене, како е Воин снотрио те је виђб да озгб пуцарају,

Воин је надб бижати горе у шевар, у Гај. Али горе била кошара Ра

динкова. Радинко чемерни све бнде и посно и мрсно оставио. Он

поред кошаре утече у шевар. Немци за њим горе. Кошару запалише.

Куку, кад стаде горе кошара горети! Ја нема, само вакб чине

дроње на мени. А Ленка дође мени озгб, свекрва, каже: „Куку, Милка,

ајде да бижимо у Грабље.“

— А шта ћемо, црњо, у Грабљу! Нек ме убију вод прид ваде

ницбм боље је нег да ме убију ономо у Грабљу. Иди горе, јадо, кући.
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Она, врати се, оде кући. Ја опе остадо.

Ето ти и опе озгб. Опе пуцарају. Нема њи млого. Пуцају и иду.

Дођоше њој. Видим, наш, види се горе прет кућу. Дођоше њбзи

горе. Она стои прет кућом. Џамораше ш њом нешто. Она не зна ништа

шта јбј џаморају. Обиђоше око куће, око зграда. Аjбј, ето ти и мени

сокаком. Озго низа сокак, па ваденици. Троица, нема више, али дроње

дркте на мени. Цептим као прут. Опе сједнем на нај камен. Они иду.

Ја опе канб предем, али руке дркте, не могу да предем. Само такб држим

другу и предем канбм. Прођоше според мене. Вакб изнад мене прођоше.

Одоше поред јаза прво. Извидише горе поред јаза. По номе шишљагу

извидише. А наш, шишљаг је око јаза. И отуд обиђоше све до бране.

Ајбј, ето ти и опе озгб од бране иду. Оће опе доламо мени. Аjбј, тамна,

срце умрло у мени. Само што се нисам стропалила да паднем.

Један дође нешто говори. Ја не знам. Мрнџа нешта. Ништа не

знам. Она двоица у ваденицу, и бн за њима у ваденицу. Тамо завирише

око мучница, свуд око џакбва. Извидише. Погледаше вакб. Ништа.

Bто ти и изиђоше из ваденице. Опе један нешта мpнџа. Ништа не знам.

Ја само шутим. Дрктим. Онда вакб опе, наш, предем, канб да рекну

они да предем, ал цептим да паднем. Опе одоше навише на џаду. Про

ђоше и кућу Ленчину. Прођоше и мимо Ленку. Одоше путем.

Не би мало, куку мене, ка се стами дим оздб из Рогачице. Они

запалили Симића кавану. Ленка каже: Куку, Милка, шта ћемо!? Ај

да бижимо! Ево и пале редом!

— Ћути лудо, немамо куд. Очли су. Неће ваљаде се вратити

баш сад. Да бидемо до мрака па ћемо довече бижати. Ићемо.

Врати се и она кући. Ја би до мрака. Стамило се у Р“fеци, не види

се ништа, боже сачувај, од дима. Паде дим по земљи. Горела — као

каванчина била велика — горело. Још не знам, још нешто су запалили.

Кад би мрак, ноћ оће, ја закључавам ваденицу. Напустим ја.

IЈаба ти и брашно и туђе жито, све. Оћу д идем кући. Закључам ва

деницу. Изиђем корам.

Дођем кући. Нема ни чоléка и шевара, нема ни ђеце. Никога.

Ни стоке. Не знаш ђе се налазиш. Ја тако озира се по авлии, озира.

Bто ти чојека. Привуче се чојек и шевара. Дође.

— Ђе су ти, јадо, ђеца?

— Тамо су у Благојевићима. Очли у црногорски срез. Све јтб

тамо очло.

— О, боже сачувај, ку ћемо сад?

— Нека И. Ваљад враћаће се ако смибудну.

И ондај кад čто и. Једно по једно превлаче се. Ђеца се превлаче,

људи се превлаче, народ се превлачи, пошто ноћ. А отуд, послали су

некога да извиди да л су вам у селу ил су отишли. Један дошо извидио

да нису у селу. Вратијо се тамо. Ондај народ јадни ноћбм долази кући.

Намучили смо се саклони боже. Недај, боже, нако никад да

буде.“
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i". b) „Била сам ко стоке у планини са бабом, па сам изгубила бвце.

Ондај ја и баба одемо. Тражи овце, тражи — нема. Ноћ нас уватила.

Дођемо кољеби нема воде. Немамо шта да пијемо. Оћемо д идемо на

изворац. Тамо има изворац. Oћемо д идемо на Изворац да донесемо

воде. Ми тамо узмемо, прекучимо се извбрцу — нешта бијело. Кöce

му, плетенице до земље, б“јело ко сн“јег. Ми онда гледамо. Завата

воду из бунара и све вакб умива се. А ми, ондај, пошто видимо, оно

вила била, а ми ондај натраг. Не тражимо воде. Више се не прекучујемо.

Одемо од воде. Побјегнемо у кољебу и више нисмо излазиле.

Кад после туде нека вилина косица нарасла ко тога изворца.“

c) „Ишли ловци. Нашли под Повленом у пећини срна и кошута

и ту су пећину зазидали па да вече дођу да и побију. Зазидају, поду

кући. Вече дођу кад биб мрак да то побију. Кати викне са Медведника,

виче нешто: „Оо, сеe-jo! Ајде вамо затворена нам је марва!“ (То ви

кала вила. Она са Повлена викала у Медведник. Она се одазвала у

Мед еднику). А они чују. Брже пећину отворе, па бижи. Само за

животом једва побјегли. — После су боловали, ћели помр“ети.“

d) Сава Савановић умрб и повампири се. И ко ј год дошб у

Јагодића ваденицу бн је то удавио. И ондај један се нашб младић оће

д иде бну ваденицу. Мајка кукала, отац. Не дају, бране. Он не да ником

за њим. Оде сам. Дође, жар згрне, кладицу запреће у пепб, а другу

велику метне вам крај огњишта. Покрие неком поњавчинбм, а бн

оде горе на таван. Попне се горе на таван и ћутио. — Само се нешта

обре код огњишта. Б“éло накб. Нешта вуче за себбм. Код огњишта

кладу гњави, пипа, гона. Каже: „Нема ништа.“ Није гледо горе ђе

ºе бн. Ондај разгртб жар. Нема ништа. Заплакб: „Како е Сава Сава

новић почб долазити у ваденицу није остб брез вечере него вечерас |“

И само га нестаде. Оде.

Ујутру кукају, трче — да ли је доле у ваденици тај чоек жив.
Дођу доле — он жив. Изишб прид ваденицу, сми?е се. Жив! — И

после они мислили ко море да зна кад је умрб тај Сава Савановић.

Док једна баба била, сто десет годин јој било. Питали људи бабе. Баба

казала: „Сарањен је у планини под неким бр”естом, ал ја то не би могла

сад знати. Узмите коња ајгировита и водите туде по тај бр”ест. Ђе

öн закопа ногом, ту е. Налоште ватру добру па ндај копајте ноде

ђе он запишти. И дрште гране. Ломте па дрште. Шта буде изишло

ви нагнајте у ватру отале.“ — Тако људи узму коња одведу туде.

Кôњ њуши, њуши. Па кад загребе на једноме мјесту, па само њисну

и одуста оданде! Они ископали. — Куку, чича румен, црвени се ко

ружа! Кад нешта излеће ћж њега. Ко миш излеће. Они оним гранама

у ватру. Нагнали у ватру. Оно изгорело у ватри. Спалили тело и све.

И ондај нема више вампира у тој ваденици Јагодића. Нити шта дави,

нити долази.“

е) „Кад сам била збаббм код“ к олвебеу Лисини, запантила сам

тö ајдуци да имају. — Пушке почеле пуцати једно вече пошто поспо

народ. Баба Миросава осјетила. Викнула све жене. Дошла па шаптала

на врата: „Устајте! Пушке пуцају ко Теованове кољебе!“ — Све
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то ђипило и голо. Ништа не облачи. Како смо се десили тако смо и

побјегли. Сви се скупимо зајдно у бујад неку велику под неку ст“ену

и ту ноћимо. Ту шутисмо, шутисмо. Кад на бр“éгу запјева неко: „По

кајасмо Ивка и Маринка. Нашу браћу Ивка и Маринка.“ — Шта е сад!?

Жене се уштокале. Сутрeдaн — зора — устанемо. Нико ништа. После

дањом кажу — убијен Теован Ћебић и ђеца. Жена остала. — Како

тб народ сазнб да су они пјевали, људи веле издржавб некога па убиб

ваљад. После прочуће се: бн убиб та два ајдука што су код њега били,

а опе два ајдука дошла и уби“у и њега и ђецу.“

f) „Вико овштински служитељ (пандуром га звали) све по имену

људе. Изишб на бр“ег и виче: „Сад, тај пут овштини!“ — Људи

се сјећају да има нешта. Трче. Оде то прико врата. Нема да то застај

куће, него само оде. — Ништа, шутимо ми. Oдоше људи. Враћају се

људи карли. Питају жене шта е. Каже — рат, мобилзаци'а! —Кукамо

и жене и ђеца. То кука. Људи се спремају. Узимају торбе, љеба, шта

има у торбу. Оде, трчи прико врата. Ми јадни останемо. Осташе жене,

осташе ђеца. Муке јадне, чемерне. Жене ору, жене копају, жене косе.

Нема никога. Ђеца само ситна. То су грдне муке биле. Па неродне

и године, па нема љеба, па нема ш љебом. Па чокоће нб чемернб самељу

па запрећу по сач. Кад тамо д изваде, оно изгорело. Нема ништа да

се изеде, само угљевље по сачом.“ -

g) „Oчб Б“éле Ћебић те укрб ваталицу ракије у Косићима у

Зарожју и поњб. Била клизавица. Кад био виш кољебу нашу у Ли

сини, он паб, поклизб се. Ваталица очла низ бујад, низ“ коров. Он

тражио, тражио — ние нашб. Наша кољеба близу била. Ето ти га

би и дође на врата. Дошб мојбј мајци. Виче:

— Кумо, кумо, прикуџде се вам да ти нешто рекнем!

— Шта ш ти, Б“ еле, ноћас 12 Шта тражиш ноћас!?

— Кумо, ишб сам у Косиће и укрб ваталицу ракије, па сам поњо,

па се исклизну. Ваталица паде. Тражи, не могодо наћи. Него, кумо,

порани сутре кад биде зора, порани ако моште нађи. Ако нађеш, услони

уз грм, а ја ћу доћи да те питам јеси л нашла.

— Куку, куме, што си ишб ноћас. Отури се, куме, крађе. Не

ваља красти.

— Нађи ти ако мош. Услони уз грм. Доћа.

— Порани. Нашла. Услонила уз грм. Ето ти њега:

— Кумо, јеси нашла? Јес ишла?

— Нашла сам, куме. Услонила сам уз грм. Услонила сам нбде

уз грм. Иди узми па више немој то да крадеш. Није крађа добра, дијете.

— Ћути, кумо. Морам красти.

де. Погледасмо ми — свануће, свануло — узб ваталицу на раме,

прико ст“éна оде путићем. Однесе у Ћебиће.“

h) „Како је се слави'б Божић пре? — Зове се Бадњи дан учи

Божића. То се јутру порани на тај Бадњи дан. Судови се оперу, сто

лице се оставе. Не сједамо на столице. Све се то сакрије. Оду људи,

поране, донесу бадњак. Услоне ус кућу бадњак. После жене ум“ece

љеб и поставимо на земљу. Једемо шта имамо на земљи. После закољу
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печеницу. Ко нема печеницу закоље кокош, п*евца, шта има. Кад

биде мрак учи Божића, ис“éчу бадњак. Донесу сламе. Бреме сламе

донесу у кућу. Полегнемо сви на ну сламу. Нема ништа. Ни покривача

више, ни простирача. И ту ноћимо. Сутрeдaн устајемо, богу се молимо.

Донесемо ракије, зашећеримо. Свакоме мало ракије. Запалимо свијећу

и сједнемо. Поставимо шта имамо, сједнемо и једемо. На све три Божића

такб.“

566. Ђорђе Драгојловић:

„Пре се врло са коњима ко је имб, ко није са воловима. Растуримо

снопље по гумну. Закосимо гумно, растуримо снопље, нагнамо стоку

и вршемо. Један ујам истерамо па други натуримо, па такб цеб дан

вршемо. Кад извршемо, ми ону сламу истуримо. Оно жито и ону пљеву

скупимо насред гумна. И посли, вршалица није било, није било ни

вјетрењача, него на лопату развијавамо цеб дан или целу ноћ. Зависи

за вјетром. Развијавамо, развијавамо док развијемо. Посли односимо

тб и после опет прочињамо на руке, на решета. Није било ништа.

Ето тако смо пре ми заслужили док нису вршалице постале.“

567. Миломир Тодоровић:

а) „Кад сам ја дечко би б, не знам колко ми је година било, од

iиљаду девесто дванесте до Иљаду девесто осамнесте био је рат аустрин

ски, тако рекнем швапски, па сам био и гладан и жедан.

Људи одоше у рат. Нема ко да ради. Вамој највише глади. Одоше

људи. Тамо изгибоше, а ми остасмо. Копира нас Аустрија. Натеравају

нас, одређују нам стоку да морамо давати. Овце њима гонити и шишати.

вце ми оћемо да сакријемо. Оставимо по једну, по дви. Они попишу,

а ми опет украдемо. Догнамо да шишамо. Они брое овце, а ми уставили

дви-три. Опет се сналазимо. (Свака мајка своме ђетету које јој гони

бвце подашила чарапчине, опанака нема, и идемо. Накб на прашина

вуче се за нама, пуши). Потурамо једно другом бвце те тако да изиђе

на бpбј, еда нас не би Швабе тукле. Отале пођемо. Наше мајке иду

са нама. Ја огладни. Весела мајка имала мено брашна па тури тигањић

и начини мено чорбице. Сркасмо, једoсмо и полегосмо и спавати. Кад

је сутре јутро освануло, мајка помузе бвце па нам мљека проц“еди и

узвари, па нам даде те се написмо. Леба немамо. Она оде код вакб мало

бизирни жена које су мало богатије и заиште брашна. Оде код неке

бабе Вујке. Каже: „Вујо, бил ми дала, село, мало брашна? Немам шта д

едем.“ OНа неки пут да, неки пут не да. (Слађи онај лебац од ратлука

данашњега. Ја га једем и идем и све ћукућем).

Тако то би. Навали наша војска са Солуна и истјера богме Швабе

из Србије.“

b) „Морем вам и рећи пре како смо ми стари живили (мој отац

и мајка и коншије), како смо били каним богати. А шта смо били богати

кад опанака није било, панталона није било да се чоек обуче. Изаче

му жена, опреде од вуне, па изаче нешто и начини пеленгаће, а нема

гуња него начини нешта као џак и натури на се. Тај народ све не тако
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ради би носи б, али богами здрави било. А шта ће да једу? — Шенична

љеба једу само од блага дана до блага дана, каде славе, и о Божићу,

и о Ђетинцима, о Материцама и Оцима. Оно све јело проју димљиву,

чађаву. Није било ни текнике каке. Знадем каде ја водам говеда као

мали дечко, а мој отац оре. Уватио дви кравице па оре. А нека ралица.

Он виче доле, ја горе. Он каже горе, ја доле. Он пређе па викне на

ме: „Шта ми шарудаш? Све начинисмо оплазе!“ Ја велим: „Па како

ћу, тата, кад ме говеда вучу.“ Неки пут богам па ме и ошамари. Ја дођем

вече кући па се жалим мојбј веселбј мајци: „Мене тата данас тукб.

Ниса му водио љуцки говеда.“ Она каже: „Што, сине, ниси љуцки

води б говеда?“ Ја замакнем тамо напоље. Она каже: „Што си тукб

дијете!“ Он њој осује мајку: „Шта што сам га тукб ! Морб сам тући

каде неће да слуша.“

c) „Љети ка се зову копачи, домаћица ум“јеси луковачу. На

туче бијелбга лука па постави копачима. Ко је мало бољи газда, он

ум“јеси погачу својим радинима и неке орашине натуче па начини

мáкање те они једу. -

Данас овај наш народ опет није задовољан. Има и шенични љебац

и мрсно и посно. Не пости ниједнога дана. Учи Божића, на Велики

Петак једе и сланину и месо и пршуту и све. И опе све оде доктору,

све болесно. О доктора не долази. Како се роди, нема двадесет дана,

понеси га доктору. А што то? — Не знам ни ја. Зато што је велика,

како да рекнем, текника, па богами има ви загушљиви гасбва и праш

кбва, па то млого наше биљке затруИва. Пре сваки домаћин имбчеле,

и челе ишле као квасац сваком, а данас не мору да буду. Поједини

људи држе на великом миту, ране шта не раде, али опет не мору, трују

се. Нама би потребан биб, и нама сељацима и господи, мед. То је добро

и љековито.“

d) „Саде народ живи добро, бијесно. Има и свега и да обуче.

Како су се пре жене мучиле! Преле кучине, преле вуну, ал није имала

свака ни да преде вуну, него од кучина прави и поњаву, па се покрије

жена и чоек и ђецу покрију. Онај поздер пада у очи одозгб. Како је

тö било бедно! А данас раде фабрике па имају јоргани, па имају душеци,

па имају ћебад и јопет жене побјесниле. Неће да опреде једнога конца

да окрпи чојеку џак кад пође на гувно да жито превати. Толико жене

се понеле и веће су жене на селу госпође него она у граду која ј се ро

дила.“

е) „Ка су наше свадбе, домаћин жени сина па иде да испроси

ђевојку и позове коншије и пријатеље да иду на прошевну. Дођу

тамо пријатељу. О љубе се, о грле се, а момак и ђевојка као стиде се.

Пруже једно другом руку, погледају у очи, па замакну за бр“?ег, па се

загрле и пољубе. Нас пријатељ зове у кућу и сједамо за сопру. Они

наске служе, а момак само гледа ку се ђевојка креће. Ђевојка се креће

и служи просце и креше очима на момка. Каде бидне прошевина, угоде

се ка ће бити свадба и такб рекну и потлин одреде свадбу. Домаћин

зове сватове са чутурбм кићеницом. Сваком кончин дође и зове га у

сватове да иду по ђевојку. Састану се тамо сватови код домаћинске
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куће. Неко пије, неко ћути. Скупе се, сједну и ручају код момачке

куће. Кад пођу ђевојачкој по ђевојку, они пјевају, вриште, њиште,

шта ти не раде. Све двбе и двоје. Обично мушко и женско. Ако иду

преко шуме, скрећу се у смреке, скрећу се за жбуневе.“

568. Тешо Тешић:

„Пекли мој отац и Петко ракију туде доле. И сад ми сједимо.

Знаш, награди се казан. Не буде ни пола рока кад би требо д изађе,

оно изађе ваталица. Оно се тамо лула прошупљила унутра, пустала

мало воду. Пом“јешало се са ракијом. Петко устане:

— Шта је ово!? Само награђујем, — брзо излази! Дајде да по

гледамо, море, да л није ђе... .

— Море, видете да вам није ђегод прошупљила се лула.

— А, богати, шупља лула!“
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Седми одељак

ЗАКЉУЧАК

569. У овом ћу одељку табеларно испоредити неке важније акце

натске, фонетске и морфолошке особине љештанског говора са истим

особинама неких других, за љештански говор релевантних, млађих

новоштокавских говора, који се просторно налазе, грубо узевши, се

верније и јужније од Љештанског. Тако ће се видети којим особинама

љештански говор чини прелаз између те две групе говора.

570. Податке за говоре чије ћу особине поредити са особинама

љештанског говора узимао сам из ових извора (из извора које ћу навести

видеће се који се говори пореде са љештанским говором):

а) извори података за говоре који се налазе северније од Љештан

ског -

1) Берислав М. Николић, Тршићки говор, СДЗб ХVII, 367—473

(скраћеница Т);

2) Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског говора,

Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 1., I—VIII--1—112, Бео

град 1928. (скр. П);

3) Берислав М. Николић, Мачвански говор, СДЗб ХVI, 179—314

(скр. М.);

4) Исти, Колубарски говор, СДЗб ХVIII, 1—71 (скр. К).

b) извори података за говоре који се налазе јужније од Љештан

ског :

1) Асим Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб. ХIV, 1–200

(скр. ИХ), — из овог рада узете су фонетске и морфолошке особине;

2) Јован Л. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака, СДЗб

Х, 185—417 (скр. ПДр);

3) Исти, Говор Пиве и Дробњака, ЈФ ХVII, 1—113 (скр. иста),

— из овог рада узете су фонетске и морфолошке особине;

4) Гојко Ружичић, Акценатски систем пљеваљског говора, СДЗб

III, 113—176 (скр. Пљ.);
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( 5) Мирослав Б. Николић, Говор Горобиља, СДЗб ХIX, 619–746

скр. Г).

На по ме на. — У табелама су све поређене особине ну

мерисане, потврђене примером или кратком констатацијом описно са

општене. Уз примере се наводи и број стране на којој се они у дотич

ној монографији налазе. (Број стране се већином наводи и уз описне

констатације). Ако се у некој колони наводи више примера који се

налазе у дотичној монографији на истој страни, онда се број стране

даје само уз један пример.

Седам пута се у табели јавља угласта заграда у којој пише као у Љ.

То значи да за те особине нисам нашао пример, али сам из ауторовог

излагања закључио како се оне у дотичном говору испољавају.

I. АКЦЕНАТСКЕ ОСОБИНЕ

--------- ---- --

1

добро се чувају делимично се у већој мери се као у П као у П

Даничићеве не- скраћују скраћују

акцентоване ду

ЖИНе

2

тресем тресемо 383 тресем 85 преде 196 тресем 12

3

мджеш мореш 407 мöжеш 109 можеш 228 мджемо 13

4

бијем брије се 425 пијем 83 пије 230 бријем се 55

5

крушкама -ама 386 -ама (судећи -ама 201 -ама == -ама

по примеру 13—14

наћвама) 3

6

гинути -нути бризнути 58 -нути -нути (-нути)

падати -ати 386 лilicatПи 59 -ати 201 -ати (-āти) 13

мислити -ити њушити 60 —ити -ити (-пти)

7

гарав -ав 386 клизав 43 -ав 202 -āв — —ав 13

црвенкаст —actTI čiЛатаст VII -аст -аст --- -аст

8

пдцркаше —ше 421 -ине 73 —ше 202 -ше 52

9

Драгандв — бв 384 -бв 45 — бв 200 -бв 14
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|

Љ Т П М | К

10

састран -пн 384 -пн 45 —tiri 200 -пн 14

11

вадиј бе=оселијо видид 386= ви- видеб VI вдлибе==вдлио оженид = видио

дио 427 201 14

12

мене — тебе мене — тебе мене = тебе 49 мене — тебе мене — тебе 15

(ген.-ак.) 392 220 (мене 190)

13

данас данас 393 данас 104 данас 223 данас 15

14

сунце (сламка) сунце 387 кланци 19 сунце 282 сунце 14

15

гвöжђе гвожђе 387 (као у Љ) с прбићом 256 грбожђе 15

16

не скраћује се као у Љ као у Љ као у Љ као у Љ

дуго вокално р

17

врло је живо слично као у као у Т чести су при- као у Т

преношење ак- Љ, мада не у мери без пре

цента на прокли- толикој мери НОIIIСHoа

тику, али не

и обавезно

18

дваес кала = два метра 393 два дана 105 стб динара једино — сто

дваде кала - --- - 222__ _ектара 19.

19

градова (бркова) зидбва 389 звербва 21 градова (бре- градова 20

гöва) 204
-

20

градовима зидовима 389 звердвима 21 граддвима 205 кумдвима 21_

21

а) ребрима

b) селима

селима — ребри- а) селима 10

ма 390

села 210 — ре- селима 23

b) перима

22

на врата -- на

врата

23

РУКУ - -

на врата 390

руку 390

брима 286 -

на врати 12 нема типа — као у М

на врата

руку 4 руку 213 руку – руку 24

24

чести су акценти блага 392

типа љута

25

први првћ 393

љута 39 љуте 218 љуте 24

првћ 52 први,

222

првог првом 26
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Љ | Т | П М | К

|

26

умријети умрети 394 умрети=умрети умрети=ум- умрети=узети

51 рети 223 27

27

дđћи наћи 394 доћи 57 доћи 223 доћи (прећи) 28

28

печемо печемо 395 плетемо 84 печемо 227 печемо 30

29

имамо (имамо) имамо 396 ломимо 89 кдтамо=ко- копамо=имамо

памо 230, има- 32

мо 231

30

испече испече 395 одречем 85 испечем 227 испече=увезем

30

31

пдзову пдзову 396 позовем-позд- позовем=по- позове=поздве

вéм 84 здвем 229 __31__ --

32

целивају пустају 396 (као у Љ) спавају 271 спремају 32

Коментар табеле

Поређењем акценатских особина љештанског говора са акценатским

особинама у говорима севернијим од њега — види се:

а) да се Љ потпуно слаже са Ту особинама под бројевима: 2, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 (укупно 22);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 14, 17, 18,

19, 21, 22, 29 (укупно 8);

да се разилази с њим у особинама под бројевима: 3 и 28 (укупно 2);

b) да се Љ потпуно слаже са П у особинама под бројевима: 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32 (укуно 21);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 11, 14, 17,

18, 19, 22, 26, 29, 31 (укупно 10);

да се разилази с њим у особини под бројем 28;

с) да се Љ потпуно слаже са М у особинама под бројевима: 2, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 32 (укупно 19);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 12, 14, 17,

18, 21, 22, 25, 26, 29, 31 (укупно 11);

да се разилази с њим у особинама под бројевима 3 и 28 (укупно 2);

d) да се Љ потпуно слаже са Ку особинама под бројевима: 2, 4,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 32 (укупно 14);
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да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 5, 6, 7, 14,

17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31 (укупно 16);

да се разилази с њим у особинама под бројевима: 3 и 28 (укупно 2).

Са свим се овим говорима љештански говор потпуно разилази

у акценатској особини под бројем 28. У Љ је — печемо, у Т, П, М. и К

— печемо.

572. B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега

Љ ПДр Пљ Г

———
—————— ——

1
добро се чувају као у Љ као у Љ делимично се

Даничићеве не- скраћују

акцентованедужине

2

тресем тресšм (вршем) 319 тресем 149 вршем 713

3 "…

мöжени мдреш 320 мöонсеин 149 мöонсеин 713

4

бијем бијем (бијем) 319 б&јем 149 бијеме кугм 713 -

5крушкама —ама— -а на 226 (као у Љ) — čiљta 713

6

гинути -нути= -нути -нути

пáдати —ати== -ати 303 -ати 170 -ати 713

мислити
--
-- —пити= —ити —ити -ити

7
гарав —ав 276 —đв 142 -āв 713

црвенкаст —đст 291 —đст -аст -

8
пдиркаше -ше 334 -ше (-ше) 161 -ине 713 --

9
Драганбе -ов = — бв 274 — бв 141 — бв 637

10
сестрпн -пн 274 -пн 141 -пн 714

11

вüдијб=желијо без дужине као у ПДр као у ПДр

12

мене — тебе мене, тебе=мене, мене-тебе (тебе) мене-тебе 642

(ген,-ак.) тебе 264 147

13
данас - данас= данас 376 данас 146 данас 714 -

14

сунце (сламка) сунце 252 Турци-Турци 126

јарци (травка) 714

15

гвожђе -
гвджђе 250

сндпље 134 грббље (гвожђе)

714
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Љ ПДр ПЉ Г

16

не скраћује се дуго као у Љ као у Љ као у Љ

вокално р

17

врло је живо пре- са још већом дос- као у ПДр као у Т

ношење акцената

на проклитику, али

не и обавезно

ледношћу него у

18

дваес кала=

дваес кила

19

градова (бркбва)

девет брата 301

=девет брата 300

гласова (гласбва)

200

пе(т) стдтин =

пе(т) стотина 148

другова 127

wм - -

пет стдтина 678

=триста банкп 643

Зидбва 639

20

граддвима кумдвима (гласо- кумдвима (кумови- зиддвима 640

----

вима).200 ма) 128

21

а) ребрима а) ребра 247 а) селима 133 a) pčбара 716

b) селима b) ребара b) ребрима b) ребара

22

на врата=на пред врата 249 на врата 134 на врата=на

врата врата 716

23

руку руку (руку) 231_руку 138 руку 717

24

чести су акценти нема ове појаве као у ПДр љута 717

типа љута

25

први _први 302_____ први - први 148 први (први) 718__

26

умријети пдмријети (помри- умријети=умри- умријети=умри

-
јети) 305 јети 168 јети 718

27

доћи -
дбћи=доћи 306 доћи 169. доћи 718

28

печемо печемо 321 печемо 151 печемо 720

29

имамо (имамо) оселимо=желимо

325

копамо 152 имамо 720

30

испече испечем 321 испечем (опле- испече 720

-

темо) 151

31 --

позову назовем 323 пдзовем 151 ддзовем 720

32"

целивају патају (питају) (као у Љ) вјенчавају 720

324
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Коментар табеле

Поређењем акценатских особина љештанског говора са акценатским

особинама у говорима јужнијим од њега — виде се:

а) да се Љ потпуно слаже са ПДр у особинама под бројевима:

1, 3, 8, 10, 16, 18, 19, 21, 31 (укупно 9);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4, 5, 6, 9,

11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32 (укупно 16);

да се разилази с њим у особинама под бројевима: 7, 12, 15, 24,

25, 28, 30 (укупно 7);

b) да се Љ потпуно слаже са Пљ у особинама под бројевима:

1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 27, 31, 32 (укупно 13);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 8, 11, 12, 14,

17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30 (укупно 12);

да се разилази с њим у особинама под бројевима: 2, 4, 7, 15, 23,

24, 28 (укупно 7);
с) да се Љ потпуно слаже са Г у особинама под бројевима: 2, 3,

6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 32 (укупно 19);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 4, 11, 15,

17, 19, 26, 29 (укупно 8);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 5, 7, 23, 28, 30

(укупно 5). -

Са свим се овим говорима љештански говор потпуно разилази

у акценатским особинама под бројевима 7 и 28. У Љ је гарав, црвенкаст,

— печемо, у ПДр, Пљ и Г: -ав, -ăст, — печемо.

II. ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ

573.
А) Стање у Љештанском и говорима севернијим од њега

|

.JЊ Т 1 М | К

1

ијекавски говор са

неким старим и но

ВИМ СКаРИЗМИМа И

ограниченим бро

јем икавизама

2

р+ ђ»pe (pје, ри)

слободна екавско

-ијекавска меша

ВИНа.

p = 5-pe (pu) 399

екавски говор са

понешто ијекави

зама и покојим ика

ВИЗМОМ

р+5-pe (исп.

брегдвима 205,

брeстић 208)

као у М., с тим што

се јавља и неизме

њено ђ

p -- 5-pe (исп.

брегдвима 21,

требало 25)

3

прђ -> пре-, при-;

при-- при-, пре

прђ->пре- (при-);

при- се при-, пре

399

прђ- - пре- (при-)

234—235;

при-X при-, пре

235

прђ- - пре-, при - ;

при-- при (пре-) 35
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Љ Т М К

4

пре=пра-прије

5

ДЛсг. мени— теби

__пре=прије 399

мени— теби 417

пре 235__

мени— теби (мене

— тебе) 264

пра-прије 35__

мени— себи (мене)

48

6

Исг. са оним тifiм с днћм 222 са дним ватраљом

Гпл. до ови два 400 дд они људи 25

ДИЛпл. двам мојтм

7

a) видити a) видети=виђети а) пребдлети 278 а) доживити 56

б) видила 400 b) вдлела=вадили b) видили (разумео

b) видела=видила 34)

(виђела)

8

сикира сикира=сикера 400 сикира= сикера 235 сикира 35

9

ђе — нађе ђе — нађе 400 ди (ђе) — неди, наг- де=ди — нигде,

- де, нади 234 нигди 34

10

воде — бнде бвде — наде 401 овде 234 — ноде бвде= бвђе 24

269

11

лани лани (лане) 404 лане=лани 245 лане 39

12

далеко-долеко далеко= долеко 404 долеко 246 далеко= долеко 39

13

х се најчешће губи као у Љ 405 као у Љ 251 као у Љ 42

или замењује

14

1. л. сг. аор. дођо дођо 420 ддо 272 изађо 52

15

фх в (п), а ређе као у Љ 406 као у Љ 248 као у Љ 40

остаје неизмењено

16

мöжеш=мдрем мöреш 407 мöже=мдре 253 не можем=не море

42

17

ново јотовање као ИСТО ИСТО ИСТО

у књ. језику

18

најновије јотовање

захватило: л, н, т,

д (има и недослед

ности)

као у Љ, наравно

ако се употребе

ијекавски ликови

407—408

у Готово минимал

ном броју примера

нередовно се јоту

ју л, т, д 233

као у М., с тим да се

једино јотују л и

д 43

19

-ст се задржава у

именичким речима

—маст

пđст 408
слабост 215 мас=маст 41
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Љ Т М : К

20

група пш-: шеница шеница 408 пшеница=шеница шеница 41

249

21
грпа —пшт-: дв— дпштина= двштина дпштина= двштина двиштина 41

штина 408 250

22 м

група -ич-: кôвча клупче— ковчи 408 ковча (клуче) 250 зак двча — клуче 41

23
група зн-: знадеш знаш=надеш 409 наш (знам) 252 знам 42

=надеш

24
група сњ-: с њим - ш њf?м 409 с њбм=ш њим 254 ш њим 43

ш њам

25
- м

група зњ-: из њиве иж њив 409 беж њега 254 през ње — уж њега

= иж њиве -- - 43

26

група -вљ-: дета- набавља — прдсла- детављам 248— до- дрвљаник=дрља

вљен= детаљен ља 409 стаљено 249 ник 41

27

група -дн-: сједне - паднд 410 седну 275 --- седну 54__--

28

брез (без) брез 411 брез 246 (през 250) брез=през 40

Коментар табеле

Поређењем фонетских особина љештанског говора са фонетским

особинама у говорима севернијим од њега — види се:

а) да се Љ потпуно слаже са Ту особинама под бројевима: 3, 5,

6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27 (укупно 16);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 4, 7, 8,

11, 18, 21, 22, 24, 25, 28 (укупно 12); T

да се с њим не разилази ни у једној поређеној особини;

b) да се Љ потпуно слаже са М у особинама под бројевима: 3, 6,

10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 27 (укупно 12);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4, 5, 7, 8,

9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28 (укупно 15);

да се с њим разилази у особини под бројем 1;

с) да се Љ потпуно слаже са К у особинама под бројевима: 3, 6,

8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 27 (укупно 14);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4, 5, 7, 10,

18, 19, 22, 23, 24, 28 (укупно 11);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 1, 9, 11 (укупно 3).

Нема ниједне поређене фонетске особине којом би се љештански

говор потпуно разликовао од свих ових говора.
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574. B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега

—

-

Љ ИХ ПДр š Г

-

-——

1 - - -

ијекавски говор са ијекавски говор са ијекавски говор са

неким старим и но

ВИМ eKalВИЗМИМа И

ограниченим бројем

ИКаВИЗама

2 -

р+ ђl-pe (pје, ри)

НСКИМ СКавИЗМИМa

и нешто различи

тим рефлексима

дугог Ђ

p = 5-ре 58, pје 57

као у ИХ

-
неким старим и но

вим екавизмима

ра-pe (pje) 16 p. 45-pe (nje) 72

3

прђ-> пре-, при-;

при-- при-, пре

4

пре=пра- прије

не укрштају се

префикси прђ- и

при

прije 192

5

ДЛсг. мени

6

Исг. са оним

Гпл. до ова

ДИЛпл. двим

7

a) видити

b) видила

мени (мене) 131__

с двијем 140

од мојијех 137

својијем

a) живљети 65

b) живљели

дтприје 109

као у ИХ као и ИХ

прije 654

мене 58 мене 722

двијем једнијем—једним

двијег 17 двије = двиг 722

днијем свијема=свима

a) виђети 73 a) вољети 722

b) виђела 74 b) виђела

8

сикира ćекира 63 ćекира 45 ćекира (сикира) 722

ђе — нађе ђе 191 — нађе 63 ђе — ниђе 109 ђе — нi?ђе 656

10 -

воде — бнде вође 63 — бнђен 161 вође — онђе (овде вође — нбђе (бвде

— онде) 18 — бнде) 722

11 -
-

лани дномлани, длoвла- лани 376“ лант 723

---- - - Ни 161 - -

-
-

12

далеко :- долеко долеко 35 долеко 11 далеко 723

13

х се најчешће губи Муслимани га до- као у Љ 34 као у Љ 723

или замењује бро чувају — код

православних сли

чно као у Љ 68—69

14

1. л. сг. аор. дођо причак 35ддох 71 — знадо 72

- дадок 723 . .

** Податак узет из студије Акценат говора Пиве и Дробњака.
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15

ф»в (п), а ређе ос

таје неизмењено

16

мöжем—морем

17

ново јотовање као

у књ. језику

ИХ

Муслимани га чу

вају— православ

НИ замењују 79—81

мópeut 99=мöжем

150

постоји и код су з

61

18

најновије јотовање

захватило: л, н, т,

д (има и недослед

ности)

захватило: л, н, т,

д, с, з, ц — редов
-Y * У м

но;— пћ, б5, вђ, мћ

— нередовно 61—66

ПДр

као у Љ 27

мöреш 68

као у ИХ 45

као у ИХ 44–47

фо-в, а често се и

напоредо употреб

љава с њим 724

мöжеин 724

као у ИХ 724

као у НХ, али са

још више недослед

ности 665—666

19

-ст се задржава у

именичким речима

лific 105 páдбс 32
Кóc 724

— маст.

20

Група пи-: шеница шеница 102 шеница 27 пшеница 724 -

21

група -пш(т)-: двипрно 94 двиштина 27 дпштина 724

двштина

22

група -пч-: кôвча кöвча 94 кöвча 28 клупче“ — клувче 724

23

група зн-: знадеш знам 179 знаш 108 знаш 725

= надеш

24

Група СН,- : с њfiм са ш њđме 95 на њим 37 с њим (и њим) 725

и њf?м

25 иос њиве 95 дос њега 47 крдж њиву 725

Група зњ-: из њиве

= изгс њиве

26

Група -вљ-: детав

љен=детаљен

27

група -дн-: сједне

28

без=брез

ддбављан (набав

ja) 88

čедне (танем) 103

бездpвно 162, брез

177

поправљам (дивји)

38

пáнем 68

као у Љ (судећи по

примерима без

обзирке 377 и браз

бели 381)“

дстаљамо (крав

љача) 668

пане (падне) 725

брез 725

* Као под 64, а и сам сам се уверио да је у Пиви без = брез јер сам у лето

1974. год. боравио у Црквичком Пољу, пивском селу смештеном на једној висоравни

испод планине Сокола.
-
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Коментар табеле

Поређењем фонетских особина љештанског говора са фонетским

особинама у говорима јужнијим од њега — види се:

а) да се Љ потпуно слаже са ИХ у особинама под бројевима: 1, 9,

11, 16, 20, 21, 22, 28 (укупно 8);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4, 5, 12,

13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27 (укупно 13);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 6, 7, 8, 10, 17,

19 (укупно 7);

b) да се Љ потпуно слаже са ПДр у особинама под бројевима:

1, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 28 (укупно 10);

да се с њим непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4,

10, 12, 18, 23, 24, 25, 26 (укупно 9);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 5, 6, 7, 8,

14, 17, 19, 27 (укупно 9);

с) да се Љ потпуно слаже са Г у особинама под бројевима: 1, 9,

11, 13 (укупно 4);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 2, 4, 6, 8, 10,

12, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (укупно 15);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 5, 7, 14, 16,

17, 19, 20, 21 (укупно 9).

Са свим се овим говорима љештански говор потпуно разилази

у фонетским особинама под бројевима 3, 17 и 19. У Љ се префикси прђ

и при- мешају, новим јотовањем није захваћено с и з, а група -ст у име

ничким речима остаје неизмењена. У ИХ, ПДр и Г ти префикси се не

мешају, с из се јотују, а група -ст - т.

III. МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ

575. А) Стање у Љештанском и говорима севернијим од њега

Љ i Т | М | К

1 ------ -- - - ----
- --

наст. у Исг. им. -ом 412 -ом (-ем) 256 -ом (-ем) 45

м. р. -ем = -ом

2

наст. у Исг. им. -ом (-ем) 414 -ом (-ем) 256 -ом = -ем 46

c. p. -ем (-ом)

3
- -

Рашо — Раше; — Жића — Жиће; — Андра— Андре Сима — Симе (Јеф

Рашин Љубин 413 (Љубо — Љубе); — то—Јефта) 47; —

Борин 262 Симин 14

4
--

Димитрије (Јере- Вићентија 413 Димитрија 262 -ија (Асг. Аксенти

мића) ју 42)
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Љ | Т М К

5 -- -- - -- --- ---- --- - -- ---- - -- -- - - - -- - -- - --- -----

чува се суфикс-ин чдбанин 413 IIIапчанин 258 Баболучанин 60

у сг. им. — чобанин

6

ВОК. сг. Малица -- __Драгица 415 - -- Јглица:261 -- ЛБубица 47

7

постоји Гпл. им. и нема те појаве као у Т као у Т

без наставка

8

чест је наст. -и у као у Љ 415 као у Љ 261 у нешто мањој мери

Гпл. им. ж. р. на -a________ _____________ - -- него у Љ47__

9

дативска енкл. нам, нам, вам 417 (као у Љ} (као у Љ)

“——
——

10

с тобом= за тебом с тобом- са тебдм с тдбом=за тебом постоје облици типа

——-“ 264 за тебђм 48

11 ј

вашљи вишљи 418 вüиљи 267 висдчи“и=вишљи 49

12

њен=њезин - - њен=њезин 418 . њен =њезин 264 њенбг, њезин 49

13

њин њлов=њев 418 њиов-њив (њивој, њин 49

-
-
-
-

--
-- -
-
-

- -
– “” “ ––––––––––

14

четрп (четири) четрт 419 четрп 267 четрт 26

15 ----
- -

1. л. сг. аор.
мдгу (најчешће) мдгу, можем, мо- не могу 228, не мо- не могу 54, можем

мджем, морем рем 420 осем 275 42

16

стоварају имају 420 спавају 271= имај“ препуцавају (играје)

272 51

17 -
Y

дозволе награде (ддносу) 420 навалу (губе) 271 долазд=ддлазу 51

18

мперфекат се са- готово се потпуно као у Т 272 као у T 52

увао у малом бро- изгубио 420

у примера

19

1. л. пл. аор. дођосмо=ддошмо дођошмо (стигосмо) дошмо 52

дођосмо 421 273

20

употребљава се као у Љ 422 као у Љ 274 као у Љ 53

прил. садашњи,

мада не често
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Љ Т | М - - К

} | |

21

прил. прошли се као у Љ 422 (као у Љ) као у Љ 53

изгубио

22

печу, тучу печу, вучу 423 печу, вучу 275 печу, сечу-= испеку,

отсеку 54

23

спасти (спасити) спасти 424 спасти 224 = спа- недостаје податак

сити 275

24

чем (ткем) тка (чем) 425 ткđм 277 изаче 55

25

крштен кршћен 427 крштење==кршћење дпроштена 56

278

26 м

вöлим вöлим—вдлем 427 вöлi=бдлé 278 вöлим=вöлемо 56

27

инф. бижати бежати (бижати, бегати=бежати бежати 56

имп. биоси бјежати) 428 278 през. бегžм

бижи=бежи -

28

ћутити (шутити) ћутати 428 ћутати=ћутити ћутала 57

278

Коментар табеле

Поређењем морфолошких особина љештанског говора са морфо

лошким особинама у говорима севернијим од њега — види се:

а) да се Љ потпуно слаже са Ту особинама под бројевима: 3, 5,

6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22 (укупно 13);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 4, 14,

17, 18, 19, 23, 24, 26, 27 (укупно 11);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 7, 13, 25, 28

(укупно 4);

b) да се Љ потпуно слаже са М у особинама под бројевима: 5, 6,

8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22 (укупно 10);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 3, 4, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 28 (укупно 15);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 7, 24, 27 (укупно 3);

с) да се Љ потпуно слаже са К у особинама под бројевима: 5, 6,

9, 10, 12, 13, 20, 21, 25 (укупно 9);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 3, 4, 8,

11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 (укупно 14);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 7, 19, 27, 28

(укупно 4). (За К недостаје податак под бројем 23).
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Са свим се овим говорима љештански говор потпуно разилази

у морфолошкој особини под бројем 7. У Љ постоји Гпл. им. и без настав

ка -а, док те појаве нема у Т, М. и К.

576. B) Стање у Љештанском и говорима јужнијим од њега

-

--

Љ | И ИХ | ПДр Г

-—

-

наст. у Исг. им. -ом (-ем) 116 -ом (-ем) 51 -ом 670

м. р. -ем - - -ом

2

наст. у Исг. им. -ем (-ом) 121 -ем 55 -ом 672

c. p. -ем (-ом) .

3

Рашо — Раше; —

Рашин

4

Димитрије (Јереми

а)

Перо — Пера; —

Перов 14__

недостаје податак

Jöво—Јова; —Jб

вов 54

Лебнтије 106

Божо — Божа; —

Божово 726__

Вићентије 726

5

чува се суфикс-ин чдбан, Срб 112 чдбан 108 чдбанин 726

у сг. им. — чобанин

6

вок. ст. Милица

7

Постоји Гпл. им. и

без наставка

8

чест је наст. -u

у Гпл. им. ж. р. на

-a

Милице 121 (Müли

ца 124)

спорадично се јав

ља уз бројне име

НИЦе 126

ретки су примери с

тим наставком 126

ви=вам, нам 132

Милица 55

као у ИХ 57

НеМа ТОГ НаСТАВКа

56

ви, нам 59

9

ДаТИВСКа еНКЛ.

нам, вам

10

с тдбöм -- за тебдм

11

виин.њП

12

њен -- њезин

13

њин

с прам собом 39

вћинљи 143

њезин (њен) 138

за тобом 106

висдип=виша 34

не езин 26766

Љубица 726

нема те појаве

као у Љ 727

ви, нам 727

f736бли 727

вћниљin 727

њен (њезин) 727

њихов- њијови 73 њиов (њин (њин) 59 ноћн 728

** Као под 64.
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Љ ИХ ПДр Г

14

четрт (четири) четири 112 четири 66 четири 728

15

мдгу (можем, мо- могу (мджем, мо- могу 99 мдгу (мджем) 728

рем) рем) 150

16

стоварају причају 176 запитају 324“ чувају 728

17

ддзволе држу (подручје врате 107 праве 728

Гацког) 151—152

18

имперфекат се добро се чува 153 као у ИХ 71 чува се у нешто

сачувао у малом већој мери него у

броју примера - -
Љ 680 -

19

1. л. сг. аор. отиђосмо 154 виђосмо 71 дадосмо 728

дођосмо (дсташмо 177)

20

употребљава се као у Љ 158 као у Љ 74 као у Љ 682

прил. садашњи

21

прил. прошли из- као у Љ, изузима- као у Љ, изузима- као у Љ 729

губљен јући изр. анамо

њему рекавши 158

јући изр. тамо ње

му рекав 73

22

печу, тучу пеку = печу 152 довуку, пеку“ вучу, печу 729

23

спасти (спасити) спасити 151 спас 32 спасити 729

24

чем (ткем) чем (ткајем, ткам) чем 68 ткем 729

151

25

крштен смјешћен 92 крштен=кршћен 47 крштен 730

26

вöлим чује се и вољу 144 вöлим (вољу) 68 вöлим 730

27

инф. бижати бљежат 65 бјежати 329“ бјежати 730

имп. бижи бљежи, бјежи бјежи бјежи

28

ћутити (шутити) шућет 62 шућети 75 ћутати (шућети)

690

67 ИСТО.

** Мој податак (в. фусноту 65).

** Као под 64.
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Коментар табеле

Поређењем морфолошких особина љештанског говора са морфо

лошким особинама у говорима јужнијим од њега — види се:

а) да се Љ потпуно слаже са ИХ у особинама под бројевима:

2, 11, 15, 16, 20, 21 (укупно 6);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 (укупно 15);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 5, 13, 25, 27,

28 (укупно 6). (За ИХ недостаје податак под бројем 4).

b) да се Љ потпуно слаже са ПДр у особинама под бројевима:

6, 16, 17, 19, 20, 21 (укупно 6);

да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 4, 7, 9,

10, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26 (укупно 14);

Да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 5, 8, 11, 18,

22, 23, 27 (укупно 8);

с) да се Љ потпуно слаже са Г у особинама под бројевима: 5,

6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26 (укупно 13);
да се непотпуно слаже у особинама под бројевима: 1, 2, 4, 9, 10,

12, 14, 15, 18, 23, 24 (укупно 11);

да се с њим разилази у особинама под бројевима: 3, 7, 27, 28 (укуп

но 4).

Са свим се овим говорима љештански говор потпуно разилази

у морфолошким особинама под бројевима 3, 27 и 28. У Љ је: Рашо

— Раше; — Рашпн; — бижати — биоси, — ћутити (шутити). У ИХ,

ПДр и Г постоји тип Перо — Пера; — Перов, — а каже се: бљежат

— бљежи — шућет (ИХ); — бјежати — бјежи; — шућети (ПДр);

— бјежати — бјежи; — ћутати (шућети) (Г).

IV. СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ОДНОСА ЉЕШТАНСКОГ ГОВОРА

ПРЕМА ГОВОРИМА С КОЈИМА ЈЕ ПОРЕЂЕН

577. Да би слика односа љештанског говора према говорима с

којим је шоређен била јаснија, приказаћу је табеларно. Навођење редо

следа поређених говора отпочећу говором с којим се љештански говор

највише слаже и наставити га другим говорима по степену њиховог

слагања са љештанским говором. Знаком == обележићу колону са бројем

потпуних слагања датог говора с љештанским говором, знаком - колону

са бројем непотпуних слагања, а знаком +колону са бројем потпуних

разилажења. Број потпуних акценатских, фонетских и морфолошких

слагања неког говора са љештанским говором изразићу и процентуално

(у потпуна слагања урачуната је и половина збира непотпуних слагања),

а из збира тих процената израчунаћу и просек потпуних слагања.

I. табела. —У овој табели су заступљени говори чије сам акценат

ске, фонетске и морфолошке особине поредио са љештанским говором.
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аКЦ. | фон. морф. 1 укупно п р о ц е н а т
|
}

|

|

| —: - # = с- *)= -- zЕ ЗАПака. фон. морф.
š

5
О.

E

н “ !

I T 22 8 2 | 16 12 o 13 11 4 1 51 31 6. 8,25% | 78,57, 66,07% 175,30

II. М. 19 1 1 2 | 12 15 1 1 10 15 3 - 41 41 8.736 1968: 62:50:1637
III. К | 14 16 2 | 14 11 3 2 4 4 374, 9, 68,75: 6964 | 57,10% | 65,6

IV г 19 8 5 1 4 15 9 | 13 11 4 36 34 18 71,88% i 41,07% | 66,07% | 59,67

V ПДр | 9 16 т 10 9 ». 6 14 8 25 38 * Заза зло 1469.104

II. табела. —У ову је табелу, поред говора наведених у претходној,

укључен и источнохерцеговачки говор. У њој је наведено стање тих

говора само у фонетици и морфологији у односу на љештански говор,

јер монографија о источнохерцеговачком говору по својој природи не

допушта комплетније поређење његових акценатских особина са истим

особинама у љештанском говору. Стога овај говор и није могао ући

у претходну табелу.

| фон. i Морф. укупно п р о цен а т

__Е - 21° S AIR S 7 ван кога.

про

ССК
|
|

I Т | 16 12 0 | 13 11 4 | 29 23 4 | 78,57% 66,07% | 72,30
II М 12 15 1 | 10 15 3 1 22 30 4 | 69,64% 62,50% | 66,07

III К 14 11 3 9 14 4 | 23 25 7 | 69,64% 57,10% 63,37

IV Г 4 15 9 | 13 1 1 4 | 17 26 13 | 41,07% 66,07% i 53,57

У их | 8 13 7 | 6 15 6 | 14 29 12 | 51,788, 48,21% | 49,99

VI ПДр | 10 9 9 | 6 14 8 | 16 23 17 | 51,78% 46,43% | 49,11

III. табела. — У овој су табели заступљени сви говори чије сам

акценатске особине поредио са љештанским говором. Наиме, због огра

ничености свог материјала поцерски и пљеваљски говор нису могли

ући ни у једну претходну табелу, па ћу им у овој табели одредити место

међу другим говорима с обзиром на то у каквом односу њихове акценатске

особине стоје према љештанском говору.

| | аКЦ. | |

|- | проценат |

| ——---- — А || -

I–II | T 22 | 8 | 2 || 81,25%

II—I i II 21 | 10 | 1 81,25% |
III |М 19 | 11 | 2 76,56%

IV Г 19 | 8 | 5 71,88%

V. If. || || |3 | ** |i VI ПЉ | 13 | 12 | 7 59,38% i

| VII | ПДр | 9 | 16 | 7 53,13% |
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578. Из свега наведеног очигледно је да се љештански говор

највише слаже са тршићким“ (просек потпуних слагања је 75,30), што

и није нешто неочекивано јер се у оба случаја ради о ијекавским говорима

пренесеним на западносрбијанско земљиште. Даље, љештански је говор

ближи тршићком него нпр. пивско-дробњачком, са чијег је подручја

досељена већина становништва оба места, и због тога што су оба говора,

налазећи се у пограничном појасу источнохерцеговачког дијалекта, изло

жена утицају северних србијанских говора шумадијско-војвођанског

типа (тршићки више него љештански, јер је овим говорима и територи

јално ближи). С друге стране, на љештански и тршићки говор морао је

у извесној мери, иако не подједнако на оба, утицати и говор другог

подринског живља — јер се зна да је подринско-ваљевски крај наста

њивао, мада не и бројно, стариначки, косовско-метохијски, икавски и

источнобосански живаљ.

579. Све су ове околности утицале на формирање посебних црта

у љештанском и тршићком говору у односу на друге говоре источно

херцеговачког дијалекта (источнохерцеговачки, пивско-дробњачки, го

робиљски). Стога се слободно може рећи да у оквиру источнохерце

говачког дијалекта постоје особенији подрински западносрбијански го

вори, чије су везе са екавским говорима Мачве, Поцерине и Колубаре

далеко јаче него њихова повезаност са говорима матичних крајева

северозападне Црне Горе или источне Херцеговине.

V. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАЗМАТРАНИХ ОДНОСА

580. На крају ћу сликовито у облику кругова приказати у каквом

односу поређени говори стоје према љештанском говору. Величина

круга који представља један говор зависиће од тога у коликој се мери

дати говор слаже са љештанским, тј. круг ће бити већи ако се дотични

говор у већој мери слаже са љештанским и обрнуто. Сви поређени

говори, без обзира на то да ли су све три врсте њихових особина поре

ђене са љештанским говором, биће заступљени у овој шеми. Величине

кругова за источнохерцеговачки, пљеваљски и поцерски говор треба

схватити релативно, јер су засноване на претпоставкама. Наиме, за

источнохерцеговачки говор претпостављам да је ближи љештанском

него пивско-дробњачки зато што су у просеку његова фонетска и морфо

лошка слагања са љештанским говором нешто већа од пивско-дроб

њачких (в. II табелу). С друге стране, претпостављам да је пљеваљски

говор ближи љештанском од источнохерцеговачког и пивско-дробњач

** Оваквој тврдњи не смета много чињеница што тршићки и поцерски говор

имају исти проценат акценатских слагања са љештанским говором (81,25%), јер

је разложно претпоставити да би се у другим особинама, особито у фонетским, по

церски говор, као говор шумадијско-војвођанског дијалекта, мање слагао са љеш

танским од тршићког који, као и љештански, припада источнохерцеговачком ди

јалекту.

214. .—165—
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ког јер му је проценат акценатских слагања са љештанским говором

већи од било ког процента датог за та два говора (в. II и III табелу).

Уз то, пљеваљски је говор и територијално ближи љештанском него

источнохерцеговачки и пивско-дробњачки. За поцерски говор прет

постављам да је ближи љештанском од горобиљског, мачванског и

колубарског јер му је проценат слагања акценатских особина са љештанс

ким говором толико висок (81,25%) да је логично закључити да би и у

другим особинама у просеку био ближи љештанском говору него поме

нути говори. Ово значи да ће круг за поцерски говор бити мањи само од

круга који представља тршићки говор (исп. за ово фусноту 70).

Друга објашњења за ову шему мислим да није потребно давати. У

случају евентуалних нејасноћа треба погледати податке дате у последње

три табеле.
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